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YÖNETMELİK 
İçişleri Bakanlığından: 

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 18/7/1997 tarihli ve 23053 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik 
Yönetmeliğinin 79 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Madde 79 – Kanunun ilgili maddelerinde tanımlanan nitelikteki trafik suçlarını işleyen sürücüler ile diğer 
mevzuat kapsamında psiko-teknik açıdan sağlıklı olma şartı aranan sürücüler ekte yer alan 4 sayılı Cetvelde 
tanımlanan usul ve esaslara uygun olarak, psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesine tabi 
tutulurlar. Muayene sonucu durumu uygun bulunan sürücülerin sürücü belgeleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen 
sürelerin sonunda iade edilir. 

Ekte yer alan 4 sayılı Cetvelde belirtilen usul ve esaslara göre yapılan psiko-teknik değerlendirme, aynı 
cetvelde tanımlanmış altyapı özelliklerine sahip, resmi ve özel kuruluşlar bünyesinde oluşturulan ve il sağlık 
müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılmış merkezlerde çalışan psikolog unvanına sahip kişiler tarafından yapılır. Psiko-
teknik değerlendirme raporu üç nüsha olarak düzenlenir. Düzenlenen raporun iki nüshası sürücüye verilir, bir nüshası 
merkezde kalır. Düzenlenen bu raporlar on yıl süre ile saklanır. Kişi düzenlenen psiko-teknik değerlendirme raporu ile 
birlikte otuz gün içerisinde, kamu veya özel sağlık kuruluşlarında görev yapan psikiyatri uzmanına başvurur. Psikiyatri 
uzmanı, kişiye ait psiko-teknik değerlendirme raporundaki bulgular ile psikiyatrik muayene sonucu elde ettiği 
bulguları birlikte değerlendirerek, söz konusu kişinin sürücülük yapmasına engel bir durum olup olmadığını belirten 
psikiyatri raporunu iki nüsha olarak düzenler. Kamuya ait sağlık kuruluşlarında çalışan psikiyatri uzmanlarının 
düzenlediği raporlar çalıştıkları sağlık kuruluşlarının amirleri tarafından, özel sağlık kuruluşlarında çalışan psikiyatri 
uzmanlarının düzenlediği raporlar ise bağlı bulundukları il sağlık müdürlüğü veya il sağlık müdürlüğünün ilçe 
düzeyinde yetkilendireceği ilçe sağlık müdürlüğünce onaylandıktan sonra geçerlidir. Onay aşamasında, raporu 
düzenleyen hekimin raporun düzenlendiği kuruluşta çalışıp çalışmadığı ve imzanın kendisine ait olup olmadığı imza 
sirkülerinden kontrol edilir ve raporlar imza karşılığında sürücüye teslim edilir. 

İl sağlık müdürlüğünce, yetkilendirilen resmi ve özel kuruluşlara ve bu kuruluşlarda çalışan yetkili kişilere ait 
güncelleştirilmiş listeler Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez il emniyet müdürlüğüne bildirilir. 

Kişi verilen raporlara otuz gün içerisinde il sağlık müdürlüğüne itiraz edebilir. İl sağlık müdürlüğü nihai karar 
için kişiyi, daha önce psiko-teknik değerlendirme yapılan test sistemi olan başka bir merkeze, başka bir merkez yoksa 
aynı merkeze psiko-teknik değerlendirme raporu tarihinden itibaren üç ayın bitiminde gönderir. Kişiye psiko-teknik 
değerlendirme yapılması esnasında il sağlık müdürlüğünden bir gözlemci bulundurulur. Psikiyatri uzmanı muayenesi 
yapılmak üzere, kişi il sağlık müdürlüğünce belirlenecek bir sağlık kuruluşuna sevk edilir. İkinci psiko-teknik 
değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayene sonucu ile bir önceki rapor arasında farklılık var ise, ikinci raporun 
sonucu geçerli sayılır. İkinci değerlendirme sonucunda da başarısız olan veya otuz gün içinde itiraz etmeyen kişiler iki 
yıl süreyle yeniden psiko-teknik değerlendirmeye alınmaz. 

Eksik veya gerçeğe aykırı rapor veren sorumlular hakkında Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılır. 
Psiko-teknik değerlendirme raporu ve psikiyatri uzmanı muayene raporunun, yukarıda tanımlanan yetkili 

kişiler tarafından, 4 sayılı Cetvelde tanımlanan hükümler dikkate alınarak düzenlenmesi zorunludur.” 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan  “30” ibaresi “60” olarak 

değiştirilmiş, aynı fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
“Gerekli görülmesi halinde İçişleri Bakanının onayı ile bu süre bir kez daha uzatılabilir.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Psiko-Teknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzmanı 
Muayenesinde Sürücülerde Aranılacak Şartlar İle Değerlendirme ve Muayeneye İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı “4 
sayılı Cetvel” ekteki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Çevre ve Şehircilik ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanları birlikte yürütür. 
 


