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: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün
29.12.2020 tarihli ve E.65206401-220.02-71582 sayılı yazısı.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY)
çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere adlarına, C2, C3, K1, K3, L1, L2, M1, M2, N1, N2,
T1 veya T2 yetki belgesi düzenlenmiş firmaların, KTY'de öngörülen Ulaştırma Elektronik
Takip ve Denetim Sistemine (U-ETDS), faaliyetleriyle ilgili yapacakları bildirimlere ilişkin
uygulanacak yaptırımların 01.01.2021 tarihine, 21.11.2020 tarihinde Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelikle, tehlikeli madde taşıyanlar hariç olmak üzere K1 yetki belgesi sahibi gerçek
kişilere U-ETDS sistemine veri göndermeme nedeniyle uygulanacak yaptırımların,
01.01.2022 tarihine kadar ertelendiği bildirilmişti,
Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle, taşımacılarımızın bahse konu sisteme
uyum sağlamak için gerekli bilişim altyapısını kuramadıkları, bu verileri sisteme
gönderebilecek personel istihdamını sağlayamadıkları nedenleri ile U-ETDS sistemine veri
gönderme yükümlülüklerini yerine getiremeyecekleri, bu nedenle yaşanabilecek
mağduriyetlerin önüne geçilmesini teminen; KTY'nin 40 ıncı maddesinin altıncı (C2, C3, K1,
K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 Yetki belgesi sahipleri), 43 üncü maddesinin üçüncü (M ve P
türü yetki belgesi sahipleri), 44 üncü maddesinin altıncı (T1 ve T2 yetki belgesi sahipleri)
fıkraları ile Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 12 nci
maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde öngörülen (Sürücüye yazılı talimatları vererek
okumasını, anlamasını ve gerektiği şekilde uygulayabilmesini sağlamak ve taşıma
evrakını taşıma işlemi başlamadan önce U-ETDS sistemine işlemek,) U-ETDS sistemine
veri gönderilip gönderilmemesine ilişkin denetimlere 01.07.2021 tarihinden itibaren
başlanmasının uygun görüldüğü ilgi yazı ile bildirilmiştir.
Bilgi edinilmesini ve esnafımıza ivedilikle duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
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DAĞITIM YERLERINE
Bilindiği izere,4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY)
çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere adlarına, C2, C3, Kl, K3, L1, L2,}dL, M2, Nl, N2, Tl veyaT2
yetki belgesi düzenlenmiş firmaların, KTY'de öngörülen Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim
Sistemine (U-ETDS), faaliyetleriyle ilgili yapacakları bildirimlere ilişkin uygulanacak yaptırımlar
0 L0 L202| tarihine kadar ertelenmişti.
Ancak, 2LIL.2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle, tehlikeli madde taşıyanlar hariç olmak üzere
Kl yetki belgesi sahibi gerçek kişilere U-ETDS sistemine veri göndermeme nedeniyle uygulanacak
yaptırımlar,
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1,2022 tarihine kadar ertelenmi ştir.

Bakanlığımıza gelen bir kısım müraçaatlarda; tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir
tehdit haline gelen Koronavirüs (COVID-l9) salgını nedeniyle, taşımacılar|m|z|n bahse konu sisteme
uyum sağlamak için gerekli bilişim altyapısını kuramadıkları gibi, bu verileri sisteme gönderebilecek
personel istihdamını sağlayamadıkları, bu nedenlerden dolayı söz konusu U-ETDS sistemine veri
gönderme yükümlülüklerini yerine getiremeyecekleri, pandemi döneminde anılan yükümlülük nedeniyle
uYgulanabilecek idari yaptırımların çiddi mağduriyetlere yol açabileceği belirtilerek, U_ETDS sistemine
veri göndermeme nedeniyle uygulanacak yaptırımların pandemi süreci bitene kadar ertelenmesi talep
edilmiştir.

Yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesini
teminen; KTY'nin 40 ncı maddesinin altıncı, 43 üncü maddesinin üçüncü, 44 üncü maddesinin altıncı
fikraları ile Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin
birinci fıkrasının (g) bendinde öngörülen U-ETDS sistemine veri gönderilip gönderilmemesine ilişkin
denetimlere 0L.07.202I tarihinden itibaren başlanması hususu uygun görülmüştiir
Bilgilerinizi ve gereğini riça ederim.
Enver İsrunr
Bakan yardımcısı
Dağıtım:
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Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına
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