
SIRA NO HİZMETİN ADI

HİZMETİN 

TAMAMLANMA 

SÜRESİ                               

(EN GEÇ)

T.C.

ORTAKÖY KAYMAKAMLIĞI

İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ

 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1
3071 Dilekçe  Kanunu 

Kapsamında Başvuru

1.Dilekçe

30 Gün
2. E-Mail

7 Gün

2-Nüfus cüzdanı fotokopisi

3-Doktor Raporu(Psikolojik, bedenen ve norolojik yönden sakıncasının bulunmadığına dair)

4-Üç adet fotograf

5-Rahsat harcını yatırdığına dair makbuz

Not: Dilekçe sahibinin adı soyadı ve imzası ile iş veya ikametğah adresinin bulunması gerekir.

Şahsın müracaatı elektronik ortamda(e-mail) ve diğer ilitişim araçlarıyla olabilir.

2
4982 Sayılı Bilgi Edinme 

Kapsamında Başvuru  

1.Dilekçe

15 Gün
2. E-Mail

Not: Dilekçe sahibinin adı soyadı ve imzası ile iş veya ikametğah adresinin bulunması gerekir.

Şahsın müracaatı elektronik ortamda(e-mail) ve diğer ilitişim araçlarıyla olabilir.

6-Vadesi dolmuş vergi borcu olmadığına dair belge ( 1000 TL üzeri)

7-Bir adet dosya

8-Adres bilgisi (sistem üzerinden Amirliğimizce temin edilmekte)

9-Sabıka kaydı (sistem üzerinden Amirliğimizce temin edilmekte)

4
Yivsiz Tüfek Satınalma 

Talebi

1-Dilekçe (Sabıka Kaydının olup olmadığını belirtir şekilde)

3
Yivsiz Tüfek Ruhsatname 

Talebi

1-Dilekçe (Sabıka Kaydının olup olmadığını belirtir şekilde)

5

Ses ve Gaz Fişeği atabilen 

Silahlara Bildirim Belgesi 

Düzenlenmesi (bildirim 

zorunluluğu kalkmış olup 

istenmesi halinde)

1-Dilekçe

7 Gün

2-Nüfus cüzdanı fotokopisi

3-Doktor Raporu(Psikolojik, bedenen ve norolojik yönden sakıncasının bulunmadığına dair)

4-Dört adet fotograf

5-Rahsat harcını yatırdığına dair makbuz

6-Vadesi dolmuş vergi borcu olmadığına dair belge ( 1000 TL üzeri)

7-Bir adet dosya

8-Adres bilgisi (sistem üzerinden Amirliğimizce temin edilmekte)

9-Sabıka kaydı (sistem üzerinden Amirliğimizce temin edilmekte)

6

Tabancalar için İl Merkezine 

kadar Nakil Belgesi 

Düzenlenmesi

1-Dilekçe

1 Gün2-Nüfus cüzdanı fotokopisi

3-Silah Ruhsat Fotokopisi

30 dak.
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi

3-Bir adet dosya

4-Kurusıkı tabanca tespit için getirilecek (Faturası ile)



2. Veraset İntikal yönünden borcu yoktur belgesi(İlgili vergi dairesinden)

40 dak.

2.  Müracat esnasında araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin vekillerinin veya kamu kurum ve kuruluşları tüzel kişilerce 

yetkilendirilen kişilerin dilekçesi ile savcılık veya kolluk birimimince düzenlenmiş çalınma olayına ait belge alınır.Aracın 

bilgisayar kayıtlarına '''çalınmıştır'' kaydı düşülerek tescil kaydı silinir.Araç tescil belgesi üzerine işlem tarihi ile birlikte 

''çalınmıştır''  kaydı düşülerek belge araç sahibine verilir.

8 Araç Devir İşlemleri

1.Noterlere henüz devredilmeyen bir işlemle birlikte devri yapılan bir işlemin aynı anda yapılması gerektiği durumlardaki 

işlemler ( Veraset işlemi ile birlikte trafikten çekme işlemi ).

                          8. Bilgisayar sistemine icra satış şerhi eklenmiş olacak

Not: İcra yoluyla alınan araçların satış tarihinden itibaren 1 ay içerisinde tescil zorunluluğu olup,bu süreyi geçirenler hakkında 

idari para cezası uygulanır.Trafikten çekme ve hurda işlemi için muayene ve zorunlu mali sorumluluk sigortası aranmaz.Araç 

şirket adına alınmış ise:Ticaret sicil Gazete, ilgili oda (sanayii, Esnaf ve Sanatkarlar vb.) sicil kayıt sureti. İmza sirküleri ibraz 

edilir.

3.   Araç tescil kaydının çalıntı tarihi itibariyle silindiği Gelir İdaresi Başkanlığı'na elektronik sistemle, bunun mümkün 

olmaması durumunda en geç on beş iş günü içrisinde yazılı olarak vergi dairesine bildirilir.

4.  Araçla birlikte belgelerde çalınmış ise araç sahibine aracın kayıtları çalınmıştır şerhi konulduğuna dair yazı verilir.

7
Aracın Çalınması Halinde 

Yapılması Gereken İşlemler

1.  Çalınan araçların tescil kayıtlarının kapatılması için çalındığı tarihten itibaren itibaren kapatılması için, çalındığı tarihten 

itibaren bir ay geçmiş olması şartıyla herhangi bir tescil şube veya bürosuna müracat.

40 dak.

2. İcra ve Kamu kurumlarınca satış yapılan 2.el araçların devri.

İstenilen Belgeler;1.Araç sahibi veya kanuni temsilcisinin müracatı.

                          2. Nüfus cüzdanı ( T.C kimlik numaralı olacak ).

                          3.İcra Müdürlüğü, vergi dairesi gibi kuruluşlarca düzenlenen satış yazısı ve satış tutanağı posta ile.

                          4.Zorulu mali mesuliyet sigortası.

                          5.Şoförler odasından nakil/ devir dosyası.

                          6.Aracın MTV borcu olmayacak.

                          7.Muayene süresi bitmiş ise muayene yaptırılacak.

10
Veraset İntikali Yoluyla 

Yapılacak İşlemler

1. Veraset İlamı alınacak (İlgili mahkemeden)

9 Kendi Adına Nakil

1.Araç sahibi veya kanuni temsilcisinin müracatı.

40 dak.

2.Nüfus cüzdanı ( T.C kimlik numaralı ).

3.Araca ait eski tescil belgesi ile plakalar.

4.Zorunlu mali sorumluluk sigortası.

5.Şoförler odasından nakil dosyası.

6.Aracın muayenesi yoksa muayene yaptırılacak.

7.Aracın MTV borcu olmayacak.

40 dak.

3. Sigorta 

4. Tescil belgesi

5. Trafik belgesi (fenni muayenesi biten araçlar için)

6. Varislerin nüfus cüzdanı örneği

7. Kaç varis var ise o kadar Araç Tescil Müracaat formu (Ek-1, şoförler cemiyetinden alınacak).

Not:Araç sahibinin nüfus müdürlüğündeki adres değişikliğiden itibaren 1 ay geçmeden nakil işlemi yapılması 

gerekmektedir.Araç sahibi şirket adına alınmış ise Ticari sicil Gazetesi , ilgili oda (sanayii, ticaret Esnaf ve sanatkarlar ) sicil 

sureti. İmza sirküleri ibrazi.



11 Okul servis araçları 40 dak.

13 Araç Bilgi Değişikliği 10 dak.

15 Açıklama Güncellenmesi 10 dak.

18 Kaza Tespit Tut. verilmesi 40 dak.

19

Geçici olarak  alınan sürücü 

belgesinin tekrar verilme 

işlemi 

30 dak.

21
Umuma Açık Yer 

Tahkikatları
1-İlgili kurumun talebi (Asayiş ve Güvenlik açısından) 7 gün

22 İlk Müracaat (Şikayet) 1- Nüfus Cuzdanı 30 dak.

İkinci Müracaat Yeri       : Ortaköy Kaymakamlığı

İsim                                : Murat ACAR

Unvan                            : Kaymakam

Adres                             :Ortaköy Kaymakamlığı

Tel.                                 : 0 364 491 4002

Faks                               : 0 364 491 4051

e-posta                           : ortakoy@icisleri.gov.tr

1. Karakol tarafından tutulan tutanak ile, Oto hırsızlık Büro Amirliğinden çalıntı olduğuna dair belge getirilir.

Müracaat ve Tescil Belgesi ile ilgili evraklar.

16 Kayıp/Çalıntı İşlemleri 40 dak.
2. Araç sahibinin isteği halinde, l ay geçince bir dilekçe ile aracın Taşıtlar Vergi Dairesindeki kayıtları kapatılabilir

1.ilk tescili, aktarma,ve tadilat işlemleri. Tescil için gerekli evraklar: Araç sahibinin veya kanuni temsilcisinin müracatı,Fatura 

ve faturayı düzenleyen bayinin yetki belgesi. Uygunluk Belgesi aslı, zorunlu mali mesuliyet sigortası aslı ve fotokopisi,nüfus 

cüzdanı (T.C kimlik numarası yazılı olacak). şöförler odasından kayıt dosyası, Ötv ödeme belgesi aslı , 2 adet Ek 1 formu.Not: 

Fatura kesim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmuktadır.Bu süreyi geçirenler idari para cezası 

uygulanır. Araç şirket adına alınmış ise Ticari sicil Gazetesi, İlgili Oda, imza sirküleri bulunacaktır.Eğer araç üzerinde tadilat 

varsa aracın muayeneye girmesi gerekir.

12 Hak Mahrumiyetleri
1.Hak mahrumiyeti ekleme (ekleme, çıkarma, muvafakat işlemleri vb.)

10 dak.
2.İlgili kurumların yazısı.

Müracaat ve Tescil Belgesi ile ilgili evraklar.

14 Plaka Zayii İşlemleri.

1.Araç sahibi veya kanuni temsilcisinin müracatı. Dilekçe.

40 dak.

2.Nüfus cüzdanı ( T.C kimlik numaralı ).

3.Trafik tescil belgesi aslı ve fotokopisi.

Not: Tek plaka (motorsiklet, yarı römork vb.) takma zorunluluğu olan araçların zayii ve çalınması durumu ile çift plaka takma 

zorunluluğu olanaraçların çift plakalarının zayii ve çalınması nedeni ile talep edilmesi halinde,aracın başka bir plakaya nakil 

olarak tescili yapılacağından tescil belgesi değişir.Araç üzerinde şerh kayıtı varsa plakasının olduğu tescil birimnde yok ise 

adresin olduğu tescilde işlemler yapılır.

40 dak.2-Aracın Trafik ve Tescil Belgesi

3-Aracın Sigortası

Trafik kazasına karışan sürücü veya araç sahibinin kimliği ile müracaatı

Sürücü belge sahibinin kimliği ile müracaatı ve ilgili evraklar

20
Araç ve sürücülerin kontrol 

işlemleri

1-Sürücü Belgesi
30dak.2- Araç Trafik ve Tescil Belgesi

3-Sigortası

İlk Müracaat Yeri       : İlçe Emniyet Amirliği                               

İsim                           : Yunus Emre ÇETİNKAYA

Unvan                       : Komiser Yardımcısı

Adres                        : Ortaköy İlçe Emniyet Amirliği

Tel.                           : 0 364 491 4408

Faks                         : 0 364 491 4008

e-posta                     : ortakoy@egm.gov.tr

17
Olay yerinde Kaza Tespit 

Tutanağının tanzim İşlemleri

1-Sürücü Belgesi ve Kimlik


