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FEDERASYONA BAĞLI ODALARA
06 NOLU GENELGE
19 Şubat 2014 Tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6518 sayılı “Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” da
taşımacı esnafımızı ve Meslek Odalarımızı ilgilendiren bir takım mevzuat değişikliği yer
almaktadır.
1- 6518 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 35
inci maddesi değiştirilerek;
“ Bakanlık, düzenleme ve kural ihdası ile 27 nci madde de belirtilen hususlar hariç olmak
üzere gerektiğinde teknik ve idari kapasite, teşkilat imkânları, hizmetin hızlı, etkin, yaygın olarak
üretilmesi ilkelerini gözeterek; bu Kanun gereğince yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve
yetkilerinin bir kısmını aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütmek hususunda kamu
kurumu ve kuruluşları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonu ve bunlara bağlı federasyon, birlik ve odaları yetkilendirebilir.
a)Yetkilendirme, düzenlenecek bir protokol veya sözleşme ile yapılır. Bu protokol veya
sözleşme yetkilendirmenin konusu, süresi ve mutabakata varılan hususlar açıkça belirtilir.
b)Yetkilendirme, yetkilendirmenin konusu ve niteliği gözetilmek suretiyle en az bir yıl en
fazla beş yıl süreyle yapılabilir. Yetkilendirme, süresinin bitiminde yenilenebilir.
c)Bakanlık tarafından, yetkilendirmenin konusuna, niteliğine ve özelliğine göre aynı
konuda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu veya birlik ya da oda yetkilendirilebilir.
d)Yetkilendirme kapsamında üretilecek hizmetler için alınacak veya ödenecek ücretler
Bakanlık tarafından onaylanır.
e)Yetkilendirilenler ilgili mevzuata ve Bakanlıkça yayımlanan idari düzenlemelere
uymakla yükümlüdürler. Bakanlık, yetkilendirilmenin kullanımı ile ilgili olarak gerektiğinde her
türlü denetimi yapar.
f)Yetkilendirilenlerin ilgili mevzuata ve Bakanlıkça yayımlanan idari düzenlemelere
uymaması halinde yapılmış olan yetkilendirme, Bakanlık tarafından iptal edilir.
g)Yetkilendirme, Bakanlığın görev, sorumluluk ve yetkilerini ortadan kaldırmaz.”
hükmü getirilmiştir.
Böylece, bilhassa taşımacı esnafımızın almak zorunda oldukları yetki belgelerinin, daha
önceden bazı kuruluşlar tarafından verilmesi nedeniyle yaşadıkları sorunların aşılmasında önemli
bir adım atılmıştır.
2- 6518 sayılı Kanunun 75 inci maddesi ile 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun
Geçici 3 üncü maddesinde değişiklik yapılarak,
“Sürücü koltuğu hariç dokuz ila on altı oturma yeri olan toplu taşıma araçlarının”
07.07.2018 tarihine kadar engellilerin erişimine uygun hale getirileceği,
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07.07.2018 tarihine kadar, servis taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişilerin, engelli
personel veya öğrenciye talep halinde erişilebilir taşıma hizmetini sağlamakla yükümlü olduğu
düzenlenmiş, ayrıca aynı maddenin son fıkrasında,
“Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden altı aylık süreden sonra üretilen, sürücü
koltuğu hariç dokuz veya daha fazla oturma yeri olan araçlardan erişilebilir olmayanlara şehir içi
ve şehirlerarası yolcu taşıma hizmeti için yetki belgesi, izin veya ruhsat verilemez” hükmü yer
almaktadır.
Kanun metnine www.basbakanlik.gov.tr adresinden ulaşmanız mümkün olup, Kanun
değişikliğinin incelenmesini ve Odanız üyelerine bilgi verilmesini rica ederiz.
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