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I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL)  
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

 

 

K1 YETKİ BELGESİ 

VERİLMESİ/YENİLENMESİ 

(GERÇEK KİŞİ) 

1-Başvuru dilekçesi (Ticari olarak tescilli, en az  1 birim olmak kaydıyla 25 ton 
asgari kapasite şartını sağlayacak şekilde özmal taşıtlara ait araç plaka ve tescil 
seri/sıra numaralarının bildirilmesi)  
Not: Adli sicil belgesi elektronik ortamda alınmaktadır. 

2 saat 

 

K1(Ö) YETKİ BELGESİ 

VERİLMESİ/YENİLENMESİ 

(GERÇEK) 

1-Başvuru dilekçesi (Kamyonet cinsi olmak kaydıyla ticari ve özel amaçlı olarak 
tescilli, en az  1 birim özmal taşıta ait araç plaka ve tescil seri/sıra 
numaralarının bildirilmesi) 
Not: Adli sicil belgesi elektronik ortamda alınmaktadır. 

2 saat 

 

K1(Ö) YETKİ BELGESİ 

VERİLMESİ/YENİLENMESİ 

(TÜZEL) 

1-Başvuru dilekçesi (Kamyonet cinsi olmak kaydıyla ticari ve özel amaçlı olarak 
tescilli, en az  1 birim özmal taşıta ait araç plaka ve tescil seri/sıra 
numaralarının bildirilmesi) 
2- Ticaret, Sanayi, Esnaf ve Sanatkarlar veya Ziraat Odalarından birine kayıtlı 
olduğunu gösteren belge aslı. 
3-En son Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı 
4- Firmanın Yabancı uyruklu olan ortak ve yönetici var ise ayrıca noter onaylı 
pasaport örneği 
Not: Ticaret Sicil Gazeteleri ve adli sicil belgeleri elektronik  
ortamda alınmaktadır. 
Not:2, 3 ve 4.maddelerdeki belgelerin asılları talep edilmesi halinde  
iade edilebilecektir. 

2 saat 

 

K2 YETKİ BELGESİ 

VERİLMESİ/YENİLENMESİ 

(GERÇEK/TÜZEL KİŞİ) 

1-Başvuru dilekçesi (Eşya taşımaya mahsus en az 1  birim olmak kaydıyla 
özmal taşıta ait araç plaka ve tescil seri/sıra numaralarının bildirilmesi) 
 

2 saat 

 

K3 YETKİ BELGESİ 

VERİLMESİ/YENİLENMESİ 

(GERÇEK) 

1-Başvuru dilekçesi (Ticari olarak tescilli, en az  2 birim olmak kaydıyla 35 ton 
asgari kapasite şartını sağlayacak şekilde özmal taşıtlara ait araç plaka ve tescil 
seri/sıra numaralarının bildirilmesi) 
 
Not: Adli sicil belgesi elektronik ortamda alınmaktadır. 

2 saat 

 

K3 YETKİ BELGESİ 

VERİLMESİ/YENİLENMESİ 

(TÜZEL KİŞİ) 

1-Başvuru dilekçesi (Ticari olarak tescilli, en az  2 birim olmak kaydıyla 35 ton 
asgari kapasite şartını sağlayacak şekilde özmal taşıtlara ait araç plaka ve tescil 
seri/sıra numaralarının bildirilmesi) 
2- Ticaret, Sanayi, Esnaf ve Sanatkarlar veya Ziraat Odalarından birine kayıtlı 
olduğunu gösteren belge aslı. 
3-En son Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı 
4- Firmanın Yabancı uyruklu olan ortak ve yönetici var ise ayrıca noter onaylı 
pasaport örneği 
Not: Ticaret Sicil Gazeteleri ve adli sicil belgeleri elektronik  
ortamda alınmaktadır. 
Not:2, 3 ve 4.maddelerdeki belgelerin asılları talep edilmesi halinde iade 
edilebilecektir. 

2 saat 
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K2* YETKİ BELGESİ 

VERİLMESİ/YENİLEMESİ 

(GERÇEK/TÜZEL KİŞİ) 

1-Başvuru dilekçesi (Eşya taşımaya mahsus, en az 1  birim kamyonet cinsi 
olmak kaydıyla özmal taşıta ait araç plaka ve tescil seri/sıra numaralarının 
bildirilmesi) 

2 saat 

 

K1* YETKİ BELGESİ 

VERİLMESİ/YENİLENMESİ 

(GERÇEK) 

1-Başvuru dilekçesi (Ticari olarak tescilli, en az  1 birim kamyonet cinsi olmak 
kaydıyla özmal taşıta ait araç plaka ve tescil seri/sıra numaralarının 
bildirilmesi) 
Not: Adli sicil belgesi elektronik ortamda alınmaktadır. 

2 saat 

 

K1* YETKİ BELGESİ 

VERİLMESİ/YENİLENMESİ 

(TÜZEL KİŞİ) 

1-Başvuru dilekçesi (Ticari olarak tescilli, en az  1 birim kamyonet cinsi olmak 
kaydıyla özmal taşıta ait araç plaka ve tescil seri/sıra numaralarının 
bildirilmesi) 
2- Ticaret, Sanayi, Esnaf ve Sanatkarlar veya Ziraat Odalarından birine kayıtlı 
olduğunu gösteren belge aslı. 
3-En son Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı 
4- Firmanın Yabancı uyruklu olan ortak ve yönetici var ise ayrıca noter onaylı 
pasaport örneği 
Not: Ticaret Sicil Gazeteleri ve adli sicil belgeleri elektronik  
ortamda alınmaktadır. 
Not:2, 3 ve 4.maddelerdeki belgelerin asılları talep edilmesi halinde  
iade edilebilecektir. 

2 saat 

 
FİRMA UNVAN 

DEĞİŞİKLİĞİ 

1- Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış unvan değişikliği başvuru 
dilekçesi (Yeni ünvana göre Taşıtların Ruhsat fotokopisi veya araç tescil 
seri/sıra numarasının bildirilmesi (Taşıt eklenebilen yetki belgesi sahipleri 
getirecek) 
2- Ticaret, Sanayi, Esnaf ve Sanatkarlar veya Ziraat Odalarından birine kayıtlı 
olduğunu gösteren belge aslı. 
3-En son Temsil ve ilzama yetkili kişileri adına düzenlenmiş noter onaylı imza 
sirküsü aslı (yeni unvana göre) 
Not: Ticaret Sicil Gazeteleri ve adli sicil belgeleri elektronik ortamda 
alınmaktadır. 
Not:2 ve 3.maddelerdeki belgelerin asılları talep edilmesi halinde  
iade edilebilecektir. 

2 saat 

 
FİRMA ADRES 

DEĞİŞİKLİĞİ 

1-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış adres değişikliği başvuru 
dilekçesi 
2- Ticaret, Sanayi, Esnaf ve Sanatkarlar veya Ziraat Odalarından birine kayıtlı 
olduğunu gösteren belge aslı. 
3-Yeni adresle uyumlu işyeri açma ve çalışma ruhsatı örneği, (kullanım alanı 
şartı olan yetki belgeleri için ) 
Not: Ticaret Sicil Gazeteleri ve adli sicil belgeleri elektronik ortamda 
alınmaktadır. 
Not:2 ve 3.maddelerdeki belgelerin asılları talep edilmesi halinde  
iade edilebilecektir. 

2 saat 

(Fiziki yer ve 

mekan şartı 

olan 

belgelerde 

Uygunluk 

Denetim 

Tutanağı 

sonrasında) 

 

FİRMA VERGİ DAİRESİ VE 

VERGİ NUMARASI 

DEĞİŞİKLİĞİ 

1-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış vergi dairesi değişikliği başvuru 
dilekçesi( Dilekçede yeni Vergi Dairesi, vergi numarası ve araçlara ait plaka ve 
tescil seri/sıra numarasının) bildirilmesi 

2 saat 
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 ÖZMAL TAŞIT İLAVESİ 1-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış taşıt ilave başvuru dilekçesi 
(Dilekçede taşıtlara ait araç plaka ve tescil seri/sıra numarası bildirilmesi) 

2 saat 

 
SÖZLEŞMELİ TAŞIT 

İLAVESİ  

1-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış sözleşmeli taşıt ilave başvuru 
dilekçesi (Dilekçede taşıtlara ait araç plaka ve tescil tescil seri/sıra numarasının 
bildirilmesi) 
2- Noterden veya E-Devlet kanalıyla yapılan Taşıt Kira Sözleşmesi aslı (Talep 
edilmesi halinde asılları iade edilecektir) 

2 saat 

 ÖZMAL TAŞIT DÜŞÜMÜ 1-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış taşıt düşüm başvuru dilekçesi 
2-Satış Sözleşmesi aslı (Talep edilmesi halinde asılları iade edilecektir) 

2 saat 

 
SÖZLEŞMELİ TAŞIT 

DÜŞÜMÜ 

1- Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış sözleşmeli taşıt düşüm başvuru 
dilekçesi 
2- Fesihe dair belge aslı, Araç satıldı ise fotokopisi. 

2 saat 

 

YOLCU/EŞYA YETKİ 

BELGESİ ACENTEYE 

TAŞIMACI İLAVE İŞLEMİ 

1-Başvuru dilekçesi  
2- Acentelik Sözleşmesi aslı  (Talep edilmesi halinde aslı iade edilecektir.) 

2 saat 

 

YOLCU/EŞYA YETKİ 

BELGESİ ACENTEYE 

TAŞIMACI DÜŞÜM 

İŞLEMİ 

1-Başvuru dilekçesi  
2- Fesihname aslı (Talep edilmesi halinde aslı iade edilecektir.) 

2 saat 

 
TAŞIT KARTI ZAYİ 

İŞLEMLERİ 
1- Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış taşıt kartı zayi dilekçesi (Araç 
plaka ve tescil seri/sıra numarasının bildirilmesi) 

2 saat 

 
YETKİ BELGESİ ZAYİ 

İŞLEMLERİ 1- Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış yetki belgesi zayi dilekçesi 
2 saat 

 YETKİ BELGESİ İPTALİ 

1- Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış yetki belgesi iptaline dair 
başvuru dilekçesi 
2- Temsil ve ilzam yetkilisi imza sirküsü aslı (Talep edilmesi halinde asılları iade 
edilecektir) 

2 saat 

 
YETKİ BELGESİ DEĞİŞİM 

İŞLEMİ 

1. Yetki Belgesi değişim dilekçesi (Temsil yetkilisi tarafında imzalanmış.) 
 

Not: Değişim yapılacak yetki belgesi alma şartları ve özel şartlarını sağlaması 
gerekmektedir. 
Not: Ticaret Sicil Gazeteleri ve adli sicil belgeleri elektronik ortamda 
alınmaktadır. 

2 saat 

(Fiziki yer ve 

mekan şartı 

olan 

belgelerde 

Uygunluk 

Denetim 

Tutanağı 

sonrasında) 
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YETKİ BELGESİ 1. DERECE 

YAKININA EL 

DEĞİŞTİRME 

1. El değiştirme dilekçesi ( Yetki belgesi sahibi tarafından imzalanacak) 
 

Not El değiştirme işlemi yapılacak Yetki belgesinin, alma şartları ve özel 
şartlarını Yönetmelikte öngörülen şartların sağlanması gerekmektedir. 
Not: Ticaret Sicil Gazeteleri, adli sicil belgeleri ile Nüfus Kayıt Örneği elektronik 
ortamda alınmaktadır. 

2 saat 

(Fiziki yer ve 

mekan şartı 

olan 

belgelerde 

Uygunluk 

Denetim 

Tutanağı 

sonrasında) 

 

YETKİ BELGESİ GERÇEK 

KİŞİDEN TÜZEL KİŞİLİĞE 

EL DEĞİŞTİRME 

1. El değiştirme dilekçesi ( Yetki belgesi sahibi tarafından imzalanacak) 
 

Not: El değiştirme işlemi yapılacak Yetki belgesinin, alma şartları ve özel 
şartlarını Yönetmelikte öngörülen şartların sağlanması gerekmektedir. 
Not: Ticaret Sicil Gazeteleri ve adli sicil belgeleri elektronik ortamda 
alınmaktadır.  

2 saat 

(Fiziki yer ve 

mekan şartı 

olan 

belgelerde 

Uygunluk 

Denetim 

Tutanağı 

sonrasında) 

 

YETKİ BELGESİ TÜZEL 

KİŞİLERİN AKTİF VE PASİF 

BİRLEŞME YOLUYOLA EL 

DEĞİŞTİRME 

1. El değiştirme dilekçesi  
 

Not: El değiştirme işlemi yapılacak Yetki belgesinin, alma şartları ve özel 
şartlarını Yönetmelikte öngörülen şartların sağlanması gerekmektedir. 
Not: Ticaret Sicil Gazeteleri ve adli sicil belgeleri elektronik ortamda 
alınmaktadır. 

2 saat(Fiziki 

yer ve 

mekan şartı 

olan 

belgelerde 

Uygunluk 

Denetim 

Tutanağı 

sonrasında) 

 

YETKİ BELGESİ GERÇEK 

KİŞİLERDE VEFAT 

NEDENİYLE EL 

DEĞİŞTİRME 

1. Vefat eden yetki belgesi sahibinin kanuni mirasçılarının belirtildiği mirasçılık 
belgesi 
2. Kanuni mirasçıları tarafından verilmiş yetki belgesi üzerindeki hakkından 
feragat ettiğine dair noter tarafından düzenlenmiş feragatname. (Talep 
edilmesi halinde asılları iade edilecektir) 
Not: Vefat eden yetki belgesi sahibinin yetki belgesinin yenileme süresinin 
bitim tarihine kadar kanuni mirasçılarının bakanlığa yazılı olarak başvurmaları 
kaydıyla , adlarına düzenlenecek belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 2 yıl 
içerisinde belge şartlarına uyum sağlaması gerekmektedir. 
Not: Ticaret Sicil Gazeteleri ve adli sicil belgeleri elektronik ortamda 
alınmaktadır. 
Not: Ölen yetki belgesi sahibinin kanuni mirasçıları, yetki belgesinin geçerlilik 
süresinin bitim tarihine kadar Bakanlığa yazılı olarak başvurmaları şartıyla; 
yetki belgesi geçerlilik tarihi ile ölüm tarihi arasındaki gün sayısının, mevcut 
yetki belgesi cari ücretine düşen kısmı hak sahiplerine iade edilerek yetki 
belgesi/belgeleri iptal edilir ve bu çerçevede ücret iadesi yapılan kanuni 
mirasçılar yeniden bu belgeyle ilgili olarak, bu Yönetmeliğe göre herhangi bir 
hak iddiasında bulunamazlar. 

2 saat 

(Fiziki yer ve 

mekan şartı 

olan 

belgelerde 

Uygunluk 

Denetim 

Tutanağı 

sonrasında) 

 
ÖZEL İZİN BELGESİ 

(GENEL İHRACAT İÇİN) 

1-Dilekçe (Firma ve taşıt plakası bilgileri) 
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 

1 gün 
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Müdürlüğüne ibraz edileceğine dair taahhütname 
 

Not:2 ve 3.maddelerdeki belgelerin asılları talep edilmesi halinde  
iade edilebilecektir. 
 

 
ÖZEL İZİN BELGESİ (ÖZEL 

FATURALI İHRACAT İÇİN) 

1-Dilekçe 
2-Özel fatura aslı aslı (Talep edilmesi halinde asılları iade edilecektir) 
3-Özel faturanın gümrükte ibraz edilip Bölge Müdürlüğüne sunacağına dair 
taahhütname. 

1 gün 

 

 

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 : I. Bölge  Müdürlüğü  İkinci Müracaat Yeri: İstanbul Valiliği 
İsim  : Rüşdü AKDULUN  İsim  : Yusuf Ziya KARACAEV 
Unvan   : Bölge Müdür V.   Unvan   : Vali Yard. 
Adres       : Atatürk Havalimanı B kapısı  Adres                  : Cağaloğlu İSTANBUL 
                          karşısı Yeşilköy-İST  
Tel.   : 0212-465 58 00( pbx)        Tel                      : 0212-455 59 21               
Faks   : 0212-465 74 09   Faks                    : 0212-526 90 05 
e-Posta        : rusdu.akdulun@udhb.gov.tr e-Posta             : andacyuzer@istanbul.gov.tr 

mailto:rusdu.akdulun@udhb.gov.tr

