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Sürücü belgeme geri dönüş yolum 
 

 Sürücü belgesinin men edilme süresinin bitiminden en az 12 hafta önce ilgili olduğunuz sürücü belgesi 
börosuna başvurmalısınız. Orada tercih ettiğiniz bilirkişi makamı belirlenecektir. 

 İlgili makama sürücü belgesi dosyası gönderilecek. 
 İlgili makamdan kayıt bildirgesi ve ödeme bilgisi alınacak. 
 Ödeme tarihinden ortalama 14 gün sonra incelenmeniz için gün verilir. 
 Tıbbi ve psikolojik araştırmalar. 
 Tıbbi ve psikolojik bilirkişi raporu, bilirkişi incelemesinden en geç 14 gün sonra verilir. 
 Bilirkişi raporu ilgili olduğunuz sürücü belgesi bürosuna ibraz edilir. 
 Bilirkişi raporu olumlu olduğu takdirde sürücü belginiz geri verilebilir. 

 
Tıbbi ve psikolojik inceleme akışı 
 

 Kimlik tesbiti, araştırmalarla ilgili bilgilendirme 
 Konulara bağlı test 
 Tıbbi inceleme 
 Psikolojik inceleme 

 
Konuya bağlı yapılan testler 
 
Tıbbi incelemeler akışı 
 

 Sağlık durumu ile ilgili sorular, daha önceki hastalıklara bağlı  
ilaç alımları soruları. 

 Beden muayenesi (ev doktorundaki gibi) 
 Durumuna göre kan alımı veya uyuşturucu araştırması. 

 
Psikolojik incelemeler akışı 
 

 Inceleme sebeblerinin anlatımı. 
 Kişisel sorular. 
 Trafikteki olaylar ve arkasında yatan sebeblerin soruları. 
 Yaşadığınız olayları nasıl anlatırsınız? 
 Kendinizce nasıl kararlar aldınız? 
 Neler değiştirdiniz? Neden değiştirdiniz? 
 Bu değişimlerin devam etmesinden nasıl emin olabilirsiniz? 
 Karar bildirgesi. 

 
Dikkat edilmesi önemli noktalar 
 
Sürücü belgesi bürosu tesbit ettiği suçtan dolayı şüpheli ve tedirgindir. Sizin göreviniz bu şüpheleri ve 
tedirginliği ortadan kaldırmaktır. Bilirkişi bir şeyler kanıtlamak istemiyor, özellikle kendinizi kanıtlamak için 
şansınız var! Bunu kullanın! 
 

Evet istiyorum, ama nasıl? 
 

Sürücü belgesi danışmanlığı: (ücret sadece 55,- €) 
Güvenilir bir ortam ve kişilerle göz-göze karşılıklı konuşmalarla size önlemler tavsiye edilir.  
 

Hangi önlemlerle ve hangi girişimlerle, en uygun ve de başarılı olmanız, sizin kişisel özverinize bağlıdır. 
 

 kurslar 
 tek kişilik özel alıştırma 
 ayrıca özel önlem danışmanlıkları 

 

PSYCONSULTING: sürücü uygunluğunu destekler – Kişisel başarı programı 
 


