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VALILIK MAKAMINA
ilgi : igigleri Bakanhsr Emniyet Genel Miidiirltigtiniin 04.08.2014 giin ve 11088401.2961.64008-1871/
101885 sayrh talimatr

maddesi ile elektronik ortamda tescil
yaprlacak ar aglarla itgiti igtemlerin yaprlmasna dair usul ve esaslartn yonetmelik ile belirlenece$i, genel hiikiimlerden
Laynaklanan sorumluluklan sakh kalmak izere, ikinci fikra hiikmtine gore yetkilendirilmig gergek veya 6zel hukuk
kigilerine, belirlenen usul esaslara aykrn hareket etmeleri halinde tespitinin yaprldrlr yerin miilki amiri veya konu ile
ilgili olarak yetkilendirece[i trafik tiscil birim amiri tarafindan on bin Ttirk Lirasr ( 201 5 yrh igin l3 .60 I .00 TL) idari
par a cezasr verilece$i,
Karayollan Trafik Ydnetmeli$inin 3l'inci maddesi son fikrasrnda; " Emniyet Genel Mi.idiirlilSii, arag imal veya
ithal edenler ile yetki verilenler tarafindan arag tesciline iligkin yaprlacak iglemlerle ilgili dtizenleme yapmaya,
zorunluluk getirmeye ve yaprlan iglemlerin, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapthp yaprlmadr$rnt denetlemeye

ilgi talimat gere[i 2918 sayrh Karayollan Trafik Kanunun 2}'inci

yetki

lidir" hiikmii bulundu[u,

Bu kapsamda:. enazbiri riitbeli Ug kigi olmak iizere Trafik Tescil $ube Miidiirii Bagkanh$rnda Btiro Amiri veya
tescil konusunda deneyimli memurlardan ( Polis Memuru GiH memuru ) olmak iizere en az tig kigilik bir tist komisyon
olugturulmasr, tist komisyon koordinesinde komisyonlar tarafindan en azyildabir kez denetim yaprlmast ( $ikayet, ihbar
veya gerek duyulacak hallerde her zzrnan ) denetim yaprlmasr istenildiginden;
Manisa Biiyiikgehir Merkez ve ilgelerinde faaliyet gdsterin elektronik ortamda arag tescil biriminde bulunan
ve
hizmet sa$layrcrlannrn belirlenen usul ve esaslara aykrrr hareket eden gergek veya tiizel kigilere idari para
bayiler
cezasl yazrlmasr igin Trafik Tescil ve Denetleme $ube Miidiir vekili Emniyet Amiri Yusuf ONAT'rn yetkilendirilmesine
Aynca Denetlenmesi amacryla Trafik Tescil ve Denetleme $ube Mtidiir vekili Emniyet Amiri Yusuf ONAT'rn
baqkanhfrnda, Komiser Yardrmcrsr Atalay QIRPAN, Tescil Btiro Memuru Bagpolis Memuru Naim OZGEDIK, Tescil
Biiro Memuru Mehmet OZgn ve Tescil Bi.iro Memuru Ali 62' in katrhmryla komisyon olugturulmasrna komisyon
arz ederim
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