BİLECİK EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ,
BÖLGE TRAFİK VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

1

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN ADI

S.N

1- Sürücü belgesi sahibinin bizzat müracaatı halinde kimlik belgesi ve bir adet
fotokopisi;
2- Vekalet ile gelinecekse vekalette sürücü belgesini almaya yetkilidir ibaresi
Güzergahlarımız dahilinde veya
bulunması ve vekalet ile bir adet fotokopisi, vekalet alanın kimlik belgesi ve 1 adet
başka illerden Şube
fotokopisi,
3Müdürlüğümüze gönderilen 2918
Sürücü belgesi alkollü olarak araç kullanmaktan 2. kez geri alınmışsa, Sürücü
Sayılı K.T. Kanununun 48/5,
Davranışları Geliştirme Eğitimi aldığına dair belge, 3. kez ve daha fazlasında geri
b)51, c)118. maddeleri
alınmışsa Psikoteknik Değerlendirme Raporu,
gereğince, geçici olarak geri
4- Sürücü belgesi geriye doğru 1 yıl içerisinde 5 kez aşırı hız ihlali nedeniyle geri
alınan sürücü belgelerinin,
alınmışsa Psikoteknik Değerlendirme Raporu,
süresi bitiminde sürücü belgesi 5- Sürücü belgesi geriye doğru 1 yıl içerisinde 100 ceza puanını doldurmak
sahibine teslim edilmesi
nedeniyle 1. kez geri alınmışsa sürücü kursundan Eğitim Belgesi, 2. kez geri
alınmışsa Psikoteknik Değerlendirme Raporu.

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)

15 Dakika

2

İlimiz dışında 2918 Sayılı
K.T.Kanununun ilgili maddeleri
veya Hacizli Yakalama nedeniyle
trafikten men edilen araçların
araç sahibinin müracaatı
doğrultusunda, aracının teslim
edilmesini istediği kişi ile ilgili
olarak muvaffakatname
düzenlenerek ilgili trafik
kuruluşuna faksının çekilmesi

3

Maddi Hasarlı Trafik Kazası
Tespit Tutanağının, ilgilisine
onaylı fotokopisinin verilmesi

Kazaya karışan kişinin kimlik belgesi

5 Dakika
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2918 Sayılı Karayolları Trafik
Kanununun 36,39,48,49 ve 118
maddeleri gereğinde trafikten
men edilen araçların teslimi.

1-Araç sahibi ve yeterli sürücü belgesi
2-Araç sahibi yok ise vekâlet veya Muvafakat name ile yeterli sürücü belgesi
3-Aracın Evrakları

10 Dakika

5

6

1- Araç sahibinin kimlik belgesi ve bir adet fotokopisi,
2- Aracını teslim edeceği kişinin kimlik bilgileri,
3- Araç şirket adına kayıtlı ise şirketin imza yetkilisi olduğuna dair imza sirküleri ile
birlikte şirket yetkilisi veya yasal vekili, ( vekil ise vekaletname aslı)
4- Sivil Toplum örgütü aracı ise yönetim kurulu kararı.
5- Araç sahibi ölmüs ise Veraset İlanı

1- Araç sahibinin bizzat müracaatı halinde kimlik belgesi, aracın trafik ve tescil
belgeleri, zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi, araç sahibinin sürücü belgesi ve
tüm evrakların birer adet fotokopisi,
2- Araç sahibinin sürücü belgesi trafikten men edilen aracı kullanmaya yeterli değil
ise aracı kullanabilecek sürücünün bizzat kendisi ve şahsın sürücü belgesi ve 1
adet fotokopisi,
Güzergahlarımız dahilinde 2918 3- Araç şirket adına kayıtlı ise şirketin imza yetkilisi olduğuna dair imza 30 Dakika
sirküleri ile birlikte şirket yetkilisi veya yasal vekili ( vekil ise vekaletname aslı),
Sayılı K.T.Kanununun ilgili
maddeleri veya Hacizli Yakalama aracı alacak şirket yetkilisi veya vekalet sahibinin sürücü belgesi ve tüm evrakların
birer adet fotokopisi,
ve 20-21-23-25-30-32-34-91
nedeniyle trafikten men edilen 4- Araç kiralık ise kiralama sözleşmesinin aslı,
5- Araç Muvafakat name ile alınacaksa, ilgili trafik kuruluşundan araç sahibinin
araçların teslim edilmesi
düzenleteceği Muvafakat name
6- Aracın hiç tescili yapılmamış ise tescil yaptırıldıktan sonra düzenlenen tescil ve
trafik belgesi.
7- Araç noter satışlı ise noter satışı alan kişinin adına tescil yapıldığına dair tescil
belgesi.

Trafikten men edilecek şerhinin
kaldırılması (2918 Sayılı
K.T.Kanununun saydığı çeşitli
nedenlerle, trafikten men
edilmesi gereken ancak men
edilmeden önce trafiğe
çıkmasına geçici olarak izin
verilen ve sonradan eksiklikleri
tamamlanan araçlar ile ilgili)

1- 2918 Sayılı K.T.Kanununun 34 üncü maddesinden izin verilen araçlar için araç
trafik belgesi,
2- 2918 Sayılı K.T.Kanununun 20/1-e maddesinden izin verilen araçlar için araç
tescil belgesi,
3- 2918 Sayılı K.T.Kanununun 32 inci maddesinden izin verilen araçlar için araç
tescil belgesi ve aracın kendisi,
4- 2918 Sayılı K.T.Kanununun 31/1-b maddesinden izin verilen araçlar için
takoğraf çıktısı.

10 Dakika

15 Dakika

10 Dakika

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracat yerine yada ikinci müracat yerine
başvurunuz.
İlk Müracat Yeri: Bilecik Emniyet Müdürlüğü

İlk Müracat Yeri: Bilecik Valiliği

İsim

: İl Emniyet Müdürü

İsim

: Vali Yardımcısı

Unvan

: 1. Sınıf Emniyet Müdürü

Unvan

: Vali Yardımcısı

Adres :İstiklal Mahallesi Tevfikbey caddesi no:101 Bilecik/ Merkez

Adres

: Hürriyet Mah. Dumlupınar 5.sok.no:2 Bilecik

Telefon : 0 (228) 212 18 42

Telefon : 0 (228) 212 10 24 / 0(228) 212 10 55

Faks

Faks

: 0 (228) 212 18 40

E-Posta : bilecikbasin@egm.gov.tr

: 0 (228) 212 20 58

E-Posta : bilecik@icisleri.gov.tr

