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YÖNETMELİK

İç�şler� Bakanlığından:

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/7/1997 tar�hl� ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Traf�k
Yönetmel�ğ�n�n 79 uncu maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“MADDE 79 – Kanunun �lg�l� maddeler�nde tanımlanan n�tel�ktek� traf�k suçlarını �şleyen sürücüler �le d�ğer
mevzuat kapsamında ps�ko-tekn�k açıdan sağlıklı olma şartı aranan sürücüler ekte yer alan 4 sayılı Cetvelde
tanımlanan usul ve esaslara uygun olarak, ps�ko-tekn�k değerlend�rme ve ps�k�yatr� uzmanı muayenes�ne tab�
tutulurlar. 

Muayene sonucu durumu uygun bulunan sürücüler�n sürücü belgeler� Kanunun �lg�l� maddeler�nde bel�rt�len
süreler�n sonunda �ade ed�l�r. Ekte yer alan 4 sayılı Cetvelde bel�rt�len usul ve esaslara göre yapılan ps�ko-tekn�k
değerlend�rme, Yönetmel�kte aynı cetvelde tanımlanmış altyapı özell�kler�ne sah�p, resm� ve özel kuruluşlar
bünyes�nde oluşturulan ve �l sağlık müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılmış merkezlerde çalışan ps�kolog unvanına
sah�p k�ş�ler�n gözet�m�nde yapılır. Ps�ko-tekn�k değerlend�rme raporu elektron�k s�stem üzer�nden e-�mza �le
düzenlen�r. K�ş� düzenlenen ps�ko-tekn�k değerlend�rme raporu �le b�rl�kte kırkbeş gün �çer�s�nde kamu veya özel
sağlık kuruluşlarında görev yapan ps�k�yatr� uzmanına başvurur. Ps�k�yatr� uzmanı, k�ş�ye a�t ps�ko-tekn�k
değerlend�rme raporundak� bulgular �le ps�k�yatr�k muayene sonucu elde ett�ğ� bulguları b�rl�kte değerlend�rerek, söz
konusu k�ş�n�n sürücülük yapmasına engel b�r durumun olup olmadığını bel�rten ps�k�yatr� raporunu elektron�k s�stem
üzer�nden düzenler. Düzenlenen bu raporlar s�stemde on yıl süre �le saklanır.

Bel�rt�len sürede ps�k�yatr� muayenes� �ç�n başvurmayan k�ş�ler altı ay boyunca tekrar teste kabul ed�lmez. Altı
ay sonunda yapılacak ps�ko-tekn�k değerlend�rme ve ps�k�yatr� muayenes�nde başarısız olan k�ş�ler �k� yıl boyunca
tekrar teste alınmaz.

K�ş� adına düzenlenen rapora otuz gün �çer�s�nde �l sağlık müdürlüğüne �t�raz edeb�l�r. Otuz gün �çer�s�nde
rapora �t�raz ed�lmemes� hâl�nde k�ş� �k� yıl boyunca tekrar teste alınmaz. İl sağlık müdürlüğü n�ha� karar �ç�n k�ş�y�,
daha önce ps�ko-tekn�k değerlend�rme yapılan test s�stem� olan başka b�r merkeze ve ps�k�yatr� uzmanı muayenes�
yapılmak üzere �k�nc� fıkrada bel�rt�len b�r sağlık kuruluşuna sevk eder.

İk�nc� ps�ko-tekn�k değerlend�rme rapor sonucu �le b�r öncek� rapor arasında farklılık var �se, �k�nc� raporun
sonucu geçerl� sayılır. İk�nc� değerlend�rme sonucunda da başarısız olan k�ş�ler başvuru üzer�ne �k�nc� test tar�h�nden
�t�baren üç ay sonra tekrar ps�ko-tekn�k değerlend�rmeye ve ps�k�yatr� muayenes�ne tab� tutulur. Bu değerlend�rmede
başarısız olan k�ş�ler �k� yıl süreyle yen�den ps�ko-tekn�k değerlend�rmeye alınmaz.

Eks�k veya gerçeğe aykırı rapor veren sorumlular hakkında Türk Ceza Kanununa göre �şlem yapılır. Ayrıca
gerçeğe aykırı rapor düzenleyen merkezlerde kayıtlı test c�hazları 5 (beş) yıl boyunca tekrar kullanılamaz.

Ps�ko-tekn�k değerlend�rme raporu ve ps�k�yatr� uzmanı muayene raporunun, yukarıda tanımlanan yetk�l�
k�ş�ler tarafından, 4 sayılı Cetvelde tanımlanan hükümler d�kkate alınarak düzenlenmes� zorunludur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek� 4 sayılı Cetvel�n 3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ğ) bend�nde yer
alan “Yetk�lend�r�lm�ş meslek kuruluşu tarafından” �bares�  “Sağlık Bakanlığınca” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek� 4 sayılı Cetvel�n 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (5) numaralı bend�ne
aşağıdak� alt bent eklenm�şt�r.

“ğ) Test odası ve test odasının bağlı olduğu kor�doru net şek�lde gösteren kamera s�stem� bulunmalıdır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek� 4 sayılı Cetvel�n 7 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�ne �k�nc�

cümleden sonra gelmek üzere, “Ps�kolog günde �st�rahat süreler� har�ç en fazla sek�z saat görev yapab�l�r. Ayda ek
mesa� süres� 72 saatten fazla olamaz. Ps�kologlar �ç�n bel�rlenen maks�mum çalışma süreler�n� aşmayacak şek�lde
merkezlerde 08.00 �le 23.00 saatler� arasında h�zmet ver�l�r.” cümleler� eklenm�şt�r.

MADDE 5 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek� 4 sayılı Cetvel�n 15 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�ne “test
anındak�” �bares�nden sonra gelmek üzere “en az üç” �bares� eklenm�ş ve aynı fıkraya aşağıdak� bent eklenm�şt�r.

“j) Test c�hazında uzaktan ulaşım sağlayacak herhang� b�r bluetooth, W�f� bağlantısı ve test �ç�n kullanılan
donanımlardan başka herhang� b�r donanım g�r�ş� bulunamaz.”

MADDE 6 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 7 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� İç�şler�, Çevre ve Şeh�rc�l�k �le Ulaştırma ve Altyapı Bakanları

b�rl�kte yürütür.

 
 


