
Ticari Taşıt Sahiplerinin
Mutlaka Bilmesi Gereken

Önemli
Konular



1
Yapılmalı?
Neler

Geçerli araç muayenesi olmayan araçlar 
ile trafiğe çıkmayın ve araç muayenenizi 

zamanında yaptırın.

(Araç muayenelerini geciktirenlere para 
cezası dışında, kayıtlı oldukları yetki

belgesinden bakanlık tarafından re‛sen  
düşülüyor )



2
Yapılmalı?
Neler

Taşıtınızın yaşını, araç tescil belgesi 
kayıtlarındaki model yılından sonra gelen 
ilk takvim yılını esas alarak hesaplayın, bu 
şekilde asgari kapasitenizi  kontrol edin 

ve hak kaybı yaşamayın.

(Birçok Yetki belgesi için araç yaşı şartı 
vardır , yaş şartını karşılamayan taşıtlar 

firmanın yetki belgesinden bakanlık 
tarafından düşülüyor)



3
Yapılmalı?
Neler

Eşya taşımalarında kullandığınız 
araçlarının kapalı kasa, tenteli veya 

brandalı olmasını sağlayın. (Özelliği olan 
taşımalar hariç; kamyon, römork ve yarı 

römorkların kapalı kasa, tenteli veya 
brandalı olması gerekiyor.)



4
Yapılmalı?
Neler

Taşıt kartlarının
asıllarını taşıtınızda 

bulundurun.



5
Yapılmalı?
Neler

Araçlarınıza her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan 
tarihleri arasında kış lastiği taktırmayı 

unutmayın.

(Kış lastiği takma zorunluluğu 
şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı 
yapan tüm ticari araçlar için zorunlu.)



6
Yapılmalı?
Neler

Şoförlerin çalışma ve dinlenme sürelerine 
uyun . Gerek ulusal mevzuatımız(Karayolu 

Trafik Kanun ve Yönetmeliği) gerekse 
uluslararası mevzuatlar (AETR) ile 

sürücülerin çalışma ve dinlenme süreleri 
ile haftalık tatilleri düzenlenmiş

durumda)



7
Yapılmalı?
Neler

Aracınızı nitelikli sürücüye emanet edin.

  (Ticari araç sürücülerinin kullandıkları 
aracın türüne göre uygun SRC Belgesine 
sahip olması ve Psikoteknik raporlarının 

bulunması gerekiyor.)



8
Yapılmalı?
Neler

Tehlikeli Madde Taşıyacaksanız ADR
gerekliliklerine uyun.

(Tehlikeli Madde taşımacılığı yapılan 2015 
model ve üstü tankerlerin  ADR araç

uygunluk belgelerinin bulunması gerekiyor. 
2015 model altı tankerler eğer ADR li 

değiller ise TSE den araçlarına taşıt durum 
tespit belgeleri almaları gerekiyor.)

 Patlayıcı madde ve radyoaktif madde
haricinde Paketli /ambalajlı yük taşıyan 

araçların ADR li olması zorunlu değil.

2015



Yapılmalı?
Neler

Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, 
taşıtlarında her 14 koltuk için en az 1 adet 
boyun korsesi bulundurmakla yükümlüler.

9



"Gelişime Adım At"

www.tugem.com.tr0850 346 70 60 

TUGEM Ticaret, Ulaştırma, Gümrük,
Eğitim, Danışmanlık Ltd. Şti.
Girne Mahallesi Atatürk Caddesi
No:1 Kat:2 Maltepe (Anadolu Yakası)
İSTANBUL-TÜRKİYE 

ÜDY AKADEMİ Eğitim Ulaştırma 
Gümrük Danışmanlığı Tic.Ltd.Şti.
 Yeşilova Mah.E-5 Karayolu Üzeri Er 

Sok.No:3 Kat:3 Florya (Avrupa Yakası) 
İSTANBUL-TÜRKİYE  

İZMİR TGM TİC. ULŞ. GÜM. 
EĞT. ve DAN. LTD. ŞTİ.

 Kültür Mah. İstiklal Cad. No:4 
Kat:4 Aliağa

İzmir-TÜRKİYE 

TUGEM İLE İLETİŞİME GEÇ


