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S.N H izm etin Allı B aşvuruda İstenilen  Belgeler T am an ıla ıın ıa  Süresi

1
(Hırsızlık. Y ankesicilik ve Dolandırıcılık v.b.) 
M üşteki ve m ağdur müracaatı

1-Nüfiıs cüzdanı veya sürücü belgesi fotokopisi

2-Ç’alman malzemelerin faturaları veya garanti belgesi

3-Resmi yazı (üst yazı) veya ifade tutanağı

Tahkikat tamamlanıncaya kadar

2 Çalman otolarla ilgili soruşturmanın yürütülmesi
1-Resmi yazı (üst yazı)
2-Tıafık tescil belgesi
3-Nüfiıs cüzdanı fotokopisi

Tahkikat tamamlanıncaya kadar

3 İhbar
İhbarcı tarafından verilmesi halinde açık kimiik ve 
adres bilgileri

1 G ün -  1 Aylık Süre

4 Bilgi edinm e kanunu gereği istenilen belgeler Açık kimlik bilgileri, adres bilgileri, e-mail adresi 30 gün

5 Dilekçe hakkı

1.Adı Soyadı
2. Adresi
3. Telefon numarası
4. E. Mail adresi ( varsa )

30 gün

6 Bilgi edinm e
l.A çık kimlik bilgileri
2-Adres bilgileri
3-E-maıl adresi

30 gün

7 Müracaat alma T.C. nıillıs cüzdanı Tahkikat tamamlanıncaya kadar

8 E-mail ihbarları E-mail adresi 30 gün

9 Cumhuriyet Başsavcılığından gelen talimat, soruşturma ve emir yazılan.

1-T.C. Kimlik Numarası.
2-İkamet Adresi.
3-İş Adresi.
4-Telelon Numarası,

Günlü Evraklar belirtilen gün içeresinde (Şube 
M üdürlüğümüze ulaştığı durumlarda)

10 Bilgi edinm e kanununa göre suç kayıtları ve form iptali hakkında bilgi talebi

1.Dilekçe
2.Açık adresi
3. Avukat takip ediyorsa vekâletname
4.T.C. kimlik numarası

30 gün

11 M ahkeme yazışmaları 
( adı soyadı, yaş ve diğer nüfus davaları)

1-Açık Kimlik Belgeleri
2-T.C. Kimlik Numarası

1 Hafta

12 Kayıp şahısların bulunması

1-Resmi yazı (üst yazı)
2-Nüfiıs cüzdanı fotokopisi
3-Eşgal belgesi
4-Başvuru formu
5-2 adet fotoğraf

Tahkikat tamamlanıncaya kadar

13
Vatandaşlık İşlem leri ve 
Saklı Nüfus işlemleri

Her iki işlem için ilk m üracaat İl N üfus ve Vatandaşlık 
Müdürlüğüne yapılmaktadır.
1-Yabancı şahıs Türk vatandaşı ile evli ise evlilik 
cüzdan fotokopisi,
2-Yabancıya ait pasaport fotokopisi,
3-İ1 G öç İdaresi M üdürlüğünce tanzim  edilen geçerli 
süreye sahip ikamet izni fotokopisi.

Tahkikat tamamlanıncaya kadar

Ca - n



4-Tıirk vatandaşının nüflıs eüzdaıı fotokopisi

14
M ahkem e yazışmaları 
( elden ta k ip li)

] -Elden takipli müzekkerelerde ( elden takipli ) 
ibaresinin yazılı olması
2-M üzekkereyi elden takip eden şahıs adına 
düzenlenmiş vekâletname
3-Açık kim lik bilgileri
4-T.C. kim lik numarası

3 dakika

15
Diğer şubeler tarafından som lan bilgi toplam a kaydı bildirilmesi talebi 
(ilim ize gelen devlet büyüklerinin konaklayacağı yerlerdeki çalışan personel ile 
i lg i l i)

1-Şahısın açık kimlik bilgileri
2-T.C. kim lik numarası 48 saat

16 Arşiv araştırması T.C. Kimlik Numarası 15 GÜN

17
18 Yaşından Büyük Kayıp Şahıslar Ve Kimliği Belirsiz Cesetler İle İlgili Yapılan 
İş Ve İşlem ler

1-Müearaatlar, Cum huriyet Başsavcılıklarına. Polis 
Merkezi Amirliğine veya Jandarma görevlilerine 
yapılmaktadır.
2-Kayıp Şahsa müracaatında bulunabilecek olanlar; 
Kayıp Şahısın Velisi, Vasisi, Alt Soy ve Üst Soy 
Yakınları ile bağlı bulunduğu durumlardır.
3-Kayıp Şahısın kimlik bilgileri
4-Kayıp Şahsa ait 2 adet fotoğraf
5-Eşgal bilgileri alınır.

Tahkikat Tamamlanıncaya Kadar

18 G özaltına alınan şahısların gözaltı sürelerinin bildirilmesi

Gözaltında kalanın; velisi, vasisi, alt soy ve üst soy 
yakınları ile bağlı bulunduğu kurumlar aracılığı ile 
şahısın kimlik bilgileri ve kalmış olduğu tarihi bildirir 
dilekçe

15 gün

19 Gözaltında Bulunanların Yakınları Ve Miidalisi İle Görüştürülmesi

Gözaltında kalan şahıslar, soruşturma durumuna göre 
yakınları ile görüştürülmektedir. Mttdafinin talebi 
Üzerine gözaltında bulanan şahısla görüşmesi 
sağlanmaktadır. Müracaat Anında

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat verine ya da ikinci müracaat yerine
şvurunuz.

İ lk  M ü ra c a a t Y eri Asayiş Büro Amiri

İsim : Serdar ELİTOK

Ünvan Büro Amiri

Adres İlçe Enin. Müd. Hizmet Binası

Telefon ( 0  412 )415 3490-7531

Faks

E- posta : \vvvw.dfvarb;ıkir pol.tr

İkim i M üracaat Yeri : Bismil İlçe Emniyet Müdürü.

İsim : Haşan TURAN

Ünvan : İlçe Emniyet Müdürü

Adres İlçe Emn. Müd. Hizmet Binası

Telefon ( 0  412 )4 1 5  3011

Faks

E- posta : ıuvvv.divarbakir.pol.tr


