K1 – K1* İSTENEN EVRAKLAR
Gerçek kişi (Şahıs)
1. Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek, Gerçek
kişilerde kişinin, tüzel kişiliklerde ise temsil ve ilzama yetkili kişilerden birinin cep
telefonu numarası belirtilecektir.)
2. Kimlik Fotokopisi.
3. Gerçek kişinin adli sicil belgesi.
4. Ruhsat Fotokopisi (Geçerli muayene)
5. Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (Belgede Taşımacının Ünvanı, Adresi, Kayıt Tarihi,
Çalışma Konusu / İştigali, Sermayesi ve Firma ortakları Yazılı Olacak.)
6. Esnaf Odası Sicil Kayıt Sureti (Unvan, Merkez Adres, İştigal, Sermayenin yer alması
Gerekmektedir)
7. Vergi Levhası ( gerçek kişiler hariç faal vergi mükellefi olmaları şarttır.)

Tüzel kişiler (Şirketler)
1. Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek, Gerçek
kişilerde kişinin, tüzel kişiliklerde ise temsil ve ilzama yetkili kişilerden birinin cep
telefonu numarası belirtilecektir.)
2. Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (Belgede Taşımacının Ünvanı, Adresi, Kayıt Tarihi,
Çalışma Konusu / İştigali, Sermayesi ve Firma ortakları Yazılı Olacak.)
3. Esnaf Odası Sicil Kayıt Sureti (Unvan, Merkez Adres, İştigal, Sermayenin yer alması
Gerekmektedir)
4. Gerçek kişinin adli sicil belgesi, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile yetkili
kişinin adli sicil belgesi. (A.Ş. ve Koop. Yönetim Kurulu Bşk. ve üyelerinin.)
5. Kimlik Fotokopisi (Tüzel kişilik ise firma ortakları, A.Ş. ve Koop. Yönetim Kurulu
Bşk. ve üyelerinin.)
6. Ruhsat Fotokopisi (Geçerli muayene)
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7. Firmayı Temsil ve İlzama Yetkili Kişi / Kişilerin İmza Sirkülerinin aslı veya Noter
onaylı sureti. (İmza sirkülerinin talep edilmesi halinde; aslı görülmüştür şerhi düşülen
örneğinin alınmak suretiyle, iade edilir.)
8. İlk defa yetki belgesi talep eden gerçek ve tüzel kişilerin; Ticaret veya Ticaret ve
Sanayi Odalarına kayıtlı olanlar Kuruluş dâhil Ticaret Sicil Gazetesi/Gazetelerinin
tamamının fotokopisini ibraz etmesi gerekmektedir. (Bu gazetelerden elektronik
ortamda temin edilebilenleri istenilmeyecektir.)
9. Vergi Levhası ( gerçek kişiler hariç faal vergi mükellefi olmaları şarttır.)
10. Yabancı uyruklu kişiler için noter onaylı pasaport örnekleri. (A.Ş. ve Koop. Yönetim
Kurulu Bşk. ve üyelerinin.)
11. Tüzel kişiliklerin, KEP adreslerinin bulunması.(01.01.2020 Tarihinde zorunlu)

GEREKLİ ŞARTLAR VE AÇIKLAMALAR
•

Yurt içi ticari eşya taşımacılığı yapan şahıs veya şirketler için şahıslar için ; 25 ton şirketler için 50 ton azami yüklü ağırlığı şartı başvuru anında gereklidir.

•

Yetki belgesi için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve
faaliyet süresince şahıslarda 1 adet, şirketlerde 2 adet araç olması şarttır.

•

K1 Tüzel kişiliğe haiz K1 yetki belgesi sahiplerinin en az bir adet ODY4 veya ÜDY4
(orta düzey yönetici) mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu niteliklere
haiz kişi yada kişileri istihdam etmeleri şarttır. (İlk 6 ay muafiyet tanımlanır)
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