
T.C. 

ULAġTIRMA BAKANLIĞI  

KARA ULAġTIRMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

BAġVURU FORMU 

(Karayolu Taşıma Yönetmeliği Kapsamında Faaliyette Bulunacaklar İçin)  

 

 

1. BÖLÜM 

a)Daha önce yetki belgesi aldınız ise; 

   Ticari ünvanı   :........................................................................................................................... 
    ............................................................................................................................ 

 

   Belge türü   :.........................  Belge Numarası:..................................................................... 
 

b) Belgeniz iptal edildi ise; 

    İptal tarihi   :.......................    İptal nedeni:............................................................................ 
    (İlgili  yönetmeliğin iptal ile ilgili maddesi yazılacak) 

 c)  İstenen yetki belgesi türü :........................................................................................................................... 

     Ticari unvan   :........................................................................................................................... 
     (tam olarak yazılacaktır)  

     Bu faaliyet kapsamında kullanılacak varsa kısa unvan : ………………………………………………………... 

     Merkezi işyeri adresi  :........................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................................ 

    Tel:.......................................................................................................................................................................... 

    Faks:..........................................................e.mail:................................................................................................... 
d) Kayıtlı olduğunuz ticaret/sanayi odasının ; 

    Adı:................................................................................Grubunuz:......................................................................... 
    Kayıtlı sermaye  :........................................................................................................................... 

    İşletme sermayesi  :………………………………………………………………………………... 

e) Yetkili/sorumlu yöneticilerin adı, soyadı:............................................................................................................... 
     …………………………………………………………………………………………………………………… 

     …………………………………………………………………………………………………………………… 

- Gerçek kişiliklerde; sahip ve/veya temsil ve ilzama yetkili yönetici/leri;  
- Anonim şirket ve taşıma kooperatifleri statüsündeki tüzel kişiliklerde; yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve temsil ve ilzama 

yetkili yönetici/leri, 

- Diğer şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde; tüm ortaklar ve bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yönetici/ler,  
         Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı 

veya ticareti, hırsızlık, rüşvet, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri İle Mücadele Kanunu’na 

giren suçlardan dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hüküm giydiler mi ? 
(Evet/hayır şeklinde cevaplayınız) 

..................................................................................................................................................................................... 

f) Yolcu/eşya terminali adresi:.................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................... 

g)Varsa şube adresi:.................................................................................................................................................... 

h)Acentelik anlaşması yapılan taşımacı/taşımacılar:.................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 

 

2. BÖLÜM 

Bu bölüm Ulaştırma Bakanlığı’nca doldurulacaktır. 

İNCELEME YAPAN    

İNCELEME TARİHİ    

İMZA                            

DÜŞÜNCELER                         

3. BÖLÜM 

a)Aşağıdaki tabloyu yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, kurucu/mevcut ortaklar ile gerçek/tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili 
olanlar için doldurunuz.         

   Bu Bölüm (Var/Yok) ġeklinde Doldurulacaktır. 

Adı Soyadı Statüsü 

T.C. 

Kimlik 

Numarası 

Nüfus 

Cüzdan 

Örneği 

Savcılık 

belgesi 

Mesleki 

yeterlilik 

belgesi 

Ġmza sirküleri 

       

       

       

       

       

       

       

 

b)Aşağıdaki tabloyu taşıma faaliyetlerinde kullanacağınız özmal taşıt filosu için doldurunuz. (Mevcut yer yeterli olmadığı takdirde “ek listededir” şerhi 
düşerek ek liste düzenleyiniz.) 

Plaka no Markası Modeli Tipi Cinsi Ġstiap haddi/ 

Koltuk Sayısı 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



YETKĠ BELGESĠ TALEBĠNDE BULUNACAKLAR ĠÇĠN 

 AÇIKLAMA 

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında; yolcu ve eşya taşımacılığı, acentelik, taşıma işleri komisyonculuğu, nakliyat ambarı işletmeciliği, 

kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü, dağıtım işleri, terminal işletmeciliği ve oto kiralama işletmeciliği 
faaliyetinde bulunabilmek için Ulaştırma Bakanlığından yetki belgesi alınması zorunludur. 

 

Yetki belgesi 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Karayolu Taşıma Yönetmeliği” hükümlerine göre 
verilmektedir. 

 

Yetki belgesi almak için aşağıda açıklanan esaslara göre doldurulmuş Ön Değerlendirme Formu ve istenen belgelerle beraber Ulaştırma 
Bakanlığına müracaat edilir. 

 

Ön Değerlendirme Formundaki bilgilerin doğru, eksiksiz ve ibraz edilen belgelere uygun olması esastır. Bakanlıkça yapılacak inceleme ve 
soruşturma sonunda yanıltıcı bilgi vererek veya belgelerde tahrifat yaparak yetki belgesi almış olanların bu yetki belgeleri iptal edilir ve 

haklarında Cumhuriyet Savcılıkları nezdinde suç duyurusunda bulunulur.  

 
Ön Değerlendirme Formunun, gerçek/tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olanlarca bilgisayar/daktilo veya el yazısı ile okunaklı olarak 

doldurulması, imzalanması ve kaşelenmesi gereklidir. 

 
Yetki belgesi almak için yapılacak başvuruda aşağıda belirtilen belgelerin, başvuru dilekçesine eklenmesi zorunludur. 

 

a- Ön Değerlendirme Formu. 
b- Yönetmeliğin 12. maddesinin (c) bendinde belirtilen kişilerin nüfus cüzdan örnekleri, Cumhuriyet Savcılığından adli sicil kaydı 

belgelerinin aslı, ilgililerin mesleki yeterlilik belgeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirkülerleri. 

c- Gerçek ve/veya tüzel kişiliğe ait kuruluş, varsa yapılan değişiklikler ile şirket sermayesini gösteren ticaret sicil gazeteleri. 
İbraz edilen ticaret sicil gazetelerinde unvan, merkezi adres, kayıtlı sermaye, temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler, firmanın kurucu/mevcut 

ortakları ve iştigal mevzuu yer alacaktır. 
İştigal mevzuu kapsamında istenen yetki belgesi türüne uygun olarak; 

 

1- Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak, veya 
2-Yolcu taşıma faaliyetinde bulunacaklar için “Karayoluyla şehirlerarası/uluslararası yolcu taşımacılığı”, 

- Eşya taşıma faaliyetinde bulunacaklar için “Karayoluyla şehirlerarası/uluslararası eşya taşımacılığı”, 

- Acentelik faaliyetinde bulunacaklar için “Karayoluyla şehirlerarası/uluslararası yolcu veya eşya taşıma işleri acenteliği”, 
- Komisyonculuk faaliyetinde bulunacaklar için “Karayoluyla şehirlerarası/uluslararası eşya taşıma komisyonculuğu”, 

- Nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, oto kiralama 

işletmeciliği ve dağıtıcılık faaliyetinde bulunacaklar için, faaliyet alanlarına göre “Karayoluyla şehirlerarası/uluslararası Nakliyat ambarı 
işletmeciliği/ kargo işletmeciliği/ lojistik işletmeciliği/ taşıma işleri organizatörlüğü/ terminal işletmeciliği/ oto kiralama işletmeciliği/ 

dağıtıcılık,  

ifadelerinin bulunması gereklidir. 
 

(Ticaret sicil gazetelerinin aslı veya ilgili ticaret sicil memurluğunca onaylı örneği veya noter onaylı örneği olabilir.)  

 
d- Ticaret Odaları veya Ticaret ve Sanayi Odalarından birine kayıtlı olduğunu gösteren Oda Sicil Kayıt Belgesinin aslı.  

e- Özmal taşıtlara ait Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgelerinin  örnekleri. 

f- Acentelik yetki belgesi almak isteyenler için yerli ve/veya yabancı taşımacı ile yapılmış noter onaylı acentelik sözleşmesi. 
     

g- Yolcu taşımacılığı yapacakların taşımada kullanacağı özmal taşıtlara ait “Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası” ile 

“Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası” poliçelerinin aslı. 
h- Yetki belgesi almak için müracaat edecek kamu kurum ve kuruluşlarından (a), (e) bentlerinde belirtilen belgeler ile (b) bendindeki 

belgelerden sadece imza sirküleri istenir. 

ı- Yurtiçi veya uluslararası düzenli yolcu taşımacılığı yapacak taşımacı ve/veya acentelerinin yönetmelikte öngörüldüğü şekilde, seferlerin 
başladığı kalkış ve bittiği varış noktalarında en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin 

kullanma hakkına haiz olduklarını gösteren belge (kira kontratı aslı veya yetkili makamdan alınmış bir yazı /belge). 

j- A,G,H,L,M,N ve P türü yetki belgesi talep edenlerin şekil ve şartları yönetmelikte öngörülen büro ve/veya faaliyetin sürdürülmesine 
elverişli kapalı bir alanın kullanım hakkına sahip olduklarını gösterir belge ( kira kontratı aslı veya noter onaylı  örneği veya noter onaylı 

tapu senedi örneği yada yetkili makamdan alınmış bir yazı/belge). 

k- Gerçek ve tüzel kişiliğe ait vergi dairesi ve hesap numarasını, vergi kimlik numarasını gösteren belge. 
l- Yetki belgesi almak üzere müracaat eden gerçek veya tüzel kişiliğe ait logo’yu gösterir belge. 

 

Ön Değerlendirme Formu ve eki belgelerin Bakanlıkça incelenmesinden sonra, yetki belgesi verilmesinin uygun görülmesi halinde firmanın 
talep ettiği belge türüne göre Bakanlıkça belirlenen belge ücretlerinin ödendiğini gösteren tahsilat makbuzu  da ayrıca ibraz edilecektir. 

 

AÇIKLAMAYI OKUDUM. ÖN DEĞERLENDĠRME FORMU VE EKĠ BELGELERĠN DOĞRULUĞUNU BEYAN VE TASDĠK 

EDERĠM/EDERĠZ. 

 

 
 

ADI-SOYADI     TARİH        UNVAN KAŞESİ                 İMZA   

 
................................     ………………..  …………………….  …………… 

 

................................     ………………..  …………………….  …………… 
 


