
TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA 
KÜTAHYA
…………….. tarihinde süresi dolacak olan …….. yetki belgemin yenilenmesini istiyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim…../…../2017 

ADI-SOYADI-İMZA ADRES-TEL:

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 12,13,14,15 ve 18 maddeleri gereği yetki belgesinin bitim

tarihinden;

a) Önceki 60 gün içerisinde, Odamıza müracaat etmeniz halinde, yetki belgesinin geçerli ücretinin 
%5’ini,

b)Sonraki 270 gün içerisinde, Odamıza müracaat etmeniz halinde yine yetki belgesinin geçerli 
ücretinin %5’ini, (ancak belgeniz geçersiz konuma geldiği için kontroller sırasında 
yetkililerce kanuni işlem yapılacağı)

c)Sonraki 270 gün sürecini geçirmeniz durumunda, firmanın halen aktif olması kaydıyla 271-540 
gün arasında, Odamıza müracaat etmeniz halinde, yetki belgesinin geçerli ücretinin %25’sini, 
(ancak belgeniz geçersiz konuma geldiği için kontroller sırasında yetkililerce kanuni işlem 
yapılacağı)

Başvurunuz sırasında size bildirilecek ödeme numarası ile Vakıflar ya da Ziraat bankalarının 

herhangi bir şubesine yatırmanız halinde yetki belgesi geçerlilik tarihinin 5 yıl daha 

uzatılması mümkün bulunmaktadır.  

GEREKLİ EVRAKLAR 

1- Yetki belgesi, taşıt belgesi, taşıt kartı ve taşıt kayıt başvuru formu,(ASILLARI)
(kaybedilen taşıt kartları ve taşıt belgesi için gazete ilanı),

2- Temsil ve ilzama yetkili şahısların imza sirküleri aslı,
3- Son 6 ay içerisinde düzenlenmiş adli sicil belgesi (Limited şirketlerde tüm ortakların, 

A.Ş.’de ve kooperatiflerde yönetim kurulunun) (K2 yetki belgelerinden istenmez)
4- Belge düzenlenmesinden sonra ve bakanlığımıza beyan edilmemiş tüm değişikliklere 

ait Ticaret/Esnaf Sicil Gazetelerinin asılları ve onaylı suretli (K2 yetki belgelerinden
istenmez)

5- Yeni tarihli oda kayıt belgesi aslı (Sermaye en az 10.000TL. ve iştigal konusunda 
nakliyecilik, taşımacılık veya kamyonculuk ibarelerinden herhangi birinin yazılması 
zorunludur. (K2 yetki belgesinden istenmez)

6- Mevcut araçlara ait ruhsat fotokopileri (fenni muayeneleri yapılmış olarak) 
7- Nüfus cüzdan fotokopisi. (Limited Şirketlerde tüm şirket ortakları için, Anonim Şirket 

ve kooperatiflerde yönetim kurulu için)
8- Vergi levhası fotokopisi ya da vergi dairesinden alınmış mükellefiyet yazısı (K1 yetki 

belgesi sahiplerinde, karayolu ile şehirler arası yük taşımacılığı ibaresi yer alacak) 
9- Merkez adrese ait tapu veya kira kontratının fotokopisi (şirketlerden istenir) 

NOT: 1- ŞİRKETLERDEN EN AZ 110 YÜKLÜ AĞIRLIK, ŞAHISLARDAN EN AZ 30 TON 

YÜKLÜ AĞIRLIK ŞARTI GEREKMEKTEDİR.(İLK BELGE ALIMINDA ŞAHISLARDAN 

27.02.2006 TARİHİNDEN ÖNCE ÜCRET YATIRMIŞ OLANLAR HARİÇ) 

     2- BELGE GEÇERLİLİK TARİHİNDEN İTİBAREN 540 GÜNLÜK SÜRECİ 

TAMAMLAYAN BELGE, İPTAL KONUMUNA GİRDİĞİ İÇİN FİRMANIN DOSYASI T.C. 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE GÖNDERİLEREK BELGE 

İPTAL EDİLECEKTİR. 


