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U|aştlrma ve Altyapı Batanlığınca yaymlanan Karayolu Ta§lma Yönetmeliğinde sektoİden gelen talepler Ve
günün değişen koşullaıına göre çeşitli değişiktikler yapllınıştır Değişülik
metnine https://ğ.*,w resmigazete,gov.trl€skle 2ol9/||l20|9l||5-3 htm adresinden ulaşülabilmekıedir.

Bu değiŞiklik|er a.asında taşimacllık a|anında faaliyet gdsteren üyeleıimizi ilgilendiren başlıca konular
aşağda verilnrektedir.

A) Yolcu Taşımacılüğı ıIe ilgili olarak;
l. A tiirü yetkt be|gesi tanümt ve alt düzenlemeleri guncellenmüştir,
2, Bl ve D4 tiirü yetkü belgesiyle ilgili olarak yeni dü€nlemeler gerçekleştirılniştir,
3 D tiiİü yetki belgesi asgan kapasitesui sağlayacak araçlann yaş şarn l2'ye yiikseltilmiştir,
4, 83 ve D3 yetki belgesi sahiplerinin R riirü yeth belgesi sahipleriyle çalışmasına imkan sağlanmlştıİ
5. FI ye*i Belgesi sahiplerinin Al yetki belgesine acentelik yapabi|mesi tmkanı sağlanmlştiı
6. T yetkı belgesi sahiplerinin ipta] şartlarına ilave hükiim eklenmiŞtür.
z T yetkt belgesi alan şaİınln faaliyet düdurma şartlaİı aja§lndan çlkaİtllması sağlaDrnıştür,

B) Eşya taşlmacılığtyla ilgili olarak;
I C2 yetki be|gesi asgari kapasite şartı 8 birüm araç ve 320 ton kapasiteye dii§iirülmiiştiir.
2 eDevlet uzerinden yetki belgesü alma kuİalları }Tmuşatılmlştır,
3 Fınansal kiralama yoluyla edinilen taş]tlar hakkünda yeniden dtizenleme yapülmıştür.
4 c2 Yeıki Belgesi sahip|erinin yund§ü dönüŞlerinde ıaşünma eşyası taşımi imkanı saglanmışnr,
5_ G€çerlilik süresi üçerisinde hiç uyan almayanJarın yetki belgesi iüesinin ı yl uzatılm-ası s"giao-§ı..
6 yetki Belgesi devir işleminde düenlenen belge ve yapılan araç ilavelerinden ücret alınınayacaktır.

Bilgılerlni ve konuıun odanüz üyesi ilgili firmalara intikal ettirilrnesiıi rica ederiın.
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Gene| Seketer
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