
TİCARET VE SANAYİ ODASI GENEL SEKRETERLİĞİ’NE 

KÜTAHYA 

 

……………… tarihinde ……………….. Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde yaptığımız tescil 

işlemine istinaden …………………………………………………………………………………….. 

……………………………………… Ltd.Şti./A.Ş.’nin bölünmesi ile ilgili tescil işlemi 

gerçekleştirilmiştir. ………………………. belge numaralı, …………………U-Net numaralı,  

………………………………………………………………………………………… Ltd.Şti./A.Ş.’ne 

ait olan K1 yetki belgesinin, Kara Yolu Taşıma Yönetmeliğinin 23/(2) – (a) maddesi gereği, tarafımıza 

devrinin yapılması hususunu arz ederim. 

 

Adres:          ……./……./20… 

         İsim – Soyisim 

         Kaşe 

         İmza 

Şirket Vergi No: 

Tel: 

Şirket Kep Adresi: 

 

GEREKLİ EVRAKLAR         : 

 

1- Başvuru dilekçesi. (Belgeyi devir alacak şirket tarafından.) 

2- Bölünme işleminden sonra K türü yetki belgesi sahibi şirketin, K türü yetki belgesi 

düzenlenecek yeni şirket lehine noterden vereceği muvafakatname. 

3- K türü yetki belgesi sahibi şirketin (bölünen şirketin) elindeki K belgelerinin tamamı. 

4- Bölünmeden sonra, K türü yetki belgesi düzenlenecek yeni şirketin ortakları için, vukuatlı 

nüfus kayıt örneği ya da nüfus cüzdan fotokopileri. (Limited şirketlerde tüm ortakların, 

anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin, ortak dışı bir yetkili varsa yetkili kişinin) 

5- Bölünmeden sonra, K türü yetki belgesi düzenlenecek yeni şirketin ortakları için, sabıka kayıt 

belgesi (Limited şirketlerde tüm ortakların, anonim şirketlerde yönetim kurulu 

üyelerinin, ortak dışı bir yetkili varsa yetkili kişinin) 

6- Bölünmeden sonra, K türü yetki belgesi düzenlenecek yeni şirketin ortakları için, imza sirküsü 

(Aslı ile birlikte fotokopisi ya da ilgili oda tarafından aslı gibidir onaylı.) 

7- Bölünme işlemine iştirak eden şirketlerin, bölünme işlemlerinin yayınlandığı ticaret sicil 

gazetesi fotokopileri. (İlgili oda tarafından aslı gibidir onaylı.) 

8- Bölünmeden sonra, K türü yetki belgesi düzenlenecek yeni şirket üzerine kayıtlı araçların 

ruhsat fotokopileri. (Ticari olacak) (Geçerli Muayene Tarihli olacak) (Kapasiteyi 

oluşturan araçların, azami yüklü ağırlıkları toplamı en az 50 ton olmalı.) 

9- Bölünmeden sonra, K türü yetki belgesi düzenlenecek yeni şirketin vergi levhası fotokopisi 

veya vergi dairesinden alınan mükellefiyet yazısı (Belge Üzerinde Karayolu ile 

Şehirlerarası Yük Taşımacılığı ibaresi bulunacak.) 

10- Bölünmeden sonra, K türü yetki belgesi düzenlenecek yeni şirketin oda kayıt belgesi. 

11- Mesleki yeterlilik belgesi. (ODY veya ÜDY belgesine sahip şirket ortağı veya çalışana ait) 

(İlk 6 ay içerisinde de ibra edilebilir.) 
 


