ODY-ÜDY

ÜDY ( Üst Düzey Yönetici Belgesi ) Belgesi nedir ?

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil
ve sahip olduğunu beyan ederek ve/veya bunların tamamını fiilen sevk ve idare ederek sürekli
ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel
koordinatör, genel sekreter ve ve benzeri konumdaki veya bu ünvanlarla istihdam edilen kişilerin
temin etmesi gereken yetki belgesidir.

ÜDY Belgesi için aranan şartlar

Tecrübe sahibi olduğunu belgelemek amacıyla çalışmakta olduğu veya daha önce çalıştığı
uluslararası yolcu taşımacılığı yapan firmalardan alacağı ve başvuru sahibinin bu firmalarda
müdür / idareci, şef,uzman, operasyon yöneticisi, operatör vb. unvanlarla görev yaptığını
belirten, çalışma süresi / sürelerinin yer aldığı firma belgesi. Bu yazıda belirtilecek çalışma
sürelerinin toplamı 25 Şubat 2006 tarihinden önce en az 3 yıl olmalıdır.

Ü.D.Y. Belgesi için gerekli evraklar

1 Başvuru sahibinin ÜDY1 yeterlilik belgesi isteğini belirten bir dilekçe
2- Tecrübe sahibi olduğu belirtilen döneme ait sigorta veya bağ-kur dökümü.
3-Halen çalıştığı veya daha önce çalışmış olduğunuz şirkete ait ticaret sicil gazetesinin onaylı
örneği (Firma yetkilisinin 25 Şubat 2006 tarihinden önce en az 3 yıl faaliyet gösteren)
4- Nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisi
5 -2 adet vesikalık fotoğraf
6 – Harcının yatırıldığı asıl dekont örneği

ODY ( Üst Düzey Yönetici Belgesi ) Belgesi

ÜDY belgesindeki şartların ve gerekli prosedürlerin aynısı olup sadece şef, uzman, kısım
amiri, idari işler amiri, operasyon yöneticisi vb kişilerde bulunması gereken belgelerdir. Diğer bir
deyişle unvan farklılığı gözetilir.
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Kanun Yükümlülüğü
1- Yukarıdaki 1 inci bentte sayılanlar dışında kalan araçları kullanan sürücülerden Mesleki
Yeterlilik Belgesi aranması ve bu belgesi olmayan sürücüler ve işletmeciler hakkında 4925 sayılı
Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı maddesinin (k) bendine göre işlem yapılması,
ÖNEMLİ NOT : O.D.Y. ( ORTA DÜZEY YÖNETİCİ ) YA DA Ü.D.Y. (ÜST DÜZEY YÖNETİCİ)
BELGESİ EKSİKLİK DURUMUNDA UYGULANAN CEZA BEDELİ RUHSATA (FİRMAYA) 674
, ŞAHISA ( SÜRÜCÜYE 274 TL’DİR.
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