
 
T.C. 

KOZAKLI KAYMAKAMLIĞI 
İlçe Emniyet Amirliği  

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği 
 

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU  
 

SIRA 
NO  

VATANDAŞA SUNULAN 
HİZMETİN ADI  

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER  

HİZMETİN 
TAMAMLANMA 

SÜRESİ 
(EN GEÇ SÜRE) 

1 

BURS, EKONOMİK-
SOSYAL DURUMUN 
TESPİTİ AMACIYLA 

ADINA ARAÇ BULUNUP 
BULUNMADIĞININ 
SORGULANMASI 

Bu işlem Danışma Memuru tarafından sonuçlandırılır. 
1.İlgilisi tarafından isteğini belirtir dilekçe 
2.Dilekcenin İdari Büro Amirliğince kayda aldırılması 
3.Polnet ortamında Kişinin Tc Kimlik numarasından yapılacak sorgu neticesi 
elde edilen çıktının dilekçeye eklenerek müracaat sahibine elden teslimi yapılır. 

5 dakika 

2 
GERİ ALINAN SÜRÜCÜ  
BELGELERİNİN İADESİ 

% 50 promilden yüksek alkollü araç kullandığı tespit edilen hususi otomil 
sürücüleri ve 0,20 promil üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen diğer araç 
sürücüleri ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanarak araç kullandığı tespit 
edilen sürücülerin sürücü belgelerinin iadesi işleminde; 
a) 24/05/2013 tarihinden itibaren ilgili kişi hakkında trafik kurallarına aykırılık 
dolayısıyla bu kanun hükümlerine göre verilmiş olan idari para cezalarının 
tamamının tahsil edilmiş olduğunu gösterir vergi dairelerinden alınan belgenin 
ibraz edilmesi gerekmektedir.  
b) Suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde; birinci defasında 
sürücü belgeleri altı ay geri alınır, süresi bitiminde sürücü belgelerinin 
iadelerinde sürücü belgesi ilgilinin bizzat kendisine ya da bu konuya özel olarak 
yetkilendirilmiş kanuni vekiline iade edilir, 24/05/2013 tarihinden itibaren ilgili 
kişi hakkında trafik kurallarına aykırılık dolayısıyla bu kanun hükümlerine göre 
verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olduğunu gösterir 
vergi dairelerinden alınan belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.  
c) Suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde;  2. defasında 
sürücü belgeleri iki yıl süre ile geri alınır, ilgili İl Halk Sağlığı Müdürlüklerinde 
sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine tabi tutulurlarak kurumdan alacakları 
belgeyi ibraz etmek zorundadırlar. Süresi bitiminde sürücü belgelerinin 
iadelerinde sürücü belgesi ilgilinin bizzat kendisine ya da bu konuya özel olarak 
yetkilendirilmiş kanuni vekiline iade edilir. 24/05/2013 tarihinden itibaren ilgili 

10 dakika 



kişi hakkında trafik kurallarına aykırılık dolayısıyla bu kanun hükümlerine göre 
verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olduğunu gösterir 
vergi dairelerinden alınan belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.   
d) Suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde; 3. defasında ise 
sürücü belgeleri beş yıl süreyle geri alınır ve altı aydan aşağı olmamak üzere hafif 
hapis cezası ile birlikte psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı 
muayenesine tabi tutulurlar ve başarılı olanlara süresi bitiminde sürücü 
belgelerinin iadelerinde sürücü belgesi ilgilinin bizzat kendisine ya da bu konuya 
özel olarak yetkilendirilmiş kanuni vekiline iade edilir. 24/05/2013 tarihinden 
itibaren ilgili kişi hakkında trafik kurallarına aykırılık dolayısıyla bu kanun 
hükümlerine göre verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş 
olduğunu gösterir vergi dairelerinden alınan belgenin ibraz edilmesi 
gerekmektedir. 
e) 1 yıl içerisinde 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri 
1.defasında 2 ay süre ile geri alınır ve süre bitiminde sürücü kurslarından 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. 
f) Mahkemelerce alınan belgeler yine Mahkeme Kararı ile iadeleri yapılmaktadır. 
Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri 
beş yıl süreyle geri alınarak, bu kişiler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunun 
hükümleri uygulanır. Sürücü Belgelerinin süresi sonunda iadesinde ise ilgilinin 
Resmi Sağlık Kuruluşlarından Sağlık Kurulu Raporunu ibraz etmeleri ve ilgili 
kişi hakkında trafik kurallarına aykırılık dolayısıyla bu kanun hükümlerine göre 
verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olduğunu gösterir 
vergi dairelerinden alınan belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.  
 

3 
TRAFİK KAZA TESPİT 

TUTANAKLARININ 
VERİLMESİ 

Maddi Hasarlı Trafik Kaza Tespit Tutanakları personelimiz tarafından 
tutulduktan sonra eksik evrak bulunmadığı takdirde 1 iş günü içinde 
Müdürlüğümüzden teslimi yapılmaktadır. Yaralamalı veya Ölümlü Trafik Kaza 
Tespit Tutanakları personelimiz tarafından tutulduktan sonra Polis Merkezi 
Amirliklerine 24 saat içerisinde gönderilmektedir. 

10 dakika 



4 
OTOPARKLARA 

ÇEKİLEN ARAÇLARIN 
TESLİMİ 

Otoparklara çekilen araçlar çekilen araç sahibi, muvafakat sahibi ya da araç 
sahibinin vekâletname ile yetkilendirdiği vekiline eksik evraklarını 
tamamlayarak ibraz ettikten sonra teslimi yapılmaktadır. 

10 dakika 

5 
ENGELLİ PARK KARTI 

DÜZENLENMESİ 

1. Araç tescil belgesi fotokopisi 
2. Sürücü belgesi fotokopisi 
3. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf 
4.Özür durumunu gösteren yetkili hastanece düzenlenmiş heyet raporu 
fotokopisi 
5. Müracaat dilekçesi 

20 dakika 

6 

Muayenesi Yapılan 
Araçların Bilgisayar 

Ortamından Muayene için 
Verilen İzin süresinin 

Kaldırılması (Men 
Kaldırma) 

Trafikten men edilen aracın fenni muayenesi yapıldığını gösterir muayene raporu 
veya POLNET sorgusunda muayenesinin mevcut olduğunun tespit edilmesi. 5 dakika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
T.C. 

KOZAKLI KAYMAKAMLIĞI 
İlçe Emniyet Amirliği  

Belgelendirme Büro Amirliği 
 

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU  
 

SIRA 
NO  

VATANDAŞA SUNULAN 
HİZMETİN ADI  

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER  

HİZMETİN 
TAMAMLANMA 

SÜRESİ 
(EN GEÇ SÜRE) 

1 Yivsiz Tüfek Ruhsatı 

1- Kaymakamlık Makamına Dilekçe (TC.Kimlik Numarası Belirtilerek), 2- 
Ateşli Silah Alabilir Raporu (ASM veya TSM), 3-  4 adet fotoğraf ( son 6 
ay içerisinde çekilmiş), 4- Mal Müdürlüğüne Yivsiz Tüfek Ruhsat Harcı 
yatırıldığına dair makbuz 5- Mal Müdürlüğünden alınan borç durum belgesi, 
6- Adli sicil beyanı 7 – Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi talebi ile ilgili diğer 
evraklar (Mahkeme Kararları vb.). 

1-7 gün içerisinde 

 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin 
belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.   
  
 
İlk Müracaat Yeri      :  İkinci Müracaat Yeri        : 

Adı Soyadı : Cengiz DAL 
 

Adı Soyadı : Samet ÖZTÜRK 

Unvanı : İlçe Emniyet Amir V.  Unvanı : Kozaklı Kaymakamı 

Adres : Kayseri Caddesi No:27 
  Kozaklı 

 Adres : Atatürk Bulvarı 
  Kozaklı 

Tel. : 0 384 471 40 23  Tel. : 0 384 471 40 03 
Faks : 0 384 471 42 86  Faks : 0 384 471 41 55 
E-posta : kozakli@egm.gov.tr  E-posta : kaymakamlik@kozakli.gov.tr 

  



 

KOZAKLI POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

SIRA 
NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN 

TAMAMLANMA 
SÜRESİ (En Geç) 

1 İFADE ALMA ŞAHSA AİT NÜFUS CÜZDANI YA DA NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ  2 SAAT 

2 

KAYIP SÜRÜCÜ 
BELGESİ,ARAÇ RUHSATI 
VE ARAÇ PLAKA 
MÜRAACATI (Kayıp Eşya ve 
Belge Projesi) 

ŞAHSA AİT NÜFUS CÜZDANI YA DA NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ  10 DAKİKA 

3 KAYIP ŞAHIS MÜRACAAT KAYIP ŞAHSA AİT NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ VARSA EN SON HALİNE AİT VESİKALIK VE 
BOY FOTOĞRAFI 15 DAKİKA 

4 İŞ YERİ KİMLİK BİLDİRİMİ 
 (Çalışanlara Ait) 

ÇALIŞANLARA AİT KİMLİK BİLDİRME BELGESİ (Form-2),1 ADET VESİKALIK 
FOTOĞRAF 10 DAKİKA 

Başvuru esnasında yukarda belirtilen belgeler dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde,hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması 
durumunda;ilk ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. 

    

 İLK MÜRACAAT YERİ                                                                                İKİNCİ MÜRACAAT YERİ  
 İSİM:Ömer KARA                                                                                İSİM:Cengiz DAL  

 
ÜNVAN:Polis Merkezi Amir 
V.                                                                                ÜNVAN:İlçe Emniyet Amir V.  

 TEL:0384 471 40 23                                                                                TEL:0384 471 40 23  
 FAKS:0384 471 42 86                                                                                FAKS:0384 471 42 86  
 E-POSTA:kozakli@egm.gov.tr                                                                                E-POSTA:kozakli@egm.gov.tr  

 

tel:0384%20471%2040%2023
tel:0384%20471%2040%2023

