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Tüm odalar cenel seketerlikleri
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Cengiz DELİBAŞ
Genel seketer yardrmcrsı

ODALAR VE BORSAİ-AR
BıRLiĞı

iıgi : 08.04.2020 tarihli, 36l2 sayılı ve "Koronavirüs Tedbirleri (Geçici/Süreli
Diizenleme)" konulu yazımız

ilgide kayıtlı yazımızla bildirilen, Ulaştırma ve Al§apı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düenleme Genel
Müdürlüğünün 06.04.2020 tarih ve 23l l0 sayılı yazısı kapsamında Koronavirüs (COVID-l9) salgınının
yayılımının önlenmesi ve vatandaşlarımıza etkisinin en aza indirilmesini teminen Karayolu Taşıma Kanunu
ve Karayo|u Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde dijzenlenen yetki belgeleri, Taşıma İşleri Organizatörleri
Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen TIO belgesi, Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetrneliği

çerçevesinde düzenlenen DD belgesi ile Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetrnelik

çerçevesinde diiaenlenen TMFB belgesinin ilk defa verilmesi durdurulmuş ve yine yetki belgeleriyle ilgili bir
kısım geçici düzenlemeler yapılmıştı.

Bu defa, aynı genel müdiiırlüklen alınan |2.06.2020 tarih ve 32284 sayı|ı yazıda, söz konusu salgınla ilgili
Ülkemiz genelinde alınan tedbiıler sonucu salgın sürecinin yavaşlamasıyla birlikte, Sağlık Bakanlığı ve

İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce alınmış bazı kararların gözden geçirildiği ve konulan bir kısım
kısıtlamaların kaldırıldığı veya hafifletildiği belirti|rnekte olup ilgide belirtilen yazımız kapsamında

duyurulan uygulamanın yürürlükten kaldırıldığı bildirilmektedir.

Bilgilerini ve konunun ilgiIi Odanız üyelerine duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
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Bu belge, 5070 sayılı Elektronik Imza Kanununa göre Güvenli Elektronik Imza il€ imzalanmışt|r.
Evrakl Doğ.ul.rnak için : http://beltedo8rula,tobb,or8 tr/dogrula,aspx?V=BENNTE09
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Tarih : l8.06.2020
Sayı : 34221550-250- 5214
Konu : Koronavirüs Tedbirleri (GeçicilSüreli
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Gelen Tarih Sayı: 26/06/2020 - 707


