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Madde 4 – Tanımlar 
 

s) Geçiş belgesi: İkili ve çok taraflı 
anlaşmalar gereğince yabancı ülkelerden ve/veya 
uluslararası örgütlerden temin edilen ve 
uluslararası taşımalarda kullanılan ikili, transit, 
üçüncü ülke, dönüş yükü ve benzeri izin belgesini, 
 

Madde 4 - Tanımlar 
 
s) Geçiş belgesi: İkili ve çok taraflı 

anlaşmalar gereğince yabancı ülkelerden ve/veya 
uluslararası örgütlerden temin edilen ve 
uluslararası taşımalarda kullanılan, elektronik 
olarak da düzenlenebilen izin belgesini 
 

“ee) Elektronik tebligat sistemi: Kanuna ve 
bu Yönetmeliğe göre düzenlenen idari para 
cezalarının, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun 107/A maddesi hükümlerine 
göre Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kurulan 
teknik altyapı üzerinden muhatapların elektronik 
adreslerine tebliğ edilmek üzere tebliğ evrakının 
gönderildiği ve elektronik 
ortamda delillendirilerek tesliminin sağlandığı 
sistemi,” 

Madde 13 – Yetki belgesi almanın veya 
yenilemenin genel şartları 
ç) Yetki belgesi almak veya yenilemek 
isteyenlerin; 
3) Tüzel kişiliklerin, KEP adreslerinin bulunması, 

Madde 13 – Yetki belgesi almanın veya 
yenilemenin genel şartları 
ç) Yetki belgesi almak veya yenilemek  
isteyenlerin; 
3) Elektronik tebligat sistemine üye olmaları, 

Madde 27 –Taşıt ve acente için yapılacak 
sözleşmelerde uyulacak kurallar 

 
(5) E-Devlet üzerinden aşağıda belirtilen 

usul çerçevesinde elektronik taşıt/acentelik 
sözleşmesi yapılabilir. Buna göre; 

a) Taşıt/acente sahibinin gerçek kişi olması, 
b) Taşıt/acente sahibi ile yetki belgesi 

sahibinin, birinci ve ikinci fıkralara göre E-Devlet 
üzerinden sunulan sözleşmeyi karşılıklı olarak 
onaylamaları, gerekmektedir. 

Madde 27 –Taşıt ve acente için yapılacak 
sözleşmelerde uyulacak kurallar 
 

(5) E-Devlet üzerinden aşağıda belirtilen 
usul çerçevesinde elektronik taşıt/acentelik 
sözleşmesi yapılabilir. Buna göre; 
a) Bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 
b) Taşıt/acente sahibi ile yetki belgesi sahibinin, 
birinci ve ikinci fıkralara göre E-Devlet üzerinden 
sunulan sözleşmeyi karşılıklı olarak onaylamaları, 
gerekmektedir. 

 
Madde 40 – Yetki Belgesi Sahiplerinin Ortak 
Yükümlülükleri 

 
(6) C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 

yetki belgesi sahipleri ile taşınanın tehlikeli 
madde olması halinde C1 ve K2 yetki belgesi 
sahipleri de; taşımasını üstlendikleri eşyalar için 
taşıma senedi ile birlikte, beşinci fıkrada belirtilen 
bilgileri, taşımanın yapılacağı taşıtın hareket ettiği 
saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın 
U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. 

 
 

 
Madde 40 – Yetki Belgesi Sahiplerinin Ortak 
Yükümlülükleri 
 

(6) C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 
yetki belgesi sahipleri ile taşınanın tehlikeli 
madde olması halinde C1 ve K2 yetki belgesi 
sahipleri de; taşımasını üstlendikleri eşyalar için 
taşıma ücreti haricinde taşıma senedinde 
belirtilen bilgilerile birlikte, beşinci fıkrada 
belirtilen bilgileri, taşımanın yapılacağı taşıtın 
hareket ettiği saatten, en geç 6 saat sonrasına 
kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine 
işlemek/iletmek zorundadırlar. 



 
(31) Yetki belgesi sahipleri, sayısal takograf 

kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt 
belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için sayısal 
takograf ünitelerindeki verileri, taşıtların trafiğe 
çıktığı tarihten itibaren (…) aylık dönemler 
halinde elektronik ortamda arşivlemek ve bu 
veriyi takip eden ay Bakanlıkça belirlenen kart 
verme otoritesine göndermek zorundadır. Bu 
fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine her taşıt 
için 2 uyarma verilir. 

 
(31) Yetki belgesi sahipleri, sayısal takograf 

kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt 
belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için sayısal 
takograf ünitelerindeki verileri, taşıtların trafiğe 
çıktığı tarihten itibaren 3’er aylık dönemler 
halinde elektronik ortamda arşivlemek ve bu 
veriyi takip eden ay Bakanlıkça belirlenen kart 
verme otoritesine göndermek zorundadır. Bu 
fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 2 
uyarma verilir. 

 
Madde 43 – Kargo ve Dağıtım İşletmeciliklerinin 
Yükümlülükleri  
 

(3)  M ve P türü yetki belgesi sahipleri, 
kabul ettikleri her bir kargo/gönderi için, taşıma 
senedi ile birlikte, ikinci fıkrada belirtilen bilgileri, 
taşımanın yapılacağı taşıtın hareket ettiği saatten, 
en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS 
sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Ancak, 
adi posta ve/veya tebligat evrakının bir kap 
(torba/kap/kafes) içerisine konularak 
gönderilmesi halinde bu kap tek bir 
kargo/gönderi olarak değerlendirilir.  
 

 
Madde 43 – Kargo ve Dağıtım İşletmeciliklerinin 
Yükümlülükleri  
 

(3)  M ve P türü yetki belgesi sahipleri, 
kabul ettikleri her bir kargo/gönderi için, taşıma 
ücreti haricinde taşıma senedinde belirtilen 
bilgiler ile birlikte, ikinci fıkrada belirtilen bilgileri, 
taşımanın yapılacağı taşıtın hareket ettiği saatten, 
en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS 
sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Ancak, 
adi posta ve/veya tebligat evrakının bir kap 
(torba/kap/kafes) içerisine konularak 
gönderilmesi halinde bu kap tek bir 
kargo/gönderi olarak değerlendirilir.  

Madde 67 – İhlal ve idari para cezası karar tutanağı 
düzenlenmesi 
  
(4) Birden fazla mevzuat ihlalinin bir arada 
işlenmesi halinde her ihlal için ayrı ihlal tespit 
tutanağı düzenlenir. 
 

Madde 67 – İhlal ve idari para cezası karar tutanağı 
düzenlenmesi 
 
(4) Birden fazla mevzuat ihlalinin bir arada 
işlenmesi halinde her ihlal için ayrı ihlal tespit 
tutanağı düzenlenir. Ancak, bu fıkra kapsamında 
ayrı ayrı düzenlenmesi gereken ihlal tespit 
tutanakları, yapılan ihlaller ve karşılığındaki 
uyarma adetleri ayrı ayrı belirtilmek suretiyle 
elektronik ortamda tek bir ihlal tespit tutanağı 
olarak düzenlenebilir. 

MADDE 69 – Uyarma 
 
(1) Bu maddenin sekizinci fıkrasındaki ihlallere 
verilecek uyarmalar hariç olmak üzere, yetki 
belgesi sahiplerine uyarma verilmesini gerektiren 
ayrı ayrı her bir ihlal için verilen uyarmanın tebliğ 
edildiği tarihten itibaren, uyarmaya konu olan 
ihlalin giderilmesi için onbeş gün beklenilir. 
Uyarmaya konu olan ihlalin devam etmesi halinde 
aynı yaptırım yeniden uygulanır ve bu süreç ihlal 
giderilinceye kadar tekrarlanır. 
 
 

MADDE 69 – Uyarma 
 
(1) Bu maddenin sekizinci fıkrasındaki ihlallere 
verilecek uyarmalar hariç olmak üzere, yetki 
belgesi sahiplerine uyarma verilmesini gerektiren 
ayrı ayrı her bir ihlal için uyarmaya konu olan 
ihlalin devam etmesi halinde aynı yaptırım 
yeniden uygulanır ve bu süreç ihlal giderilinceye 
kadar tekrarlanır.” 
 



Geçici Madde 2 - Bazı zorunluluklara ilişkin süre 
verilmesi 
 
(1) Bu Yönetmeliğin; 
 
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, uygulanmaz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geçici Madde 2 - Bazı zorunluluklara ilişkin süre 
verilmesi 
 
 
 
ç) 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) Bu fıkranın (g) bendi hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla 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, 
 
“f) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) 
bendinin (3) numaralı alt 
bendi, 30/6/2021 tarihine kadar, 
 
g) 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen 
hükümlere uyma zorunluluğu, tehlikeli madde 
taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri hariç 
olmak üzere, K1 yetki belgesi sahibi gerçek kişiler 
için 1/1/2022 tarihine kadar,” 

 


