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Sayı  : 2020/831                                                                                           İstanbul, 09.12.2020 

Konu  : U-ETDS’nin Yürürlüğe Giriş Tarihinin Yeniden Ertelenmesine İlişkin UTİKAD Görüşü 

 
 
T.C. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ANKARA 

 

İlgi a) 10 Ocak 2020 tarihli ve 31004 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Karayolu Taşıma 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. 

 

İlgi yönetmelik ile “Yetki Belgesi Sahiplerinin Ortak Yükümlülükleri” başlıklı 40. maddesinin “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.” şeklindeki 31. fıkrasında belirtilen hükümlere uyma zorunluluğu uluslararası taşıma yapan yetki 

belgesi sahipleri için 1 Ocak 2021 tarihine kadar, yurt içi taşıma yapan yetki belgesi sahipleri için ise 1 

Ocak 2024 tarihine kadar ertelenmiştir. 

 

Uluslararası taşıma yapan yetki belgesi sahipleri için bildirilen 1 Ocak 2021 tarihinin yaklaşması üzerine 

üyelerimiz Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS)’nin yeniden ertelenip 

ertelenmeyeceği, sistem belirtilen zamanda yürürlüğe girecek ise bilgilendirme kılavuzlarının ne zaman 

dağıtıma sunulacağına dair Derneğimizden bilgi talep etmektedir. 

 

Dünyanın ve ülkemizin koronavirüs pandemisi sebebiyle geçirdiği zor günlerde lojistik akışların 

devamlılığını sağlayan, ülke ekonomisine katkı sağlayan ulaştırma ve lojistik sektörü temsilcilerinin 

zamanlama olarak zorunluluklara tabi bir sisteme geçişinin bu koşullarda mümkün olamayacağı 

gerekçesi ile Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’nin yürürlüğe giriş tarihinin yeniden 

ertelenmesi hususundaki görüşlerimizi tensiplerinize arz ederiz. 

 

Saygılarımızla,  

 
Cavit UĞUR 

Genel Müdür 
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