
Sayı

Kon u

A]İrALYA EsılAF vE SAilATı(ARı.,AR oDAı,ARı BiRLıĞi
THE ANTALYA UNlON OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN

:2020-M/01-07-62

: U-ETDS Uygulaması, Sayısal Takograf
ve Kamera Kayıt Cihazları Hk.

Bilindiği üzere, azl

17 /01/2020

oDAIARA 2o20l07 sAYıt| GEt{ELGE
(Ulaşım Hizmetleri Esnaf ve Sanatk6rlar Odatarına)

r n am aY
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

09 Ocak 2O2O tarihli ve 3'1 OO3 sayılı Resmi

Bu değişiklik ile;

ı YurtiÇindetaŞımacılıkyapanvetakograf kullanmasızorunluolan2OOBvesonrası modeI
araÇlarda mevcut olan analog veya elektronik takograf cihazlarının dijital takograf cihazları ile
değiştiril me zorunluluğu 1 O/ 07 / 2O2O tarihine ertelenmiştir.

yine, karayolu Taşıma yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair yönetmelik
1 0 ocak 2020 tarihli ve 31 004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürü rlüğe girmiştir.

Bu değişiklik ile;

o Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin 6 ncı fıkrasında yer alan "eşyanın kabul edildiği" ibaresi
"taşıman ın yapılacağı taşıtın hareket ettiği" olarak değiştirilmiştir,

ı yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin 6 ncı fıkrasındaki yetki belgesi sahiplerinin taşımasını
üstlendikleri eşyalar için taşıma senedi ile 5 inci fıkrada belirtilen bilgileri, taşımanın yapılacağı
taşıtın hareket ettiği saatten en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın u-ETDs sistemine
işlemek/işletmek zorunluluğu 01 /O1 /2021 tarihine kadar ertelenmiştir.

o Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan "kargonun/gönderınin
kabul edildiği saatten, en geç 1" ibaresi, "taşımanın yapılacağı taşıtın hareket ettiği saatten en
geç 6' olarak değiştirilmiştir.

ı yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin 3] inci fıkrasında beIirtilen; sayısal takograf
ünitelerindeki verileri, taşıtların trafiğe çıktığıtarihten itibaren aylık dönemler halinde elektronik
ortamda arşivlemek ve bu veriyi takip eden ay Bakanlıkça belirlenen kart verme otoritesine
gönderme zorunluluğu; uluslararası taşıma yapan yetki belgesi sahipleri için O1/O1/2O21
tarihine kadar, yurt lçi taşıma yapan yetki belgesi sahipleri için ise 01/01/2024 tarihine kadar
ertelenmiştir,

ı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin ] inci fıkrasının (a) bendine; '6) Tarifeli olarak 41 yetki
belgesi olanlara, taşıma hattı/g üzergah ında aynı il sın ırla rı içerisinde kalkış/varış yeri hariç şube
veya acenteye kayıt izni verilmez" alt bendi eklenmiştir.
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. Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının (ı) bendinde yer alan; Karayolu
TaŞıma Yönetmeliği kapsamındaki yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılacak taşıtlarda
AraÇların İmal Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik ekinde belirtilen standartlara uygun iç
vedışkameraileyedi günsüreli kayıtyapabilencihazı bulundurmazorunluluğu 01/o1/2024
tarihine kadar ertelenmiştir,

Bun unla birlikte, içişleri Bakanlığı iller idaresi Genel Müdü rlüğ ü'nun 03/01/2O2O tarihli
ve 128 sayılı yazısı ile; şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan taksi, minibüs ve otobüs cinsi
taŞıtlarda kayıt yapabilen ön ve iç kamera ile kayıt cihazının bulundurulması ve aktif halde
tutul ması zorunluluğu 31 / 1 2/ 2020 tarihi ne kadar uzatılmıştır.

Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatkA rlarım ıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
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