
ÇINAR İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ 
(Trafik Tescil Ve Denetleme Büro Amirliği)

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

SIRA
NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN 
TAMAMLANMA 

SÜRESİ (EN GEÇ)

1 Yeni Kayıt

1-Araç Faturası Aslı
2-Araca ait Teknik Belge
3-ÖTV Makbuzu Aslı
4-Zorunlu Karayolları Sigortası
5-2 Adet EK-1 formu(Cemiyetten)
6-Bayi yetki belgesi
7-Şahıslar için Nüfus Cüzdanı
8-Tüzel Şahıslar için İmza sirküsü ,Oda kayıt sicil örneği,Tic.Sicil 
Gazetesi fotokopileri
9-Şahısların kendisi veya vekillerinini bizzat müracaatı-Şirketler için 
imzaya yetkili kişiler veya vekillerinin bizzat müracaatı

30 dakika

2 Devir

1-Noter satış senedi
2-Araç Tesciline ilişkin geçici belge
3-Zorunlu Karayolu Sigortası(alıcı adına)
4-Araçların Muayenesi zorunludur.
5-Şahıslar için nüfus cüzdanı ile müracaatı veya vekilleri, Şirketler için 
imzaya yetkili kişi veya vekilinin müracaatı.

15 dakika

3 Nakil

1-Noter satış senedi
2-Araç Tesciline ilişkin geçici belge
3-Zorunlu Karayolu Sigortası(alıcı adına)
4-Araçların Muayenesi zorunludur
5-Cemiyetten alınacak 2 Adet Ek-1 formu
6-Eski Plakalar
7-Şahıslar için nüfus cüzdanı ile müracaatı veya vekilleri, Şirketler için 
imzaya yetkili kişi veya vekilinin müracaatı.

35 dakika



4 Tescil ve Trafik 
Belgesi Yenileme

Araç üzerinde teknik değişiklikten dolayı belgelerin yenilenmesi 
gerekiyorsa;
1-Aracın Özel Muayene İstasyonundan muayenesinin yaptırılması
2-Teknik değişikliği gerketiren durum ne ise ona ait Uygunluk belgesi 
Örn.:LPG tadilat, Koltuk takma veya sökme gibi.
3-Araca ait ruhsatlar zayi-yıpranma ise tescil belgesi yenilenir trafik 
belgesi çıkartmak için tespit veya muayenesi istenir

25 Dakika

5 Trafikten Çekme

1. Dilekçe ile Müracaat.
2. Tescil ve Trafik Belgesi.
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC. Numarası olacak)
4. Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı.
5. Plakaları getirilecek.
Not: Araç satın alınmış ise Nakil ve Devir işlemindeki şartlar aranacak, 
daha sonra Trafikten çekme işlemi yapılacaktır.
-İşlemi vekil takip ediyor ise vekaletname trafikten çekme işlemini 
yapmaya yetkili olarak tanzim edilecektir

20 Dakika

6 Belge Yenileme 
(Yıpranma)

1.Dilekçe.
2. Aracın muayenesi bitmiş ise, 2 adet Araç Tescil müracaat formu 
(Ek-1), (şoförler cemiyetinden alınacak ve Karayolları Muayene 
İstasyonundan Muayenesi yaptırılacak)
3. Sigorta.
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC. Numarası olacak)
5. Plakalar TR.rumuzlu değil ise değiştirilecek

20 Dakika

7 Araçların Hurdaya 
Ayrılması

1.Dilekçe ile Müracaat.
2. Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı.
3. Trafik ve Tescil belgeleri.
4. Plakalar getirilecek.
5-M1-N1 ve Üçtekerlekli motosikletlerin hurdaya ayrılma işlemi için bu 
araçların üzerinde herhangi bir kısıtlayıcı şerh bulunmaması şartıyla 
trafik bürolarından alınacak yazı ile ÖTA merkezlerine teslim edilmek 
şartıyla hurdaya ayrılır.
6-M1-N1 ve Üçtekerlekli motosikletler haricindeki araçların Hurda 
Müdürlüklerine teslim edilmek istenilmesi halinde; araçlar üzerinde

20 Dakika



Vergi borcu haricinde herhangi bir kısıtlayıcı şerh bulunmaması 
şartıyla 3 Adet EK-1 formu doldurularak müracaat edilecek.
7-Mevcut olmayan araçların 5838 sayılı kanun kapsamında hurdaya 
ayrılmak istenilmesi halinde, araç üzerinde vergi borcu haricinde 
herhangi bir kısıtlayıcı şerh bulunmaması şartıyla, aracın tescilli 
bulunduğu tescil bürosuna müracaat edilmesi şartıyla işlem 
yapılacaktır.
Not: Araç satın alınmış ise Nakil ve Devir işlemindeki şartlar aranacak, 
daha sonra Hurdaya çıkarma işlemi yapılacaktır.
İşlemi vekil takip ediyor ise vekâletname hurda işlemini yapmaya 
yetkili olarak tanzim edilecektir

8 Araçlarda Renk 
Değişikliği

1. Karayollarından renk tespiti (muayenesi yoksa TÜV'de muayenesi 
yaptırılacak).
2. Tescil ve Trafik Belgeleri.
3-Şahısların kendisi veya vekillerinini bizzat müracaatı-Şirketler için 
imzaya yetkili kişiler veya vekillerinin bizzat müracaatı

15 Dakika

9

Araçları 
Ticariden Gayri 
Ticariye, Gayri 

Ticariden Ticariye 
Çivirme

1. Araç tescil müracaat formu (Ek-1), (şoförler cemiyetinden).
2. Hususiden Ticariye çevrilecek araçların muayenesi yaptırılacak.
3. Ticariden Hususiye çevrilecek araçlarda ise gerekli görülenlerin 
muayenesi yaptırılacak.
3. Dilekçe ile müracaat edilecek.
4. Sigortası yaptırılacak.
5. Vergi Dairesinden ilişlik kesme belgesi alınacak.
6. Tescil ve Trafik Belgeleri.

20 Dakika

10

Unvan 
Değişikliği 

(İsim veya soyadı 
değişikliği)

1. Tescil ve Trafik Belgesi.
2. İki adet Araç Tescil müracaat formu (şoförler cemiyetinden).
3. Dilekçe.
4. Kayıtlı olduğu Nüfus idarisinden vukuatlı nüfus örneği.
5. Mahkeme kararı veya Evlenme cüzdanı (şahıslar için).
6. Şirketler için ticaret sicili.
7. Ticaret sicil tasdiknamesi, imza Sirküleri (Yeni unvana göre)
8. Şirketler için Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi.

20 Dakika



11
GEÇİCİ PLAKA (B) 

İSTENEN 
BELGELER

1. Bir hafta süre için verilir.
2. Aracın faturası-Gümrük şahadetnamesi-Satış Senedi ve örneği.
3. Sigorta.
4. Yabancı Menşeli araçlar için Karayollarından muayenesi 
yaptırılacak.
5. Dilekçe.
6. Harç makbuzu.
7. Bir ay sonra plakaları ve geçici Trafik belgeleri iade edilecek.
9. Araca ait tüm belgeler Trafik şube Müdürlüğü veya Büro Amirliğine 
iade edilecek.
10. Süre bitiminde ise belgeler araç sahibine iade edilecek.

20 Dakika

12

GEÇİCİ PLAKA 
(C) YOL BELGESİ 

İSTENEN 
BELGELER

1. İki adet Geçici Trafik belgesi.
2. İki adet Karton geçici plaka.
3. Aracın satın alındığı belge örneği.
4. Sigorta.
5. Mâliyeden Harç makbuzu.
6. Araç sürücüsünün sürücü belgesi fotokopisi.
7. En fazla 6 (altı) gün yol izni verilir.
8. Araçlar belirtilen güzergâh dışına çıkamaz.

30 Dakika

13

Ad, Soyadı, 
Ticari Unvan 
ihtiva Eden 

Tescil Plaka 
işlemleri

1. Araç Faturalı ise, faturalı araçlar için uygulanan tescil işlemleri 
uygulanır.
2. Araç şubemize tescilli ise, dilekçe ile müracaat edilir.
3. Araç başka il’den nakil geliyor ise, nakil araçlar için yapılan tescil 
işlemleri uygulanır.
4. T.C Merkez Bankası nezdinde bulunan merkez saymanlığının 
hesabına aktarılmak üzere Memur maaş katsayısı x100.000 +%18 
KDV yi ödediklerine dair makbuz istenir.
5. Birdefaya mahsus plaka parası yatırılır. Araç satılana kadar plaka 
parası alınmaz.

30 Dakika

14
LPG işlemi 

Yapılan Araçlarda 
Aranılan Belgeler;

1. Fatura.
2. Montaj tespit raporu.(Makine Müh. Odasından Tasdikli)
3. LPG Seri Tadilat -  Araç Uygunluk Belgesi. (Seri tadilat İçin)
4. Türk Standartlar Enstitüsü seri tadilat Tip Onay Belgesi.

20 Dakika



5. Montaj yapan Mühendisin Yetki Belgesi.
6. İki adet Ek-1 formu.
7. TÜV'de muayenesi yaptırılacak.
8. Dış plakalar için Dilekçe
9. Trafik Sigortası.
10. Nüfus cüzdanı fotokopisi 
Araç Şirket Adına İse;
a. Bağlı olduğu ticaret odasından, Oda kayıt sicil örneği
b. İmza sirküleri.
c. Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi.

15
İcra Kanalı ile 

Satılan Araçlarda 
istenilen Belgeler;

1. İcra Müdürlüğü, Vergi Dairesi gibi kuruluşlarca satış yazısı ekinde 
satış tutanağı ile birlikte.
2. Trafik Sigortası.
3. Tüm araçlar için 2 adet müracaat işlem formu.(Ek-1)
4. Eğer mecutsa Eski Tescil ve Trafik Belgeleri.
5- Araç muayenesi zorunludur.
5. Araç plakası değişmeyecekse, devir işlemleri için uygulanan 
işlemler yapılır. Araç nakil olacaksa nakil işlemleri için uygulanan 
işlemler yapılır.
6. Nüfus cüzdanı fotokopisi
7. İcra satışı yapılan araçlar istenilen belgeler ile birlikte bir ay 
içerisinde ilgili tescil kuruluşuna tescil edilmek zorunluluğu vardır.

20 Dakika

16
Motor ve şase 
Değişiminde 

istenilen Belgeler;

1. Motor satış senedi, Gümrük şahadetnamesi veya Fatura ile satın 
alınan Motor bloğunun girişi ile ilgili son sahibi arasındaki tüm satışa 
esas belgeler.
2. Makine Mühendisi tarafından çizilen teknik belge, Mühendisin bağlı 
olduğu oda tarafından tasdiklenecek.
3. Şoförler Derneğinden Araç Tescil Müracaat işlem formu (2 adet).
4. Araç alınan teknik belge ile muayeneye girecek.
5. Muayene istasyonu aracı muayene ettikten sonra Ek-1 formu 
üzerine “Motor veya Şase numarası yok Trafik verecek” kaşesini 
basacak.
6. Aracın bağlı olduğu Trafik Bürosunca Motor veya Şase numarası

40 Dakika



verilecek.
7. Verilen Motor veya Şase numarası yetkili usta tarafından motor 
veya şase bloğunun uygun yerine yazılacak.
8. Trafik Bürosunca yeni motor ve Şase numarası Tescil ve Trafik 
Belgesine işlenecek.

17 Çalınan Araçlarla 
ile ilgili işlemlerde;

1. Karakol tarafından tutulan tutanak ile, Asayiş Büro Amirliğinden 
çalıntı olduğuna dair belge getirilir.
2. Araç sahibinin isteği halinde, çalıntı tarihinden itibaren 1 ay 
geçmesine rağmen araç bulunmamışsa, çalıntı ve müracaat evrakları 
ile birlikte trafik bürosuna müracaat etmesi halinde aracınvergi kaydı 
kapatılması için ilgili vergi dairesine yazı yazılarak vergi kaydı 
kapatılabilir.
3-Eğer aracın tescilli olmadığı herhangi bir trafik kuruluşuna müracaat 
edilecekse 2 adet EK-1 formu açtırılır.

30 Dakika

18 Çalıntı Araç 
Bulunduğu Zaman;

1. Bulnan aracın teslim edildiğine dair belge ile trafik kuruluşuna 
müracaat edilmesi halinde aracın vergi kaydı açtırılır.Eğer araçla 
birlikte ruhsatlarıda çalınmış ise trafik bürosundan araç sahisi adına 
düznlenecek Tescil belgesi ile sigortası yaptırılır düzenlenecek EK-1 
formu ile muyene istasyonundan muayenesi yaptırılarak trafik 
bürosuna tekrar müracaat edilir ve trafik belgesi çıkarttırılır.
2. Bulunan araç sahibi bağlı bulunduğu Sigorta şirketinden para almış 
ise, ilgili sigorta şirketinden kendi adına ruhsat çıkması için bir vekil 
tayin eder.
3. Araç Karayolları muayene istasyonuna sevk edilir motor ve şase 
tespiti yaptırılır.

30 Dakika

19 Araçlarda Logo ve 
reklam işletilmesi

1. Şahısların kendi adına tescilli araçlarına, logo işletebilmesi için 
şahsın kendi adına ait işyerinin vergi levhası veya bayii levhası ile 
müracaat etmesi halinde, aracın üzerindeki logo ile muayene 
istasyonundan alacağı tespit raporu ile trafk bürosuna müracaat 
etmesi ile araç tescil belgesine logo işlenir.
2. Şirketler adına tescilli araçlarına şirketin unvanını veya tanıtımını 
veya üretimini yaptığı ürünlerin tanıtımına yönelik reklamları ve yazıları 
bir dilekçe ile tescil şubelerine müracaatla; muayene istasyonunca

20 Dakika



yapılan tespit neticesinde araç tescil belgelerine yazdırabilir.
3. Şahsın kendi adına tescilli ticari araçlarını şirket tarafından 
kiralanması halinde;

Noter Tasdikli iş akdi sözleşmesi yaptırılıp şirketin reklam logosu 
araçların yan karoseri ve otobüs ve minibüslerin arkalarına yazdırılır.

20

Araçlar üzerinde 
bulunan Rehin, 

haciz gibi şerhlerin 
kaldırılması

Araçlar üzerinde bulunan Rehin, haciz gibi şerhlerin kaldırılması için 
bu şerhlerin trafik bürolarınca işlenmiş olması şartıyla;
1-Araçlar üzerinde bulunan rehin şerhlerinin kaldırılması için şu şekilde 
rehin yazılarının aracın bağlı olduğu Trafik Bürosuna getirilmesi 
durumunda, araçlar üzerinde bulunan rehin şerhleri kaldırılır.
a- İlgili Banka şubesinden alınan rehin kaldırma yazısının, noterden 
tasdikli aslının araç ruhsatları ile birlikte getirilmesi, 
b- İlgili Banka şubesinin rehin kaldırma yazısına hitaben noterlerce 
düzenlenen rehin kaldırma ibraname yazısı.
c- Banka şubesinin Rehin kaldırma yazısının banka görevlilerince ilgili 
Trafik Bürosuna getirilmesi.
d- Bankalarca düzenlenen Rehin kaldırma yazısının iadeli taahhütlü 
posta yoluyla ilgili Trafik Bürosuna gönderilmesi durumunda, araç 
dosyasında bulunan Rehin şerhi kaldırılır, 
e- Pol-net ortamında rehin,haciz şerhi kaldırıldığı anda ruhsat 
değişimine gerek kalmadan noterlerce satış yapılır. Ayrıca notere 
hitaben herhangi bir yazı verilmez.
2- Eğer araç başka Trafik Şube veya Bürosuna tescilli ise, rehin ve 
haciz şerhleri bilgisayar kontrolü yapılarak getirilen evrakların 
sahteciliğe karşı gerekli incelemesi yapılarak bilgisayar ortamından 
kaldırılır.

15 Dakika

21 Tebdil

1-Sürücü Belgesinin Noterden veya Elçilikten Tasdikli Tercümesi
2-TC.Kimlik Aslı ve Fotokopisi
2-Sağlık Raporu (Sürücü Belgesi Sınıfına göre sağlık raporu)
4-Son altı içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf
5-Kan grubu Belgesi
6-Sürcü Belgesi sınıfına göre Vergi Dairesine yatırılan harç makbuzu

45dakika



7-Parmak İzi Belgesi
8-Sürücü Belgesi Dosyası
9-Yabancı Sürücü Belgesi(Almanya Sürücü Belgeleri Hariç Diğer 
Yabancı Sürücü Belgeleri İşlem Sonunda Teslim Edilecektir)

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvurulmasına rağmen, hizmetin belirtilen sürede 
tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine veya ikinci müracaat yerine 
başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri 
İsim 
Unvan 
Adres 
Tel.
Faks 
E Posta

İçe Emniyet Amirliği 
îrahiıjn AKYALÇIN

jyeX)eoetleme Büro Amir V. 
»Sk^No:7 Çınar

20 15
diyartöakirçinar@egm.gov.tr

İkinci Müracaaj 
İsim 
Unvan 
Adres 
Tel.
Faks 
E Posta

r İlçe\En^ıiyet Amirliği 
U

ıyKTAlmir V.
Mh.Sancak Sk.No:7 Çınar 
511 22 09 

2 511 24 25 
http://www.cinar.gov.tr
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