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FEDERASYONA BAĞLI ODALARA
02 NOLU GENELGE
Bilindiği gibi, Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) 08.01.2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yönetmelikteki D4 ve A türü yetki belgelerine ilişkin düzenlemelerde yaşanan bazı tereddütlerin
giderilmesi yönünde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca 17.01.2018 tarih ve 34685369-249-4811
sayılı Makam Oluru yayımlanmıştır.
Söz konusu Makam Olurunda;
a) KTY’ nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( ç ) bendi ile A1 ve A2 yetki belgesi için başvuranlardan
istenilen UKOME veya İl Trafik Komisyonu kararlarında; kullanılacak güzergâh ve kalkış/varış
noktalarının aranmaması, bunun yerine sadece firmanın merkez adresinin belirtilmesinin yeterli
görülmesi,
b) KTY’nin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının ( ç ) bendi çerçevesinde karşılanan yetki belgesi değişim
taleplerinde ( Yetki belgesinin sona erdiği tarihten itibaren 540 takvim günü içinde yapacakları yetki
belgesi değişim talepleri), yeni verilen yetki belgesinin geçerlilik süresinin başlangıç ve bitiş tarihinde,
önceki yetki belgelerinin başlangıç ve bitiş tarihinin değerlendirilmemesi,
c) KTY’nin 24 üncü maddenin birinci fıkrasının( ç ) bendinin (1) numaralı alt bendinde istenilen asgari
kapasiteyi sağlayacak özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince 10 yaşından büyük olmaması
şartının D4 yetki belgeleri için aranmaması,
ç) KTY’nin 71 inci maddesinde öngörülen yenileme hakkı biten veya iptal edilen yetki
belgelerine
ilişkin yeniden düzenlenebilme imkânının, mülga olan Yönetmeliklere
göre iptal veya yenileme hakkı
bulunmayan yetki belgeleri içinde uygulanması,
d) A türü ve D4 türü yetki belgeleri için, 08.01.2018 tarihinden önce ibraz edilmiş olup, geçerliliği halen
devam etmekte olan valilik onaylı belediye uygunluk yazısı, il trafik komisyonu ve UKOME kararlarının
yeni düzenleme yapılıncaya kadar kabul edilerek, yeni kararların istenilmemesi,
Hususlarına yer verilmiştir.
Bilgi edinilmesini ve ilgili esnafınıza duyurulması gereğini rica ederiz.
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