
V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADANA)
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

SIRA 
NO 

HİZMETİN 
ADI 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

HİZMETİN 
TAMAMLANMA 

SÜRESİ 
(EN GEÇ) 

1 
C1 YETKİ 
BELGESİ 

VERİLMESİ 

1- Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek)
2- Başvuru Formu (Örneği internet sitemizde örnek form ve sözleşmeler
bölümünde mevcut olan başvuru formun; taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin,
Limitet Şirket ise firma ortaklarının, Anonim Şirket ise yönetim kurulu
üyelerinin, TC kimlik numaraları ve tüzel kişiliklerinin vergi numaraları
yazmalıdırlar.)
3- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı
4- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt
tarihi, sermayesi yazılı olacak)
5- Merkez adrese ait kira kont.veya tapu fotokopisi
6- Varsa yetkili makamlarca tescil edilmiş kısa unvan ve logo ile ilgili belgeler
7-Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde
yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi(elektronik olarak erişim
imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) ve imza sirkülerinin
gönderilmesi
8-Asgari olarak belirtilen sayıda taşıtın (eşya taşımaya mahsusu ticari taşıtların
yanı sıra ticari otomobiller ile ticari veya hususi iki tekerlekli motorlu araçlar 
dahil olmak üzere, (birim, tonaj ve/veya koltuk) gerçek veya tüzel kişinin kendi 
adına kayıt ve tescil edilmiş olması ve bu taşıtların, başka yetki belgesi eki taşıt 
belgesinde kayıtlı bulunmaması gerekmektedir.(Birim taşıt:1 birim 
(ticari/hususi)) (Azami yaş:20 yaş)            
9- Asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal ticari taşıtın, ilk başvuru ve
faaliyet süresince yaştan; diğer taşıtların ise yine belirtilmiş olan yaştan büyük
olmaması şarttır. (kapasitenin sağlandığı taşıtlar: 20 yaş)  (diğer taşıtlar 20 yaş)
10-Yetki belgesine ilavesi istenilen özmal taşıtlara ilişkin, plaka ve belge seri
numaraları
11- Gerçek kişilerde T.C. kimlik numaraları tüzel kişilerde vergi numaraları
12- A.Ş. ve kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin (Temsil ve ilzama yetkili
kişiler dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları
13-Diğer tüzel kişiliklerde, şirket ortaklarının (Temsil ve ilzama yetkili kişiler
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları

Söz konusu yetki belgesi; kendi iştigali ile ilgili uluslar arası ve yurtiçi eşya 
taşımacılığı yapacaklara düzenlenir 

5 gün 

2 
C2 YETKİ 
BELGESİ 

VERİLMESİ 

1- Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek)
2- Başvuru Formu (Örneği internet sitemizde örnek form ve sözleşmeler
bölümünde mevcut olan başvuru formun; taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin,
Limitet Şirket ise firma ortaklarının, Anonim Şirket ise yönetim kurulu
üyelerinin, TC kimlik numaraları ve tüzel kişiliklerinin vergi numaraları
yazmalıdırlar.)
3- Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile

10 gün 

1 



yetkili kişilere ait adli sicil belgesi (elektronik olarak erişim imkanına bağlı 
olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) (A.Ş. ve Koop. yönetim kurulu bşk. 
Ve üyelerinin)
4- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı
5- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt
tarihi, sermayesi yazılı olacak)
6- Merkez adrese ait kira kont.veya tapu fotokopisi
7- Varsa yetkili makamlarca tescil edilmiş kısa unvan ve logo ile ilgili belgeler
8-Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde
yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi(elektronik olarak erişim
imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) ve imza sirkülerinin
gönderilmesi
9-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticari Sicil Gazetesi(gazetede firmanın
unvanı, adresi temsile yetkili kişileri, sermayesi, kurucular ve ortakları yazılı
olacak)(aslı veya onaylı suretleri)
NOT:Gerçek kişilerde Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olunması ile ilgili;
a)Esnaf Odası Sicil Kayıt Sureti (Unvan, merkez adres, sermayenin yer alması
gerekmektedir.)
b)Sermaye ve Oda Kayıt Sicil Suretlerinde yer almıyorsa Esnaf Odasından
alınacak sermaye gösterir yazı
10- Sermayenin, 100.000.00 TL olması gerekmektedir.
11- Asgari olarak belirtilen sayıda taşıtın (birim, tonaj ve/veya koltuk) gerçek
veya tüzel kişinin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş olması ve bu taşıtların,
başka yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunmaması
gerekmektedir.(Birim taşıt:11 birim (ticari)) (tonaj/koltuk:440 ton
(ticari))(Azami yaş:14 yaş)
12-Belirtilen sayıda, mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu
nitelikleri haiz kişi/kişileri istihdam etmeleri ( Söz konusu şartın, yetki belgesi
alınış tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir.)
(ODY+ÜDY)
13- Yetki belgesinde sözleşmeli taşıt kullanım hakkına sahip olunması halinde,
sahip olunan özmal ticari birim taşıt sayısının karşılık gelen sayıda sözleşmeli
birim taşıtın,  taşıt belgesine ilave edilerek kullanılması mümkündür.
(sözleşmeli taşıt kullanım hakkı:2/1)
14- Asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal ticari taşıtın, ilk başvuru ve
faaliyet süresince yaştan; diğer taşıtların ise yine belirtilmiş olan yaştan büyük
olmaması şarttır. (kapasitenin sağlandığı taşıtlar: 14 yaş)  (diğer taşıtlar 20 yaş)
15-Yetki belgesine ilavesi istenilen özmal ve sözleşmeli taşıtlara ilişkin, plaka
ve belge seri numaraları
16- Gerçek kişilerde T.C. kimlik numaraları tüzel kişilerde vergi numaraları
17- A.Ş. ve kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin (Temsil ve ilzama yetkili
kişiler dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları
18-Diğer tüzel kişiliklerde, şirket ortaklarının (Temsil ve ilzama yetkili kişiler
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları

Söz konusu yetki belgesi; uluslar arası ve yurtiçi ticari eşya taşımacılığı 
yapacaklara düzenlenir. 

3 
C3 YETKİ 
BELGESİ 

VERİLMESİ 

1- Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek)
2- Başvuru Formu (Örneği internet sitemizde örnek form ve sözleşmeler
bölümünde mevcut olan başvuru formun; taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin,

5  gün 

2 



Limitet Şirket ise firma ortaklarının, Anonim Şirket ise yönetim kurulu 
üyelerinin, TC kimlik numaraları ve tüzel kişiliklerinin vergi numaraları 
yazmalıdırlar.)             
3- Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile
yetkili kişilere ait adli sicil belgesi (elektronik olarak erişim imkanına bağlı
olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) (A.Ş. ve Koop. yönetim kurulu bşk.
Ve üyelerinin)
4- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı
5- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt
tarihi, sermayesi yazılı olacak)
6- Merkez adrese ait kira kont.veya tapu fotokopisi
7- Varsa yetkili makamlarca tescil edilmiş kısa unvan ve logo ile ilgili belgeler
8-Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde
yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi(elektronik olarak erişim
imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) ve imza sirkülerinin
gönderilmesi
9-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticari Sicil Gazetesi(gazetede firmanın
unvanı, adresi temsile yetkili kişileri, sermayesi, kurucular ve ortakları yazılı
olacak)(aslı veya onaylı suretleri)
NOT:Gerçek kişilerde Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olunması ile ilgili;
a)Esnaf Odası Sicil Kayıt Sureti (Unvan, merkez adres, sermayenin yer alması
gerekmektedir.)
b)Sermaye ve Oda Kayıt Sicil Suretlerinde yer almıyorsa Esnaf Odasından
alınacak sermaye gösterir yazı
10- Sermayenin, 25.000.00 TL olması gerekmektedir.
11- Asgari olarak belirtilen sayıda taşıtın (eşya taşımaya mahsusu ticari
taşıtların yanı sıra ticari otomobiller ile ticari veya hususi iki tekerlekli motorlu
araçlar dahil olmak üzere, (birim, tonaj ve/veya koltuk) gerçek veya tüzel
kişinin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş olması ve bu taşıtların, başka yetki
belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunmaması gerekmektedir.(Birim taşıt:3
birim (ticari)) (tonaj/koltuk:75 ton (ticari))(Azami yaş:14 yaş)
12-Belirtilen sayıda, mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu
nitelikleri haiz kişi/kişileri istihdam etmeleri ( Söz konusu şartın, yetki belgesi
alınış tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir.)
(ODY)
13- Asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal ticari taşıtın, ilk başvuru ve
faaliyet süresince yaştan; diğer taşıtların ise yine belirtilmiş olan yaştan büyük
olmaması şarttır. (kapasitenin sağlandığı taşıtlar: 14 yaş)  (diğer taşıtlar 20 yaş)
14-Yetki belgesine ilavesi istenilen özmal taşıtlara ilişkin, plaka ve belge seri
numaraları
15- Gerçek kişilerde T.C. kimlik numaraları tüzel kişilerde vergi numaraları
16- A.Ş. ve kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin (Temsil ve ilzama yetkili
kişiler dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları
17-Diğer tüzel kişiliklerde, şirket ortaklarının (Temsil ve ilzama yetkili kişiler
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları

Söz konusu yetki belgesi; uluslar arası ve yurtiçi ticari ev/büro eşyası 
taşımacılığı yapacaklara düzenlenir 

3 



 

4 
H2 YETKİ 
BELGESİ 

VERİLMESİ 

1- Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek)                                     
2- Başvuru Formu (Örneği internet sitemizde örnek form ve sözleşmeler 
bölümünde mevcut olan başvuru formun; taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, 
Limitet Şirket ise firma ortaklarının, Anonim Şirket ise yönetim kurulu 
üyelerinin, TC kimlik numaraları ve tüzel kişiliklerinin vergi numaraları 
yazmalıdırlar.)                                                                                                                                
3- Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile 
yetkili kişilere ait adli sicil belgesi (elektronik olarak erişim imkanına bağlı 
olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) (A.Ş. ve Koop. yönetim kurulu bşk. 
Ve üyelerinin)                                                                                                                                                                                                                                             
4- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı                                                       
5- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt 
tarihi, sermayesi yazılı olacak) 
6- Merkez adrese ait kira kont.veya tapu fotokopisi 
7-Varsa yetkili makamlarca tescil edilmiş kısa unvan ve logo ile ilgili belgeler                                        
8- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde 
yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi(elektronik olarak erişim 
imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) ve imza sirkülerinin 
gönderilmesi                                                                                                                              
9-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticari Sicil Gazetesi(gazetede firmanın 
unvanı, adresi temsile yetkili kişileri, sermayesi, kurucular ve ortakları yazılı 
olacak)(aslı veya onaylı suretleri)                                                                                                                                    
NOT:Gerçek kişilerde Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olunması ile ilgili;                                                      
a)Esnaf Odası Sicil Kayıt Sureti (Unvan, merkez adres, sermayenin yer alması 
gerekmektedir.)                                                                                                                                
b)Sermaye ve Oda Kayıt Sicil Suretlerinde yer almıyorsa Esnaf Odasından 
alınacak sermaye gösterir yazı                                                                                                                             
10- Sermayenin, 40.000.00 TL olması gerekmektedir.                                                                      
11-  Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil 
edilmiş yüklü ağırlığı mevzuatta öngörülmüş olan bir taşıtın yanaşabileceği 
kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile 
depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen 
bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olunması. Ayrıca varsa her 
şube için benzer nitelikte kapalı alanın kullanım hakkına sahip olduğunun 
belgelenmesi gerekmektedir. (genel alan(m2):bağımsız büro)                                                                                                                   
12- Gerçek kişilerde T.C. kimlik numaraları tüzel kişilerde vergi numaraları                            
13- A.Ş. ve koop. de yönetim kurulu üyelerinin (Temsil ve ilzama yetkili kişiler 
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları                                                                                             
14-Diğer tüzel kişiliklerde, şirket ortaklarının (Temsil ve ilzama yetkili kişiler 
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları                 

Söz konusu yetki belgesi; uluslar arası ve yurtiçi eşya komisyonculuğu 
yapacaklara düzenlenir 

5 gün 

4 



 

5 
C1 YETKİ 
BELGESİ 

YENİLEMESİ 

1-Temsil ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki Belgesi yenileme başvuru 
dilekçesi 
2-En son temsil ilzama yetkili kişileri adına düzenlenmiş noter onaylı imza 
sirküsü aslı 
3-Firma ortak ve yöneticilerine ait T.C. kimlik numaraları ( A.Ş. ve 
Kooperatiflerde sadece yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile varsa dışarıdan 
atanmış yöneticilerin T.C kimlik numaraları) yabancı uyruklu olan var ise ayrıca 
müstenidat şerhi düşülmüş noter onaylı pasaport örneği 
4-Taşıt Ruhsatları fotokopisi   
5-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi 
6- 20 yaşını geçmeyen, eşya taşımaya mahsus en az 1 birim olmak kaydıyla 
özmal  taşıta ait ruhsat fotokopisi 

5 gün 

6 
C2 YETKİ 
BELGESİ 

YENİLEMESİ 

1-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki Belgesi başvuru dilekçesi                 
2-Temsil ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki Belgesi yenileme başvuru 
dilekçesi 
3-En son temsil ilzama yetkili kişileri adına düzenlenmiş noter onaylı imza 
sirküsü aslı  
4-En son sermaye, temsil ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi aslı ya 
da onaylı örneği.(Sermaye en az 100.000) 
5-Yeni tarihli Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı 
6-Firma ortak ve yöneticilerine ait yeni tarihli adli sicil belgesi aslı ile T.C. kimlik 
numaraları ( A.Ş. ve Kooperatiflerde sadece yönetim kurulu başkan ve üyeleri 
ile varsa dışarıdan atanmış yöneticilerin yeni tarihli adli sicil belgeleri ile T.C 
kimlik numaraları) yabancı uyruklu olan var ise ayrıca müstenidat şerhi 
düşülmüş noter onaylı pasaport örneği 
7-Merkezi işyerine ait ticaret odası faaliyet belgesindeki adresiyle uyumlu kira  
kontrat aslı veya mülkiyet ise onaylı tapu sureti (İstenilmesi halinde 
görüldükten sonra iade edilecektir.) 
8-Taşıt Ruhsatları fotokopisi  (14 yaşını geçmeyen, en az  11 birim olmak 
kaydıyla 440 ton asgari kapasite şartını sağlayacak şekilde özmal taşıta ait 
ruhsat fotokopisi) 
9- Varsa ODY3 ve ÜDY3 Bel. örneği. Firma ortak ve temsil ilzam yetkilisi dışında 
Mesleki yeterlilik belgesine sahip kişilerin istihdam edilmek istenmesi halinde; 
bu kişilerin, SGK’ da  yetki belgesi sahibi adına aktif kaydının olduğuna dair 
belge ile yabancı uyruklu olanlar için ayrıca müstenidat şerhi düşülmüş noter 
onaylı pasaport örneğinin gönderilmesi gerekmektedir.  
10-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi 

5 gün 

7 
C3 YETKİ 
BELGESİ 

YENİLEMESİ 

1-Temsil ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki Belgesi yenileme başvuru 
dilekçesi 
2-En son temsil ilzama yetkili kişileri adına düzenlenmiş noter onaylı imza 
sirküsü aslı 
3-En son sermaye, temsil ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi aslı ya 
da onaylı örneği. 
4-Yeni tarihli Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı 
5-Firma ortak ve yöneticilerine ait yeni tarihli adli sicil belgesi aslı ile T.C. kimlik 
numaraları ( A.Ş. ve Kooperatiflerde sadece yönetim kurulu başkan ve üyeleri 
ile varsa dışarıdan atanmış yöneticilerin yeni tarihli adli sicil belgeleri ile T.C 
kimlik numaraları) yabancı uyruklu olan var ise ayrıca müstenidat şerhi 
düşülmüş noter onaylı pasaport örneği 

5 gün 

5 



 

6-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi 
7-Merkezi işyerine ait ticaret odası faaliyet belgesindeki adresiyle uyumlu kira  
kontrat aslı veya mülkiyet ise onaylı tapu sureti (İstenilmesi halinde 
görüldükten sonra iade edilecektir.) 
8-14 yaşını geçmeyecek en az 3 birim özmal olmak kaydıyla 75 ton asgari 
kapasite şartını sağlayacak 
şekilde özmal taşıta ait ruhsat fotokopisi  
9- Varsa ODY3  Bel. örneği. Firma ortak ve temsil ilzam yetkilisi dışında Mesleki 
yeterlilik belgesine sahip kişilerin istihdam edilmek istenmesi halinde; bu 
kişilerin, SGK’ da  yetki belgesi sahibi adına aktif kaydının olduğuna dair belge 
ile yabancı uyruklu olanlar için ayrıca müstenidat şerhi düşülmüş noter onaylı 
pasaport örneğinin gönderilmesi gerekmektedir. 

8 
G2 YETKİ 
BELGESİ 

YENİLEMESİ 

1-Temsil ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki Belgesi yenileme başvuru 
dilekçesi 
2-En son sermaye, temsil ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi aslı ya 
da onaylı örneği. 
3-Yeni tarihli Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı 
4-En son temsil ilzama yetkili kişileri adına düzenlenmiş noter onaylı imza 
sirküsü aslı 
5-Firma ortak ve yöneticilerine ait yeni tarihli adli sicil belgesi aslı ile T.C. kimlik 
numaraları ( A.Ş. ve Kooperatiflerde sadece yönetim kurulu başkan ve üyeleri 
ile varsa dışarıdan atanmış yöneticilerin yeni tarihli adli sicil belgeleri ile T.C 
kimlik numaraları) yabancı uyruklu olan var ise ayrıca müstenidat şerhi 
düşülmüş noter onaylı pasaport örneği 
6-Merkezi işyerine ait ticaret odası faaliyet belgesindeki adresiyle uyumlu kira  
kontrat aslı veya mülkiyet ise onaylı tapu sureti (İstenilmesi halinde 
görüldükten sonra iade edilecektir.) 
7-Yetki belgesi süresince en az 30 m2'lik kapalı ve yükleme, boşaltma, 
aktarma, istifleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda 
trafiği engellemeyen ve 1 kamyonetin yanaşıp yükleme boşaltma yapabileceği 
bağımsız bir taşınmaza ait kira kont.aslı veya onaylı tapu fotokopisi 
8-C2 veya L2 yetki belgesi sahiplerinden en az birisiyle imzalanmış noter onaylı 
acentelik sözleşmesi aslı   
9-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi 

5 gün 

9 
H2 YETKİ 
BELGESİ 

YENİLEMESİ 

1-Temsil ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki Belgesi yenileme başvuru 
dilekçesi 
2-En son sermaye, temsil ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi aslı ya 
da onaylı örneği. 
3-Yeni tarihli Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı 
4-En son temsil ilzama yetkili kişileri adına düzenlenmiş noter onaylı imza 
sirküsü aslı 
5-Firma ortak ve yöneticilerine ait yeni tarihli adli sicil belgesi aslı ile T.C. kimlik 
numaraları ( A.Ş. ve Kooperatiflerde sadece yönetim kurulu başkan ve üyeleri 
ile varsa dışarıdan atanmış yöneticilerin yeni tarihli adli sicil belgeleri ile T.C 
kimlik numaraları) yabancı uyruklu olan var ise ayrıca müstenidat şerhi 
düşülmüş noter onaylı pasaport örneği 
6-Merkezi işyerine ait ticaret odası faaliyet belgesindeki adresiyle uyumlu kira  
kontratı aslı veya mülkiyet ise onaylı tapu sureti (İstenilmesi halinde 
görüldükten sonra iade edilecektir.)(Bağımsız bir büronun kullanım hakkına 

5 gün 

6 



 

sahip olunacak) 
7-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi 

10 
FİRMA UNVAN 

DEĞİŞİKLİĞİ 

1-Temsil ilzama yetkili kişilerce imzalanmış unvan değişikliği başvuru dilekçesi 
2-Unvan değişikliğini gösterir Tic.Sic.Gaz.aslı veya onaylı örneği 
3-Yeni tarihli Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı 
4-Yetki Belgesi, Taşıt Belgesi, Taşıt Kartı, Taşımacı firma  listesi asılları iade. 
5-Yeni unvana göre Taşıtların Ruhsat fotokopisi (Taşıt eklenebilen yetki 
belgeleri sahipleri getirecek) 
6-En son temsil ilzama yetkili kişileri adına düzenlenmiş noter onaylı imza 
sirküsü aslı (yeni unvana göre) 
7-Yeni unvana göre Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi 

5 gün 

11 
FİRMA ADRES 
DEĞİŞİKLİĞİ 

1-Temsil ilzama yetkili kişilerce imzalanmış adres değişikliği başvuru dilekçesi 
2-Adres değişikliğini gösterir Tic. Sic.Gaz.aslı veya onaylı örneği 
3-Yeni tarihli Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı 
4-Yetki Belgesi, Taşıt Belgesi, Taşımacı firma  listesi asılları iade. 
5-Yeni adresle uyumlu kira kontratı aslı veya onaylı tapu örneği 
6-Yeni adresle uyumlu Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi 

5 gün 

12 

FİRMA VERGİ 
DAİRESİ VE 

VERGİ 
NUMARASI 
DEĞİŞİKLİĞİ 

1-Temsil ilzama yetkili kişilerce imzalanmış vergi dairesi değişikliği başvuru 
dilekçesi 
2-Yetki Belgesi aslı iade. 
3-Yeni Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi 
4-Taşıt ruhsat fotokopileri veya araç tescil seri /sıra numarasının bildirilmesi 

5 gün 

13 
ÖZMAL TAŞIT 

İLAVESİ 

1-Temsil ilzama yetkili kişilerce imzalanmış taşıt ilave başvuru dilekçesi 
2-Teknik muayene tarihi geçerli, emniyet kayıtlarıyla tam uyumlu ruhsatların 4 
yüzü bir sayfada fotokopileri. 

3 gün 

14 
SÖZLEŞMELİ 

TAŞIT İLAVESİ 

1-Temsil ilzama yetkili kişilerce imzalanmış sözleşmeli taşıt ilave başvuru 
dilekçesi 
2-Teknik muayene tarihi geçerli, emniyet kayıtlarıyla tam uyumlu ruhsatların 4 
yüzü bir sayfada fotokopileri. 
3-Noter onaylı Taşıt Kira Sözleşmesi aslı veya noter onaylı (sözleşme bedelinin 
en az 1.000.00TL olması gerekmektedir.) 

3 gün 

15 
ÖZMAL TAŞIT 

DÜŞÜMÜ 

1-Temsil ilzama yetkili kişilerce imzalanmış taşıt düşüm başvuru dilekçesi 
2- Düşümü istenilen taşıta/taşıtlara ait plaka ve belge seri numarasının beyanı                      
3-Düşümü istenilen taşıtın özmal olarak kayıtlı bulunması ve satılmış olması 
halinde, satış sözleşmesinin örneğinin ibrazı 
 
NOT:  Asgari kapasite altına düşülmemesi kaydıyla, sahip değişikliği olmamışsa 
beyanen taşıt düşülebilir. 

2 gün 

16 
SÖZLEŞMELİ 

TAŞIT 
DÜŞÜMÜ 

1-Temsil ilzama yetkili kişilerce imzalanmış sözleşmeli taşıt düşüm başvuru 
dilekçesi 
2-Taşıt Kiralama sözleşmesinin feshine dair noterden fesihname aslı 
3-Taşıt Kartı aslı iadesi 

2 gün 

7 



 

17 

ÖZEL İZİN 
BELGESİ 
(GENEL 

İHRACAT İÇİN) 

1-Dilekçe 
2-Yapılan satış anlaşması ve satış anlaşması tarihinden sonra kesilmiş fatura 
aslı veya Proforma fatura 
3-Taşınacak mala ilişkin fatura aslı veya Proforma fatura 
4-İşlem görmüş gümrük beyannamesinin 20 gün içinde Ulaştırma Bölge 
Müdürlüğüne ibraz edileceğine dair taahhütname 
5-Firma ve taşıt plakası araç bilgileri  

1 gün 

18 

ÖZEL İZİN 
BELGESİ (ÖZEL 

FATURALI 
İHRACAT İÇİN) 

1-Dilekçe 
2-Özel fatura aslı 
3-Özel faturanın gümrükte ibraz edilip Bölge Müdürlüğüne sunacağına dair 
taahhütname. 

1 gün 

19 

EĞİTİMDEN 
MUAF OLUP 
DOĞRUDAN  

SINAVA GİRME 
HAKKI 

OLANLAR İÇİN 
ODY  VE ÜDY  

BELGELERİ  
MÜRACAATLA

RININ 
BAKANLIĞA 

GÖNDERİLMESİ 

1-Başvuru formu 
2-Üniversite/Yüksekokul diploması aslı veya onaylı örneği 
3-TC kimlik no.su gösterir Nüfus Cüzdanı fotokopisi, yabancılar için pasaport 
fotokopisi 
4-2 adet fotoğraf                                                                                                                                      
5- ODY türü MYB sahip olan kişilerin bakanlığımız otomasyon sisteminde 
kayıtlı olanların kayıtlı olduğu tarih dikkate alınarak 5 yıllık süreyi dolduranların 
kayıtlı olduğu türün bir üstü olan ÜDY türü mesleki yeterlilik sınav 
müracaatların kabulü                                                   

Hizmetin tamamlanma süresi: 10 gün sınav takvimi dikkate alınarak 

10 gün 

20 
D1 YETKİ 
BELGESİ 

VERİLMESİ 

1- Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek)                                     
2- Başvuru Formu (Örneği internet sitemizde örnek form ve sözleşmeler 
bölümünde mevcut olan başvuru formun; taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, 
Limitet Şirket ise firma ortaklarının, Anonim Şirket ise yönetim kurulu 
üyelerinin, TC kimlik numaraları ve tüzel kişiliklerinin vergi numaraları 
yazmalıdırlar.)                                                                                                                                 
3- Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile 
yetkili kişilere ait adli sicil belgesi  (elektronik olarak erişim imkanına bağlı 
olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) (A.Ş. ve Koop. yönetim kurulu bşk. 
Ve üyelerinin)                                                                                                                                          
4- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı                                                       
5- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt 
tarihi, sermayesi yazılı olacak) 
6- Merkez adrese ait kira kontratı veya tapu fotokopisi 
7-Varsa yetkili makamlarca tescil edilmiş kısa unvan ve logo ile ilgili belgeler                                        
8- Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticari Sicil Gazetesi(gazetede firmanın 
unvanı, adresi temsile yetkili kişileri, sermayesi, kurucular ve ortakları yazılı 
olacak)(aslı veya onaylı suretleri)                                                                                                                                    
NOT:Gerçek kişilerde Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olunması ile ilgili;                                                      
a)Esnaf Odası Sicil Kayıt Sureti (Unvan, merkez adres, sermayenin yer alması 
gerekmektedir.)                                                                                                                                
b)Sermaye ve Oda Kayıt Sicil Suretlerinde yer almıyorsa Esnaf Odasından 
alınacak sermaye gösterir yazı                                                                                                                            
9-Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde 
yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi(elektronik olarak erişim 

5 gün 

8 



 

imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) ve imza sirkülerinin 
gönderilmesi  
10- Sermayenin, 60.000.00 TL olması gerekmektedir.                                                                
11- Belge alınması esnasında ve faaliyet sürecince, asgari 150 koltuk kapasiteyi 
sağlayacak sayıda, 10 yaşını geçmemiş ticari otobüsün, gerçek veya tüzel 
kişinin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş olması ve bu taşıtların, başka yetki 
belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunmaması, bu dışındaki taşıtların 20 
yaşından büyük olmaması gerekmektedir.  D1 yetki belgesine kaydedilecek 
otobüsler 25 koltuktan daha küçük kapasitede olamaz.                                                                                                                              
12 – Bölge Müdürlüğünce “ Görülmüştür” şerhi düşülmüş olan ücret tarifesi                
13 – Bölge Müdürlüğünce “ Onaylanmıştır” şerhi düşülmüş olan zaman tarifesi                
14-Firma ortak veya yöneticilerinden birinin, ÜDY ve ODY türü mesleki 
yeterlilik belgelerine sahip olmaları veya bu niteliklere haiz kişi veya kişileri 
istihdam etmeleri ( Söz Konusu şartın, yetki belgesi alınış tarihinden itibaren 6 
ay içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir.)                                                                                                                         
15 – Yetki belgesinde kayıtlı özmal ticari birim taşıt sayısının iki katı sözleşmeli 
aynı cins taşıtın, taşıt belgesine ilave edilerek kullanılması mümkündür)                                                     
16- Yetki belgesine ilavesi istenilen özmal veya sözleşmeli taşıtlara ilişkin, 
plaka ve belge seri numaraları                                                                                                                           

Söz konusu yetki belgesi; Tarifeli olarak şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı 
yapacaklara düzenlenir. 

21 
D2 YETKİ 
BELGESİ 

VERİLMESİ 

1- Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek)                                     
2- Başvuru Formu (Örneği internet sitemizde örnek form ve sözleşmeler 
bölümünde mevcut olan başvuru formun; taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, 
Limitet Şirket ise firma ortaklarının, Anonim Şirket ise yönetim kurulu 
üyelerinin, TC kimlik numaraları ve tüzel kişiliklerinin vergi numaraları 
yazmalıdırlar.)                                                                             3- Taşımacı gerçek 
kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile yetkili kişilere ait 
adli sicil belgesi (elektronik olarak erişim imkanına bağlı olarak, söz konusu 
belge istenmeyecektir.) (A.Ş. ve Koop. yönetim kurulu bşk. Ve üyelerinin)                                                                                                                                                                                                                                             
4- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı                                                       
5- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt 
tarihi, sermayesi yazılı olacak) 
6- Merkez adrese ait kira kontratı veya tapu fotokopisi 
7-Varsa yetkili makamlarca tescil edilmiş kısa unvan ve logo ile ilgili belgeler                                        
8- Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticari Sicil Gazetesi(gazetede firmanın 
unvanı, adresi temsile yetkili kişileri, sermayesi, kurucular ve ortakları yazılı 
olacak)(aslı veya onaylı suretleri)                                                                                                                                    
NOT:Gerçek kişilerde Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olunması ile ilgili;                                                      
a)Esnaf Odası Sicil Kayıt Sureti (Unvan, merkez adres, sermayenin yer alması 
gerekmektedir.)                                                                                                                                
b)Sermaye ve Oda Kayıt Sicil Suretlerinde yer almıyorsa Esnaf Odasından 
alınacak sermaye gösterir yazı                                                                                                                            
9-Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde 
yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi(elektronik olarak erişim 
imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) ve imza sirkülerinin 
gönderilmesi  
10- Sermayenin, 30.000.00 TL olması gerekmektedir.                                                                
11- Belge alınması esnasında ve faaliyet sürecince, asgari 75 koltuk kapasiteyi 

5 gün 

9 



 

sağlayacak sayıda, 10 yaşını geçmemiş ticari otobüsün, gerçek veya tüzel 
kişinin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş olması ve bu taşıtların, başka yetki 
belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunmaması, bu dışındaki taşıtların 20 
yaşından büyük olmaması gerekmektedir.                                                                                                                                
12 – Firma ortak veya yöneticilerinden birinin, asgari ODY türü mesleki 
yeterlilik belgelerine sahip olmaları veya bu niteliklere haiz kişi veya kişileri 
istihdam etmeleri ( Söz Konusu şartın, yetki belgesi alınış tarihinden itibaren 6 
ay içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir.)                                                                                                                         
13 – Yetki belgesinde kayıtlı özmal ticari birim taşıt sayısının iki katı sözleşmeli 
aynı cins taşıtın, taşıt belgesine ilave edilerek kullanılması mümkündür)                                                     
14- Yetki belgesine ilavesi istenilen özmal veya sözleşmeli taşıtlara ilişkin, 
plaka ve belge seri numaraları                                                                                                                           

Söz konusu yetki belgesi; Tarifesiz olarak yurt içi ticari yolcu taşımacılığı 
yapacaklara düzenlenir. 

22 
D3 YETKİ 
BELGESİ 

VERİLMESİ 

1- Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek)                                     
2- Başvuru Formu (Örneği internet sitemizde örnek form ve sözleşmeler 
bölümünde mevcut olan başvuru formun; taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, 
Limitet Şirket ise firma ortaklarının, Anonim Şirket ise yönetim kurulu 
üyelerinin, TC kimlik numaraları ve tüzel kişiliklerinin vergi numaraları 
yazmalıdırlar.)                                                                                                                           
3- Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile 
yetkili kişilere ait adli sicil belgesi (elektronik olarak erişim imkanına bağlı 
olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) (A.Ş. ve Koop. yönetim kurulu bşk. 
Ve üyelerinin)                                                                                                                                                                                                                                             
4- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı                                                       
5- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt 
tarihi, sermayesi yazılı olacak) 
6- Merkez adrese ait kira kontratı veya tapu fotokopisi 
7-Varsa yetkili makamlarca tescil edilmiş kısa unvan ve logo ile ilgili belgeler                                        
8- Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticari Sicil Gazetesi(gazetede firmanın 
unvanı, adresi temsile yetkili kişileri, sermayesi, kurucular ve ortakları yazılı 
olacak)(aslı veya onaylı suretleri)                                                                                                                                    
NOT:Gerçek kişilerde Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olunması ile ilgili;                                                      
a)Esnaf Odası Sicil Kayıt Sureti (Unvan, merkez adres, sermayenin yer alması 
gerekmektedir.)                                                                                                                                
b)Sermaye ve Oda Kayıt Sicil Suretlerinde yer almıyorsa Esnaf Odasından 
alınacak sermaye gösterir yazı                                                                                                                            
9- Asgari 1 adet 20 yaşını geçmemiş ticari veya hususi otobüsün, gerçek veya 
tüzel kişinin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş olması ve bu taşıtların, başka 
yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunmaması gerekmektedir.                                                     
10 – Yetki belgesine ilavesi istenilen özmal veya sözleşmeli taşıtlara ilişkin, 
plaka ve belge seri numaraları                                                                                                                           

Söz konusu yetki belgesi; Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili personelini 
taşımak üzere yurt içi yolcu taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık 
yapmayacaklara düzenlenir. 

5 gün 

10 



 

23 
D4 YETKİ 
BELGESİ 

VERİLMESİ 

1- Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek)                                     
2- Başvuru Formu (Örneği internet sitemizde örnek form ve sözleşmeler 
bölümünde mevcut olan başvuru formun; taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, 
Limitet Şirket ise firma ortaklarının, Anonim Şirket ise yönetim kurulu 
üyelerinin, TC kimlik numaraları ve tüzel kişiliklerinin vergi numaraları 
yazmalıdırlar.)                                                                                                                              
3- Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile 
yetkili kişilere ait adli sicil belgesi (elektronik olarak erişim imkanına bağlı 
olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) (A.Ş. ve Koop. yönetim kurulu bşk. 
Ve üyelerinin)                                                                                                                                                                                                                                             
4- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı                                                       
5- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt 
tarihi, sermayesi yazılı olacak) 
6- Merkez adrese ait kira kontratı veya tapu fotokopisi 
7-Varsa yetkili makamlarca tescil edilmiş kısa unvan ve logo ile ilgili belgeler                                        
8- Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticari Sicil Gazetesi(gazetede firmanın 
unvanı, adresi temsile yetkili kişileri, sermayesi, kurucular ve ortakları yazılı 
olacak)(aslı veya onaylı suretleri)                                                                                                                                    
NOT:Gerçek kişilerde Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olunması ile ilgili;                                                      
a)Esnaf Odası Sicil Kayıt Sureti (Unvan, merkez adres, sermayenin yer alması 
gerekmektedir.)                                                                                                                                
b)Sermaye ve Oda Kayıt Sicil Suretlerinde yer almıyorsa Esnaf Odasından 
alınacak sermaye gösterir yazı                                                                                                                            
9-Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde 
yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi(elektronik olarak erişim 
imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) ve imza sirkülerinin 
gönderilmesi  
10- Sermayenin, en az 5.000.00 TL olması gerekmektedir.                                                                
11-Asgari 1 adet özmal ticari taşıtın, ilk başvuru ve faaliyet süresince 19 
yaşından büyük.                                                                                                                                                
12 –Bölge Müdürlüğünce “ Görülmüştür” şerhi düşülmüş olan ücret tarifesi                
13 – Bölge Müdürlüğünce “ Onaylanmıştır” şerhi düşülmüş olan zaman tarifesi                
13 – Yetki belgesinde kayıtlı özmal ticari birim taşıt sayısının iki katı sözleşmeli 
aynı cins taşıtın, taşıt belgesine ilave edilerek kullanılması mümkündür)                                  
14-  Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde ilgili ulaşım koordinasyon merkezi 
(UKOME) nden, diğer yerlerde ise ilgili il trafik komisyonundan alınmış 
kararların sunulması (Yerel Güzergah Uygunluğu),100 Km’ye kadar 
şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı yapmak için; ilgili illerin trafik 
komisyonlarından (bu illerden birinin il sınırları ile belediye sınırları 
aynı/çakışık olan bir il olması halinde ise ilgili Büyükşehir Belediyesi Ulaşım 
Koordinasyon Merkezi (UKOME)’nden) alınacak uygunluk kararları  

 15- Yetki belgesine ilavesi istenilen özmal veya sözleşmeli taşıtlara ilişkin, 
plaka ve belge seri numaraları                                                                                                                        
16- Boyun Korsesi faturası (Her 14 koltukta 1 adet olacak şekilde)                                                                                                                                         

Söz konusu yetki belgesi; taşıma mesafesine bakılmaksızın il içi ve 10 km kadar 
şehirlerarası tarifeli ve tarifesiz olarak ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara 
düzenlenir. 
 

5 gün 

11 



 

24 
F1 YETKİ 
BELGESİ 

VERİLMESİ 

1- Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek)                                     
2- Başvuru Formu (Örneği internet sitemizde örnek form ve sözleşmeler 
bölümünde mevcut olan başvuru formun; taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, 
Limitet Şirket ise firma ortaklarının, Anonim Şirket ise yönetim kurulu 
üyelerinin, TC kimlik numaraları ve tüzel kişiliklerinin vergi numaraları 
yazmalıdırlar.)                                                                                                                                 
3- Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile 
yetkili kişilere ait adli sicil belgesi (elektronik olarak erişim imkanına bağlı 
olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) (A.Ş. ve Koop. yönetim kurulu bşk. 
Ve üyelerinin)                                                                                                                                                                                                                                             
4- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı                                                       
5- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt 
tarihi, sermayesi yazılı olacak) 
6- Merkez adrese ait kira kontratı veya tapu fotokopisi 
7-Varsa yetkili makamlarca tescil edilmiş kısa unvan ve logo ile ilgili belgeler                                        
8- Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticari Sicil Gazetesi(gazetede firmanın 
unvanı, adresi temsile yetkili kişileri, sermayesi, kurucular ve ortakları yazılı 
olacak)(aslı veya onaylı suretleri)                                                                                                                                    
NOT:Gerçek kişilerde Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olunması ile ilgili;                                                      
a)Esnaf Odası Sicil Kayıt Sureti (Unvan, merkez adres, sermayenin yer alması 
gerekmektedir.)                                                                                                                                
b)Sermaye ve Oda Kayıt Sicil Suretlerinde yer almıyorsa Esnaf Odasından 
alınacak sermaye gösterir yazı                                                                                                                            
9-Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde 
yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi(elektronik olarak erişim 
imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) ve imza sirkülerinin 
gönderilmesi  
10- Sermayenin, 6.000.00 TL  olması gerekmektedir. (faaliyette bulunacak 
yerin ilçe olması halinde, sermayenin 2.000.00 TL olarak yeterli görülmekte ve 
açılacak her şube için sermaye katlanarak artmaktadır)                                                                              
11- Acentelik hizmeti verecekler için, mevzuatımızda öngörülen (en fazla) 
sayıdaki firmaya hizmet verebileceğinden, daha fazla sayıda acentelik 
sözleşmesi beyan edilemez.(en fazla sözleşme sayısı: en fazla 10 adet)                                                               
12 - Acentelik hizmetine elverişli müstakil bir büroya veya faaliyette 
bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise bu 
terminallerdeki bürolardan birinde yeterli bir alanın kullanım hakkına sahip 
olmaları şarttır.   

 Söz konusu yetki belgesi; Yurtiçi yolcu taşımacılığı alanında acentelik 
yapacaklara düzenlenir. 

2 gün 

25 
F1* YETKİ 
BELGESİ 

VERİLMESİ 

1- Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek)                                     
2- Başvuru Formu (Örneği internet sitemizde örnek form ve sözleşmeler 
bölümünde mevcut olan başvuru formun; taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, 
Limitet Şirket ise firma ortaklarının, Anonim Şirket ise yönetim kurulu 
üyelerinin, TC kimlik numaraları ve tüzel kişiliklerinin vergi numaraları 
yazmalıdırlar.)                                                                                                                                               
3- Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile 
yetkili kişilere ait adli sicil belgesi (elektronik olarak erişim imkanına bağlı 
olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) (A.Ş. ve Koop. yönetim kurulu bşk. 
Ve üyelerinin)                                                                                                                                                                                                                                             

2 gün 

12 



 

4- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı                                                       
5- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt 
tarihi, sermayesi yazılı olacak) 
6- Merkez adrese ait kira kontratı veya tapu fotokopisi 
7-Varsa yetkili makamlarca tescil edilmiş kısa unvan ve logo ile ilgili belgeler                                        
8- Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticari Sicil Gazetesi(gazetede firmanın 
unvanı, adresi temsile yetkili kişileri, sermayesi, kurucular ve ortakları yazılı 
olacak)(aslı veya onaylı suretleri)                                                                                                                                    
NOT:Gerçek kişilerde Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olunması ile ilgili;                                                      
a)Esnaf Odası Sicil Kayıt Sureti (Unvan, merkez adres, sermayenin yer alması 
gerekmektedir.)                                                                                                                                
b)Sermaye ve Oda Kayıt Sicil Suretlerinde yer almıyorsa Esnaf Odasından 
alınacak sermaye gösterir yazı                                                                                                                            
9-Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde 
yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi(elektronik olarak erişim 
imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) ve imza sirkülerinin 
gönderilmesi  
10-  Acentelik hizmeti verecekler için, mevzuatımızda öngörülen (en fazla) 
sayıdaki firmaya hizmet verebileceğinden, daha fazla sayıda acentelik 
sözleşmesi beyan edilemez.(en fazla sözleşme sayısı: en fazla 10 adet)                                                                     
Söz konusu yetki belgesi; Yurtiçi yolcu taşımacılığı alanında köy, kasaba, veya 
beldede acentelik yapacaklara düzenlenir. 

26 
F2 YETKİ 
BELGESİ 

VERİLMESİ 

1- Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek)                                     
2- Başvuru Formu (Örneği internet sitemizde örnek form ve sözleşmeler 
bölümünde mevcut olan başvuru formun; taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, 
Limitet Şirket ise firma ortaklarının, Anonim Şirket ise yönetim kurulu 
üyelerinin, TC kimlik numaraları ve tüzel kişiliklerinin vergi numaraları 
yazmalıdırlar.)                                                                                                                            
3- Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile 
yetkili kişilere ait adli sicil belgesi (elektronik olarak erişim imkanına bağlı 
olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) (A.Ş. ve Koop. yönetim kurulu bşk. 
Ve üyelerinin)                                                                                                                                                                                                                                             
4- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı                                                       
5- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt 
tarihi, sermayesi yazılı olacak) 
6- Merkez adrese ait kira kontratı veya tapu fotokopisi 
7-Varsa yetkili makamlarca tescil edilmiş kısa unvan ve logo ile ilgili belgeler                                        
8- Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticari Sicil Gazetesi(gazetede firmanın 
unvanı, adresi temsile yetkili kişileri, sermayesi, kurucular ve ortakları yazılı 
olacak)(aslı veya onaylı suretleri)                                                                                                                                    
NOT:Gerçek kişilerde Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olunması ile ilgili;                                                      
a)Esnaf Odası Sicil Kayıt Sureti (Unvan, merkez adres, sermayenin yer alması 
gerekmektedir.)                                                                                                                                
b)Sermaye ve Oda Kayıt Sicil Suretlerinde yer almıyorsa Esnaf Odasından 
alınacak sermaye gösterir yazı                                                                                                                            
9-Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde 
yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi(elektronik olarak erişim 
imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) ve imza sirkülerinin 
gönderilmesi  
10- Sermayenin, 6.000.00 TL  olması gerekmektedir. (faaliyette bulunacak 

2 gün 

13 



 

yerin ilçe olması halinde, sermayenin 2.000.00 TL olarak yeterli görülmekte ve 
açılacak her şube için sermaye katlanarak artmaktadır)                                                                              
11- Acentelik hizmetine elverişli müstakil bir büroya veya faaliyette bulunduğu 
yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise bu 
terminallerdeki bürolardan birinde yeterli bir alanın kullanım hakkına sahip 
olmaları şarttır.                                                                                                                                 
12  -Acentelik hizmeti verecekler içi, mevzuatımızda öngörülen (en fazla) 
sayıdaki firmaya hizmet gerekmektedir.)                                                                                          
Söz konusu yetki belgesi; Yurtiçi yolcu taşımacılığı alanında acentelik 
yapacaklara düzenlenir. 

27 
HAT İLAVE 

İŞLEMİ 

1- Başvuru dilekçesi 
Hat ilave yapılmasını isteyen firmanın;                                                                                              
2-Hat ilave yapılmasını isteyen firmanın; kalkış varış ve ara duraklarda kendisi 
(şubesi) veya acentesinin terminal kullanım hakkı olduğuna dair belgeler 
3- D türü yetki belgesi sahipleri F1 veya F2 yetki belgesi sahipleri ile B türü 
yetki belgesi sahipleri sadece F2 yetki belgesi sahipleri ile acentelik sözleşmesi 
yapabilirler. 
4- İlavesini istemiş olduğu hat güzergâhına ait fiyat ve zaman tarifesi yapması 
gerekir. 

3 gün 

28 
ŞUBE AÇILIŞI 

İŞLEMİ 

1- Başvuru dilekçesi 
2- Şubeye ait ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği 
3- Şubeye ait Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı 
4- Şubeye ait kira kontratı aslının ibraz edilmesi(aslı görüldükten sonra iade 
edilebilir) 
5-Şube sorumlusuna ait noter onaylı imza beyannamesi aslı 
 

3 gün 

29 

F  VEYA G 
TÜRÜ YETKİ 
BELGESİNE 

FİRMA İLAVE  
DÜŞÜM İŞLEMİ 

1- Başvuru dilekçesi 
2- Varsa daha önce düzenlenmiş Acente listesi aslı 
3- İlave için; acentelik sözleşmesi aslı veya onaylı örneği,                                                           
4- Düşüm için; noter onaylı fesihname aslı veya onaylı örneği 

2 gün 

30 

D,F  BELGELERİ 
UNVAN 

DEĞİŞİKLİĞİ 
İŞLEMİ 

1- Başvuru dilekçesi 
2- Unvan değişikliğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı örneği 
3- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı 
4- Şayet Ortak ve yöneticilerde değişiklik var ise;  T.C. kimlik numaraları ve Adli 
sicil Belgesi aslı 
5- Yeni unvana göre düzenlenmiş taşıt ruhsat fotokopileri 
6- Yeni unvana göre Temsil ve ilzam yetkilisinin imza sirküsü aslı 
7- Yetki belgesi ve taşıt kartı asıllarının iadesi 

3 gün 

31 

D,F BELGELERİ 
ADRES 

DEĞİŞİKLİĞİ 
İŞLEMİ 

1-Başvuru dilekçesi 
2-Adres değişikliğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı örneği 
3-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı 
4-Yeni adrese göre düzenlenmiş kira kontratı, mülkiyet ise tapu fotokopisi 
5-Temsil ve ilzam yetkilisinin imza sirküsü aslı 
6-Yetki belgesi ve taşıt belgelerinin asıllarının iadesi 

3 gün 

14 



 

32 

K1 
(TÜZEL)YETKİ 

BELGE 
VERİLMESİ 

1- Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek)                                     
2- Başvuru Formu (Örneği internet sitemizde örnek form ve sözleşmeler 
bölümünde mevcut olan başvuru formun; taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, 
Limitet Şirket ise firma ortaklarının, Anonim Şirket ise yönetim kurulu 
üyelerinin, TC kimlik numaraları ve tüzel kişiliklerinin vergi numaraları 
yazmalıdırlar.)                                                                                                                                  
3- Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile 
yetkili kişilere ait adli sicil belgesi (elektronik olarak erişim imkanına bağlı 
olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) (A.Ş. ve Koop. yönetim kurulu bşk. 
Ve üyelerinin)                                                                                                                                                                                                                                             
4- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı                                                       
5- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt 
tarihi, sermayesi yazılı olacak) 
6- Merkez adrese ait kira kont.veya tapu fotokopisi 
7- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde 
yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi(elektronik olarak erişim 
imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) ve imza sirkülerinin 
gönderilmesi                                                                                                                              
8-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticari Sicil Gazetesi(gazetede firmanın 
unvanı, adresi temsile yetkili kişileri, sermayesi, kurucular ve ortakları yazılı 
olacak)(aslı veya onaylı suretleri)                                                                                                                                    
NOT:Gerçek kişilerde Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olunması ile ilgili;                                                      
a)Esnaf Odası Sicil Kayıt Sureti (Unvan, merkez adres, sermayenin yer alması 
gerekmektedir.)                                                                                                                                
b)Sermaye ve Oda Kayıt Sicil Suretlerinde yer almıyorsa Esnaf Odasından 
alınacak sermaye gösterir yazı                                                                                                                             
9- Sermayenin, 10.000.00 TL olması gerekmektedir.                                                                      
10-  Asgari olarak belirtilen sayıda taşıtın (birim, tonaj ve/veya koltuk) gerçek 
veya tüzel kişinin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş olması ve bu taşıtların, 
başka yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunmaması 
gerekmektedir.(Birim taşıt:3 birim (ticari)) (tonaj/koltuk:110 ton (ticari))(Azami 
yaş:20 yaş)                                                                                                                                                   
11-Belirtilen sayıda, mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu 
nitelikleri haiz kişi/kişileri istihdam etmeleri ( Söz konusu şartın, yetki belgesi 
alınış tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir.)  
(ODY)                                                                                                                                                       
12-  Asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal ticari taşıtın, ilk başvuru ve 
faaliyet süresince yaştan; diğer taşıtların ise yine belirtilmiş olan yaştan büyük 
olmaması şarttır. (kapasitenin sağlandığı taşıtlar: 20 yaş)                                                                            
13-Yetki belgesine ilavesi istenilen özmal taşıtlara ilişkin, plaka ve belge seri 
numaraları                                                                                                                               
14- Gerçek kişilerde T.C. kimlik numaraları tüzel kişilerde vergi numaraları                            
15- A.Ş. ve koop. de yönetim kurulu üyelerinin (Temsil ve ilzama yetkili kişiler 
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları                                                                                             
16-Diğer tüzel kişiliklerde, şirket ortaklarının (Temsil ve ilzama yetkili kişiler 
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları                 

Söz konusu yetki belgesi; yurtiçi ticari eşya taşımacılığı yapacaklara düzenlenir 

2 gün 

15 



 

33 

K1 (GERÇEK 
KİŞİ) YETKİ 

BELGE 
VERİLMESİ 

1- Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek)                                     
2- Başvuru Formu (Örneği internet sitemizde örnek form ve sözleşmeler 
bölümünde mevcut olan başvuru formun; taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, 
Limitet Şirket ise firma ortaklarının, Anonim Şirket ise yönetim kurulu 
üyelerinin, TC kimlik numaraları ve tüzel kişiliklerinin vergi numaraları 
yazmalıdırlar.)                                                                                                                                
3- Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile 
yetkili kişilere ait adli sicil belgesi (elektronik olarak erişim imkanına bağlı 
olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) (A.Ş. ve Koop. yönetim kurulu bşk. 
Ve üyelerinin)                                                                                                                                                                                                                                             
4- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı                                                       
5- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt 
tarihi, sermayesi yazılı olacak) 
6- Merkez adrese ait kira kont.veya tapu fotokopisi 
7- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde 
yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi(elektronik olarak erişim 
imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) ve imza sirkülerinin 
gönderilmesi                                                                                                                              
8-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticari Sicil Gazetesi(gazetede firmanın 
unvanı, adresi temsile yetkili kişileri, sermayesi, kurucular ve ortakları yazılı 
olacak)(aslı veya onaylı suretleri)                                                                                                                                    
NOT:Gerçek kişilerde Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olunması ile ilgili;                                                      
a)Esnaf Odası Sicil Kayıt Sureti (Unvan, merkez adres, sermayenin yer alması 
gerekmektedir.)                                                                                                                                
b)Sermaye ve Oda Kayıt Sicil Suretlerinde yer almıyorsa Esnaf Odasından 
alınacak sermaye gösterir yazı                                                                                                                             
9- Sermayenin, 10.000.00 TL olması gerekmektedir.                                                                      
10-  Asgari olarak belirtilen sayıda taşıtın (birim, tonaj ve/veya koltuk) gerçek 
veya tüzel kişinin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş olması ve bu taşıtların, 
başka yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunmaması 
gerekmektedir.(Birim taşıt:1 birim(ticari)) (tonaj/koltuk:30 ton (ticari))(Azami 
yaş:20 yaş)                                                                                                                                                   
11-  Asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal ticari taşıtın, ilk başvuru ve 
faaliyet süresince yaştan; diğer taşıtların ise yine belirtilmiş olan yaştan büyük 
olmaması şarttır. (kapasitenin sağlandığı taşıtlar: 20 yaş)                                                                            
12-Yetki belgesine ilavesi istenilen özmal taşıtlara ilişkin, plaka ve belge seri 
numaraları                                                                                                                               
13- Gerçek kişilerde T.C. kimlik numaraları tüzel kişilerde vergi numaraları                            
14- A.Ş. ve koop. de yönetim kurulu üyelerinin (Temsil ve ilzama yetkili kişiler 
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları                                                                                             
15-Diğer tüzel kişiliklerde, şirket ortaklarının (Temsil ve ilzama yetkili kişiler 
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları                 

Söz konusu yetki belgesi; yurtiçi ticari eşya taşımacılığı yapacaklara düzenlenir 

2 gün 

34 
K1 (Ö)YETKİ 

BELGE 
VERİLMESİ 

1- Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek)                                     
2- Başvuru Formu (Örneği internet sitemizde örnek form ve sözleşmeler 
bölümünde mevcut olan başvuru formun; taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, 
Limitet Şirket ise firma ortaklarının, Anonim Şirket ise yönetim kurulu 
üyelerinin, TC kimlik numaraları ve tüzel kişiliklerinin vergi numaraları 
yazmalıdırlar.)                                                                                                                            

2 gün 

16 



 

3- Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile 
yetkili kişilere ait adli sicil belgesi (elektronik olarak erişim imkanına bağlı 
olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) (A.Ş. ve Koop. yönetim kurulu bşk. 
Ve üyelerinin)                                                                                                                                                                                                                                             
4- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı                                                       
5- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt 
tarihi, sermayesi yazılı olacak) 
6- Merkez adrese ait kira kont.veya tapu fotokopisi 
7- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde 
yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi(elektronik olarak erişim 
imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) ve imza sirkülerinin 
gönderilmesi                                                                                                                              
8-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticari Sicil Gazetesi(gazetede firmanın 
unvanı, adresi temsile yetkili kişileri, sermayesi, kurucular ve ortakları yazılı 
olacak)(aslı veya onaylı suretleri)                                                                                                                                    
NOT:Gerçek kişilerde Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olunması ile ilgili;                                                      
a)Esnaf Odası Sicil Kayıt Sureti (Unvan, merkez adres, sermayenin yer alması 
gerekmektedir.)                                                                                                                                
b)Sermaye ve Oda Kayıt Sicil Suretlerinde yer almıyorsa Esnaf Odasından 
alınacak sermaye gösterir yazı                                                                                                                             
9-   Asgari olarak belirtilen sayıda taşıtın  (birim, tonaj ve/veya koltuk) gerçek 
veya tüzel kişinin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş olması ve bu taşıtların, 
başka yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunmaması 
gerekmektedir.(Birim taşıt:1 birim (ticari ve özel amaçlı)) (Azami yaş:20 yaş)                                                                                                                                                   
10-Belirtilen sayıda, mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu 
nitelikleri haiz kişi/kişileri istihdam etmeleri ( Söz konusu şartın, yetki belgesi 
alınış tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir.)  
(ODY)                                                                                                                                                   
11-  Asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal ticari taşıtın, ilk başvuru ve 
faaliyet süresince yaştan; diğer taşıtların ise yine belirtilmiş olan yaştan büyük 
olmaması şarttır. (kapasitenin sağlandığı taşıtlar: 20 yaş)                                                                            
12-Yetki belgesine ilavesi istenilen özmal taşıtlara ilişkin, plaka ve belge seri 
numaraları                                                                                                                               
13- Gerçek kişilerde T.C. kimlik numaraları tüzel kişilerde vergi numaraları                            
14- A.Ş. ve koop. de yönetim kurulu üyelerinin (Temsil ve ilzama yetkili kişiler 
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları                                                                                             
15-Diğer tüzel kişiliklerde, şirket ortaklarının (Temsil ve ilzama yetkili kişiler 
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları                 

Söz konusu yetki belgesi; sadece özel amaçlı taşıtlarla yurtiçi ticari eşyası 
taşımacılığı yapacaklara düzenlenir 

17 



 

35 

K1* YETKİ 
BELGE 

VERİLMESİ  
(GERÇEK KİŞİ) 

1- Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek)                                     
2- Başvuru Formu (Örneği internet sitemizde örnek form ve sözleşmeler 
bölümünde mevcut olan başvuru formun; taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, 
Limitet Şirket ise firma ortaklarının, Anonim Şirket ise yönetim kurulu 
üyelerinin, TC kimlik numaraları ve tüzel kişiliklerinin vergi numaraları 
yazmalıdırlar.)                                                                                                                                
3- Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile 
yetkili kişilere ait adli sicil belgesi (elektronik olarak erişim imkanına bağlı 
olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) (A.Ş. ve Koop. yönetim kurulu bşk. 
Ve üyelerinin)                                                                                                                                                                                                                                             
4- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı                                                       
5- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt 
tarihi, sermayesi yazılı olacak) 
6- Merkez adrese ait kira kont.veya tapu fotokopisi 
7- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde 
yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi(elektronik olarak erişim 
imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) ve imza sirkülerinin 
gönderilmesi                                                                                                                              
8-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticari Sicil Gazetesi(gazetede firmanın 
unvanı, adresi temsile yetkili kişileri, sermayesi, kurucular ve ortakları yazılı 
olacak)(aslı veya onaylı suretleri)                                                                                                                                    
NOT:Gerçek kişilerde Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olunması ile ilgili;                                                      
a)Esnaf Odası Sicil Kayıt Sureti (Unvan, merkez adres, sermayenin yer alması 
gerekmektedir.)                                                                                                                                
b)Sermaye ve Oda Kayıt Sicil Suretlerinde yer almıyorsa Esnaf Odasından 
alınacak sermaye gösterir yazı                                                                                                                             
9- Asgari olarak belirtilen sayıda taşıtın (birim, tonaj ve/veya koltuk) gerçek 
veya tüzel kişinin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş olması ve bu taşıtların, 
başka yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunmaması 
gerekmektedir.(Birim taşıt:1 adet kamyonet (ticari)) (Azami yaş:20 yaş)                                                                                                                                                   
10-  Asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal ticari taşıtın, ilk başvuru ve 
faaliyet süresince yaştan; diğer taşıtların ise yine belirtilmiş olan yaştan büyük 
olmaması şarttır. (kapasitenin sağlandığı taşıtlar: 20 yaş)                                                                            
11-Yetki belgesine ilavesi istenilen özmal taşıtlara ilişkin, plaka ve belge seri 
numaraları                                                                                                                               
12- Gerçek kişilerde T.C. kimlik numaraları tüzel kişilerde vergi numaraları                            
13- A.Ş. ve koop. de yönetim kurulu üyelerinin (Temsil ve ilzama yetkili kişiler 
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları                                                                                             
14-Diğer tüzel kişiliklerde, şirket ortaklarının (Temsil ve ilzama yetkili kişiler 
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları                 

Söz konusu yetki belgesi; sadece kamyonetlerle ve  il içi eşya taşımacılığı 
yapacaklara düzenlenir 

2 gün 

36 

K1*YETKİ 
BELGESİ 

VERİLMESİ 
(TÜZEL KİŞİ) 

1- Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek)                                     
2- Başvuru Formu (Örneği internet sitemizde örnek form ve sözleşmeler 
bölümünde mevcut olan başvuru formun; taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, 
Limitet Şirket ise firma ortaklarının, Anonim Şirket ise yönetim kurulu 
üyelerinin, TC kimlik numaraları ve tüzel kişiliklerinin vergi numaraları 
yazmalıdırlar.)                                                                                                                                
3- Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile 

2 gün 

18 



 

yetkili kişilere ait adli sicil belgesi (elektronik olarak erişim imkanına bağlı 
olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) (A.Ş. ve Koop. yönetim kurulu bşk. 
Ve üyelerinin)                                                                                                                                                                                                                                             
4- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı                                                       
5- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt 
tarihi, sermayesi yazılı olacak) 
6- Merkez adrese ait kira kont.veya tapu fotokopisi 
7- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde 
yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi(elektronik olarak erişim 
imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) ve imza sirkülerinin 
gönderilmesi                                                                                                                              
8-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticari Sicil Gazetesi(gazetede firmanın 
unvanı, adresi temsile yetkili kişileri, sermayesi, kurucular ve ortakları yazılı 
olacak)(aslı veya onaylı suretleri)                                                                                                                                    
NOT:Gerçek kişilerde Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olunması ile ilgili;                                                      
a)Esnaf Odası Sicil Kayıt Sureti (Unvan, merkez adres, sermayenin yer alması 
gerekmektedir.)                                                                                                                                
b)Sermaye ve Oda Kayıt Sicil Suretlerinde yer almıyorsa Esnaf Odasından 
alınacak sermaye gösterir yazı                                                                                                                             
9-Asgari olarak belirtilen sayıda taşıtın (birim, tonaj ve/veya koltuk) gerçek 
veya tüzel kişinin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş olması ve bu taşıtların, 
başka yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunmaması 
gerekmektedir.(Birim taşıt:1 adet kamyonet (ticari)) (Azami yaş:20 yaş)                                                                                                                                                   
10-  Asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal ticari taşıtın, ilk başvuru ve 
faaliyet süresince yaştan; diğer taşıtların ise yine belirtilmiş olan yaştan büyük 
olmaması şarttır. (kapasitenin sağlandığı taşıtlar: 20 yaş)                                                                            
11-Yetki belgesine ilavesi istenilen özmal taşıtlara ilişkin, plaka ve belge seri 
numaraları                                                                                                                               
12- Gerçek kişilerde T.C. kimlik numaraları tüzel kişilerde vergi numaraları                            
13- A.Ş. ve koop. de yönetim kurulu üyelerinin (Temsil ve ilzama yetkili kişiler 
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları                                                                                             
14-Diğer tüzel kişiliklerde, şirket ortaklarının (Temsil ve ilzama yetkili kişiler 
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları                 

Söz konusu yetki belgesi;  sadece kamyonetlerle ve  il içi eşya taşımacılığı 
yapacaklara düzenlenir. 

37 
K2 YETKİ 
BELGESİ 

VERİLMESİ 

1- Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek)                                     
2- Başvuru Formu (Örneği internet sitemizde örnek form ve sözleşmeler 
bölümünde mevcut olan başvuru formun; taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, 
Limitet Şirket ise firma ortaklarının, Anonim Şirket ise yönetim kurulu 
üyelerinin, TC kimlik numaraları ve tüzel kişiliklerinin vergi numaraları 
yazmalıdırlar.)                                                                                                                                  
3-  Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı                                                       
4- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt 
tarihi, sermayesi yazılı olacak) 
5- Merkez adrese ait kira kont.veya tapu fotokopisi 
6- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde 
yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi(elektronik olarak erişim 
imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) ve imza sirkülerinin 
gönderilmesi                                                                                                                                                   

2 gün 

19 



 

7-  Asgari olarak belirtilen sayıda taşıtın (eşya taşımaya mahsusu ticari 
taşıtların yanı sıra ticari otomobiller ile ticari veya hususi iki tekerlekli motorlu 
araçlar dahil olmak üzere, (birim, tonaj ve/veya koltuk) gerçek veya tüzel 
kişinin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş olması ve bu taşıtların, başka yetki 
belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunmaması gerekmektedir.(Birim taşıt:1 
adet (ticari/hususi))                                                                                                                                                  
8- Yetki belgesine ilavesi istenilen özmal taşıtlara ilişkin, plaka ve belge seri 
numaraları                                                                                                                                
9- Gerçek kişilerde T.C. kimlik numaraları tüzel kişilerde vergi numaraları                            
10- A.Ş. ve koop. de yönetim kurulu üyelerinin (Temsil ve ilzama yetkili kişiler 
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları                                                                                             
11-Diğer tüzel kişiliklerde, şirket ortaklarının (Temsil ve ilzama yetkili kişiler 
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları                                                                                                                                     

Söz konusu yetki belgesi; sadece kendi esas iştigal konusuyla ilgili taşımacılık 
yapacak ve ticari amaçla taşımacılık yapmayacaklara düzenlenir. 

38 
K2* YETKİ 
BELGESİ 

VERİLMESİ 

1- Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek)                                     
2- Başvuru Formu (Örneği internet sitemizde örnek form ve sözleşmeler 
bölümünde mevcut olan başvuru formun; taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, 
Limitet Şirket ise firma ortaklarının, Anonim Şirket ise yönetim kurulu 
üyelerinin, TC kimlik numaraları ve tüzel kişiliklerinin vergi numaraları 
yazmalıdırlar.)                                                                                                                             
3-  Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı                                                       
4- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt 
tarihi, sermayesi yazılı olacak) 
5- Merkez adrese ait kira kont.veya tapu fotokopisi 
6- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde 
yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi(elektronik olarak erişim 
imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) ve imza sirkülerinin 
gönderilmesi                                                                                                                                                   
7-  Asgari olarak belirtilen sayıda taşıtın (eşya taşımaya mahsusu ticari 
taşıtların yanı sıra ticari otomobiller ile ticari veya hususi iki tekerlekli motorlu 
araçlar dahil olmak üzere, (birim, tonaj ve/veya koltuk) gerçek veya tüzel 
kişinin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş olması ve bu taşıtların, başka yetki 
belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunmaması gerekmektedir.(Birim taşıt:1 
adet kamyonet(ticari/hususi))                                                                                                                                                  
8- Yetki belgesine ilavesi istenilen özmal taşıtlara ilişkin, plaka ve belge seri 
numaraları                                                                                                                                
9- Gerçek kişilerde T.C. kimlik numaraları tüzel kişilerde vergi numaraları                            
10- A.Ş. ve koop. de yönetim kurulu üyelerinin (Temsil ve ilzama yetkili kişiler 
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları                                                                                             
11-Diğer tüzel kişiliklerde, şirket ortaklarının (Temsil ve ilzama yetkili kişiler 
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları                 

Söz konusu yetki belgesi; sadece kamyonetlerle ve kendi esas iştigal konusuyla 
ilgili taşımacılık yapacak ve ticari amaçla taşımacılık yapmayacaklara 
düzenlenir. 

2 gün 

20 



 

39 
K3 YETKİ 
BELGESİ 

VERİLMESİ 

1- Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek)                                     
2- Başvuru Formu (Örneği internet sitemizde örnek form ve sözleşmeler 
bölümünde mevcut olan başvuru formun; taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, 
Limitet Şirket ise firma ortaklarının, Anonim Şirket ise yönetim kurulu 
üyelerinin, TC kimlik numaraları ve tüzel kişiliklerinin vergi numaraları 
yazmalıdırlar.)                                                                                                                             
3- Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile 
yetkili kişilere ait adli sicil belgesi (elektronik olarak erişim imkanına bağlı 
olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) (A.Ş. ve Koop. yönetim kurulu bşk. 
Ve üyelerinin)                                                                                                                                                                                                                                             
4- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı                                                       
5- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt 
tarihi, sermayesi yazılı olacak) 
6- Merkez adrese ait kira kont.veya tapu fotokopisi 
7- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde 
yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi(elektronik olarak erişim 
imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) ve imza sirkülerinin 
gönderilmesi                                                                                                                              
8-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticari Sicil Gazetesi(gazetede firmanın 
unvanı, adresi temsile yetkili kişileri, sermayesi, kurucular ve ortakları yazılı 
olacak)(aslı veya onaylı suretleri)                                                                                                                                    
NOT:Gerçek kişilerde Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olunması ile ilgili;                                                      
a)Esnaf Odası Sicil Kayıt Sureti (Unvan, merkez adres, sermayenin yer alması 
gerekmektedir.)                                                                                                                                
b)Sermaye ve Oda Kayıt Sicil Suretlerinde yer almıyorsa Esnaf Odasından 
alınacak sermaye gösterir yazı                                                                                                                             
9- Sermayenin, 5.000.00 TL olması gerekmektedir.                                                                      
10-  Asgari olarak belirtilen sayıda taşıtın (eşya taşımaya mahsusu ticari 
taşıtların yanı sıra ticari otomobiller ile ticari veya hususi iki tekerlekli motorlu 
araçlar dahil olmak üzere, (birim, tonaj ve/veya koltuk) gerçek veya tüzel 
kişinin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş olması ve bu taşıtların, başka yetki 
belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunmaması gerekmektedir.(Birim taşıt:2 
birim (ticari)) (tonaj/koltuk:45 ton (ticari))(Azami yaş:20 yaş)                                                                                                                                                   
11-Belirtilen sayıda, mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu 
nitelikleri haiz kişi/kişileri istihdam etmeleri ( Söz konusu şartın, yetki belgesi 
alınış tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir.)  
(ODY)                                                                                                                                              
12-  Asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal ticari taşıtın, ilk başvuru ve 
faaliyet süresince yaştan; diğer taşıtların ise yine belirtilmiş olan yaştan büyük 
olmaması şarttır. (kapasitenin sağlandığı taşıtlar: 20 yaş)                                                                            
13-Yetki belgesine ilavesi istenilen özmal taşıtlara ilişkin, plaka ve belge seri 
numaraları                                                                                                                               
14- Gerçek kişilerde T.C. kimlik numaraları tüzel kişilerde vergi numaraları                            
15- A.Ş. ve koop. de yönetim kurulu üyelerinin (Temsil ve ilzama yetkili kişiler 
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları                                                                                             
16-Diğer tüzel kişiliklerde, şirket ortaklarının (Temsil ve ilzama yetkili kişiler 
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları                 

Söz konusu yetki belgesi; yurtiçi ticari ev/büro eşyası taşımacılığı yapacaklara 
düzenlenir 

2 gün 

21 



 

40 

K1 YETKİ 
BELGESİ 

YENİLEMESİ 
(GERÇEK KİŞİ) 

1-Belge sahibi tarafından imzalanmış yenileme başvuru dilekçesi      
2-İmza Beyannamesi aslı 
3-Yeni tarihli adli sicil belgesi aslı 
4-T.C. kimlik numarası beyanı 
5-Yeni tarihli Ticaret Odası veya Esnaf Odası faaliyet belgesi aslı 
6-Ticaret Odası Üyesi olan için; Değişiklik var ise ilgili Ticaret Sicil Gazetesi aslı 
ya da onaylı örneği 
7-Mevcut belgede kayıtlı taşıtlar ile ilave edilecek taşıtlara ait emniyet 
kayıtlarıyla tam uyumlu ve teknik muayene tarihi geçerli ruhsatların, 4 yüzü bir 
sayfada fotokopileri 
NOT: 
.  Muafiyetli olarak belge alanlar için; En az 1 birim eşya taşımaya mahsus 
özmal ticari taşıtın [Çekici(yarı römork veya römorklu), kamyon ve kamyonetin 
] olması gerekmektedir 
.  Muafiyetsiz şartlarda K1 yetki belgesi almış olanlar; 20 yaşını geçmeyen en 
az 1 birim  eşya taşımaya mahsus ticari özmal taşıtlarla 35 tonluk asgari 
kapasite şartını sağlayacak sayıda taşıta sahip olmalıdır..Sermaye miktarının en 
az 10.000 TL olması gerekmektedir.    
.  Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranmaz, Asgari kapasite harici  ilavesi 
yapılacak taşıtlarda yaş kısıtlaması yoktur. 
25.02.2006 tarihinden önce belge alanların en az 1 adet özmal birim taşıta 
sahip olması 

2 gün 
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K1 YETKİ 
BELGESİ 

YENİLEMESİ 
(TÜZEL) 

1-Temsil ilzama yetkili kişilerce imzalanmış yenileme başvuru dilekçesi.  
2- En son sermaye, temsil ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi aslı ya 
da onaylı örneği. (Sermaye en az 10.000 TL olacak) 
3- En son temsil ilzam yetkilileri adına düzenlenmiş noter onaylı imza sirküsü 
aslı   
4- Yeni tarihli ve adres bilgileri güncellenmiş ticaret odası faaliyet belgesi aslı 
5- Asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda eşya taşımaya mahsus özmal ticari 
taşıtların  [Çekici(yarı römork veya römorklu),kamyon ve kamyonetin] 20 
yaşından büyük olmaması gerekmektedir. En az 3 birim taşıtla 110 tonluk 
asgari kapasite şartının sağlanması gerekmektedir. 
6- Yetki belgesinde kayıtlı ve ilave edilecek olan tüm taşıtlara ait teknik 
muayene tarihi geçerli, emniyet kayıtlarıyla tam uyumlu ruhsatların 4 yüzü bir 
sayfada fotokopilerinin gönderilmesi gerekmektedir. 
7- Firma ortak ve yöneticilerine ait yeni tarihli adli sicil belgesi aslı ile T.C. 
kimlik numaraları beyanı 
8- Mesleki yeterlilik belgesi fotokopisi  
9- Firma ortak ve temsil ilzam yetkilisi dışında Mesleki yeterlilik belgesine 
sahip kişilerin istihdam edilmek istenmesi halinde; bu kişilerin, SGK’da  yetki 
belgesi sahibi adına aktif kaydının olduğuna dair belge ve adli sicil belgesi aslı 
ile yabancı uyruklu olanlar için ayrıca müstenidat şerhi düşülmüş noter onaylı 
pasaport örneği ve noter onaylı oturma izninin gönderilmesi gerekmektedir. 
 
NOT: 
• Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranmaz. Asgari kapasite harici, ilavesi 
yapılacak taşıtlarda yaş kısıtlaması yoktur. 

2 gün 

22 
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K2 YETKİ 
BELGESİ 

YENİLEMESİ 
(TÜZEL KİŞİLER) 

1- Temsil ilzam yetkilisi tarafından imzalanmış yenileme başvuru dilekçesi. 
2- En az 1 birim eşya taşımaya mahsus özmal taşıt sahibi olunması 
gerekmektedir. 
3- Halen yetki belgenizde kayıtlı ve ilave edilecek taşıt/taşıtlara  ait, teknik 
muayene tarihi geçerli emniyet kayıtlarıyla tam uyumlu ruhsatın  4 yüzü bir 
sayfada fotokopisi 
4- Sahip ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları beyanı 
5- En son temsil ilzam yetkililerine ait noter onaylı imza sirküleri aslı    

2 gün 
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K2 YETKİ 
BELGESİ 

YENİLEMESİ 
(GERÇEK 
KİŞİLER) 

1- Belge sahibi tarafından imzalanmış yenileme başvuru dilekçesi.     
2- İmza Beyannamesi aslı   
3- T.C. kimlik numarası beyanı 
4- Halen yetki belgenizde kayıtlı ve ilave edilecek taşıt/taşıtlara  ait, teknik 
muayene tarihi geçerli emniyet kayıtlarıyla tam uyumlu ruhsatın  4 yüzü bir 
sayfada fotokopisi                                                      
5- En az 1 birim eşya taşımaya mahsus özmal taşıt sahibi olunması 
gerekmektedir. 

2 gün 
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K3 YETKİ 
BELGESİ 

YENİLEMESİ 
(GERÇEK 
KİŞİLER) 

1- Belge sahibi tarafından imzalanmış yenileme başvuru dilekçesi  
2- Noter onaylı İmza Beyannamesi aslı 
3- Yeni tarihli adli sicil belgesi aslı 
4- T.C. kimlik numarası beyanı 
5- Yeni tarihli Ticaret Odası veya Esnaf Odası faaliyet belgesi aslı 
6- Ticaret Odası üyesi olanlar için; değişiklik var ise ilgili Ticaret Sicil Gazetesi 
aslı ya da onaylı örneği 
7- Mevcut belgede kayıtlı taşıtlar ile ilave edilecek taşıtlara ait emniyet 
kayıtlarıyla tam uyumlu ve teknik muayene tarihi geçerli ruhsatların, 4 yüzü bir 
sayfada fotokopileri 
 
NOT :  
.  Muafiyetli olarak belge almış olanlar için; en az 2 birim eşya taşımaya 
mahsus özmal ticari taşıtın [Çekici(yarı römork veya römorklu),kamyon ve 
kamyonetin] olması gerekmektedir.  
.  Muafiyetsiz şartlarda K3 yetki belgesi almış  olanlar, 20 yaşını geçmeyen eşya 
taşımaya mahsus özmal ticari taşıtlarla 45 tonluk asgari kapasite şartını 
sağlayacak sayıda taşıta sahip olmalıdır .Mesleki yeterlilik şartının sağlanması 
ve sermaye miktarının en az 5.000 TL olması gerekmektedir. Römork ve yarı 
römorklarda yaş şartı aranmaz, Asgari kapasite harici  ilavesi yapılacak 
taşıtlarda yaş kısıtlaması yoktur. 
25.02.2006 tarihinden önce belge alanların en az 1 adet özmal birim taşıta 
sahip olması. 

2 gün 

23 
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K3 YETKİ 
BELGESİ 

YENİLEMESİ 
(TÜZEL KİŞİLER) 

1- Temsil ilzama yetkili kişilerce imzalanmış yenileme başvuru dilekçesi.  
2- En son sermaye, temsil ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi aslı ya 
da onaylı örneği. (Sermaye en az 5.000 TL olacak) 
3- En son temsil ilzam yetkilileri adına düzenlenmiş noter onaylı imza sirküsü 
aslı  
4- Yeni tarihli ve adres bilgileri güncellenmiş ticaret odası faaliyet belgesi aslı 
5- Asgari kapasiteyi sağlayıcı sayıda eşya taşımaya mahsus özmal ticari 
taşıtların [Çekici(yarı römork veya römorklu), kamyon ve kamyonetin] 20 
yaşından büyük olmaması gerekmektedir. En az 45 tonluk, taşıt veya taşıtlarla 
asgari kapasite şartının sağlanması gerekmektedir.. Asgari kapasite harici,  
ilavesi yapılacak taşıtlarda yaş kısıtlaması yoktur. 
6- Yetki belgesinde kayıtlı ve ilave edilecek olan tüm taşıtlara ait teknik 
muayene tarihi geçerli, emniyet kayıtlarıyla tam uyumlu ruhsatların 4 yüzü bir 
sayfada fotokopilerinin gönderilmesi gerekmektedir. 
7- Firma ortak ve yöneticilerine ait yeni tarihli adli sicil belgesi aslı ile T.C. 
kimlik numaraları beyanı  
8- Mesleki yeterlilik belgesi fotokopisi  
9- Firma ortak ve temsil ilzam yetkilisi dışında Mesleki yeterlilik belgesine 
sahip kişilerin istihdam edilmek istenmesi halinde; bu kişilerin, SGK’da  yetki 
belgesi sahibi adına aktif kaydının olduğuna dair belge ile yabancı uyruklu 
olanlar için ayrıca müstenidat şerhi düşülmüş noter onaylı pasaport örneği ve 
noter onaylı oturma izninin gönderilmesi gerekmektedir. 
 
NOT:Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranmaz. 

2 gün 

46 
N1 YETKİ 
BELGESİ 

YENİLEMESİ 

1- Temsil ilzama yetkili kişilerce imzalanmış yenileme başvuru dilekçesi.  
2- En son sermaye, temsil ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi aslı ya 
da onaylı örneği. (Sermaye en az 15.000 TL olacak) 
3- En son temsil ilzama yetkili kişileri adına düzenlenmiş noter onaylı imza 
sirküsü aslı 
4- Yeni tarihli ve adres bilgileri güncellenmiş ticaret odası faaliyet belgesi aslı 
5- Asgari kapasite için, 20 yaşını geçmeyen eşya taşımaya mahsus özmal ticari 
taşıtlar olmak üzere, en az 4 birim taşıta ait teknik muayene tarihi geçerli, 
emniyet kayıtlarıyla tam uyumlu ruhsatların 4 yüzü bir sayfada fotokopileri.( 
Asgari kapasite harici  ilavesi yapılacak taşıtlarda yaş kısıtlaması yoktur.) 
6- Yetki belgesinde kayıtlı ve ilave edilecek olan tüm taşıtlara ait teknik 
muayene tarihi geçerli, emniyet kayıtlarıyla tam uyumlu ruhsatların 4 yüzü bir 
sayfada fotokopilerinin gönderilmesi gerekmektedir 
7- Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil 
edilmiş en az 100 m2 lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, 
tasnif etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, 
trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, 
boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olması 
gerektiğinden, bu niteliklere haiz kapalı alana ait kira kontratı veya mülkiyet 
ise onaylı tapu sureti (İstenilmesi halinde aslı görüldükten sonra iade 
edilecektir)  
8- Firma ortak ve yöneticilerine ait yeni tarihli adli sicil belgesi aslı ile T.C. 
kimlik numaraları beyanı ( A.Ş. ve Kooperatiflerde sadece yönetim kurulu 
başkan ve üyeleri ile varsa dışarıdan atanmış yöneticilerin yeni tarihli adli sicil 
belgeleri ile T.C kimlik numaraları beyanı) 
9- Merkezi işyerine ait ticaret odası faaliyet belgesindeki adresiyle uyumlu kira  

2 gün 

24 



 

kontrat aslı veya mülkiyet ise onaylı tapu sureti (İstenilmesi halinde 
görüldükten sonra iade edilecektir.) 
10-  Varsa ODY4 Mesleki yeterlilik belgesi fotokopisi (Firma ortak ve temsil 
ilzam yetkilisi dışında Mesleki yeterlilik belgesine sahip kişilerin istihdam 
edilmek istenmesi halinde; bu kişilerin, SGK’da  yetki belgesi sahibi adına aktif 
kaydının olduğuna dair belge örneği) 

47 
N1 YETKİ 
BELGESİ 

VERİLMESİ 

1- Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek)                                     
2- Başvuru Formu (Örneği internet sitemizde örnek form ve sözleşmeler 
bölümünde mevcut olan başvuru formun; taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, 
Limitet Şirket ise firma ortaklarının, Anonim Şirket ise yönetim kurulu 
üyelerinin, TC kimlik numaraları ve tüzel kişiliklerinin vergi numaraları 
yazmalıdırlar.)                                                                                                                              
3- Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile 
yetkili kişilere ait adli sicil belgesi (elektronik olarak erişim imkanına bağlı 
olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) (A.Ş. ve Koop. yönetim kurulu bşk. 
Ve üyelerinin)                                                                                                                                                                                                                                             
4- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı                                                       
5- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt 
tarihi, sermayesi yazılı olacak) 
6- Merkez adrese ait kira kont.veya tapu fotokopisi 
7-Varsa yetkili makamlarca tescil edilmiş kısa unvan ve logo ile ilgili belgeler                                        
8- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde 
yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi(elektronik olarak erişim 
imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) ve imza sirkülerinin 
gönderilmesi                                                                                                                              
9-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticari Sicil Gazetesi(gazetede firmanın 
unvanı, adresi temsile yetkili kişileri, sermayesi, kurucular ve ortakları yazılı 
olacak)(aslı veya onaylı suretleri)                                                                                                                                    
NOT:Gerçek kişilerde Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olunması ile ilgili;                                                      
a)Esnaf Odası Sicil Kayıt Sureti (Unvan, merkez adres, sermayenin yer alması 
gerekmektedir.)                                                                                                                                
b)Sermaye ve Oda Kayıt Sicil Suretlerinde yer almıyorsa Esnaf Odasından 
alınacak sermaye gösterir yazı                                                                                                                             
10- Sermayenin, 15.000.00 TL olması gerekmektedir.                                                                      
11-  Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde en az 100 m2’lik 
kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile 
depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve 
eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği 
bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olunması. Ayrıca varsa her 
şube için benzer nitelikte kapalı alanın kullanım hakkına sahip olduğunun 
belgelenmesi gerekmektedir. (genel alan(m2):200) (Şube alan(m2):30)                                                                                                   
12-Asgari olarak belirtilen sayıda taşıtın (eşya taşımaya mahsusu ticari 
taşıtların yanı sıra ticari otomobiller ile ticari veya hususi iki tekerlekli motorlu 
araçlar dahil olmak üzere, birim, tonaj ve/veya koltuk) gerçek veya tüzel 
kişinin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş olması ve bu taşıtların, başka yetki 
belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunmaması gerekmektedir.(Birim taşıt:4 
adet (ticari)) (Azami yaş:20 yaş)                                                                                              
13-  Belirtilen sayıda, mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu 
nitelikleri haiz kişi/kişileri istihdam etmeleri ( Söz konusu şartın, yetki belgesi 

2 gün 

25 



 

alınış tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir.)    
(ODY)                                                                                                                                             
14- Yetki belgesinde sözleşmeli taşıt kullanım hakkına sahip olunması halinde, 
sahip olunan özmal ticari birim taşıt sayısının karşılık gelen sayıda sözleşmeli 
birim taşıtın, taşıt belgesine ilave edilerek kullanılması mümkündür. 
(sözleşmeli taşıt kullanım hakkı:1/4)                                                                                                                                      
15 – Asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal ticari taşıtın, ilk başvuru ve 
faaliyet süresince yaştan; diğer taşıtların ise yine belirtilmiş olan yaştan büyük 
olmaması şarttır. (kapasitenin sağlandığı taşıtlar: 20 yaş)                                                                            
16-Yetki belgesine ilavesi istenilen özmal veya sözleşmeli taşıtlara ilişkin, plaka 
ve belge seri numaraları                                                                                                                   
17- Gerçek kişilerde T.C. kimlik numaraları tüzel kişilerde vergi numaraları                            
18- A.Ş. ve koop. de yönetim kurulu üyelerinin (Temsil ve ilzama yetkili kişiler 
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları                                                                                             
19-Diğer tüzel kişiliklerde, şirket ortaklarının (Temsil ve ilzama yetkili kişiler 
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları                 

Söz konusu yetki belgesi; il içi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacaklara 
düzenlenir 

48 
N2 YETKİ 
BELGESİ 

VERİLMESİ 

1- Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek)                                     
2- Başvuru Formu (Örneği internet sitemizde örnek form ve sözleşmeler 
bölümünde mevcut olan başvuru formun; taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, 
Limitet Şirket ise firma ortaklarının, Anonim Şirket ise yönetim kurulu 
üyelerinin, TC kimlik numaraları ve tüzel kişiliklerinin vergi numaraları 
yazmalıdırlar.)                                                                                                                                               
3- Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile 
yetkili kişilere ait adli sicil belgesi (elektronik olarak erişim imkanına bağlı 
olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) (A.Ş. ve Koop. yönetim kurulu bşk. 
Ve üyelerinin)                                                                                                                                                                                                                                             
4- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı                                                       
5- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt 
tarihi, sermayesi yazılı olacak) 
6- Merkez adrese ait kira kont.veya tapu fotokopisi 
7-Varsa yetkili makamlarca tescil edilmiş kısa unvan ve logo ile ilgili belgeler                                        
8- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde 
yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi(elektronik olarak erişim 
imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) ve imza sirkülerinin 
gönderilmesi                                                                                                                              
9-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticari Sicil Gazetesi(gazetede firmanın 
unvanı, adresi temsile yetkili kişileri, sermayesi, kurucular ve ortakları yazılı 
olacak)(aslı veya onaylı suretleri)                                                                                                                                    
NOT:Gerçek kişilerde Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olunması ile ilgili;                                                      
a)Esnaf Odası Sicil Kayıt Sureti (Unvan, merkez adres, sermayenin yer alması 
gerekmektedir.)                                                                                                                                
b)Sermaye ve Oda Kayıt Sicil Suretlerinde yer almıyorsa Esnaf Odasından 
alınacak sermaye gösterir yazı                                                                                                                             
10- Sermayenin, 50.000.00 TL olması gerekmektedir.                                                                      
11-  Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde en az 100 m2’lik 
kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile 
depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve 

2 gün 

26 



 

eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği 
bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olunması. Ayrıca varsa her 
şube için benzer nitelikte kapalı alanın kullanım hakkına sahip olduğunun 
belgelenmesi gerekmektedir. (genel alan(m2):200) (Şube alan(m2):30)                                                                                                   
12-Asgari olarak belirtilen sayıda taşıtın (eşya taşımaya mahsusu ticari 
taşıtların yanı sıra ticari otomobiller ile ticari veya hususi iki tekerlekli motorlu 
araçlar dahil olmak üzere, birim, tonaj ve/veya koltuk) gerçek veya tüzel 
kişinin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş olması ve bu taşıtların, başka yetki 
belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunmaması gerekmektedir.(Birim taşıt:10 
adet (ticari)) (Azami yaş:20 yaş)                                                                                                  
13-  Örgütlenme şartı aynı unvanla, şube yada acente şeklinde örgütlenmesi 
tamamlanmış olmaları ile M3 yetki belgeleri içini Türkiye dışında en az bir 
ülkede bir şube veya acenteliğinin bulunması(Yurtiçi2 Coğ Bölge. Her Böl.2 İl)                                                                                                                                         
14-  Belirtilen sayıda, mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu 
nitelikleri haiz kişi/kişileri istihdam etmeleri ( Söz konusu şartın, yetki belgesi 
alınış tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir.)    
(ODY+ÜDY)                                                                                                                                   
15- Yetki belgesinde sözleşmeli taşıt kullanım hakkına sahip olunması halinde, 
sahip olunan özmal ticari birim taşıt sayısının karşılık gelen sayıda sözleşmeli 
birim taşıtın, taşıt belgesine ilave edilerek kullanılması mümkündür. 
(sözleşmeli taşıt kullanım hakkı:1/4)                                                                                                                                      
16 – Asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal ticari taşıtın, ilk başvuru ve 
faaliyet süresince yaştan; diğer taşıtların ise yine belirtilmiş olan yaştan büyük 
olmaması şarttır. (kapasitenin sağlandığı taşıtlar: 20 yaş)                                                                            
17-Yetki belgesine ilavesi istenilen özmal veya sözleşmeli taşıtlara ilişkin, plaka 
ve belge seri numaraları                                                                                                                   
18- Gerçek kişilerde T.C. kimlik numaraları tüzel kişilerde vergi numaraları                            
19- A.Ş. ve koop. de yönetim kurulu üyelerinin (Temsil ve ilzama yetkili kişiler 
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları                                                                                             
20-Diğer tüzel kişiliklerde, şirket ortaklarının (Temsil ve ilzama yetkili kişiler 
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları                 

Söz konusu yetki belgesi; yurtiçi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacaklara 
düzenlenir 

49 
H1 YETKİ 
BELGESİ 

VERİLMESİ 

1- Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek)                                     
2- Başvuru Formu (Örneği internet sitemizde örnek form ve sözleşmeler 
bölümünde mevcut olan başvuru formun; taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, 
Limitet Şirket ise firma ortaklarının, Anonim Şirket ise yönetim kurulu 
üyelerinin, TC kimlik numaraları ve tüzel kişiliklerinin vergi numaraları 
yazmalıdırlar.)                                                                                                                                
3- Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile 
yetkili kişilere ait adli sicil belgesi (elektronik olarak erişim imkanına bağlı 
olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) (A.Ş. ve Koop. yönetim kurulu bşk. 
Ve üyelerinin)                                                                                                                                                                                                                                             
4- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı                                                       
5- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt 
tarihi, sermayesi yazılı olacak) 
6- Merkez adrese ait kira kont.veya tapu fotokopisi 
7-Varsa yetkili makamlarca tescil edilmiş kısa unvan ve logo ile ilgili belgeler                                        
8- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde 

2 gün 

27 



 

yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi(elektronik olarak erişim 
imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) ve imza sirkülerinin 
gönderilmesi                                                                                                                              
9-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticari Sicil Gazetesi(gazetede firmanın 
unvanı, adresi temsile yetkili kişileri, sermayesi, kurucular ve ortakları yazılı 
olacak)(aslı veya onaylı suretleri)                                                                                                                                    
NOT:Gerçek kişilerde Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olunması ile ilgili;                                                      
a)Esnaf Odası Sicil Kayıt Sureti (Unvan, merkez adres, sermayenin yer alması 
gerekmektedir.)                                                                                                                                
b)Sermaye ve Oda Kayıt Sicil Suretlerinde yer almıyorsa Esnaf Odasından 
alınacak sermaye gösterir yazı                                                                                                                             
10- Sermayenin, 20.000.00 TL olması gerekmektedir.                                                                      
11-  Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil 
edilmiş yüklü ağırlığı mevzuatta öngörülmüş olan bir taşıtın yanaşabileceği 
kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile 
depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen 
bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olunması. Ayrıca varsa her 
şube için benzer nitelikte kapalı alanın kullanım hakkına sahip olduğunun 
belgelenmesi gerekmektedir. (genel alan(m2):bağımsız büro)                                                                                                                   
12- Gerçek kişilerde T.C. kimlik numaraları tüzel kişilerde vergi numaraları                            
13- A.Ş. ve koop. de yönetim kurulu üyelerinin (Temsil ve ilzama yetkili kişiler 
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları                                                                                             
14-Diğer tüzel kişiliklerde, şirket ortaklarının (Temsil ve ilzama yetkili kişiler 
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları                 

Söz konusu yetki belgesi; yurtiçi eşya komisyonculuğu yapacaklara düzenlenir 

50 
H1 YETKİ 
BELGESİ 

YENİLEMESİ 

1. Temsil ilzama yetkili kişilerce imzalanmış yenileme başvuru dilekçesi.  
2. En son sermaye, temsil ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi aslı ya 
da onaylı örneği. (Sermaye en az 20.000 TL olacak) 
3. En son temsil ilzama yetkili kişileri adına düzenlenmiş noter onaylı imza 
sirküsü aslı 
4. Yeni tarihli  ve adres bilgileri güncellenmiş ticaret odası faaliyet belgesi. 
5. Firma sahip, ortak ve yöneticilerine ait yeni tarihli adli sicil belgesi aslı ve 
T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi ( A.Ş. ve Kooperatiflerde sadece 
yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile varsa dışarıdan atanmış yöneticilerin yeni 
tarihli adli sicil belgeleri ile T.C kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi) 
6. Merkezi işyerine ait ticaret odası faaliyet belgesindeki adres bilgileriyle 
uyumlu kira  kontrat aslı veya mülkiyet ise onaylı tapu sureti (İstenilmesi 
halinde aslı görüldükten sonra iade edilecektir).Bağımsız bir büronun kullanım 
hakkına sahip olunacaktır. 

2 gün 

51 
TAŞIT KARTI 

ZAYİ İŞLEMLERİ 

1-Temsil ilzama yetkili kişilerce imzalanmış, kaşelenmiş taşıt kartı zayi dilekçesi 
2-Herhangi bir gazetede zayi ilanı aslı 
3-Taşıt ruhsat fotokopisi 

1 gün 

52 
YETKİ BELGESİ 

ZAYİ İŞLEMLERİ 
1-Temsil ilzama yetkili kişilerce imzalanmış yetki belgesi zayi dilekçesi 
2-Herhangi bir gazetede zayi ilanı aslı 

1 gün 

53 
YETKİ BELGESİ 

İPTALİ 

1-Temsil ilzama yetkili kişilerce imzalanmış yetki belgesi iptaline dair başvuru 
dilekçesi 
2-Yetki Belgesi aslı 

2 gün 

28 



 

3-Taşıt Belgesi aslı 
3-Taşıt Kartı aslı  
4-Temsil ve ilzam yetkilisi imza sirküsü aslı (Görüldükten sonra aslı iade edilir) 

54 
B2 YETKİ 
BELGESİ 

VERİLMESİ 

1- Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek)                                     
2- Başvuru Formu (Örneği internet sitemizde örnek form ve sözleşmeler 
bölümünde mevcut olan başvuru formun; taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, 
Limitet Şirket ise firma ortaklarının, Anonim Şirket ise yönetim kurulu 
üyelerinin, TC kimlik numaraları ve tüzel kişiliklerinin vergi numaraları 
yazmalıdırlar.)                                                                                                                             
3- Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile 
yetkili kişilere ait adli sicil belgesi (elektronik olarak erişim imkanına bağlı 
olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) (A.Ş. ve Koop. yönetim kurulu bşk. 
Ve üyelerinin)                                                                                                                                                                                                                                             
4- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı                                                       
5- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt 
tarihi, sermayesi yazılı olacak) 
6- Merkez adrese ait kira kont.veya tapu fotokopisi 
7-Varsa yetkili makamlarca tescil edilmiş kısa unvan ve logo ile ilgili belgeler                                        
8- Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticari Sicil Gazetesi(gazetede firmanın 
unvanı, adresi temsile yetkili kişileri, sermayesi, kurucular ve ortakları yazılı 
olacak)(aslı veya onaylı suretleri)                                                                                                                                    
NOT:Gerçek kişilerde Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olunması ile ilgili;                                                      
a)Esnaf Odası Sicil Kayıt Sureti (Unvan, merkez adres, sermayenin yer alması 
gerekmektedir.)                                                                                                                                
b)Sermaye ve Oda Kayıt Sicil Suretlerinde yer almıyorsa Esnaf Odasından 
alınacak sermaye gösterir yazı                                                                                                                            
9-Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde 
yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi(elektronik olarak erişim 
imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) ve imza sirkülerinin 
gönderilmesi  
10- Sermayenin, 50.000.00 TL olması gerekmektedir.                                                                
11- Belge alınması esnasında ve faaliyet sürecince, asgari 90 koltuk kapasiteyi 
sağlayacak sayıda, 10 yaşını geçmemiş ticari otobüsün, gerçek veya tüzel 
kişinin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş olması ve bu taşıtların, başka yetki 
belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunmaması, bu dışındaki taşıtların 20 
yaşından büyük olmaması gerekmektedir.                                                                                                                                
12 – Belirtilen sayıda mesleki yeterlilik belgelerine sahip olmaları veya bu 
niteliklere haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri ( Söz Konusu şartın, yetki 
belgesi alınış tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yerine getirilmesi 
gerekmektedir.)                                                                                                                         
13 – Yetki belgesinde kayıtlı özmal ticari birim taşıt sayısının yarısı kadar 
sözleşmeli aynı cins taşıtın, taşıt belgesine ilave edilerek kullanılması 
mümkündür)                                                                                                                                   
14- Yetki belgesine ilavesi istenilen özmal veya sözleşmeli taşıtlara ilişkin, 
plaka ve belge seri numaraları                                                                                                                           

Söz konusu yetki belgesi; Tarifesiz olarak uluslararası ve yurt içi ticari yolcu 
taşımacılığı yapacaklara düzenlenir. 

5 gün 

29 



 

55 
G1 YETKİ 
BELGESİ 

VERİLMESİ 

1- Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek)                                     
2- Başvuru Formu (Örneği internet sitemizde örnek form ve sözleşmeler 
bölümünde mevcut olan başvuru formun; taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, 
Limitet Şirket ise firma ortaklarının, Anonim Şirket ise yönetim kurulu 
üyelerinin, TC kimlik numaraları ve tüzel kişiliklerinin vergi numaraları 
yazmalıdırlar.)                                                                                                                                            
3- Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile 
yetkili kişilere ait adli sicil belgesi (elektronik olarak erişim imkanına bağlı 
olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) (A.Ş. ve Koop. yönetim kurulu bşk. 
Ve üyelerinin)                                                                                                                                                                                                                                             
4- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı                                                       
5- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt 
tarihi, sermayesi yazılı olacak) 
6- Merkez adrese ait kira kont.veya tapu fotokopisi 
 7- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde 
yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi(elektronik olarak erişim 
imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) ve imza sirkülerinin 
gönderilmesi                                                                                                                                            
8-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticari Sicil Gazetesi(gazetede firmanın 
unvanı, adresi temsile yetkili kişileri, sermayesi, kurucular ve ortakları yazılı 
olacak)(aslı veya onaylı suretleri)                                                                                                                                    
NOT:Gerçek kişilerde Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olunması ile ilgili;                                                      
a)Esnaf Odası Sicil Kayıt Sureti (Unvan, merkez adres, sermayenin yer alması 
gerekmektedir.)                                                                                                                                
b)Sermaye ve Oda Kayıt Sicil Suretlerinde yer almıyorsa Esnaf Odasından 
alınacak sermaye gösterir yazı                                                                                                                             
9- Sermayenin, 20.000.00 TL olması gerekmektedir.                                                                      
10-  Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil 
edilmiş yüklü ağırlığı mevzuatta öngörülmüş olan bir taşıtın yanaşabileceği 
kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile 
depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen 
bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olunması. Ayrıca varsa her 
şube için benzer nitelikte kapalı alanın kullanım hakkına sahip olduğunun 
belgelenmesi gerekmektedir. (genel alan(m2):30)                                                                                                                   
11- Acentelik hizmeti verecekler için mevzuatımızda öngörülen (en fazla) 
sayıdaki firmaya hizmet verebileceğinden, daha fazla sayıda acentelik 
sözleşmesi beyan edilemez (en fazla sözleşme sayısı:10 adet)                                                                                        
12-Gerçek kişilerde T.C. kimlik numaraları tüzel kişilerde vergi numaraları                            
13- A.Ş. ve koop. de yönetim kurulu üyelerinin (Temsil ve ilzama yetkili kişiler 
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları                                                                                             
14-Diğer tüzel kişiliklerde, şirket ortaklarının (Temsil ve ilzama yetkili kişiler 
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları                 

Söz konusu yetki belgesi; yurtiçi eşya taşıma acenteliği yapacaklara düzenlenir 

5 gün 

56 
G2 YETKİ 
BELGESİ 

VERİLMESİ 

1- Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek)                                     
2- Başvuru Formu (Örneği internet sitemizde örnek form ve sözleşmeler 
bölümünde mevcut olan başvuru formun; taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, 
Limitet Şirket ise firma ortaklarının, Anonim Şirket ise yönetim kurulu 
üyelerinin, TC kimlik numaraları ve tüzel kişiliklerinin vergi numaraları 
yazmalıdırlar.)                                                                                                                                 

5 Gün 

30 



 

3- Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile 
yetkili kişilere ait adli sicil belgesi (elektronik olarak erişim imkanına bağlı 
olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) (A.Ş. ve Koop. yönetim kurulu bşk. 
Ve üyelerinin)                                                                                                                                                                                                                                             
4- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı                                                       
5- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt 
tarihi, sermayesi yazılı olacak) 
6- Merkez adrese ait kira kont.veya tapu fotokopisi 
 7- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde 
yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi(elektronik olarak erişim 
imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) ve imza sirkülerinin 
gönderilmesi                                                                                                                                            
8-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticari Sicil Gazetesi(gazetede firmanın 
unvanı, adresi temsile yetkili kişileri, sermayesi, kurucular ve ortakları yazılı 
olacak)(aslı veya onaylı suretleri)                                                                                                                                    
NOT:Gerçek kişilerde Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olunması ile ilgili;                                                      
a)Esnaf Odası Sicil Kayıt Sureti (Unvan, merkez adres, sermayenin yer alması 
gerekmektedir.)                                                                                                                                
b)Sermaye ve Oda Kayıt Sicil Suretlerinde yer almıyorsa Esnaf Odasından 
alınacak sermaye gösterir yazı                                                                                                                             
9- Sermayenin, 30.000.00 TL olması gerekmektedir.                                                                      
10-  Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil 
edilmiş yüklü ağırlığı mevzuatta öngörülmüş olan bir taşıtın yanaşabileceği 
kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile 
depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen 
bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olunması. Ayrıca varsa her 
şube için benzer nitelikte kapalı alanın kullanım hakkına sahip olduğunun 
belgelenmesi gerekmektedir. (genel alan(m2):30)                                                                                                                   
11- Acentelik hizmeti verecekler için mevzuatımızda öngörülen (en fazla) 
sayıdaki firmaya hizmet verebileceğinden, daha fazla sayıda acentelik 
sözleşmesi beyan edilemez (en fazla sözleşme sayısı:10 adet)                                                                                        
12-Gerçek kişilerde T.C. kimlik numaraları tüzel kişilerde vergi numaraları                            
13- A.Ş. ve koop. de yönetim kurulu üyelerinin (Temsil ve ilzama yetkili kişiler 
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları                                                                                             
14-Diğer tüzel kişiliklerde, şirket ortaklarının (Temsil ve ilzama yetkili kişiler 
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları                 

Söz konusu yetki belgesi; uluslararası ve yurtiçi eşya taşıma acenteliği 
yapacaklara düzenlenir 

57 
G3 YETKİ 
BELGESİ 

VERİLMESİ 

1- Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek)                                     
2- Başvuru Formu (Örneği internet sitemizde örnek form ve sözleşmeler 
bölümünde mevcut olan başvuru formun; taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, 
Limitet Şirket ise firma ortaklarının, Anonim Şirket ise yönetim kurulu 
üyelerinin, TC kimlik numaraları ve tüzel kişiliklerinin vergi numaraları 
yazmalıdırlar.)                                                                                                                                     
3- Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile 
yetkili kişilere ait adli sicil belgesi (elektronik olarak erişim imkanına bağlı 
olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) (A.Ş. ve Koop. yönetim kurulu bşk. 
Ve üyelerinin)                                                                                                                                                                                                                                             
4- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı                                                       

5 gün 

31 



 

5- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt 
tarihi, sermayesi yazılı olacak) 
6- Merkez adrese ait kira kont.veya tapu fotokopisi 
 7- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde 
yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi(elektronik olarak erişim 
imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) ve imza sirkülerinin 
gönderilmesi                                                                                                                              
8-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticari Sicil Gazetesi(gazetede firmanın 
unvanı, adresi temsile yetkili kişileri, sermayesi, kurucular ve ortakları yazılı 
olacak)(aslı veya onaylı suretleri)                                                                                                                                    
NOT:Gerçek kişilerde Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olunması ile ilgili;                                                      
a)Esnaf Odası Sicil Kayıt Sureti (Unvan, merkez adres, sermayenin yer alması 
gerekmektedir.)                                                                                                                                
b)Sermaye ve Oda Kayıt Sicil Suretlerinde yer almıyorsa Esnaf Odasından 
alınacak sermaye gösterir yazı                                                                                                                             
9- Sermayenin, 20.000.00 TL olması gerekmektedir.                                                                      
10-  Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil 
edilmiş yüklü ağırlığı mevzuatta öngörülmüş olan bir taşıtın yanaşabileceği 
kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile 
depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen 
bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olunması. Ayrıca varsa her 
şube için benzer nitelikte kapalı alanın kullanım hakkına sahip olduğunun 
belgelenmesi gerekmektedir. (genel alan(m2):20)                                                                                                                   
11- Acentelik hizmeti verecekler için mevzuatımızda öngörülen (en fazla) 
sayıdaki firmaya hizmet verebileceğinden, daha fazla sayıda acentelik 
sözleşmesi beyan edilemez (en fazla sözleşme sayısı:2 adet)                                                                       
12-Gerçek kişilerde T.C. kimlik numaraları tüzel kişilerde vergi numaraları                            
13- A.Ş. ve koop. de yönetim kurulu üyelerinin (Temsil ve ilzama yetkili kişiler 
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları                                                                                             
14-Diğer tüzel kişiliklerde, şirket ortaklarının (Temsil ve ilzama yetkili kişiler 
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları                 

Söz konusu yetki belgesi; yurtiçi eşya taşıma acenteliği yapacaklara düzenlenir 

58 
G3* YETKİ 
BELGESİ 

VERİLMESİ 

1- Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek)                                     
2- Başvuru Formu (Örneği internet sitemizde örnek form ve sözleşmeler 
bölümünde mevcut olan başvuru formun; taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, 
Limitet Şirket ise firma ortaklarının, Anonim Şirket ise yönetim kurulu 
üyelerinin, TC kimlik numaraları ve tüzel kişiliklerinin vergi numaraları 
yazmalıdırlar.)                                                                                                                                        
3- Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile 
yetkili kişilere ait adli sicil belgesi (elektronik olarak erişim imkanına bağlı 
olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) (A.Ş. ve Koop. yönetim kurulu bşk. 
Ve üyelerinin)                                                                                                                                                                                                                                             
4- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı                                                       
5- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt 
tarihi, sermayesi yazılı olacak) 
6- Merkez adrese ait kira kont.veya tapu fotokopisi 
 7- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde 
yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi(elektronik olarak erişim 
imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) ve imza sirkülerinin 

2 gün 
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gönderilmesi                                                                                                                              
8-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticari Sicil Gazetesi(gazetede firmanın 
unvanı, adresi temsile yetkili kişileri, sermayesi, kurucular ve ortakları yazılı 
olacak)(aslı veya onaylı suretleri)                                                                                                                                    
NOT:Gerçek kişilerde Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olunması ile ilgili;                                                      
a)Esnaf Odası Sicil Kayıt Sureti (Unvan, merkez adres, sermayenin yer alması 
gerekmektedir.)                                                                                                                                
b)Sermaye ve Oda Kayıt Sicil Suretlerinde yer almıyorsa Esnaf Odasından 
alınacak sermaye gösterir yazı                                                                                                                             
9-   Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil 
edilmiş yüklü ağırlığı mevzuatta öngörülmüş olan bir taşıtın yanaşabileceği 
kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile 
depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen 
bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olunması. Ayrıca varsa her 
şube için benzer nitelikte kapalı alanın kullanım hakkına sahip olduğunun 
belgelenmesi gerekmektedir. (genel alan(m2):20)                                                                                                                   
10- Acentelik hizmeti verecekler için mevzuatımızda öngörülen (en fazla) 
sayıdaki firmaya hizmet verebileceğinden, daha fazla sayıda acentelik 
sözleşmesi beyan edilemez (en fazla sözleşme sayısı:2 adet)                                                                       
11-Gerçek kişilerde T.C. kimlik numaraları tüzel kişilerde vergi numaraları                            
12- A.Ş. ve koop. de yönetim kurulu üyelerinin (Temsil ve ilzama yetkili kişiler 
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları                                                                                             
13-Diğer tüzel kişiliklerde, şirket ortaklarının (Temsil ve ilzama yetkili kişiler 
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları                 

Söz konusu yetki belgesi; büyükşehir olmayan illerde, merkez ilçe dışında 
bulunan ilçe, köy veya kasabada acentelik faaliyetinde bulunmak isteyenlere 
düzenlenir 

59 
G4 YETKİ 
BELGESİ 

VERİLMESİ 

1- Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek)                                     
2- Başvuru Formu (Örneği internet sitemizde örnek form ve sözleşmeler 
bölümünde mevcut olan başvuru formun; taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, 
Limitet Şirket ise firma ortaklarının, Anonim Şirket ise yönetim kurulu 
üyelerinin, TC kimlik numaraları ve tüzel kişiliklerinin vergi numaraları 
yazmalıdırlar.)                                                                                                                             
3- Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile 
yetkili kişilere ait adli sicil belgesi (elektronik olarak erişim imkanına bağlı 
olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) (A.Ş. ve Koop. yönetim kurulu bşk. 
Ve üyelerinin)                                                                                                                                                                                                                                             
4- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı                                                       
5- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt 
tarihi, sermayesi yazılı olacak) 
6- Merkez adrese ait kira kont.veya tapu fotokopisi 
 7- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde 
yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi(elektronik olarak erişim 
imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) ve imza sirkülerinin 
gönderilmesi                                                                                                                              
8-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticari Sicil Gazetesi(gazetede firmanın 
unvanı, adresi temsile yetkili kişileri, sermayesi, kurucular ve ortakları yazılı 
olacak)(aslı veya onaylı suretleri)                                                                                                                                    
NOT:Gerçek kişilerde Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olunması ile ilgili;                                                      
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a)Esnaf Odası Sicil Kayıt Sureti (Unvan, merkez adres, sermayenin yer alması 
gerekmektedir.)                                                                                                                                
b)Sermaye ve Oda Kayıt Sicil Suretlerinde yer almıyorsa Esnaf Odasından 
alınacak sermaye gösterir yazı                                                                                                                             
9- Sermayenin, 30.000.00 TL olması gerekmektedir.                                                                      
10-  Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil 
edilmiş yüklü ağırlığı mevzuatta öngörülmüş olan bir taşıtın yanaşabileceği 
kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile 
depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen 
bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olunması. Ayrıca varsa her 
şube için benzer nitelikte kapalı alanın kullanım hakkına sahip olduğunun 
belgelenmesi gerekmektedir. (genel alan(m2):20)                                                                                                                   
11- Acentelik hizmeti verecekler için mevzuatımızda öngörülen (en fazla) 
sayıdaki firmaya hizmet verebileceğinden, daha fazla sayıda acentelik 
sözleşmesi beyan edilemez (en fazla sözleşme sayısı:2 adet)                                                                       
12-Gerçek kişilerde T.C. kimlik numaraları tüzel kişilerde vergi numaraları                            
13- A.Ş. ve koop. de yönetim kurulu üyelerinin (Temsil ve ilzama yetkili kişiler 
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları                                                                                             
14-Diğer tüzel kişiliklerde, şirket ortaklarının (Temsil ve ilzama yetkili kişiler 
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları                 

Söz konusu yetki belgesi; uluslar arası ve yurtiçi eşya taşıma acenteliği 
yapacaklara düzenlenir 

60 
L1 YETKİ 
BELGESİ 

VERİLMESİ 

1- Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek)                                     
2- Başvuru Formu (Örneği internet sitemizde örnek form ve sözleşmeler 
bölümünde mevcut olan başvuru formun; taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, 
Limitet Şirket ise firma ortaklarının, Anonim Şirket ise yönetim kurulu 
üyelerinin, TC kimlik numaraları ve tüzel kişiliklerinin vergi numaraları 
yazmalıdırlar.)                                                                                                                          
3- Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile 
yetkili kişilere ait adli sicil belgesi (elektronik olarak erişim imkanına bağlı 
olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) (A.Ş. ve Koop. yönetim kurulu bşk. 
Ve üyelerinin)                                                                                                                                                                                                                                             
4- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı                                                       
5- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt 
tarihi, sermayesi yazılı olacak) 
6- Merkez adrese ait kira kont.veya tapu fotokopisi 
7-Varsa yetkili makamlarca tescil edilmiş kısa unvan ve logo ile ilgili belgeler                                        
8- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde 
yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi(elektronik olarak erişim 
imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) ve imza sirkülerinin 
gönderilmesi                                                                                                                              
9-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticari Sicil Gazetesi(gazetede firmanın 
unvanı, adresi temsile yetkili kişileri, sermayesi, kurucular ve ortakları yazılı 
olacak)(aslı veya onaylı suretleri)                                                                                                                                    
NOT:Gerçek kişilerde Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olunması ile ilgili;                                                      
a)Esnaf Odası Sicil Kayıt Sureti (Unvan, merkez adres, sermayenin yer alması 
gerekmektedir.)                                                                                                                                
b)Sermaye ve Oda Kayıt Sicil Suretlerinde yer almıyorsa Esnaf Odasından 
alınacak sermaye gösterir yazı                                                                                                                             
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10- Sermayenin, 150.000.00 TL olması gerekmektedir.                                                                      
11-  Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde en az 100 m2’lik 
kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile 
depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve 
eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği 
bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olunması. Ayrıca varsa her 
şube için benzer nitelikte kapalı alanın kullanım hakkına sahip olduğunun 
belgelenmesi gerekmektedir. (genel alan(m2):1000) (Şube alan(m2):200)                                                                                                   
12-Asgari olarak belirtilen sayıda taşıtın (eşya taşımaya mahsusu ticari 
taşıtların yanı sıra ticari otomobiller ile ticari veya hususi iki tekerlekli motorlu 
araçlar dahil olmak üzere, birim, tonaj ve/veya koltuk) gerçek veya tüzel 
kişinin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş olması ve bu taşıtların, başka yetki 
belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunmaması gerekmektedir.(Birim taşıt:4 
birim(ticari))(Tonaj/Koltuk:145 ton(ticari)) (Azami yaş:20 yaş)                                                                                                                                                   
13-Belirtilen sayıda, mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu 
nitelikleri haiz kişi/kişileri istihdam etmeleri ( Söz konusu şartın, yetki belgesi 
alınış tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir.)    
(ODY+ÜDY)                                                                                                                                      
14- Yetki belgesinde sözleşmeli taşıt kullanım hakkına sahip olunması halinde, 
sahip olunan özmal ticari birim taşıt sayısının karşılık gelen sayıda sözleşmeli 
birim taşıtın, taşıt belgesine ilave edilerek kullanılması mümkündür. 
(sözleşmeli taşıt kullanım hakkı:1/20)                                                                                                                                      
15 – Asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal ticari taşıtın, ilk başvuru ve 
faaliyet süresince yaştan; diğer taşıtların ise yine belirtilmiş olan yaştan büyük 
olmaması şarttır. (kapasitenin sağlandığı taşıtlar: 20 yaş)                                                               
16-Yetki belgesine ilavesi istenilen özmal veya sözleşmeli taşıtlara ilişkin, plaka 
ve belge seri numaraları                                                                                                                   
17- Gerçek kişilerde T.C. kimlik numaraları tüzel kişilerde vergi numaraları                            
18- A.Ş. ve koop. de yönetim kurulu üyelerinin (Temsil ve ilzama yetkili kişiler 
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları                                                                                             
19-Diğer tüzel kişiliklerde, şirket ortaklarının (Temsil ve ilzama yetkili kişiler 
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları                 

Söz konusu yetki belgesi; yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklara düzenlenir 

61 
L2 YETKİ 
BELGESİ 

VERİLMESİ 

1- Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek)                                     
2- Başvuru Formu (Örneği internet sitemizde örnek form ve sözleşmeler 
bölümünde mevcut olan başvuru formun; taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, 
Limitet Şirket ise firma ortaklarının, Anonim Şirket ise yönetim kurulu 
üyelerinin, TC kimlik numaraları ve tüzel kişiliklerinin vergi numaraları 
yazmalıdırlar.)                                                                                                                                 
3- Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile 
yetkili kişilere ait adli sicil belgesi (elektronik olarak erişim imkanına bağlı 
olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) (A.Ş. ve Koop. yönetim kurulu bşk. 
Ve üyelerinin)                                                                                                                                                                                                                                             
4- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı                                                       
5- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt 
tarihi, sermayesi yazılı olacak) 
6- Merkez adrese ait kira kont.veya tapu fotokopisi 
7-Varsa yetkili makamlarca tescil edilmiş kısa unvan ve logo ile ilgili belgeler                                        
8- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde 
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yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi(elektronik olarak erişim 
imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) ve imza sirkülerinin 
gönderilmesi                                                                                                                              
9-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticari Sicil Gazetesi(gazetede firmanın 
unvanı, adresi temsile yetkili kişileri, sermayesi, kurucular ve ortakları yazılı 
olacak)(aslı veya onaylı suretleri)                                                                                                                                    
NOT:Gerçek kişilerde Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olunması ile ilgili;                                                      
a)Esnaf Odası Sicil Kayıt Sureti (Unvan, merkez adres, sermayenin yer alması 
gerekmektedir.)                                                                                                                                
b)Sermaye ve Oda Kayıt Sicil Suretlerinde yer almıyorsa Esnaf Odasından 
alınacak sermaye gösterir yazı                                                                                                                             
10- Sermayenin, 300.000.00 TL olması gerekmektedir.                                                                      
11-  Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde en az 100 m2’lik 
kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile 
depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve 
eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği 
bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olunması. Ayrıca varsa her 
şube için benzer nitelikte kapalı alanın kullanım hakkına sahip olduğunun 
belgelenmesi gerekmektedir. (genel alan(m2):2000) (Şube alan(m2):200)                                                                                                   
12-Asgari olarak belirtilen sayıda taşıtın (eşya taşımaya mahsusu ticari 
taşıtların yanı sıra ticari otomobiller ile ticari veya hususi iki tekerlekli motorlu 
araçlar dahil olmak üzere, birim, tonaj ve/veya koltuk) gerçek veya tüzel 
kişinin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş olması ve bu taşıtların, başka yetki 
belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunmaması gerekmektedir.(Birim taşıt:6 
birim(ticari)) (tonaj/koltuk:220 (ticari))(Azami yaş:14 yaş)                                                                                                                                                   
13-  -Belirtilen sayıda, mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu 
nitelikleri haiz kişi/kişileri istihdam etmeleri ( Söz konusu şartın, yetki belgesi 
alınış tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir.)    
(ODY+ÜDY)                                                                                                                                                             
14- Yetki belgesinde sözleşmeli taşıt kullanım hakkına sahip olunması halinde, 
sahip olunan özmal ticari birim taşıt sayısının karşılık gelen sayıda sözleşmeli 
birim taşıtın, taşıt belgesine ilave edilerek kullanılması mümkündür. 
(sözleşmeli taşıt kullanım hakkı:2/1)                                                                                                                                      
15 – Asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal ticari taşıtın, ilk başvuru ve 
faaliyet süresince yaştan; diğer taşıtların ise yine belirtilmiş olan yaştan büyük 
olmaması şarttır. (kapasitenin sağlandığı taşıtlar: 14 yaş)   (Diğer taşıtlar:20 
yaş)                                                                                                                                                  
16-Yetki belgesine ilavesi istenilen özmal veya sözleşmeli taşıtlara ilişkin, plaka 
ve belge seri numaraları                                                                                                                   
17- Gerçek kişilerde T.C. kimlik numaraları tüzel kişilerde vergi numaraları                            
18- A.Ş. ve koop. de yönetim kurulu üyelerinin (Temsil ve ilzama yetkili kişiler 
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları                                                                                             
19-Diğer tüzel kişiliklerde, şirket ortaklarının (Temsil ve ilzama yetkili kişiler 
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları                 

Söz konusu yetki belgesi; uluslar arası ve yurtiçi lojistik işletmeciliği 
yapacaklara düzenlenir 
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62 
M1 YETKİ 
BELGESİ 

VERİLMESİ 

1- Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek)
2- Başvuru Formu (Örneği internet sitemizde örnek form ve sözleşmeler
bölümünde mevcut olan başvuru formun; taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin,
Limitet Şirket ise firma ortaklarının, Anonim Şirket ise yönetim kurulu
üyelerinin, TC kimlik numaraları ve tüzel kişiliklerinin vergi numaraları
yazmalıdırlar.)
3- Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile
yetkili kişilere ait adli sicil belgesi (elektronik olarak erişim imkanına bağlı
olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) (A.Ş. ve Koop. yönetim kurulu bşk.
Ve üyelerinin)
4- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı
5- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt
tarihi, sermayesi yazılı olacak)
6- Merkez adrese ait kira kont.veya tapu fotokopisi
7-Varsa yetkili makamlarca tescil edilmiş kısa unvan ve logo ile ilgili belgeler
8- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde
yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi(elektronik olarak erişim
imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) ve imza sirkülerinin
gönderilmesi
9-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticari Sicil Gazetesi(gazetede firmanın
unvanı, adresi temsile yetkili kişileri, sermayesi, kurucular ve ortakları yazılı
olacak)(aslı veya onaylı suretleri)
NOT:Gerçek kişilerde Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olunması ile ilgili;
a)Esnaf Odası Sicil Kayıt Sureti (Unvan, merkez adres, sermayenin yer alması
gerekmektedir.)             
b)Sermaye ve Oda Kayıt Sicil Suretlerinde yer almıyorsa Esnaf Odasından
alınacak sermaye gösterir yazı         
10- Sermayenin, 12.000.00 TL olması gerekmektedir.
11- Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde en az 100 m2’lik
kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile
depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve
eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği
bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olunması. Ayrıca varsa her
şube için benzer nitelikte kapalı alanın kullanım hakkına sahip olduğunun
belgelenmesi gerekmektedir. (genel alan(m2):200) (Şube alan(m2):20)
12-Asgari olarak belirtilen sayıda taşıtın (eşya taşımaya mahsusu ticari
taşıtların yanı sıra ticari otomobiller ile ticari veya hususi iki tekerlekli motorlu
araçlar dahil olmak üzere, birim, tonaj ve/veya koltuk) gerçek veya tüzel
kişinin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş olması ve bu taşıtların, başka yetki
belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunmaması gerekmektedir.(Birim taşıt:3
birim) (Azami yaş:14 yaş)
13- Müdürlüğümüzce “Görülmüştür” şerhi düşülmüş olan ücret tarifesi
14-Belirtilen sayıda, mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu
nitelikleri haiz kişi/kişileri istihdam etmeleri ( Söz konusu şartın, yetki belgesi
alınış tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir.)
(ODY)
15- Yetki belgesinde sözleşmeli taşıt kullanım hakkına sahip olunması halinde,
sahip olunan özmal ticari birim taşıt sayısının karşılık gelen sayıda sözleşmeli
birim taşıtın, taşıt belgesine ilave edilerek kullanılması mümkündür.
(sözleşmeli taşıt kullanım hakkı:1/4)
16 – Asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal ticari taşıtın, ilk başvuru ve
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faaliyet süresince yaştan; diğer taşıtların ise yine belirtilmiş olan yaştan büyük 
olmaması şarttır. (kapasitenin sağlandığı taşıtlar: 20 yaş)                                                                       
17-Yetki belgesine ilavesi istenilen özmal veya sözleşmeli taşıtlara ilişkin, plaka 
ve belge seri numaraları                                                                                                                   
18- Gerçek kişilerde T.C. kimlik numaraları tüzel kişilerde vergi numaraları                            
19- A.Ş. ve koop. de yönetim kurulu üyelerinin (Temsil ve ilzama yetkili kişiler 
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları                                                                                             
20-Diğer tüzel kişiliklerde, şirket ortaklarının (Temsil ve ilzama yetkili kişiler 
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları                 

Söz konusu yetki belgesi; il içi kargo işletmeciliği yapacaklara düzenlenir 

63 
M2 YETKİ 
BELGESİ 

VERİLMESİ 

1- Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek)                                     
2- Başvuru Formu (Örneği internet sitemizde örnek form ve sözleşmeler 
bölümünde mevcut olan başvuru formun; taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, 
Limitet Şirket ise firma ortaklarının, Anonim Şirket ise yönetim kurulu 
üyelerinin, TC kimlik numaraları ve tüzel kişiliklerinin vergi numaraları 
yazmalıdırlar.)                                                                                                                                   
3- Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile 
yetkili kişilere ait adli sicil belgesi (elektronik olarak erişim imkanına bağlı 
olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) (A.Ş. ve Koop. yönetim kurulu bşk. 
Ve üyelerinin)                                                                                                                                                                                                                                             
4- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı                                                       
5- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt 
tarihi, sermayesi yazılı olacak) 
6- Merkez adrese ait kira kont.veya tapu fotokopisi 
7-Varsa yetkili makamlarca tescil edilmiş kısa unvan ve logo ile ilgili belgeler                                        
8- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde 
yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi(elektronik olarak erişim 
imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) ve imza sirkülerinin 
gönderilmesi                                                                                                                              
9-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticari Sicil Gazetesi(gazetede firmanın 
unvanı, adresi temsile yetkili kişileri, sermayesi, kurucular ve ortakları yazılı 
olacak)(aslı veya onaylı suretleri)                                                                                                                                    
NOT:Gerçek kişilerde Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olunması ile ilgili;                                                      
a)Esnaf Odası Sicil Kayıt Sureti (Unvan, merkez adres, sermayenin yer alması 
gerekmektedir.)                                                                                                                                
b)Sermaye ve Oda Kayıt Sicil Suretlerinde yer almıyorsa Esnaf Odasından 
alınacak sermaye gösterir yazı                                                                                                                             
10- Sermayenin, 2500.000.00 TL olması gerekmektedir.                                                                      
11-  Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde en az 100 m2’lik 
kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile 
depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve 
eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği 
bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olunması. Ayrıca varsa her 
şube için benzer nitelikte kapalı alanın kullanım hakkına sahip olduğunun 
belgelenmesi gerekmektedir. (genel alan(m2):400) (Şube alan(m2):20)                                                                                                   
12-Asgari olarak belirtilen sayıda taşıtın (eşya taşımaya mahsusu ticari 
taşıtların yanı sıra ticari otomobiller ile ticari veya hususi iki tekerlekli motorlu 
araçlar dahil olmak üzere, birim, tonaj ve/veya koltuk) gerçek veya tüzel 
kişinin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş olması ve bu taşıtların, başka yetki 
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belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunmaması gerekmektedir.(Birim taşıt:30 
birim) (Azami yaş:2 yaş)                                                                                                                                                   
13-  Örgütlenme şartı aynı unvanla, şube yada acente şeklinde örgütlenmesi 
tamamlanmış olmaları ile M3 yetki belgeleri içini Türkiye dışında en az bir 
ülkede bir şube veya acenteliğinin bulunması(Yurtiçi:7 Coğ Bölge. Her Böl.3 İl)                                         
14-  Müdürlüğümüzce “Görülmüştür” şerhi düşülmüş olan ücret tarifesi                                     
15-Belirtilen sayıda, mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu 
nitelikleri haiz kişi/kişileri istihdam etmeleri ( Söz konusu şartın, yetki belgesi 
alınış tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir.)    
(ODY+ÜDY)                                                                                                                                            
16- Yetki belgesinde sözleşmeli taşıt kullanım hakkına sahip olunması halinde, 
sahip olunan özmal ticari birim taşıt sayısının karşılık gelen sayıda sözleşmeli 
birim taşıtın, taşıt belgesine ilave edilerek kullanılması mümkündür. 
(sözleşmeli taşıt kullanım hakkı:1/4)                                                                                                                                      
17 – Asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal ticari taşıtın, ilk başvuru ve 
faaliyet süresince yaştan; diğer taşıtların ise yine belirtilmiş olan yaştan büyük 
olmaması şarttır. (kapasitenin sağlandığı taşıtlar: 20  yaş)                                                                
18-Yetki belgesine ilavesi istenilen özmal veya sözleşmeli taşıtlara ilişkin, plaka 
ve belge seri numaraları                                                                                                                   
19- Gerçek kişilerde T.C. kimlik numaraları tüzel kişilerde vergi numaraları                            
20- A.Ş. ve koop. de yönetim kurulu üyelerinin (Temsil ve ilzama yetkili kişiler 
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları                                                                                             
21-Diğer tüzel kişiliklerde, şirket ortaklarının (Temsil ve ilzama yetkili kişiler 
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları                 

Söz konusu yetki belgesi; yurtiçi kargo işletmeciliği yapacaklara düzenlenir 

64 
M3 YETKİ 
BELGESİ 

VERİLMESİ 

1- Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek)                                     
2- Başvuru Formu (Örneği internet sitemizde örnek form ve sözleşmeler 
bölümünde mevcut olan başvuru formun; taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, 
Limitet Şirket ise firma ortaklarının, Anonim Şirket ise yönetim kurulu 
üyelerinin, TC kimlik numaraları ve tüzel kişiliklerinin vergi numaraları 
yazmalıdırlar.)                                                                                                                                
3- Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile 
yetkili kişilere ait adli sicil belgesi (elektronik olarak erişim imkanına bağlı 
olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) (A.Ş. ve Koop. yönetim kurulu bşk. 
Ve üyelerinin)                                                                                                                                                                                                                                             
4- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı                                                       
5- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt 
tarihi, sermayesi yazılı olacak) 
6- Merkez adrese ait kira kont.veya tapu fotokopisi 
7-Varsa yetkili makamlarca tescil edilmiş kısa unvan ve logo ile ilgili belgeler                                        
8- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde 
yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi(elektronik olarak erişim 
imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) ve imza sirkülerinin 
gönderilmesi                                                                                                                              
9-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticari Sicil Gazetesi(gazetede firmanın 
unvanı, adresi temsile yetkili kişileri, sermayesi, kurucular ve ortakları yazılı 
olacak)(aslı veya onaylı suretleri)                                                                                                                                    
NOT:Gerçek kişilerde Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olunması ile ilgili;                                                      
a)Esnaf Odası Sicil Kayıt Sureti (Unvan, merkez adres, sermayenin yer alması 

2 gün 

39 



gerekmektedir.)             
b)Sermaye ve Oda Kayıt Sicil Suretlerinde yer almıyorsa Esnaf Odasından
alınacak sermaye gösterir yazı
10- Sermayenin, 300.000.00 TL olması gerekmektedir.
11- Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde en az 100 m2’lik
kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile
depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve
eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği
bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olunması. Ayrıca varsa her
şube için benzer nitelikte kapalı alanın kullanım hakkına sahip olduğunun
belgelenmesi gerekmektedir. (genel alan(m2):400) (Şube alan(m2):20)
12-Asgari olarak belirtilen sayıda taşıtın (eşya taşımaya mahsusu ticari
taşıtların yanı sıra ticari otomobiller ile ticari veya hususi iki tekerlekli motorlu
araçlar dahil olmak üzere, birim, tonaj ve/veya koltuk) gerçek veya tüzel
kişinin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş olması ve bu taşıtların, başka yetki
belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunmaması gerekmektedir.(Birim taşıt:30
birim) (Azami yaş:14 yaş)
13- Örgütlenme şartı aynı unvanla, şube yada acente şeklinde örgütlenmesi
tamamlanmış olmaları ile M3 yetki belgeleri içini Türkiye dışında en az bir
ülkede bir şube veya acenteliğinin bulunması(Yurtiçi:7 Coğ Bölge HerBöl.3 İl)
(Yurt dışı 1 adet şube)
14- Müdürlüğümüzce “Görülmüştür” şerhi düşülmüş olan ücret tarifesi
15-Belirtilen sayıda, mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu
nitelikleri haiz kişi/kişileri istihdam etmeleri ( Söz konusu şartın, yetki belgesi
alınış tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir.)
(ODY+ÜDY)
16- Yetki belgesinde sözleşmeli taşıt kullanım hakkına sahip olunması halinde,
sahip olunan özmal ticari birim taşıt sayısının karşılık gelen sayıda sözleşmeli
birim taşıtın, taşıt belgesine ilave edilerek kullanılması mümkündür.
(sözleşmeli taşıt kullanım hakkı:2/1)
17 – Asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal ticari taşıtın, ilk başvuru ve
faaliyet süresince yaştan; diğer taşıtların ise yine belirtilmiş olan yaştan büyük
olmaması şarttır. (kapasitenin sağlandığı taşıtlar: 14 yaş)   (Diğer taşıtlar:20
yaş)
18-Yetki belgesine ilavesi istenilen özmal veya sözleşmeli taşıtlara ilişkin, plaka
ve belge seri numaraları
19- Gerçek kişilerde T.C. kimlik numaraları tüzel kişilerde vergi numaraları
20- A.Ş. ve koop. de yönetim kurulu üyelerinin (Temsil ve ilzama yetkili kişiler
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları
21-Diğer tüzel kişiliklerde, şirket ortaklarının (Temsil ve ilzama yetkili kişiler
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları

Söz konusu yetki belgesi; uluslar arası ve yurtiçi kargo işletmeciliği yapacaklara 
düzenlenir 

65 
P1 YETKİ 
BELGESİ 

VERİLMESİ 

1- Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek)
2- Başvuru Formu (Örneği internet sitemizde örnek form ve sözleşmeler
bölümünde mevcut olan başvuru formun; taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin,
Limitet Şirket ise firma ortaklarının, Anonim Şirket ise yönetim kurulu
üyelerinin, TC kimlik numaraları ve tüzel kişiliklerinin vergi numaraları
yazmalıdırlar.)
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3- Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile
yetkili kişilere ait adli sicil belgesi (elektronik olarak erişim imkanına bağlı
olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) (A.Ş. ve Koop. yönetim kurulu bşk.
Ve üyelerinin)
4- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı
5- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt
tarihi, sermayesi yazılı olacak)
6- Merkez adrese ait kira kont.veya tapu fotokopisi
7-Varsa yetkili makamlarca tescil edilmiş kısa unvan ve logo ile ilgili belgeler
8- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde
yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi(elektronik olarak erişim
imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) ve imza sirkülerinin
gönderilmesi
9-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticari Sicil Gazetesi(gazetede firmanın
unvanı, adresi temsile yetkili kişileri, sermayesi, kurucular ve ortakları yazılı
olacak)(aslı veya onaylı suretleri)
NOT:Gerçek kişilerde Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olunması ile ilgili;
a)Esnaf Odası Sicil Kayıt Sureti (Unvan, merkez adres, sermayenin yer alması
gerekmektedir.)
b)Sermaye ve Oda Kayıt Sicil Suretlerinde yer almıyorsa Esnaf Odasından
alınacak sermaye gösterir yazı
10- Sermayenin, 12.000.00 TL olması gerekmektedir.
11- Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde en az 100 m2’lik
kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile
depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve
eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği
bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olunması. Ayrıca varsa her
şube için benzer nitelikte kapalı alanın kullanım hakkına sahip olduğunun
belgelenmesi gerekmektedir. (genel alan(m2):100) (Şube alan(m2):20)
12-Asgari olarak belirtilen sayıda taşıtın (eşya taşımaya mahsusu ticari
taşıtların yanı sıra ticari otomobiller ile ticari veya hususi iki tekerlekli motorlu
araçlar dahil olmak üzere, birim, tonaj ve/veya koltuk) gerçek veya tüzel
kişinin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş olması ve bu taşıtların, başka yetki
belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunmaması gerekmektedir.(Birim taşıt:5
adet motorlu taşıt) (Azami yaş:20 yaş)
13 – Firmanın bulundurması istenen asgari sayıdaki dağıtıcı elemana sahip
olması ve personele ilişkin SGK dan alınmış hizmet dökümünün ibraz edilmesi
gerekmektedir. (Personel 5 Adet)
14- Belirtilen sayıda, mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu
nitelikleri haiz kişi/kişileri istihdam etmeleri ( Söz konusu şartın, yetki belgesi
alınış tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir.)
(ODY)
15 – Asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal ticari taşıtın, ilk başvuru ve
faaliyet süresince yaştan; diğer taşıtların ise yine belirtilmiş olan yaştan büyük
olmaması şarttır. (kapasitenin sağlandığı taşıtlar: 20 yaş)
16-Yetki belgesine ilavesi istenilen özmal veya sözleşmeli taşıtlara ilişkin, plaka
ve belge seri numaraları
17- Gerçek kişilerde T.C. kimlik numaraları tüzel kişilerde vergi numaraları
18- A.Ş. ve koop. de yönetim kurulu üyelerinin (Temsil ve ilzama yetkili kişiler
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları
19-Diğer tüzel kişiliklerde, şirket ortaklarının (Temsil ve ilzama yetkili kişiler
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dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları            

Söz konusu yetki belgesi; il içi dağıtıcılık/kuryecilik yapacaklara düzenlenir 

66 
P2 YETKİ 
BELGESİ 

VERİLMESİ 

1- Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek)
2- Başvuru Formu (Örneği internet sitemizde örnek form ve sözleşmeler
bölümünde mevcut olan başvuru formun; taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin,
Limitet Şirket ise firma ortaklarının, Anonim Şirket ise yönetim kurulu
üyelerinin, TC kimlik numaraları ve tüzel kişiliklerinin vergi numaraları
yazmalıdırlar.)
3- Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile
yetkili kişilere ait adli sicil belgesi (elektronik olarak erişim imkanına bağlı
olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) (A.Ş. ve Koop. yönetim kurulu bşk.
Ve üyelerinin)
4- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı
5- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt
tarihi, sermayesi yazılı olacak)
6- Merkez adrese ait kira kont.veya tapu fotokopisi
7-Varsa yetkili makamlarca tescil edilmiş kısa unvan ve logo ile ilgili belgeler
8- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde
yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi(elektronik olarak erişim
imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) ve imza sirkülerinin
gönderilmesi
9-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticari Sicil Gazetesi(gazetede firmanın
unvanı, adresi temsile yetkili kişileri, sermayesi, kurucular ve ortakları yazılı
olacak)(aslı veya onaylı suretleri)
NOT:Gerçek kişilerde Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olunması ile ilgili;
a)Esnaf Odası Sicil Kayıt Sureti (Unvan, merkez adres, sermayenin yer alması
gerekmektedir.)             
b)Sermaye ve Oda Kayıt Sicil Suretlerinde yer almıyorsa Esnaf Odasından
alınacak sermaye gösterir yazı
10- Sermayenin, 25.000.00 TL olması gerekmektedir.
11- Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde en az 100 m2’lik
kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile
depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve
eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği
bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları ve  varsa her şube için
benzer nitelikte kapalı alanın kullanım hakkına sahip olduğunun belgelenmesi
gerekmektedir. (genel alan(m2):100) (Şube alan(m2):20)
12-Asgari olarak belirtilen sayıda taşıtın (eşya taşımaya mahsusu ticari
taşıtların yanı sıra ticari otomobiller ile ticari veya hususi iki tekerlekli motorlu
araçlar dahil olmak üzere, birim, tonaj ve/veya koltuk) gerçek veya tüzel
kişinin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş olması ve bu taşıtların, başka yetki
belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunmaması gerekmektedir.(Birim taşıt:30
adet motorlu taşıt) (Tonaj/Koltuk:30 adet)(Azami yaş:20 yaş)
13 – Örgütlenme şartı aynı unvanla, şube yada acente şeklinde örgütlenmesi
tamamlanmış olmaları ile M3 yetki belgeleri içini Türkiye dışında en az bir
ülkede bir şube veya acenteliğinin bulunması(Yurtiçi2 Coğ Bölge. Her Böl.2 İl)
14- Firmanın bulundurması istenen asgari sayıdaki dağıtıcı elemana sahip
olması ve personele ilişkin SGK dan alınmış hizmet dökümünün ibraz edilmesi
gerekmektedir. (Personel 30 Adet)

5 gün 
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15- Belirtilen sayıda, mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu
nitelikleri haiz kişi/kişileri istihdam etmeleri ( Söz konusu şartın, yetki belgesi
alınış tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir.)
(ODY+ ÜDY)
16 – Asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal ticari taşıtın, ilk başvuru ve
faaliyet süresince yaştan; diğer taşıtların ise yine belirtilmiş olan yaştan büyük
olmaması şarttır. (kapasitenin sağlandığı taşıtlar: 20 yaş)
17-Yetki belgesine ilavesi istenilen özmal veya sözleşmeli taşıtlara ilişkin, plaka
ve belge seri numaraları
18- Gerçek kişilerde T.C. kimlik numaraları tüzel kişilerde vergi numaraları
19- A.Ş. ve koop. de yönetim kurulu üyelerinin (Temsil ve ilzama yetkili kişiler
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları
20-Diğer tüzel kişiliklerde, şirket ortaklarının (Temsil ve ilzama yetkili kişiler
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları

Söz konusu yetki belgesi; yurt içi dağıtıcılık/kuryecilik yapacaklara düzenlenir. 

67 
R1 YETKİ 
BELGESİ 

VERİLMESİ 

1- Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek)
2- Başvuru Formu (Örneği internet sitemizde örnek form ve sözleşmeler
bölümünde mevcut olan başvuru formun; taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin,
Limitet Şirket ise firma ortaklarının, Anonim Şirket ise yönetim kurulu
üyelerinin, TC kimlik numaraları ve tüzel kişiliklerinin vergi numaraları
yazmalıdırlar.)
3- Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile
yetkili kişilere ait adli sicil belgesi (elektronik olarak erişim imkanına bağlı
olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) (A.Ş. ve Koop. yönetim kurulu bşk.
Ve üyelerinin)
4- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı
5- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt
tarihi, sermayesi yazılı olacak)
6- Merkez adrese ait kira kont.veya tapu fotokopisi
7-Varsa yetkili makamlarca tescil edilmiş kısa unvan ve logo ile ilgili belgeler
8- Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticari Sicil Gazetesi(gazetede firmanın
unvanı, adresi temsile yetkili kişileri, sermayesi, kurucular ve ortakları yazılı
olacak)(aslı veya onaylı suretleri)
NOT:Gerçek kişilerde Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olunması ile ilgili;
a)Esnaf Odası Sicil Kayıt Sureti (Unvan, merkez adres, sermayenin yer alması
gerekmektedir.)
b)Sermaye ve Oda Kayıt Sicil Suretlerinde yer almıyorsa Esnaf Odasından
alınacak sermaye gösterir yazı
9-Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde
yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi(elektronik olarak erişim
imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) ve imza sirkülerinin
gönderilmesi
10- Sermayenin, 150.000.00 TL olması gerekmektedir.
11- Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde en az 100 m2’lik
kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile
depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve
eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği
bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları ve  varsa her şube için
benzer nitelikte kapalı alanın kullanım hakkına sahip olduğunun belgelenmesi

2 gün 
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gerekmektedir. (genel alan(m2):Bağımsız Büro             
12-Belirtilen sayıda mesleki yeterlilik belgelerine sahip olmaları veya bu
niteliklere haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri ( Söz Konusu şartın, yetki
belgesi alınış tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yerine getirilmesi
gerekmektedir.)    (ODY+ ÜDY)
13 - Yetki belgesine ilavesi istenilen özmal veya sözleşmeli taşıtlara ilişkin,
plaka ve belge seri numaraları
14- Gerçek kişilerde T.C. kimlik numaraları tüzel kişilerde vergi numaraları
15- A.Ş. ve koop. de yönetim kurulu üyelerinin (Temsil ve ilzama yetkili kişiler
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları
16- Diğer tüzel kişiliklerde, şirket ortaklarının (Temsil ve ilzama yetkili kişiler
dahil olmak üzere) TC kimlik numaraları

Söz konusu yetki belgesi; yurt içi ticari yolcu taşıma işleri organizatörlüğü 
yapacaklara düzenlenir. 

68 
T1 YETKİ 
BELGESİ 

VERİLMESİ 

1- Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek)
2- Başvuru Formu (Örneği internet sitemizde örnek form ve sözleşmeler
bölümünde mevcut olan başvuru formun; taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin,
Limitet Şirket ise firma ortaklarının, Anonim Şirket ise yönetim kurulu
üyelerinin, TC kimlik numaraları ve tüzel kişiliklerinin vergi numaraları
yazmalıdırlar.)
3- Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile
yetkili kişilere ait adli sicil belgesi (elektronik olarak erişim imkanına bağlı
olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) (A.Ş. ve Koop. yönetim kurulu bşk.
Ve üyelerinin)
4- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı
5- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt
tarihi, sermayesi yazılı olacak)
6- Merkez adrese ait kira kont.veya tapu fotokopisi
7-Varsa yetkili makamlarca tescil edilmiş kısa unvan ve logo ile ilgili belgeler
8- Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticari Sicil Gazetesi(gazetede firmanın
unvanı, adresi temsile yetkili kişileri, sermayesi, kurucular ve ortakları yazılı
olacak)(aslı veya onaylı suretleri)
NOT:Gerçek kişilerde Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olunması ile ilgili;
a)Esnaf Odası Sicil Kayıt Sureti (Unvan, merkez adres, sermayenin yer alması
gerekmektedir.)
b)Sermaye ve Oda Kayıt Sicil Suretlerinde yer almıyorsa Esnaf Odasından
alınacak sermaye gösterir yazı
9-Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde
yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi(elektronik olarak erişim
imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) ve imza sirkülerinin
gönderilmesi
10- Sermayenin, 300.000.00 TL olması gerekmektedir.
11– Belirtilen sayıda, mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu
niteliklere haiz kişi veya kişilerin istihdam etmeleri (söz konusu şartın, yetki
belgesi alınış tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yerine getirilmesi
gerekmektedir.) (ÜDY+ODY)

Söz konusu yetki belgesi; Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde yolcu 
terminali işletmeciliği yapacaklara düzenlenir. 

5 gün 
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69 
T2 YETKİ 
BELGESİ 

VERİLMESİ 

1- Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek)
2- Başvuru Formu (Örneği internet sitemizde örnek form ve sözleşmeler
bölümünde mevcut olan başvuru formun; taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin,
Limitet Şirket ise firma ortaklarının, Anonim Şirket ise yönetim kurulu
üyelerinin, TC kimlik numaraları ve tüzel kişiliklerinin vergi numaraları
yazmalıdırlar.)
3- Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile
yetkili kişilere ait adli sicil belgesi (elektronik olarak erişim imkanına bağlı
olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) (A.Ş. ve Koop. yönetim kurulu bşk.
Ve üyelerinin)
4- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı
5- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt
tarihi, sermayesi yazılı olacak)
6- Merkez adrese ait kira kont.veya tapu fotokopisi
7-Varsa yetkili makamlarca tescil edilmiş kısa unvan ve logo ile ilgili belgeler
8- Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticari Sicil Gazetesi(gazetede firmanın
unvanı, adresi temsile yetkili kişileri, sermayesi, kurucular ve ortakları yazılı
olacak)(aslı veya onaylı suretleri)
NOT:Gerçek kişilerde Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olunması ile ilgili;
a)Esnaf Odası Sicil Kayıt Sureti (Unvan, merkez adres, sermayenin yer alması
gerekmektedir.)
b)Sermaye ve Oda Kayıt Sicil Suretlerinde yer almıyorsa Esnaf Odasından
alınacak sermaye gösterir yazı
9-Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde
yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi(elektronik olarak erişim
imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) ve imza sirkülerinin
gönderilmesi
10- Sermayenin, 100.000.00 TL olması gerekmektedir.
11– Belirtilen sayıda, mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu
biteliklere haiz kişi veya kişilerin istihdam etmeleri (söz konusu şartın, yetki
belgesi alınış tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yerine getirilmesi
gerekmektedir.)  (ODY)

Söz konusu yetki belgesi; Büyükşehir belediyesi sınırları dışında kalan yerleşim 
birimlerinde yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara düzenlenir. 

5 gün 

70 

TEHLİKELİ 
MADDE 

FAALİYET 
BELGESİ 

VERİLMESİ 

1- Başvuru dilekçesi,
2-İşletmenin unvanını, adresini, iştigalini, temsile yetkili kişilerini, sermayesini,

kurucularını ve ortaklarını gösteren Kuruluş Ticaret Gazetesi ile varsa
değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazetelerinin aslının ibrazı veya noter onaylı
suretleri,
   Not: 

a) İşletmelerin başvurularında, kuruluş ticaret sicil gazetesi ile varsa
değişiklikleri gösteren en son yayımlanmış olan ticaret sicil gazetesinin
ibrazı

b) İşletmelerin, şube ve temsilcilik vasfı taşımayan merkeze bağlı ancak
farklı adreslerde faaliyet gösteren tesis, depo, şantiye vb. işyerleri için;
“Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi” talep etmeleri halinde; işyerlerinin
merkezlerine ait Ticaret Sicil Gazetelerinin yanı sıra ilgili kamu
kurum/kuruluşlarından alınmış geçerli ruhsat, lisans, izin v.b.
belgelerden birinin ibrazı yeterli olacaktır.

3 gün 
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c) Adi Ortaklık adı altında kurulup faaliyette bulunan ve Tehlikeli Madde
Faaliyet Belgesi almak isteyen işletmeler; adi ortaklığa taraf olan her
bir gerçek veya tüzel kişilik için ayrı ayrı ticaret odalarından veya
benzeri meslek odalarından alınmış kayıt/faaliyet belgeleri, ortaklara
ait imza sirküleri ve bu kişilere ait adli sicil belgeleri ile adi ortaklığa
ortak olan gerçek veya tüzel kişilerin noter onaylı olarak “Tehlikeli
Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve Tehlikeli
Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönerge” kapsamında yükümlülük ve sorumluluğun
müteselsilden ortaklar arsasında paylaşımını gösterir adi ortalık
sözleşmesinin ibrazı yeterli olacaktır.

3- Tüzel kişiliklerde; unvan, adres, kayıt tarihi, çalışma konusu ve sermayesinin
yazılı olduğu Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, gerçek kişilerde ise bağlı olduğu
odadan alınan oda kayıt/faaliyet belgesi, (İşletmelerin, şube ve temsilcilik vasfı
taşımayan merkeze bağlı ancak farklı adreslerde faaliyet gösteren tesis, depo,
şantiye v.b. işyerleri için “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi” talep etmeleri
halinde; işyerlerinin merkezlerine ait Oda kayıt belgesinin yanı sıra ilgili kamu
kurum/kuruluşlarından alınmış geçerli ruhsat, lisans, izin v.b. belgelerden
birinin ibrazı)
4-Tüzel kişiliklerde temsil ve ilzama yetkili kişilerin imza sirkülerinin aslının
ibrazı veya noter onaylı sureti, gerçek kişilerde ise imza beyannamesi, (Gerçek
kişilere ait işletmelerde temsil ve ilzama yetkili kişilerden en az bir kişinin,
tüzel kişiliklerde ait işletmelerde en az iki kişi imza beyannamesi veya imza
sirküleri)
5- Tüzel kişiliklerde temsile yetkili kişi/kişilerin, gerçek kişilerde ise ilgili kişinin
adli sicil belgeleri,( Gerçek kişilere ait işletmelerde temsil ve ilzama yetkili
kişilerden en az bir kişinin, tüzel kişiliklerde ait işletmelerde en az iki kişinin
adli sicil belgeleri)

71 

TEHLİKELİ 
MADDE 

FAALİYET 
BELGESİ 

SAHİPLERİNİN 
UYARILMASI, 

FAALİYETLERİN
İN 

DURDURULMA
SI VE 

BELGELERİNİNİ 
İPTALİ 

(1) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahip bir işletmenin 6’ncı maddedeki
(Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi verilmesindeki şartlar) şartlardan birisini
kaybettiğinin tespiti halinde, Bölge Müdürlüğü tarafından yazılı olarak uyarılır
ve eksikliklerini tamamlamak üzere 3 ay süre verilir. Uyarıya rağmen
eksikliklerini tamamlamayan işletmelerin faaliyeti durdurulur.
(2) Faaliyeti durdurulan işletme, kaybedilen şartı en geç 3 ay içerisinde
sağlamazsa Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi iptal edilir. 
(3) Yapılacak, inceleme ve denetimler sonucunda işletmelerin,
belgelendirmeye esas başvuru evrakında yanıltıcı bilgi ve usulsüzlük 
yaptıklarının tespit edilmesi halinde Tehlikeli Madde Faaliyet Belgeleri iptal 
edilir.   

1 gün 
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72 
YETKİ BELGESİ 
YENİLENMESİ 

(GENEL) 

1- Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek)
2- Başvuru Formu (Örneği internet sitemizde örnek form ve sözleşmeler
bölümünde mevcut olan başvuru formun; taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin,
Limitet Şirket ise firma ortaklarının, Anonim Şirket ise yönetim kurulu
üyelerinin, TC kimlik numaraları ve tüzel kişiliklerinin vergi numaraları
yazmalıdırlar.)
3- Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile
yetkili kişilere ait adli sicil belgesi (elektronik olarak erişim imkanına bağlı
olarak, söz konusu belge istenmeyecektir.) (A.Ş. ve Koop. yönetim kurulu bşk.
Ve üyelerinin)
4- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı
5- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt
tarihi, sermayesi yazılı olacak)
6- Varsa Müdürlüğümüze bildirilmeyen ve ticaret sicil gazetesinde
yayımlanmış değişikliklere ilişkin ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği
7-KTY’nin 12 ve 13 üncü maddelerinde öngörülen şartların kaybedilmiş olması
halinde, söz konusu şartın/şartların (alan, sermaye, kapasite, örgütlenme
v.b…)kaybedildiğin tarihi gösterir belgenin gönderilmesi
8- Yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı taşıtlara ilişkin, plaka ve seri
numaralarının bildirilmesi
9-Gerçek kişilerde T.C. kimlik numaralar, tüzel kişilerde vergi numaraları

2 gün 

73 
İMAR PLANI 

TEKLİFİ 
GÖRÜŞÜ 

1-Resmi yazı
2-Teklif İmar Planı

1 ay 

74 PROJE ONAYI 

1-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Onaylı
İmar Planı
2-ÇED Raporu
3-Jeolojik Etüd Raporu
4-Ön izin Sözleşmesi
5-Hidrografik ve Oşinografik Rapor

1 ay 

75 
İŞLETME İZNİ 

GÖRÜŞÜ 
1-Resmi yazı 1 ay 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru 
yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin 
bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz. 

İlk Müracaat Yeri : V. Bölge  Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri: Adana Valiliği 
İsim  İsim 
Unvan Unvan 
Adres     Adres     
Tel.   Tel         
Faks   Faks     
e-Posta

: Veli ATILGAN  
: Bölge Müdürü V. 
: Barış Bul.No:8 Havaalanı Yanı Seyhan ADANA 
: 0322-435 78 37 
: 0322-435 77 87 
: veli.atilgan@udhb.gov.tr  

: Hanlar İDEN
: Vali Yrd. 
: Seyhan/ADANA 
: 0322-458 83 36 
: 0322-458 83 52 
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