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

1.

Başvuru dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır)

2.

Yetki Belgesi ve Taşıt Kartı İşlem Başvuru formu (internet sitemizden temin edilebilir)

3.

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Gerçek kişide şahsın, Ltd. Şti.'nde ortakların, A.Ş.'de Yönetim Kurulu
Üyelerinin)

4.

Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)

5.

Yetki Belgesi talep eden adına özmal olarak kayıtlı ve yetki belgesine eklenmesi talep edilecek olan
araçların ruhsat fotokopileri

6.

Tüzel kişi firmalar için vergi levhası fotokopisi, Oda Kayıt Belgesi

NOTLAR:


Esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımalarında, K2 yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve
tescil edilmiş özmal taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.



K2 yetki belgesine eklenecek taşıtların ticari olarak kayıt ve tescil edilmesi zorunlu değildir. (Hususi
araçlar K2 yetki belgelerine eklenebilir)



K2 yetki belgesi ödemeleri işlemler U-Net Otomasyon sistemine girildikten sonra çıkacak Ödeme
Bilgileri Belgesi ile Vakıfbank veya Ziraat Bankası’na yatırılmaktadır.



2017 yılı için K2 yetki belgesi bedeli 10.616,00
yatırılmaktadır.



Yüklü ağırlığı 3,5 tondan düşük olan kamyonet vb. araçlar için alınacak %90 indirimli K2* yetki belgesi
bedeli 1.061,00 TL dir.



Yeni K2 yetki belgesi işlem bedeli 60,00 TL olup ayrıca araç başı 18,00 TL işlem bedeli alınmaktadır.



Sadece kamyonetlerle taşımacılık yapmak üzere başvuran kişilerin yetki belgesi ücretlerinde % 90
indirim uygulanır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine toplam yüklü ağırlığı
3500 kilogram’dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirmek istemeleri
halinde; K2 yetki belgesi geçerli tam ücreti üzerinden % 90 fark öderler.



Yetki belgelerine kayıt edilecek taşıtların, motorlu araç tescil ve trafik belgelerindeki bilgiler ile
Emniyet Genel Müdürlüğü Taşıt Bilgileri Sisteminde kayıtlı bilgilerin birebir aynı olması
gerekmektedir. Bilgilerde uyuşmazlık olduğu taktirde işlem yapılamamaktadır.



Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre geçerli araç muayenesi olmayan araçlar yetki belgelerine
eklenememektedir.



K2 yetki belgesi alacak gerçek-tüzel kişilerin en az 1 adet eşya taşımaya mahsus özmal aracı bulunması
ve faaliyetleri süresince en az 1 adet eşya taşımaya mahsus özmal araçlarını yetki belgelerinde ekli
olarak bulundurmaları şarttır.

TL olup araç başı 98,00 TL taşıt kartı ücreti
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