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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 30 günlük sürenin, mesleki yeterlilik belgesi alınamamasına ve
mesleki yeterlilik şartı sağlanamamasına ilişkin yukarıda belirtilen sebeplerin ortadan kalkmasına
müteakip Bakanlığımızca yeniden bir karar verilinceye kadar uzatılması hususu, Bakanlığımızca alınan
16.12.2020 tarih ve 70241 sayılı Bakanlık Oluru ile uygun görülmüştür.
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Murat BAŞTOR
Bakan a.
Genel Müdür
Dağıtım:
Emniyet Genel Müdürlüğüne
Jandarma Genel Komutanlığına
Bakanlık Bölge Müdürlüklerine
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına
Sivil Toplum Kuruluşlarına
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