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1. GİRİŞ 

Bu rapor, 2019-1-TR01-KA202-074813 (Ticari Araç Sürücülerinin Mesleki Yeterliliklerinin 

Arttırılması Projesi kapsamında hazırlanmıştır. Projenin amacı; karayolu taşımacılığı 

sektöründe istihdam edilen şoförlerin eğitim ve sınavlarında dijital teknolojiler kullanılarak 

transfer edilebilir mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmalarının sağlanması, bu 

sektördeki mesleki eğitim-öğretim sağlayıcılar ile diğer sosyal tarafların uluslararası çalışma 

kapasitelerinin ve iletişim ağlarının güçlendirilmesidir. 

Bu amaç doğrultusunda, öncelikle ortak ülkelerde, yolcu taşımacılığında görev yapan 

şoförlerin profili, yeterlilikleri, eğitimi, belgelendirilmesi, eğitimde dijital materyal kullanımı 

ve e öğrenme uygulamaları, çalışma şart ve koşulları vb. konuları içeren bir raporun 

hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuştur. Raporda ayrıca mülakat ve online anket çalışması sonucu 

ortaya çıkarılacak bir eğitim ihtiyaç analizi bölümü de olacaktır. Elde edilen bilgiler projenin 

diğer çıktılarına ( yeterlilik haritasının ve eğitim programının oluşturulması, e materyallerin 

geliştirilmesi, deneme eğitimlerinin yapılması) zemin oluşturacaktır. Bu raporlar ortak 

ülkelerin uygulamalarını karşılaştırma ve AB düzeyinde geçerli, ortak yeterlilikler, eğitim 

programı ve dijital materyaller geliştirme konusunda destek olacaktır.  

2. MEVCUT DURUM VE İSTATİSTİKLER 

2.1. MEVZUAT VE YETKİLİ KURUMLAR/KURULUŞLAR 

ALMANYA 

Genel olarak ticari yolcu ve yük taşımacılığını ve özel olarak yerel yolcu taşımacılığını 

(taksi, otobüs ve minibüs vb.) düzenleyen mevzuatın kısa bir özetini yazınız. AB 

Müktesebatının ulusal mevzuat üzerindeki etkilerini açıklayınız. 

Almanya’da, ticari yük ve yolcu taşımacılığı birbirinden bağımsız farklı kanunlarla 

düzenlenmektedir.  

Bu projenin amaçlarına uygun olarak, burada yalnızca ticari yolcu taşımacılığına yer 

verilecektir. 

Ticari yolcu taşımacılığı aşağıdaki kanunlarla düzenlenmektedir: 

1. Yolcu Taşımacılığı Kanunu (ulusal mevzuat) 

2. BOKraft (ulusal mevzuat) 

3. Sürücü Belgesi Yönetmeliği (ulusal mevzuat) 

4. Profesyonel Sürücülerin Yeterlilikleri Hakkında Kanun (2003/59/EC) 

AB ülkelerinin büyük çoğunluğunda (ve Türkiye’de) olduğu gibi, Almanya’da da otobüs ve 

taksilerle yolcu taşımacılığı yapılmaktadır. Ancak, Almanya’da iki farklı uygulama vardır: 

1. Minibüs sistemi (dolmuş taşımacılığı) yoktur. 

2. Almanya’da kiralık taşıtlarla (Mietwagen) yolcu taşımacılığı yapılmaktadır. 

Ancak, buradaki kiralık taşıt geleneksel anlamda bilinen kiralık taşıt değildir. 

Bu uygulamada, yolcu taşıtı sürücüsüyle birlikte kiralar. 

Yolcu, taksi ile “Mietwagen” arasındaki farkı fark edemez. 

Yolcu alınacağı konumu ve varış noktasını belirler. 

Burada yalnızca şoför veya işletmeci açısından bir fark ortaya çıkar: 
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Taksilerden farklı olarak, kiralık taşıtlar yalnızca merkezden gelen ulaşım taleplerini kabul 

edebilir ve taşıtı merkeze geri getirmelidir. 

Taşıt, merkeze dönerken yeni yolcu kabul edemez. 

Buna karşın, UBER kendi uygulamasını kullandığından bu kanuna takılmadan hareket 

edebilmektedir. Bu uygulama da resmi kayıtlar için şirket merkezini kullanmakta, ancak 

yolcular tarafından her yerden kullanılabilmektedir. O yüzden taşıt dönüş yolunda dahi yolcu 

kabul edebilmektedir. 

UBER bu kanundan çokça faydalanmış ve Almanya’daki taksi sektörünü yok olmanın eşiğine 

getirmiştir. 

Taksi şoförleri ve işletmecileri sınavlardan geçip onay almak zorundayken, UBER için böyle 

bir zorunluluk yoktur. 

AB Müktesebatının ulusal mevzuat üzerindeki etkisi yalnızca Profesyonel Sürücülerin 

Yeterlilikleri Hakkında Kanun’da görülmektedir. 

Bu alanda yasama yetkileri olan kurum ve kuruluşları kısaca açıklayarak, görev ve 

sorumluluklarını belirtiniz. 

Taşımacılıkla ilgili tüm konular için en yüksek yasama mercii parlamentodur. Parlamento, 

düzenlenen kanunların uygulanması konusunda Federal Ulaştırma Bakanlığı’na yetki 

vermiştir. Bu Bakanlık ise uygulama ve denetim konusunda eyalet kurumlarını 

yetkilendirmektedir.  

Almanya’da, ticari yolcu taşımacılığı dâhil olmak üzere tüm taşımacılık çalışmaları federal 

eyalet kurumlarının oluşturduğu Federal Ulaştırma Bakanlığı’na tabidir. 

Sürücü belgesi (ehliyet) sınavları yalnızca iki kurum tarafından düzenlenmektedir: Tüv ve 

Dekra. Taksi sürücüleri için yerel düzeyde de sınavlar gerçekleştirilmektedir. Bu iki kurum 

Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen yetkilerle hareket etmektedir. Tüv ve Dekra, özel 

hukuka tabii olan ve kâr amacı güden kurumlardır. 

Profesyonel sürücü (şoför) yeterlilik sınavı (2003/59/EC) yalnızca Sanayi ve Ticaret Odası 

tarafından düzenlenmektedir. 

Otobüs şoförleri Tüv veya Dekra nezdinde bir teorik, bir de pratik sınavdan geçer. Buna ek 

olarak, profesyonel sürücü olmak isteyen kişiler Sanayi ve Ticaret Odası’nda da yeterlilik 

sınavına girer.  

Mietwagen ve (UBER) sürücüleri için herhangi bir sınav düzenlenmemekte, ancak 

işletmecinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda bir yeterlilik sınavına girmesi gerekmektedir. 

Yerel taşımacılık (taksi, otobüs ve minibüs, vb.) faaliyetleri nasıl yürütülmektedir? Bu 

faaliyetler şirketler aracılığıyla mı yürütülür yoksa bireysel taşımacılık örnekleri de var 

mı? Şirketler kamu kurumlarının (örn. belediyeler) mı yoksa özel kişilerin mi 

mülkiyetindedir? 

Şehir içinde otobüsle gerçekleştirilen toplu taşıma hizmetleri belediyeler tarafından, uzun 

mesafe taşımacılığı ise özel şirketler tarafından yönetilmektedir. 

Özel otobüs şirketleri ruhsat almak zorundadır. Bir şirket ekonomik verimliliğini ve 

güvenilirliğini kanıtladıktan sonra bu ruhsatı devlet kurumundan alabilir. 

Taksilerin ruhsatları ise İtalya’nın ve çoğu AB ülkesinin uygulamalarıyla aynı şekilde yerel 

belediyeler tarafından verilmektedir. Genel olarak, taksiler faaliyetlerini yürütmek için yerel 

kooperatiflere katılır. 
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Taksi işletmeleri yalnızca özel kişilerin mülkiyetindedir. 

Ücret tarifelerini hangi kurumlar/kuruluşlar belirler? Nasıl? 

Yalnızca yerel yolcu taşımacılığında ve taksilerde tarife uygulanmaktadır. Tarifeler 

belediyeler tarafından belirlenir. 

Uzun mesafe taşımacılığında tarife uygulaması yoktur. Ücretler serbest piyasa koşullarında 

belirlenmektedir.  

Güzergâhları hangi kurumlar/kuruluşlar belirler? Nasıl? 

Şehir içi taşımacılıkta, güzergâhlar belediyeler tarafından duyurulmaktadır. Güzergâhlar yerel 

halkın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenir. 

Uzun mesafe taşımacılığında, otobüs şirketleri güzergâhları için Ulaştırma Bakanlığı’na 

başvuruda bulunmaktadır. 

Deutsche Bahn'ın (Alman Ulusal Demiryolları İşletmesi) uzun mesafe taşımacılığındaki 

yasadışı tekelinin 2011 yılında ortadan kaldırılmasıyla birlikte, otobüs şirketlerinin uzun 

mesafe taşımacılığı için başvuruda bulunmasının yolu açılmıştır. 

Şoförler hangi kurumlar/kuruluşlar tarafından denetlenir? (trafik ve mesleki 

yeterlilikler açısından) 

Tıbbi ve psikolojik muayene yapıldıktan ve iyi hal sertifikası alındıktan sonra, yalnızca 

Tüv/Dekra’nın sürücü belgesi muayenesi ve Sanayi ve Ticaret Odası’nın (IHK) profesyonel 

sürücü yeterlilik sınavı yapılır. 

Bunun ardından, eyalet kurumu sadece tıbbi uygunluğu kontrol eder ve beş yılda bir mecburi 

yenileme eğitimi düzenler. Bunların haricinde bir sınav yoktur. 

Şoförleri kapsayan bir meslek örgütü var mı? Varsa, bu kurumun/kurumların yetkileri 

ve sorumlulukları nelerdir? 

Şoförlerin bağlı olduğu bir meslek örgütü ya da sendika yoktur. Şoförler tamamıyla tek 

başınadır. 

 

İTALYA 

Genel olarak ticari yolcu ve yük taşımacılığını ve özel olarak yerel yolcu taşımacılığını 

(taksi, otobüs ve minibüs vb.) düzenleyen mevzuatın kısa bir özetini yazınız. AB 

Müktesebatının ulusal mevzuat üzerindeki etkilerini açıklayınız. 

İtalya’da, ticari yük taşımacılığı 21/11/2005 tarihli 286/2005 sayılı mevzuata tabidir. 

286/2005 sayılı mevzuatın yürürlüğe girmesiyle birlikte, düzenlemelerin kapsamı taşımacılık 

uygulamaları için ruhsat verilen taşıtlarda işlenen ihlallere veya uygunsuzluklara karışan 

kişileri de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bu mevzuat, “Decreto Sblocca Italia” olarak 

bilinen 12 Eylül 2014 tarihli ve 133 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle tadil edilmiştir. 

Bu KHK uyarınca, yük taşımacılığı yapan tüzel kişilikler sunulan hizmetlerin ödemelerini 

elektronik ödeme cihazları, banka çekleri veya banka/posta transferleri yardımıyla dijital 

olarak yapmak zorundadır. Dolayısıyla, 21 Kasım 2005 tarihli ve 286 sayılı mevzuatla ve 6 

Ağustos 2008 tarihli ve 133 sayılı Kanunda öngörülen tadilatlarıyla birlikte, ihlalin faili, malı 

gönderen taraf ve malın sahibi açısından müşterek sorumluluklar öngörülmektedir.  

Toplu taşıma sistemi kapsamında yerel özel yolcu taşımacılığı 15/01/1992 tarihli ve 21 sayılı 

kanun hükmünde kararname ile düzenlenmektedir. Bu KHK ile bölgelerin kurduğu resmi 
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kamu kuruluşları bünyesinde yürütülen bireysel ve toplu yolcu taşımacılığına yönelik 

açıklamalar sunulmaktadır. 

Bu alanda yasama yetkileri olan kurum ve kuruluşları kısaca açıklayarak, görev ve 

sorumluluklarını belirtiniz. 

İtalya’da bu alanda iki tür sorumluluk söz konusudur. Otobüs kiralama şirketlerinin 

yeterlilikleri Motorizzazione Civile tarafından belirlenir ve bu şirketlerin her biri Ulusal Sicile 

kayıt olmak zorundadır. Adayların profesyonel yeterlilikleri ise il idareleri tarafından teyit 

edilmektedir.Minibüs ve taksi sürücüleri açısından, sürücülerin aldığı eğitimin 

değerlendirmesi/sınavı yerel idarenin sorumluluğundadır.İşletmelerin rol ve görevleri Ticaret 

Odası tarafından belirlenirken, meslek ruhsatı nihai olarak belediyeler tarafından düzenlenir.  

Yerel taşımacılık (taksi, otobüs ve minibüs, vb.) faaliyetleri nasıl yürütülmektedir? Bu 

faaliyetler şirketler aracılığıyla mı yürütülür yoksa bireysel taşımacılık örnekleri de var 

mı?Şirketler kamu kurumlarının (örn. belediyeler) mı yoksa özel kişilerin mi 

mülkiyetindedir? 

15/01/1992 tarihli ve 21 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, bireylere veya gruplara sunulan, 

toplu taşıma sistemlerine (demiryolu, denizyolu, havayolu) bağlanan güzergâh dışı taşımacılık 

hizmetleri için çerçeve mevzuattır. Bu kanuna göre, güzergâh dışı yolcu taşımacılığı yapmak 

isteyen kişiler yerel Ticaret Odası’na kayıt olmalı ve ruhsat sahibi olmalıdır. Taksiler ise 

ruhsatlarını yerel belediyelerden alır. Genel olarak, taksiler faaliyetlerini yürütmek için yerel 

kooperatiflere katılır. 

Bu kapsamda, bölgeler ile belediyeler arasındaki yetki dağılımı 27 Kasım 2015 tarihli 

kanunun Birinci Maddesinde tanımlanmaktadır. Bölgeler güzergâh dışı taşımacılık için 

bütünleşik bir çerçeve belirlerken, belediyeler taksi faaliyet ruhsatlarının düzenlenmesi, 

sürücülü minibüs kiralama yükümlülükleri ve faaliyeti geliştirmeye yönelik teknik standartlar 

konusunda yetkilidir. 

Ücret tarifelerini hangi kurumlar/kuruluşlar belirler? Nasıl? 

Bilet, abonman ve tarife koşulları Bölgeler tarafından belirlenir ve idari düzenlemeyle 

duyurulur.  

Güzergâhları hangi kurumlar/kuruluşlar belirler? Nasıl? 

Güzergâhlar, bölgeler tarafından belediyelerle istişare halinde belirlenir. 

Şoförler hangi kurumlar/kuruluşlar tarafından denetlenir? (trafik ve mesleki 

yeterlilikler açısından) 

Toplu yolcu taşımacılığı açısından kalite standartlarının, teknik standartlara uygunluğun ve 

prosedürlerin kontrolü Autorità di Regolazione dei Trasporti’nin (ART) sorumluluğundadır. 

Şoförleri kapsayan bir meslek örgütü var mı? Varsa, bu kurumun/kurumların yetkileri 

ve sorumlulukları nelerdir? 

Ticari taşıt sahipleri veya işletmeler, kendi bölgelerindeki yetkili Ticaret Odası’na kayıt 

olmak zorundadır. 

 

İSPANYA 

Genel olarak ticari yolcu ve yük taşımacılığını ve özel olarak yerel yolcu taşımacılığını 

(taksi, otobüs ve minibüs vb.) düzenleyen mevzuatın kısa bir özetini yazınız. AB 

Müktesebatının ulusal mevzuat üzerindeki etkilerini açıklayınız. 
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AB Müktesebatında yolcu taşımacılığına ilişkin belgeler 2003/59 sayılı Direktif, 2006/126/EC 

sayılı Direktif, 1370/2007 sayılı Direktif, 2012/36/EU sayılı Direktif ile 2014/85/EU sayılı 

Direktif olarak sayılabilir. Bu direktiflerde karayolu yolcu taşımacılığından sürücü belgelerine 

kadar birçok konunun koşulları düzenlenmektedir. Her boyuttaki otobüsler ve minibüsler ile 

taksiler ve sürücülü kiralık taşıtların profesyonel kullanımı için sürücü belgesine ek olarak 

Mesleki Yeterlilik Belgesi de gereklidir. Bu belge, gerekli önkoşulları karşılayan ve 

taşımacılık türlerine göre sunulan ilk ve ileri eğitimi başarıyla tamamlayan kişilere verilir. 

İspanya’nın bu alandaki ulusal mevzuatı, Ulaştırma Kanunu olarak bilinen 16/1987 sayılı 

Kanunda düzenlenmektedir.70/2019 sayılı Kraliyet Kararnamesinin kabul edilmesiyle 

birlikte, taşımacılık sektörünün tarafları belirlenmekte ve tarafların her birinin yükümlülükleri 

ve sorumlulukları tanımlanmaktadır. Yeni teknolojilerin uygulamaya koyulmasıyla birlikte, 

ulaştırma idaresiyle olan yazışmalar elektronik veya dijital ortamda yürütülmektedir. 

5/1987 sayılı kent taşımacılığı Kanunu uyarınca, taşımacılık alanı hem yük hem de yolcu 

taşımacılığı açısından genel taşımacılık kanununa göre düzenlenmektedir. 

20/1988 sayılı Kanun, Madrid Topluluğu’nda kent taşımacılığını düzenlemektedir. 

1032/2007 sayılı Kraliyet Kararnamesi, belirli karayolu taşımacılığı taşıtlarının sürücülerine 

yönelik ilk yeterlilik ve sürekli eğitim koşullarını belirler. 

FOM/36/2008 sayılı Kararname ise sürücülü taşıt kiralama koşullarını tanımlar. 

818/2009 sayılı Kraliyet Kararnamesi’nde, sürücü ruhsatı kapsamındaki farklı sürücü 

belgeleri düzenlenir.  

5/2013 sayılı Kanun ile birlikte, taşımacılık yetkileri merkezi devlet idaresinden, İspanya’nın 

özerk topluluklarına devredilmiştir. 

13/2017 sayılı Generalitat Kanunu Comunitat Valenciana’nın taksi düzenlemesidir ve VT tipi 

ruhsatın gerekliliklerini belirler. Bu gereklilikler çerçevesinde, sürücülerin, taksi şoförlerinin 

mesleki eğitiminin akredite edildiği sınavlardan geçmesi şart koşulmaktadır. 

Bu alanda yasama yetkileri olan kurum ve kuruluşları kısaca açıklayarak, görev ve 

sorumluluklarını belirtiniz. 

İspanya’da bu alanda iki tür sorumluluk söz konusudur: 

-Otobüs şirketleri ve sürücülü kiralık taşıtlar açısından, ilgili yetkiler Ulaştırma Bakanlığı 

tarafından Özerk Topluluklara devredilen yetkiler kapsamında belirlenmekte, taksi ruhsatları 

ise belediyeler veya ortak hizmet alanları tarafından düzenlenmektedir. Her bir işletme Sicile 

kayıt olmak zorundadır ve adayların mesleki yeterlilikleri bölge idareleri tarafından teyit 

edilmektedir. 

- VTC (sürücülü kiralama) ve taksiler açısından, sürücülerin aldığı eğitimin değerlendirilmesi 

bölge idaresinin sorumluluğundadır. Sürücülerin işlev ve görevlerine ilişkin düzenlemeler 

ortak hizmet alanlarının konsorsiyumları veya belediyeler tarafından tanımlanırken, gerekli 

olduğu hallerde belediyeler de meslek ruhsatı verebilmektedir.  

Yerel yolcu taşımacılık (taksi, otobüs ve minibüs, vb.) faaliyetleri nasıl yürütülmektedir? 

Bu faaliyetler şirketler aracılığıyla mı yürütülür yoksa bireysel taşımacılık örnekleri de 

var mı? Şirketler kamu kurumlarının (örn. belediyeler) mı yoksa özel kişilerin mi 

mülkiyetindedir? 

1370/07 sayılı Yönetmelik, bireylere veya gruplara sunulan, toplu taşıma sistemlerine 

(demiryolu, denizyolu, havayolu) bağlanan güzergâh dışı taşımacılık hizmetleri için çerçeve 

mevzuattır. Bu kanun uyarınca, bir yolcu taşımacılığı sürücüsünün mesleğini yapabilmesi için 
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IAE nezdinde yerel tescil idaresine kayıt olması ve taşımacılık konusunda ilgili Özerk 

Topluluktan idari ruhsat almanın yanı sıra, sürücü belgesine de sahip olması gerekmektedir. 

Kentsel otobüs taşımacılığı hizmetleri, nüfusu 50,000’den fazla olan belediyelerde Kent 

Konseylerinin sorumluluğundadır. Bu hizmet EMT tarafından veya kent konseyi ve özel 

şirketler tarafından ortaklaşa sunulabilir ve toplu yolcu taşımacılığı işletmesiyle yönetim 

sözleşmesi yapılarak yürütülebilir.Taksilerin ruhsatları, belediyeler tarafından veya ortak 

hizmet alanlarının oluşturduğu konsorsiyumlar tarafından verilir. İşletmeler faaliyetlerini 

bireysel olarak ya da şirket grupları veya yerel kooperatifler halinde yürütebilir. 

Sürücülü VTC taşıtlarının kiralanmasına ilişkin 13/2018 sayılı Kraliyet Kararnamesi’nde, 

sürücülü taşıt kiralama öncesinde idareye bildirim yükümlülükleri, alınması gereken ruhsatlar, 

ücretler ve faaliyeti geliştirmeye yönelik teknik standartlar düzenlenmektedir. 

Ücret tarifelerini hangi kurumlar/kuruluşlar belirler? Nasıl? 

Bilet, abonman ve tarife koşulları Bölgeler, belediyeler veya büyükşehir alanları tarafından 

belirlenir ve idari düzenlemeyle duyurulur.  

Farklı abonman tipleri kullanılmaktadır: 

- Tek Binişlik Bilet. 

- On Binişlik Bilet. 

- Aylık Bilet. 

- Yıllık Bilet. 

- Gençlere Özel Bilet. 

- Üniversite Öğrencilerine Özel Bilet. 

- Altın Bilet. 

- Geniş Aile Bileti. 

- Hareketi kısıtlı insanlara özel bilet. 

Taksi sektöründe ortak hizmet alanlarının konsorsiyumlarının bulunduğu belediyeler ve 

şehirlerarası güzergâhlar için farklı tarifeler uygulanmaktadır: işgünü gündüz, Cumartesi gece 

ve tatiller için ayrı tarifeler vardır. 

Güzergâhları hangi kurumlar/kuruluşlar belirler? Nasıl? 

Otobüs hizmetlerinin belediyeler içerisindeki güzergâhları, kent konseyleri tarafından 

belirlenmektedir. 

Yolcu taşımacılığı hizmetlerinin ortak sunulduğu alanlardaki güzergâhlar, Özerk 

Toplulukların sorumluluğundadır. 

Bir özerk topluluğun dışına çıkan güzergâhlar, devlet tarafından düzenlenir. 

Hava ve deniz limanları veya demiryolu istasyonları gibi çok sayıda insanın gelip geçtiği taksi 

güzergâhları, belediyeler veya ortak taşımacılık alanlarında ilgili konsorsiyumlar tarafından 

belirlenir. 

VTC’lerin ve bazı otobüslerin güzergâhları serbesttir. 

Turist otobüsleri belediye idarelerinin sorumluluğundadır. 

Şoförler hangi kurumlar/kuruluşlar tarafından denetlenir? (trafik ve mesleki 

yeterlilikler açısından) 

Toplu yolcu taşımacılığı açısından kalite standartlarının, teknik standartlara uygunluğun ve 

prosedürlerin kontrolü taşımacılık alanında yetkileri devralmış olan Özerk Toplulukların 

sorumluluğundadır. 



9 
 

Şoförleri kapsayan bir meslek örgütü var mı? Varsa, bu kurumun/kurumların yetkileri 

ve sorumlulukları nelerdir? 

Ticari taşıt sahipleri Kalkınma Bakanlığı’nın veya yetkileri devralmış olan Özerk 

Toplulukların taşımacılık şirketi ve faaliyeti siciline kayıt olmalıdır.  

 

İSVİÇRE 

İsviçre’de, düzenlemeler federal yönetim, kanton ve belediye olmak üzere üç düzeyde 

tanımlanmaktadır. Bu durum, kurallar ve düzenlemeler açısından bir çeşitlilik yaratmaktadır. 

Taksi ve toplu taşıma sürücüleri açısından, ulusal düzeyde belirli bir kanun ya da yönetmelik 

yoktur. Ancak, trafik, çalışma ve sosyal güvenlik ile ilgili federal kanunlar taksi hizmetlerini 

ve toplu taşımayı ele alan düzenlemeleri etkilemektedir. 

İnşaat ve işletme süreçlerinde güvenliği sağlamaya yönelik düzenlemeler, Çevre, Enerji ve 

İletişim Federal Bakanlığı (DETEC) bünyesindeki Federal Taşımacılık Ofisi (FOT) 

tarafından yapılmaktadır. Bu ofisin en önemli görevlerinden biri, toplu taşıma güvenliğini 

izlemektir. Toplu taşıma şirketlerinin güvenlik gerekliliklerine uygunluğuna ilişkin rastgele 

denetimler gerçekleştirir (https://www.bav.admin.ch/bav/en/home.html). 

Kantonlarla birlikte hareket eden FOT, otobüs ve tramvay hizmetlerini düzenlemekte ve 

finanse etmektedir. Buna ek olarak, FOT uluslararası ve ulusal tarifeli otobüs hizmetlerinin 

düzenleme mercii olarak önemli bir pozisyondadır. 

“FOT, karayoluyla yolcu taşıyan şirketlerin onaylarını düzenler.FOT, tramvay ve otobüs 

taşıtlarının teknik onaylarından da sorumludur.Ayrıca, troleybüs altyapısındaki genişletme ve 

değişiklikler için de onay merciidir.”(https://www.bav.admin.ch/bav/en/home/modes-of-

transport/tram-and-bus.html) 

Taksi sürücülüğü düzenlemeleri OECD’nin bir belgesinde 

(https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WP2/WD(2018)13/en/pdf) aşağıdaki gibi 

tanımlanmaktadır: 

“İsviçre’deki düzenlemelerde tipik olarak iki farklı taşımacılık biçimi tanımlanmaktadır. Bir 

yanda taksi hizmetleri yer alır. Örneğin, müşteri taksi sırasından taksiye biner, sokakta eliyle 

bir taksi çevirir ya da taksi durağına telefon açarak taksi ister. Diğer tarafta ise, İsviçre’de 

limuzin servisi gibi yalnızca önceden talep edilerek kullanılabilen genel taşımacılık hizmetleri 

vardır.Ancak, bu hizmetleri sağlayanların (kamuya açık) taksi sıralarından müşteri almasına 

veya sokakta eliyle işaret eden müşterileri almasına izin verilmez. 

Taksi hizmetleri üç nedenle düzenlemelere tabi tutulmaktadır. Öncelikle, taksi düzenlemeleri 

kamuya hizmet sunumu kapsamındadır. Hareketi kısıtlı kişilere veya gece bu hizmete ihtiyaç 

duyanlara temel taşımacılık hizmetlerinin sunulabilmesi için, taksi ruhsatlarında 24 saat 

boyunca hizmet, yani taşımacılık yükümlülüğü öngörülmektedir. Bu gereklilikleri telafi etmek 

amacıyla, taksi ruhsatı sahiplerine kamu alanlarındaki taksi sıralarına imtiyazlı erişim imkânı 

verilmektedir. 

Düzenlemelerin altında yatan ikinci neden, güvenliğe dayanmaktadır. Kantonlar ve 

belediyeler, taşıt güvenliği konusunda asgari gereklilikler getirir. Federal trafik kanununda, 

profesyonel sürücülerin taşıt kullanma süreleri kısıtlanmakta ve sağlık durumları konusunda 

asgari gereklilikler belirlenmektedir. 

Üçüncü neden, taksi tedarikçileri ile müşteriler arasında bilgiye erişim konusunda oluşan 

orantısızlıkla ilgilidir. Kamuya açık bir taksi sırasından taksiye binen veya sokakta elle işaret 

ederek taksi çağıran müşteriler genellikle hizmet kalitesi veya fiyatı konusunda önceden bilgi 

https://www.bav.admin.ch/bav/en/home.html
https://www.bav.admin.ch/bav/en/home/modes-of-transport/tram-and-bus.html
https://www.bav.admin.ch/bav/en/home/modes-of-transport/tram-and-bus.html
https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WP2/WD(2018)13/en/pdf
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sahibi olamaz. Dolayısıyla, federal yönetim (örn. Fiyat Tespiti Federal Kararnamesi) ve 

kanton ve kantona bağlı belediye düzenlemelerinde, sürücülerin yerel güzergâhlara ilişkin 

bilgisinin test edilmesi gerektiği öngörülmekte ve adil fiyatlandırmayı ve hizmet kalitesini 

garanti etmek için fiyat şeffaflığı ve azami ücret yükümlülükleri getirilmektedir. 

 

TÜRKİYE 

Genelde ticari amaçlı yolcu ve eşya taşımacılığı, özelde ise şehir içi yolcu taşımacılığı 

(taksi, otobüs, minibüs vb.) ile ilgili mevzuatı  kısaca özetleyiniz. AB mevzuatının ulusal 

mevzuata etkisini açıklayınız.  

Bu alandaki yasal düzenleme yetkisine sahip kurum ve kuruluşları ve görev ve 

sorumluluklarını kısaca belirtiniz. 

Türkiye’de ticari amaçlı yolcu ve eşya taşımacılığını düzenleyen temel kanunlar aşağıda 

sıralanmıştır.  

 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 

 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 

 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 

 5393 sayılı Belediye Kanunu 

AB’ye aday üye ülke konumunda olan Türkiye bu alanda da mevzuat uyumu çerçevesinde bir 

takım düzenlemeler yapmıştır. AB müktesebatında yolcu ve eşya taşımacılığına ilişkin 

belgeler, 2003/59 sayılı Direktif, 2006/126/EC sayılı Direktif, 2012/36/EU ve 2014/85/EU 

sayılı Direktiften oluşmaktadır. Tüm ebatlardaki kamyon, otobüs, servis ve minibüs 

araçlarının profesyonel olarak kullanımında ehliyete ek olarak Profesyonel Yeterlilik 

Sertifikası da aranmaktadır. Bu sertifika, aranan ön koşulları sağlayan ve periyodik eğitimleri 

başarı ile tamamlayanlara verilmektedir.  

2003/59 sayılı Direktifte, şoförün, yaş, gidilen mesafe, kullanılan araca göre belirlenen bir 

mesleki yeterlik sertifikası alması gerektiği karara bağlanmıştır. Sertifikanın geçerlik 

süresinin 3 yıldan az ve 7 yıldan fazla olamayacağı da 2003/59 AB direktifi ile belirlenmiştir. 

Bu sertifikanın en önemli amacı profesyonel yeterliliğin belirlenmesi ve standart altına 

alınmasıdır.  

Direktifler incelendiğinde şoför ifadesi için İngilizce'de "driver", "commercial driver", 

"professional driver" terimlerinin kullanıldığı görülmekte, yaygın olarak da sürücü anlamında 

olan "driver" sözcüğü kullanılmaktadır. (3820/85  EEC) no'lu regulasyonda sürücü tanımı, 

kısa mesafe de dahil olmak üzere bir aracı kullanan kişi" olarak yapılmış, yine aynı metinde 

“yük ve yolcu taşımacığı yapan  sürücü" için bazı yaş kriterleri belirlenmiş, üye devlet 

tarafından tanınan ve mesleki eğitim sonucu alınan "mesleki yeterlilik sertifikası"na sahip 

olma şartı konmuştur.  

2004 ve 2006 yıllarında bazı düzenlemelerin yapıldığı 2003/59EC direktifinde de söz konusu 

mesleki eğitimin detayları belirlenmiştir. Direktifte muafiyetten, sınavdan ve mesleki eğitimin 

içeriğinden, eğitim merkezlerinden de söz edilmektedir. Hepsi için genel bir çerçeve çizilmiş 

ve bunların minimum gereklilikler olduğu belirtilmiş, ayrıntılar üye devletlerin insiyatiflerine 

bırakılmıştır. 

AB direktifleri ile uygun olarak 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve bu Kanuna 

dayanılarak çıkarılan Karayolu Taşıma Yönetmeliği karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığı 

yapan kişilerin mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmasını zorunlu tutmuştur. Mesleki yeterlilik 
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belgelerinin verilmesi ile ilgili esaslar ise Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik 

Eğitimi Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.  

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği gereğince, 

karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapacak kişilerin yaptığı işe uygun SRC mesleki 

yeterlilik belgesi alması zorunludur. Bu eğitimleri Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığının 

yetkilendirdiği kurum ve kuruluşlar (birlik, oda, üniversite, sektör kuruluşları veya diğer 

gerçek ve tüzel kişiler) vermektedir. Yetkilendirilen SRC eğitim merkezlerinde aşağıda 

belirtilen tür eğitimler sunulmaktadır.  

Eğitim Türleri  ve Saatleri :  

·        SRC 1 uluslararası yolcu taşımacılığı           :  32 saat 

·        SRC 2 yurtiçi yolcu taşımacılığı                    :  28 saat 

·        SRC 3 uluslararası eşya,yük taşımacılığı     :  32 saat 

·        SRC 4 yurtiçi arası eşya,yük taşımacılığı     :  28 saat 

·        SRC 5 ise ; 

·        Temel eğitim                         : 18+1 (uygulama) 19 saat 

·        Tank eğitimi                         : 12+1 (uygulama) 13 saat 

·        Patlayıcı madde eğitimi       : (sınıf 1) 8 saat 

·        Radyoaktif madde eğitimi   : (sınıf 7) 8 saat 

Mesleki Yeterlilik Belgelerinin türlerine göre düzenlenecek eğitimlerin müfredat programları 

AB müktesebatına uygun olarak Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. 

Müfredat programlarında; işlenecek dersler, süreleri, genel açıklamalar ile başka tür belge 

alacaklara uygulanacak fark derslerine ait esas ve usuller belirtilmiştir.  

SRC eğitimleri sonrasında kursiyerlerin, mesleki yeterlilik belgelerini alabilmek için 

Bakanlıkça belirlenen tarih ve yerlerdeki sınavlara girmeleri ve başarılı olmaları 

gerekmektedir.  

Millî Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı arasında 27.10.2016 tarihinde 

imzalanan protokol ile Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı eğitim, sınav ve belgelendirme 

yetkisini MEB’e devretmiştir. MEB tarafından çıkarılan 1 Şubat 2017 tarih ve 29966 sayılı 

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Mesleki Yeterlilik Kursları Yönetmeliği ile alan yeniden 

düzenlenmiştir. MEB kursların açılmasından, eğitim programlarına, eğitmenlerin 

görevlendirilmesinden sınavlara ve belgelerin verilmesine kadar her aşamayı bu Yönetmelik 

ile kurala bağlamıştır.  

Şehir içi yolcu taşımacılık (taksi, otobüs, minibüs vb.) faaliyetleri nasıl yürütülmektedir? 

Şirketler vasıtasıyla mı, bireysel taşımacılık da var mı? Şirketler kamu otoritelerine mi 

(belediyeler gibi) şahıslara mı ait?  

Şehir içinde taksi ve minibüs ile yolcu taşımacılığı esnaf statüsündeki bireysel taşımacılarla 

yapılmaktadır. Otobüs ile şehir içinde yolcu taşımacılığı bireysel taşımacılar eli ile 

yapılabildiği gibi, şirket, kooperatif ya da belediyeler tarafından kendi araçları ile de 

yapılmaktadır.  

Şehir içinde yolcu taşımacılığı Belediyelerin görev ve yetki alanı içerisindedir. Belediyelerden 

Çalışma ruhsatı alınmak suretiyle taşıma faaliyeti yapılmaktadır. 
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Ücret tarifelerini hangi kurum/kuruluşlar belirlemektedir? Nasıl? 

Belediye ilgili birimleri tarafından belirlenmektedir. 

Güzergâhları hangi kurum/kuruluşlar belirlemektedir? Nasıl? 

Şehir içinde yolcu taşımacılığında güzergâh belirleme 5216 sayılı Büyükşehir Belediye 

Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince ilgili Büyükşehir Belediyesi/Belediye ye 

aittir. 

Şoförleri hangi kurumlar/kuruluşlar denetlemektedir? (Trafik açısından, mesleki 

açılardan) 

İçişleri Bakanlığı-Emniyet Genel Müdürlüğü, Belediye Zabıta Müdürlüğü 

Şoförlerin bağlı olduğu bir mesleki örgütlenme bulunmakta mıdır? Varsa bu 

kuruluşların yekti ve sorumlulukları nelerdir?  

Ülkemizde yer alan yasal düzenlemelerde ticari araç sahibi olmayan, sadece ticari araçlarda 

çalışanlara ait bir mesleki örgütlenmeyi zorunlu kılmamaktadır.  

Türkiye’de şoförler herhangi bir resmi mesleki örgütlenmeye sahip değildir. Sadece ticari araç 

sahiplerinin bağlı olduğu meslek kuruluşları bulunmaktadır. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar 

Meslek Kuruluşları Kanunu gereğince, ticari araç sahipleri ülke genelinde ulaştırma 

sektöründe kurulmuş ihtisas odalarına ya da karma odalara üye olmak zorundadır. Ticari 

araçlarda çalışan şoförler ise üyelerin yanlarında çalışan kişiler olmaları nedeniyle bu 

kuruluşlardan hizmet alabilmektedir. Mülga 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununda 

şoförler de yukarıda bahsi geçen ihtisas odalarına üye olabilmekteydi ancak 5362 sayılı 

Kanun ile bu yapı değiştirilmiştir. Şoförler istedikleri taktirde gönüllü örgütlenmeye 

gidebilmektedir. Ancak bu da çok rastlanılan bir durum değildir.  

2.2 SÜRÜCÜLERİN YETERLİLİKLERİ 

ALMANYA 

Kimler şoför olabilir? Şoförler ne tür kriterlere (eğitim, yaş, toplumsal cinsiyet, vb.) 

tabidir?  

Bir şoför adayının sınava girebilmek için aşağıdaki gereklilikleri karşılaması gerekir: 

 2 yıl boyunca B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak 
 21 yaşında olmak 
 İyi durum belgesi 
 Tıbbi ve psikolojik uygunluk 

Şoförler mesleğe başlamadan önce ve faaliyetleri sırasında psiko-teknik 

değerlendirmeye tabi tutulmakta mıdır? Açıklayınız. 

Evet. Kişi hem eğitime başlamadan önce hem de şoförlük yaptığı sürece her 5 yılda bir uzman 

doktorun psiko-teknik incelemesinden geçer. 

Bir kişinin şoförlük mesleğini yapmasını engelleyen koşullar nelerdir? 

Bir şoför; 

-Psiko-teknik uygunluğunu kaybeder, 

- İyi durum belgesini yenileyemezse sürücülük mesleğinden men edilebilir. 

Bir işletmeci; 

- Ekonomik yeterliliğini kaybeder, 
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- Güvenilirliğine şüphe düşüren bilgileri ortaya çıkarsa meslekten men edilebilir. 

 

İTALYA 

Kimler şoför olabilir? Şoförler ne tür kriterlere (eğitim, yaş, toplumsal cinsiyet, vb.) 

tabidir?  

Bir sürücü adayının sınava girebilmek için aşağıdaki gereklilikleri karşılaması gerekir: 

 Aşağıdaki mesleklerden birini üstlenmek üzere, karayoluyla yük ve yolcu taşımacılığı 

başlığında “Yol Taşımacıları Ulusal Sicili”ne düzenli olarak kaydolan bir şirkette 5 yıl 

deneyim: 
a) Tek yönetici, yönetim kurulu üyesi; 

b) Sınırlı sorumluluk şirketlerinin kurduğu bir limitet ortaklıkta genel ortak; 

c) Şahıs şirketi sahibi, aile işletmesinin aile bireyi veya ortağı; 

d) CCNL (Kolektif Ulusal İş Sözleşmesi) 2. Düzeyde yer alan bir istihdam ilişkisinde 

işletmeyle bağlantılı kişi. 

Adayların arasından aşağıdaki kriterleri karşılayanlar sınava girebilir: 

 Reşit olmak, 

 Kanuni ehliyetten veya çalışma izninden mahrum bırakılmamış olmak, 

 Zorunlu eğitimi ve üst orta eğitimi tamamlamış olmak veya alternatif olarak, yetkili 

sertifikasyon kuruluşlarının sunduğu özel ön kursa katılmış olmak. 

Şoförler mesleğe başlamadan önce ve faaliyetleri sırasında psiko-teknik 

değerlendirmeye tabi tutulmakta mıdır? Açıklayınız. 

Bu konuda bilgi yoktur. Ancak, adaylarda psiko-teknik açıdan herhangi bir yetersizlik 

görülmesi halinde, itibar prensibinin ortadan kalktığı kabul edilir ve dolayısıyla, mesleki 

sertifika iptal edilir. 

Bir kişinin şoförlük mesleğini yapmasını engelleyen koşullar nelerdir? 

14 Mart 1998 tarihli ve 84 sayılı mevzuat uyarınca, bir kişi ekonomik yeterlilik ve itibar 

prensiplerini kaybederse, şoförlük mesleğinden men edilebilir. Ekonomik yeterlilik 

prensibinin karşılanması için, işletmelerin mesleğin doğru bir şekilde geliştirilmesi ve 

yönetilmesi için gerekli olan mali yükümlülükleri yerine getirebileceğini belgelemek 

zorundadır. Öte yandan, itibar prensibi ağır ihlaller, 3 yıl ya da daha uzun kesinleşmiş hapis 

cezaları veya mükerrer suç halinde ortadan kalkar. Bazı hallerde, bir işletme şoförlerin 

dinlenme ve çalışma sürelerine, ticari taşıtların ağırlık ve boyutlarına ve taşıtların yol 

güvenliğine ilişkin ihlallerinden dolayı itibar prensibinden mahrum kalabilir.  

 

İSPANYA 

Kimler şoför olabilir? Şoförler ne tür kriterlere (eğitim, yaş, toplumsal cinsiyet, vb.) 

tabidir?  

818/2009 sayılı Kraliyet Kararnamesine göre, şoförler kendi dâhil en fazla dokuz kişi taşıyan 

taşıtlar için B sınıfı sürücü belgesine sahip olmalıdır. Bir kişinin şoför olabilmesi için, en az 1 

yıldır B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekir. Şoför dâhil 17 koltuğu olan taşıtlar için 

D1, 17’den fazla koltuğu olan taşıtlar için ise D sınıfı sürücü belgesi gereklidir. 

Ruhsat sahipleri taksi hizmetini kendileri sunabileceği gibi, ilgili sosyal güvenlik sistemine 

kayıtlı bir aile bireyi ya da geçerli iş sözleşmesi bulunan şoförler aracılığıyla da yürütebilir. 
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İlgili Sosyal Güvenlik Sistemine kayıtlı bir şoför olmak. 

Adli sicil kaydı bulunmamak. 

Profesyonel eğitim sertifikasına sahip olmak. 

Ruhsat sınavına hak kazanmış olmak. 

34 yaşın altında olanlar ile okul mezuniyeti yaşının üzerinde olanlar için E.S.O. derecesine 

sahip olmak. 

Uyruğu İspanya olmayanlar ve menşe ülkelerinden dolayı İspanyolca bilgisine erişememiş 

olanlar için İspanyolca bilgisine sahip olmak ve bu bilgiyi resmi dil okullarının düzenlediği 

A2 düzeyinde İspanyolca sertifikası ya da Instituto Cervantes tarafından düzenlenmiş bir 

yabancı dil olarak İspanyolca diploması (DELE) ile belgelemek. 

İspanya topraklarında yetkili bir merciin düzenlediği İspanyolca akademik yeterliliği 

belgesine sahip olmak. 

Devlet ve Avrupa mevzuatının karayolu taşımacılığı işletmesi için belirlemiş olduğu itibar 

gerekliliğini karşılamak. 

9’dan fazla kişiyi taşıyan otobüslerin ve minibüslerin sürücüleri için, CAP (Mesleki Yeterlilik 

Sertifikası) belgesine sahip olmak. 

Şoförler mesleğe başlamadan önce ve faaliyetleri sırasında psiko-teknik 

değerlendirmeye tabi tutulmakta mıdır? Açıklayınız. 

Şoförlerin karşılaması gereken psiko-teknik koşullar ruhsat tipine bağlıdır ve bu koşulların 

tespiti B sınıfı için 70 yaşına kadar 10 yıl, sonrasında ise her 5 yılda bir yenilenir.  

D1 sınıfı için, D belgeleri 65 yaşına kadar 5 yıl geçerli kalır. Bu yaştan sonra, belgeler psiko-

teknik koşullarına göre 3 yılda bir yenilenir. Psiko-teknik koşullar belgelenmezse, belge iptal 

edilir. 

Bir kişinin şoförlük mesleğini yapmasını engelleyen koşullar nelerdir? 

Bir kişi itibar ve mali yeterlilik prensiplerini kaybetmesi halinde sürücülükten men edilebilir. 

Ekonomik yeterlilik prensibinin karşılanması için, işletmeler mesleğin doğru bir şekilde 

geliştirilmesi ve yönetilmesi için gerekli olan mali yükümlülükleri yerine getirebileceğini 

belgelemek zorundadır. 818/2009 sayılı Kraliyet Kararnamesi uyarınca da alkol veya 

uyuşturucu kullanımı veya sürücülük faaliyetlerinde işlenen çok ağır bir suçtan dolayı sürücü 

belgesi idari ya da adli olarak iptal edilen sürücüler de meslekten men edilebilir. Bir kişi bu 

nedenlerle işlenen ihlallerden dolayı puan kaybetmesi halinde de men edilebilir. 

 

İSVİÇRE 

Taksi sürücülüğü gereklilikleri, taşınan insan sayısına göre değişiklik göstermekle beraber 

aşağıdakilerden oluşur: 

 Uygun sürücü belgesine (B, D, vb.) sahip olmak; 

 Sağlık raporu; 

 Sürücü belgesine talepten önce belirli bir süreyle el konulmamış olmak. 

 9’dan fazla kişiyi taşımak için sürücüler için yaş sınırı olan 21 yaşında olmak. 
Bir kişinin ruhsatı alması için karşılaması gereken genel gereklilikler iyi hal, sigorta poliçesi, 

İsviçre vatandaşlığı veya kantonda ya da belediyede mukim bulunmak olarak sayılabilir. 
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Tessin kantonunda, bu faaliyeti yürütmek isteyen taksi sürücüleri sürücülere, otopark 

alanlarına ve tarifelere yönelik gereklilikleri belirlemekten sorumlu olan belediye merciinin 

(bu konuda yalnızca en önemli belediyelerin düzenlemeleri vardır) düzenlediği bir ruhsata 

sahip olmalıdır. 

Toplu taşıma sürücüleri hem toplu taşıma hatlarında ve okul servislerinde hem de turist, 

şehir ve çevre hatlarında otobüs, troleybüs ve açık otobüslerde profesyonel insan taşımacılığı 

yapan sürücülerdir. Sürücüler, yolcuların hızlı ve güvenli bir şekilde taşınmasını ve hatların 

mümkün olduğu hallerde birbirine bağlanmasını profesyonel bir hizmet sunarak sağlar. 

Sürücüler yolcuların güvenliğinden ve taşıtların yolculuk boyunca doğru işlemesinden de 

sorumludur. 

Toplu taşıma sürücülüğü gereklilikleri aşağıdaki gibidir: 

 En az 21 yaşında olmak; 

 B (araba), C (kamyon) veya D (otobüs) sınıfı sürücü belgesi ve yolcu taşımacılığı yeterlilik 

sertifikası (OACP); 

 Ciddi nedenlerle sürücü belgesine el konulmamış olmak; 

 İstenen dil becerileri (Almanca ve/veya Fransızca); 

 Sağlık raporu (iyi sağlık durumu); 

 Adli sicil (kayıtsız). 

İşe alma süreci, toplu taşıma şirketlerinin yerel basın organlarındaki ilanlarla başlar. 

Seçim/giriş sınavları yapılır. 

 

Kaynak: 

 Taksi sürücüleri:https://www.orientamento.ch/dyn/show/1900?id=583 

 Toplu taşıma 

sürücüleri:https://www.orientamento.ch/dyn/show/1900?lang=it&idx=30&id=584 

 

TÜRKİYE 

Kimler şoför olabilmektedir? Şoförlerden ne tür kriterler (eğitim, yaş, cinsiyet, vb.) 

aranmaktadır? 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince araç durumlarına göre sürücü belgesine ve 

tüm ülkede yaygın olmamakla birlikte yerel yönetimlerin kararları ile SRC türü yetki 

belgesine sahip olmak gerekmektedir. Ayrıca 5 yılda bir psiko-teknik değerlendirme raporu 

almak da zorunludur.  

Şoförler mesleğe başlamadan ve faaliyetleri sırasında psiko-teknik değerlendirmeden 

geçmekte midir? Açıklayınız. 

Şoförler 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamındaki taşımalarda 5 yılda bit psiko- 

teknik raporu almak zorundadır. Şehir içinde ise ilgili belediyelerin bu yönde aldıkları kararlar 

doğrultusunda uygulanmakla birlikte, son dönemde kamu otoritesinin psiko-teknik 

değerlendirme raporunu tüm ticari araç şoförlerinden aranması gerektiği yönünde 

değerlendirmesi de bulunmaktadır. 

Hangi durumlarda kişinin şoförlük mesleğini icra etmesi engellenmektedir? 

SRC türü mesleki yeterlilik belgesi aranması durumunda 65 yaşın ikmali ile SRC belgesi iptal 

edildiğinden çalışılamamaktadır. Ehliyetinin geçici ya da kalıcı geri alınması hallerinde 

sürücü belgesi olmadığı için çalışamamaktadırlar.  

https://www.orientamento.ch/dyn/show/1900?id=583
https://www.orientamento.ch/dyn/show/1900?lang=it&idx=30&id=584
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08.01.2018 tarih ve 30295 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 13. Maddesi gereğince 

ticari araç kullanan şoförlerin; 

 İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları, 

 Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almış olmaları, 

 66 yaşından gün almamış olmaları, 

 Tehlikeli madde taşıyan taşıtları kullananlarının, ilgili mevzuatın öngördüğü eğitimi 

aldığını gösteren belgeye sahip olmaları, 

 Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti 

bağlayıcı ceza almamış olmaları, 

 Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psiko-teknik açıdan sağlıklı olduklarını 

gösteren bir sağlık raporunu, yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları 

gerekmektedir.  

Yine MEB tarafından çıkarılan 1 Şubat 2017 tarih ve 29966 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel Mesleki Yeterlilik Kursları Yönetmeliğinin 13. Maddesinde “SRC sınıfı Özel Mesleki 

Yeterlilik Sertifikası öğretim programları için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olması ve 

alacağı mesleki yeterlilik sertifikasına uygun sürücü belgesine sahip olması” hükmü 

bulunmaktadır.  

 

2.3 SÜRÜCÜLÜK MESLEĞİNİN TANIMI, STANDARTLARI VE YETERLİLİKLERİ 

ALMANYA 

Şoförlüğe özel bir meslek tanımı ve mesleki standartlar var mı? Varsa, lütfen tanımın 

kaynağını belirtin ve tanımı rapora ekleyin. 

Almanya’da, taksi şoförleri yalnızca:- 

- 2 yıldan uzun süreyle B sınıfı sürücü belgesine sahip olmalı; 

- iyi durum belgesine sahip olmalı; 

- yerel güzergâh bilgilerini test eden bir sınavda başarılı olmalı; 

- zihinsel ve fiziksel kabiliyetlerinin yerinde olduğu değerlendirilmeli; ve 

- en az 21 yaşında olmalıdır. 

Almanya’da, otobüs şoförleri yalnızca:- 

- D sınıfı sürücü belgesine (2 yıldan kısa süreyle de olsa) sahip olmalı; 

- iyi durum belgesine sahip olmalı; 

- en az 21 yaşında olmalı; 

- profesyonel sürücü yeterlilik sınavında (2003/59/EC) başarılı olmalı; ve 

- zihinsel ve fiziksel kabiliyetlerinin yerinde olduğu değerlendirilmelidir. 

Şoförlük için belirlenmiş mesleki standartlar var mı? Varsa, mesleki standartlar 

hakkında kısaca bilgi veriniz (temel görev ve prosedürler) ve rapora varsa İngilizce 

versiyonunu ekleyiniz. 

Taksi şoförleri yalnızca yerel bilgi sınavında başarılı olmalıdır. 

Otobüs şoförleri yalnızca D sınıfı sürücü belgesine sahip olmalıdır. 
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Şoförlüğe özel ulusal yeterlilikler var mı? Varsa, mesleki standartlar hakkında kısaca 

bilgi veriniz (yeterlilik birimleri ve öğrenme çıktıları) ve rapora varsa İngilizce 

versiyonunu ekleyiniz. 

Şoförler mesleki sürücü yeterlilik sertifikasına sahip olmalıdır (2003/59/EC). 

 

İTALYA 

Şoförlüğe özel bir meslek tanımı ve mesleki standartlar var mı? Varsa, lütfen tanımın 

kaynağını belirtin ve tanımı rapora ekleyin. 

İtalya’da minibüs ve taksi şoförleri A, A1, A2, B1 ve B sınıfı sürücü belgelerine bağlı olarak 

KA/KB sertifikasyonunu – doğru adıyla Meslek Sertifikasyonunu (CQC) – almış olmalıdır. 

Bu özel sertifika, İtalya Ulaştırma Bakanlığına bağlı il teşkilatı olan Dipartimento Trasporti 

Terrestri tarafından düzenlenen ve sıradan sürücü belgesinin kapsamına belirli taşıtları 

ekleyen belgedir. CQC aşağıdaki kriterleri karşılayan adaylara verilebilir: 

- en az 21 yaşında olmak 

- CQC sınavında başarılı olmak 
- zihinsel ve fiziksel kabiliyetlerinin yerinde olduğu değerlendirilmek. 

İtalya mevzuatında, yolcu taşımacılığına özel bu taşıtları kullanmak isteyen şoförler bu eğitim 

sürecini tamamlamalıdır. Buna ek olarak, sürücülerin ilgili il idaresinin düzenlediği yazılı 

sınavı (çoktan seçmeli test) geçerek ulaşabilecekleri mesleki faaliyet sertifikasını da almak 

zorundadır. 

Şoförlük için belirlenmiş mesleki standartlar var mı? Varsa, mesleki standartlar 

hakkında kısaca bilgi veriniz (temel görev ve prosedürler) ve rapora varsa İngilizce 

versiyonunu ekleyiniz. 

Mesleki standartlarda şoförler için aşağıdaki şartlar belirlenmiştir: 

- Özel sürücülük belgesi almak; 

- Yer isimleri konusunda bilgi sahibi olmak (aday harita okuyabilmeli ve yerlerin konumlarını 

belirleyebilmelidir); 

- Çevre dostu sürüş (aday çevre konusunda üstüne düşeni yapabilmeli, kendi karbon salınımını 

azaltabilmeli ve ayak izini ve çevre üzerindeki etkisini en aza indirebilmelidir); ve 

- Yol güvenliği ve güvenli sürüş (aday kaza önleme tedbirleri veya iyi sürüş uygulamaları gibi 

güvenli sürüş tedbirlerini bilmeli ve uygulayabilmelidir). 

Şoförlere özel ulusal yeterlilikler var mı? Varsa, mesleki standartlar hakkında kısaca 

bilgi veriniz (yeterlilik birimleri ve öğrenme çıktıları) ve rapora varsa İngilizce 

versiyonunu ekleyiniz. 

Şoförler, CQC (carta di qualificazione del conducente) sertifikasına sahip olmalıdır. Karayolu 

taşımacılığı mesleğinin uygulamalarına yönelik bir yeterlilik sertifikasıdır. CQC belgesinin iki 

farklı türü vardır: biri yük taşımacılığını, diğeri ise yolcu taşımacılığını düzenlemektedir. 

Sürücüler bu sertifikalardan sadece birine veya her ikisine birden sahip olabilir; başka bir Üye 

Devletten CQC yeterliliği almış olan bir sürücü, bu yeterlilik için İtalya versiyonuna denklik 

almalıdır. 

 

İSPANYA 

Şoförlere özel bir meslek tanımı ve mesleki standartlar var mıdır? Varsa, lütfen tanımın 

kaynağını belirtin ve tanımı rapora ekleyin. 
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İspanya’da, taksi ve minibüs şoförleri şoförlük yapmak için özerk toplulukların ulaştırma 

idaresinden Mesleki Yeterlilik Sertifikası almak zorundadır. Bu sertifika, sahibinin mesleğini 

uygun bulunan ortak hizmet alanında yapabilmesini sağlar. Şoför, en az bir yıldır B sınıfı 

sürücü belgesine sahip olmak zorundadır. 

Otobüs şoförleri en az 21 yaşında olmalı, CAP sertifikasyon testinde başarılı olmalı ve D1-D 

sınıfı sürücü belgesine sahip olmalıdır. Bir şoförün bu testlerden geçebilmesi zorunlu eğitim 

kursuna katılıp, kurstan faydalanmış olması ve ilgili Özerk Topluluğun karayolu taşımacılığı 

idaresinin düzenlediği çoktan seçmeli sınav sonucunda uygun bulunması gerekir. 

Şoförlük için belirlenmiş mesleki standartlar var mı? Varsa, mesleki standartlar 

hakkında kısaca bilgi veriniz (temel görev ve prosedürler) ve rapora varsa İngilizce 

versiyonunu ekleyiniz. 

Mesleki yeterlilikler şoförlere aşağıdaki gereklilikleri getirmektedir: 

- Yol güvenliği ve güvenli sürüş (aday kaza önleme tedbirleri gibi güvenli sürüş tedbirlerini ve 

güvenli takip mesafesi, öngörü ve el freni kullanımı gibi iyi sürüş uygulamalarını bilmeli ve 

uygulayabilmelidir). ). 

- Çevre dostu sürüş (aday çevre konusunda üstüne düşeni yapabilmeli, kendi karbon salınımını 

azaltabilmeli ve ayak izini ve çevre üzerindeki etkisini en aza indirebilmelidir;  

- Tarife çerçevesi (alana, gece-gündüz durumuna, tatillere vb. göre hizmet sunumunun tabi 

olduğu tarifelerin uygulanması); ve 

- Hizmet sunulan alana ilişkin bilgi birikimi (halkın yoğun olduğu yerlerin, hastanelerin, 

marketlerin, otellerin ve müzelerin isimleri). 
 

Şoförlere özel ulusal yeterlilikler var mı? Varsa, mesleki standartlar hakkında kısaca 

bilgi veriniz (yeterlilik birimleri ve öğrenme çıktıları) ve rapora varsa İngilizce 

versiyonunu ekleyiniz. 

Yolcu taşımacılığı konusunda, karayolu taşımacılığı idaresinin belirli yeterlilikleri vardır: 

- Ulusal yolcu taşıyıcıları 

- Uluslararası Yolcu Taşıyıcılığı 

Şoförlük sertifikasyonları: 

- Otobüs şoförleri için (2003/59 sayılı Direktife göre CAP) 
- Taksi veya minibüs şoförleri için (1211/1990 sayılı Kraliyet Kararnamesi’ne göre CPAT) 

Eğitim Bakanlığı. 

- Karayolu Taşıtı Şoförlüğü  Profesyonel Teknisyen Eğitimi hakkında 555/2012 sayılı Kraliyet 

Kararnamesi yük ve yolcu taşımacılığına yöneliktir. 

Ulusal Yeterlilik Enstitüsü. 

RD 1225/2010 

MESLEKİ YETERLİLİK 

 - Otobüs şoförlüğü TMV454_2 

 - Yolcu araba ve kapalı kamyonetleri profesyonel şoförlüğü - TMV456_2 

 

İSVİÇRE 

Taksi ve toplu taşıma şoförlerinin başlıca görevleri: 

 Taşıt bakımı görevleri ve idari görevler 
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o taşıtın doğru işleyişini, taşıtın kondisyonunu ve taşıt üzerindeki materyalleri düzenli 

olarak kontrol etmek; 

o taşıtın bakımını yapmak: kaportayı ve pencereleri yıkamak, içini temizlemek, 

vb.; 
o basit mekanik onarımları yapmak (taksi sürücüleri için); 

o tutanak ve idari rapor düzenlemek. 

 toplu taşıma sşoförlerinin yolcuları karşılama ve taşıma görevleri 
o yolcuları karşılamak, gerekiyorsa bilgi vermek, bilet satmak ve/veya biletleri kontrol 

etmek; 
o müşterilerin gözünde olumlu bir toplu taşıma imajı oluşturmak, kaliteli hizmet 

sunmak ve her durumda profesyonel ve sorumluluk sahibi davranışlarda bulunmak; 
o ulaştırma ağının yüksek performansla işletilmesine katkıda bulunabilecek her türlü 

bilgiyi yolculara ve merkez istasyonlarına iletmek; 
o çalıştırdıkları ulaştırma hatlarının karayolu trafiği kanununa ve kurum içi talimatlara 

uygun olarak, programda belirtilen saatlerde ilgili diğer hatlara bağlanmasını 

sağlamak; 
o profesyonel ve sorumluluk sahibi davranışlarda bulunmak ve karayolu trafiği 

kanununa ve kurum içi talimatlara uymak; 
o bir kaza anında, öncelikle alanın ve yolcuların güvenliğini sağlayarak, ilk yardım 

yapmak;  
o taşıtın bozulması halinde, yolcuların başka bir ulaşım aracı bulmasını sağlamak ve 

onlara bu konuda yardım etmek; 
o ulaştırma ağının gerektiği gibi işlemesine katkıda bulunabilecek her türlü bilgiyi 

sürekli olarak operasyon merkezine iletmek. 

 taksi şoförlerinin yolcu taşımacılığı görevleri 

o trafiği ve sefer saatlerini göz önünde bulundurarak, yani taşıtı ve çalışma saatlerini en 

iyi şekilde kullanarak doğru zamanda doğru yerde (istasyon, havalimanı, gece kulübü, 

müze, vb.) olmak için bir mesai stratejisi geliştirmek; 

o müşterilerle iyi bir çalışma ilişkisi kurmak, talebe göre hareket etmek ve profesyonel 

ve ihtiyatlı davranışlarda bulunmak; 
o yolcuların evden taksi çağrılarına yanıt vermek veya yolcuları taksi istasyonundan 

veya doğrudan yoldan almak; 
o yaşlıların ve engellilerin taşıta binmesine ve taşıttan inmesine yardımcı olmak ve 

valizlerini alıp yerleştirmek; 
o yolcuları gündüz veya gece hangi saatte olursa olsun talep ettikleri adreslere 

götürmek; 
o hizmetin ücretini yerel tarifeye uygun olarak taksimetrede yazdığı şekilde tahsil 

etmek. 

 

TÜRKİYE 

Şoförlük mesleğinin bir tanımı, mesleki standardı bulunmakta mıdır? Varsa tanımın 

nereden geldiğini açıklayınız ve tanıma raporda yer veriniz.  

Projeye konu olan taksi şoförlüğü, minibüs şoförlüğü ve şehri içi toplu taşıma otobüs 

şoförlüğü mesleklerinin tanımları ilgili ulusal meslek standartlarından alınmış olup, aşağıda 

yer almaktadır. 

Taksi Şoförü (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği, kalite yönetim sistemi ile çevre ve trafik 

kurallarına uygun olarak, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtla (taksi), fiyat tarifesi ile 

belirlenmiş belirli bir ücret karşılığında, kamu hizmeti yolcu taşımacılığı yapan nitelikli 

kişidir. 
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Minibüs Şoförü (Seviye 3); iş sağlığı güvenliği, kalite yönetim sistemi ile çevre ve trafik 

kurallarına uygun olarak, ticari olarak tescil edilmiş bir minibüs ile kişi başına ücretle 

belirlenmiş belirli bir güzergah doğrultusunda kamu hizmeti yolcu taşımacılığı yapan nitelikli 

kişidir. 

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği, kalite yönetim 

sistemi ile çevre ve trafik kurallarına uygun olarak, ticari veya resmi olarak tescil edilmiş bir 

otobüs ile kişi başına ücretle belirlenmiş bir güzergah doğrultusunda şehir içi toplu kamu 

taşımacılığı yapan nitelikli kişidir. 

Şoförlük mesleğinin standartları ve mesleki yeterlilikleri bulunmakta mıdır? Varsa kısa 

bilgi veriniz (ana görev ve işlemler) ve varsa İngilizce nüshasını rapor ekine koyunuz.  

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu çerçevesinde kurulan Mesleki Yeterlilik 

Kurumu (MYK); ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî 

alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, 

belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik 

sistemini kurmak ve işletmek üzere 2006 yılında kurulmuştur.  

TŞOF ve üst kuruluşu Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Mesleki Yeterlilik 

Kurumundan yetki alarak taksi, minibüs ve şehir içi toplu taşıma otobüs şoförünün mesleki  

standartlarını hazırlamışlardır. Söz konusu standartlar 26.12.2013 tarih ve 28863 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

TŞOF yine MYK’dan yetki alarak aynı mesleklerin ulusal yeterliliklerini hazırlamış ve söz 

konusu yeterlilikler de MYK Yönetim Kurulunun 18.10.2017 tarih ve 2017/87 no’lu kararı ile 

yürürlüğe girmiştir.  

MEB ise eğitim programlarının hazırlanmasında söz konusu ulusal yeterlilikleri esas almıştır. 

Belirtilen ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklere ilişkin özet bilgileri içeren tablolar 

rapor ekinde sunulmaktadır.  

2.4. SÜRÜCÜLERİN EĞİTİMİ, SINAVLARI VE SERTİFİKALANDIRILMASI 

ALMANYA 

Şoförler nasıl eğitilir? Eğitim için hukuki herhangi bir gereklilik var mı? 

Almanya’da şoförlerin ilk eğitimi için 4 tür eğitim kursu uygulanmaktadır. 

- Temel yeterlilik eğitim programı 

- Hızlandırılmış temel yeterlilik eğitim programı 

- 5 yılda bir uygulanan 35 saatlik tamamlayıcı eğitim kursu 

- Profesyonel yeterliliğe sahip sürücüler için tamamlayıcı yeterlilik programları 

Taksi eğitim kursları düzenlemeye tabi değildir ve bu konuda herhangi bir uygulama 

standardı yoktur. 

Hangi kurumlar eğitim yetkisine sahiptir? Eğitim kurumlarının tabi olduğu bir 

akreditasyon süreci var mı? Eğitim ücretli mi? Ücretliyse, ücreti nasıl belirlenir? 

Otobüs şoförleri için: 

D sınıfı izni olan sürücü kursları 

Taksi şoförleri için: 

Zorunlu eğitim yoktur 
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Eğitim kurumları Trafik Bakanlığı tarafından yetkilendirilir. Yetkili merkezlerin tam listesi 

Trafik Bakanlığı Web sitesinde yayınlanır. 

Ücret tarifesi yoktur (serbest fiyatlandırma). Her sürücü kursu kendi ücret tarifesini 

uygulamaktadır. 

Tüm eğitim için ortalamada katılımcı başına yaklaşık 12.000 € ücret alınmaktadır. 

Eğitim modülünün / müfredatının / programının içeriği nedir? İçeriğin İngilizce 

versiyonu varsa, lütfen bunları rapora ekleyin. 

- Teorik eğitim – 230 saat, 

- Ana konu: taşıt teknolojisi (%40), 

- Hukuk (%20), 

- Yol güvenliği (%20), 

- Sürücü ve yolcular (%20), 

- Pratik eğitim – 55 saat 

- Tüm eğitim – 285 saat 

Teorik / pratik eğitimlerin dağılımı nedir? Pratik eğitim veriliyorsa, bu eğitim nasıl 

düzenlenmektedir?  

Toplamda yaklaşık 500 soru sorulur. 

Sınav Komisyonu aşağıdaki dağılımda olmak üzere 50 soruluk bir kısa sınav hazırlar: 

 “Piyasaya Erişim” konulu 10 soru, 

 “Teknik Standartlar ve Hususlar” konulu 20 soru; ve 

 “Yol Güvenliği” konulu 10 soru; 

 “Yolcu taşımacılığı” konulu 10 soru. 

Eğitimi alan eğiticiler hangi kriterlere tabidir? Eğiticiler için zorunlu bir eğitim 

programı var mı? 

Otobüs kursu eğiticileri aşağıdaki kriterleri karşılamalıdır: 

-Mesleki eğitimi tamamlamak veya 

- Lise diploması 

- 1,5 yıl süren eğitici eğitimi 

Şoförlere sınav sonucunda mesleki belge verilmekte midir? Sınav yapılıyorsa, sınavı 

düzenleme yetkisi hangi kuruma aittir? Sınavlar (teorik / pratik) nasıl yapılır? 

Eğitimden sonra, katılımcılar Tüv/ Dekra bünyesinde bir teorik, bir de pratik sınava girer. 

Sanayi ve Ticaret Odası’nda (IHK) teorik sınava girerler.   

Sertifika düzenleme yetkisi hangi kuruma aittir? Sertifika için bir geçerlilik süresi var 

mı? Sertifika ücretli midir ve ücretliyse, bu ücret nasıl belirlenir? 

Sertifikalar alt devlet mercii tarafından düzenlenir. 

5 yıl geçerlilik süresine tabidir. 

Belge ücreti olarak adlandırılan sertifika ücreti 40 € olarak belirlenmiştir. 
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Şoför eğitiminde uzaktan eğitim yöntemi ve dijital materyaller kullanılıyor mu? 

Açıklayınız. 

Uzaktan eğitim Almanya’da neredeyse hiç kullanılmamaktadır. 

 

İTALYA 

Şoförler nasıl eğitilir? Eğitim için hukuki herhangi bir gereklilik var mı? 

İtalya’da CQC sahibi şoförlerin ilk eğitimi için 4 tür eğitim kursu uygulanmaktadır. 

 temel yeterlilik eğitim programı 

 hızlandırılmış temel yeterlilik eğitim programı 

 5 yılda bir uygulanan 35 saatlik CQC tamamlayıcı eğitim kursu 

 CQC profesyonel yeterliliğine sahip sürücüler için farklı taşımacılık yöntemlerine özel 

tamamlayıcı yeterlilik programları 

 karayolu taşımacılığı uygulamalarına yönelik profesyonel yeterlilik sertifikasına sahip 

sürücüler için temel yeterlilik eğitimi. 

CQC kapsamında olmayan eğitim kursları (taksi ve minibüs sürücülerinin eğitimleri) 

uygulama konusunda herhangi bir standarda tabi değildir (KA/KB belgesi). 

Hangi kurumlar eğitim yetkisine sahiptir? Eğitim kurumlarının tabi olduğu bir 

akreditasyon süreci var mı? Eğitim ücretli mi? Ücretliyse, ücreti nasıl belirlenir? 

Eğitim kurumları Ulaştırma Bakanlığı tarafından yetkilendirilir. Yetkili merkezlerin tam 

listesi Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı Web sitesinde yayınlanır. Eğitim kursları aşağıdaki 

kurumlarca idare edilir: 

 Confartigianato, 

 C.A.T.,  
 Confimpresa Formazione e Servizi, 

 C.A.P.A, 

 C.N.A formazione srl, 

 E.C.I.P.A-C.N.A, 

 C.A.I (Consorzio Autoscuole Irpine), 

 Milli Ulaştırma Bakanlığı’nın yetkilendirdiği merkez konsorsiyumları ve diğer birçok özel 

kuruluş. 

7/07/2017 tarihli kanun hükmünde kararnamenin 2. Maddesi uyarınca, eğitim faaliyetinin 

ücreti, Ulaştırma Bakanlığı tarafından Ekonomi Bakanlığı’nın görüşü alınarak belirlenir ve şu 

anda bireysel şirketler ve şirket grupları için €140.000’dur. Eğiticilerin ücretleriyle ilgili 

olarak, aşağıdaki kriterler gözetilmelidir: 

a) ders saati: katılımcı başına €30; 

b) sınıf eğitimi: saat başına €120; 

c) eğitici maaşı: saat başına €30; 

d) ekstra danışmanlık hizmeti: toplam maliyetin %20’si. 

Eğitim modülünün / müfredatının / programının içeriği nedir? İçeriğin İngilizce 

versiyonu varsa, lütfen bunları rapora ekleyin. 
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Meslek sertifikasyonunu sağlayan eğitim müfredatında İtalya’da geçerli olan kurallara ve 

mevzuata bağlı olarak aşağıdaki konular belirtildikleri ders saatleriyle ele alınır:  

Konu     Ders saati 

Hukuk     40 saat 

Ticari ve mali yönetim  30 saat 

Piyasaya erişim   30 saat 

Teknik Standartlar ve Hususlar 20 saat 

Yol Güvenliği    30 saat 

*(10 medeni, 10 ticaret, 10 sosyal, 10 vergi) 

Katılımcılar aynı eğitim programı çerçevesinde yaklaşık 30 ders saatiyle uluslararası 

taşımacılık operasyonuyla ilgili konularda eğitim almalıdır. Bu ders saatlerinin dağılımı 

aşağıdaki gibidir: 

Konu     Ders saati 

Medeni Hukuk   4 saat 

Sosyal Hukuk    2 saat 

Vergi Hukuku    2 saat 

Piyasaya Erişim   14 saat 

Teknik Standartlar   4 saat 

Yol Güvenliği    4 saat 

Teorik / pratik eğitimlerin dağılımı nedir? Pratik eğitim veriliyorsa, bu eğitim nasıl 

düzenlenmektedir? 

30 Temmuz 2012 tarihli ve 207 satılı mevzuat ile birlikte, karayolu taşımacılığı mesleğine 

yönelik sertifikasyon kapsamında kullanılacak bilgi sistemleri, eğitim materyalleri, eğitim 

merkezleri, konuları ve yöntemleri ile ilgili genel hususları düzenler. İlgili sınav, 2007 

yılından bu yana aşağıdaki yöntemlerle gerçekleştirilmektedir: 

Sınav Komisyonu aşağıdaki dağılımda olmak üzere 60 soruluk bir kısa sınav hazırlar: 

 ”Hukuki Düzenlemeler” (medeni hukuk, ticaret hukuku, vergi hukuku ve sosyal hukuk) 

konulu 20 soru, 

 ”İş ve Mali Yönetim” konulu 10 soru, 

 “Piyasaya Erişim” konulu 10 soru, 

 “Teknik Standartlar ve Hususlar” konulu 10 soru; ve 

 “Yol Güvenliği” konulu 10 soru; 

Sınavda ayrıca adayın bilgi birikiminin pratik açıdan değerlendirildiği bir vaka çalışması da 

yer alır. 

Dolayısıyla, sınav iki bölüme ayrılır: Ulusal hukuka ilişkin 40 soru ile uluslararası piyasalarda 

yol taşımacılığı operasyonlarına ilişkin 20 soru sorulur. 

Sınav Komisyonları, il, bölge ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenen uzmanlardan 

oluşur. Ancak, Gazzetta Ufficiale’de (Resmi Gazete) adayların pratik çalışmaları belirtilmez 

ve mesleki bilgileri sınavda bir vaka çalışması aracılığıyla değerlendirilir. 



24 
 

Eğitimi alan eğiticiler hangi kriterlere tabidir? Eğiticiler için zorunlu bir eğitim 

programı var mı? 

Bir kursun açılması için en az 5 eğitici görevlendirilmelidir. 

Eğiticiler aşağıdaki kriterleri karşılamalıdır: 

- Eğiticiler diploma sahibi olmalı veya üst-orta eğitimi tamamlamış olmalıdır. 

- Eğitim derecesi daha düşük olan eğiticiler, taşımacılık eğitim programları konusundaki 

mesleki bilgilerinin yer aldığı içeriğin açıkça belirtildiği bir sertifika sunmalıdır. Eğitici 

taşımacılıkla ilgili konularda en az 2 mesleki eğitim programına katılmış olmalıdır. 

Şoförlere sınav sonucunda mesleki belge verilmekte midir? Sınav yapılıyorsa, sınavı 

düzenleme yetkisi hangi kuruma aittir? Sınavlar (teorik / pratik) nasıl yapılır?  

Sınav Komisyonu ilgili yerel il idaresi tarafından kurulur. Komisyon, sınav tamamlandıktan 

sonra sınavda başarılı olan ve sertifika alacak olan katılımcıların listesini İtalya Ulaştırma 

Bakanlığı’na iletir.  

Sınav büyük ölçüde teorik odaklıdır ve yukarıdaki kısımda belirtilen konuları kapsar. Adaylar 

iki saat içerisinde 60 soruluk sınavı tamamlamak ve pratik bir vaka çalışmasını çözmek 

zorundadır.  

İtalya’daki eğitim merkezleri pratik çalışma yapmaz. Eğitim programında edinilen bilgiler 

sınav sırasında bir vaka çalışmasıyla değerlendirilir. Ancak, eğitim çalışmalarının büyük 

ölçüde teorik olduğu söylenebilir. 

Sertifika düzenleme yetkisi hangi kuruma aittir? Sertifika için bir geçerlilik süresi var 

mı? Sertifika ücretli midir ve ücretliyse, bu ücret nasıl belirlenir? 

22 Aralık 2000 tarihli ve 395 sayılı kararnameye göre, sertifikalar ilgili ilin Ulaştırma Servisi 

tarafından €15,00 karşılığında düzenlenmektedir.  

Şoför eğitiminde uzaktan eğitim yöntemi ve dijital materyaller kullanılıyor mu? 

Açıklayınız. 

Eğitim metodolojisinde uzaktan eğitim programın toplam süresinin %20’sini aşmamalı ve 

dolayısıyla, ders saatlerinin en az %80’inde yüz yüze eğitim yapılmalıdır. 

 

İSPANYA 

Şoförler nasıl eğitilir? Eğitim için hukuki herhangi bir gereklilik var mı? 

59/2003 sayılı Direktif, İspanya mevzuatına 1032/2007 sayılı Kraliyet Kararnamesiyle 

aktarılmıştır. 

İspanya’da yolcu taşıtı sürücülerinin ilk yeterlilik eğitim kursları aşağıdaki gibidir: 

- İlk Temel Eğitim – 280 saat (D1 belgesi için en az 20 yaş, D belgesi için ise en az 23 yaş sınırı 

vardır) 

- Hızlandırılmış Temel Eğitim – 140 saat (D1 belgesi için en az 20 yaş, D belgesi için ise en az 

23 yaş sınırı vardır) 

- Yük taşımacılığında temel yeterliliğini almış olan sürücüler için tamamlayıcı yolcu 

taşımacılığı eğitimi – 35 saat. 

Bu kurslara katılım zorunludur. Adaylar, kursların sonunda ikamet ettikleri özerk topluluğun 

ulaştırma idaresinde çoktan seçmeli bir sınava girmelidir. 

Aşağıdaki kurslara katılım zorunlu değildir, ancak adaylar, kursların sonunda ikamet ettikleri 

özerk topluluğun ulaştırma idaresinde çoktan seçmeli bir sınava girmelidir. 
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- Yolcu taşımacılığı mesleki yeterlilik eğitimi 

- Taksi şoförlüğü mesleki yeterlilik eğitimi (CPAT) 

Hangi kurumlar eğitim yetkisine sahiptir? Kurumlar için bir akreditasyon süreci var 

mı? Eğitim ücretli midir? Ücretliyse, ücret nasıl belirlenir? 

Eğitim kurumları Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen yetkilerle hareket etmektedir.Yetkili 

merkezlerin tam listesi Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı’nın Web sitesinde yayımlanmaktadır: 

https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/webcentros.pdf 

Bu merkezlerin örnekleri: 

- Kamu eğitim merkezleri – CIPFP. 

- Özel eğitim merkezleri. 

- Otomobilciler dernekleri. 

- Taşımacılık dernekleri. 

- Sendika grupları. 

Eğitim faaliyetinin ücreti, Ulaştırma Bakanlığı tarafından Ekonomi Bakanlığı’nın onayıyla 

belirlenir. Bu ücret, yolcu taşımacılığı faaliyetinde her zaman geçerli olmayabilir. 

- Merkez açılış ücreti 311.10 

- Genişletme ücreti 107.22 

- Yenileme ücreti 102.00 
- Yüksek eğitici ücreti 6.88 

Eğiticilerin maaşlarında (Devlet İstihdam Teşvik Servisi’ne (SEPE) göre) aşağıdaki kriterler 

gözetilmelidir: 

(a) ders saatleri: katılımcı başına EUR13. 

(b) sınıf eğitimi: saat başına EUR65. 

(c) eğiticilerin maaşı: saat başına EUR13; 

(d) ekstra danışmanlık hizmeti: toplam maliyetin %20’si. 

Eğitim modülünün/müfredatının/programının içeriği nedir? İçeriğin İngilizce versiyonu 

varsa, lütfen bunları rapora ekleyin. 

CAP sürücü belgesi ve temel hızlandırılmış yolcu taşımacılığı için uygulanan eğitim 

programında, İspanya ve Avrupa standartları çerçevesinde aşağıdaki konular belirtilen ders 

saatleriyle ele alınır. 

- Güç üretme ve aktarma aksamı   20 saat 

- Güvenlik cihazları    15 saat 

- İdeal tüketim     15 saat 

- Yolcuların güvenliği ve konforu  7,5 saat 

- Operasyon yükü    7,5 saat 

- Sosyal çevre ve karayolu taşımacılığı  15 saat 

- Yolcu taşımacılığı düzenlemeleri  5 saat 

- Kaza riski     20 saat 

- Suç. Göçmen ticareti suçları   1 saat 

- Fiziksel riskler     3,5 saat 

- Fiziksel ve zihinsel uygunluk   4,5 saat 

- Acil durum değerlendirmesi    7,5 saat 
- Şirketin imajı     3,5 saat 

- Yolcu taşımacılığının ekonomik yönleri  15 saat 

https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/webcentros.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/webcentros.pdf
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Taksi sürücülüğü mesleki yeterlilik eğitimi (CPAT) zorunlu değildir, ancak her merkez bu 

kursu geçici süreyle kişi başına 25 ila 40 saatlik programlarla sunar. Çevrimiçi eğitim ve 

verilmektedir. 

- BLOK 1: MESLEK 

Modül I:Taksi ücretleri. Modül II: Taksi mevzuatı ve yönetimi Modül III: Taksi 

sürücüsü. 

Modül IV: Taksi faaliyeti yönetimi. 

Modül V:Taksi taşıtları. 

Modül VI: Taksi taşıtı sürücülüğü. 

Modül VII: Müşteri hizmetleri ve hizmet kalitesi. 

- BLOK 2: BÜYÜKŞEHİR ALANI BİLGİSİ 

Modül VIII: Bölge bilgisi. Güzergâhlar. Hizmetler. 

Eğitimi alan eğiticiler hangi kriterlere tabidir? Eğiticiler için zorunlu bir eğitim 

programı var mı? 

Farklı eğitim modüllerini anlatacak olan eğiticiler için asgari bir sayı yoktur. Bir eğitici, 

aşağıdaki kriterleri karşıladığı sürece farklı konularda eğitim verme yetkisine sahiptir.  

- Akılcı ve çevreye duyarlı sürüş uzmanlığı. 

- Lojistik ve karayolu taşımacılığı. 

- İlk yardım. 

- İtfaiye ekipmanı ve yönetimi. 

- Karayolu eğitimi. 

Şoförlere sınav sonucunda mesleki belge verilmekte midir? Sınav yapılıyorsa, sınavı 

düzenleme yetkisi hangi kuruma aittir? Sınavlar (teorik/pratik) nasıl gerçekleştirilir? 

Sınav komisyonları, ulaştırma yetkilerini devralmış olan özerk topluluklar tarafından 

oluşturulur. Sınav çağrıları ise il düzeyinde yayımlanır. Komisyon, sınav tamamlandıktan 

sonra sınavda başarılı olan ve sertifika alacak olan katılımcıların listesini İtalya Ulaştırma 

Bakanlığı’na iletir. 

Sınav büyük ölçüde teorik odaklıdır ve yukarıdaki kısımlarda belirtilen konuları kapsar. 

Adaylar iki saat içerisinde 100 soruluk bir sınavı (CAP sınavı) tamamlamalıdır. Taksi 

şoförleri  ise 40 soruluk bir sınavı (CPAT) tamamlamalı ve bir vaka çalışması çözmelidir. 

Başta verimli sürüş veya sürüş simülatörleri (CAP) olmak üzere, pratik çalışmalar 

İspanya’daki eğitim merkezleri tarafından yürütülür. Eğitim programında edinilen bilgiler 

sınav sırasında bir vaka çalışmasıyla değerlendirilir (CPAT). 

Sınavlar, her yılın Aralık ayında bir sonraki yıl için olmak üzere, Özerk Topluluklarla 

belirlenen ve Bakanlığın Web sitesinde yayımlanan sınav takviminde belirtilen tarihlerde 

gerçekleştirilir. 

Sertifika düzenleme yetkisi hangi kuruma aittir ve sertifika için belirlenmiş bir 

geçerlilik süresi var mı? Sertifika ücretli midir ve ücretliyse, bu ücret nasıl belirlenir? 

Sertifikalar ilgili özerk topluluğun Ulaştırma Servisi tarafından aşağıdaki ücretlerle 

düzenlenir.  

- Sınav başvurusu  14.95€ 

- Sertifika (CAP)   31.88€ 
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Şoför eğitiminde uzaktan eğitim yöntemi ve dijital materyaller kullanılıyor mu? 

Açıklayınız. 

Bu konu henüz uygulamaya koyulmamış olan 70/2019 sayılı Kraliyet Kararnamesi ile 

düzenlenmektedir. 

İlk CAP eğitim yöntemi kapsamında, uzaktan eğitim programın toplam süresinin %20’sini 

aşmamalı ve dolayısıyla, ders saatlerinin en az %80’inde yüz yüze eğitim yapılmalıdır. 

CPAT eğitimi düzenlemeye tabi değildir ve bu kapsamda çevrimiçi eğitim yapılmaz. 

 

İSVİÇRE 

Taksi şoförleri için Eğitim, Araştırma ve İnovasyon Devlet Sekreterliği (SERI) tarafından 

tanınmış bir temel eğitim yoktur. Eğitim büyük ölçüde özel kurumlarca yürütülür ve birkaç 

haftalık bir meslek programıyla ya işveren tarafından verilir ya da bağımsız bir kurumdan 

alınır. Bir aday tamamlayıcı teorik ve pratik sınavda başarılı olduktan sonra, ilgili 

kategorideki belge Trafik Servisi tarafından düzenlenir. 

Sürekli eğitim imkanları: 

 kişisel yenileme eğitimi (bölge ya da dil bilgisinin derinleştirilmesi) 

 özel sürüş teknikleri (kayma önleme, donmuş zeminde sürüş, vb.); 

 çeşitli uzmanlıklar (hareketi kısıtlı insanların taşınması, turist taşımacılığı, iş insanı 

taşımacılığı, vb.). 

Toplu taşıma şoförleri eğitimi düzenlemeye tabi değildir ve bu konuda da Eğitim, Araştırma 

ve İnovasyon Devlet Sekreterliği (SERI) tarafından tanınmış bir temel eğitim yoktur. 

Doğrudan işyerinde, toplu taşıma şirketinden alınır. Henüz sürücü belgesi olmayan adayların 

sürücü belgesi eğitimi yetkili sürücü usta öğreticisi tarafından verilir. Hem teorik hem de 

pratik kursların yer aldığı eğitimin süresi değişiklik gösterir. Sürücü belgesi olan adayların 

eğitiminde kategoriye göre aşağıdaki asgari şartlar karşılanmalıdır: 

 B, C1 veya D1: her biri en az 45 dakikalık 52 sürüş dersi; 
 C:her biri en az 45 dakikalık 24 sürüş dersi; 

 Kamuya açık alanla sınırlı D:her biri en az 45 dakikalık 12 sürüş dersi. 

Başlıca eğitim konuları: 

 davranış kuralları ve taşıt sürüşü 

 ücret ve şirket düzenlemeleri 

 kent hatlarından başlayarak sefer tarifesinde yer bulma (destekli) 

 düzenli etaplarda uygulanan ulaşım biletlerine ilişkin açıklamalar. 

Buna ek olarak, bazı şirketlerde adayın kurum içi testler, sınavlar ve doğrulamalar ile C sınıfı 

taşıtları veya troleybüsleri en az bir yıldır kullanmakta olduğunu belirlemek amacıyla sürüş 

pratiği de uygulanmaktadır.  

Not. Şehir içi ve şehirlerarası (D sınıfı) otobüslerin şoförleri, sekizden fazla koltuğu olan 

taşıtların (D1 sınıfı) şoförleri ve öğrenci, engelli ve işçi taşıtlarının şoförleri de sürücü 

belgesine ek olarak insan taşımacılığı sertifikasına da sahip olmalıdır. Adaylar, bu sertifikayı 

teorik ve pratik bölümleri olan bir sınavdan geçerek alabilir. Sertifika alındıktan sonra, aday 5 

yılda bir 5 gün ve 35 saat süren bir kursa katılarak sertifikasını yeniler.  

(Daha fazla bilgi için: https://fuehrerausweise.ch/it/categorie/autorizzazione-tpp/#tpp) 

Toplu taşıma şoförlerine yönelik sürekli eğitim imkanları: 
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 şirket bünyesinde teorik ve pratik eğitim ve geliştirme kursları; 

 makine sektöründe federal yeterlilik kapasitesine (AFC) sahip olan şoförler için şirket 

tamirhanelerinde bakım hizmeti teşvik eğitimi; 

 şirkete bağlı olarak, farklı görevlere yükselme imkanı: operasyon merkezi operatörü, ulaşım 

şirketinde şoför usta öğreticisi, kontrolör eğiticisi, grup lideri / koordinatör, sefer tarifesi ve 

çeşitli hizmet planlamaları görevlisi ve bilet kontrolörü.  

 

TÜRKİYE 

Şoförlerin eğitimi nasıl yapılmaktadır? Eğitimle ilgili yasal bir zorunluluk bulunmakta 

mıdır? 

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Karayolu Taşıma 

Yönetmeliği çerçevesinde ticari amaçlı yolcu ve yük taşımacılığı yapan şoförlerin mesleki 

yeterlilik belgesi sahibi olmaları zorunludur. Bu belgeler müktesep hak sahiplerine doğrudan 

verilmiş, mesleğe yeni girenlere ise eğitim almaları ve yapılan merkezi sınavda başarılı 

olmaları şartı getirilmiştir. MEB’e devrin gerçekleştiği 27.10.2016 tarihine kadar mesleki 

yeterlilik belgeleri ile ilgili eğitim, sınav ve belgelendirme yetkisi Ulaştırma ve Alt Yapı 

Bakanlığında olmuştur.  

Hangi kurumlar eğitimi vermeye yetkilidir? Kurumlara ilişkin bir akreditasyon süreci 

bulunmakta mıdır? Eğitim karşılığında bir ücret alınmakta mıdır? Ücretler nasıl 

belirlenmektedir?  

Millî Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı arasında 27.10.2016 tarihinde 

imzalanan protokol ile Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı eğitim, sınav ve belgelendirme 

yetkisini MEB’e devretmiştir. MEB tarafından hazırlanan ve 1 Şubat 2017 tarih ve 29966 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Mesleki Yeterlilik Kursları 

Yönetmeliği bu konudaki çerçeve hukuki düzenlemedir. MEB kursların açılmasından, eğitim 

programlarına, eğitmenlerin görevlendirilmesinden sınavlara ve belgelerin verilmesine kadar 

her aşamayı bu Yönetmelik ile kurala bağlamıştır.  

Özel mesleki yeterlilik kursları MEB tarafından yetkilendirilmektedir. Eğitim merkezlerinin 

sayısı ilin nüfusu ile orantılı olarak MEB tarafından belirlenmektedir. Nüfusu 300.000 den az 

olan yerlerde her il için 3, nüfusu 300.000’in üzeri olan yerlerde ilk 300.000 için 3 ve sonrası 

her 200.000 nüfus için de 1 olmak üzere kursların açılmasına izin verilmektedir. Kurs 

binalarında aranacak şartlar Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi hükümleri dikkate 

alınarak belirlenmektedir. Kurs açılabilmesi için en az 3 dersliğin bulunması şarttır. 

Kurslar, ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, her yıl, her bir sertifika sınıfı için ayrı ayrı 

ders saati ücretlerini belirlemektedirler. Bu ücretlerin yine söz konusu Yönetmelik 

çerçevesinde illerde oluşturulan ve 7 kişiden oluşan Komisyonun belirlediği ücretlerden az 

olması mümkün değildir.  

Söz konusu Komisyon, vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında; il millî 

eğitim müdürü, ilçe millî eğitim müdürlerinden biri, il millî eğitim müdürlüğünde özel 

mesleki yeterlilik kurslarından sorumlu millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü, ilçe millî 

eğitim müdürlüğünde özel mesleki yeterlilik kurslarından sorumlu şube müdürlerinden biri, il 

ticaret odası başkanlığı temsilcisi ve valiliğin uygun göreceği özel mesleki yeterlilik 

kurslarına ait sivil toplum kuruluşu temsilcisinden oluşur.  

Sınavda görev alanlar ile kursa kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumlarının kontrolünde 

görevlendirilenlere ücretlerinin ödenmesi için kursiyerlerden Bakanlıkça her yıl ertesi yılın 

Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere belirlenen miktarda sınav ücreti de alınır. 
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Eğitim modülünün/müfredatının /programının içeriğinde neler vardır?  İngilizce 

nüshaları var ise rapor ekine koyunuz.  

Teorik/pratik eğitim dağılımı nasıldır? Pratik eğitim veriliyor ise nasıl organize 

edilmektedir? 

Kurslarda, Bakanlıkça onaylı öğretim programları uygulanmakta olup program tamamen 

teoriktir. 

Kurslar haftanın bütün günlerinde 09.00 ile 22.00 saatleri arasında faaliyet göstermekte olup, 

ders saatleri, kursiyerlerin talep ve ihtiyacına göre kurs müdürlüğünce tespit edilmektedir. 

Kurslarda hafta içi bir günde 2 saatten az 6 saatten fazla, hafta sonları ise bir günde 2 saatten 

az 8 saatten fazla eğitim yapılamamaktadır. 

Kurslara devam zorunludur. Ders saati sayısının 1/5’inden fazla derse devam etmeyenlerin 

kurstan kayıtları silinmektedir. 

Kurs süresince kursiyerlerin, mesleki yeterlilik sınavlarına hazırlanması amacıyla, sınav 

tekniklerini geliştirici çoktan seçmeli deneme sınavları düzenlenmektedir. Ayrıca açık uçlu 

sorulardan oluşan en az bir yazılı sınav da yapılmaktadır. Sınavlar öğrencilere sınav 

konularına yönelik dönüt sağlanması amacıyla düzenlenmektedir. 

Kurslar toplam 36 saat olup, programın içeriğinin toplam kurs süresine göre haftalık dağılımı 

aşağıdaki tabloda bulunmaktadır.  

PROGRAMIN İÇERİĞİNİN TOPLAM KURS SÜRESİNE GÖRE HAFTALIK DAĞILIMI VE SÜRESİ 

 

SÜRÜCÜ MESLEKİ YETERLİLİK KURS 

PROGRAMI İÇERİĞİ 

YURTİÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI (SRC2) 

SÜRÜCÜ MESLEKİ YETERLİLİK KURS 

PROGRAMI DERS SAATİ SÜRESİ 

  

KURSUN TOPLAM DERS SAATİ 36 SAAT 

  

KONULAR DERS SAATİ SÜRESİ 

1. İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Güvenliği ve Kalite 

Müşteri Memnuniyeti  

1 saat 

2. İş Organizasyonu  1 saat 

3. Aracın Yolculuk Öncesi Sürüş Hazırlığı  1 saat 

4. Yolcu Taşıma Kuralları  1 saat 

5. Güvenli Sürüş Teknikleri  5 saat 

6. Yolcu taşıma (Trafik, Ulaştırma ve Turizm) 

Mevzuatı  

5 saat 

7. Trafik Kuralları ve Cezalar  4 saat 

8. Trafik ve Davranış Psikolojisi  3 saat 

9. Trafik Adabı  2 saat 
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10. İletişim Teknolojileri ve Harita Okuma  2 saat 

11. Kaçakçılık Mevzuatı  1 saat 

12. Yasal Sorumluluklar ve Sigorta  2 saat 

13. İlkyardım 3 saat 

14. Araç Bilgisi ve Ekonomik Araç Kullanma  4 saat 

15. Mesleki Gelişim  1 saat 

 

Eğitimlerde görev alan eğiticilerin kriterleri nelerdir? Eğiticiler bir eğitici eğitiminden 

geçmekte midir?  

Kurslarda görev alan eğitim personelinde aranan şartlar ilgili Yönetmelikle belirlenmiştir. 

Öğretim programlarına göre eğitim personelinin görevlendirilmesinde gireceği derse bağlı 

olarak aşağıdaki şartlar aranır: 

 Trafik veya ulaştırma alanında en az yüksek lisans yapmış olmak veya üniversitelerin 

trafik, ulaştırma, lojistik, makine, motor, otomotiv, mekatronik, otobüs kaptanlığı 

alanlarının birinden mezun olmak. 

 Bakanlıkça onaylı Eğiticinin Eğitimi Kurs Bitirme Belgesine sahip olup iktisat, işletme, 

hukuk, ulaştırma, lojistik veya kamu yönetimi alanında en az lisans mezunu olmak. 

 Psikoloji veya psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında en az lisans mezunu olmak. 

 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal Kombine Taşımacılığı 

Genel Müdürlüğünce verilen Eğiticinin Eğitimi Belgesine sahip olmak, Tehlikeli Madde 

Güvenlik Danışmanlık Belgesine sahip olmak, kimya veya kimya mühendisliği mezunu 

olmak. 

 En az ön lisans mezunu olup 29/7/2015 tarihli ve 29429 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği kapsamında alınmış İlkyardım Eğitmeni 

Sertifikasına sahip olmak. 

 En az ön lisans mezunu olup Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş 

Trafik ve Çevre Öğreticiliği Belgesine sahip olmak. 

 En az ön lisans mezunu olup en az üç yıllık sürücü belgesi sahibi olmaları koşuluyla 

Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği 

Belgesine sahip olmak. 

Kurslarda, öğretim programlarında belirtilen nitelik ve şartları taşıyan birer personelin 

görevlendirilmesi zorunludur. 

Şoförlerin mesleki belgeleri bir sınav sonucunda mı verilmektedir? Eğer sınav söz 

konusu ise hangi kurum sınavı yapmaya yetkilidir? Sınavlar nasıl (teorik/pratik) 

yapılmaktadır?  

MEB tarafından ülke genelinde mesleki yeterlilik belgesi eğitimini bitirenlerin katılacağı 

merkezi bir sınav yapılmaktadır. Sınavlarla ilgili çalışmaları idare etmek üzere illerde sınav 

yürütme komisyonları oluşturulmaktadır.  

Sınav yürütme komisyonu; 
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a) Büyükşehir statüsündeki iller için ilçelerde, 

b) Büyükşehir statüsünde olmayan iller için merkez ilçe ile diğer ilçelerde, 

kurulmaktadır. Sınav yürütme komisyonu, sınavların belirlenen esaslara göre 

yürütülmesinden sorumlu bulunmaktadır. 

İlgili Yönetmelik gereğince il millî eğitim müdürü il sınav sorumlusu olarak görev 

yapmaktadır. İl millî eğitim müdürü, il sınav sorumlusu olarak sınavda sınav yürütme 

komisyonlarını denetleyerek iş ve işlemlerin ilgili mevzuata uygun yapılmasını sağlamaktadır. 

Sınavlar, her yıl Aralık ayında ertesi yıl için Bakanlıkça belirlenerek internet sayfasında 

yayımlanan sınav takviminde belirtilen tarihlerde yapılır. Sınav; öğretim programlarına uygun 

en az 25, en çok 50 sorudan oluşturulan çoktan seçmeli test soruları veya elektronik sınav 

şeklinde yapılmaktadır. Şoförler için programında belirtilmesi halinde uygulamalı sınav da 

yapılır. Uygulamalı sınavlar Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayımlanan 

usul ve esaslara göre yapılır. 

Belgeleri vermeye hangi kurum yetkilidir? Belgelerin bir geçerlilik süresi var mıdır? 

Belge için bir ücret ödenmekte midir, ücretler nasıl belirlenmektedir?  

Sınavda başarılı olan kursiyerlere kurslar tarafından, Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemi 

(MEBBİS) nde oluşturulan özel mesleki yeterlilik modülünü üzerinden, kursiyerlere Özel 

Mesleki Yeterlilik Kursu düzenlenmekte ve bu sertifika yetkililerce imzalanmaktadır. 

Sertifikalara, sertifika almaya hak kazanılan son sınav tarihi yazılmaktadır. 

Sertifika almaya hak kazananların bilgileri ile sertifikası iptal edilenlerin bilgileri elektronik 

sistemle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına iletilmektedir. Sınıfa uygun mesleki yeterlilik 

belgesini ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı düzenlemekte ve hak sahibine vermektedir.  

Şoför eğitiminde uzaktan eğitim metodu ve dijital materyaller kullanılmakta mıdır? 

Açıklayınız. 

Şoför eğitiminde resmi olarak kullanılan bir uzaktan eğitim sistemi ya da metodu 

bulunmamaktadır. Eğitimler yüz yüze sınıf ortamında verilmektedir. Ancak. Proje partnerimiz 

TÜMEDEF’in oluşturduğu bir E SRC uygulaması bulunmaktadır. TÜMEDEF’e bağlı 

derneklerin üyesi olan eğitim merkezleri bu sistemi kullanabilmektedir. TÜMEDEF’in 

kontrolündeki E SRC sistemine eğitim merkezleri üye olmakta ve kursiyerlerini bu sistemden 

yararlandırabilmektedir. Bu sistemde yer alan dijital materyalleri (video, sunum vb.) 

kursiyerler kullanmakta, bilgi düzeylerini ölçen testler yapmakta ve tespit edilen eksiklikler 

yeniden tamamlanmaya çalışılmaktadır.  

Bunlar haricinde bazı eğitim merkezleri, kendi kursiyerleri ile sınırlı olmak üzere, web siteleri 

üzerinden bazı dijital materyalleri paylaşabilmektedir. Bu tür uygulamalar tamamen yüz yüze 

eğitimi destekler nitelikte olup, tamamen uzaktan eğitime sıcak bakılmamaktadır. 

 

2.5. SÜRÜCÜLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI 

 

ALMANYA 

Şoförlerin istihdam statüsü nedir? Şoförler şirkette çalışan olarak mı serbest mi yoksa 

başka bir iş ilişkisi içinde mi istihdam edilir? 

Şoförlerin tabi olduğu vergi ve sosyal güvenlik sistemlerinde ne tür prosedürler izlenir? 

Otobüs sürücülerinin %99’u çalışan olarak istihdam edilir. 
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Taksi sürücülerinin %60’ı çalışan olarak, %40’ı ise serbest istihdam edilir. 

Şirket çalışanı olan sürücülerin tabi olduğu vergi yaklaşık %7’dir. 

Serbest çalışanların vergi düzeni yıllık kâr durumlarına bağlıdır.  

 

İTALYA 

Şoförlerin istihdam statüsü nedir? Şoförler şirkette çalışan olarak mı serbest mi yoksa 

başka bir iş ilişkisi içinde mi istihdam edilir? 

Taksi şoförleri serbest çalışmak zorundadır. Zaten taksi şoförlüğü belgeleri yalnızca bağımsız 

şirketlere/kişilere verilir. Ancak, bu kişilikler belirli hizmetleri iyileştirmek amacıyla 

konsorsiyum kurabilir. Kiralık minibüs sürücüleri ile araba, otobüs veya minibüs sürücüleri 

bir şirketin yöneticileri, ortakları veya çalışanları olarak istihdam edilebilir. 

Şoförlerin tabi olduğu vergi ve sosyal güvenlik sistemlerinde ne tür prosedürler izlenir? 

Şoförler kaza sigortasına tabidir. Dolayısıyla, yükleme ve boşaltma işlemleri, yolcu ve yük 

taşımacılığı, olay ve zararlı durum değerlendirmesi ve kazayı hafifletme tedbirleri konusunda 

çeşitli önleyici tedbirler uygulanmaktadır. 

 

İSPANYA 

Şoförlerin istihdam statüsü nedir? Şoförler şirkette çalışan olarak mı serbest mi yoksa 

başka bir iş ilişkisi içinde mi istihdam edilir? 

Araba, otobüs veya minibüs şoförleri bir şirketin yöneticileri, ortakları veya çalışanları olarak 

istihdam edilebilir. Taksi sürücülerinde ise, ilgili belgeler yalnızca bağımsız şirketlere/kişilere 

verilir. Ancak, bu kişilikler belirli hizmetleri iyileştirmek amacıyla konsorsiyum kurabilir. 

Şoförlerin tabi olduğu vergi ve sosyal güvenlik sistemlerinde ne tür prosedürler izlenir? 

Şoförler, kuruluşla olan istihdam ilişkisine bağlı olarak iş sözleşmesine nezdinde maaşlı veya 

serbest çalıştırılmalıdır. Şoförler kaza karşısında ağır engellilik halinde 45,000 Avro, vefat 

halinde ise 35,000 Avro teminatla sigortalıdır. Dolayısıyla, yükleme ve boşaltma işlemleri, 

yolcu ve yük taşımacılığı, olay ve zararlı durum değerlendirmesi ve kazayı hafifletme 

tedbirleri konusunda çeşitli önleyici tedbirler uygulanmaktadır. 

 

İSVİÇRE 

Toplu taşıma sürücüleri genellikle bir ulaşım şirketinin çalışanı olarak istihdam edilir. Bu 

durum UBER sürücüleri için de geçerlidir. “İsviçre Ekonomi Devlet Sekreterliği (SECO) 

UBER taksi sürücülerinin serbest4 çalışmaması, çalışan olarak sınıflandırılması gerektiğini 

açıkça belirtmiştir” (https://www.swissinfo.ch/eng/wage-dumping-_swiss-authorities-say-

uber-drivers-should-be-treated-as--employees-/43984356). 

 

TÜRKİYE 

Şoförler hangi statüde çalışmaktadır? Bir şirkette çalışan statüsünde mi, bağımsız 

olarak mı ya da başka çalışma bağı kurularak mı?  

Şoförler ticari araç sahibinin yanında çalışan durumundadır.  

Şoförlerin vergilendirilmeleri ve sosyal güvenceleri nasıl sağlanmaktadır?  
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5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı olarak 

çalışmaktadır.  

 

3. EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ ÖZET DEĞERLENDİRME RAPORU 

Sunuş 

Beklenti analizi çalışmasının temel amacı ortak ülkelerde şoför ya da şoför adayı olan 

kişilerin en fazla hangi alanda/konu başlığında eğitime ihtiyaç duyduklarının, işlerini icre 

ederken en çok hangi alanda kendilerini yeterli bulmadıklarının tespit edilmesidir. Bununla 

birlikte, kısa anket ve mülakat çalışması ile; şoförlerin profili (yaş, cinsiyet, eğitim, iş 

deneyimi, vb.) ile halihazırda verilen eğitimlere, online ve dijital eğitim araç ve yöntemlerine, 

yeni eğitim metot ve tekniklerine ilişkin görüş ve önerileri de alınmıştır. 

4 ortak ülke (Türkiye, İtalya, İspanya ve Almanya) ile iştirakçi ülke İsviçre’nin anket 

sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda, şoför profili ve ihtiyaç duyulan eğitim alan ve 

yeterliliklerinin karşılaştırılması mümkün olacaktır. Ortak değerlendirme raporu sonucunda 

eğitime en fazla ihtiyaç duyalan alan/konu başlıklarında örnek interaktif e materyaller 

geliştirilecektir. 

Online anket formu TŞOF un koordinasyonunda tüm ortakların katılımıyla hazırlanmıştır. 

Anket formunun hem şoförlerle ilgili genel bir profil çizmesi, hem de iş yaşamında ihtiyaç 

duydukları yeterlilikleri geliştirecek öneriler içermesi planlanmıştır. 

Form hazırlanmadan önce ortak ülkelerdeki şoför yeterlilikleri ile eğitim müfredatları 

incelenmiş ve ortak bir eğitim konu başlıkları tablosu hazırlanmıştır. Bu tablo anket formu 

içine konulmuş ve ankete katılanlardan, en fazla eğitime ihtiyaç duyulan/önemsenen konu 

başlıklarını puanlamaları istenmiştir. Ayrıca anketteki iki soru ile eğitime ihtiyaç duyulan yeni 

konu başlıkları da tespit edilmiştir. 

Ortak ülkelerdeki yeterliliklere ilişkin dokümanlar ve söz konusu eğitim konu başlıkları 

tablosundan yararlanarak IO 2 kapsamında şoförlerin yeterlilik haritası hazırlanmıştır. 7 alan 

ve 13 modulden oluşan yeterlilik haritası, ortak ülkelerdeki temel konuları kapsar niteliktedir. 

Projemizin 7 ortak kuruluşu olup, bu kuruluşlar 7 alan/13 modülün tamamını geliştirme kararı 

almıştır. Her kuruluş belirlediği alanda 2 interaktif e materyal geliştirecektir.  

 

3.1. MÜLAKATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bu çalışma çerçevesinde her bir ortak ülkede hir bir gruptan (taksi şoförü, minibus 

şoförü, şehir içi toplu taşıma otobüs şoförü, şoför eğiticisi, şoför istihdam eden işveren ve 

şoför eğitim merkezi temsilcisi) birer kişi ile derinlemesine mülakat yapılmıştır. Bunun için 

online anket soru formu dışında 4-5 sorudan oluşan bir soru kağıdı hazırlanmıştır. Görüşmeler 

mümkün ise yüz yüze, mümkün olmaması halinde telefon kanalıyla yapılmıştır. Bu kişilerden 

aynı zamanda online anket formunu da cevaplamaları istenmiştir. Bu nedenle online anketlere 

ilişkin değerlendirmeler içinde söz konusu kişilerin de görüşleri yer almaktadır. 

Grafiğe baktığımızda, daha kaliteli ve etkin bir eğitim için, dijital materyallerle ve pratik 

eğitim ile şoför eğitimin daha fazla desteklenmesi yönünde bir talep olduğu görülmektedir. 

Yine eğiticilerin niteliklerinin arttırılması ve yeni eğitim konu, araç ve yöntemlerinin de 

önemsendiği görülmektedir. 
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3.2. ŞOFÖRLER İÇİN ÇEVRİMİÇİ ANKETİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bu ankete her ülkeden (Türkiye, İtalya, İspanya ve Almanya) 5 taksi şoförü, 5 minibüs şoförü 

ve 5 şehir içi toplu taşıma şoförü katılmıştır. Almanya'da minibüs taşımacılığı olmadığı için 5 

şoför eksik bulunmaktadır. İtalya'da ise ankete 16 şoför katılmıştır. Ankete toplamda 56 şoför 

katılmıştır. Çevrimiçi anketlerin sonuçları aşağıda grafiklerle verilmiştir. 

1. Yaş 
 

 

Ankete katılanların büyük çoğunluğu 36 yaş üzerindedir. 

2.  Cinsiyet: 

 

       

  

 

 

 

 

 

Ankete katılanların sadece 5’i kadındır. 

3. Eğitim seviyesi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankete katılanların yarıdan fazlası lise ve üstü eğitim seviyesine sahiptir. 
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4. Ne kadar süredir mesleğinizi icra ediyorsunuz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankete katılanların büyük çoğunluğu 7 yıldan fazla mesleki deneyime sahiptir. 

 

 

5. Mesleğinizin icrası için hangi tür eğitimler aldınız? (Birden fazla seçenek 

işaretlenebilir.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankete katılanların büyük çoğunluğu mesleği ile ilgili bir yeterlilik belgesine sahiptir. 

Mesleki yeterlilik ya da diğer tür eğitimlere katılarak belge almışlardır. 

 

6. Mesleğinizin icrası için aldığınız eğitimleri yeterli buluyor musunuz? 
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Ankete katılanların büyük çoğunluğu verilen mesleki eğitimleri yeterli görmektedir. 

 

7. Aşağıda verilen şoför eğitimi konu başlıklarından önem sırasına göre ihtiyaç 

duyulma derecesini, 1- Hiç İhtiyaç yok,  2- Biraz/kısmen İhtiyaç var, 3- Yeterli 

Düzeyde İhtiyaç Var, 4- Kesinlikle İhtiyaç var 5- İhtiyaç Oranı Oldukça Yüksek 

şeklinde işaretleyerek belirtiniz.   

 

KONU PUANLAR 

1 2 3 4 5 

Yolcu Taşımacılığının Temel Kavramları ve Genel 

Mevzuat ve Sürücülerin Sorumlulukları 

3 3 6 11 34 

Çevre Güvenliği, Sürüş Yetkileri 3 3 9 11 32 

Hizmet Sunumu, Dokümantasyon, Müşteri ile İletişim ve 

Müşteri Memnuniyeti 

2 1 8 18 28 

İş Organizasyonu  6 9 13 18 11 

Yolculuk Öncesi Araç Hazırlığı, Aracın Doğru Çalıştığını 

Düzenli Olarak Kontrol Edin 

3 3 10 7 34 

Yolcu Taşımacılığının Kuralları  3 1 6 15 32 

Güvenli Sürüş Teknikleri  5 3 10 16 22 

Trafik Kuralları ve Tarifeler 1 5 10 16 24 

İletişim teknolojileri ve Harita Okuma 1 4 9 19 23 

Ekonomik Sürüş ve Araç Teknolojisi 1 4 14 12 26 

Mesleki Gelişim  8 3 7 16 21 

Trafik Adabı  2 3 10 15 25 

Yolcu Taşımacılığına İlişkin Mevzuat (Trafik, Ulaşım ve 

Turizm) 

2 2 9 9 34 

Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı 7 7 8 16 17 

Yasal Sorumluluklar ve Sigorta 4 4 9 18 23 

Trafik ve Davranış Psikolojisi 4 3 8 17 24 

İlk Yardım 8 0 7 20 24 

Diğer (Lütfen açıklayın)       
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En çok eğitime ihtiyaç duyulan 5 konu Yolcu Taşımacılığı Kuralları, İlk Yardım, Mesleki 

Gelişim, Hizmet Sunumu-Dokümantasyon-Müşteri ile İletişim ve Müşteri Memnuniyeti ile 

Yolcu Taşımacılığının Temel Kavramları ve Şoförlerin Genel Mevzuatı ve Sorumlulukları 

olmuştur. 

 

8. Mesleğinizi icra ederken yukarıda belirtilenlerden başka eğitim konu başlıklarına 

ihtiyaç duyuyor musunuz?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankete katılanların 38 i yeni eğitim konu başlıklarına ihtiyaç duymadıklarını belirtmişlerdir.  

 

9. Cevabınız “Evet” ise en fazla 3 eğitim konu başlığını sıralayınız.  

 

Almanya 

1. Küçük onarımlar için atölye eğitimleri 

2. Çatışma durumlarıyla başa çıkmak 
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İtalya 

1. Avrupa'da yolcu taşımacılığını gerçekleştirmek için gerekli belgeler ve gerekli iletişim. 

2. Öz denetim, Sorumluluk, Müşteri hizmetleri 

 

İspanya 

1. Yabancı dil 

2. Kaliteli turizm 

3. İşyerinde güvenlik. 

4. Engelli kişilerin taşınması (duyusal zorluklar, işitme, görme, konuşma, down sendromu 

vb.) 

5. Yeni teknolojiler 

 

Türkiye 

1. Yeni araç teknolojileri 

 

10. Etkili ve nitelikli bir eğitim alabilmek için hangi yöntem ve araçlar kullanılmalıdır? 

(Birden fazla seçenek işaretlenebilir.) 

Etkili ve nitelikli bir sürücü eğitimi için, yüz yüze eğitimi destekleyen mobil uygulamalar, 

yeni eğitim yöntem ve teknikleri ile uygulama eğitimi özellikle vurgulanması gereken üç 

önemli konu olarak belirlendi.    

11. Çalışma yaşamında mesleğinizi geliştirmeye yönelik eğitim faaliyetleri bağlamında 

karşılaştığınız en önemli güçlükler/sorunlar nelerdir? (En önemli bulduğunuz üç 

şıkkı işaretleyiniz.) 
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Ankete katılanların 34 ü, kolay erişilebilir dijital materyallerin eksikliğini vurgulamıştır. Bir 

diğer büyük grup (23 kişi) ise yeterli mesleki gelişim eğitimleri alamadıklarını belirtmiştir. 

 

3.3. ŞOFÖR EĞİTMENİ, EĞİTİM MERKEZİ TEMSİLCİSİ VE İŞVEREN ÇEVRİMİÇİ 

ANKETİ SONUÇLARI  

Anketimiz her ülkeden (Türkiye, İtalya, İspanya ve Almanya) 5 sürücü eğitmeni, 5 sürücü 

eğitim merkezi temsilcisi ve 5 sürücü işvereni tarafından cevaplanmıştır. Ankete toplamda 60 

kişi katılmıştır. Çevrimiçi anketlerin sonuçları aşağıda grafiklerle verilmiştir. 

1. Yaş 

 

 

Ankete katılanların büyük bir bölümü 36 yaş üzeri gruptadır.  
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2.  Cinsiyet: 

 

       

  

 

 

 

 

 

Ankete katılan 60 kişiden sadece 10 u kadındır. 

 

3. Eğitim seviyesi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadece 20 katılımcı lise eğitiminden daha azına sahiptir. 

 

4. Ne kadar süredir mesleğinizi icra ediyorsunuz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankete katılanların çoğu 7 yıldan fazla mesleki deneyime sahiptir. 
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5. Mesleğinizin icrası için hangi tür eğitimler aldınız? (Birden fazla seçenek 

işaretlenebilir.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisans derecesine ek olarak ankete katılanların farklı konularda farklı kuruluşlar tarafından 

verilen eğitmen sertifikalarına sahip oldukları görülmektedir. 

 

6. Halihazırda verilen şoför eğitimlerinin hedef gruba iş piyasasının talep ettiği 

yeterlilikleri kazandırdığını düşünüyor musunuz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ankete katılanların 19'u sürücü eğitimini yeterli bulurken, 30'u kısmen yeterli bulmuştur. 

 

7. Aşağıda verilen şoför eğitimi konu başlıklarından önem sırasına göre ihtiyaç 

duyulma derecesini, 1- Hiç İhtiyaç yok,  2- Biraz/kısmen İhtiyaç var, 3- Yeterli 

Düzeyde İhtiyaç Var, 4- Kesinlikle İhtiyaç var 5- İhtiyaç Oranı Oldukça Yüksek 

şeklinde işaretleyerek belirtiniz.   
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KONU PUANLAR 

1 2 3 4 5 

Yolcu Taşımacılığının Temel Kavramları ve Genel 

Mevzuat ve Sürücülerin Sorumlulukları 

7 0 4 16 29 

Çevre Güvenliği, Sürüş Yetkileri 5 0 10 17 24 

Hizmet Sunumu, Dokümantasyon, Müşteri ile İletişim ve 

Müşteri Memnuniyeti 

5 0 7 12 32 

İş Organizasyonu  4 3 8 21 19 

Yolculuk Öncesi Araç Hazırlığı, Aracın Doğru Çalıştığını 

Düzenli Olarak Kontrol Edin 

9 2 1 13 31 

Yolcu Taşımacılığının Kuralları  7 0 1 12 36 

Güvenli Sürüş Teknikleri  13 1 3 12 27 

Trafik Kuralları ve Tarifeler 12 2 0 17 22 

İletişim teknolojileri ve Harita Okuma 6 4 9 12 24 

Ekonomik Sürüş ve Araç Teknolojisi 10 2 4 14 26 

Mesleki Gelişim  5 1 9 19 22 

Trafik Adabı  9 3 6 5 33 

Yolcu Taşımacılığına İlişkin Mevzuat (Trafik, Ulaşım ve 

Turizm) 

5 2 7 14 28 

Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı 7 5 14 13 17 

Yasal Sorumluluklar ve Sigorta 7 2 11 13 25 

Trafik ve Davranış Psikolojisi 3 3 5 9 33 

İlk Yardım 4 3 6 12 31 

Diğer (Lütfen açıklayın)       
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En çok eğitim ihtiyacı görülen 5 konu, Yolcu Taşımacılığı Kuralları, Yolcu Taşımacılığına 

İlişkin Temel Kavramlar-Sürücülerin Genel Mevzuatı ve Sorumlulukları, Hizmetin 

Sağlanması-Dokümantasyon-Müşteri ile İletişim ve Müşteri Memnuniyeti, Yolculuk Öncesi 

Araç Hazırlama, Aracın Doğru Çalışmasının Düzenli Olarak Kontrol Edilmesi ve Trafik ve 

Davranış Psikolojisi olmuştur. 

 

8. Şoförlerin mesleklerini icra ederken yukarıda belirtilenlerden başka eğitim konu 

başlıklarına ihtiyaç duyduklarını düşünüyor musunuz?   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankete katılanların 38’i başka eğitim konularına ihtiyaç duyulmadığını belirtmiştir. 

9. Cevabınız “Evet” ise en fazla 3 eğitim konu başlığını sıralayınız.  

 

Almanya 

Bu soruyu kimse cevaplamadı. 

 

İtalya 

1. Davranış psikolojisi, işletme yönetimi, müşterilerle iletişim. 

2. Malların taşınmasını düzenleyen hükümler. 

3. Taşıma, kargo, gerekli araç ve gereçlerle ilgili mevzuat. 

4. Elektrikli araçların daha etkin kullanımı ile ilgili bilgilerin arttırılması 

5. Yıllık psikolojik ve davranışsal testler. 
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6. Dijital cihazların, dijital teknolojilerin, yabancı dilin, kısıtlı trafik bölgelerinin 

kullanımı. 

 

İspanya 

1. Yabancı dil 

2. Yeni motor teknolojileri, CNG, LNG, Hibritler, Elektrik 

 

Türkiye 

1. İş hukuku 

2. Ticaret hukuku 

3. Vatandaşlık hukuku 

4. Temel ADR bilgileri 

5. İletişim ve halkla ilişkiler 

6. Öfke ve stres kontrolü 

7. Beden dili 

8. Diksiyon 

 

10. Etkili ve nitelikli bir eğitim alabilmek için hangi yöntem ve araçlar kullanılmalıdır? 

(Birden fazla seçenek işaretlenebilir.) 

 

 

Etkili ve nitelikli bir sürücü eğitimi için, yüz yüze eğitimi destekleyecek dijital materyaller, 

yeni eğitim yöntem ve teknikleri ile uygulama eğitimi özellikle vurgulanması gereken üç 

önemli konu olarak belirlendi. 

 

3.4. GENEL DEĞERLENDİRME 

Şoförler, eğitimciler, işverenlerin dahil olduğu eğitim ihtilaç analizi çalışması sonuçlarına 

baktığımızda; 

- Ülkeden ülkeye bazı farklılıklar olmakla birlikte şoförlük mesleği ve şoförlerin profilinin 

birbirine benzediği görülmüştür. 
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- Şoförlük mesleği oldukça uzun geçmişi olan ve halen ağırlıklı olarak erkeklerin tercih 

ettiği bir meslektir. Bazı ülkelerde ise kadın şoför sayısı artmaktadır. 

- Mesleği icra edenlerin eskiye nazaran yaş ortalamaları düşmekte (daha genç kişiler 

mesleği icra etmekte) ve eğitim seviyeleri artmaktadır. 

- Şoförlerin büyük bir bölümü IT teknolojileri (bilgisayar, akıllı mobil telefonlar, tabletler 

vb.)  ile tanışmakta ve özellikle genç olanlar yoğun olarak kullanmaktadır. 

- Ülkelerin tümünde şoförlük mesleği ve eğitimi belirli kurallara bağlanmıştır. Eğitim 

programlarının içerikleri birbirine yakındır. 

- Şehir içi ulaştırma sektöründe temel şoförlük eğitimi yanında mesleki yeterlilik eğitim ve 

belgelendirmeleri, hizmet içi eğitimler ve ileri eğitim kursları yaygındır. 

- Ülkelerin tümünde şoför eğitiminde yüz yüze eğitim metodu uygulanmaktadır. Bu süreçte 

dijital eğitim materyalleri (sunumlar, videolar, vb.) de kullanılmaktadır. Ancak online 

çalışmalar ve dijital materyaller sadece yüz yüze eğitime destek olur niteliktedir. 

- Şoförler mobil durumda oldukları için yüz yüze eğitime çok zaman ayıramamaktadırlar. 

Temel eğitim dışında, ileri eğitimler ve yenileme eğitimlerini uzaktan eğitim yoluyla da 

alabileceklerini belirtmişlerdir. 

- Yeni araçların teknolojik olarak çok gelişmiş olması, bir çok IT ekipmanı içermesi 

uzaktan eğitim konusunu destekler niteliktedir. Şoförler iş başında iken, boş oldukları 

zamanlarda, bu imkanları kullanıp, bazı konularda kendilerini geliştirebilme imkanına 

sahiptirler. 

- Her iki grup anket katılımcıları da verilen temel meslek eğitimini içerik olarak yeterli 

görmektedirler. Hatta bazı ülkelerde (Türkiye gibi) ihtiyaçtan fazla bilgi verildiği bile 

düşünülmektedir.   

- Eğitimlerin ağırlıklı olarak teorik olması, pratik kısmının ya çok az ya da hiç olmaması en 

çok şikayet edilen konudur. Şoför adayları/şoförler ilgileri daha fazla çekecek ve 

katılımlarını arttıracak yeni metot ve tekniklere sıcak bakmaktadırlar. 

- Daha kaliteli ve etkin bir eğitim için daha esnek ve yeni eğitim metot ve tekniklerinin 

(daha inter aktif uygulamalar, vaka analizleri, vb.) uygulanmasına, dijital materyallerin 

eğitimde daha fazla kullanılmasına ve eğitici niteliklerinin geliştirilmesine ihtiyaç 

duymaktadırlar. 

- Özellikle pratik eğitim üzerinde durulmuş olup, bu eğitimin dijital materyaller ve IT 

teknolojilerinden (simülasyonlar) yararlanılarak verilmesi iyi bir yöntem olarak 

görülmüştür. 

- Şoförler ihtiyaç duydukları yeni eğitim konuları olarak; yeni araç teknolojileri, yabancı 

dil, engellilerin taşınması, AB düzeyinde yolcu taşımacılığı ile ilgili dokümanlar ve 

iletişim bilgisi konularını dile getirmişlerdir. 

- Halihazırdaki eğitim konuları arasında en önemlileri; Yolcu taşıma kuralları, Hizmet 

Sunumu, Dokümantasyon, Müşteri ile İletişim ve Müşteri Memnuniyeti, Yolcu 

Taşımacılığına İlişkin Temel Kavramlar ve Sürücülerin Genel Mevzuatı ve 

Sorumlulukları, Yolculuk Öncesi Araç Hazırlama, Aracın Doğru Çalışmasının Düzenli 

Olarak Kontrol Edilmesi, İlk Yardım ve Mesleki Gelişim olarak belirlenmiştir.  

Puanlamayı içeren tablo ekte sunulmuştur. 

- Turistik bölgelerde faaliyet gösteren şoförler dil eğitimi ve insan ilişkileri-iletişim 

becerileri, kültürel farkındalık vb. konularda daha fazla eğitime ihtiyaç duymaktadır. 

- Dünyanın içinde bulunduğu pandemi krizi online eğitim ve dijital materyallerin önemini 

arttırmıştır. Bu araştırmanın böyle bir krize denk gelmesi proje konusunun ne kadar 

önemli olduğunu ortaya koymuştur. Sektör şoförü ve eğitim kadrosu ile yüz yüze eğitimi 

tercih etmekle birlikte, daha fazla dijital materyal ve online uygulamalar ile bu eğitimin 

desteklenmesi gerektiği görüşünde de hemfikirdir. 
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4. SONUÇLAR 

Toplu taşımacılık sektörü toplumun refahını sosyal, politik ve ekonomik açılardan 

etkilemektedir. Gerektirdiği istihdam ve alt yapı yatırımı sebebiyle toplu taşımacılık 

ekonominin önemli bir parçası ve ekonomik büyümenin temel kaynaklyarından biridir. 

Şehir içi toplu taşımacılılık, yolcuların toplu ve tarifeli olarak şehir içi veya sınırlarında kısa 

mesafede taşınmasını ifade etmektedir. Şehir içi taşımacılık temel olarak; otobüs veya raylı 

sistem olarak tramway, hafif tren veya metro ile taksiler ve minibüsler (bazı ülkelerde) ile 

gerçekleşmektedir. 

Şehir içi ulaşım imkanları, özellikle büyük şehirlerde  sosyal, ekonomik ve coğrafi etkiler 

kapsamında giderek önem kazanmaktadır. Özellikle son dönemde büyük şehirlerde 

otomobille ulaşımın maddi ve çevresel yükünün giderek artması, şehir içi toplu taşımacılığın 

önemini arttırmıştır. 

AB Müktesabatında yolcu ve yük taşımacılığına ilişkin belgeler, 2003/59 sayılı Direktif ile 

düzenlenmiştir. Ülkeler bu Direktife uygun olarak kendi mevzuatlarını düzenlemişlerdir. 

59/2003 sayılı Direktif ile getirilen temel eğitim düzenlemeleri aşağıda yer almaktadır. 

-          İlk Temel Eğitim – 280 saat – (eğitim+sınav – sadece sınav)   

-          Hızlandırılmış Temel Eğitim – 140 

-          Yük taşımacılığında temel yeterliliğini almış olan sürücüler için tamamlayıcı yolcu 

taşımacılığı eğitimi – 35 saat – 5 yılda bir. 

Türkiye de B’ye aday bir ülke olarak söz konusu AB Müktesabatına uygun düzenlemeler 

yapmaya çalışmaktadır. Nitekim Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından mevzuatı 

düzenlenen sürücü yeterlilik belgeleri (SRC) bu amaçla çıkarılmıştır. 

Raporun geneline bakıldığında; 

         Söz konusu meslekler ortak ülkelerinde tümünde uzun bir geçmişe sahip 

geleneksel mesleklerdir. 

         İtalya, Almanya ve İspanya’nın şehir içi yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin 

meslek tanımı, mesleki yeterlilikler, eğitim, sınav ve belgelendirme, çalışma koşulları 

vb.  konularında birbirine benzer düzenlemelere sahip oldukları görülmektedir. AB 

üye ülkeler olmaları bunun başlıca nedeni olarak görülmektedir. İştirakçi ortağımız 

İsviçre de de benzerlikler büyüktür. 

         Söz konusu ülkelerde şehir içinde otobüs taşımacılığı yapan şoförlerin belirli bir 

eğitimden geçmesi zorunlu iken taksi ve minibus şoförleri için bu zorunluluk 

bulunmamaktadır. Taksi şoförlüğünü genellikle yetkili bazı kamu ya da özel 

kuruluşların yaptığı sınavlarda başarılı olup belge alan kişiler yapabilmektedir. Ancak 

istenildiği taktinde özel kurslara gidilerek eğitim alınması mümkündür. 

         Söz konusu mesleklerde eğitimler mevzuat gereği yüz yüze verilmektedir. 

Eğitimlerde e materyaller kullanılmakta ancak uzaktan eğitim verilmemektedir. İtalya 

ve İspanya’da otobüs şoförlüğü eğitiminde %20’yi geçmemesi kaydıyla online eğitim 

yapılabilmektedir. Eğitim merkezleri kendi web siteleri üzerinden dijital maeryalleri 

(video, sunumlar, vb.) paylaşarak kursiyerlerinin yüz yüze eğitimlerine destek 

olmaktadırlar. 

         Bu sektördeki kişi ve kuruluşlar, mesleği icra edecek kişilerin profili ve mesleğin 

özelliği nedeniyle  yüz yüze eğitimi zorunlu görmektedir. Online eğitim ancak bu 

eğitimi destekler nitelikte olduğunda kabul görmektedir. 
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         Şoförlerin yaş ortalaması düşmekte ve eğitim seviyeleri artmaktadır. Genç 

şoförler IT araçlarına daha yatkındır ve büyük bir çoğunluğu akıllı telefon, tablet, 

bilgisayar vb.  kullanmaktadır. Kullandıkları araçlar daha teknolojik olup, belirli 

ölçüde IT bilgisi gerektirmektedir. Dolayısıyla şoförlerin dijital materyalleri 

kullanması ve online bir takım eğitimler alması eskiye nazaran daha mümkündür. 

Mesleklerini icra ederken, boş zamanlarında, online tamamlayıcı eğitimlere 

katılmaları ve e materyallerden yararlanmaları söz konusu olabilecektir. Ya da 

unuttukları, hatırlamak istedikleri konulara kısa yoldan ulaşma şansları olacaktır. 

         Nitekim dünyada yaşanmakta olan Covid 19 pandemisi nedeniyle bir çok kurum 

ve kuruluş online eğitim ve çalışma yaşamına geçmiştir. Dünyamız olağan sürecinde 

de giderek online çalışmalara ağırlık vermektedir. Pandemi gibi bir durum ise bu işin 

önemini arttırmıştır. Projemizin dijitalleşme sürecine destek vereceğini ve toplumsal 

bilinci arttırmaya katkı sağlayacağını umuyoruz. 

 

EKLER 

 

VOC OF DRIVERS PROJESİ EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ ORTAK 

PUAN TABLOSU 

KONU ÜLKELER/PUANLAR  

      

 

İTALYA İSPANYA TÜRKİYE ALMANYA 
4.+5.  

TOPLAM 

Şoför+ 

Diğer 

Topla

m 

   Şoför

s 

Diğer

s 

Şoför

s 

Diğer

s 

Şoför

s  

Diğer

s 

Şoför

s 

Diğer

s 

Şoför

s 

Diğer

s 

 

3- Yolcu 

Taşımacılığının 

Temel 

Kavramları ve 

Genel Mevzuat 

ve Sürücülerin 

Sorumlulukları 

14 13 13 11 8 12 5 13 40 49 

 

89 

 

Çevre 

Güvenliği, 

Sürüş Yetkileri 

13 12 13 12 8 11 4 11 38 46 
84 

2- Hizmet 

Sunumu, 

Dokümantasyo

n, Müşteri ile 

İletişim ve 

Müşteri 

15 13 13 12 8 11 5 13 41 49 

 

90 
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Memnuniyeti 

İş 

Organizasyonu  
12 7 13 7 6 9 6 9 37 32 

69 

Yolculuk 

Öncesi Araç 

Hazırlığı, 

Aracın Doğru 

Çalıştığını 

Düzenli Olarak 

Kontrol Edin 

16 14 15 12 3 11 2 12 36 49 

 

85 

1- Yolcu 

Taşımacılığını

n Kuralları  

16 14 15 12 8 12 5 13 44 51 
95 

Güvenli Sürüş 

Teknikleri  
11 9 15 11 9 14 1 9 36 43 

79 

Trafik 

Kuralları ve 

Tarifeler 

15 11 14 11 6 9 1 12 36 43 
79 

İletişim 

teknolojileri ve 

Harita Okuma 

14 11 14 11 6 7 1 14 35 43 
78 

Ekonomik 

Sürüş ve Araç 

Teknolojisi 

15 11 14 10 4 9 2 12 35 42 
77 

Mesleki 

Gelişim  
16 12 14 11 7 7 5 7 42 37 

79 

Trafik Adabı  16 12 13 11 5 10 0 12 34 45 89 

Yolcu 

Taşımacılığına 

İlişkin 

Mevzuat 

(Trafik, Ulaşım 

ve Turizm) 

14 13 15 12 5 8 5 13 39 46 

85 

Gümrük ve 

Kaçakçılık 

Mevzuatı 

11 10 8 11 2 6 5 10 26 37 
63 

Yasal 

Sorumluluklar 

ve Sigorta 

13 11 12 11 7 9 4 12 36 43 
79 

Trafik ve 

Davranış 

Psikolojisi 

10 11 13 11 8 14 5 11 36 47 
83 

İlk Yardım 13 12 14 11 13 14 2 7 42 44 86 
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Diğer (Lütfen 

açıklayın)  
    

 
 

 
  

 

 

NOT: Online ankette 8. soruya "4. Tanımlanmış İhtiyaç" ve "5. Dikkat Çekici Derecede Yüksek İhtiyaç" 

şeklinde verilen cevapların toplamıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


