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Psikoteknik Değerlendirme Gerektiren Haller 

 

4925 Sayılı KTY-KarayoluTaşımaYönetmeliği 

İKİNCİ BÖLÜM 
Şoförlerde aranacak nitelik ve şartlar 

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki taşıtları kullanan şoförlerin; 
a) İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları, 
b) Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almış olmaları, 
c) 66 yaşından gün almamış olmaları, 
ç) Tehlikeli madde taşıyan taşıtları kullananlarının, ilgili mevzuatın öngördüğü eğitimi 

aldığını gösteren belgeye sahip olmaları, 
d) Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti 

bağlayıcı ceza almamış olmaları, 
e) Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psiko-teknik açıdan sağlıklı olduklarını 

gösteren bir sağlık raporunu, yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları, 
şarttır. 
(2) Birinci fıkranın (a) bendine aykırı hareket eden şoförlere, Kanunun 26 ncı 

maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır. 

 
Yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri; 
Madde 40 (28) Yetki belgesi sahipleri, 34 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen 
nitelikleri haiz şoförleri çalıştırmakla yükümlüdürler. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, 
Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası 
uygulanır. 



 

 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 

MADDE 20- 2918 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin başlığı ve ikinci fıkrası aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“Trafik işaret ve kurallarına uyma zorunluluğu” 

“Trafik zabıtası veya diğer yetkililerin dur işaretlerine, ışıklı trafik işaretlerinden kırmızı 

renkli olanına ve sesli işaretlere uymayan sürücüler 235 Türk lirası, bu maddede yazılı diğer 

trafik işaretlerine ve kurallarına uymayan sürücüler, 108 Türk lirası para cezası ile 

cezalandırılırlar.” 

“Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde kırmızı ışık kuralını üç 

defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri otuz gün süreyle geçici olarak geri alınır. 

Aynı yıl içinde kırmızı ışık kuralını ikinci kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü 

belgeleri kırk beş gün, üç ve daha fazla kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü 

belgeleri altmış gün süreyle geçici olarak geri alınır. Aynı yıl içinde bu madde kapsamında iki 

ve daha fazla kez sürücü belgesi geri alınanlar geri alma süresi sonunda psiko-teknik 

değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilir. Sürücü belgesi almasına 

mâni hâli olmadığı anlaşılanlara bu Kanun kapsamında verilen trafik idari para cezalarının 

tahsil edilmiş olması şartıyla belgeleri iade edilir.” 

MADDE 21- 2918 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin başlığı, ikinci ve üçüncü fıkraları 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra 

eklenmiştir. 

“Hız sınırlarına uyma zorunluluğu” 

“Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli teknik usullerle yapılan tespit sonucu Yönetmelikte 

belirlenen hız sınırlarım; 

a) Yüzde ondan yüzde otuza (otuz dâhil) kadar aşan sürücülere 235 Türk lirası, 

b) Yüzde otuzdan yüzde elliye (elli dâhil) kadar aşan sürücülere 488 Türk lirası, 

c) Yüzde elliden fazla aşan sürücülere 1.002 Türk lirası idari para cezası verilir. 

Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlalin işlendiği tarihten geriye doğru bir 

yıl içerisinde bu kuralı beş defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri bir yıl süre ile 

geri alınır. Süresi sonunda psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının 

muayenesinden geçirilerek sürücü belgesi almasına mâni hâli olmadığı anlaşılanlara bu 

Kanun kapsamında verilen trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla belgeleri 

iade edilir.” 

“Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde bu madde kapsamında 

sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilir. Belgesi iptal edilenlerin 



tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda 

başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir. Bu kişilerin sürücü 

kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve 

psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hâli bulunmadığını gösterir 

belgenin sürücü kursuna ibrazı zorunludur.” 

 

 
Madde 47 – Karayollarından faydalananlar aşağıdaki sıralamaya göre; 
 a) Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli veya işaret 
taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine, 
 b) Trafik  ışıklarına, 
 c) Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen 
hususlara, 
 d) Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural,yasak, 
zorunluluk veya yükümlülüklere, 
 Uymak zorundadırlar. 
 (Değişik:18/10/2018-7148/20 md.) Trafik zabıtası veya diğer yetkililerin dur işaretlerine, 
ışıklı trafik işaretlerinden kırmızı renkli olanına ve sesli işaretlere uymayan sürücüler 235 Türk 
lirası, bu maddede yazılı diğer trafik işaretlerine ve kurallarına uymayan sürücüler, 108 Türk 
lirası para cezası ile cezalandırılırlar. 

(Ek:18/10/2018-7148/20 md.) Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 
bir yıl içinde kırmızı ışık kuralını üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri otuz 
gün süreyle geçici olarak geri alınır. Aynı yıl içinde kırmızı ışık kuralını ikinci kez üç defa 
ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri kırk beş gün, üç ve daha fazla kez üç defa ihlal 
ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri altmış gün süreyle geçici olarak geri alınır. Aynı yıl 
içinde bu madde kapsamında iki ve daha fazla kez sürücü belgesi geri alınanlar geri alma 
süresi sonunda psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden 
geçirilir. Sürücü belgesi almasına mâni hâli olmadığı anlaşılanlara bu Kanun kapsamında 
verilen trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla belgeleri iade edilir. 

 Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin etkisi altında araç sürme yasağı: 
 Madde 48 – (Değişik : 24/5/2013 - 6487/19 md.) 

 Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri almış olan sürücüler ile alkollü olan sürücülerin 
karayolunda araç sürmeleri yasaktır. 

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki 
miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılır.  

Kişinin yaralanmalı veya ölümlü ya da kollukça müdahil olunan maddi hasarlı trafik 
kazasına karışması hâlinde, ikinci fıkrada belirtilen muayeneye tabi tutulması zorunludur. 
Teknik cihaz ile yapılan ölçüme itiraz eden veya bu cihaz ile ölçüm yapılmasına müsaade 
etmeyen bu sürücüler, en yakın adli tıp kurumuna veya adli tabipliğe veya Sağlık Bakanlığına 
bağlı sağlık kuruluşlarına götürülerek uyuşturucu veya uyarıcı madde ya da alkol tespitinde 
kullanılmak üzere vücutlarından kan, tükürük veya idrar gibi örnekler alınır. Bu işlem 
bakımından 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 75 inci maddesi 
hükümleri, beşinci fıkrası hariç olmak üzere uygulanır. 

Trafik kazası sonucunda kişinin ölmesi veya teknik cihaza üfleyemeyecek kadar 
yaralanmış olması hâlinde, üçüncü fıkra hükümlerine göre bu kişilerden kan, tükürük veya idrar 
gibi örnekler alınır. 

Yapılan tespit sonucunda, 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit 
edilen sürücüler hakkında, fiili bir suç oluştursa bile, 700 Türk Lirası idari para cezası verilir 
ve sürücü belgesi altı ay süreyle geri alınır. Hususi otomobil dışındaki araçları alkollü olarak 
kullanan sürücüler bakımından promil alt sınırı 0.21 olarak uygulanır. Alkollü olarak araç 
kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişiye, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren 
geriye doğru beş yıl içinde; ikinci defasında 877 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü 
belgeleri iki yıl süreyle, üç veya üçten fazlasında ise, 1.407 Türk Lirası idari para cezası verilir 
ve sürücü belgeleri her seferinde beşer yıl süreyle geri alınır. Sürücü belgelerinin herhangi bir 
nedenle geçici olarak geri alınmış olması hâlinde belirtilen süreler, geçici alma süresinin 
bitiminde başlar.  

__________ 

(1)  18/10/2018 tarihli ve 7148 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle madde başlığı “Trafik 
işaretlerine uyma:” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
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Yapılan tespit sonucunda, 1.00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüler 
hakkında ayrıca Türk Ceza Kanununun 179 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri 
uygulanır.  

Hususi otomobil sürücüleri bakımından 0.50 promilin, diğer araç sürücüleri bakımından 
0.20 promilin üzerinde alkollü olan sürücülerin trafik kazasına sebebiyet vermesi hâlinde, 
ayrıca Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.  

Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücülere 3.600 Türk Lirası idari 
para cezası verilir ve sürücü belgesi beş yıl süreyle geri alınır. Bu kişiler hakkında ayrıca Türk 
Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.  

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki 
miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmeyen sürücülere 
2000 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi iki yıl süreyle geri alınır. 

Sürücünün uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığından şüphe edilmesi hâlinde 5271 
sayılı Kanunun adli kolluğa ilişkin hükümleri uygulanır. 

Alkollü olarak araç kullanması nedeniyle son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren 
geriye doğru beş yıl içinde sürücü belgeleri ikinci defa geri alınan sürücüler Sağlık 
Bakanlığınca, usul ve esasları İçişleri, Millî Eğitim ve Sağlık bakanlıklarınca çıkarılacak 
yönetmelikte gösterilen sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine; üç veya üçten fazla geri 
alınan sürücüler ise psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi 
tutulurlar. 

Sürücü belgelerinin geçici geri alma işlemleri bu Kanunun 6 ncı maddesinde sayılan 
görevliler tarafından yapılır. 

Bu madde hükümlerine göre geri alınan sürücü belgesinin iade edilebilmesi için; ilgili 
kişi hakkında trafik kurallarına aykırılık dolayısıyla bu Kanun hükümlerine göre verilmiş olan 
idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması; uyuşturucu veya uyarıcı madde alması 
nedeniyle sürücü belgesi geri alınanların ayrıca sürücü olmasında sakınca bulunmadığına dair 
resmi sağlık kurumlarından alınmış sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi şarttır. 

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin tespiti için kullanılacak teknik cihazların 
sahip olacağı asgari koşullar ile diğer usul ve esaslar yönetmelikte gösterilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Hız sınırlarına uyma zorunluluğu 
 Madde 51 – Sürücüler, aksine bir karar alınıp işaretlenmemişse yönetmelikte belirtilen 
hız sınırlarını aşmamak zorundadırlar. 

(Değişik:18/10/2018-7148/21 md.) Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli teknik usullerle 
yapılan tespit sonucuYönetmelikte belirlenen hız sınırlarını; 

a) Yüzdeondan yüzde otuza (otuz dâhil) kadar aşan sürücülere 235 Türk lirası, 

b) Yüzdeotuzdan yüzde elliye (elli dâhil) kadar aşan sürücülere 488 Türk lirası, 

c) Yüzdeelliden fazla aşan sürücülere 1.002 Türk lirası 

idaripara cezası verilir. 

(Değişik:18/10/2018-7148/21 md.) Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle 
ihlalin işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içerisinde bu kuralı beş defa ihlal ettiği tespit 
edilenlerin sürücü belgeleri bir yıl süre ile geri alınır. Süresi sonunda psiko-teknik 
değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilerek sürücü belgesi almasına 
mâni hâli olmadığı anlaşılanlara bu Kanun kapsamında verilen trafik idari para cezalarının 
tahsil edilmiş olması şartıyla belgeleri iade edilir. 

(Ek:18/10/2018-7148/21 md.) Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 
beş yıl içinde bu madde kapsamında sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların sürücü 
belgeleri iptal edilir. Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü 
kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü 
sertifikası almaları gerekir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi 



tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda 
sürücülüğe engel hâli bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı zorunludur. 

 Hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını, tespit etmekte kullanılan cihazların yerini tespit veya 
sürücüyü ikaz eden her türlü cihazın imalı, ithali ve araçlarda bulundurulması yasaktır. 
 (Değişik: 8/1/2003 - 4785/4 md) Bu cihazları imal ve ithal edenler, fiil başka bir suç 
oluştursa bile ayrıca 800 000 000 liradan 1 332 800 000 liraya kadar hafif para cezası ve altı 
aydan sekiz aya kadar hafif hapis cezası ile; araçlarında bulunduran işletenler ise, 532 600 000 
liradan 800 000 000 liraya kadar hafif para cezası ve dört aydan altı aya kadar hafif hapis 
cezası ile cezalandırılırlar ve bu cihazların müsaderesine de hükmolunur. 

 

Madde 67 – Manevralarda aşağıdaki kurallar uygulanır. 
 a) Sürücülerin, park yapmış taşıtlar arasından çıkarken, duraklarken veya park yaparken 
taşıt yolunun sağına veya soluna yanaşırken, sağa veya sola dönerken, karayolunu kullananlar 
için tehlike doğurabilecek ve bunların hareketlerini zorlaştıracak şekilde davranmaları yasaktır. 
 b) Yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmek veya geriye gitmek yasaktır. İzin 
verilen hallerde bu manevraları yapacak sürücüler, karayolunu kullananlar için tehlike veya 
engel yaratmamak zorundadır. 
 c) Dönüşlerde veya şerit değıştirmelerde sürücülerin niyetlerini dönüş işaret ışıkları 
veya kol işareti ile açıkça ve yeterli şekilde belirtmesi, işaretlerin manevra süresince devam 
etmesi ve biter bitmez sona erdirilmesi zorunludur. 

d) (Ek:18/10/2018-7148/22 md.) Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında 
dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka 
yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi 
yasaktır. 

  
(Değişik:18/10/2018-7148/22 md.) Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri 
hükümlerine uymayan sürücülere 235 Türk lirası idari para cezası verilir. Aynı fıkranın (d) 
bendi hükümlerine uymayan sürücülere 5.010 Türk lirası idari para cezası verilir ve sürücü 
belgeleri altmış gün süreyle geri alınır. Ayrıca, araç altmış gün süre ile trafikten menedilir. Bu 
şekilde sürücü belgesi geri alınanlar psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının 
muayenesinden geçirilerek sürücü belgesi almasına mâni hâli olmadığı anlaşılanlara bu Kanun 
kapsamında verilen trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla geri alma süresi 
sonunda belgeleri iade edilir. 

(Ek:18/10/2018-7148/22 md.) Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru beş yıl 
içinde bu madde kapsamında sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal 
edilir. Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına 
devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları 
gerekir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-
teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hâli 
bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı zorunludur. 

 

 

Ceza puanı uygulaması, puanlama ve trafik kazası nedeniyle sürücü belgelerinin geri 
alınması: 

 Madde 118 – Bu Kanunun suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında ceza uygulanan 
sürücülere,aldıkları her ceza, için esasları yönetmelikte belirlenen ceza puanları verilir. 

 (Değişik : 17/10/1996-4199/37 md.) Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir 
yıl içinde toplam 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri 2 ay süre ile geri alınır 
ve eğitime tabi tutulurlar. 

 (Ek: 17/10/1996-4199/37 md.) Aynı yıl içinde ikinci defa 100 puanı dolduran 
sürücülerin sürücü belgeleri 4 ay süre ile geri alınarak psiko-teknik değerlendirmeye ve 
psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar. Muayene sonucunda sürücülük yapmasına 
engel hali bulunmayanların belgeleri, süresi sonunda iade edilir. 

 (Ek: 17/10/1996-4199/37 md.) Bir yıl içinde üç defa 100 ceza puanını dolduran 
sürücülerin sürücü belgeleri süresiz olarak iptal edilir. 

 (Ek: 17/10/1996-4199/37 md.) Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak 
sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri ise 1 yıl süre ile geri alınır. 

 Ceza puanlarının tespit ve uygulanmasına ait usul ve esaslar yönetmelikte gösterilir. 
 (Değişik: 21/5/1997-4262/4 md.) Bu madde ve diğer ilgili maddelerdeki hükümlere 

göre sürücü belgeleri geri alınanlardan, geri alma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler, 
bu Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre cezalandırılırlar. 

 



MADDE 31 ‒ Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

“Aday sürücülük 
Ek Madde 3 ‒ Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk defa sürücü belgesi 

alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi 

alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir. 

Aday sürücülük süresi içerisinde 2918 sayılı Kanunun; 

a) 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin üç kez ihlal edilmesi, 

b) 48 inci veya 118 inci maddelerine istinaden sürücü belgelerinin geri alınması, 

c) 51 inci maddesinin üç kez ihlal edilmesi, 

ç) 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasının üç kez ihlal edilmesi, 

d) 74 üncü maddesinin üç kez ihlal edilmesi, 

e) Koruyucu tertibatın kullanılması ile ilgili 78 inci maddesinin üç kez ihlal edilmesi 

hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi veya araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promilin 

üzerinde alkollü olarak araç kullanıldığının tespit edilmesi veya toplam 75 ceza puanının 

aşılması durumunda sürücü belgesi trafik görevlilerince iptal edilir. 

Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam 

etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir. 

Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik 

değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını 

gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı ve varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri 

kadar zamanın geçmiş olması zorunludur.” 
 

 


