
K Belgesi

K BELGELERİ NEDİR ?
  

Gerçek kişi ya da tüzel firmada bulunan araçların prosedürü doğru  bir şekilde yola çıkması ,
seyrini izlemesi için Ulaştırma Bakanlığı bünyesinden alınması gerekli bir tür ‘yola çıkış izin
belgesidir. Bu belge kendi içerisinde yapılan işin durumuna göre 3 e ayrılır.

  

K1 Yetki belgesi : Kendi adına kayıtlı araçlarla yurtiçinde ve İliçinde başkasına ait eşya
taşımacılığı (Nakliyecilik) yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belgedir.

        Belge İçin Aranan Şartlar  Şahıs (Gerçek) Firmalar
  

- Başkasının yükünü taşıma ( nakliyat firmaları ) özelliği olması gereklidir.
 - Firma sahibinin mükellef olduğu işletmesi içinde  en az 25.000 KG taşıma kapasitesine ve
10.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

  

Tüzel ( LTD ) Firmalar İçin
K1 yetki belgesi için başvuran kooperatifler dahil tüzel kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil
edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarla en az 75 000 KG taşıma kapasitesine ve 10.000
Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır

  

Ödenmesi Gereken Harç Bedeli

  

01.01.2009 TARİHİNDEN İTİBAREN:     
K1 Yetki Belgesi ücreti:      12.942,-TL
K1 Yetki Belgesi ücreti (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton ve altı araçlar)  776,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti  63,-TL

  

01.01.2010 TARİHİNDEN İTİBAREN:     
K1 Yetki Belgesi ücreti:       13.226,-TL
K1 Yetki Belgesi ücreti (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton ve altı araçlar)  926,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti:  64,-TL
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01.01.2011 TARİHİNDEN İTİBAREN:     
K1 Yetki Belgesi ücreti:       14.244,-TL
K1 Yetki Belgesi ücreti (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton ve altı araçlar)  1.424,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti:  68,-TL

  

Görüldüğü üzere harçlar her yeni yıl başında belli  oranlarla zamlanmaktadır. Dolayısıyla bu
rakamların tekrardan yüksek  eski rakamlarına ulaşmasından önce en kısa zamanda
işlemlerinize başlayınız.

  

K2 Yetki belgesi: Kendi adına kayıtlı araçlarla sadece kendi esas iştigal ( meşguliyet) konusu
ile ilgili yurtiçi  eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen yük taşıma iznidir. K2
yetki belgesi eki taşıt belgelerine yaş şartı aranmadan eşya taşımaya mahsus ticari veya hususi
taşıtlar kaydedilir.
31.12.2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Yönetmelik"e göre %75 olan indirim,
31.12.2011 tarihine kadar %90 olarak uygulanır.

  

Ödenmesi Gereken Harç Bedeli

  

01.01.2009 TARİHİNDEN İTİBAREN :    
K2 Yetki Belgesi ücreti: 6.471,-TL
K2 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3500 KG altı olan araçlar)    388,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 63,-TL
TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2009 itibariyle, tüm ücretleri % 12 yeniden değerleme oranında
artırmıştır.

  

01.01.2010 TARİHİNDEN İTİBAREN     
K2 Yetki Belgesi ücreti: 6.613,-TL
K2 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3500 KG altı olan araçlar) 462,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 64,-TL
TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2010 itibariyle, tüm ücretleri % 2,2 yeniden değerleme oranında
artırmıştır.
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01.01.2011 TARİHİNDEN İTİBAREN     
K2 Yetki Belgesi ücreti: 7.122,-TL
K2 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar) 712,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 68,-TL

  

Görüldüğü üzere harçlar her yeni yıl başında belli oranlarla zamlanmaktadır. Dolayısıyla bu
rakamların tekrardan yüksek  eski rakamlarına ulaşmasından önce en kısa zamanda
işlemlerinize başlayınız.

  

K3 Yetki Belgesi:  K3 Yetki belgesi, ticari amaçla yurtiçi ev ve büro eşyası taşımacılığı
yapacak, gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen yük taşıma izin belgesidir.

  

Belge İçin Aranan Şartlar
-  K3 yetki belgesi için başvuranların en az 30.000 KG taşıma kapasitesine ve 5.000 Türk Lirası
sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. 
 - K3 yetki belgesi için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve
faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması gereklidir.
Belge için ödenecek harç ücreti  7122 TL dir. Taşıt bedeli ise 68 TL dir .

  

ÖNEMLİ NOT : TÜM K BELGELERİ ( K1 , K2 ,*K2 , K3 ) İÇİN SORGULAMA SIRASINDA
BELGE EKSİKLİĞİNDE UYGULANAN CEZA BEDELİ 2592 TL OLUP HAFİFLETİLMİŞ CEZA
İLE 2201 TL ‘DİR.
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