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1  

Trafikten men edilen araçların teslim 

edilmesi  
a) 20/1-a/1 da men edilen araçlar  
b) 20/1-e den men edilen araçlar  
c) 21 den men edilen araçlar  
d) 25 den men edilen araçlar  
e) 26/1 den men edilen araçlar  
f) 28 den men edilen araçlar  
g) 30/1-a dan men edilen araçlar  
h) 30/1-b den men edilen araçlar  

  

a) Aracın tescil belgesi, araç sahibi veya vekaletname ile yetkilendirdiği biri, kimlik 

fotokopileri,polnet çıktısı araç veya vekalet sahibinin sürücü belgesi yoksa sürücü sahibi biri 

b) Aracın tescil belgesi, araç sahibi veya vekaletname ile yetkilendirdiği biri, kimlik 

fotokopileri,polnet çıktısı araç veya vekalet sahibinin sürücü belgesi yoksa sürücü sahibi biri 

c) Aracın tescil belgesi, araç sahibi veya vekaletname ile yetkilendirdiği biri,kimlik 

fotokopileri,polnet çıktısı,araç veya vekalet sahibinin sürücü belgesi yoksa sürücü sahibi biri 

d) Aracın tescil belgesi, araç sahibi veya vekaletname ile yetkilendirdiği biri,kimlik 

fotokopileri,polnet çıktısı,araç veya vekalet sahibinin sürücü belgesi yoksa sürücü sahibi biri  

e) Aykırı durumda olan donanım ve yazıların söktürülmesi, Aracın tescil belgesi, araç sahibi 

veya vekaletname ile yetkilendirdiği biri,kimlik fotokopileri,polnet çıktısı,araç veya vekalet 

sahibinin sürücü belgesi yoksa sürücü sahibi biri  

f) Aykırılığın giderilmesi, , Aracın tescil belgesi, araç sahibi veya vekaletname veya 

muvaffakatname ile yetkilendirdiği biri,kimlik fotokopileri,polnet çıktısı,araç veya vekalet 

sahibinin sürücü belgesi yoksa sürücü sahibi biri  

g) Aracın teknik şartlara uygun olduğunu gösteren resmi evrak, Aykırılığın giderilmesi, 

Aracın tescil belgesi, araç sahibi veya vekaletname veya muvaffakatname ile yetkilendirdiği 

biri,kimlik fotokopileri,polnet çıktısı,araç veya vekalet sahibinin sürücü belgesi yoksa sürücü 

sahibi 
h) Aykırılığın giderilmesi, Aracın tescil belgesi, araç sahibi veya vekaletname veya 

muvaffakatname ile yetkilendirdiği biri,kimlik fotokopileri,polnet çıktısı,araç veya vekalet 

sahibinin sürücü belgesi yoksa sürücü sahibi  

  
  
  
  
  
  
  
  

15 DAKİKA  

  



   

 

 ı)31/1-b den men edilen araçlar  

 
i) 32 den men edilen araçlar  

 

 
j) 34 den men edilen araçlar 

 

  
k) 65/1-b den men edilen araçlar  

 

 
l) 65/1-d den men edilen araçlar  

 
 

m) 65/1-e den men edilen araçlar 
  

 
n) 65/5 den men edilen araçlar  

 
 

o) 91 den men edilen araçlar  

 

 
ö)EK-2 den men edilen araçlar 

ı)Eksikliğin giderildiğine dair resmi evrak, Aracın tescil belgesi, araç sahibi veya vekaletname 

veya muvaffakatname ile yetkilendirdiği biri,kimlik fotokopileri,polnet çıktısı,araç veya vekalet 

sahibinin sürücü belgesi yoksa sürücü sahibi  

i)Yapılan teknik değişikliğin tescil belgesine işlenmiş olması, Aracın tescil belgesi, araç sahibi 

veya vekaletname veya muvaffakatname ile yetkilendirdiği biri,kimlik fotokopileri,polnet 

çıktısı,araç veya vekalet sahibinin sürücü belgesi yoksa sürücü sahibi  

J) Aracın tescil belgesi, araç sahibi veya vekaletname veya muvaffakatname ile yetkilendirdiği 

biri,kimlik fotokopileri,polnet çıktısı,araç veya vekalet sahibinin sürücü belgesi yoksa sürücü 

sahibi  

k) Gerekli şartların yerine getirilmesi, Aracın tescil belgesi, araç sahibi veya vekaletname 

ile yetkilendirdiği biri,kimlik fotokopileri,polnet çıktısı,araç veya vekalet sahibinin sürücü 

belgesi yoksa sürücü sahibi  

l) Gerekli şartların yerine getirilmesi, Aracın tescil belgesi, araç sahibi veya vekaletname 

ile yetkilendirdiği biri,kimlik fotokopileri,polnet çıktısı,araç veya vekalet sahibinin sürücü 

belgesi yoksa sürücü sahibi  

m) Gerekli şartların yerine getirilmesi, Aracın tescil belgesi, araç sahibi veya vekaletname 

ile yetkilendirdiği biri,kimlik fotokopileri,polnet çıktısı,araç veya vekalet sahibinin sürücü 

belgesi yoksa sürücü sahibi  

n) Gerekli şartların yerine getirilmesi, Aracın tescil belgesi, araç sahibi veya vekaletname 

ile yetkilendirdiği biri,kimlik fotokopileri,polnet çıktısı,araç veya vekalet sahibinin sürücü 

belgesi yoksa sürücü sahibi  

o) Sigorta yapıldığına dair poliçe, Aracın tescil belgesi, araç sahibi veya vekaletname veya 

muvaffakatname ile yetkilendirdiği biri, kimlik fotokopileri, polnet çıktısı, araç veya vekalet 

sahibinin sürücü belgesi yoksa sürücü sahibi  
ö)Araç 15 gün bağlı kalır, Aracın tescil belgesi, araç sahibi veya vekaletname ile yetkilendirdiği 

biri, kimlik fotokopileri, polnet çıktısı, araç veya vekalet sahibinin sürücü belgesi yoksa sürücü 

sahibi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 DAKİKA 

  

2  

 

Muvaffakatname düzenlemek  
Araç sahibinin kimlik veya ehliyet fotokopisi,şirket aracı ise imza sirküsü,resmi kurum/kuruluş 

aracı ise resmi yazı,sivil toplum örgütü aracı ise yönetim kurulu kararı,araç tescil için pol-net 

çıktısı  

  

10 DAKİKA  

  
3  

El konulan ehliyetin vatandaşa teslim 

edilmesi  
a) 48/5 maddesinden 1. kez iptal edilen  
b) 48/5 maddesinden 2.kez iptal edilen  

a) 6 aylık el konulma süresi dolduktan sonra ehliyet sahibine kimlik fotokopisi ve teslim 

tesellüm fotokopisiyle teslim edilir  

b) 2 yıllık el konulma süresi dolduktan sonra ,sürücü davranışları geliştirme eğitimi 

aldıklarına dair belge,kimlik fotokopisi,teslim tesellüm tutanağıı  

  
15 DAKİKA  

  



  c) 48/5 maddesinden 3 ve 3 ten 

fazla iptal edilen  

 

d) 51/2-b maddesini 1 yıl içinde 5 

defa ihlal ettiği için iptal edilen  

 
 
e) 118.maddeden 1.kez iptal edilen  
 
f) 118.maddeden 2. kez iptal edilen  
g) 118.maddeden 3. kez iptal edilen  

c) 5 yıllık el konulma süresi dolduktan sonra psikoteknik değerlendirme ve muayene 

sonrasında durumu araç kullanmaya uygun olduğuna dair belge,kimlik fotokopisi,teslim tesellüm 

tutanağı  

d) 1 yıllık el konulma süresi dolduktan sonra psikoteknik değerlendirme ve muayene 

sonrasında durumu araç kullanmaya uygun olduğuna dair belge,kimlik fotokopisi,teslim tesellüm 

tutanağı  

e)  2 aylık el konulma süresi dolduktan sonra trafik ve çevre bilgisi eğitimi aldığına dair 

belge, kimlik fotokopisi,teslim tesellüm tutanağı  

f) 4 aylık el konulma süresi dolduktan sonra psikoteknik değerlendirme ve muayene sonrasında 

durumu araç kullanmaya uygun olduğuna dair belge,kimlik fotokopisi,teslim tesellüm tutanağı 
g) Belge süresiz olarak iptal edilir  

 

 

 

 

 

15 DAKİKA 

4 Fahri trafik müfettişliğiyle ilgili 

vatandaşın başvurularını almak  
40 yaşını doldurmuş olmak,2 adet fotoğraf, ikametgah ,sabıka kayıt belgesi (6 aydan fazla hapis 

cezası almamış olmak), sürücü belgesi(en az 10 yıllık), öğrenim durumunu gösteren belge(en az 

üniversite mezunu)valilik makamının sevkli şahsın dilekçesi.  

  

10 DAKİKA  

   

                   

  
            
  

  

  

  

  

  

  

            


