
 

 

 

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 Yer     : Trfk. Dnt. Br. Amirliğ                                 İkinci Müracaat Yeri: Hazro İlçe Emniyet Amirliği 

İsim       :  Ceyhun ALADAĞ                                     İsim                          :   İlkay ARSLAN 

Unvan                   :  Trfk. Dnt. Br. Amir V.                   Unvan                       :   İlçe Emniyet Amir V.  

Adres      :  Hazro İlçe Emniyet Amirliği                     Adres                        :   Hazro İlçe Emniyet Amirliği 

Tel.      :  0412-671-25-19                                 Tel.                           :   0412-671-25-19 

Faks        :  0412-671-22-72                                 Faks                          :   0412-671-22-72   

E Posta                   : ceyhun.aladag@egm.gov.tr                         E Posta                    : ilkay.arslan@egm.gov.tr  

HAZRO KAYMAKAMLIĞI 

İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ 

TRAFİK DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ  

KAMU HİZMET STANDARTLARI 

S.N Hizmetin Adı Başvuruda İstenilen Belgeler 
Tamamlanma  

Süresi 

1 
Geri Alınan Sürücü  

Belgelerinin İadesi 

    % 50 promilden yüksek alkollü araç kullandığı tespit edilen 

sürücülerin,  suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl 

içinde; birinci defasında sürücü belgeleri altı ay geri alınır ve 

Vergi Dairesinden Trafik Cezası borcu olmadığına dair belge ile 

sürücü belgesi iade edilir,  

     2. defasında sürücü belgeleri iki yıl geri alınır Trafik Cezası 

Borcu Yoktur belgesi ve sürücü davranışlarını geliştirme 

eğitimine tabi tutulurlar ve başarılı olan sürücülerin belgeleri bu 

sonucu göre iade edilir,  

   3. defasında ise sürücü belgeleri beş yıl süreyle geri alınır, 

Trafik Cezası Borcu Yoktur belgesi ve psiko-teknik 

değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesine tabi tutulurlar 

ve başarılı olanla sürücülere belgeleri iade edilir. 

     1 yıl içerisinde 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü 

belgeleri 1.defasında 2 ay süre ile geri alınır ve süre bitiminde 

sürücü kursundan sürücü davranışlarını genleştirme kursu 

sertifikasını ibraz ettiğinde sürücü belgesi iade edilir. 2. defasında 

4 ay geri alınarak psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri 

uzmanı muayenesine tabi tutulurlar ve başarılı olan sürücülere 

belgeleri iade edilir. 

Mahkemelerce alınan belgeler yine Mahkeme Kararı ile iadeleri 

yapılmaktadır. 

10 DK 

2 

Trafik Kaza Tespit 

Tutanaklarının 

Verilmesi 

Maddi Hasarlı Trafik Kaza Tespit Tutanakları personelimiz 

tarafından tutulduktan sonra eksik evrak bulunmadığı takdirde 1 

iş günü içinde Amirliğimizden teslimi yapılmaktadır. Yaralamalı 

veya Ölümlü Trafik Kaza Tespit Tutanakları personelimiz 

tarafından tutulduktan sonra İlçe Emniyet Amirliğine bağlı Polis 

Merkezi Amirliklerine 24 saat içerisinde gönderilmektedir. 

10 DK 

3 
Otoparklara Çekilen 

Araçların Teslimi 

Otoparklara çekilen araçlar çekilen araç sahibi veya vasisine 

teslimi yapılmaktadır.  
10-30 DK 

    

    

4 

İlk ve Ortaokul 

Öğrencileri Eğitim 

Semineri 

Eğitim Talep Dilekçesi 80 Dakika 

    

5 
Lise Öğrencileri 

Eğitim semineri 
Eğitim Talep Dilekçesi 80 Dakika 

6 Ceza Veri Girişleri 

Ceza veri girişleri 1-7 iş günü içerisinde, Posta işlemleri tebligat 

teslimlerinin tamamı haftanın herhangi bir günü yapılmaktadır. 

Büroya müracaat eden vatandaşların ceza sorgulama, bilgi alma, 

gerekli yerlere yönlendirmesi yapılmaktadır. Yanlış gönderilen 

cezaların Vatandaşın dilekçesi ile müracaatı veya mahkemeler 

yoluyla iptalini / düzeltilmesini gerektiren cezalar ilgili yasalar 

çerçevesinde düşümü ve düzeltilmesi için Trafik Denetleme Şube 

Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar yapılmaktadır. 

10 dk,1 gün, 1 

ay 
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