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Tarih :
Sayı : 34221550-259-

.

Konu : Koronavirüs Tedbirleri (Geçici/Süreli 
Düzenlemeler)

Bilindiği üzere Karayolu Taşıma Yönetmeliği 40 ıncı maddesi 34 üncü fıkrasında "(34) Yetki belgesi 
sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilik ile ilgili aşağıdaki 
yükümlülüklerini yerine getirmek ve faaliyetleri süresince muhafaza etmekle yükümlüdürler. Buna göre;
a) B1, C2, D1, L1, L2, M2, N2, P2, R1, R2 ve T1 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet üst düzey yönetici 
ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişileri istihdam 
etmeleri, 
b) A türü ile B2, C3, D2, K3, M1, N1, P1, T2 ve T3 yetki belgesi sahipleri ile tüzel kişiliği haiz K1 yetki 
belgesi sahiplerinin, en az birer adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya 
bu nitelikleri haiz kişiyi istihdam etmeleri, 
c) Adlarına birden fazla yetki belgesi düzenlenmiş gerçek veya tüzel kişilerin, ayrı ayrı yetki belgeleri için 
uygun mesleki yeterlilik belgesine sahip olması kaydıyla, aynı kişileri beyan edebilmesi, 
ç) Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerine göre istihdam edilen/edilecek mesleki yeterlilik belgesi sahibi kişilerin, 
yetki belgesi sahibinin çalışanı olduğuna dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış belge ile bunlardan 
yabancı uyruklu olanlar için ayrıca noter onaylı pasaport örneği ve oturma izninin bulunması, zorunludur. 
Ancak (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartın sağlanamaması veya sonradan kaybedilmesi halinde; yetki 
belgesi sahiplerinden kamu tüzel kişiliğine sahip olanların en geç bir yıl, diğerlerinin ise bu eksikliği otuz gün 
içinde ve son kırkbeş gününü herhangi bir yetki belgesi sahibi tarafından istihdam edilmemiş kişi/kişiler ile 
sağlamaları şarttır. 
Bu fıkranın (a) ve/veya (b) bentlerine muhalefet eden yetki belgesi sahiplerine, her yetki belgesi ve her bent 
için ayrı ayrı olmak üzere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen miktarda idari 
para cezası uygulanır." hükmü yer almaktadır.
Bu defa Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan 17.12.2020 tarihinde alınan yazıda; Ülkemizde yaşanan 
pandemi sürecinde yetki belgesi sahiplerinin mağduriyetlierinin giderilebilmesi adına, KTY'nin 40 ncı 
maddesinin otuzdördüncü fıkrasında belirtilen mesleki yeterlilik belgesi şartının sağlanamaması ile anılan 
maddede belirtilen 30 günlük sürenin, mesleki yeterlilik şartının sağlanamamasına ilişkin sebeplerin ortadan 
kalkmasına müteakip, Bakanlıklarınca yeniden bir karar verilinceye kadar uzatılmasına karar verildiği 
bildirilmektedir. Konuya ilişkin yazının bir örneği ekte yer almaktadır.
 
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
Saygılarımla,

e-imza
Cengiz DELİBAŞ
Genel Sekreter Yardımcısı

28.12.2020
11307

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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Dağıtım: Tüm Odalar

  EK: Koronavirüs Tedbirleri (Geçici Süreli Düzenleme) - 2020-12-17T174452.184 (2 sayfa)



Murat BAŞTOR
Bakan a.

Genel Müdür

 
 

Sayı : E-65206401-249-70833 17.12.2020

Konu : Koronavirüs Tedbirleri (Geçici / Süreli
Düzenleme)

 

DAĞITIM YERLERİNE
 

Bakanlığımıza gelen bir kısım müracaatta; 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu (KTK) ve
Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) çerçevesinde faaliyet göstermek üzere adlarına yetki belgesi
düzenlenmiş olan firmaların, KTY'nin 40 ncı maddesi'nin otuzdördüncü fıkrasında öngörülen mesleki
yeterlilik şartını sağlamak istedikleri, ancak Ülkemizde de ciddi bir tehdit haline gelen Koronavirüsün
(COVID-19) yayılımının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından alınan bir kısım tedbirler
nedeniyle, ÜDY – ODY eğitimi veren mesleki yeterlilik eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verildiği
gibi, daha önce eğitim görenler içinde yapılacak sınavların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ertelendiği,
bu nedenle de anılan mesleki yeterlilik belgelerine sahip olunamadığı ve bahse konu şartın yerine

 getirilmesinin zorunlu sebepler nedeniyle bu aşamada mümkün olamayacağı belirtilmiştir.
Ayrıca, Ülkemizde yaşanan pandemi sürecinde özellikle yolcu taşımacılığı sektöründe ciddi bir

daralma olduğu ve bu sürecin taşımacılarımızı olumsuz yönde etkilediği, mesleki yeterlilik şartının
yerine getirilmemesi nedeniyle düzenlenen/düzenlenecek idari para cezaları nedeniyle taşımacılarımızın
zor durumda kalacağı ve sonuç olarak da mağduriyetlere sebep olabileceği de belirtilmiştir.

Söz konusu mağduriyetlerin önüne geçilmesini teminen; KTY'nin 40 ncı maddesinin
otuzdördüncü fıkrasında belirtilen mesleki yeterlilik belgesi alınamamasına ve30 günlük sürenin, 
mesleki yeterlilik şartı sağlanamamasına ilişkin yukarıda belirtilen sebeplerin ortadan kalkmasına
müteakip Bakanlığımızca yeniden bir karar verilinceye kadar  hususu, Bakanlığımızca alınanuzatılması
16.12.2020 tarih ve 70241 sayılı Bakanlık Oluru ile uygun görülmüştür.

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.
 

 
Dağıtım:

Emniyet Genel Müdürlüğüne
Jandarma Genel Komutanlığına
Bakanlık Bölge Müdürlüklerine
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına
Sivil Toplum Kuruluşlarına

T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü
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