
                             Ek-2 
BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

HİZMET STANDARTLARI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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.  
 

 

 

İlk Müracaat Yeri : Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : İl Emniyet Müdürlüğü 

İsim : Talip DEMİR İsim  : Ali Kemal ARDA 

Unvan  : Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür  V. Unvan  : İl Emniyet Müdür Yardımcısı 

Adres : Otoyol Gözne Bağlantı Kavşağı Toroslar/MERSİN Adres : Limonluk Mahallesi 2457 Sokak No:4 Yenişehir/MERSİN 

Tel.  : 0 (324) 324 07 74  Tel.  : 0 (324) 318 33 00 

Faks : 0 (324) 324 07 56 Faks : 0 (324) 327 49 45 

e-Posta : www.mersin.pol.tr e-Posta : www.mersin.pol.tr 

 
 

 

SIRA 
NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER 

HİZMETİN 
TAMAMLANMA 

SÜRESİ (EN GEÇ) 

   1 
Trafikten men edilen aracın 

teslimi 

Trafikten men edilme sebebinin eksikliğinin giderilmesine yönelik belgenin ibrazı ile araç sahibi değil ise yasal temsilcisi 

olduğuna dair belge. 
10 dakika 

2 

2918 KTK 'nun 48/5 

maddesinin ihlal edilmesiyle 

geri alınan sürücü belgelerinin 

teslimi 

-6 ay süre ile geri alınmış ise; trafik idari para cezalarının tamamının ödendiğine dair belge, 

-2 yıl süre ile geri alınmış ise; "Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi" ni tamamladıklarına dair belge ile trafik idari para 

cezalarının tamamının ödendiğine dair belge, 

-5 yıl süre ile geri alınmış ise; "Pisiko-teknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzmanı Muayenesi" sonucunda sürücülüğe engel 

halinin olmadığına dair belge ile trafik idari para cezalarının tamamının ödendiğine dair belge. 

10 dakika 

3 

2918 KTK 'nun 48/9 

maddesinin ihlal edilmesiyle 

geri alınan sürücü belgelerinin 

teslimi 

Trafik idari para cezalarının tamamının ödendiğine dair belge. 10 dakika 

4 
Hız kuralını ihlal sonucu geri 

alınan sürücü belge teslimi 
Pisiko-teknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzmanı Muayenesi sonucunda sürücülüğe engel halinin olmadığına dair belge.  10 dakika 

5 
100 ceza puanını doldurması 

nedeniyle alınan sürücü belge 

teslimi 

"Trafik ve Çevre Bilgisi Eğitimi" aldıklarına dair belge. 10 dakika 

6 
Maddi Hasarlı trafik kaza 

raporunun teslim edilmesi 
Kazayı yapan sürücünün veya araç sahibinin kimliğini ibraz etmesi yeterlidir. 10 dakika 

http://www.mersin.pol.tr/
http://www.mersin.pol.tr/


Ek-2 
ANAMUR BÖLGE TRAFİK DENETLEME İSTASYON AMİRLİĞİ 

 
HİZMET STANDARTLARI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin beli rtilen sürede tamamlanmaması veya 
yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. 
 

 

 

İlk Müracaat Yeri : Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği İkinci Müracaat Yeri : Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği 

İsim : Ahmet ALANCI İsim  : Oktay ÇÖPLÜ 

Unvan  : İstasyon Amir Yrd. Unvan  : İstasyon Amir V. 

Adres : Ören Mahallesi Antalya Asfaltı Üzeri Anamur/MERSİN Adres : Ören Mahallesi Antalya Asfaltı Üzeri Anamur/MERSİN 

Tel.  : 0 (324) 835 14 45 Tel.  : 0 (324) 835 14 45 

Faks : 0 (324) 835 14 55 Faks : 0 (324) 835 14 55 

e-Posta : www.mersin.pol.tr e-Posta : www.mersin.pol.tr 

 
 

 

SIRA 
NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER 

HİZMETİN 
TAMAMLANMA 

SÜRESİ (EN GEÇ) 

   1 
Trafikten men edilen aracın 

teslimi 
Trafikten men edilme sebebinin eksikliğinin giderilmesine yönelik belgenin ibrazı ile araç sahibi değil ise yasal 
temsilcisi olduğuna dair belge. 

20 dakika  

2 

2918 KTK 'nun 48/5 
maddesinin ihlal edilmesiyle 

geri alınan sürücü 
belgelerinin teslimi 

-6 ay süre ile geri alınmış ise; trafik idari para cezalarının tamamının ödendiğine dair belge,                                     
-2 yıl süre ile geri alınmış ise; "Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi" ni tamamladıklarına dair belge ile trafik idari 
para cezalarının tamamının ödendiğine dair belge,                                                                                                                    
 -5 yıl süre ile geri alınmış ise; "Pisiko-teknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzmanı Muayenesi" sonucunda 
sürücülüğe engel halinin olmadığına dair belge ile trafik idari para cezalarının tamamının ödendiğine dair belge.   

10 dakika 

3 

2918 KTK 'nun 48/9 
maddesinin ihlal edilmesiyle 

geri alınan sürücü 
belgelerinin teslimi 

Trafik idari para cezalarının tamamının ödendiğine dair belge.   10 dakika 

4 
Hız kuralını ihlal sonucu geri 
alınan sürücü belge teslimi 

Pisiko-teknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzmanı Muayenesi sonucunda sürücülüğe engel halinin olmadığına dair 
belge. 

10 dakika 

5 
100 ceza puanını doldurması 

nedeniyle alınan sürücü 
belge teslimi 

"Trafik ve Çevre Bilgisi Eğitimi" aldıklarına dair belge. 10 dakika 

6 
Maddi Hasarlı trafik kaza 
raporunun teslim edilmesi 

Kazayı yapan sürücünün veya araç sahibinin kimliğini ibraz etmesi yeterlidir. 10 dakika 

http://www.mersin.pol.tr/
http://www.mersin.pol.tr/


Ek-2 

MUT BÖLGE TRAFİK DENETLEME İSTASYON AMİRLİĞİ 
 

HİZMET STANDARTLARI 

 

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. 

 

 

İlk Müracaat Yeri : Mut Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği İkinci Müracaat Yeri : Bölge Trafik  Şube Müdürlüğü 

İsim : Ahmet AKKAYA İsim  : Talip DEMİR 

Unvan  : Mut Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amir V. Unvan  : Bölge Trafik  Şube Müdür.V 

Adres : Kültür Mah. Atatürk Bul.No 186/E  Mut/MERSİN Adres : Otoyol Gözne Bağlantı Kavşağı Toroslar/MERSİN 

Tel.  : 0 (324) 774 80 18 Tel.  : 0 (324) 324 07 74 

Faks : 0 (324) 774 80 18 Faks : 0 (324) 324 07 56 

e-Posta :  e-Posta : 
www.mersin.pol.tr 

 

 

S. 

NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER 

HİZMETİN 

TAMAMLANMA 

SÜRESİ (EN GEÇ) 

   1 Trafikten men edilen aracın teslimi 
Trafikten men edilme sebebinin eksikliğinin giderilmesine yönelik belgenin ibrazı ile araç 

sahibi değil ise yasal temsilcisi olduğuna dair belge. 
20 dakika 

2 

2918 KTK 'nun 48/5 maddesinin ihlal 

edilmesiyle geri alınan sürücü 

belgelerinin teslimi 

-6 ay süre ile geri alınmış ise; trafik idari para cezalarının tamamının ödendiğine dair belge, 

-2 yıl süre ile geri alınmış ise; "Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi" ni 

tamamladıklarına dair belge ile trafik idari para cezalarının tamamının ödendiğine dair belge, 

-5 yıl süre ile geri alınmış ise; "Pisiko-teknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzmanı 

Muayenesi" sonucunda sürücülüğe engel halinin olmadığına dair belge ile trafik idari para 

cezalarının tamamının ödendiğine dair belge. 

10 dakika 

3 

2918 KTK 'nun 48/9 maddesinin ihlal 

edilmesiyle geri alınan sürücü 

belgelerinin teslimi 

Trafik idari para cezalarının tamamının ödendiğine dair belge. 10 dakika 

4 
Hız kuralını ihlal sonucu geri alınan 

sürücü belge teslimi 

Pisiko-teknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzmanı Muayenesi sonucunda sürücülüğe engel 

halinin olmadığına dair belge. 
10 dakika 

5 
100 ceza puanını doldurması nedeniyle 

alınan sürücü belge teslimi 
"Trafik ve Çevre Bilgisi Eğitimi" aldıklarına dair belge. 10 dakika 

6 
Maddi Hasarlı trafik kaza raporunun 

teslim edilmesi 
Kazayı yapan sürücünün veya araç sahibinin kimliğini ibraz etmesi yeterlidir. 10 dakika 

http://www.mersin.pol.tr/


                             Ek-2 
SİLİFKE BÖLGE TRAFİK DENETLEME İSTASYON AMİRLİĞİ 

 
HİZMET STANDARTLARI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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.  
 

 

 

İlk Müracaat Yeri : Silifke Bölge Trafik  Denetleme İstasyon Amirliği İkinci Müracaat Yeri : Bölge Trafik Denetleme Şube   

İsim : Cahit ÇALIŞIR İsim  : Talip DEMİR 

Unvan  : Silifke Bölge Trafik  Dnt. İst. A.V. Unvan  : Bölge Trafik Denetleme Şube  Müdür V. 

Adres : Göksu Mahallesi 89. Sokak No:2ERSİN Adres : Otoyol Gözne Bağlantı Kavşağı Toroslar/MERSİN 

Tel.  : 0 (324) 714 09 80 Tel.  : 0 (324) 324 07 74 

Faks : 0 (324) 714 32 26 Faks : 0 (324) 324 07 56 

e-Posta : www.mersin.pol.tr e-Posta : www.mersin.pol.tr 

 
 

 

SIRA 
NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER 

HİZMETİN 
TAMAMLANMA 

SÜRESİ (EN GEÇ) 

   1 
Trafikten men edilen aracın 

teslimi 

Trafikten men edilme sebebinin eksikliğinin giderilmesine yönelik belgenin ibrazı ile araç sahibi değil ise yasal temsilcisi 

olduğuna dair belge. 
20 dakika 

2 

2918 KTK 'nun 48/5 

maddesinin ihlal edilmesiyle 

geri alınan sürücü belgelerinin 

teslimi 

-6 ay süre ile geri alınmış ise; trafik idari para cezalarının tamamının ödendiğine dair belge, 

-2 yıl süre ile geri alınmış ise; "Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi" ni tamamladıklarına dair belge ile trafik idari para 

cezalarının tamamının ödendiğine dair belge, 

-5 yıl süre ile geri alınmış ise; "Pisiko-teknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzmanı Muayenesi" sonucunda sürücülüğe engel 

halinin olmadığına dair belge ile trafik idari para cezalarının tamamının ödendiğine dair belge. 

10 dakika 

3 

2918 KTK 'nun 48/9 

maddesinin ihlal edilmesiyle 

geri alınan sürücü belgelerinin 

teslimi 

Trafik idari para cezalarının tamamının ödendiğine dair belge. 10 dakika 

4 
Hız kuralını ihlal sonucu geri 

alınan sürücü belge teslimi 
Pisiko-teknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzmanı Muayenesi sonucunda sürücülüğe engel halinin olmadığına dair belge.  10 dakika 

5 
100 ceza puanını doldurması 

nedeniyle alınan sürücü belge 

teslimi 

"Trafik ve Çevre Bilgisi Eğitimi" aldıklarına dair belge. 10 dakika 

6 
Maddi Hasarlı trafik kaza 

raporunun teslim edilmesi 
Kazayı yapan sürücünün veya araç sahibinin kimliğini ibraz etmesi yeterlidir. 10 dakika 

http://www.mersin.pol.tr/
http://www.mersin.pol.tr/


                             Ek-2 
TARSUS BÖLGE TRAFİK DENETLEME İSTASYON AMİRLİĞİ 

 
HİZMET STANDARTLARI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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.  
 

 

 

İlk Müracaat Yeri : Tarsus Bölge Trafik İstasyon Amirliği İkinci Müracaat Yeri : Bölge Trafik  Şube Müdürlüğü 

İsim : Muhammet Salih GÜMÜŞTAŞ İsim  : Talip DEMİR 

Unvan  : Bölge Trafik İstasyon Amir V. Unvan  : Bölge Trafik  Şube Müdürü V. 

Adres : Şahin Mah. Sait Polat Bulvarı NO:384 Tarsus /MERSİN Adres : Otoyol Gözne Bağlantı Kavşağı Toroslar/MERSİN 

Tel.  : 0 (324) 651 22 22  Tel.  : 0 (324) 324 07 74 

Faks : 0 (324) 651 22 23 Faks : 0 (324) 324 07 56 

e-Posta : www.mersin.pol.tr e-Posta : www.mersin.pol.tr 

 
 

 

SIRA 
NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER 

HİZMETİN 
TAMAMLANMA 

SÜRESİ (EN GEÇ) 

   1 
Trafikten men edilen aracın 

teslimi 

Trafikten men edilme sebebinin eksikliğinin giderilmesine yönelik belgenin ibrazı ile araç sahibi değil ise yasal temsilcisi 

olduğuna dair belge. 
20 dakika 

2 

2918 KTK 'nun 48/5 

maddesinin ihlal edilmesiyle 

geri alınan sürücü belgelerinin 

teslimi 

-6 ay süre ile geri alınmış ise; trafik idari para cezalarının tamamının ödendiğine dair belge, 

-2 yıl süre ile geri alınmış ise; "Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi" ni tamamladıklarına dair belge ile trafik idari para 

cezalarının tamamının ödendiğine dair belge, 

-5 yıl süre ile geri alınmış ise; "Pisiko-teknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzmanı Muayenesi" sonucunda sürücülüğe engel 

halinin olmadığına dair belge ile trafik idari para cezalarının tamamının ödendiğine dair belge. 

10 dakika 

3 

2918 KTK 'nun 48/9 

maddesinin ihlal edilmesiyle 

geri alınan sürücü belgelerinin 

teslimi 

Trafik idari para cezalarının tamamının ödendiğine dair belge. 10 dakika 

4 
Hız kuralını ihlal sonucu geri 

alınan sürücü belge teslimi 
Pisiko-teknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzmanı Muayenesi sonucunda sürücülüğe engel halinin olmadığına dair belge.  10 dakika 

5 
100 ceza puanını doldurması 

nedeniyle alınan sürücü belge 

teslimi 

"Trafik ve Çevre Bilgisi Eğitimi" aldıklarına dair belge. 10 dakika 

6 
Maddi Hasarlı trafik kaza 

raporunun teslim edilmesi 
Kazayı yapan sürücünün veya araç sahibinin kimliğini ibraz etmesi yeterlidir. 10 dakika 

http://www.mersin.pol.tr/
http://www.mersin.pol.tr/
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