K3 YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR
(TİCARİ AMAÇLA EV VE BÜRO EŞYA TAŞIMACILIĞI)
1.

Başvuru dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır)

2.

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

3.

Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 12. nci
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişiler ile temsile yetkili kişinin nüfus cüzdanı
örnekleri

4.

3. Maddede belirtilen kişilere ait yeni tarihli arşiv kayıtlı adli sicil kayıt belgesi asılları

5.

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

6.

Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi veya taşımacı gerçek
kişi/firmanın kayıtlı olduğu esnaf odası/ticaret odası belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi,
kayıt tarihi, çalışma konusu/iştigali, sermayesi yazılı olacaktır. (Sermayenin en az 5.000 TL olması
gerekmektedir.)

7.

Oda Kayıt Belgesi

8.

Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş, ticari, eşya taşımaya mahsus özmal taşıt / taşıtlara ait motorlu
araç tescil ve trafik belgelerinin örneği

9.

Vergi Levhası fotokopisi

NOTLAR:


Ticari amaçla yapılacak ev ve büro taşımalarında, K3 yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve
tescil edilmiş özmal taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.



K3 yetki belgesine eklenecek taşıtların ticari olarak kayıt ve tescil edilmesi zorunludur.



K3 yetki belgesi ödemeleri işlemler U-Net Otomasyon sistemine girildikten sonra çıkacak Ödeme
Bilgileri Belgesi ile Vakıfbank veya Ziraat Bankası’na yatırılmaktadır.



2016 yılı için K3 yetki belgesi bedeli 10.225 TL olup araç başı 95,00 TL taşıt kartı ücreti
yatırılmaktadır.



Yeni K3 yetki belgesi işlem bedeli 60,00 TL olup ayrıca araç başı 18,00 TL işlem bedeli alınmaktadır.



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



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 takdirde işlem yapılamamaktadır.



K3 yetki belgesi alacakların en az birer adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip
olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır. Yeni alınacak olan belgeler
için firmalara 6 ay muafiyet süresi tanınır.



K3 yetki belgesi alacakların en az 2 (iki) birim özmal taşıta sahip olması ve 20 yaşını geçmeyen çekici
cinsi taşıtların katar ağırlıkları ile kamyon ve kamyonet cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları
toplamının 45 tondan az olmaması gerekmektedir.
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