
 
 

TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ ALANINDA 
EĞİTİM VE SINAVDAN MUAF OLARAK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ  

(ÜDY /TİO- ODY/TİO) ALMAK İSTEYENLERİN İBRAZ EDECEKLERİ EVRAK 
 

Üst Düzey Yönetici (ÜDY-TİO) Belgesi ve Orta Düzey Yönetici (ODY-TİO) Belgesinin e-
devlet üzerinden alınabilmesi için aşağıda belirtilen belgelerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
/Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi 
gerekmektedir. 
 

 

1) Üst Düzey Yönetici (ÜDY) Belgesi İçin Gerekli Evrak 
 

- Taşıma işleri organizatörlüğü alanında ÜDY türü mesleki yeterlilik belgesi almak 
isteğini belirten kişinin TC Kimlik Numarası ve cep telefonu numarasının yazılı 
olduğu dilekçe,  

- Başvuru sahibinin, deneyim sahibi olduğunu belgelemek amacıyla, taşıma işleri 
organizatörlüğü alanında gerçek ve tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bu 
kişilerin faaliyetlerini fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten 
şirket müdürü, genel müdür, genel müdür yardımcısı, genel koordinatör, genel 
sekreter, birim başkanı unvanları ile görev yaptığının belirtildiği, çalışma 
süresi/sürelerinin yer aldığı firma belgesi. (Bu yazıda belirtilecek çalışma 
sürelerinin toplamı 01 Temmuz 2019 tarihine kadar en az 3 yıl olacaktır.) 

- Halen çalışılan veya daha önce çalışılmış olan firmaya/şirkete ait ticaret sicil 
gazetesinin onaylı örneği, 

- Söz konusu firma/firmalarda çalıştığı döneme ait Sosyal Güvenlik Kurumundan 
alınan belge, 
 

2) Orta Düzey Yönetici (ODY) Belgesi İçin Gerekli Evrak 
 

 

- Taşıma işleri organizatörlüğü alanında ODY türü mesleki yeterlilik belgesi almak 
isteğini belirten kişinin TC Kimlik Numarası ve cep telefonu numarasının yazılı 
olduğu dilekçe,  

- Başvuru sahibinin, deneyim sahibi olduğunu belgelemek amacıyla, taşıma işleri 
organizatörlüğü alanında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin taşıma 
işleri organizatörlüğü faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden 
sahip, temsile yetkili ortak ve/veya bu bağlamda istihdam edildiğinin belirtildiği 
çalışma süresi/sürelerinin yer aldığı firma belgesi. (Bu yazıda belirtilecek çalışma 
sürelerinin toplamı 01 Temmuz 2019 tarihine kadar en az 3 yıl olacaktır.) 

- Halen çalışılan veya daha önce çalışılmış olan firmaya/şirkete ait ticaret sicil 
gazetesinin onaylı örneği, 

- Söz konusu firma/firmalarda çalıştığı döneme ait Sosyal Güvenlik Kurumundan 
alınan belge, 

 

Not:  1)  ÜDY-TİO veya ODY-TİO Mesleki Yeterlilik Belgeleri, ilgili tarafından 
Bakanlıkça belirlenen belge ücreti yatırıldığı zaman e-devlet üzerinden 
düzenlenebilecektir. Belge ücreti belirleme çalışmaları henüz 
tamamlanmamıştır. İlgililer cep telefonlarına gelen ödeme numarası ile 
birlikte bankaya belge ücretlerini yatırdıktan sonra e-devlet üzerinden 
belgelerini alabileceklerdir. 

 



2)  Taşıma işleri organizatörlüğü sektöründe çalışanların mesleki yeterlilik 
belgelerini temin edebilmeleri için 18 ay geçiş süreci tanınmıştır (01 
Ocak 2021). Bu süre içerisinde muafiyetli ÜDY-TİO veya ODY-TİO 
almaya hak kazananların (3 yıl bilfiil çalışma şartı ve bu şartı resmi 
kayıtlarla belgeleyebilmek) UAB/Tehlikeli Mal ve Kombine 
Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne başvurması 
gerekmektedir. 3 yıl tecrübe şartını karşılayamayan kişilerin Bakanlıkça 
yetkilendirilen eğitim kuruluşlarından eğitim alarak yapılan sınavda 
başarı sağlamaları halinde mesleki yeterlilik belgeleri 
düzenlenebilecektir. 

 

3)    Mesleki yeterlilik eğitimleri ve mesleki yeterlilik belgelerinin 
düzenlenme usul ve esaslarını içeren Yönerge üzerinde çalışmalar 
devam etmektedir.  

 

   


