T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

Evrak Kayıt No

:

Ekli Evrak Sayısı

:

Tarih

:

FORM

Başvuru Yeri

:

KUGM

Yetkili Sicil No

:

KARA ULAŞTIRMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞIT KARTI İŞLEM BAŞVURU FORMU
Faaliyet Türü

Faaliyet Alanı

Yolcu Taşımacılığı

İl İçi

Yük/Eşya Taşımacılığı

Yurt İçi

İşlem Türü

Uluslararası

1011

TK Yeni Kayıt (1)

TK Yenileme (2)

….. Türü Yetki Belgesinden Düşüm (5)

Bu bölüm Ulaştırma Bakanlığı’nca doldurulacaktır.

TK Kayıp (3)

Düşüm Satış (4)

Düşüm Hurda (7)

Firmadan Düşüm (6)

Diğer (8)

Taşıtların kayıt ettirileceği yetki belgesi;
U-NET Firma No:
Geçerlilik Tarihi:

Taşıtın kaydedileceği YB No:

Formda detaylı bilgisi bulunan araçların uygun olan tüm yetki belgelerine kayıt edilmesini istiyorum

Belge Türü

Yük/Eşya Taşımacılığı

İl İçi

N1

P1

Yurt İçi

K1

K2

K3

L1

M2

Uluslararası

C1

C2

C3

L2

M3

Diğer

E2

YB türü

Yolcu Taşımacılığı

N2

P2

Toplam Form Sayısı
Plaka no

A1

A3

D1

D2

A2

B1

B2

B3

D3

E1

Taşıt Bilgileri:
Türü

Hayır

Y

M1

İşlem

Evet

Modeli

Taşıt Türü

(Alan yeterli olmadığı takdirde ek KUGM-1011 formu kullanınız.)
Yapısal Özellik

TOPLAM ARAÇ SAYISI

İstiap haddi/
Koltuk Sayısı

Özmal/
Sözleşmeli

Tadilat
Var mı?

Avrupa/
Asya

Sigorta
Poliçe No:

Poliçe No:

TOPLAM İSTİAP HADDİ / KOLTUK SAYISI

*İstiap Haddi/ koltuk sayısı sütununa kayıt edilecek taşıtlar için geçerli olan, başvuru şeklinde ve trafik tescil belgesinde izin verilen sınırlar yazılmalıdır.
**Özmal/Sözleşmeli sütununda özmal yazılı ise trafik tescil belgesinde taşıt sahibi ile yetki belgesi sahibinin aynı olması gereklidir; yoksa sözleşmeli taşıt olarak kayıt edilir. Bu durumda da taşıt sahibi ile yapılan taşıt sözleşmesi başvurunun ekine eklenmelidir.
***İşlem Türü Bölümüne Yukarıda belirtilen işlem türü numaraları yazılacaktır. Aksi takdirde bu formlarla yapılan başvurular işleme tabii tutulmayacaktır.
****Yetki Belgesine kayıt ettirilecek taşıtların başvuruları sırasında "Tadilat var mı?" sütununa "Var" veya "Yok" şeklinde durumlarını beyan etmeleri gerekmektedir.

Görüşler:

Ödeme Bilgileri
Havale

Kredi Kartı

Diğer

Banka Adı:

Şube Kodu:

Şube Adı:

Bakanlık Hesap No:

Tarih:

Tutar:

Kredi Kartı Türü:

Kredi Kart No:

Fiş No/ Slip No:

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Kapsamında Faaliyette Bulunacaklar İçin Geçerlidir.

DKF-05

Bu Form Ücretsizdir. Para ile satılamaz.

Dizayn; 3e Danışmanlık

Ödeme Şekli

TAŞIT KARTI İŞLEM TALEBİNDE BULUNACAKLAR İÇİN AÇIKLAMA
10 Temmuz 2003 ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve 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 Başvuru Formu ve istenen belgelerle beraber Ulaştırma Bakanlığına müracaat edilir.
Taşıt Kartı 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Karayolu Taşıma Yönetmeliği” hükümlerine göre verilmektedir.
Taşıt kartı almak için aşağıda açıklanan esaslara göre doldurulmuş Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu ve istenen belgelerle beraber Ulaştırma Bakanlığına müracaat etmeleri
gerekir.
Başvuru Formundaki bilgilerin doğru, eksiksiz ve ibraz edilen belgelere uygun olması esastır. Bakanlıkça yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda yanıltıcı bilgi verenlerin
yetki belgeleri iptal edilir; belgelerinde tahrifat yapanlara idari para cezası verilir ve haklarında Cumhuriyet Savcılıkları nezdinde suç duyurusunda bulunulur.
Başvuru 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 formuna eklenmesi zorunludur.

□
□
□
□
□

(1) Özmal taşıtlara ait Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgelerinin örnekleri,
(2) Sözleşmeli taşıtlara ait Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgelerinin örnekleri ve örneği bakanlıktan temin edilecek taşıt sözleşmesinin asgari
şartlarını sağlayan taşıt sahibi ile yapılmış noter onaylı Taşıt Sözleşmesi,
(3) Taşıtlarda tadilat varsa tadilat şeklini, onayını ve projesini içeren belgeleri kapsayan dosyanın örneği,
(4) Faaliyet türüne bağlı olarak mevzuat tarafından zorunlu kılınan Mali Mesuliyet Sigortası ve benzeri sigortaların yapıldığını gösteren sigorta poliçesinin ,
aslı,

(5) Banka Dekontu (Başvuru 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.)
Motorlu Taşıt Trafik ve Tescil Belge örneklerinde yer alan bilgiler ile Emniyet Genel Müdürlüğü elektronik kayıtlarında yer alan bilgiler aynı olmadığı takdirde o araç/araçlarla
ilgili işlem yapılmayacaktır.
AÇIKLAMAYI OKUDUM. BAŞVURU FORMU VE EKİ BELGELERİN DOĞRULUĞUNU BEYAN VE TASDİK EDERİM/EDERİZ.

FORMU DOLDURURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1. Her Yetki Belgesi için ayrı form kullanılacaktır. Araçlar birden fazla yetki belgesine kayıt olacak ise bu formda bununla ilgili olan alanın "Evet" olarak belirtilmesi gerekmektedir.
2. Turuncu Renkli alanlar Bakanlık Yetkilileri tarafından doldurulacaktır.
3. Tüm Başvurular ve ek bildirimler ilgili formlar ile yapılacaktır. Ayrıca dilekçe yazılmayacaktır.
4. Bu formda yer alan ödeme bilgilerine sadece taşıt kartı bedelleri ile ilgili ödeme dekont bilgileri kaydedilecektir.
5. İşlem türü bölümü mutlaka doldurulacaktır.
6. YB "Yetki Belgesi"'nin, TK "Taşıt Kartı"'nın kısaltmasıdır.
7. Taşıt Bilgilerinde YB Türü alanı sadece 5 nolu işlem türü kayıtlarında kullanılması zorunludur. 5 nolu işlem türü uygulamasında birden fazla yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler
taşıtlarını birden fazla yetki belgesinden düşüm yapmak istiyorlarsa, her yetki belgesi türü için ayrı satırda taşıt bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Birden fazla yetki belgesine
kaydedilmek istenen araçlar ayrı ayrı belirtilecektir. Diğer işlem türlerinde kulanılması ihtiyaridir.
8. Tadilat yapılmış araçlar, tadilatları ile ilgili bilgileri ve onay merciini kapsayan belgeleri de başvuru sırasında ibraz etmeleri gerekmektedir.
9. Kara Taşımacılığı Otomasyon Sistemi işletime alındıktan sonra daha önce yetki belgesi almış firmalara verilecek U-NET Firma Numarası ilan edilecektir. Her türlü yazışmada bu
numaranın kullanılmasına önem verilmesi gerekmektedir. İstekleri üzerine kendilerine on line başvuru imkanı da sunulacaktır. (Online başvuru koşulları daha sonra duyurulacaktır.)
10. Kredi kartı ile yapılacak ödemelerde kredi kartının verildiği banka, kredi kartı türü ve kredi kartı no mutlaka yazılacaktır.
11. Yönetmelik gereği yaş haddi nedeniyle düşüm yapılması gereken araçlar Yetki Belgelerinden resen düşülecektir.

Bu bölüm Ulaştırma Bakanlığı’nca doldurulacaktır.

Başvuru Sahibi Firmanın Kaşesi ve Yetkili İmza, Tarih

İNCELEME YAPAN
İNCELEME TARİHİ

ONAY
DURUM BİLGİSİ
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