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Değerli Meslektaşım;

UlaŞtırma Bakanlığmız tarafından 24.04.2019 tarihinde tehlikeli madde taşıyanlar için ADR
belgesinin alrnması yönetmeliği çıkmıştı. Aynca 1 Ocak 2020 tarihinde de U_ETDS uygulamasına
geçileceği kamuoyuna duyurulmuştu.

TiirkiYe Nakliyeciler Derneğiniz olarak bu uygulamaların nasıl olacağı ile ilgili TMGD (Tehlikeli
Madde Güvenlik Danışmanlığı A.Ş.) ile, size gönderdiğimiz klawzu (kitapçık) hazırladık. Her iki
konuda da neler yapacağınız detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Öncelikle katkıİarından öttirü TMGD,ye
teŞekktirlerimi sunuyorum. Daha fazlabilgi için aşağıdaki yetkilileri arayabilirsiniz. Başlayacak olan U_
ETDS (TaŞınan, eŞya, kargo ve yolcu hareketlerinin elekironik olarak denetlenmesi) uygulaması ile
ilgili UlaŞtırma Bakanlığımız 6 ay önce bu sistemi T.N.D. ile birlikte yapmak istediklerini bize
bildirdiler. Bunun üzerine biz Derneğin bilgisayar alt yapısını yeniledik. Ve Bakanlık ile entegrasyona
girebilecek seviyeye getirdik. Argem Bilgi Teknolojileri ile birlikte 4 Aylık gerek Ankara,da gerekse
İstanbul'da YaPılan ÇalıŞma ve toplantılarla bu çalışmayı tamamladık. lİuşta bir deyişle sisteme veri
giriŞİ YaPmaYahazır durumdayız. Bu arada katkılarından dolayı Argem Bilgi Teknolojileri Zeki Beye
teŞekktİrlerimi sunuyorum. Kitapçık incelendiğinde bu U_ETDS uygulamanın E-Devlet, Web Servis ve
mobil uYgulama olmak izere 3 şekilde veri girişi yapılabileceğini göreceksiniz.

1. Şekilde E-DEVLET :

E - Devlet üzerinden şifre alıp İst.Bölge müdiirlüğüne müracaat ederek operatör
Yetkilendirmesi ile kendi başınıza Derneğe bağlı olmadan bu işlemi yapabilirsiniz. Tamamen
serbestsiniz. Özet|e Dernekle yapma mecburiyetiniz yok Herhangi bir kısıtlama olmadan
istediğiniz yerden istediğiniz bir bilgisayardan veri transferi yapabilirsiniz.

2. Şekilde Web Servis;

Belirlenen bir Yıllık hizmet bedelini Derneğe yatırdığınızda sisteme entegre olacaksınız. Ve daha
sonia Dernek - Argem Bilgi Teknolojileri üzerinden kurulmuş olan sistemle yük ve taşlt
bilgileriniz otomatik bir şekilde u-ETDs sistemine aktarılacaktır.

Ücret : YaPılan hazırlıklar ile ilgili masraf karşılığında bir kereye mahsus olmak ijzere
herkesten 300 TL artı bir yıl boyunca ( 12 aylık ) hizmet bedeli olarak aylık 100 TL ,
toplamda 300 + 1200: l500+KDV aşağıda yer alan banka hesabına ödendiğinde server vb..
ttim hizmetler dernek - Aıgem Bilgi Teknolojileri tarafından size sunulacaktır.
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3. Şekilde Mobil Uygulaması;

Bu uygulamaya sahip işletmeler mobil üzerinden üyeliğini gerçekleştirebileceklerdir.

SaYın MeslektaŞım, T.N.D. olarak öniimüzdeki zamarıdayapılacaklarla ilgili ayrıntılı bir şekilde
sizleri bilgilendirdik. Tavsiyemizi sorarsanız;bu işi yapacaksanrz sisteme entegre olup, iş hayatınızı bu
Şekilde devam ettirmenizi tavsiye ediyorum. Sonuçta nihai karar sizin siz bilirsiniz. İşlerinizde başarılar
dilerken, Yeni Yılınızı şahsım yönetim kurulu adına tebrik ediyor ,2020 yılının her yönü ile hayırlara
vesile olmasınr diliyor, saygılarımr srrnuyorum.

NOT: Derneğimize üye olmayanlara duyuru , Bakanlık ile ilgili görüşmeler , lojistik
Şuralarında belge ve diğer sorunların dile getirilmesi ve bu şekildeki dernek faaliyetlerinden
faydalanmanızı tavsiye ediyor, sektörümüztin güçlenmesi adına sizleri de üye olmaya davet
ediyorum.

Bilgi icin:
T.N.D. Başkanı Yusuf Dağcı
T.N.D. Yön. Kur. Üyesi Yavuz Bayraktar
Argem Bilgi Teknolojileri M.Zeki NaN
T.M.G.D. Tankut Yıldız
T.N.D. Yönetim Kurulu Üyeleri
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(0 532) 798 43 98
(0 532) 734 66 40
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BU BİR BİLGiLENDİRME yAzIsIDIR KoNu irB irciri rirerçır çIKINcA Bu yAzIyLA
BİRLİKTE sizLERE GöNDERİLECEKTİR.
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