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R1 ve R2 Yetki Belgelerini Tio Yetki Belgesine doniighiren firmalarda galganlara,
Karayolu Tagtmacthk Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik E[itimi yonetmelifii kapsamrnda
diizenlenen ve RI/R2 Yetki Beigeleri altrnda kayrt altrna alman troylooy Mesteki yeterlilik
Belgelerini baqvuru evraklan ile ibraz ettikleri takdirde ilave uDy-Tio/oDy-Tio MeslekiYeterlilik Belgeleri verilebilmektedir.

Yine Rt/R2 Yetki Belgesi drgrnda yetki belgesi ile gahqan firmalar; ilave Tio yetki
Belgesi aldrklaflnda, soz konusu yetki belgelerinin alirnda kayrth bulunan troylopy MeslekiYeterlilik Belgelerini bagvuru evraklarr ile ibraz ettikleri takdirde ilave uDy-Tio/oDy-Tio
Mesleki yeterlilik Belgeleri verilebilmektedir.

Bu baflamda UDY/ODY belgelerini, e-devlet hizmetlerind.e yer alan Bakan hfirmrztn
Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama,Dilzenleme hizmeti iizerinden barkodlu ve dofrulama
kodlu olarak temin ederek bagvuru evraklarma eklemeleri ve ulagtrrma Hizmetleri Diizenleme
Genei' Ivfiidiirlii[iine bagvurmast ve baqvuru iglemleri de$erlendirildikten sonrauny-rioloDY-Tio Mesleki Yeterlilik Belgesi licretini odemeleri gerekmektedir.

Bu sebeple odanrza/Derne$inize,BirliEinize balir bulunan Tr.izel ve Gergek kigiliklere
konu hald<mda ivedilikle bilgi verilmesi hususunda g"r"gl.rln yaprlmasrnr rica ederim.
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Kocaeli Sanayi Odasr Bagkanhfr
Gebze Ticaret Odasr

Korfez Ticaret Odasr Bagkanhfr
Krrklareli Ticaret ve Sanayi Odasr Bagkanhpr

Liileburgaz Ticaret ve Sanayi Odasr Bagkanhgr

Babaeski Ticaret ve Sanayi Odasr Bagkanhfr
Edirne Ticaret ve Sanayi Odasr Bagkanhfit
Kegan Ticaret vc Sanayi Odasr Bagkanhfr
Uzunkoprti Ticaret ve Sanayi Odasr Baqkanh[r
Tekirda[ Ticaret Sanayi Odasr

Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odasr Bagkanhfir

Qerkezkoy Ticaret ve Sanayi Odasr Bagkanhfr
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DUYURU

Tagtma iqleri Organizatcirlti[ti (TiO) Ydnetmelifi kapsamrnda mesleki yeterlilik belgelerinin
(UDY ve ODY) muafiyetli altmtna iliqkin sektorde bazr yanhq anlaqrlmalann oluqtufu
miigahede edilmektedir.
Bilindifi lizere, Karayolu Taqtma Y6netmeli[i kapsamrnda organizatorltik faaliyeti
gergekleqtiren R1 ve R2 yetki belgesi sahiplerinin ve bu firmalarda gahqanlarrn UDY 3 veya 4;
ODY 3 veya 4 mesleki yeterlilik belgesi almasr gerekmektedir.
Karayolu tagrmacrh[r ddhil ttim taqrma modlannda organizatorliik faaliyeti
gergekleqtiren/gergeklegtirecek tiO yetki Belgeli (R1 ve R2 yetki belge sahipleri ddhil)
firmalartmtzda gahqanlarrn da mesle[e giriq koqullan TiO Ydnetmelifince dtizenlenerek
UnylOOy mesleki yeterlilik sistemi organizatorliik faaliyetlerinin ttimii igin gegerli hale
getirilmektedir.
TiO Ytinetmelifi'nin 14. Maddesi'nde yer alan efitim ve srnavdan muaf olarak UDY veya
ODY mesleki yeterlilik belgesi ahmr sadece TiO Yiinetmelifi kapsamrnda faaliyet
giisteren/giisterecek, TiO yetki belgesi alacak, belgeyi diiniiqtiire".k ,"yo yenileyecek
firmalarda gahqan deneyim sahibi qahqanlar igin gegerlidir.
Bu qekilde muafiyetli Upy veya ODY belgesi alacaklar igin sdz konusu belgelere TiO
Yiinetmeli[i kapsamrnda bu belgelerin ahndrfirnrn qerhi diiqtilecek ve bu kiqilerin satlece
organizatiirliik faaliyeti gerqekleqtiren firmalara ytinelik aranan mesleki yeterlilik qartrnr
safl adr[r kabul edilecektir.
lfio Yiinetmelifi kapsamrnda muafiyetli ahnan UDY veya ODY belgeleri ile Karayolu
Taqrma Yiinetmeli[i kapsamrnda yetkilendirilen difer yetki belgeli firmalarda (C1,C2,
Kl,K2,Ll,L2 vb.) gahqmak miimkiin de[ildir.
Organizatiirltik hizmetleriyle iqtigal etmeyen bu firmalarda gahganlarrn baqvurularr
kabul edilmeyecektir.
Di[er taraftan, taqrma iqleri organrzatorlerine yonelik Upy ve ODY miifredatrrun
geniqletilmesi, denizyolu, demiryolu, havayolu ve kombine taqrmacrhfia iligkin de
konularm efitim programrnda yer alarak Tio'lara iizel mesleki yeterlilik sisteminin
geliqtirilmesine yiinelik Genel Miidiirliifiimiiz biinycsindeki gahqmalar devam
etmektedir.



Taqtma iqleri Organizatdrliifti (TiO) Ydnetmeligi kapsamrnda yetkilendirilecek ve
yetki belgesi yenilemesine tabi olacak taqrma igleri organizatorlerinin Bakanhftmtza
bagvuru stireci baglamrgtrr.

1-[0 Yetki Belgesi basvulularrnr. belge yenileme ve iltini.igti.ilme ir;lemlerini
Bakanh [r rnrz Bo I ge ]vl iid iirh.i kierind en yapabil irsini z.

Bakanlrfrmrzca 01.07 .2019 tarihinden itibaren TiO yetki belgesi verilmeye
baqlanmrgtrr.

TiO Yetki Belgesi sahipleri; dort farkh taErmacrhk modunda (Karayolu, Denizyolu,
Demiryolu, Havayolu) ve bu modlartn entegrasyonuna dayanan kombine tagrmacrhk
hizmetlerinde organizat6rltik faaliyetlerinde bulunabileceklerdir. (Tek Yetki Belgesi)

Karayolu Taqrma Ydnetmeli[i gergevesinde dtizenlenen R1 ve R2 yetki belgeleri belge
iizerinde belirtilen gegerlilik si.iresi boyunca gegerlilifiini korur.

Gegerlilik stiresi dolan Rl ve R2 yetki belgeleri, TiO yetki belgesi ile de[igtirilerek
yenilenir.

Gegerlilik stiresi dolmayan R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri bu belgelerini TiO yetki
belgesine iicretsiz olarak dontiqtiirebilirler.

Doniigttirlilen yetki belgelerinin gegerlilik siiresi, ddni.iqttirmeye tabi olan Rl ve R2
yetki belgesi gegerlilik stiresi kadardrr.

Gegerlilik stiresi dolan DD yetki belgeleri TiO yetki belgesi ile de[iqtirilerek yenilenir.

Geqerlilik stiresi dolmayan DD yetki belgesi sahipleri, bu belgelerini TiO yetki
belgesine, yetki belgesi ticret farkrnr odemek gartryla, doniipttirebilirler.

Dontiqtiiriilen yetki belgelerinin gegerlilik siiresi, ddnriqttirmeye tabi olan DD yetki
belgesi gegerlilik siiresi kadardrr.

Denizyolu veya havayolu tagrmacrhfr ile igtigal eden ve TiO Yonetmeligi kapsamrnda
faaliyet gosterenlerin Bakanh[rmrzdan yetki belgesi almasr esastrr.

Yetki belgesi i.icretleri, Ulagtrrma ve Altyapr Bakanhfr Doner Sermaye iqletmesi
hesabrna yatrrrlmahdrr.

Tagrma iqleri Organizatdrltifiii (TiO) yetki belgesine baqvuru igin talep edilen bilgi ve
belgeler ile 6rnek baqvuru dilekgesi aqafirda sunulmaktadrr.

Taqrma iqleri Organizatorlii[il faaliyeti gergeklegtireceklerin, 06 Temmuz20IS tarihli
Resmi Gazete ile yi.irtirliige giren ve bir orne[i rvrvrv.tmkt.gov.tr adresinde
"yonetmelikler" krsmtnda yer alan TiO Y6netmeli[ini etraflrca incelemeleri tavsiye
olunur.



TA;TMA iglEni oncauizlrdnr,tjct; ar.aNrNoa
nGirilt vE sINAVDAN MUAF oLARAK MESLEKI yBrnRririr nnlcEsi

Gov nio- oovnio) ALMAK isrrvpNrpnin isRAz EDECEKLERi rvner

Ust Di.izey Ycinetici lUOV-fiO) Belgesi ve Orta Diizey Yonetici lOOV-fiO) Belgesinin e-
devlet tizerinden ahnabilmesi igin aga[rda belirtilen belgelerin Ulagtrrma ve Altyapr Bakanh[r
/Tehlikeli Mal ve Kombine Taqrmacrhk Diizenleme Genel Mtidiirliigi'ne gdnderilmesi
gerekmektedir.

1) Ust Dtizey Y6netici (UDY) Belgesi igin Gerekli Evrak

- Tagtma iqleri organizatdrltigii alanrnda Uny tUrti mesleki yeterlilik belgesi almak
iste[ini belirten kiqinin TC Kimlik Numarasr ve cep telefonu numaraslnln yazir
oldu[u dilekge,

- Bagvuru sahibinin, deneyim sahibi oldu[unu belgelemek amacryla, taqrma igleri
organizatorlii[Li alanrnda gergek ve tiizel kiqili$ temsil ve rlzam ederek velveya bu
kiqilerin faaliyetlerini fiilen sevk ve idare ederek stirekli ve etkin bir qekilde ydneten
girket mi.idiirii, genel miidtir, genel rntidi.ir yardrmcrsr, genel koordinator, genel
sekreter, birim baqkanr unvanlan ile gorev yaptr[rnrn belirtildiEi, gahgma
stiresi/siirelerinin yer aldrfr firma belgesi. (Bu yazrda belirtilecek gahgma stirelerinin
toplamr 01 Temmuz2019 tarihine kadar enaz3 yrl olacaktrr.)

- Halen gahqrlan veya daha once gahgrlmrq olan firmaya/girkete ait ticaret sicil
gazetesinin onayh rirne[i,

- Soz konusu firma/firmalarda gahqtrfr ddneme ait Sosyal Grivenlik Kurumundan
ahnan belge,

2) Orta Drizey Yonetici (ODY) Belgesi igin Gerekli Evrak

- Taqrma iqleri organizatorltifii alanrnda ODY tiirii mesleki yeterlilik belgesi almak
istelini belirten kiginin TC Kimlik Numarasr ve cep telefonu numaraslnln yazir
oldufu dilekge,

- Baqvuru sahibinin, deneyim sahibi oldufunu belgelemek amacryla, taqrma iqleri
organizatcirliifi.i alanrnda faaliyet gosteren bir gergek veya ttizel kiqilifiin tagrma igleri
organizatorlii[ii faaliyetlerini stirekli ve etkin bir qekilde sevk ve idare eden sahip,
temsile yetkili ortak ve/veya bu bafilamda istihdam edildifinin belirtildi$ gahqma
stiresi/siirelerinin yer aldrfir firma belgesi. (Bu yazrda belirtilecek gahqma stirelerinin
toplamr 01 Temmuz2019 tarihine kadar en az3 yrl olacaktrr.)

- Halen gahqrlan veya daha once gahgrlmrE olan firmaya/girkete ait ticaret sicil
gazetesinin onayh orne[i,

- Soz konusu hrma/firmalarda gahqtr[r doneme ait Sosyal Gtivenlik Kurumundan
ahnan belge,



Not: 1) uoy-rio veya oDY-Tio Mesleki Yeterlilik Belgeleri, ilgili tarafindan
Bakanhkqa belirlenen belge ricreti yatrrrldrfir zaman e-devlet tizerinden
diizenlenebilecektir. Belge iicreti belirleme gahqmalarr heni.iz
tamamlanmamr$trr. itgitller cep telefonlanna gelen 6deme numarasr ile
birlikte bankaya belge ticretlerini yatrrdrktan sonra e-devlet tizerinden
belgelerini alabileceklerdir.

Tagrma iqleri organizatorltigii sekt<jriinde gahqanlarrn mesleki yeterlilik
belgelerini temin edebilmeleri igin 18 ay gecis siireci tanrnmrstrr (01
Ocak 2021). Bu stire igerisinde muafiyetli UOy-fiO veya ODy-TiO
almaya hak kazananlann (3 yrl bilfiil gahgma $aftr ve bu qarlr resmi
kayrtlarla belgeleyebilmek) UAB/Ulaqrrrma Hizmetleri Diizenleme
Genel Mtidtirlti$i'ne baqvurmasr gerekmektedir. 3 yrl tecriibe qaftrnr
kargrlayamayan kiqilerin Bakanhkga yetkilendirilen efiitim
kuruluqlanndan efitim alarak yaprlan smavda baqan sa[lamalarr halinde
mesleki yeterlilik belgeleri dtizenlenebilecektir.

3) Mesleki yeterlilik egitimleri ve mesleki yeterlilik belgelerinin
dtizenlenme usul ve esaslannt igeren Yonerge iizerinde gahqmalar devam
etmektedir.
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