
ENEZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ   

TRAFİK DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ 

                                                                                                KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU                                                                                        EK-2 

 

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 

HİZMETİN 

TAMAMLANMA 

SÜRESİ  

(EN GEÇ) 

1 

GERİ ALINAN 

SÜRÜCÜ BELGE 

TESLİM 

İŞLEMLERİ 

                                                                                      

1- Karayolları trafik kanununun 45. maddesinden iptal edilenler (sürücülüğe engel bir halinin olmadığı veya mevcut halin daha sonra 

ortadan kalktığı sağlık raporu ile teshit edildiği takdirde ilgilisine imza karşılığı teslim edilir.)  
2- Mahkeme kararı ile geçici iptal edilenler (süre bitimi teslim edilir)                                                                                                
3- Alkollü araç kullanma nedeni ile geçici iptal edilenler (1. kez 6 ay süreli geri alınanlar süre bitimi maliyeden alınan trafik ceza borcu 

olmadığına dair yazı - 2. kez 2 yıl süreli geri alınanlar süre bitimi il sağlık müdürlüklerinden verilme südge 'sürücü davranışları 

geliştirme eğitim" belgesi ve maliyeden alınan trafik ceza borcu olmadığına dair yazı - 3. kez 5 yıl süreli geri alınanlar psiko teknik 

değerlendirme psikiyatri uzman muayenesi belgesi ve maliyeden alınan trafik ceza borcu olmadığına dair yazı - 48/9 "ölçüm reddi" 

2yıl süreli geri alınanlar maliyeden alınan trafik ceza borcu olmadığına dair yazı getirilmesi halinde ilgilisine imza karşılığı teslim 

edilir.)  
4- Uyuşturucu etkisinde araç kullanma nedeni ile geçici iptal edilenler (5 yıl süre bitimi sürücü olmasında sakınca bulunmadığına dair 

resmi sağlık kurumlarından alınmış sağlık kurulu raporu getirilmesi halinde ilgilisine imza karşılığı teslim edilir.)   
5- 100 ceza puanı nedeni ile geçici iptal edilenler (1 defa 2 ay süreli geri alınanlar sürücü kursu eğitim belgesi - 2. defa 4 ay süreli geri 

alınanlar  psiko teknik değerlendirme  psikiyatri uzman muayenesi belgesi getirilmesi halinde ilgilisine imza karşılığı teslim edilir.) 

5-15 Dakika 

2 

TRAFİKTEN 

MEN EDİLEN 

ARAÇ TESLİM 

İŞLEMLERİ 

Trafikten men edilme nedeni olan eksikliğin giderilmesi halinde veya eksikliğin otoparkta giderilmesinin mümkün olmadığı için izin talebinin 

"araç sahibi" - "vekalet sahibi" - "trafik kuruluşlarınca müracaatı ile araç sahibine teslim edilir. 
5-15 Dakika 

3 

TRAFİK KAZASI 

TESPİT 

TUTANAĞI 

TESLİM 

İŞLEMLERİ 

 

1- Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı ile sürücü alkol raporu sureti talebi istenmesi halinde araç sürücüsü veya araç sahibi-vekâlet 

sahibinin bizzat kendisinin kimlik belgesi ile müracaatı ile teslim edilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2- Yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı ile alkol raporu sureti talepleri kabul edilmemektedir.  Polis Merkezi Amirliği ve 

Cumhuriyet Başsavcılıklarına müracaat edebileceklerdir.) 

5-15 Dakika 

        Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda 

bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. 
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