
 
 
 
U-ETDS Nedir? 
 

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS), ilk olarak 08.01.2018 tarih ve 30295 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) ile 
tanımlanmıştır. 

U-ETDS sistemi, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu (KTK) ve KTY çerçevesinde taşımacılık 
faaliyetinde bulunan firmaların taşıdıkları eşya, kargo ve yolcu hareketlerinin elektronik olarak 
gerçek zamanlı takibi, değerlendirilmesi ve denetimi imkanlarının sağlanacağı bir sistemdir. 

 
U-ETDS KİMLERİ KAPSIYOR? 
 
U-ETDS sistemi, KTK ve KTY çerçevesinde ticari olarak faaliyet gösteren, 
1- Tarifeli/tarifesiz yolcu taşımacıları (A1, A2, B1, B2, D1 ve D2), 
2- Eşya taşımacılarını (K1, K3, C2 ve C3), 
3- Lojistik işletmecilerini (L1 ve L2), 
4- Kargo işletmecilerini (M1 ve M2), 
5- Nakliyat ambarlarını (N1 ve N2), 
6- Dağıtım işletmecilerini (P1 ve P2), 
7- Taşıma işleri organizatörlerini (R1 ve R2) 
8- Terminal işletmecilerini (T1 ve T2), kapsamaktadır. 
 
U-ETDS Bilgi Gönderme Zorunluluğu Ne Zaman Başlıyor? 
 
U-ETDS sistemine bilgi gönderme zorunluluğu, yolcu taşımacılığı faaliyetleri (A1, A2, B1, B2, 
D1 ve D2 belge sahipleri) için 30.06.2019 tarihinde başladı ve veri gönderimi devam ediyor. 
Yük taşımacılığı için veri gönderimi 01.01.2021 tarinde başlayacaktır. (tehlikeli madde 
taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri hariç olmak üzere, K1 yetki belgesi sahibi gerçek 
kişiler için 1/1/2022 tarihine kadar ertelenmiştir.) Yük taşımacılığı hizmeti veren firmaların bu 
tarihten itibaren UETDS verilerini yük alımından en geç 6 saat sonrasına kadar paylaşmaları 
gerekir. 
 
U-ETDS Bilgi Gönderimi Nasıl Yapılır? 
 
U-ETDS sistemine veri gönderimi iki yolla yapılabilmektedir. 
 
Bunlardan birincisi E-Devlet portalı (kamu.turkiye.gov.tr) üzerinden taşımacılarımızın taşıma 
faaliyetlerine ilişkin verileri girmesi ve bu yolla U-ETDS sistemine veri iletmeleridir. Yetki belgesi 
sahiplerinin Bakanlığımıza bildirdikleri imzaya yetkili kişiler veya yazılı olarak müracaat etmek 
suretiyle operatör olarak yetkilendirilen kişiler E-Devlet portalına giriş yaparak, yetkili oldukları 
firma adına veri gönderme işlemini gerçekleştirebilmektedirler. Portalda hazırlanan ekranlar son 
derece basit bir yapıda hazırlanmış ve veri iletme zorunluluğu başlayan yolcu taşımacılarımız 



(A1, A2, B1, B2, D1 ve D2 yetki belgesi sahipleri) bir kısmı bu ekranları kullanarak taşıma 
bilgililerini ve yolcu bilgilerini U-ETDS sistemine iletmektedirler. 
 
Sisteme veri göndermenin ikinci yolu ise web servis denilen yöntemdir. Bu yöntem birinci 
yöntemden çok daha basit bir çözümdür. Bir çok firmanın taşımaları takip etmek amacıyla 
kullandığı bir program bulunmaktadır. Kullanılan programın Bakanlığımız U-Net Otomasyon 
sistemiyle veri alışverişini sağlamak suretiyle, firmalar kendi programlarına girmiş oldukları 
taşıma bilgilerini (taşıt, yolcu, hareket saati, güzergah vb…) otomatik olarak ve başka hiçbir 
zahmete girmeden (E-Devlete giriş yapmadan) U-ETDS sistemine iletmeleri mümkündür. Bu 
entegrasyon için, taşımacı firmalarımızın kullandıkları programı yapan yazılım firmasının 
Bakanlığımız U-ETDS ekibi ile iletişime geçmeleri (uetds@uab.gov.tr mail adresiyle) 
gerekmektedir. 
 
Yukarıda belirtilen yöntemlerden birisiyle, taşımacılarımız U-ETDS sistemine taşıma bilgilerini, 
Yönetmelikte belirtilen saatten önce girmeleri gerekmektedir. 
 
U-ETDS’ye Veri Göndermeyenler Nasıl Bir Yaptırımla Karşılaşır? 
 

 Yapılan sefere ilişkin bilgi/veri iletmeyenlere, her sefer için 15 uyarma, 
 İletilen seferlerde, sefer başına (gidiş veya dönüş) 10 adedi geçmemek üzere eksik/yanlış 

bilgi/veri gönderenlere, her eksiklik/yanlışlık için 1 uyarma, 
 Taşıtta görevli personel bilgisinin hiç bildirilmemesi veya eksik/yanlış bildirilmesi halinde, her 

sefer için 10 uyarma, yetki belgesi sahibine verilir. 
 Ancak, bu maddeye göre yaptırım uygulanan firmanın, bu kabahatinin sonradan suç unsuru 

teşkil ettiğinin tespiti halinde, yetki belgesi sahibine ayrıca 150 uyarma verilir. 

U-ETDS’ye Doğru Veri Gönderenler İçin Ödüllendirme Var mıdır? 
 
Bakanlıkça, takvim yılı başından itibaren üç aylık dönemlerle U-ETDS’ye bildirim 
yükümlülüklerini yerine getirenlerin, kontrolü yapılan yetki belgesi faaliyetleri için, varsa daha 
önce verilmiş ve henüz kaldırılmamış olan uyarmalarından, toplam 20 uyarma iptal edilecektir. 
 

http://uetds@uab.gov.tr/

