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İlgi  : İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 29.01.2020 tarihli ve 
 23635644.249-2212 sayılı yazısı.  

 
Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren şoförlerin, şoförlük 

mesleği bakımından psikoteknik açıdan uygunluğunu gösteren “Psikoteknik Değerlendirme 
Raporları”nın polis ve jandarma trafik birimlerince sorgulanması, sorgulama sonucunda 
belgesi olmayanlara 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’na göre işlem yapılması 
uygulamasının 03.02.2020 tarihine kadar uzatıldığı ilgi 29.11.2019 tarihli yazı ile bildirilmişti.  

 
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün ilgi yazısında; Sağlık Bakanlığı’nın, 

psikoteknik değerlendirme raporlarını e-rapor sistemi üzerinden onaylama işlemini 13.01.2020 
tarihi itibarıyla hazır hale getirdiği, 12.12.2018 - 13.01.2020 tarihleri arasında elektronik 
düzenlenen ancak onayı bulunmayan raporların (Onaysızdır) ibaresinin ilgili kurumlar ve         
e-rapor sistemi üzerinden paylaşılacağı, belirtilen süre içerisinde alınan Psikoteknik 
Değerlendirme Raporlarının sağlık birimlerince onaylanması ve mağduriyet yaşanmaması için 
03.02.2020 tarihinin 26.06.2020 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmiştir.  

 
Esnafımızın ve şoförlerimizin mağduriyet yaşamaması için 26.06.2020 tarihine 

kadar; 
 

 Psikoteknik Değerlendirme Raporlarının kaydının bulunup bulunmadığını e-devlet 
sistemi üzerinden kontrol etmeleri, 

 

 Daha önce aldıkları Psikoteknik Değerlendirme Raporlarını sağlık müdürlüklerinde 
onaylatmaları, 

 

 Psikoteknik Değerlendirme Raporları olmayanların da raporlarını bu tarihe kadar 
temin etmeleri, 

 
hususunda bilgilendirilmelerini önemle rica ederiz.  

 
 

 
 

 
 
                        Enver YENİÇERİ                                        Fevzi APAYDIN 
                          Genel Sekreter                                                Başkan 
 
 
Eki: (1 Sayfa) 
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