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Tarih :    14/01/2020 
Sayı   :    2020/14 
 

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK  

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 10/01/2020 tarih ve 31004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayınlanmıştır. 

                Özetle aşağıdaki konularda değişiklikler gerçekleşmiştir; 

1- K Belgesi alımlarındaki zorunlu olarak istenilen KEP Adresi alma zorunluluğu 01/01/2024 tarihine 
kadar ertelenmiştir. 

 

2- Taşımaların UETDS Sistemine girişi ile ilgili olarak “malın kabul edildiği tarihten” ibaresinin 
“taşımanın yapılacağı aracın hareket ettiği 6 saat içerisinde” olarak değiştirilmiştir. 

 

3- UETDS Sistemine Sayısal Takograf ünitelerindeki verilerin girilme zorunluluğunun; Uluslararası 
Nakliyeciler için 01/01/2021 Yurtiçi Nakliyeciler için 01/01/2024 tarihine ertelendiği bildirilmiştir. 

 

4- UETDS Sistemine Taşıtta görevli personel bilgisinin hiç bildirilmemesi veya eksik/yanlış 
bildirilmesi halinde her sefer için 10 ceza puanı uygulanır ibaresi eklenmiştir. 
 

5- Aracın muayenesinin geçmesi gibi sebeplerle taşıt kartından düşen araçlar önceden taşıt kartına  
eklenirken ücret alınmaktayken sahiplik, plaka, şasi numarası ve taşıt cinsi bilgilerinden herhangi 
birisi değişmediği takdirde, artık tadilat ve muayene gibi sebeplerle tekrardan taşıt kartına 
eklenirken ücret alınmayacak. 

 

6- K2 Belgelerinin tanınmış hakkı saklı kalmak üzere sözleşmeli taşıt kullanım imkanı verilmiş diğer 
yetki belgesi sahipleri 6361 sayılı kanun kapsamında doğrudan kiracı olarak tarafı oldukları bir 
finansal kiralama sözleşmesi ile edindikleri taşıtları 1. Fıkrada belirtilen oranlardan bağımsız olarak 
ve özmal taşıt sayısının yarısını geçmemek üzere yetki belgesi eki taşıt belgelerine sözleşmeli olarak 
kaydettirebilirler. 
Saygılarımızla…  

VİZYON YMM A.Ş. 

Ek:  -Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
       -Karayolu Taşıma Yönetmeliği değişiklik sonrası hâli 
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10 Ocak 2020 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31004 

YÖNETMELİK 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: 

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma 

Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki  bent eklenmiş ve aynı maddenin dördüncü 

fıkrasının (b) bendinde yer alan “%75” ibaresi “%97” olarak değiştirilmiştir. 

“e) Kamu kurumu/kuruluşu haricindekilere hizmet vermek üzere A1 yetki belgesi almak için 

başvuran gerçek veya tüzel kişilere yetki belgesi ücreti A1 yetki belgesi için belirlenmiş güncel ücretin 12 

katı olarak uygulanır.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin; 

a) Birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “8” ibaresi “kamu kurumları için 

düzenleneceklerde 8 diğerlerinde 6” olarak değiştirilmiştir. 

b) Birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “1.900” ibaresi “imalat 

tarihinden sonra tadilat görmemiş olması, 2.900” olarak değiştirilmiş ve aynı alt bentte yer alan “4” ibaresi 

“3” olarak değiştirilmiştir. 

c) İkinci fıkrasının (m) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “1.900” ibaresi “2.900” olarak 

değiştirilmiş, aynı bendin (3) numaralı alt bendindeki “6” ibaresi “İlk müracaatta 1 yaşından, faaliyeti 

boyunca da 3” olarak değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki alt bent eklenmiştir. 

“6) Kaydedilecek taşıtların imalat tarihinden sonra tadilat görmemiş olması,” 

ç) Üçüncü fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle 

eklenmiştir. 

“f) Tescile ilişkin sahiplik, plaka, şasi numarası ve taşıt cinsi bilgilerinden herhangi birisi değişenler 

ile usulsüz tadilat görmüş veya bu Yönetmelik kapsamında tadilatı kabul edilmeyen taşıtlar,” 

“Bu fıkranın (b), (c), (ç), (g), (h) ve (ı) bentlerine istinaden düşülen taşıtlar, düşülmesini gerektiren 

eksikliğin giderilmesi ve (f) bendinde belirtilen hususların değişmediğinin anlaşılması halinde, eksikliğin 

giderildiği tarihi takip eden günden itibaren yetki belgesi eki taşıt belgesine herhangi bir işleme gerek 

kalmaksızın ücretsiz olarak yeniden eklenerek taşıt kartı düzenlenir.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin altıncı fıkrasının başına “Bu maddenin birinci 

fıkrasının (ç) bendinde belirtilen K2 yetki belgesi sahipleri için tanınmış hak saklı kalmak üzere, sözleşmeli 

taşıt kullanım imkanı verilmiş diğer” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Birinci fıkranın; 

a) (a) bendine aykırı hareket edenlere Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde, 

b) (b), (c), (ç) ve/veya (e) bendine aykırı hareket edenlere Kanunun 26 ncı maddesinin birinci 

fıkrasının (e) bendinde, 

belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.” 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(6) Aşı karneli kedi, köpek (tehlike arz edenler hariç) ve kuş (saka, muhabbet kuşu veya kanarya) 

gibi evcil hayvanlar, özel kafesleri kilitli olmak şartıyla bagaj taşımaya mahsus bölümün dışında hayvan 

sahibi yolcunun kucağında veya oturduğu koltuğun önünde de taşınabilir. Gerekli hallerde, yolcu 

alınmaksızın evcil hayvanların taşıtın içinde taşınabileceği özel sefer düzenlenebilir. Bu fıkraya uymayan 

yetki belgesi sahiplerine 2 uyarma verilir.” 
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “eşyanın kabul edildiği” 

ibaresi “taşımanın yapılacağı taşıtın hareket ettiği” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “kargonun/gönderinin 

kabul edildiği saatten, en geç 1” ibaresi “taşımanın yapılacağı taşıtın hareket ettiği saatten, en geç 6” 

olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki alt bent 

eklenmiştir. 

“6) Tarifeli olarak A1 yetki belgesi olanlara, taşıma hattı/güzergahında aynı il sınırları içerisinde 

kalkış/varış yeri hariç şube veya acenteye kayıt izni verilmez.” 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin sekizinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“c) Taşıtta görevli personel bilgisinin hiç bildirilmemesi veya eksik/yanlış bildirilmesi halinde, her 

sefer için 10 uyarma,” 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “13 

üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (3) numaralı alt bendi, 24 üncü maddenin ikinci fıkrasının (l) 

bendiyle belirlenen kamera ve kayıt cihazı, 38 inci maddenin birinci fıkrasında belirlenen bagaj bilgilerinin 

elektronik olarak eşleştirilmesi, 40 ıncı maddesinin altıncı ve onüçüncü fıkraları, 43 üncü maddesinin 

üçüncü ve dördüncü fıkraları ile 44 üncü maddenin altıncı ve yedinci fıkralarında” ibaresi “43 üncü 

maddesinin dördüncü fıkrası ile 44 üncü maddesinin yedinci fıkrasında” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya 

aşağıdaki bentler eklenmiştir. 

 

“ç) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (3) numaralı alt bendi, 24 üncü maddesinin 

ikinci fıkrasının (l) bendi, 38 inci maddesinin birinci fıkrası ile 40 ıncı maddesinin on üçüncü fıkrasında 

belirtilen hükümlere uyma zorunluluğu, 1/1/2024 tarihine kadar, 

d) 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası, 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile 44 üncü maddesinin 

altıncı fıkrasında belirtilen hükümlere uyma zorunluluğu, 1/1/2021 tarihine kadar, 

e) 40 ıncı maddesinin otuz birinci fıkrasında belirtilen hükümlere, uluslararası taşıma yapan yetki 

belgesi sahipleri 1/1/2021 tarihine kadar, yurt içi taşıma yapan yetki belgesi sahipleri 1/1/2024 tarihine 

kadar,” 

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “olup 

bunlardan iptal edilen ve/veya halen tarifesiz olarak faaliyet gösteren firmalar,” ibaresi “olanlardan; yetki 

belgesi iptal edilen veya aynı durumda olup yetki belgesi iptal edilmemiş olan ancak tarifeli yetki belgesi 

tarifesiz yetki belgesiyle değiştirilenlere,” olarak değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “31/12/2021” ibaresi 

“1/1/2024” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

“(6) 1/1/2024 tarihine kadar olmak üzere, 24 üncü maddenin ikinci fıkrasının (m) bendinin; 

a) (4) numaralı alt bendi “Belgede kayıtlı özmal otobüs sayısının 1/4’ünden fazla olmaması” 

şeklinde, 

b) (5) numaralı alt bendi “Kaydedilecek taşıt sayısının 5 adedi geçmemesi” şeklinde, 

uygulanır. 

(7) 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde ve aynı maddenin 

ikinci fıkrasının (m) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan 2.900 cm3 motor hacminden az olmama 

şartı, 1/1/2024 tarihine kadar olmak üzere 2.550 cm3 motor hacminden az olmama şeklinde uygulanır. 

(8) 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan taşıt yaş 

şartı, kamu kurumu haricindekilere hizmet vermek üzere A1 yetki belgesi alanların mevcut yetki belgesi 

eki taşıt belgesinde bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce kayıtlı bulunan taşıtlar için 8 olarak 

uygulanır.” 

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 

ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(2) Geçici 3 üncü maddenin dördüncü fıkrası kapsamında A1 yetki belgesi alanlar 

ile 1/1/2019 tarihinden önce kamu kurumu haricindekilere hizmet vermek üzere A1 yetki belgesi alanların, 
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yetki belgesi eki taşıt belgelerine ilave edilecek taşıtlarıyla ilgili olarak, 1/1/2024 tarihine kadar 

uygulanmak üzere, 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin; 

a) (1) numaralı alt bendindeki hükümler saklı kalmak üzere, taşıt kartı bitiş süresi en 

fazla 1/1/2024 olarak düzenlenir. 

b) (2) numaralı alt bendinde belirlenen 10 adet otomobil şartı 20 adet olarak uygulanır. 

c) (4) numaralı alt bendinde belirlenen motor silindir hacmi şartına bakılmaz.” 

“(3) Kamu kurumu/kuruluşlarına hizmet vermek üzere düzenlenmiş olanlar hariç tarifesiz olarak 

taşımacılık yapmak üzere A1 yetki belgesi sahiplerinin, 15/11/2019 tarihinden sonra ve bu fıkranın yayımı 

tarihinden önce tescil edilmiş olan 1.900 cm3 ve üzeri motor gücüne sahip otomobilleri bu Yönetmelikle 

belirlenmiş muafiyetler, sınırlamalar ve kısıtlamalar göz önünde bulundurularak 1/2/2020 tarihine kadar 

yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıt edilir.” 

MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin geçici 9 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan Ücret Tablosundaki; 

a) A1 simgesinin bulunduğu satırdaki “tarifesiz” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

b) B1 simgesinin bulunduğu satırdaki “60.000” ibaresi “250.000” olarak değiştirilmiştir. 

c) B2 simgesinin bulunduğu satırdaki “25.000” ibaresi “180.000” olarak değiştirilmiştir. 

ç) D1 simgesinin bulunduğu satırdaki “30.000” ibaresi “200.000” olarak değiştirilmiştir. 

d) D2 simgesinin bulunduğu satırdaki “15.000” ibaresi “165.000” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 15 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 16 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür. 

  

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi Sayısı 

8/1/2018 30295 

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi Sayısı 

1- 25/5/2018 30431 

2- 31/12/2018 30642 (4. Mükerrer) 

3- 15/11/2019 30949 

4- 23/11/2019 30957 
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Saygılarımızla… 

VİZYON YMM A.Ş. 
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