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BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
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2
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5

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)

Güzergahlarımız dahilinde veya başka illerden
Şube Müdürlüğümüze gönderilen 2918 Sayılı
K.T. Kanununun 48/5, b)51, c)118. maddeleri
gereğince, geçici olarak geri alınan sürücü
belgelerinin, süresi bitiminde sürücü belgesi
sahibine teslim edilmesi

1- Sürücü belgesi sahibinin bizzat müracaatı halinde kimlik belgesi ve bir adet fotokopisi;
2- Vekalet ile gelinecekse vekalette sürücü belgesini almaya yetkilidir ibaresi bulunması ve vekalet ile bir adet fotokopisi,
vekalet alanın kimlik belgesi ve 1 adet fotokopisi,
3- Sürücü belgesi alkollü olarak araç kullanmaktan 2. kez geri alınmışsa, Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi aldığına
dair belge, 3. kez ve daha fazlasında geri alınmışsa Psikoteknik Değerlendirme Raporu,
4- Sürücü belgesi geriye doğru 1 yıl içerisinde 5 kez aşırı hız ihlali nedeniyle geri alınmışsa Psikoteknik Değerlendirme
Raporu,
5- Sürücü belgesi geriye doğru 1 yıl içerisinde 100 ceza puanını doldurmak nedeniyle 1. kez geri alınmışsa sürücü
kursundan Trafik ve Çevre Eğitim Belgesi, 2. kez geri alınmışsa Psikoteknik Değerlendirme Raporu.
6- Sürücü olmasında sakınca yoktur.(Uyusturucu ve Uyarıcı Madde Kullanımı)
7- Mahkemelerce alınan belgeler yine Mahkeme kararına istinaden iadeleri yapılmaktadır.

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

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.

15 Dakika

Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağının,
ilgilisine onaylı fotokopisinin verilmesi

1- Araç sahibinin/Sürücünün kazaya karışan kişinin kimlik belgesi ile müracaatı
2- Vekalet sahibinin kimliği ile vekalet aslı

5 Dakika

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,
3- Vekalet ile gelinecekse vekalet, vekalet alanın sürücü belgesi ve tüm evrakların birer adet fotokopisi,
4- Araç şirket adına kayıtlı ise şirketin imza yetkilisi olduğuna dair imza sirküleri ile birlikte şirket yetkilisi veya yasal
vekili ( vekil ise vekaletname aslı), aracı alacak şirket yetkilisi veya vekalet sahibinin sürücü belgesi ve tüm evrakların birer
adet fotokopisi,
5- Araç kiralık ise kiralama sözleşmesinin aslı,
6- Araç muvaffakatname ile alınanacaksa, ilgili trafik kuruluşundan araç sahibinin düzenleteceği muvaffakatname faksı.

15 Dakika

Güzergahlarımız dahilinde 2918 Sayılı
K.T.Kanununun ilgili maddeleri veya
Hacizli Yakalama nedeniyle trafikten men
edilen araçların teslim edilmesi

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 TÜVTÜRK Muayene belgesi,
2- 2918 Sayılı K.T.Kanununun 32 inci maddesinden izin verilen araçlar için araç tescil belgesi ve aracın kendisi,
3- 2918 Sayılı K.T.Kanununun 31/1-b maddesinden izin verilen araçlar için takoğraf çıktısı ve kalibrasyon ayar belgesi

15 Dakika

10 Dakika

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat
yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
E-Posta

: Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
: Nurcan ŞAYLI
: Şube Müdürü
: İsmetpaşa Mah. Şehit Milis Teğmen Rasim Koçal Cad. No:8
: 0 226 811 30 00 Dahili:
: www.yalova.pol.tr

İkinci Müracaat Yeri : Ek Hizmet Binası
İsim
: Mesut KUĞU
Unvan
: İl Emniyet Müdür Yardımcısı
Adres
: Adnan Menderes Mah.Rahmi Üstel Cad.No:2/1
Tel
: 0 226 811 30 00 Dahili:
E-Posta
: www.yalova.pol.tr

