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1.Yasal Limitin üzerinde alkollü araç kullandığı 
tespit edilen sürücülerin ehliyeti geri alınır.

1. defada 6 ay geri alınır
2. defada 2 yıl geri alınır
3. defada 5 yıl geri alınır
Yasal limit hususi otomobil kullanıcıları için 0,50 promil 
hususi otomobil dışındaki diğer araçları kullanan sürücüleri için 0,20 promildir.

ALINIR
6 ay 2 yıl 5 yıl



2.Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde alarak araç 
kullanmak yasaktır.

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde alarak araç 
kullanan sürücünün sürücü beşgesi 5 yıl süre 
ile geri alınır. Ayrıca sürücüye 4.514 TL idari 
para cezası ve 20 puan cezası verilir.

ALINIR

20 PUAN ve

GERİ

5 yıl
4.514 tl. PARA 
CEZASI



3.Kolluk kuvvetince ölçüm yapılabilen teknik 
cihazların (alkolmetre vs.) kullanılmasını 
kabul etmemek.

Sürücünün sürücü belgesi 2 yıl geri alınır
20 puan cezası ve 2.507 TL idari para cezası verilir.
TTrafik Görevlisince uyuşturucu veya uyarıcı madde 
ölçümü yapılmasına müsade etmeyen, ancak uyuşturucu 
yada uyarıcı madde kullandığı konusunda makul şüphe 
duyulan sürücüler en yakın polis karakoluna götürülecek-
tir. Polis tarafından yürütülen soruşturma takip edilecek 
ve sonucuna göre KTK nın 48/8 maddesi gereğince işlem 
yapılacaktır.

ALINIR

2 YIL

20 PUAN
CEZA

ve

GERİ
2.507 tl. PARA 
CEZASI



4.% 30 dan fazla hız sınırını ihlal etmek
1 yıl içinde 5 defa % 30 dan fazla hız sınırını ihlal 
eden sürücünün sürücü belgesi 1 yıl süre ile geri 
alınır.
427 TL idari para cezası ve 15 puan cezası verilir.
Sürücü belgesi geri alınanların süresi sonunda Sürücü belgesi geri alınanların süresi sonunda 
psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı 
muayenesi sonucunda sürücü belgesi almasına mani 
hali olmadığı anlaşılanların belgeleri iade edilir.

1YIL
5 DEFA

15 PUAN
CEZA

ve

%30
427 tl. PARA 
CEZASI



5.1 yıl içinde 100 ceza puanını doldurmak

1. defada 2 ay geri alınır
2. defada 4 ay geri alınır
3. defada mahkeme kararına göre işlem yapılır.
Ceza puanı nedeni ile sürücü belgesi geri alınanlar; Ceza puanı nedeni ile sürücü belgesi geri alınanlar; 
birinci defada eğitime, ikinci defada psikoteknik 
değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesine 
tabi tutulur, muayene sonucunda sürücülük 
yapmasına engel hali yoksa belgesi iade edilir.

1.DEFA 2 AY
4 AY

MAHKEME

2.DEFA
3.DEFA



6.Asli kusurlu olarak ölüme sebebiyet vermek
Asli kusurlu olarak, ölümle sonuçlanan trafik kazalarına se-
bebiyet veren sürücünün ehlyeti 1 yıl süre ile geri alınarak 
sürücü mahkemeye sevkedilir.

TRAFİK 
      KAZASI

MAHKEME




