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GAZİANTEP TİCARET ODASI BAŞKANLIĞINA

İlgi

:

a) 05.10.2020 tarihli ve 79908968E.2494 sayılı yazınız.
b) 23.11.2020 tarihli ve 79908968E.2987 sayılı yazınız.

İlgi (a) ve (b) sayılı yazılar ile; Odanız 34 Nolu Mobilya  Mobilya Aksesuarı  Orman Ürünleri
İmalat ve Ticareti Meslek Komitesi ve 39 Nolu Özel Eğitim Kurumları Meslek Komitesinin tarafınıza ilettiği
bilgilerde, kendi personelini taşıyanlar için servis aracı güzergah kullanım izin belgesinin çıkarılması
konusunda sıkıntılar meydana geldiği bu nedenle kendi araçları ile personellerini taşımak isteyen işyerlerine,
güzergah izin belgelerinin yeniden belediyeler tarafından verilmesi konusunda düzenleme yapılması talep
edilmektedir.
Talep ile ilgili yapılan inceme sonucu; UKOME Genel Kurulunun 2020145 sayılı kararı ile “İlimiz
genelinde özmal servis aracı ile kendi personelini ve öğrencisini taşıyan işleticilerin mağduriyetlerini
gidermek amacıyla geçiş süreci için 31.12.2020 tarihine kadar bir defaya mahsus olmak üzere Özmal İzin
Belgesi düzenlenmesine ve belirtilen tarihten itibaren bu tür müracaatların kabul edilmemesine.
İlimiz genelinde kendi personelini ve/veya öğrencisini taşımak isteyen işleticilerin Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen ilgili yetki belgesi (D3) kapsamında taşımacılık yapmasının uygun
olacağına oy birliği ile karar verildiği, tespit edilmiştir.
Ancak; İşleticilerin pandemi sürecinde yaşadıkları olumsuzluklardan dolayı söz konusu kararda
yer alan 31.12.2020 tarihinin, müracaat tarihinden itibaren personel servis araçları için 30.06.2021, özel
eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler v.b. kendi öğrencisini taşıyan işleticilere düzenlenen
belgelerin ise 31.12.2021’e kadar geçerli olacak şekilde uzatılarak 2019287 sayılıUKOME kararının
revize edilmesine” karar verildiği tespit edilmiştir.
Bu nedenle; Yukarıda izihatı yapılan konular çerçevesinde belirlenen tarihler hakkında üyelerinize
gerekli duyuru ve bilgilendirmelerin yapılması hususunda,
Gereğini rica ederim.
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