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UlaĢtırma ve Altyapı Bakanlığı UlaĢtırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü 
tarafından Koronavirüs Tedbirleri (Geçici/Süreli Düzenleme) konulu Bölge Müdürlüklerine 
gönderilen 14.09.2021 tarihli 57704 sayılı yazı ile; 

 
Karayolu TaĢıma Yönetmeliği kapsamında ticari amaçlı yük ve yolcu taĢımacılığı yapan, 

mesleki yeterlilik belgesi sürücüler için yaĢ sınırlamasının 31.12.2023 tarihine kadar “69 
yaşından (altmış dokuz) gün almamış olmak Ģeklinde uygulanması hususunda düzenleme 
yapıldığı, 

 
Bu doğrultuda; SRC Türü (SRC-5 hariç) Mesleki Yeterlilik Belgesi süresi biten veya 

bitimine 3 (üç) ay süre kalan sürücülerin Ģoförlük mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik 
açıdan sağlıklı olduklarını gösteren, başvuru tarihi itibarıyla son bir ayda alınmış; 

 

 Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak ġartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik 

kapsamında Ģoförlük mesleğini icra edebileceğine dair Sağlık Bakanlığına ve 

üniversitelere bağlı sağlık tesisleri, aile sağlık merkezleri ve Sağlık Bakanlığınca 

ruhsatlandırılan (muayenehane hariç) özel sağlık kuruluĢlarınca düzenlenen Sağlık 

Raporu ve, 

 Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen Psikoteknik Değerlendirme Merkezlerince düzenlenen 

Psikoteknik Değerlendirme Raporu ile Bölge Müdürlüklerine 15.09.2021 tarihinden 

itibaren baĢvuru yapabilecekleri, 

 
Bölge Müdürlüklerince yapılacak inceleme neticesinde uygun bulunan baĢvurular için; 
 

 BaĢvuru Tarihi (Sisteme BaĢvurunun Alındığı Tarih) 

 BaĢvuru Sahibi T.C Kimlik No 

 Güncel Cep Telefonu 

 Sürücü Sağlık Raporu (TaranmıĢ hali PDF dosyası olarak) 

 Psikoteknik Raporu (TaranmıĢ hali PDF dosyası olarak) 

 

Bakanlık U-Net Otomasyon Sistemine yükleneceği, 15.09.2021 tarihi itibarıyla kullanıma 
açılacağı, baĢvurusu onaylanan sürücülerin belgelerini e-Devlet Sistemi üzerinden alabilecekleri, 
bildirilmektedir.  

 
Bilgi edinilmesini, üyelerinizin ve Ģoförlerin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica 

ederiz.  
 
 

 
               Enver YENĠÇERĠ                                  Fevzi APAYDIN 

                            Genel Sekreter                                           BaĢkan 
 
 
 
Eki: (2 Sayfa) 
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Sayı :E-20875865-230.0|-57704

Konu :Koronavirüs Tedbirleri (Geçici i Süreli
Düzenleme)

BAKANLIK BÖLGE İİÜOÜnrÜKLERİNE

Bilindiği üzere, Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile Karayolu Taşımacıhk Faaliyetleri Mesleki
Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği'nde karayoluyla ticari amaçh yuk ve yolcu taşımacılığl yapan sürücülerin
mesleki yeterlilik belgeleri ile çalışabilecekleri sürelere ilişkin yaş sınırlamasl bulunmaktadır.

Dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle alınan tedbirler kapsamında
Bakanlığımızca da sektöre yönelik birçok tedbir alınmakta olup, bu tedbirlerle salgının sektörde meydana

getirdiği olumsuz etkiler en aza indirilmeye çalışılmaktadır.
Bu kapsamda, dünyada ve ülkemizde yaşanan normalleşme süreci çerçevesinde artan ticaret

hacmi ile beraber sektörde oluşan mesleki yeterlilik belgesi sahibi sürüçü ihtiyacının karşılanabilmesi
amacıyla, karayolu taşımacılrk sektöründen gelen talepler de dikkate alrnarak, Karayolu Taşıma
Yönetmeliği kapsamında ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığl yapan, mesleki yeterlilik belgesi
siirücüler için, her iki Yönetmelikte yer alan yaş sınırlamasmm 3|.|2.2023 tarihine kadar "69 yaşından
(altmış dokuz) gün almamış olmak" şeklinde uygulanması hususunda düzenleme yapılmıştır.

Bu doğrulfuda; SRC Türü (SRC-S hariç) Mesleki Yeterlilik Belgesi süresi biten veya bitimine 3

(üç) ay süre kalan sürücülerin şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psiko-teknik açıdan sağlıklı
olduklarını gösteren, başvuru tarihi itibariyle son bir ayda alınmış;

' Stirücii Adayları Ve Siirüciilerde Aranacak Sağlık Şartları İle Mııayenelerine Dair Yönetmelik
kapsaııında şoforlük mesleğini icra edebileceğine dair Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı
sağlık tesisleri, aile sağlığı merkezleri ve Sağlik Bakanliğınca ruhsatlandırılan (muayenehane

hariç) özel sağlık l«ıruluşlarınca drizeırienen Sağlık Raponr ve,
o Sağlık Bakanhğınca yetkilendirilen Psikoteknik Değerlendirme Merkezlerince düzenlenen

Psikoteknik Değerlendirme Raporu,

ile birlikte Bölge Müdürlüklerimize 15.09.202| tarihinden itibaren başıurularını yapabileceklerdir.
Bölge Müdürltiklerimizce yapılacak inceleme neticesinde uygun bulunan başıurular için;

o Başvuru Tarihi (Sisteıne Başvuıunun Alındığı Tarih)

' Başı.uıu SahibiTC KiınlikNo

' Güncel Cep Telefonu
o Sünicü Sağlık Raporu (Taranmış hali PDF dosyası olarak)
O Psikoteknik Rapoı-ıı (Taranmış halide PDF dosyası olarak)

Bakanlığımız U-Net Otomasyon Sistemine Bölge Müdürlüklerimizce yüklenecek olup, sistemde bu
girişler için gerekli çalışmalar 15.09.2021 tarihi itibariyle tamamlanacak ve kullanıma açılacaktır. Bu
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işlemi müteakip başvuru onayı/iptali Genel Müdürlüğümız tarakndan yapılacak olup, başvurusu
onaylanan siirücüler belgelerini e-Devlet Sistemi iizerinden alabilecektir.

Bu çerçevede, Bölge Müdiirliiklerimizce gerekli hazırLıkve diizenlemelerin yapılması hususunda

bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Murat BAŞTOR
Genel Müdür

Dağıtım:

Bakanlık Bölge Müdürlüklerine
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Doğrulama Kodu: 43A l BC54-06BD-4502-8B48-ABF9C6159644 Doğrulama Adresi: https:iiwww.turkiye.gov.trluab_ebys
Hakkı Turayliç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA Bilgi için:Ali Rıza ÇELİK E#tAil;EI

Daire Başkanı FffilC,ügf-tffi
2l2


