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Başvuru Evrakları: 
 

1. İş makinesi tescil başvuru formu, 
2. Başvuru sahibinin şahıs olması halinde nüfus cüzdan fotokopisi veya ehliyet fotokopisi, 
3. Başvuru sahibinin tüzel kişilik olması halinde ise şirket temsilen yetkili kişinin veya 

vekâlet verilen kişinin imza sirküleri fotokopisi, 
4. İş makinesinin özelliklerini gösterir Teknik Belge, iş makinesi sahibi tarafından teknik 

belge imalatçı veya distribütör firmadan tedarik edilmiyorsa İş Makinesi Tescil Esasları 
ekinde yer alan teknik belgeyi doldurarak odaya teslim edilir,  

5. Aracın başvuru sahibine ait olduğunu tevsik edici belge;  
 Sıfır iş makinelerinin imalatçılarının Türk olması veya iş makinesi ithal edilse 

dahi bir distribütörden satın alınmış ise başvuru sahibi adına düzenlenmiş satış 
faturası,  

 İş makinesinin doğrudan ithalatçı firmadan alınması halinde ithalatçı firma 
tarafından başvuru sahibin adına düzenlenmiş fatura, gümrük giriş beyannamesi 
ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz, 
o İlk tescili yapılacak olan araçların satın alma veya gümrükten çekme 

tarihinden itibaren üç ay içinde araç sahipleri tarafından tescil işleminin 
yapılması için Odaya müracaat etmeleri zorunludur. 3 aylık sürenin geçmesi 

halinde ise araç sahibi tarafından öncelikle Trafik Tescil Büro Amirliğine 
gidilerek 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 20/e maddesi uyarınca ceza 
tahakkukunun yaptırılması ve akabinde bu cezanın vergi dairesine 
ödemesinin yapılarak tahakkuk evrakı ve ödendi makbuzunu Odaya ibraz 
edilmesi gerekmektedir. 

 İkinci el araçlarda başvuru sahibi adına noter tarafından düzenlenmiş satış 
sözleşmesi ile iş makinesini satan kişi adına düzenlenmiş olan tescil belgesinin 
aslı, 

 İş makinesinin satış faturası veya satış sözleşmesi ibraz edilmez ise Sulh Hukuk 
Mahkemesi tarafından düzenlenen iş makinesinin sahipliğini gösterir tespit 
belgesi, 

 Veraset ilamı, 
 Yukarıda sayılan belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti kabul edilebilir. Bu 

belgeler haricinde hiçbir belge sahiplik belgesi olarak kabul edilemez. 

6. İş makinesi tescil ücreti olan 425,00 TL.’nin odamız veznesine ödendiğine dair makbuz, 
 


