OLTU İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO

HİZMETİN ADI

1

SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN
SİLAHLARIN
BİLDİRİLMESİ

2

YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ

3

ŞENLİK VE İŞARET FİŞEKLERİNİN
KULLANILMASI

4

SİLAH BULUNDURMA RUHSATI

BAŞVURUDA İSTENİLEN
BELGELER
1- Kaymakamlık Makamına Dilekçe
2- Adli Sicil Belgesi
1-Kaymakamlık Makamına Dilekçe
2-Silah Taşımasına Engel
Halinin Bulunup Bulunmadığını Gösteren Sağlık Raporu
3-Harç Makbuzu
4-Fotoğraf
5-T.C. Nüfus Cüzdanı
6-Vergi borcu olmadığını
gösterir belge
1 iş günü öncesi müracaat
1-Kaymakamlık Makamına Dilekçe
2-A sınıfı ateşleyici yeterlilik belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi
3-Taahhütname
4-Güvenlik (Taşıyıcı) Belgesi
5-Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi aslı ve fotokopisi
6-Taşıma izin belgesi
1-Kaymakamlık Makamına Dilekçe
2-Silah Bulundurmasında Engel Halinin Bulunup Bulunmadığını Gösteren Heyet
Raporu
3-Harç Makbuzu
4-Son bir yıl içinde çekilmiş fotoğraf
5-Silah ruhsatı istek formu
İŞ YERİNDE BULUNDURMA
6-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı fotokopisi
7-Mükellefiyeti gösterir vergi dairesi yazısı
8-İşyeri ortaklık veya şirkete ait ise yönetimin buna ilişkin kararı ve muvafakat yazısı

HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1 saat

7 Gün

2 Gün

30 Gün

5

GERİ ALINAN SÜRÜCÜ
BELGE TESLİM
İŞLEMLERİ

1- karayolları trafik kanununun 41/e maddesinden iptal
edilenler (adli sicil kayıtlarında belirtilen suçlardan
hükümlülük kaydı görülmeyenler - ilgili mahkemeden
yasaklanmış hakların iadesine dair karar getirenler sürücü belgenin iadesi yönünde mahkeme kararı
bulunanlara iptal şerhi kaldırılarak ilgilisine imza
karşılığı teslim edilir.)
2-karayolları trafik kanununun 45. maddesinden iptal
edilenler (sürücülüğe engel bir halinin olmadığı veya
mevcut halin daha sonra ortadan kalktığı sağlık raporu
ile teshit edildiği takdirde ilgilisine imza karşılığı teslim
edilir.)
3-mahkeme kararı ile geçici iptal edilenler (süre bitimi
teslim edilir)
4-alkollü araç kullanma nedeni ile geçici iptal edilenler
(1. kez 6 ay süreli geri alınanlar süre bitimi maliyeden
alınan trafik ceza borcu olmadığına dair yazı - 2. kez 2
yıl süreli geri alınanlar süre bitimi il sağlık
müdürlüklerinden verilme südge 'sürücü davranışları
geliştirme eğitim" belgesi ve maliyeden alınan trafik
ceza borcu olmadığına dair yazı - 3. kez 5 yıl süreli geri
alınanlar psiko teknik değerlendirme psikiyatri uzman
muayenesi belgesi ve maliyeden alınan trafik ceza borcu
olmadığına dair yazı - 48/9 "ölçüm reddi" 2yıl süreli geri
alınanlar maliyeden alınan trafik ceza borcu olmadığına
dair yazı getirilmesi halinde ilgilisine imza karşılığı
teslim edilir.)
5- uyuşturucu etkisinde araç kullanma nedeni ile geçici
iptal edilenler (5 yıl süre bitimi sürücü olmasında sakınca
bulunmadığına dair resmi sağlık kurumlarından alınmış
sağlık kurulu raporu getirilmesi halinde ilgilisine imza
karşılığı teslim edilir.)
6- hız sınırını %30 aşmaktan geçici iptal edilenler (1 yıl
süre bitimi psiko teknik değerlendirme psikiyatri uzman
muayenesi belgesi getirilmesi halinde ilgilisine imza
karşılığı teslim edilir.)
7- 100 ceza puanı nedeni ile geçici iptal edilenler (1 defa
2 ay süreli geri alınanlar sürücü kursu eğitim belgesi - 2.
defa 4 ay süreli geri alınanlar psiko teknik
değerlendirme psikiyatri uzman muayenesi belgesi
getirilmesi halinde ilgilisine imza karşılığı teslim edilir.)

5 - 15 DAKİKA ARASI

6

7

8

trafikten men edilme nedeni olan eksikliğin giderilmesi
halinde veya eksikliğin otoparkta giderilmesinin
TRAFİKTEN MEN EDİLEN mümkün olmadığı için izin talebinin "araç sahibi" ARAÇ TESLİM
"vekalet sahibi" - "trafik kuruluşları tarafından araç
İŞLEMLERİ
sahibi adına düzenlenmiş ve 0 442 816 45 21 nolu
faksımıza gönderilen muvafakatname sahibi" tarafından
kimlik belgesi ile bizzat müracaatı üzere teslim edilir.

5 - 15 DAKİKA ARASI

TRAFİK KAZASI TESPİT
TUTANAĞI TESLİM
İŞLEMLERİ

1- maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı ile sürücü
alkol raporu sureti talebi istenmesi halinde araç sürücüsü
veya araç sahibi-vekalet sahibinin bizza kendisinin
kimlik belgesi ile müracaatı ile teslim edilir.
2- yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası tespit
tutanağı ile alkol raporu sureti talepleri kabul
edilmemektedir. polis merkezi amirliği ve cumhuriyet
başsavcılıklarına müracaat edebileceklerdir.)

5 - 15 DAKİKA ARASI

DEVİR VERASET
İŞLEMLERİ

1)devir veraset işlemi mirascılardan herhangi birinin
ikamet adresinin bulunduğu tescil birimi veya ait olduğu
tescil biriminde yapılır.
2)devir
veraset işleminde mirascılar adına ek(1) form , mirascılık
belgesi , veraset ilişiği , mirascılardan herhangi biri adına
sigorta ve ruhsat istenir 3)devredilecek araç
mirascılardan birinin üzerine işlem yapılacaksa
feragatname istenir

30-45 DAKİKA ARASI

9

YENİ KAYIT TESCİL
İŞLEMİ

1) Tescil işlemi, araç sahibinin tescile esas adresinin
bulunduğu yerdeki trafik tescil şube veya bürosunda
yapılır.
2) Araçların ilk tescilleri, ibrazı mecburi belgelerin
gösterilerek üzerindeki bilgilerin tam, okunaklı, örneğine
uygun olarak doldurulmuş, bu Yönetmeliğin ekinde yer
alan “Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formu” (ek1) veya işlemi yapan trafik tescil kuruluşunca elektronik
ortamda düzenlenen araç tescil işlem formlarının (ek43/A, ek-43/B) trafik tescil şube veya bürolarında yetkili
memurun önünde imzalanması suretiyle yapılır.
3) Araç sahibince beyan edilen bilgilerden araca ait
olanlar ibraz edilen belgelerle, kişiye ait olanlar ise nüfus
hüviyet cüzdanı ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğü Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi kayıtlarından
karşılaştırılarak yetkili memurca tasdik edilir.
4) Araca ait ibraz edilen belgelere " plakaya tescil
yapılmıştır" kaşesi vurulur ve bu belgelerden gerekli
görülenler muhafaza edilmek üzere araç sahibine iade
edilir.
5) Araca ve tesciline dair bilgiler Emniyet Genel
Müdürlüğünce elektronik ortamda tutulur. Ayrıca, tescile
dair müracaat formları (Ek-1, Ek-43/A-B) ve gerekli
diğer belgelerin saklanacağı dosya oluşturularak, tescil
plaka numarasına göre arşivlenir. Araç dosyasına
konulacak belgeler Emniyet Genel Müdürlüğünce
belirlenir.
6) Tescili yapılan araçların tescille birlikte aynı anda
trafikten çekilmesi talebinde bulunulması halinde,
öncelikle tescil işlemi yapılır, ancak motorlu araç trafik
belgesi düzenlenmez ve tescil plakası bastırılmaz. Tescil
işlemini takiben 41 inci madde hükümleri doğrultusunda
trafikten çekme işlemi yapılır.
tescil sırasında: a) araç gümrük şahadetnameli ise aslı,
fatura veya satış belgesi gibi diğer sahiplik belgeleri ise
aslı görülmek suretiyle sureti
b) uygunluk belgesinin aslı
c) araçta tadilat yapılmış ise, tse tarafından onaylanmış
"münferit araç uygunluk belgesi" aslı
d) özel tüketim vergisi ödeme belgesinin aslı
e) varsa vekaletname veya yetki belgesinin aslı görülmek
suretiyle fotokopisi f) zorunlu mali sorumluluk sigorta
poliçe ibrazı

30 - 45 DAKİKA ARASI

10

YAYLACI TANITIM KARTI

Dilekçe, 2 Adet Fotoğraf, Kimlik Fotokopisi

10 Dk.

11

KİMLİK BİLDİRİM

Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi (Form-2) 3 Adet, Kimlik Fotokopisi

5 Dk.

İlk Müracaat Yeri

İkinci Müracaat Yeri
İsim

: Şenol TURAN

: İlçe Emniyet Müdür V.

Ünvan

: Oltu Kaymakamı

Adresi

: İlçe Emniyet Müdürlüğü Oltu / ERZURUM

Adresi

: Oltu Kaymakamlığı Oltu / ERZURUM

Tel

: 0 442 816 43 46

Tel

: 0 442 816 10 10

Fax

: 0 442 816 45 21

Fax

: 0 442 816 23 23

İsim

: Osman ŞEN

Ünvan

