
T.C.

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü
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d) Şubeyi şirket adına temsil ve ilzama yetkili olanların yetkili olduğuna dair noterden onaylı imza sirkülerlerinin, ibraz edilmesi 

gerekmektedir.

Yetki belgesi şube listesine ilave edilecek şubeler için;

a) Başvuru dilekçesinin,

b) Şubeyi temsil edecek kişinin/kişilerin T.C. Kimlik numarası beyanlarının,

c) Şubeye ait, ticaret odası veya ticaret ve sanayi odası belgesinin aslı,

ç) Şubenin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi.

Taşıt kartı ücreti 300 TL (Yenileme ücreti 60 TL 2018 yılı için)

Belge ücreti: 5.000 TL (2018 yılı için)

Yetki belgesi için başvuranların en az, 2 birim taşıt ve 35 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları şarttır.

E-Devlet üzerinden yapacakları yetki belgesi müracaatları kabul edilebilir ve bu Yönetmelikle belirlenen şartların sağlandığının tespiti 

halinde, talepleri elektronik olarak karşılanabilir.

Yalnız özmal taşıtlar kaydedilir.

Yetki belgesi eki taşıt belgelerine, eşya taşımaya mahsus ticari taşıtlar kaydedilir.

K3 YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR 
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Notlar:

Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek, Gerçek kişilerde kişinin, tüzel kişiliklerde ise temsil ve ilzama 

yetkili kişilerden birinin cep telefonu numarası belirtilecektir.)

Taşımacı tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile yetkili kişinin adli sicil belgesi .(A.Ş. ve Koop.Yönetim Kurulu Bşk. ve üyelerinin.) 

(Başvuru dilekçesinde bahse konu kişilerin T.C. Kimlik numaralarının belirtilmesi halinde ayrıca Adli Sicil Kayıtları istenilmeyecektir.)

Tüzel kişilerde, Firmayı Temsil ve İlzama Yetkili Kişi / Kişilerin İmza Sirkülerinin aslı veya Noter onaylı sureti. (İmza sirkülerinin aslının 

veya Noter onaylı örneğinin, talep edilmesi halinde; aslı görülmüştür şerhi düşülen örneğinin alınmak suretiyle, iade edilebilir.)

Tüzel kişilerde, Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (Belgede Taşımacının Ünvanı, Adresi, Kayıt Tarihi, Çalışma Konusu / İştigali, Sermayesi 

ve Firma ortakları Yazılı Olacak.)

Faal vergi mükellefi olmaları şarttır.

Tüzel kişiliklerin, KEP adreslerinin bulunması.

İlk defa yetki belgesi talep eden tüzel kişilerin; Ticaret veya Ticaret ve Sanayi Odalarına kayıtlı olanlar Kuruluş dahil Ticaret Sicil 

Gazetesi/Gazetelerinin tamamının fotokopisini ibraz etmesi gerekmektedir. (Bu gazetelerden elektronik ortamda temin edilebilenleri 

istenilmeyecektir.) 

Yetki belgesi sahiplerinin en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olunması veya bu nitelikleri haiz kişi 

veya kişileri istihdam edilmesi (Söz Konusu Şartın, Yetki Belgesi Alınış Tarihinden İtibaren 6 Ay İçerisinde Yerine Getirilmesi 

Gerekmektedir)


