ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLŞEME BAKANLIĞI
II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI
SIRA NO

1

2

HİZMETİN ADI

C1 YETKİ BELGESİ VERİLMESİ

C2 YETKİ BELGESİ VERİLMESİ

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki Belgesi başvuru dilekçesi
2-En son Temsil ve ilzama yetkili kişiler 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( Ticaret Odası Faaliyet Belgesi)
4-20 yaşını geçmeyen, eşya taşımaya mahsus en az 1 birim olmak kaydıyla özmal taşıta ait ruhsat fotokopisi
5-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi

1-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki Belgesi başvuru dilekçesi
2-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki Belgesi ve taşıt kartı işlem başvuru formu
3-Kuruluş, en son sermaye, Temsil ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi sureti (Sermaye en az 100.000 TL),
4-Yeni tarihli Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
5-En son Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri 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- 14 yaşını geçmeyen, en az 11 birim olmak kaydıyla 440 ton asgari kapasite şartını sağlayacak şekilde özmal taşıtlara ait ruhsat
fotokopisi
9-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi
10-Varsa ODY3 ve ÜDY3 belgesi örneği (Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde,
mesleki yeterlilik ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır) Firma ortak ve Temsil ve 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

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)

1 gün

3 gün
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SIRA NO

3

4

HİZMETİN ADI

C3 YETKİ BELGESİ VERİLMESİ

G2 YETKİ BELGESİ VERİLMESİ

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki Belgesi başvuru dilekçesi
2-Kuruluş, en son sermaye, Temsil ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi sureti (Sermaye en az 25.000 TL)
3-Yeni tarihli Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
4-En son Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri
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-Taşıt Ruhsatları fotokopisi
8-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi
9- 14 yaşını geçmeyen, en az 3 birim olmak kaydıyla 75 ton asgari kapasite şartını sağlayacak şekilde özmal taşıta ait ruhsat
fotokopisi
10-Varsa ODY3 belgesi örneği. (Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilik ile ilgili
yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır) Firma ortak ve Temsil ve 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
1-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki Belgesi başvuru dilekçesi
2-Kuruluş, en son sermaye, Temsil ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi sureti. (Sermaye en az 30.000 TL)
3-Yeni tarihli Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
4-En son Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri
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-Varsa C2 veya L2 yetki belgesi sahiplerinden en az birisiyle imzalanmış noter onaylı acentelik sözleşmesi aslı
9-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)

1 gün

1 gün
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SIRA NO

5

6

7

HİZMETİN ADI

H2 YETKİ BELGESİ VERİLMESİ

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki Belgesi başvuru dilekçesi
2-Kuruluş, en son sermaye, Temsil ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi sureti. (Sermaye en az 40.000 TL)
3-Yeni tarihli Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
4-En son Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri
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.) (Bağımsız bir büronun kullanım hakkına sahip olunacak)
7-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)

1 gün

C1 YETKİ BELGESİ YENİLEMESİ

1-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki Belgesi yenileme başvuru dilekçesi
2-En son Temsil ve 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 (20 yaşını geçmeyen, eşya taşımaya mahsus en az 1 birim olmak kaydıyla özmal taşıta ait ruhsat
fotokopisi)
5-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi

2 gün

C2 YETKİ BELGESİ YENİLEMESİ

1-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki Belgesi yenileme başvuru dilekçesi
2-En son Temsil ve ilzama yetkili kişileri adına düzenlenmiş noter onaylı imza sirküsü aslı
3-En son sermaye, Temsil ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi sureti(Sermaye en az 100.000)
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
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-Taşıt Ruhsatları fotokopisi (14 yaşını geçmeyen, en az 11 birim olmak kaydıyla 440 ton asgari kapasite şartını sağlayacak şekilde
özmal taşıta ait ruhsat fotokopisi)
8-Varsa ODY3 ve ÜDY3 belgesi örneği. Firma ortak ve Temsil ve 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
9-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi

5 gün
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SIRA NO

8

9

HİZMETİN ADI

C3 YETKİ BELGESİ YENİLEMESİ

G2 YETKİ BELGESİ YENİLEMESİ

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki Belgesi yenileme başvuru dilekçesi
2-En son Temsil ve ilzama yetkili kişileri adına düzenlenmiş noter onaylı imza sirküsü aslı
3-En son sermaye, Temsil , ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi sureti.
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
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 belgesi örneği. Firma ortak ve Temsil ve 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
1-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki Belgesi yenileme başvuru dilekçesi
2-En son sermaye, Temsil , ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi sureti
3-Yeni tarihli Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
4-En son Temsil ve 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-Varsa C2 veya L2 yetki belgesi sahiplerinden en az birisiyle imzalanmış noter onaylı acentelik sözleşmesi aslı
9-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)

3 gün

1 gün

4/29

SIRA NO

10

11

HİZMETİN ADI

H2 YETKİ BELGESİ YENİLEMESİ

FİRMA UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ

12

FİRMA ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

13

FİRMA VERGİ DAİRESİ VE VERGİ
NUMARASI DEĞİŞİKLİĞİ

14

ÖZMAL TAŞIT İLAVESİ

15

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1-Temsil ve 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 ve 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.)(Bağımsız bir büronun kullanım hakkına sahip olunacak)
7-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi

1-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış unvan değişikliği başvuru dilekçesi
2-Unvan değişikliğini gösterir Ticari Sicil Gazetesi sureti
3-Yeni tarihli Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
4-Yetki Belgesi, Taşıt Belgesi, Taşıt Kartı, Taşımacı firma listesi asılları iade.
5-Yeni ünvana göre Taşıtların Ruhsat fotokopisi (Taşıt eklenebilen yetki belgesi sahipleri getirecek)
6-En son Temsil ve ilzama yetkili kişileri adına düzenlenmiş noter onaylı imza sirküsü aslı (yeni unvana göre)
7-Yeni ünvana göre Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi
1-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış adres değişikliği başvuru dilekçesi
2-Adres değişikliğini gösterir Ticari Sicil Gazetesi sureti
3-Yeni tarihli Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
4-Yetki Belgesi, Taşıt Belgesi
5-Yeni adresle uyumlu kira kontratı aslı veya onaylı tapu örneği
6-Yeni adresle uyumlu Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi
1-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış vergi dairesi değişikliği başvuru dilekçesi
2-Yetki Belgesi ve Taşıt Kartı asılları iade.
3-Yeni Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi
4-Taşıt ruhsat fotokopileri
1-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış taşıt ilave başvuru dilekçesi
2-Teknik muayene tarihi geçerli, emniyet kayıtlarıyla tam uyumlu ruhsatların 4 yüzü bir sayfada fotokopileri.

1-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış sözleşmeli taşıt ilave başvuru dilekçesi
2-Teknik muayene tarihi geçerli, emniyet kayıtlarıyla tam uyumlu ruhsatların 4 yüzü bir sayfada fotokopileri.
SÖZLEŞMELİ TAŞIT İLAVESİ (EŞYA
3-Noter onaylı Taşıt Kira Sözleşmesi aslı
TAŞIMACILIĞI İÇİN)

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)

1 gün

Unvan 2 gün
Nevi 10 gün

2 gün

2 gün

4 saat

4 saat
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SIRA NO

HİZMETİN ADI

16

ÖZMAL TAŞIT DÜŞÜMÜ

17

SÖZLEŞMELİ TAŞIT DÜŞÜMÜ

18

19

20

ÖZEL İZİN BELGESİ (GENEL
İHRACAT İÇİN)

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış taşıt düşüm başvuru dilekçesi
2-Satış Sözleşmesi aslı (istenilmesi halinde aslı görüldükten sonra iade edilecektir),(Asgari kapasiteyi sağlamak şartıyla taşıt
düşülebilir)
1- Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış sözleşmeli taşıt düşüm başvuru dilekçesi
2-Taşıt Kiralama sözleşmesinin feshine dair noterden fesihname aslı
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-Dilekçe
ÖZEL İZİN BELGESİ (ÖZEL FATURALI 2-Özel fatura aslı
3-Özel faturanın gümrükte ibraz edilip Bölge Müdürlüğüne sunacağına dair taahhütname.
İHRACAT İÇİN)
EĞİTİMDEN MUAF OLUP
DOĞRUDAN
SINAVA GİRME HAKKI OLANLAR
İÇİN
ODY VE ÜDY BELGELERİ
MÜRACAATLARININ BAKANLIĞA
GÖNDERİLMESİ

1-Başvuru formu
2-Üniversite/Yüksekokul diploması aslı veya onaylı örneği
3-TC kimlik nosu gösterir Nüfus Cüzdanı fotokopisi, yabancılar için pasaport fotokopisi
4- 2 adet fotoğraf

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
4 saat

4 saat

1 gün

1 gün

3 gün
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SIRA NO

21

HİZMETİN ADI

D1 YETKİ BELGESİ VERİLMESİ

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki Belgesi başvuru dilekçesi
2- Yetki Belgesi ve taşıt kartı işlem başvuru formu
3- Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticari Sicil Gazetesi(Sermaye en az 60.000 TL)
4- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
5- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı
6- Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve adli sicil belgesi aslı
7- Merkez adrese ait kira kont.veya onaylı tapu fotokopisi
8- Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi.
9- Taşıma hatlarına ait kalkış,ara durak ve varış noktalarında kendisinin veya acentelerinin en az bir yolcu
terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip Olunduğunu veya bu terminalin kullanma hakkını haiz
olduğunu gösteren belge.
10-Varsa şubeler için;şubenin ilan edildiği Ticaret sicil Gazetesi,şubenin bulunduğu yerdeki Ticaret Odası Faaliyet belgesi,Kira
kontratı veya onaylı tapu fotokopisi
11-Acentelik hizmetinden yararlanılacak ise, F1 veya F2 yetki belgesi sahipleri ile yapılan acentelik sözleşmesinin
aslının ibrazı ve belge düzenlendikten sonra 7 gün içerisinde ilgili F1/F2 yetki belgesine ilave ettireceğine dair taahhütname
verilecektir.
12-10 yaşından büyük olmayan en az 25 koltuk kapasiteli özmal ticari otobüs olmak üzere toplam 150 koltuk
kapasiteli taşıtların ruhsat fotokopisi
13-ODY2,ÜDY2 Mesleki Yeterlilik Belgeleri (Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde,
mesleki yeterlilik ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır)

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)

1 gün

7/29

SIRA NO

22

23

HİZMETİN ADI

D2 YETKİ BELGESİ VERİLMESİ

D3 YETKİ BELGESİ VERİLMESİ

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki Belgesi başvuru dilekçesi
2- Yetki Belgesi ve taşıt kartı işlem başvuru formu
3- Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticari Sicil Gazetesi(Sermaye en az 30.000 TL)
4- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
5- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı
6- Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve adli sicil belgesi aslı
7- Merkez adrese ait kira kont.veya tapu fotokopisi
8- Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi
9- 10 yaşından büyük olmayan sürücüsü dahil en az 10 koltuk kapasiteli özmal ticari otobüs olmak üzere
toplam 75 koltuk kapasiteli taşıtların ruhsat fotokopisi
10-ODY2 Mesleki Yeterlilik Belgeleri (Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde
mesleki yeterlilik ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır)

1- Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki Belgesi başvuru dilekçesi
2- Yetki Belgesi ve taşıt kartı işlem başvuru formu
3- Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları
4- Ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş en az bir adet özmal otobüs ruhsat fotokopisi
5- Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi (Gerçek kişilerde aranmaz)
6- İşyeri kira kontratı, mülkiyet ise tapu fotokopisi

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)

1 gün

1 gün

8/29

SIRA NO

24

25

HİZMETİN ADI

D4 YETKİ BELGESİ VERİLMESİ

F1 YETKİ BELGESİ VERİLMESİ

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki Belgesi başvuru dilekçesi
2- Yetki Belgesi ve taşıt kartı işlem başvuru formu.
3- Yeni tarihli Oda Faaliyet Belgesi aslı. (Sermayenizin en az 5.000 TL olduğunu göstermesi gerekmektedir.)
4- Tüzel kişiliğin ortak ve yöneticilerinin, gerçek kişilerin ise kendisinin T.C.kimlik numaraları beyanı ve yeni tarihli Adli Sicil Belgesi
(Sabıka Kaydı) asılları. (A.Ş. ve Kooperatiflerde sadece yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile varsa dışardan atanmış müdürlere ait
olan)
5- Tüzel kişi ise imza sirküsü aslı, gerçek kişi ise imza beyannamesi aslı.
6- Ticari olarak tescil edilmiş teknik muayenesi geçerli en az 1 adet 19 yaşından büyük olmayan, merkezi adresinin bulunduğu ilin
plakasına sahip özmal otobüse ait ruhsatın dört yüzünün bir sayfada olacak şekilde okunaklı fotokopisi.
7- Vergi numarası ve vergi dairesi adı beyanı
8- Merkezi İşyerine ait kira kontratı aslı veya ilgili taşınmaz yetki belgesi talebinde bulunanın mülkiyeti ise tapu fotokopisi.
9- Yetki belgesine kaydedilmek istenen tüm taşıtların “ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTA POLİÇESİ” ve
“KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTA POLİÇESİ” fotokopileri
10- Merkezi adresinin bulunduğu İl Trafik Komisyonundan alınacak D4 yetki belgesi düzenlenmesinin illerindeki mevcut arz/talep
dengesi bakımından bir sakınca olmadığına dair komisyon kararının aslının gönderilmesi gerekmektedir.
11- 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 asılları.
12- 2’şer sayfa taşıma güzergahına uygun olarak düzenlenmiş ücret ve zaman tarifeleri

1- Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki Belgesi başvuru dilekçesi
2- Yetki belgesi başvuru formu
3-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticari Sicil Gazetesi.(Faaliyet gösterilen yer İlçe ise en az 2.000 TL, İl ise en az 6.000 TL sermaye
veya işletme sermayesine sahip olunmalıdır [F1] yetki belgesi almış gerçek ve tüzel kişilerin, açacakları
her şube için sermaye veya işletme sermayesi miktarı aynı miktarda katlanarak artar.)
4-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
5-Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı
6-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve adli sicil belgesi aslı
7- Faaliyette bulunduğu yerleşim yerinde kendisine veya sözleşme yaptığı D1,D2 veya D4 yetki belgesi sahibine ait bilet satışına
elverişli müstakil bir büroya, ayrıca faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise, bu
terminallerdeki bürolardan birinde yeterli alanın kullanım hakkına sahip olduğunu gösteren belge
8- Varsa şubeleri için; şubenin ilan edildiği Ticaret sicil Gazetesi, şubenin bulunduğu yerdeki Ticaret Odası Faaliyet belgesi
9- Acentelik hizmeti verilecek D1,D2 veya D4 yetki belgesi sahibi taşımacılar ile yapılan acentelik sözleşmesinin
aslı veya noter onaylı örneği
10-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)

1 gün

1 gün

9/29

SIRA NO

26

27

HİZMETİN ADI

F2 YETKİ BELGESİ VERİLMESİ

D, B TÜRÜ YETKİ BELGESİNE HAT
İLAVE İŞLEMİ

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki Belgesi başvuru dilekçesi
2- Yetki belgesi başvuru formu
3-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticari Sicil Gazetesi(En az 6.000 TL sermaye veya işletme sermayesine sahip
olunmalıdır)
4-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
5-Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı
6-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve adli sicil belgesi aslı
7- Faaliyette bulunduğu yerleşim yerinde kendisine veya sözleşme yaptığı B1, B2, D1, D2 veya D4 yetki belgesi sahibine ait bilet
satışına elverişli müstakil bir büroya, ayrıca faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise, bu
terminallerdeki bürolardan birinde yeterli alanın kullanım hakkına sahip olduğunu gösteren belge
8- Varsa şubeleri için; şubenin ilan edildiği Ticaret sicil Gazetesi, şubenin bulunduğu yerdeki Ticaret Odası Faaliyet Belgesi
9- Acentelik hizmeti verilecek B1, B2, D1, D2 veya D4 yetki belgesi sahibi taşımacılar ile yapılan acentelik sözleşmesinin aslı veya
noter onaylı örneği
10- Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi

1- Başvuru dilekçesi
2-Hat ilave yapılmasını isteyen firmanın; Adresi terminalde bulunan F1 veya F2 yetki belgesi sahibi ile acentelik sözleşmesi yapması
ve firmanın F1 / F2 yetki belgesine işletmesi gerekir.
3- Şayet şube ise; adresi terminalde bulunan yerde şube açmış olması gerekir
4- İlavesini istemiş olduğu hat güzergâhına ait fiyat tarifesi
5- İlavesini istemiş olduğu hat güzergâhına ait zaman tarifesi
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
6- Şube sorumlusuna ait adli sicil belgesi aslı

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)

1 gün

1 gün

28

ŞUBE AÇILIŞI İŞLEMİ

29

1- Başvuru dilekçesi
2- Taşıt Ruhsat fotokopisi
D, B TÜRÜ YETKİ BELGESİNE TAŞIT 3- Taşıta ait Karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası poliçesi ve "Zorunlu Karayolu Taşımacılık mali sorumluluk
İLAVE İŞLEMİ
sigorta poliçesi" fotokopileri
4-Kiralık taşıtlarda ise, yönetmeliğe uygun taşıt kira sözleşmesinin noter onaylı sureti

4 saat

30

1- Başvuru dilekçesi
F1 VEYA F2 YETKİ BELGESİ ACENTE 2- Acentelik listesi aslı
DÜŞÜM İŞLEMİ
3- Noter onaylı fesihname aslı

4 saat

1 gün

10/29

SIRA NO

31

HİZMETİN ADI

K1 YETKİ BELGESİ VERİLMESİ
(GERÇEK KİŞİ)

32

K1 YETKİ BELGESİ VERİLMESİ
(TÜZEL KİŞİ)

33

K2 YETKİ BELGESİ VERİLMESİ
(GERÇEK KİŞİ)

34

K2 YETKİ BELGESİ VERİLMESİ
(TÜZEL KİŞİ)

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1-Başvuru dilekçesi
2-Yetki belgesi ve taşıt kartı işlem başvuru formları
3-En son sermaye durumunu gösterir esnaf veya ticaret odası faaliyet belgesi aslı (Sermayenin en az 10.000 TL olması
gerekmektedir)
4-Noter onaylı imza beyannamesi aslı
5-T.C. kimlik numarası beyanı
6-Yeni tarihli adli sicil belgesi aslı
7-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi
8-20 yaşını geçmeyen, en az 1 birim ticari, özmal taşıtlarla 30 tonluk asgari kapasite şartını sağlayacak sayıda taşıtlara ait emniyet
kayıtlarıyla uyumlu ve geçerli muayeneli ruhsat fotokopileri
1-Başvuru dilekçesi
2-Yetki belgesi ve taşıt kartı işlem başvuru formları
3-Firmanın kuruluşunu, Temsil ve ilzamını ve en son sermaye durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği
(Sermayenin en az 10.000 TL olması gerekmektedir)
4-Ticaret odası faaliyet belgesi fotokopisi
5-En son Temsil ve ilzam yetkililerine ait noter onaylı imza sirküleri aslı
6-Firma ortak ve yöneticilerine ait yeni tarihli adli sicil belgesi asılları
7-TC kimlik numaraları beyanı
8-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi
9- 20 yaşını geçmeyen, en az 3 birim ticari, özmal taşıtlarla 110 tonluk asgari kapasite şartını sağlayacak sayıda taşıtlara ait emniyet
kayıtlarıyla uyumlu ve geçerli muayeneli ruhsat fotokopileri
10-Belge aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde ODY belgeleri alacaklarını bildirir taahütname
1-Başvuru dilekçesi
2-Yetki belgesi ve taşıt kartı işlem başvuru formları
3-Noter onaylı imza beyannamesi aslı
4-T.C. kimlik numarası beyanı
5-Taşıtlara ait emniyet kayıtlarıyla uyumlu ve geçerli muayeneli ruhsat fotokopileri (En az 1 birim özmal taşıta ait ruhsat fotokopisi
olması gerekmektedir)
1-Başvuru dilekçesi
2-Yetki belgesi ve taşıt kartı işlem başvuru formları
3-En son Temsil ve ilzam yetkililerine ait noter onaylı imza sirküleri aslı
4-Firma ortak ve yöneticilerine ait T.C. kimlik numaraları beyanı
5-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi
6-Taşıtlara ait emniyet kayıtlarıyla uyumlu ve geçerli muayeneli ruhsat fotokopileri (En az 1 birim özmal taşıta ait ruhsat fotokopisi
olması gerekmektedir.)

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)

4 saat

4 saat

4 saat

4 saat

11/29

SIRA NO

35

36

HİZMETİN ADI

K3 YETKİ BELGESİ VERİLMESİ
(GERÇEK KİŞİ)

K3 YETKİ BELGESİ VERİLMESİ
(TÜZEL KİŞİ)

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1-Başvuru dilekçesi
2-Yetki belgesi ve taşıt kartı işlem başvuru formları
3-En son sermaye durumunu gösterir esnaf veya ticaret odası faaliyet belgesi aslı (Sermayenin en az 5.000 TL olması gerekmektedir)
4-Noter onaylı imza beyannamesi aslı
5-T.C. kimlik numarası beyanı
6-Yeni tarihli adli sicil belgesi aslı
7-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi
8-20 yaşını geçmeyen,en az 2 birim ticari, özmal taşıtlarla 45 tonluk asgari kapasite şartını sağlayacak sayıda taşıtlara ait emniyet
kayıtlarıyla uyumlu ve geçerli muayeneli ruhsat fotokopileri
9-Taahhütname

1-Başvuru dilekçesi
2-Yetki belgesi ve taşıt kartı işlem başvuru formları
3-Firmanın kuruluşunu, Temsil ilzamını ve en son sermaye durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği
(Sermayenin en az 5.000 TL olması gerekmektedir)
4-Ticaret odası faaliyet belgesi aslı
5-En son Temsil ve ilzam yetkililerine ait noter onaylı imza sirküleri aslı
6-Firma ortak ve yöneticilerine ait yeni tarihli adli sicil belgesi asılları
7-TC kimlik numaraları beyanı
8-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi
9-20 yaşını geçmeyen en az 2 birim ticari, özmal taşıtlarla 45 tonluk asgari kapasite şartını sağlayacak sayıda taşıtlara ait emniyet
kayıtlarıyla uyumlu ve geçerli muayeneli ruhsat fotokopileri.
10-İlk belge aldığı tarihten itibaren 6 ay içinde ODY belgesini alacaklarını bildirir taahhütname

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)

4 saat

4 saat

12/29

SIRA NO

37

38

HİZMETİN ADI

K1 YETKİ BELGESİ YENİLEMESİ
(GERÇEK KİŞİ)

K1 YETKİ BELGESİ YENİLEMESİ
(TÜZEL)

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1-Belge sahibi tarafından imzalanmış yenileme başvuru dilekçesi
2-İmza Beyannamesi aslı (Değişiklik olması durumunda)
3-Yeni tarihli adli sicil belgesi aslı
4-T.C. kimlik numarası beyanı (Değişiklik olması durumunda)
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
30 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.

1- Temsil ve 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)
(Değişiklik olması durumunda)
3- En son Temsil ve ilzam yetkilileri adına düzenlenmiş noter onaylı imza sirküsü aslı (Değişiklik olması durumunda)
4- Yeni tarihli ve adres bilgileri güncellenmiş ticaret odası faaliyet belgesi aslı (Değişiklik olması durumunda)
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 (Değişiklik olması durumunda)
8- Mesleki yeterlilik belgesi fotokopisi
9- Firma ortak ve Temsil ve 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.

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)

4 saat

4 saat

13/29

SIRA NO

39

40

HİZMETİN ADI

K2 YETKİ BELGESİ YENİLEMESİ
(TÜZEL KİŞİLER)

K2 YETKİ BELGESİ YENİLEMESİ
(GERÇEK KİŞİLER)

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- Temsil ve ilzama yetkili kişilerce 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 (Değişiklik olması durumunda)
5- En son Temsil ve ilzam yetkililerine ait noter onaylı imza sirküleri aslı (Değişiklik olması durumunda)
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.

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)

4 saat

4 saat

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

41

K3 YETKİ BELGESİ YENİLEMESİ
(GERÇEK KİŞİLER)

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.

4 saat
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43

HİZMETİN ADI

K3 YETKİ BELGESİ YENİLEMESİ
(TÜZEL KİŞİLER)

G1 YETKİ BELGESİ VERİLMESİ

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- Temsil ve 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 ve ilzam yetkilileri adına düzenlenmiş noter onaylı imza sirküsü aslı (değişiklik olmuşsa)
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 ve 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.

1- Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki Belgesi başvuru dilekçesi
2-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki Belgesi başvuru formu
3-Kuruluş, en son sermaye, Temsil ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi aslı ya da onaylı örneği. (Sermaye en az 20.000 TL
olmalıdır)
4-Yeni tarihli Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
5-En son Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri
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-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 (İstenilmesi halinde aslı görüldükten sonra iade edilecektir)
9-Varsa L1, N1 veya N2 yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişiler ile K1 yetki belgesi sahibi tüzel kişilerden en az birisiyle yapılacak
noter onaylı acentelik sözleşmesi aslı

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)

4 saat

1 gün
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HİZMETİN ADI

N1 YETKİ BELGESİ KURULUŞ

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki Belgesi başvuru dilekçesi
2-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki Belgesi ve taşıt kartı işlem başvuru formu
3- Kuruluş, en son sermaye, Temsil ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi sureti. (Sermaye en az 15.000 TL olmalıdır)
4-Yeni tarihli Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
5-En son Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri
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-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.)
9-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi
10-Merkezinde veya merkezin 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 taşınmaza ait kira kont.aslı veya onaylı tapu
fotokopisi
11-Her bir şube için (10) numaralı maddede belirtilen niteliklere haiz en az 30 m2 lik kapalı alanı haiz bir taşınmaza ait kira kont.aslı
veya onaylı tapu fotokopisi
12-Varsa ODY4 belgesi örneği(Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilik ile ilgili
yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır) Firma ortak ve Temsil ve 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.

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)

1 gün
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HİZMETİN ADI

N1 YETKİ BELGESİ YENİLEMESİ

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)

1- Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış yenileme başvuru dilekçesi.
2- En son sermaye, Temsil ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi sureti. (Sermaye en az 15.000 TL olacak)
3- En son Temsil ve 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 2 gün
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 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)
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HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)

N2 YETKİ BELGESİ KURULUŞ

1- Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki Belgesi başvuru dilekçesi
2-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki Belgesi ve taşıt kartı işlem başvuru formu
3-Kuruluş, en son sermaye, Temsil ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi sureti. (Sermaye en az 50.000 TL olmalıdır)
4-Yeni tarihli Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
5-En son Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri
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-Ticari eşya taşımaya uygun 20 yaşını geçmeyen 10 adet özmal birim taşıt ruhsat fotokopisi
9-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi
10-Merkezinde veya merkezin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş en az 200 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 taşınmaza ait kira kont.aslı veya onaylı tapu
fotokopisi
11-Her bir şube için (10) numaralı maddede belirtilen niteliklere haiz en az 30 m2 lik kapalı alanı haiz bir taşınmaza ait kira kont.aslı
veya onaylı tapu fotokopisi
12-Şube veya acenta şeklinde en az 2 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 2 ilde olmak üzere örgütlenmelerin belgelendirilmesi.
Her şube için en az 30m2 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 noter onaylı kira kontratı suretinin aslının
veya mülkiyet ise onaylı tapu suretinin aslının, Ticaret Odası Faaliyet Belgesinin aslının ve Ticaret Sicil Gazetesi aslının gönderilmesi
gerekmektedir. (Acente firmalar vasıtasıyla yapılacak örgütlenmelerde, G1 yetki belgesine haiz firmalarla acentelik sözleşmesi
yapılarak, söz konusu firmaların G1 yetki belgesine N2 yetki belgesi firmasının ilavesinin yapılması gerekmektedir.(G1 yetki belgesi
sahipleri, N türü yetki belgesi sahipleri ile sözleşme yaparak acenteliklerini üstlenmeleri halinde, her il için sadece bir N1 ve/veya N2
yetki belgesi sahibinin unvanı altında faaliyette bulunabilir ve başka tür yetki belgesi sahibi ile sözleşme yapamazlar)
13-Varsa ODY4 ve ÜDY4 belgesi örneği(Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde,mesleki yeterlilik
ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır) Firma ortak ve Temsil ve 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.

1 gün
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HİZMETİN ADI

N2 YETKİ BELGESİ YENİLEMESİ

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)

1- Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış yenileme başvuru dilekçesi.
2- En son sermaye, Temsil ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi sureti. (Sermaye en az 50.000 TL olacak)
3- En son Temsil ve 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 10 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 200 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- Şube ve acente şeklinde en az 2 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 2 ilde olmak üzere örgütlenmek şarttır. Bu nedenle her şube
için en az 30m2 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
3 gün
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)
9- Acenta firmalar vasıtasıyla yapılacak örgütlenmelerde, G1 yetki belgesine haiz firmalarla acentalık sözleşmesi yapılarak, söz konusu
firmaların G1 yetki belgesine N2 yetki belgesi firmasının ilavesinin yapılması gerekmektedir.
10- 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 numaralıarı beyanı)
11- Merkezi işyerine ait ticaret odası faaliyet belgesindeki adresiyle uyumlu kira kontrat aslı veya mülkiyet ise onaylı tapu sureti
(İstenilmesi halinde görüldükten sonra iade edilecektir.)
12- Varsa ODY4 Mesleki yeterlilik belgesi fotokopisi ( Firma ortak ve Temsil ve 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)
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HİZMETİN ADI

H1 YETKİ BELGESİ VERİLMESİ

49

H1 YETKİ BELGESİ YENİLEMESİ

50

TAŞIT KARTI ZAYİ İŞLEMLERİ

51

YETKİ BELGESİ ZAYİ İŞLEMLERİ

52

YETKİ BELGESİ İPTALİ

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki Belgesi başvuru dilekçesi
2-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki Belgesi başvuru formu
2-Kuruluş, en son sermaye, Temsil ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi sureti (Sermaye en az 20.000 TL olmalıdır)
3-Yeni tarihli Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
4-En son Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri
5-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) ,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).Bağımsız bir büronun kullanım hakkına sahip olunacaktır.
7-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi

1. Temsil ve 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 ve 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 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 )
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.

1- Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış taşıt kartı zayi dilekçesi
2-Herhangi bir gazetede zayi ilanı aslı
3-Taşıt ruhsat fotokopisi
1- Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış yetki belgesi zayi dilekçesi
2-Herhangi bir gazetede zayi ilanı aslı
1- Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış yetki belgesi iptaline dair başvuru dilekçesi
2- Yetki Belgesi aslı
3- Temsil ve ilzam yetkilisi imza sirküsü sureti

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)

1 gün

1 gün

4 saat

4 saat
4 saat
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SIRA NO

53

54

HİZMETİN ADI

B2 YETKİ BELGESİ KURULUŞ

G3 YETKİ BELGESİ VERİLMESİ

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki Belgesi başvuru dilekçesi
2- Yetki Belgesi ve taşıt kartı işlem başvuru formu
3- Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticari Sicil Gazetesi(Sermaye en az 50.000 TL)
4- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
5- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı
6- Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve adli sicil belgesi aslı
7- Merkez adrese ait kira kont.veya tapu fotokopisi
8- Taşıt Ruhsatları fotokopisi
9- Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi
10- 10 yaşından büyük olmayan sürücüsü dahil en az 10 koltuk kapasiteli özmal ticari otobüs olmak üzere
toplam 90 koltuk kapasiteli taşıtların ruhsat fotokopisi)
11- Taşıtlara ait "Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası" ve "Karayolu Yolcu Taşımacılığı
Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası" poliçelerinin fotokopileri
12- ODY1 Mesleki Yeterlilik Belgeleri (Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde,
mesleki yeterlilik ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır)

1- Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki Belgesi başvuru dilekçesi
2- Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki Belgesi başvuru formu
3- Kuruluş, en son sermaye, Temsil ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi sureti. (Sermaye en az 20.000 TL)
4- Yeni tarihli Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
5- En son Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri
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
8- Yetki belgesi süresince en az 20 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 noter onaylı
kira kont.aslı veya onaylı tapu fotokopisi
9- Varsa M2, P1 veya P2 yetki belgesi sahiplerinden en az birisiyle imzalanmış noter onaylı acentelik sözleşmesi aslı
10-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)

1 gün

1 gün
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SIRA NO

55

56

HİZMETİN ADI

G4 YETKİ BELGESİ VERİLMESİ

L1 YETKİ BELGESİ VERİLMESİ

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki Belgesi başvuru dilekçesi
2- Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki Belgesi başvuru formu
3- Kuruluş, en son sermaye, Temsil ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi aslı ya da onaylı örneği. (Sermaye en az 30.000 TL)
4- Yeni tarihli Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
5- En son Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri
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- Yetki belgesi süresince en az 20 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 noter onaylı
kira kont.aslı veya onaylı tapu fotokopisi
9- Varsa M3 yetki belgesi sahiplerinden en az birisiyle imzalanmış noter onaylı acentelik sözleşmesi aslı
10-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi
1- Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki Belgesi başvuru dilekçesi
2- Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki Belgesi başvuru formu
3-Kuruluş, en son sermaye, Temsil ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi aslı ya da onaylı örneği. (Sermaye en az 150.000
TL)
4- Yeni tarihli Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
5- En son Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri
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- Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş bu işe elverişli, en az 1.000 m2’lik kapalı
ve/veya açık alana sahip ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, satış veya pazarlama, sipariş
planlaması, dağıtım, nakliye gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların
yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmaza ait noter onaylı kira kont.aslı veya onaylı tapu fotokopisi
8- Her bir şube için (7) numaralı maddede belirtilen niteliklere haiz en az 200 m2 lik kapalı ve/veya açık alana haiz bir taşınmaza ait
kira kont.aslı veya onaylı tapu fotokopisi
9- 20 yaşını geçmeyen, en az 4 adet birim taşıt olmak kaydıyla 145 ton asgari kapasite şartını sağlayacak şekilde özmal taşıtlara ait
ruhsat fotokopisi
10- Varsa ODY3 ve ÜDY3 belgesi örneği(Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde,
mesleki yeterlilik ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır) Firma ortak ve Temsil ve 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
11- Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)

1 gün

1 gün
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SIRA NO

57

HİZMETİN ADI

L2 YETKİ BELGESİ VERİLMESİ

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki belgesi başvuru dilekçesi
2- Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki Belgesi başvuru formu
3-Kuruluş, en son sermaye, Temsil ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi aslı ya da onaylı örneği. (Sermaye en az 300.000
TL)
4-Yeni tarihli Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
5-En son Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri
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-Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş bu işe elverişli, en az 2.000 m2’lik kapalı
ve/veya açık alana sahip ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, satış veya pazarlama, sipariş
planlaması, dağıtım, nakliye gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların
yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmaza ait noter onaylıkira kont.aslı veya onaylı tapu fotokopisi
8-Her bir şube için (7) numaralı maddede belirtilen niteliklere haiz en az 200 m2 lik kapalı ve/veya açık alana haiz bir taşınmaza ait
kira kont.aslı veya onaylı tapu fotokopisi
9- 14 yaşını geçmeyen, en az 6 adet birim taşıt olmak kaydıyla 220 ton asgari kapasite şartını sağlayacak şekilde özmal taşıtlara ait
ruhsat fotokopisi
10- Varsa ODY3 ve ÜDY3 belgesi örneği(Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilik
ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır) Firma ortak ve Temsil ve 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
11-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)

1 gün
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SIRA NO

58

HİZMETİN ADI

M1 YETKİ BELGESİ VERİLMESİ

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki belgesi başvuru dilekçesi
2- Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki Belgesi ve taşıt kartı işlem başvuru formu
3- Kuruluş, en son sermaye, Temsil ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi aslı ya da onaylı örneği. (Sermaye en az 12.000 TL
olmalıdır)
4- Yeni tarihli Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
5- En son Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri
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- Asgari kapasite için, 20 yaşını geçmeyen eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıtlar olmak üzere, en az 3 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.)
9- Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi
10-Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş bu işe elverişli, en az 200 m2’lik kapalı alana
haiz ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, satış veya pazarlama, sipariş planlaması, dağıtım,
nakliye gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme,
boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmaza ait noter onaylı kira kont.aslı veya onaylı tapu fotokopisi
11- Her bir şube için (10) numaralı maddede belirtilen niteliklere haiz en az 20 m2 lik kapalı alanı haiz bir taşınmaza ait noter onaylı
kira kont.aslı veya onaylı tapu fotokopisi
12- Varsa ODY4 belgesi örneği(Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilik ile ilgili
yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır) Firma ortak ve Temsil ve 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

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)

1 gün

24/29

SIRA NO

59

HİZMETİN ADI

M2 YETKİ BELGESİ VERİLMESİ

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki belgesi başvuru dilekçesi
2-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki Belgesi ve taşıt kartı işlem başvuru formu
3- Kuruluş, en son sermaye, Temsil ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi aslı ya da onaylı örneği. (Sermaye en az 250.000 TL olmalıdır)
4-Yeni tarihli Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
5-En son Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri
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-Asgari kapasite için, 20 yaşını geçmeyen eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıtlar olmak üzere, en az 30 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.)
9-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi
10-Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş bu işe elverişli, en az 400 m2’lik kapalı alana haiz ve yükleme, boşaltma,
depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, satış veya pazarlama, sipariş planlaması, dağıtım, nakliye gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği
engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmaza ait noter onaylı kira kont.aslı veya onaylı tapu
fotokopisi
11-Her bir şube için (10) numaralı maddede belirtilen niteliklere haiz en az 20 m2 lik kapalı alana haiz bir taşınmaza ait noter onaylı kira kont.aslı veya onaylı tapu
fotokopisi
12-Şube veya acenta şeklinde en az 7 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 3 ilde olmak üzere örgütlenmelerin belgelendirilmesi. Her şube için en az 20m2 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
noter onaylı kira kontratı suretinin aslının veya mülkiyet ise onaylı tapu suretinin aslının, Ticaret Odası Faaliyet Belgesinin aslının ve Ticaret Sicil Gazetesi aslının
gönderilmesi gerekmektedir. (Acente firmalar vasıtasıyla yapılacak örgütlenmelerde, G3 yetki belgesine haiz firmalarla acentelik sözleşmesi yapılarak, söz konusu
firmaların G3 yetki belgesine M2 yetki belgesi firmasının ilavesinin yapılması gerekmektedir)
13- Varsa ODY4 ve ÜDY4 Belgesi örneği(Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilik ile ilgili yükümlülüklerini yerine
getirmek zorundadır) Firma ortak ve Temsil ve 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.

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)

1 gün
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SIRA NO

60

HİZMETİN ADI

M3 YETKİ BELGESİ VERİLMESİ

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki belgesi başvuru dilekçesi
2-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki Belgesi ve taşıt kartı işlem başvuru formu
3- Kuruluş, en son sermaye, Temsil ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi aslı ya da onaylı örneği. (Sermaye en az 300.000 TL olmalıdır)
4-Yeni tarihli Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
5-En son Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri
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-Asgari kapasite için, 20 yaşını geçmeyen eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıtlar olmak üzere, en az 30 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.)
9-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi
10-Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş bu işe elverişli, en az 400 m2’lik kapalı alana haiz ve yükleme, boşaltma,
depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, satış veya pazarlama, sipariş planlaması, dağıtım, nakliye gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği
engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmaza ait noter onaylı kira kont.aslı veya mülkiyet ise
onaylı tapu fotokopisi
11-Her bir şube için (10) numaralı maddede belirtilen niteliklere haiz en az 20 m2 lik kapalı alanı haiz bir taşınmaza ait kira kont.aslı veya onaylı tapu fotokopisi
12-Şube veya acenta şeklinde en az 7 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 3 ilde olmak üzere örgütlenmelerin belgelendirilmesi. Her şube için en az 20m2 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
noter onaylı kira kontratı suretinin aslının veya mülkiyet ise onaylı tapu suretinin aslının, Ticaret Odası Faaliyet Belgesinin aslının ve Ticaret Sicil Gazetesi aslının
gönderilmesi gerekmektedir. (Acente firmalar vasıtasıyla yapılacak örgütlenmelerde, G4 yetki belgesine haiz firmalarla acentelik sözleşmesi yapılarak, söz konusu
firmaların G4 yetki belgesine M3 yetki belgesi firmasının ilavesinin yapılması gerekmektedir)
13-Türkiye dışında en az bir ülkede bir şube veya acenteliklerinin bulunması
14-Varsa ODY3 ve ÜDY3 belgesi örneği(Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilik ile ilgili yükümlülüklerini yerine
getirmek zorundadır) Firma ortak ve Temsil ve 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.

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)

1 gün
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SIRA NO

61

62

HİZMETİN ADI

P1 YETKİ BELGESİ VERİLMESİ

R1 YETKİ BELGESİ VERİLMESİ

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki belgesi başvuru dilekçesi
2-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki Belgesi ve taşıt kartı işlem başvuru formu
3- Kuruluş, en son sermaye, Temsil ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi aslı ya da onaylı örneği. (Sermaye en az 12.000 TL olmalıdır)
4-Yeni tarihli Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
5-En son Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri
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-Asgari kapasite için, 20 yaşını geçmeyen İki tekerlekli olanlar dahil ticari veya hususi olarak kayıtlı en az 5 adet özmal motorlu 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.)
9-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi
10-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 taşınmaza ait noter onaylı kira kont.aslı veya mülkiyet ise onaylı tapu fotokopisi
11-Her bir şube için (10) numaralı maddede belirtilen niteliklere haiz en az 20 m2 lik kapalı alanı haiz bir taşınmaza ait noter onaylı kira kont.aslı
veya mülkiyet ise onaylı tapu fotokopisi
12-En az 5 adet dağıtıcı elemana ait SGK’da yetki belgesi sahibi adına aktif kaydının olduğuna dair belge
13-Varsa ODY4 belgesi örneği(Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilik ile ilgili
yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır) Firma ortak ve Temsil ve 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.

1- Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki belgesi başvuru dilekçesi
2- Yetki Belgesi işlem başvuru formu
3- Kuruluş, en son sermaye, Temsil ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi aslı ya da onaylı örneği. (Sermaye en az 150.000
TL olmalıdır)
4- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
5- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı
6- Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve adli sicil belgesi aslı
7- Merkez adrese ait kira kont.veya mülkiyet ise onaylı tapu fotokopisi
8- Varsa ODY4 ve ÜDY4 Belgesi örneği (Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilik
ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır) 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.

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)

1 gün

1 gün
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SIRA NO

63

64

65

HİZMETİN ADI

T1 YETKİ BELGESİ VERİLMESİ

T2 YETKİ BELGESİ VERİLMESİ

TMFB BELGESİ VERİLMESİ

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki Belgesi başvuru dilekçesi
2- Yetki Belgesi başvuru formu
3- Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticari Sicil Gazetesi (en az 300.000 TL sermaye veya işletme sermayesi olacak)
4- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
5- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı
6- Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve adli sicil belgesi aslı
7- Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi
8- Mesleki Yeterlilik Belgeleri (ODY)
9- Terminaller, KTY'nin 32. ve 33. maddelerinde belirtilen şartlara haiz olmalı
10- Kamu kurum ve kuruluşları sadece 2. ve 9. maddeleri sağlamalıdır.
1- Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış Yetki Belgesi başvuru dilekçesi
2- Yetki Belgesi başvuru formu
3- Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticari Sicil Gazetesi (en az 100.000 TL sermaye veya işletme sermayesi olacak)
4- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
5- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı
6- Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve adli sicil belgesi aslı
7- Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi
8- Mesleki Yeterlilik Belgeleri (ODY)
9- Terminaller, KTY'nin 32. ve 33. maddelerinde belirtilen şartlara haiz olmalı
10- Kamu kurum ve kuruluşları sadece 2. ve 9. maddeleri sağlamalıdır.
1-Başvuru Dilekçesi.
2-İşletmenin unvanını, adresini, iştigalini, temsile yetkili kişilerini, sermayesini, kurucularını ve ortaklarını gösteren Kuruluş Ticaret
Sicil gazetesi ile varsa değişikliklerini gösteren Ticaret Sicil gazetesinin aslı veya onaylı sureti
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.
4-Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kişilerin imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti, gerçek kişilerde ise imza beyannamesi.
5-Adli Sicil Belgeleri.

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)

1 gün

1 gün

1 gün
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SIRA NO

HİZMETİN ADI

66

Proje Onaylama (Limanlar, Hava
Meydanları, Demiryolları için)

67

İşletme İzni Görüşü Verme
(Limanlar, Hava Meydanları,
Demiryolları için)

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünden onaylı imar planı
2-ÇED Raporu
3-Jeolojik Etüt Raporu
4-Ön izin Sözleşmesi

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)

1 Ay

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 ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri :
İsim
Unvan
Adres
Tel.
Faks

Musa APAYDIN
Bölge Müdür Yard. .
Macun:Mah. 117 Cad. No:24
Yenimahalle ANKARA
0312-2031957
0312-3974096

İkinci Müracaat Yeri:
İsim
: Kemal YILMAZ
Unvan
:Bölge Müdür V.
Adres
: Macun Mah. 117 Cad. No:24
Yenimahalle/ANKARA
Tel
: 0312-2031951
Faks
: 0312-3974096
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