K YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN
TALEP EDİLEN BELGELER
Adres : Cumhuriyet Mah. Adnan Menderes Cad. Seçmen Apt. No:24/2 Antakya/HATAY
Genel Sekreter : 0 326 - 215 36 43 Santral : 0 326 - 216 58 00 - 10 Hat Fax : 0 326 - 216 24 05
Web : antakyatso.org.tr E-mail : antakyatso@tobb.org.tr

K1, K1*, K2, K2*, K3 türü yetki belgeleri için istenen belgeler ve gerekli şartları aşağıda belirtilmiştir.

K1 YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER
(TİCARİ AMAÇLA YAPILACAK ŞEHİRLERARASI EŞYA TAŞIMACILIĞI)
1. Başvuru dilekçesi (Firma Yetkilisi tarafından imzalanıp; kaşe vurulacaktır)
2. Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin; tüzel kişilik ise tüm ortakların ve temsile yetkili
kişilerin adli sicil belgeleri ile nüfus cüzdanı örnekleri(Kimlik fotokopileri)
3. Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (asıl veya noter onaylı suretleri)
4. Şirketler için Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi
5. Taşımacı gerçek kişi/firmanın kayıtlı olduğu esnaf odası/ticaret odası belgesi (belgede
taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/ iştigali, sermayesi yazılı ve
belgenin aslı olacaktır)
6. Yetki belgesi talep edene ait araçların trafik ve tescil belgelerinin örnekleri (ruhsat
fotokopileri)
7. Şirketler için Yetki belgesi talep edenin merkezi adresine ait kira kontratı veya tapu örneği,
8. Kayıtlı olduğu vergi dairesinden bu iş kolunda faaliyette bulunduğunu ve vergi mükellefi
olduğunu gösterir bir yazı / belge
9. Gerçek kişilerin, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş (en az 1 adet özmal birim taşıt ve
azami yüklü ağırlıkları toplamı 25 ton) , taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin ise kendi
adına kayıt ve tescil edilmiş (en az 2 adet özmal birim taşıt ve azami yüklü ağırlıkları
toplamı 50 ton) eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosu.
10. Odamıza yatırılan Oda harcı bir araç için 78.-TL’dir
11. Belgeler düzgünce hazırlanıp bir şeffaf mavi dosyaya takılarak sunulduktan sonra uygun
ise para yatırılmak üzere bankaya yönlendirilecektir. K-1 Yetki belgesi bedeli 10.000.-TL
olup araç başına 300.-TL taşıt kartı ücreti ilave edilmektedir.

NOT : 1-)Yurtiçi eşya taşımalarında, K1 yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve
tescil edilmiş özmal ticari araçları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
2-)K-1 Yetki belgesine kayıt edilecek taşıtların, motorlu araç tescil ve trafik
belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları zorunludur.

Dok No : BLG005

İlk Yayın Tarihi : 07.06.2006

Rev. Tarihi : 08.02.2018

Rev. No :10

K YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN
TALEP EDİLEN BELGELER
Adres : Cumhuriyet Mah. Adnan Menderes Cad. Seçmen Apt. No:24/2 Antakya/HATAY
Genel Sekreter : 0 326 - 215 36 43 Santral : 0 326 - 216 58 00 - 10 Hat Fax : 0 326 - 216 24 05
Web : antakyatso.org.tr E-mail : antakyatso@tobb.org.tr

K2 YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER
(ESAS İŞTİGAL KONUSU İLE İLGİLİ EŞYA TAŞIMACILIĞI)

1. Başvuru dilekçesi (Firma Yetkilisi tarafından imzalanıp; kaşe vurulacaktır)
2. Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin; tüzel kişilik ise tüm ortakların ve temsile yetkili
kişilerin adli sicil belgeleri ile nüfus cüzdanı örnekleri(Kimlik fotokopileri)
3. Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (asıl veya noter onaylı suretleri)
4. Şirketler için Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi
5. Taşımacı gerçek kişi/firmanın kayıtlı olduğu esnaf odası/ticaret odası belgesi (belgede
taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/ iştigali, sermayesi yazılı ve
belgenin aslı olacaktır)
6. Şirketler için Yetki belgesi talep edenin merkezi adresine ait kira kontratı veya tapu örneği,
7. Esas iştigal konusu ile ilgili olarak vergi mükellefi olduğunu belgeleyen vergi dairelerinden
alınmış yazı,
8. Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az bir adet eşya taşımaya mahsus özmal
taşıta/taşıtlara ait motorlu araç tescil ve trafik belgeleri örneği (ruhsat fotokopileri)
9. Odamıza yatırılan Oda harcı bir araç için 78.-TL’dir.
10. Belgeler düzgünce hazırlanıp bir şeffaf mavi dosyaya takılarak sunulduktan sonra uygun
ise para yatırılmak üzere bankaya yönlendirilecektir. K-2 Yetki belgesi bedeli 10.000.-TL
olup araç başına 300.-TL taşıt kartı ücreti ilave edilmektedir.
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K3 YETKİ BELGESİ İCİN İSTENEN BELGELER
(TİCARİ AMAÇLA YAPILACAK EV VE BÜRO EŞYASI TAŞIMACILIĞI)

1. Başvuru dilekçesi (Firma Yetkilisi tarafından imzalanıp; kaşe vurulacaktır)
2. Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin; tüzel kişilik ise tüm ortakların ve temsile yetkili
kişilerin adli sicil belgeleri ile nüfus cüzdanı örnekleri(Kimlik fotokopileri)
3. Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (asıl veya noter onaylı suretleri)
4. Şirketler için Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi
5. Taşımacı gerçek kişi/firmanın kayıtlı olduğu esnaf odası/ticaret odası belgesi (belgede
taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/ iştigali, sermayesi yazılı ve
belgenin aslı olacaktır)
6. Yetki belgesi talep edene ait araçların trafik ve tescil belgelerinin örnekleri (ruhsat
fotokopileri)
7. Şirketler için Yetki belgesi talep edenin merkez adresine ait kira kontratı veya tapu örneği
8. Kayıtlı olduğu vergi dairesinden bu iş kolunda faaliyette bulunduğunu ve vergi mükellefi
olduğunu gösterir bir yazı / belge
9. Gerçek kişi ve taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş
(en az 2 adet özmal birim taşıt ve azami yüklü ağırlıkları toplamı 35 ton) eşya taşımaya
mahsus özmal ticari taşıt filosu
10. Odamıza yatırılan Oda harcı bir araç için 78.-TL’dir
11. Belgeler düzgünce hazırlanıp bir şeffaf mavi dosyaya takılarak sunulduktan sonra uygun
ise para yatırılmak üzere bankaya yönlendirilecektir. K-3 Yetki belgesi bedeli 5.000.-TL
olup araç başına 300.-TL taşıt kartı ücreti ilave edilmektedir.
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K1* YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER
(İZİN VERİLEBİLEN TOPLAM YÜKLÜ AĞIRLIĞI 3.5 TON OLAN ARAÇLARLA TİCARİ AMAÇLA
YAPILACAK EŞYA TAŞIMACILIĞI)

1. Başvuru dilekçesi (Firma Yetkilisi tarafından imzalanıp; kaşe vurulacaktır)
2. Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin; tüzel kişilik ise tüm ortakların ve temsile yetkili
kişilerin adli sicil belgeleri ile nüfus cüzdanı örnekleri(Kimlik fotokopileri)
3. Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (asıl veya noter onaylı suretleri)
4. Şirketler için Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi
5. Taşımacı gerçek kişi/firmanın kayıtlı olduğu esnaf odası/ticaret odası belgesi (belgede
taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/ iştigali, sermayesi yazılı ve
belgenin aslı olacaktır)
6. Yetki belgesi talep edene ait araçların trafik ve tescil belgelerinin örnekleri (ruhsat
fotokopileri)
7. Şirketler için Yetki belgesi talep edenin merkezi adresine ait kira kontratı veya tapu örneği,
8. Kayıtlı olduğu vergi dairesinden bu iş kolunda faaliyette bulunduğunu ve vergi mükellefi
olduğunu gösterir bir yazı / belge
9. Odamıza yatırılan Oda harcı bir araç için 78.-TL’dir.
10. Belgeler düzgünce hazırlanıp bir şeffaf mavi dosyaya takılarak sunulduktan sonra uygun
ise para yatırılmak üzere bankaya yönlendirilecektir. K-1* Yetki belgesi bedeli 2.500.-TL
olup araç başına 300.-TL taşıt kartı ücreti ilave edilmektedir.

NOT : 1-) Eşya taşımalarında, K1* yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve
tescil edilmiş özmal ticari araçları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
2-)K-1* Yetki belgesine kayıt edilecek taşıtların, motorlu araç tescil ve trafik
belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları zorunludur.
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K2* YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER
(İZİN VERİLEBİLEN TOPLAM YÜKLÜ AĞIRLIĞI 3.5 TON OLAN ARAÇLARLA KENDİ ESAS İŞTİGAL
KONUSU İLE İLGİLİ YAPILACAK YURT İÇİ EŞYA TAŞIMACILIĞI)

1. Başvuru dilekçesi (Firma Yetkilisi tarafından imzalanıp; kaşe vurulacaktır)
2. Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin; tüzel kişilik ise tüm ortakların ve temsile yetkili
kişilerin adli sicil belgeleri ile nüfus cüzdanı örnekleri(Kimlik fotokopileri)
3. Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (asıl veya noter onaylı suretleri)
4. Şirketler için Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi
5. Taşımacı gerçek kişi/firmanın kayıtlı olduğu esnaf odası/ticaret odası belgesi (belgede
taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/ iştigali, sermayesi yazılı ve
belgenin aslı olacaktır)
6. Yetki belgesi talep edene ait araçların trafik ve tescil belgelerinin örnekleri (ruhsat
fotokopileri)
7. Şirketler için Yetki belgesi talep edenin merkezi adresine ait kira kontratı veya tapu örneği
8. Kayıtlı olduğu vergi dairesinden bu iş kolunda faaliyette bulunduğunu ve vergi mükellefi
olduğunu gösterir bir yazı / belge
9. Odamıza yatırılan Oda harcı bir araç için 78.-TL’dir.
10. Belgeler düzgünce hazırlanıp bir şeffaf mavi dosyaya takılarak sunulduktan sonra uygun
ise para yatırılmak üzere bankaya yönlendirilecektir. K-2* Yetki belgesi bedeli 2.500.-TL
olup araç başına 300.-TL taşıt kartı ücreti ilave edilmektedir.
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