T.C. ULA TIRMA BAKANLI!I
KARA ULA TIRMASI GENEL MÜDÜRLÜ!Ü
YETK" BELGES" BA VURU FORMU
Faaliyet Türü

Faaliyet Alanõ

Yolcu Ta#õmacõlõ$õ

"l "çi

Yük/E#ya Ta#õmacõlõ$õ

Yurt "çi

FORM

Uluslararasõ

KUGM
1010

Evrak Kayõt No

:

Ekli Evrak Sayõsõ

:

Tarih

:

Ba#vuru Yeri

:

Yetkili Sicil No

:

Bu bölüm Ula#tõrma Bakanlõ$õ’nca doldurulacaktõr.

Firma Bilgileri;
U-NET Firma No:

(U-NET Firma No'nuz varsa a#a$õdaki adres bilgilerini doldurmayõnõz.)

Ticari ünvanõ:
(tam olarak yazõlacaktõr)

Bu faaliyet kapsamõnda kullanõlacak varsa kõsa unvan :
Kanuni Adresi:

"l Adõ:
Tel No:

(

)

"lçe Adõ:

Semt Adõ:

Faks No:

Cep Tel:

e-posta:

Web Adresi:

Vergi Dairesi:

Vergi No:
"li:

Terminal içinde faaliyette bulunuyorsa ,Terminalin Adõ;

Kayõtlõ oldu$u Oda Bilgileri ve Sermaye Bilgisi;
Sanayi Odasõ

Oda Türü

Ticaret Odasõ

Sanayi ve Ticaret Odasõ

Esnaf ve Sanatkarlar Odasõ

Oda Adõ:

Sicil No:

Kayõtlõ Sermaye/Varsa "#letme sermayesi;

Grup No:

"stenen yetki belgesi türü
Belge Türü
"l "çi

Yük/E#ya Ta#õmacõlõ$õ

M1

N1

P1

G1

G3

H1

P2

R1

Uluslararasõ

C1

C2

Di$er

E2

Yurt "çi

Ziraat Odasõ

Yolcu Ta#õmacõlõ$õ
Y

K1

K2

K3

L1

M2

N2

A1

A3

D1

D2

D3

B1

B2

B3

F2

F1
C3

G2

G4

H2

L2

M2

R2

A2
E1

Belge kapsamõnda Ta#õt Kartõ düzenlenecek mi?

Hayõr

Evet

% Ekli Listededir

Yetkili/sorumlu yöneticilerin bilgileri:

(Evet ise, Ta#õtlarõn detaylõ bilgileri için Ta#õt Kartõ "#lem Ba#vuru Formunu (KUGM 1011) doldurunuz.)
(Alan yeterli olmadõ$õ takdirde antetli ka$õda hazõrlanan liste ba#vuru dosyasõna eklenir.)

A a!õdaki tabloyu yönetim kurulu ba kanõ, yönetim kurulu üyeleri, kurucu/mevcut ortaklar ile gerçek/tüzel ki ili!i temsil ve ilzama yetkili olanlar için doldurunuz.

Adõ Soyadõ

Statüsü

T.C. Kimlik Numarasõ

Adli Sicil (1)

Mesleki yeterlilik belgesi(2)

"mza sirküleri(3)

(1) Var/Yok #eklinde cevaplayõnõz. Yönetmeli$inin 12. maddesinin (c) bendinde belirtilen ki#ilerin cevaplamasõ zorunludur.
(2) Varsa, Mesleki Yeterlilik Belgesi (ODY1, ODY2, ODY3, ODY4, ÜDY1, ÜDY2, ÜDY3, ÜDY4) türünü; yoksa sadece "Yok" yazõlacaktõr.
(3) Var / Yok #eklinde cevaplayõnõz. "mza Sirkülerinde yer almayan ki#ilerin ÜDY belgeleri geçerli sayõlmayacaktõr.

% Ekli Listededir

Varsa #ube bilgileri:

( ube sayõsõ birden fazla olmasõ durumunda antetli ka$õda hazõrlanan liste ba#vuru dosyasõna eklenir.)

ube Adresi:
Ülke Adõ:

"l Adõ:

"lçe Adõ:

Tel:

Faks:

Cep Tel:

e-posta:

Varsa Terminal Adõ:

ube Sorumlusunun Adõ Soyadõ

Mesleki yeterlilik belgesi(2)

Acentelik sözle#mesi yapõlan Ta#õmacõlar:
Ta#õmacõ Firma Ünvanõ

(Sadece F ve G Türü Yetki Belgesi Ba#vurularõnda doldurulacaktõr.)

"l Adõ

Ülke Adõ

Varsa Yetki Belgesi No

Yerli/ Yabancõ

Sözle#me Süresi

Ödeme Bilgileri
ekli

Banka Adõ:

Havale

Kredi Kartõ
ube Kodu:

Di$er
ube Adõ:

Bakanlõk Hesap No:

Tarih:

Tutar:

Fi# No/ Slip No:

Kredi Kartõ Türü

Kredi Kart No:

Karayolu Ta#õma Yönetmeli$i Kapsamõnda Faaliyette Bulunacaklar "çin Geçerlidir.

Bu Form Ücretsizdir. Para ile satõlamaz.

Dizayn; 3e Danõ manlõk

Ödeme

YETK" BELGES" TALEB"NDE BULUNACAKLAR "Ç"N AÇIKLAMA
10 Temmuz 2003 ve 4925 sayõlõ Karayolu Ta õma Kanunu ve Karayolu Ta õma Yönetmeli!i kapsamõnda; yolcu ve e ya ta õmacõlõ!õ, acentelik, ta õma i leri
komisyonculu!u, nakliyat ambarõ i letmecili!i, kargo i letmecili!i, lojistik i letmecili!i, ta õma i leri organizatörlü!ü, da!õtõm i leri, terminal i letmecili!i ve oto kiralama
i letmecili!i faaliyetinde bulunabilmek için Ula tõrma Bakanlõ!õndan yetki belgesi alõnmasõ zorunludur.
Yetki belgesi 25.02.2004 tarih ve 25384 sayõlõ Resmi Gazetede yayõmlanan “Karayolu Ta õma Yönetmeli!i” hükümlerine göre verilmektedir.
Yetki belgesi almak için a a!õda açõklanan esaslara göre doldurulmu Ba vuru Formu ve istenen belgelerle beraber Ula tõrma Bakanlõ!õna müracaat edilir.
Ba vuru Formundaki bilgilerin do!ru, eksiksiz ve ibraz edilen belgelere uygun olmasõ esastõr. Bakanlõkça yapõlacak inceleme ve soru turma sonunda yanõltõcõ bilgi
verenlerin yetki belgeleri iptal edilir; belgelerinde tahrifat yapanlara idari para cezasõ verilir ve haklarõnda Cumhuriyet Savcõlõklarõ nezdinde suç duyurusunda bulunulur.
Ba vuru Formunun, gerçek/tüzel ki ili!i temsil ve ilzama yetkili olanlarca bilgisayar/daktilo veya el yazõsõ ile okunaklõ olarak doldurulmasõ, imzalanmasõ ve ka elenmesi
gereklidir.
Yetki belgesi almak için yapõlacak ba vuruda a a!õda belirtilen belgelerin, ba vuru formuna eklenmesi zorunludur.

"

(1)

Yönetmeli!in 12. maddesinin (c) bendinde belirtilen ki ilerin nüfus cüzdan örnekleri, Cumhuriyet Savcõlõ!õndan adli sicil kaydõ belgelerinin
aslõ, ilgililerin mesleki yeterlilik belgeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlarõn noter onaylõ imza sirkülerleri.
Madde 12 (c) bendi; Gerçek ki ilerde sahip ve/veya temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin,
Anonim irket statüsündeki tüzel ki iliklerde, yönetim kurulu ba kan ve üyeleri, genel müdür ve temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin,
Di!er irket statüsündeki tüzel ki ilerde, tüm ortaklarõn ve bu tüzel ki ili!i temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin,
Ta õma kooperatiflerinde, yönetim kurulu ba kan ve üyeleri ile kooperatifi temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin,
Kaçakçõlõk, dolandõrõcõlõk, dolanlõ iflas, sahtecilik, inancõ kötüye kullanma, uyu turucu ve silah kaçakçõlõ!õ, kaçak insan ta õmacõlõ!õ veya ticareti, hõrsõzlõk,
rü vet, 3713 sayõlõ Terörle Mücadele Kanunu ile 4422 sayõlõ Çõkar Amaçlõ Suç Örgütleri ile Mücadele Kanununa giren suçlardan hürriyeti ba!layõcõ ceza ile
hükümlü bulunmamak, ticari alanda ve mesle!in icrasõ ile ilgili konularda kötü öhret sahibi olmamak suretiyle mesleki saygõnlõ!a sahip olmalarõ,

"

(2)

Gerçek ve/veya tüzel ki ili!e ait kurulu , varsa yapõlan de!i iklikler ile irket sermayesini gösteren ticaret sicil gazeteleri. (#braz edilen
ticaret sicil gazetelerinde unvan, merkezi adres, kayõtlõ sermaye, temsil ve ilzama yetkili ki i/ki iler, firmanõn kurucu/mevcut ortaklarõ ve
i tigal mevzuu yer alacaktõr.) # tigal mevzuu kapsamõnda istenen yetki belgesi türüne uygun olarak;
1 - Karayolu Ta õma Yönetmeli!i kapsamõndaki faaliyetlerde bulunmak, veya
2 - Yolcu ta õma faaliyetinde bulunacaklar için “Karayoluyla ehirlerarasõ/uluslararasõ yolcu ta õmacõlõ!õ”,
- E ya ta õma faaliyetinde bulunacaklar için “Karayoluyla ehirlerarasõ/uluslararasõ e ya ta õmacõlõ!õ”,
- Acentelik faaliyetinde bulunacaklar için “Karayoluyla ehirlerarasõ/uluslararasõ yolcu veya e ya ta õma i leri acenteli!i”,
- Komisyonculuk faaliyetinde bulunacaklar için “Karayoluyla ehirlerarasõ/uluslararasõ e ya ta õma komisyonculu!u”,
- Nakliyat ambarõ i letmecili!i, kargo i letmecili!i, lojistik i letmecili!i, ta õma i leri organizatörlü!ü, terminal i letmecili!i, oto kiralama i letmecili!i ve da!õtõcõlõk
faaliyetinde bulunacaklar için, faaliyet alanlarõna göre “Karayoluyla ehirlerarasõ/uluslararasõ Nakliyat ambarõ i letmecili!i/ kargo i letmecili!i/ lojistik i letmecili!i/
ta õma i leri organizatörlü!ü/ terminal i letmecili!i/ oto kiralama i letmecili!i/ da!õtõcõlõk, ifadelerinin bulunmasõ gereklidir.
(Ticaret sicil gazetelerinin aslõ veya ilgili ticaret sicil memurlu!unca onaylõ örne!i veya noter onaylõ örne!i olabilir.)

"

(3)

"
"

(4)

Özmal ta õtlara ait Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgelerinin örnekleri.

(5)

Sözle meli ta õtlara ait Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgelerinin örnekleri ve örne!i bakanlõktan temin edilecek ta õt sözle mesinin asgari
artlarõnõ sa!layan ta õt sahibi ile yapõlmõ noter onaylõ Ta õt Sözle mesi.

"
"

(6)

Acentelik yetki belgesi almak isteyenler için yerli ve/veya yabancõ ta õmacõ ile yapõlmõ noter onaylõ acentelik sözle mesi.

(7)

Yolcu ta õmacõlõ!õ yapacaklarõn ta õmada kullanaca!õ özmal ta õtlara ait “Zorunlu Karayolu Ta õmacõlõk Mali Sorumluluk Sigortasõ” ile
“Karayolu Yolcu Ta õmacõlõ!õ Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasõ” poliçelerinin aslõ.

"

(8)

Yetki belgesi almak için müracaat edecek kamu kurum ve kurulu larõndan ba vuru formunun yanõsõra (1) nolu bentten istenen
belgelerden sadece imza sirküleri, (4) ve varsa (5) nolu belgeler, ve (7) nolu belgeler istenir.

"

(9)

Kara Ta õmacõlõ!õ Otomasyon Sistemi i letime alõndõktan sonra daha önce yetki belgesi almõ firmalarõn istekleri üzerine kendilerine on
line ba vuru imkanõ sunulacaktõr. (Online ba vuru ko ullarõ daha sonra duyurulacaktõr.) Bu ba vurular sõrasõnda ba vuru formunun yanõsõra
(1) nolu bentten istenen belgelerden sadece imza sirküleri, (4) ve varsa (5) nolu belgeler, ve (7) nolu belgeler istenir.

"

(10) Yurtiçi veya uluslararasõ düzenli yolcu ta õmacõlõ!õ yapacak ta õmacõ ve/veya acentelerinin yönetmelikte öngörüldü!ü ekilde, seferlerin
ba ladõ!õ kalkõ ve bitti!i varõ noktalarõnda en az bir yolcu terminaline ba!õmsõz olarak veya birlikte sahip olmalarõ veya bu terminalin
kullanma hakkõna haiz olduklarõnõ gösteren belge (kira kontratõ aslõ veya yetkili makamdan alõnmõ bir yazõ /belge). (1013 nolu Hat # lem
Ba vuru Formu)

"

(11) A,G,H,L,M,N ve P türü yetki belgesi talep edenlerin ekil ve artlarõ yönetmelikte öngörülen büro ve/veya faaliyetin sürdürülmesine
elveri li kapalõ bir alanõn kullanõm hakkõna sahip olduklarõnõ gösterir belge ( kira kontratõ aslõ veya noter onaylõ örne!i veya noter onaylõ
tapu senedi örne!i yada yetkili makamdan alõnmõ bir yazõ/belge).

"
"
"

(12) Gerçek ve tüzel ki ili!e ait vergi dairesi ve hesap numarasõnõ, vergi kimlik numarasõnõ gösteren belge.

Oda kayõt belgesi; Ticaret Odalarõndan veya Ticaret ve Sanayi Odalarõndan veya Ziraat Odalarõndan veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasõndan birine kayõtlõ
oldu!unu gösteren Oda Sicil Kayõt Belgesinin aslõ.

(13) Yetki belgesi almak üzere müracaat eden gerçek veya tüzel ki ili!e ait logo ve kõsa ünvanõ gösterir belge.

(14) Banka Dekontu (Ba vuru Formu ve eki belgelerin Bakanlõkça incelenmesinden sonra, yetki belgesi verilmesinin uygun görülmesi halinde
firmanõn talep etti!i belge türüne göre Bakanlõkça belirlenen belge ücretlerinin ödendi!ini gösteren tahsilat makbuzu da ayrõca ibraz
edilecektir.)
AÇIKLAMAYI OKUDUM. BA$VURU FORMU VE EK# BELGELER#N DO%RULU%UNU BEYAN VE TASD#K EDER#M/EDER#Z.

ADI-SOYADI
................................
................................
................................
................................

GÖREV
………………..
………………..
………………..
………………..

TAR H
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….

MZA
……………
……………
……………
……………

(Bu bölümü sadece ortaklar, genel kurul tarafõndan yetkili kõlõnmõ! ve sicil gazetesinde !irketi yönetmeye yetkili oldu"u ilam edilmi! ki!iler imzalayabilir)
FORMU DOLDURURKEN D KKAT ED LMES GEREKEN HUSUSLAR
1. Her Yetki Belgesi için ayrõ form kullanõlacaktõr.
2. Kendi !tigal konusu ile ilgili ta!õmacõlõk yapmak için gerçek ve tüzel ki!ilerin yetki belgesi ba!vurularõnda ( B3, C1, D3, K2) adli sicil kaydõ aranmaz.
3. Kamu ve kendi i!tigal konusu ile ilgili ta!õmacõlõk yapan kurumlarõn dõ!õndaki tüm yetki belgesi sahipleri Odalarda yetki belgeleri kapsamõnda yer alan gruplara kayõtlõ olmalarõ
gerekmektedir. Bu durum ekte sunduklarõ faaliyet belgelerinden tespit edilemiyorsa Odalardan ek yazõ getirmeleri gerekmektedir.
4. Turuncu Renkli alanlar Bakanlõk Yetkilileri tarafõndan doldurulacaktõr.
5. Tüm Ba!vurular ve ek bildirimler ilgili formlar ile yapõlacaktõr. Ayrõca dilekçe yazõlmayacaktõr.
6. Bu Forma ek olarak hazõrlanacak !ube ve yetkili sorumlu ki!iler listeleri matbu evrak kullanõmõ zorunlulu"u yoksa antetli ka"õda ve kurum yetkilisi tarafõndan ka!e ve imza ile
onaylanacaktõr. Tüm ek belgeler daktilo veya bilgisayar ile doldurularak Bakanlõ"a teslim edilecektir.
7. Bu formda yer alan ödeme bilgilerine sadece yetki belgesi bedelleri ile ilgili ödeme dekont bilgileri kaydedilecektir. Ta!õt Kartõ dahil yapõlan ödemelerde ta!õt adedi belirtilecektir.
8. Ba!vuru formuna eklenen belgelerin kontrolu inceleme yapan tarafõndan gerçekle!tirilecektir. Eksik olan evrak yukarõdaki listede i!aretlenmeyecektir.
9. Kredi kartõ ile yapõlacak ödemelerde kredi kartõnõn verildi"i banka, kredi kartõ türü ve kredi kartõ no mutlaka yazõlacaktõr.
10. 1011 nolu ta!õt i!lem formu olmayan ta!õmacõ yetki belgeleri i!leme alõnmayacaktõr.
11. Yönetmelik gere"i ya! haddi nedeniyle dü!üm yapõlmasõ gereken araçlar Yetki Belgelerinden resen dü!ülecektir.
Bu bölüm Ula#tõrma Bakanlõ$õ’nca doldurulacaktõr.

Ba#vuru Sahibi Firmanõn Ka#esi ve Yetkili "mza, Tarih

"NCELEME YAPAN
"NCELEME TAR"H"

ONAY
DURUM B"LG"S"

Dizayn; 3e Danõ manlõk

"MZA

