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DAĞITIM YERLERİNE
Bilindiği üzere, Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki
Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği'nde bulunan karayoluyla ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapan
sürücülerin mesleki yeterlilik belgeleri ile çalışabilecekleri sürelere ilişkin yaş sınırı uygulamasının;
dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid-19 salgın hastalığın sektörde meydana getirdiği olumsuz
etkilerinin en aza indirilmesi ve artan ticaret hacmi ile beraber sektörde oluşan mesleki yeterlilik belgeli
sürücü ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla, yaş sınırlaması nedeniyle belgesi iptal olmuş veya belge
süresinin bitimine 3 (üç) ay süre kalmış sürücülerin, şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik
açıdan sağlıklı olduklarını gösteren, başvuru tarihi itibariyle son bir ayda alınmış Sürücü Sağlık Raporu
ve Psikoteknik Değerlendirme Raporunu her yıl Bakanlığımıza ibraz etmeleri şartıyla, 31.12.2023
tarihine kadar "69 (altmış dokuz) yaşından gün almamış olmak" şeklinde uygulanması doğrultusunda
düzenleme yapılmıştı.
Ancak, mesleki yeterlilik belgesi süresini uzatmak üzere Bakanlığımıza gelen müracaatlarda;
anılan düzenlemeden önce alınmış ve geçerliliği devam eden Sürücü Türü Sağlık Raporu ile Psikoteknik
Değerlendirme Raporu sahibi olan sürücülerin, bu raporlarını güncellemede sıkıntı yaşadıkları ve bahse
konu düzenlemeden yararlanamadıklarından mağduriyet yaşadıkları anlaşılmıştır.
Yukarıdaki gerekçeler göz önünde bulundurularak, söz konusu mağduriyetlerin giderilmesi ve
uygulamada yeknesaklığın sağlanmasını teminen önceki düzenleme yürürlükten kaldırılarak yeni bir
düzenleme yürürlüğe konulmuştur.
Sözkonusu düzenleme kapsamında, SRC türü ( SRC-5 hariç) Mesleki Yeterlilik Belgesi süresi
biten/bitecek olan sürücüler;
* Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik
kapsamında şoförlük mesleğini icra edebileceğine dair Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı sağlık
tesisleri, aile sağlığı merkezleri ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan (muayenehane hariç) özel sağlık
kuruluşlarınca düzenlenen geçerli Sağlık Raporu (Ek-7 Rapor),
*Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen Psikoteknik Değerlendirme Merkezlerince düzenlenen
geçerli Psikoteknik Değerlendirme Raporu,
ile birlikte Bölge Müdürlüklerimize başvuru yapabilirler. Yapılacak değerlendirme neticesinde,
başvurusu uygun bulunan sürücülerin, mesleki yeterlilik belgesi süresi, 31.12.2023 tarihini geçmemek
kaydıyla 68 (altmış sekiz) yaş sonuna kadar uzatılacaktır. Ancak, bu süre içerisinde ibraz edilen
raporların herhangi birinin geçerlilik süresinin bitmesi halinde, bu raporun yenilenip yine Bölge
Müdürlüklerimiz üzerinden Bakanlığımıza ibraz edilip uygun bulununcaya kadar mesleki yeterlilik
belgesi bloke (geçersiz sayılacak) edilecektir. Bu süre zarfında, mesleki yeterlilik belgesi ve dijital
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takograf kartı kullanılmayacak olup, kullananların tespiti halinde yasal işlem yapılacaktır. Daha önce
mesleki yeterlilik belgesi 1 (bir) yıl süreyle geçerli hale getirilen sürücülerin bu belgelerinin geçerlilik
süreleri yeni düzenlemeye göre güncellenecektir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Haydar Ufuk KALE
Bakan a.
Genel Müdür V.
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