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Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri
18.07.1997 tarih ve 23053 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Karayolları
Trafik Yönetmeliği”nin 79 uncu maddesi ve Ek-4 sayılı cetvel doğrultusunda yürütülmektedir.
Ulaştırma Bakanlığı’nca hazırlanan ve 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Karayolu Taşıma Yönetmeliği” nin 60 ıncı maddesinin (e) bendi hükümleri
gereği yolcu ve eşya taşımacılığı işini yürüten kişilerin her beş yılda bir psiko-teknik değerlendirme
testinden geçmeleri zorunlu hale gelmiştir.
Psiko-teknik değerlendirme merkezlerinin söz konusu mevzuat kapsamında işleyişini düzenlemek
amacıyla işbu Genelge hazırlanmış olup buna göre;
1. Müdürlüğünüzce ruhsatlandırılmış psiko-teknik değerlendirme merkezleri sadece bulundukları
adreste -uygunluk belgesi verilen yerlerde- o hizmeti verebilirler. Bünyesinde sürücü çalıştıran kurum,
kuruluşlar, firma, oda, vakıf ve derneklerden şoförlerin işgücü kaybını önlemek için kendi adreslerinde
psiko-teknik değerlendirme testlerinin yapılması talepleri üzerine bu yerlerde hizmet verildiği tespitleri
Müdürlüğünüzce yapıldığı bilinmektedir. Bu şekilde yapılan faaliyetler Yönetmeliğe ve genel mevzuata
aykırı olup Müdürlüğünüzce bu hususun tespiti halinde düzenlenen raporlar geçersiz sayılacak ve Merkeze
verilen çalışma uygunluk belgesi Müdürlüklerince iptal edilecektir.
2. Karayolları Trafik Yönetmeliğinin “Psiko-teknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzmanı
Muayenesi” başlıklı 79 uncu maddesinde; “Kanunun ilgili maddelerinde tanımlanan nitelikteki trafik
suçlarını işleyen sürücüler, ekte yer alan 4 sayılı Cetvel’de 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 maddesinde belirtilen sürenin sonunda iade
edilir.
Psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesine tabi tutulacak kişiye, önce psikoteknik değerlendirme uygulanır. Kişi, düzenlenen psiko-teknik değerlendirme raporu ile birlikte psikiyatri
uzmanına başvurur. Psikiyatri uzmanı, kişiye ait psiko-teknik değerlendirme raporunda belirtilen bulgular
ile psikiyatrik muayenesi sonucu elde ettiği bulguları birlikte değerlendirerek, söz konusu kişinin sürücülük
yapmasına engel bir durum olup olmadığını belirten bir raporu iki nüsha olarak düzenler….. Ekte yer alan
4 sayılı Cetvelde belirtilen usul ve esaslara göre yapılan psikiyatri muayenesi ise, kamu ve özel sektöre ait
sağlık kuruluşlarında çalışan psikiyatri uzmanları tarafından düzenlenebilir. 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 bağlı
sağlık kuruluşunca onaylandıktan sonra geçerlidir.” hükümleri yer almaktadır.
Yine Yönetmelik Eki “4 Sayılı Cetvel” gereğince Psiko-teknik Değerlendirme Uygulama Yetki
Belgesi Psikolog adına düzenlenmekte, Merkezin Çalışma Uygunluk Belgesinde de Yetki Belgesine sahip
kişi yada kişilerin sorumluluğunda faaliyet göstermesine izin verilmektedir.
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Bu hükümlerden anlaşılacağı üzere; psiko-teknik değerlendirme işlemi ile psikiyatri uzman
muayenesi işlemi ayrı olarak değerlendirilmekte ve ayrı raporlara bağlanmaktadır. Merkezlerin
sorumluluğu da açıkça psikologlara verildiğinden, Merkezlerde psikolog istihdamı zorunlu olmakla birlikte
psikiyatri uzmanının mutlak surette Merkezde çalıştırılması zorunluluğu bulunmamaktadır.
Bu durumda; halen Çalışma Uygunluk Belgesi verilen Merkezlerde psikiyatri uzmanı da görev
alıyor ise bu şekilde hizmet vermeye devam edebilecekler, yeni açılacak Merkezler için psikiyatri uzmanı
istihdamı istenmeyecektir.
3. Sürücü adına, Merkezlerce Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen hususlar göz önünde
bulundurularak rapor tanzim edilmelidir. Yönetmeliğin ekinde yer alan ek-4 sayılı cetvelde Psiko-teknik
değerlendirme süresinin, asgari 1 (bir) saat olduğuna dair hüküm bulunmaktadır. Bu nedenle
Müdürlüğünüzce düzenlenen uygunluk belgesine kuruluşun çalışma saatleri ve cihaz sayısının tespit
edilerek yazılması, günlük test edilebilecek sürücü sayısının belirlenmesi ve merkezlerin bu şekilde bir
saatlik süreyi tamamlattıklarının kontrolü ile onay için Müdürlüğünüze getirilen raporların çalışma saatleri
göz önünde bulundurularak onaylanması gerekmektedir.
4. Psiko-teknik değerlendirme raporu ve psikiyatri muayene raporlarının Yönetmeliğin 79 uncu
maddesi hükümleri gereği, Müdürlüğünüzce raporda imzası bulunan hekimin imzası kontrol edilerek
onaylanması zorunludur. Taşıma işiyle uğraşan sürücüler adına düzenlenen ve Müdürlüğünüzce onaylanan
raporların sonuçlarının olumlu olup olmadığının Müdürlüğünüz kayıtlarına geçirilmesi, olumsuz rapora
sahip kişilere ait kimlik bilgilerinin ilinizin bağlı bulunduğu Ulaştırma Bakanlığının ilgili Bölge
Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. Ulaştırma Bakanlığının taşra teşkilatına ait liste yazımız ekinde
gönderilmiştir.
İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup, uygulamanın bu Genelge kapsamında yapılması
hususunda;
Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.
Uzm. Dr. F. Orhan GÜMRÜKÇÜOĞLU
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