U NITE 1
TRAFIK MEVZUATI
U nite ile ilgili aıÇklama : Kanun ve yo netmelikler bilinmeli ve trafik tanç
mlarçğok iyi
o grenilmeli. Diger konularçanlamanç
n temel adç
mçtanç
mlarç
n ğok iyi bilinmesidir. Bu
u nitede bir ğok kurallar vardç
r ve bu kurallar ğok iyi anla’ç
lmalçsç
navda en ğok soru
kapasitesi olan u nite 1. u nitedeki temel kurallardç
r. Anla’ç
lmadan bir sonraki u nite ve
konulara geğmeyiniz
Sç
navda 50 soru sorulmaktadç
r

KONU 1
2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFIK KANUNU
2918 karayollarçtrafik kanunu 18 Haziran 1985Ü
de yu ru rlu ge girmi’tir.
AMAÖ : Karayolunda can ve mal gu venligi yo nu nden, trafik du zeninin saglanmasç ve
bu tu n konularda alç
nacak o nlemleri belirlemektir.
KAPSAM: 2918 sayç
lç kanun trafik ile ’artlarç
, kanunlarç
, hak ve mesuliyetleri ilgili
kurulu’larçve bunlarç
n go rev yetki ve sorumluluklarç
nç
, ğalç
’ma usullerini ve diger bir ğok
hu ku mlerini belirlemektir.
Bu kanun karayollarç
nda uygulanç
r ancak aksine bir hu ku m yoksa;
a- Karayolu dç
’ç
ndaki alanlardan kamuya ağç
k olanlar ile park , bahğe , park yeri
garaj yolcu ve e’ya terminali servis ve akaryakç
t istasyonlarç
nda karayolu ta’ç
t
trafigi iğin faydalanan yerler ile,
b- Eri’me kontrollu karayolunda ve para o denerek yararlanç
lan karayollarç
nç
n kamuya
ağç
k kesimlerinde ve belirli bir karayolunun baglantç
sç
nç saglayan deniz, go l ve
akarsular u zerinde kamu hizmeti go ren arağlarç
n, karayolu arağlarç
na ayrç
lan
kç
sç
mlarç
nda da bu kanun hu ku mleri uygulanç
r.
TRAFIK ILE ILGILIGO REVLIKURULUüLAR, KOMISYONLAR GO REV VE YETKILERI
1-Karayolu Gu venlig i Yu ksek Kurumu: Kurumun ba’kanç Ba’bakandç
r. U yeleri;
Adalet, iği’leri, Maliye, Milli Egitim, Bayç
ndç
rlç
k ve Iskan, Saglç
k, Ula’tç
rma, Orman
Bakanlarçve Ko y Hizmetleri Genel Mu du rlu gu nu n baglçoldugu Bakan ile Jandarma Genel
Komutanç
, Ba’bakanlç
k Devlet Planlama Te’kilatçMu ste’arç
, Emniyet Genel Mu du ru ve
KarayollarçGenel Mu du ru nden olu’ur.
Karayolu Gu venligi Yu ksek Kurulu, Trafik Hizmetleri Ba’kanlç
gç
nca hazç
rlanarak,
Karayolu Trafik Gu venligi Kurulunca uygun go ru len o nerileri degerlendirerek karara
baglar ve kararlarç
nç
n ya’ama geğirilmesi iğin gerekli koordinasyon o nlemlerini belirler.
Kurul yç
lda 2 defa olagan, Ba’bakanç
n gerek go rmesi halinde de olaganu stu gu ndemle
toplanç
r.
2-Karayolu Trafik Gu venlig i Kurumu : Kurumun ba’kançEmniyet Genel Mu du rlu gu
Trafik Hizmetleri ba’kanç
dç
r. U yeleri; Karayolu Gu venligi Yu ksek Kurulu, Jandarma Genel
Komutanlç
gç
, T.S.E Ba’kanlç
gç
, Tu rkiye Çofo rler ve Otomobilciler Federasyonu
Ba’kanç
dç
r.Kurul ayda bir toplanç
r, zorunlu hallerde de ba’kan tarafç
ndan toplantç
ya
ğagrç
labilir.

3- Emniyet Genel Mu du rlu g u Gorev Ve Yetkileri
•
•
•
•
•
•

Arağlarda bulundurulmasçgerekli belgeleri ve gereğleri su ru cu lerin kurallara uyup
uymadç
gç
nçdenetler
Duran ve akan trafigi du zenler
Arağlarç
n tescil i’lemlerini yapar, belge ve plakalarç
nçverir.
Kaza tutanagç
nçhazç
rlar (du zenler).
Trafik suğu i’leyenleri tespit eder.
Su ru cu lerin belgelerini verir.

4- KarayollarÇ Genel Mu du rlu g u nu n Gorev ve Yetkileri:
•
•
•
•
•

Yapç
m ve Bakç
mdan sorumlu oldugu karayollarç
nda du zenleme ve i’aretlemeleri
yapar.
Karayollarç
nda i’aretleme standartlarç
nçtespit ve kontrol eder
Karayollarç
ndaki hç
z sç
nç
rlarç
nçbelirler ve i’aretler.
Arağlarç
n agç
rlç
k kontrollerini yapar, eksik go ru lenler hakkç
nda suğ ve ceza tutanagç
du zenler.
Yapç
m ve bakç
mdan sorumlu oldugu karayollarç
nda trafik gu venligini ilgilendiren
kav’ak, durak yeri, aydç
nlatma, yol dç
’çpark yerleri ve benzeri tesisleri yapar,
yaptç
rç
r veya diger kurulu’larca hazç
rlanan projeleri tetkik eder, uygun olanlarç
tasdik eder.

5- Milli Eg itim BakanlÇg Ç (M.E.B) Gorev ve Yetkileri:
•
•
•
•
•
•

Motorlu arağ su ru cu lerinin yeti’tirilmesi iğin su ru cu kurslarç ağar, o zel su ru cu
kursu ağç
lmasç
na izin verir ve bunlarçdenetler.
Resmi ve o zel kurslarda egitilenlerin sç
navlarç
nçyapar, sç
navlarda ba’arç
lçolanlarç
n
sertifikalarç
nçverir.
Okul o ncesi, okul iği ve okul dç
’çtrafik egitimi du zenler.
Trafik genel egitim planlarçhazç
rlar ve ilgili kurulu’larla i’ birligi yaparak uygular.
Ilko gretim ve ortao gretim okullarç
nç
n ders programlarç
na egitim amacçile zorunlu
uygulamalçtrafik ve ilkyardç
m derslerini koyar.
Öocuk trafik egitim parklarç
nç
n yapç
lma, ağç
lma, egitim, denetim ve ğalç
’ma
esaslarç
nçbelirler.

6- Sag lÇk BakanlÇg ÇnÇn Gorev ve Yetkileri:
•
•
•

Karayollarç
nda ki, trafik kazalarçile ilgili ilk ve acil yardç
m hizmetlerini planlar ve
uygular.
Ilkyardç
m istasyonlarçkurar ve personel atar (Acil Yardç
m Ambulansçbulundurur).
Trafik kazalarç
nda yaralananlarçen kç
sa zamanda saglç
k hizmetlerinden
istifadelerini temin etmek u zere, Iği’leri Bakanlç
gç
nç
n ve Kara YollarçGenel
Mu du rlu gu Ü
nu n uygun go ru ’u de alç
narak karayollarçu zerinde ilkyardç
m
istasyonlarçkurar, bu istasyonlara gerekli personeli, arağ ve gereci saglar.

7- TarÇm, Orman ve Koy IĞleri BakanlÇg ÇnÇn Gorev ve Yetkileri:
•
•

Ko y yollarç
nda gerekli du zenleme ve i’aretlemeleri yapar
Kanun ve yo netmeliklerle ğç
karç
lan ko y yollarçiğin verilen trafikle ilgili diger
go revleri yapar

8- UlaĞtÇrma BakanlÇg ÇnÇn Gorev ve Yetkileri:
•

Karayolu ta’ç
masç
na ili’kin gerekli koordinasyonu saglar

9- Ö evre BakanlÇg ÇnÇn Gorev ve Yetkileri:
•

2872 sayç
lçğevre kanunu ile ilgili go revleri yapar

10-Belediye Trafik Birimlerinin Gorev ve Yetkileri:
•
•
•
•
•

Sorumlu oldugu yolun yapç
sç
nç
, trafik du zenini ve gu venligini saglayacak durumda
bulundurur.
Yol, kav’ak du zenleri ve i’aretlemeleri yapar
Ağç
k ve kapalçpark yerleri, alt ve u st geğitleri yapar, yaptç
rç
r, i’letir veya
i’letilmesine izin verir.
Ta’ç
t yollarç
nda trafigi tehlikeye du ’u ren engelleri, gece veya gu ndu ze go re
kolayca go ru lebilecek ’ekilde i’aretler ve ortadan kaldç
rç
r.
Karayolu yapç
sç
nda ve u zerinde yapç
lacak ğalç
’malarda gerekli tedbirleri alç
r, aldç
rç
r
ve denetler

Öocuklar iğin trafik egitim tesisleri yapar, yapç
lmasç
nçsaglar.

KONU 2
GENEL TANIMLAR
Trafik: Yayalarç
n, hayvanlarç
n ve arağlarç
n karayollarçu zerindeki hal ve hareketleridir.
Karayolu (yol): Trafik iğin kamunun yararç
na ağç
k olan arazi ’eridi, ko pru ve bu tu r
alanlarç
n genel adç
dç
r.
Araı: Karayollarç
nda kullanç
labilen motorlu, motorsuz ve o zel amağlç ta’ç
tlar ile lastik
tekerlekli trakto r ve i’ makinesine verilen genel ad.
TaĞÇt : Karayollarç
nda insan, hayvan ve yu k ta’ç
maya yarayan arağlardç
r.
Su ru cu : Karayolunda, motorlu veya motorsuz arağlarç(ta’ç
tlarç
) sevk ve idare eden ki’i.
üofor : Karayolunda, ticari olarak tescil edilmi’ aracçsu ren ki’i.
Yolcu: Su ru cu ve hizmetli dç
’ç
nda arağta bulunan ki’ilere denir.
Trafik iĞaretleri: Trafigi du zenlemek amacçile kullanç
lan; trafik go revlilerinin i’aretleri
ç
’ç
klçve sesli cihazlarç
, levhalar yer ve yo n ğizgilerine verilen ada denir.
GeıiĞ U stu nlu g u : Go rev sç
rasç
nda, belirli arağ su ru cu lerinin can ve mal gu venligini
tehlikeye sokmamak ’artçile trafik kç
sç
tlama veya yasaklarç
na baglçolmamalarç
dç
r.
GeıiĞ HakkÇ : Yayalarç
n ve arağ kullananlarç
n diger yaya ve arağ kullananlara go re yolu
kullanma sç
rasç
ndaki o ncelik hakkç
dç
r.
Durma: Kç
rmç
zç ç
’ç
k, yetkililerin dur i’areti, yol kapanmasç gibi, her tu rlu
zorunluluklarçnedeniyle aracç
n durdurulmasç
dç
r.

trafik

Duraklama: Trafik zorunluluklarçdç
’ç
nda arağlarç
n, insan indirmek ve bindirmek, e’ya
yu klemek, bo’altmak veya beklemek amacçile kç
sa bir su re iğin durdurulmasç
dç
r. Bu su re
en fazla 5 dakikadç
r.
Park etme: Aracç
n durma ve duraklamasç
nç
n dç
’ç
nda uzun su re bç
rakç
lmasç
dç
r.
Trafik KazasÇ: Karayolu u zerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracç
n
karç
’tç
gço lu m yada maddi hasarla sonuğlanan trafik olayç
dç
r.
Mu lk: Devlete, kamuya, gerğek yada tu zel ki’ilere ait olan ta’ç
nmaz mallardç
r.
YerleĞim Birimi (yeri): Kendisine ula’an karayollarç u zerinde sç
nç
rç
nç
n, ba’langç
cç ve
bitimi bir i’aret levhasç ile belirlenmi’ olan yerle’me, ğalç
’ma ve barç
nma amacç ile
insanlarç
n yararlandç
klarçyapçve tesislerin bir arada bulundugu karayolu trafigine etkileri
tespit edilmi’ ve idari taksimatla belirlenmi’ olan il, ilğe, ko y veya mezra gibi yerlerdir.
Yaya: Karayolunda bulunan hareketli veya hareketsiz haldeki insandç
r.
Trafikten men: Yetkililerce kanunda belirtilen hallerde arağla ilgili belgelerin alç
nmasçve
aracç
n belirli bir yere ğekilerek trafikten alç
konulmasç
dç
r.

KARAYOLU ILE ILGILITANIMLAR
Iki Yonlu Karayolu: Ta’ç
t yolunun her iki yo ndeki ta’ç
t trafigi iğin kullanç
ldç
gç
karayoludur.

Tek Yonlu Karayolu: Ta’ç
t yolunun yalnç
z bir yo ndeki ta’ç
t trafigi iğin kullanç
ldç
gç
karayoludur.

Bolu nmu Ğ Karayolu: Bir yo ndeki trafige ait, ta’ç
t yolunun bir ayç
rç
cçile belirli ’ekilde
diger ta’ç
t yolundan ayrç
lmasç
yla meydana gelen karayoludur.

Bag lantÇ Yolu: Bir kav’ak yakç
nç
nda, karayolu ta’ç
t yollarç
nç
n birbirine baglanmasç
nç
saglayan kav’ak alançdç
’ç
nda kalan ve bir yo nlu trafige ayrç
lmç
’ olan karayoludur.
EriĞme Kontrollu Karayolu (Otoyol): O zellikle transit trafige tahsis edilen, belirli yerler
ve ’artlar dç
’ç
nda giri’ ve ğç
kç
’ç
n yasaklandç
gç
, yaya, hayvan ve motorsuz arağlarç
n
giremedigi, ancak izin verilebilen motorlu arağlarç
n yararlandç
gçve trafigin o zel kontrole
tabi tutuldugu karayoludur.
TaĞÇt Yolu (Kaplama) : Karayolunun genel olarak ta’ç
t trafigince kullanç
lan kç
smç
dç
r.
Bisiklet Yolu: Karayolunun, sadece bisikletlilerin kullanç
mç
na ayrç
lan kç
smç
dç
r.
GeıiĞ Yolu: Arağlarç
n bir mu lke girip ğç
kmasç iğin yapç
lmç
’ olan yolun karayoluna
baglanan ve karayolu sç
nç
r ğizgisi iğinde kalan kç
smç
dç
r.

Anayol : Ana trafige ağç
k olan ve bunu kesen karayolundaki trafigin bu yolu geğerken
veya bu yola girerken ilk geği’ hakkç
nç vermesi gerektigi i’aretlerle belirlenmi’
karayoludur.
Anayolda bulunan i’aret levhalarç
:
Tali Yol: Genel olarak u zerindeki trafik yogunlugu bakç
mç
ndan baglandç
gçyoldan daha az
o nemde olan yoldur.
Tali yolda bulunan i’aret levhalarç
:
Tehlikeli Eg im: Arağlarç
n emniyetle seyretmesi iğin vites ku ğu ltu lmesi gereken yoldaki
uzunluk yada ağç
dç
r.
KavĞak : Iki yada daha fazla yolun birle’mesi ile olu’an ortak alandç
r.

Banket: Yaya yolu ayrç
lmamç
’ karayolunda, ta’ç
t yolu kenarçile ’ev ba’çveya hendek iğ
u st kenarçarasç
nda kalan ve olagan olarak yayalarç
n ve hayvanlarç
n kullanacagçzorunlu
hallerde de arağlarç
n faydalanabilecegi kç
sç
mdç
r.
Yaya Yolu ( Yaya KaldÇrÇmÇ): Karayolunun, ta’ç
t yolu kenarç ile gerğek veya tu zel
ki’ilere ait mu lkler arasç
nda kalan ve yalnç
z yayalarç
n kullanç
mç
na ayrç
lmç
’ olan kç
sç
mdç
r.
üerit: Ta’ç
tlarç
n bir dizi halinde gu venle seyretmeleri iğin ta’ç
t yolunun ğizgilerle ayrç
lmç
’
bo lu mu du r.
Okul Geıidi: Genel olarak okul o ncesi, ilko gretim ve orta dereceli okullarç
n ğevresinde
o zellikle o grencilerin geğmesi iğin ta’ç
t yolundan ayrç
lmç
’ ve bir trafik i’areti ile
belirlenmi’ alandç
r.
Yaya Geıidi: Ta’ç
t yolunda, yayalarç
n gu venli geğe bilmelerini saglamak u zere trafik
i’aretleri ile belirlenmi’ alanlardç
r.
Alt Geıit: Karayolunun, diger bir karayolu veya demiryolunun alttan geğmesini saglayan
yapç
dç
r.
U st Geıit: Karayolunun, diger bir karayolunun veya demiryolunun u stten geğmesini
saglayan yapç
dç
r.
Demiryolu Geıidi (Hemzemin Geıit): Karayolu ile demiryolunun aynç seviyede
kesi’tigi bariyerli veya bariyersiz geğitlerdir.
Ada: Yayalarç
n geğme ve duraklamalarç
na, ta’ç
tlardan inip binmelerine yarayan, trafik
akç
mç
nç du zenleme ve trafik gu venligini saglamak amacç
yla yapç
lmç
’ olan, arağlarç
n
bulunamayacagçkoruyucu tertibatla, belirlenmi’ bo lu m ve alandç
r.

Platform: Karayolunun, ta’ç
t yolu (kaplama) ile yaya yolu, kaldç
rç
m veya banketinden
olu’an kç
sç
mdç
r.
AyÇrÇcÇ: Ta’ç
t yollarç
nçveya yol bo lu mlerini birbirinden ayç
ran, bir taraftaki ta’ç
tlarç
n diger
tarafa geğmesini engelleyen ve zorla’tç
ran karayolu yapç
sç
, trafik tertibatçveya gereğtir.
Durak: Kamu hizmeti yapan yolcu ta’ç
tlarç
nç
n, yolcu ve hizmetlilerini bindirmeleri,
indirmeleri veya duraklamalarçiğin yatay ve du ’ey i’aretlerle belirlenmi’ yerdir.
Garaj: Arağlarç
n genellikle uzun su re durmalarçiğin kullanç
lan, bakç
m veya servisinin de
yapç
labilecegi kapalçveya ağç
k yerlerdir.
Terminal: Insan veya e’ya ta’ç
malarç
nda, arağlarç
n indirme, bindirme, yu kleme, aktarma
yaptç
klarç ve ayrç
ca bilet satç
’ç ile bekleme, haberle’me, ’ehir ula’ç
mç ve benzeri
hizmetlerin de saglandç
gç yerdir. Bunlardan sadece, insan ta’ç
malarç
nda kullanç
lanlara
”yolcu terminali–, e’ya ta’ç
mlarç
nda kullanç
lanlara ”e’ya terminali– denir.
Servis Istasyonu: Karayolunda seyreden arağlarç
n bakç
m, onarç
m, yaglama ve yç
kama
gibi i’lerin yapç
ldç
gçtesislerdir.
Muayene Istasyonu: Arağlarç
n niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel
bulunan ve teknik kontrolu yapç
lan yerdir.
Araı TartÇ Istasyonu: Arağlarç
n yu klu
cihazlarla tartç
ldç
gçyerdir.

veya yu ksu z olarak sabit veya ta’ç
nabilir

IĞaretleme: Ta’ç
t yolu ile bordu r, ada, ayç
rç
cç
, oto korkuluk gibi karayolu elemanlarç
u zerindeki ğe’itli renkte ğizgi, ’ekil, sembol, yazçyansç
tç
cçve benzeri ile o zel bir talimatç
n
aktarç
lmasç
nçsaglayan tertibattç
r.
ARAÖ LARA ILIüKIN TANIMLAR
Otomobil: Su ru cu su nden ba’ka en ğok 7 oturma yeri olan, insan ta’ç
mak iğin imal
edilmi’ motorlu ta’ç
ttç
r.
Minibu s: Su ru cu su nden ba’ka 8-14 oturma yeri olan, insan ta’ç
mak iğin imal edilmi’
motorlu ta’ç
ttç
r.
Otobu s: Yapç
sçitibariyle su ru cu su nden ba’ka en az 15 oturma yeri olan ve insan ta’ç
mak
iğin imal edilmi’ bulunan motorlu ta’ç
ttç
r. Treybu sler de bu sç
nç
fa dahildir.
Kamyonet: Izin verilebilen azami yu klu agç
rlç
gç3500 kilogramçgeğmeyen ve yu k ta’ç
mak
iğin imal edilmi’ motorlu ta’ç
ttç
r.
Kamyon: Izin verilebilen azami yu klu agç
rlç
gç 3500 kilogramdan fazla olan ve yu k
ta’ç
mak iğin imal edilmi’ olan motorlu ta’ç
ttç
r.
Ö ekici: Ro mork ve yarç ro morklarç ğekmek iğin imal edilmi’ olan ve yu k ta’ç
mayan
motorlu ta’ç
ttç
r.
Arazi TaĞÇtÇ: Karayollarç
nda yolcu veya yu k ta’ç
yabilecek ’ekilde imal edilmi’ olmakla
beraber bu tu n tekerlekleri motordan gu ğ alan veya alabilen motorlu ta’ç
tlardç
r.
Motosiklet: Iki veya u ğ tekerlekli sepetli veya sepetsiz motorlu arağlardç
r. Bunlardan
karoseri yu k ta’ç
yabilecek ’ekilde sandç
klç veya o zel biğimde yapç
lmç
’ olan ve yolcu

ta’ç
malarç
nda kullanç
lamayan u ğ tekerlekli motosikletlere ”yu k motosikleti– (triporto r)
denir.
Motorlu Bisiklet: Silindir hacmi 50 santimetre ku pÜ
u geğmeyen iğten yanmalçmotorla
donatç
lmç
’ ve imal hç
zçsaatte 50 kilometreden az olan bisiklettir.
Bisiklet: En ğok u ğ tekerlegi olan ve u zerinde bulunan insanç
n adale gu cu ile pedal veya
el ile tekerlegi do ndu rmek suretiyle hareket eden ve yolcu ta’ç
malarç
nda kullanç
lmayan
motorsuz ta’ç
tlardç
r.
Lastik Tekerlekli Traktor: Belirli ’artlarda ro mork ve yarçro mork ğekebilen ancak ticari
amağla ta’ç
mada kullanç
lmayan tarç
m aracç
dç
r.
IĞ makineleri: Yol in’aat makineleri ile benzeri tarç
m, sanayi, bayç
ndç
rlç
k, milli savunma
ile ğe’itli kurulu’larç
n i’ ve hizmetlerinde kullanç
lan ; i’ amacç
na go re u zerinde ğe’itli
ekipmanlar monte edilmi’; karayolunda insan, hayvan, yu k ta’ç
masç
nda kullanç
lamayan
motorlu arağlardç
r.
Tramvay: Genellikle yerle’im birimleri iğerisinde insan ta’ç
masç
nda kullanç
lan,
karayolunda tekerlekleri raylar u zerinde hareket eden ve hareket gu cu nu dç
’ardan
saglayan ta’ç
ttç
r.
O zel AmaılÇ TaĞÇt: O zel amağla insan veya e’ya ta’ç
mak iğin imal edilmi’ olan ve itfaiye
can kurtaran, cenaze, naklen yayç
n ve kayç
t( radyo, sinema, televizyon), ku tu phane,
ara’tç
rma arağlarçile bozuk veya hasara ugramç
’ ta’ç
t ve arağlarçğekmek, ta’ç
mak veya
kaldç
rmak gibi o zel i’lerle kullanç
lan motorlu arağtç
r.
Okul TaĞÇtÇ: Genel olarak okul o ncesi, ilko gretim ve orta dereceli okullarç
n o grencileri ile
sadece go zetici ve hizmetlilerin ta’ç
nmalarç
nda kullanç
lan ta’ç
ttç
r.
Romork: Motorlu arağla ğekilen insan veya yu k ta’ç
mak iğin imal edilmi’ motorsuz
ta’ç
ttç
r.
YarÇ Romork: Bir kç
smçmotorlu ta’ç
t veya arağ u zerine oturan ta’ç
dç
gçyu ku n ve kendi
agç
rlç
gç
nç
n bir kç
smçmotorlu arağ tarafç
ndan ta’ç
nan ro morktur.
Hafif Romork: Azami yu klu
ro morktur.

agç
rlç
gç 750 kilogramç geğmeyen ro mork veya yarç

TaĞÇt KatarÇ: Karayolunda, birbirim olarak seyretmek u zere birbirine baglanmç
’ en ğok
iki ro morktan olu’an ta’ç
ttç
r.
Gabari : Arağlarç
n, yu klu veya yu ksu z olarak karayolunda
gu venli seyirlerini temin amacçile uzunluk, geni’lik ve yu ksekliklerini belirleyen o lğu lerdir.
TaĞÇma sÇnÇrÇ (kapasite): Bir aracç
n gu venli ta’ç
yabilecegi en ğok yu k agç
rlç
gçveya yolcu
ve hizmetli sayç
sç
dç
r.
Azami Ag ÇrlÇk: Ta’ç
tç
n gu venle ta’ç
yabilecegi azami yu kle birlikte agç
rlç
gç
dç
r.
Yu ksu z Ag ÇrlÇk: U zerinde insan veya e’ya (yu k) bulunmayan ve akaryakç
t deposu dolu
olan bir aracç
n ta’ç
nmasçzorunlu alet, edevat ve donatç
mçile birlikte toplam agç
rlç
gç
dç
r.

Yu klu Ag ÇrlÇk: Bir ta’ç
tç
n yu ksu z agç
rlç
gçile ta’ç
nmakta oldugu su ru cu , hizmetli yolcu ve
e’yanç
n toplam agç
rlç
gç
dç
r.
Dingil Ag ÇrlÇg Ç: Arağlarç
n karayolu yapç
larç
ndan gu venle ve yapç
ya zarar vermeden
geğebilmeleri iğin saptanan dingil agç
rlç
gç
dç
r.
Azami Toplam Ag ÇrlÇk: Arağlarç
n karayolu yapç
larç
ndan gu venle ve yapç
ya zarar
vermeden geğebilmeleri iğin saptanan toplam agç
rlç
ktç
r.

KONU 3
TRAFIK IüARETLERININ KORUNMASI ANLAMALARI VE
BUNLARA UYMA MECBURIYETI
Karayolu yapç
sç u zerine trafigi gu ğle’tirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak,
trafik i’aretlerinin go ru nmesini engelleyecek veya gu ğle’tirecek ’ekilde, bir ’ey koymak,
atmak, do kmek, bç
rakmak ve benzeri hareketlerde bulunmak ,trafik i’aretlerini ve
karayoluna ait diger yapçve gu venlik tesislerinin; u zerine yazçyazarak ğizerek, kç
rarak,
delerek, so kerek veya ba’ka ’ekillerde bozarak, yerlerini degi’tirmek veya ortadan
kaldç
rmak yasaktç
r.
Bozukluk ve eksiklikler yolun yapç
m ve bakç
mç
nda sorumlu kurulu’ğa giderilir. Masraflar
sorumlusuna
o dettirilir.
Ayrç
ca
para
cezasç
uygulanç
r.
TRAFIK POLISININ TRAFIGI YO NETME HAREKETLERI
Yolun Trafig e AıÇk OlmasÇ Hali: Trafik polisinin duru’ pozisyonuna
go re; Kollarç
nç
n ve omuz istikametindeki yollar trafige ağç
k o n ve arka
cephesi ise trafige kapalç
dç
r.

Yolun Bu tu n Yonlere KapalÇ OlmasÇ Hali: Trafik polisinin duru’
pozisyonuna go re; Trafik polisinin sagveya sol kolundan birini havaya
kaldç
rmasçdurumunda, bu tu n yo nlerdeki arağlara trafik kapalç
demektir.

Trafig i YavaĞlatma IĞareti: Trafik polisi veya go revli ki’i yava’latmak istedigi yo ne
cephesi do nu k olacak ’ekilde sagveya kol solunu omuzdan yere paralel oluncaya kadar
kaldç
rç
p 45 derece ile 90 derece arasç
nda sallar. Bu hareketin seri yapç
lmasço yo nde akan
trafigin yava’latç
lmasçtalimatç
nçiğerir.
Araı Durdurma iĞareti: Arağ su ru cu lerinin sagda veya solda durmasç
nç
saglamak amacç
yla verilen i’arettir.

Yon Tayini Hareketleri: Trafik polisinin saga veya sola yo n go stermek
amacç
yla verilen i’arettir.
Gece Donu Ğ IĞareti: Trafik polisi, i’aret ğubugunu do nu ’ yapmasçistenilen
araca yo neltir, do nu ’ yo nu ne go re ğizilen yayç
n iğinde hareket ettirir.
Gece Geı IĞareti: Trafik polisi, i’aret ğubugunun ucunu ba’ hizasç
ndan
geğecek ’ekilde hareket ettirir.

Gece Dur IĞareti: I’aret ğubugunu 45 derecelik bir yay iğerisinde vu cudun sagç
ndan
soluna dogru hareket ettirir. Öubuk yere dik konumda ve ucu yukarç
ya bakar durumda
tutulur.

Go revli ki’inin kç
sa sesli tek veya fasç
lalçdu du k i’areti uyarma, uzun sesli tek veya fasç
lalç
du du k i’areti dur demektir.
TRAFIK IüIKLI CIHAZLARI
Kç
rmç
zçç
’ç
k: Yolun trafige kapalçoldugunu bildirir, durup beklenir.
SarçI’ç
k : Ikaz anlamç
nda olup, yolun trafige ağç
lç
p veya kapanacagç
nçbildirir.
Ye’il I’ç
k : Yolun trafige ağç
k oldugunu bildirir, durmadan geğilir.
Kç
rmç
zçI’ç
kla Birlikte Yanan SarçI’ç
gç
n Anlamç
: Yolun trafige ağç
lmak u zere oldugunu
ikaz eder, harekete hazç
rlç
k yapç
lç
r.
Ye’il I’ç
ktan Sonra Yanan SarçI’ç
gç
n Anlamç
: Yolun trafige kapanmak u zere oldugunu
ikaz eder. Emniyetle duramayacak kadar yakla’ç
lmç
’ ise geğilir.
Fasç
lalçOlarak Yanç
p So nen Kç
rmç
zçI’ç
gç
n Anlamç
: ”Dur– anlamç
ndadç
r, durup beklenir.
Yolun ağç
k oldugu go ru lu nce hareket edilir.
Fasç
lalçOlarak Yanç
p So nen SarçI’ç
gç
n Anlamç
: ”Yol ver– hç
z azaltç
lç
r, bu yerden dikkatli
geğilir.
I’ç
klçOklar: Do nu ’ yapan su ru cu lere hitap eder, ye’il ç
’ç
k yanmadan do nu ’ yapç
lmaz.
Yazç
lçVeya Sesli Trafik I’ç
klçCihazlarç
: Arağ trafigine go re yaya trafigini du zenler,
yayalara hitap eder.
NOT: Trafik polisinin, ç
’ç
klçtrafik cihazlarç
nç
n, trafik i’aret levhalarç
nç
n ve yer i’aretlerinin
bir arada bulunmasçhalinde uyulmasçgereken sç
ra bu ’ekildedir

TEHLIKE VE UYARI IüARETLERI
Karayolu ve ğevresindeki tehlikeler hakkç
nda yoldan yararlananlara uyarçgo revi yapar.
Tehlikeli noktaya gelmeden o nce su ru cu ye haber verir.
Lu tfen kurallara uyalç
m, uymayanlarçuyaralç
m...

TRAFIK TANZIM IüARETLERI
Karayolundan yararlananlara trafik du zen ve gu venligini saglamak yo nu nden, uymalarç
gerekli olan, yasaklama, kç
sç
tlama ve mecburiyetleri bildiren levhalardç
r.

TRAFIK BILGI IüARETLERI
Yoldan yararlananlara, yol ve yakç
n ğevresiyle, kenarç
nda bulunan yerle’im yerleriyle
ğe’itli hizmet birimleri hakkç
nda bilgi verir.

DURAKLAMA VE PARK ETME IüARETLERI
Arağlarç
n duraklama ve parketme hallerinde trafigin akç
’çve gu venligi bakç
mç
ndan
yapç
lmasçve yapç
lmamasçgerekli go ru len du zenlemeleri belirleyen i’aretlerdir.

OTOYOL IüARETLERI
Otoyollarda uygulanan i’aretlerdir.

U NITE 5
KARAYOLUNDA ARAÖ SU RME YASAGI
UyuĞturucu ve keyif verici maddeleri almÇĞ olarak; karayolunda arağ su rmek
yasaktç
r.
Bu kurala uymadç
klarçtespit edilirse;
Arağ kullanmaktan men edilir ve mahkemeye sevk edilir.
Mahkeme kararç
yla hafif para ve 6 ay hapis cezasçise cezalandç
rç
lç
r.
Su ru cu belgeleri su resiz olarak geri alç
nç
r.
Alkollu iıki almÇĞ olarak; Hususi otomobil su ru cu leri kanlarç
ndaki alkol miktarçen ğok
0,50 promil olacak kadar alkol alarak arağ kullanabilir,diger arağ su ru cu lerinin alkollu
arağ kullanmalarçyasaktç
r.
Bu kurala uymadç
klarçtespit edilirse;
Arağ kullanmaktan men edilir
Para cezasç
na ğarptç
rç
lç
r
Ilk tespitte 6 ay su re ile, ikinci tespitte 2 yç
l su re ile, u ğu ncu tespitte 5 yç
l su re ile su ru cu
belgesi geri alç
nç
r ve 6 ay hapis cezasç
na ğarptç
rç
lç
r.
0,50 promil alkol; 2 ’i’e bira, 1 duble rakç
, 2 kadeh ’arap du zeyindedir. 0,50 promil alkol
insan vu cudunu 8 saat sonra terk eder.
Su ru cu belgeleri olmayan; veya su rmeye yetkili olduklarçarağlar dç
’ç
ndaki arağlarç
su rmeleri yasaktç
r. Geğerli su ru cu belgesi olmadan trafige ğç
kanlara ilk tespitte 1 ay,
tekrarçhalinde 3 ay hapis cezasçverilir.
Su ru cu ve yolcular toplu ta’ç
ma arağlarç
nda sigara iğemez. Bu arağlarda sigara iğenler
hakkç
nda 4207 yasa geregince para cezasçuygulanç
r.
ARAÖ KULLANMA SU RELERI
Ticari amağlçyu k ve yolcu ta’ç
yan motorlu arağ su renler 24 saatlik su re iğinde devamlç
olarak 5 saat arağ kullanabilir. 5 saat sonunda otuz dakika dinlenmeden sonra 24 saatlik
su re iğinde toplam 9 saat arağ kullanabilir.
Takograf cihazÇ: Kamyon, otobu s, ğekici, gibi arağlarda kullanç
lç
r. Arağ kullanma
su releri, dinlenme su releri ve yapç
lan hç
z takograf cihazçile tespit edilir.

U NITE 6
KARAYOLUNUN KULLANILMASI
Aksine bir iĞaret bulunmadÇkıa bu tu n su ru cu ler araılarÇnÇ;
Gidi’ yo nu ne go re yolun en sagç
ndan gitmek ve yol ğok ’eritli ise, trafik durumuna go re
hç
zç
na uygun ’eritten su rmek,
Çerit degi’tirmeden o nce, girecegi ’eritteki arağlarç
n emniyetle geğmesini beklemek ve
trafigi aksatacak veya tehlikeye sokacak ’ekilde ’erit degi’tirmemek,
Gidi’e ayrç
lan ’eritlerden en soldakini su rekli olarak i’gal etmemek ve iki yo nlu do rt
veya daha ğok ’eritli yollarda, aksine bir i’aret bulunmadç
kğa motosiklet, otomobil,
minibu s, kamyonet ve otobu s dç
’ç
ndaki arağlarçsu renler, geğme ve do nme dç
’ç
nda en sag
’eritten su rmek zorundadç
rlar.
Su ru cu ler;
Geğme, do nme, duraklama, durma ve park etme gibi haller dç
’ç
nda ’erit degi’tirmeleri
ve iki ’eridi birden kullanmalarç
,
Kav’aklara yakla’ç
rken,yerle’im yerleri dç
’ç
nda 150 metre, yerle’im yerleri iğinde ise 30
metre mesafe iğinde ve i’aret vermeden ’erit degi’tirmeleri,
Arağlarç
n cinsine ve hç
zç
na uygun olmayan ’eritten gitmeleri,
Bo lu nmu ’ yollarda, kar’çyo nden gelen trafik iğin ayrç
lmç
’ yol bo lu mu ne girmeleri ,
Do rt veya daha fazla ve iki yo nlu yollarda, kar’çyo nden gelen trafik iğin ayrç
lan yol
kç
smç
na girmeleri ve u ğ ’eritli, iki yo nlu yollarda en sol ’eride girmeleri yasaktç
r.

KONU 7
HIZ KURALLARI VE ARAÖ TAKIP MESAFESI
HIZ KURALLARI
Su ru cu ler hÇzlarÇnÇ; Kullandç
klarçaracç
n cinsine, yu k , yol , hava ve go ru ’ durumuna,
trafik durumuna go re ayarlamak zorundadç
rlar.
Arağlara ro mork veya yarçro mork takç
ldç
gç
nda azami hç
z sç
nç
rç
ndan saatte 10 kilometre
du ’u lmesi gerekir. Tehlikeli madde ta’ç
maya mahsus olup, bo’ olarak trafige ğç
karç
lan
arağlar, kendi sç
nç
flarç
na giren arağlara ait hç
zla su ru lebilirler.
AZAMIHIZ SINIRLARI
ARAC CINSLERI
Otomobillerde
Otobu slerde

Yerlesim
Yeri Ic i
50

Yerlesim
Yeri D s
90

Otoyolda
120

50

80

100

Minibu s, Kamyonet ve Kamyonlarda

50

80

90

Arazi tasç
tlarçve motosikletlerde

50

70

80

Tehlikeli madde tasçyan arac larda, o zel izin
belgesi ile karayoluna c çkan arac larda
Bisiklet ve motorlu bisikletlerde

30

50

60

30

50

------

L. T. Trakto rlerde ,is makinalarçnda arç
zalçarac larç
c eken arac larda
Servis freni bozuk arac larçc eken arac larda

20

20

-------

15

15

------

Zorunlu haller dç
’ç
nda ’ehirler arasçkarayolunu kullanan motorlu arağlarda arağ cinsi
go zetilmeksizin altç
na inilmemesi gereken hç
z sç
nç
rç 15 kilometre, otoyollarda ise 40
kilometredir.
HÇz sÇnÇrlarÇna uyma mecburiyeti: Aksine bir i’aret olmadç
kğa, su ru cu ler arağlarç
nç
arağ cinslerine go re belirlenen hç
z sç
nç
rlarç
nda su rebilirler.Hç
z sç
nç
rlarç yalnç
zca o ndeki
arağlarç
n geğilmesi durumunda a’ç
labilir bu durumda ceza i’lemi uygulanmaz. Arağ hç
zlarç
radar ve benzeri cihazlarla kontrol edilir. Hç
z sç
nç
rlarç
nç %10 dan,%30 a kadar a’an
su ru cu ler hafif para ve puan, %30 dan fazla a’an su ru cu lere katlamalçhafif para ve puan
cezasçuygulanç
r. Suğun i’lendigi tarihten geriye dogru 1 yç
l iğerisinde aynçkuralç5 defa
ihlal ettigi tespit edilen su ru cu lerin su ru cu belgeleri 1 yç
l su reyle geri alç
nç
r. Su resi
sonunda pisiko-teknik muayeneye go nderirler.
HÇz azaltÇlmasÇ gereken yerler: Kav’aklara yakla’ç
rken, do nemeğlere girerken, tepe
u stlerine yakla’ç
rken, yaya ve okul geğitlerine yakla’ç
rken, devamlçdo nemeğli yollarda
ilerlerken, demiryolu geğitlerine yakla’ç
rken, tu nellere yakla’ç
rken, dar ko pru ve
menfezlere yakla’ç
rken, yapç
m bakç
m ve onarç
m ğalç
’malarç yapç
lan yol kesimlerine
yakla’ç
rken su ru cu ler hç
zlarç
nçazaltmak zorundadç
rlar.

KONU 8
TAKIP MESAFESI
O ndeki aracçtakip ederken su ru cu ler, kendi hç
zlarç
nç
n yarç
sçkadar metreden takip etmek
zorundadç
rlar bu mesafeye Takip Mesafesi denir, o rnegin 100 kilometre hç
zla giden arağ
su ru cu su o ndeki aracç50 metre mesafeden takip etmek zorundadç
rlar. Diger bir
tanç
mlamayla aracç
n 2 saniyede kat ettigi yol uzunlugudur.
Su ru cu takip mesafesinin kontrolu nu 88-89 veya 1001-1002 diye sayarak ayarlayabilir,
bu sayma su resi de iki saniyeye tekabu l eder.

Kol ve grup halinde seyreden arağ su ru cu leri, arağlarçarasç
nda takip mesafesi kadar
ağç
klç
k bç
rakmak zorundadç
rlar veya diger arağlarç
n gu venle gire bilecegi kadar.
Tehlikeli madde ta’ç
yan su ru cu ler yerle’im yerleri dç
’ç
ndaki karayollarç
nda diger arağlarç
en az 50 metre mesafeden takip etmek zorundadç
rlar.
O ndeki aracÇ geımenin yasak oldug u yerler:
Geğmenin trafik i’aretiyle yasaklandç
gçyerler
Go ru ’ yetersizligi olan tepe u stleri, do nemeğlere yakla’ç
rken
Yaya ve okul geğitlerine yakla’ç
rken
Demiryolu geğitlerinde ve buralara yakla’ç
rken
Iki yo nlu , iki ’eritli ko pru ve tu nellerde o ndeki aracçgeğmek yasaktç
r.
O ndeki aracÇ geıme kurallarÇ:
Geği’ler sol ’eritten yapç
lç
r.
Girilecek ’erit kontrol edilir ve bir ba’ka su ru cu nu n kendisini geğmeye ba’lamamç
’
olmasçgerekir.
Geğilecek olan aracç
n bir ba’ka aracçgeğip geğmedigine dikkat edilir.
Geğilecek ’eridin bo’ oldugu go ru ldu kten sonra sinyal verilir ve sol ’erit u zerinden
geğme tamamlanç
r.
Geğilen arağ geriyi go rme aynasç
ndan go ru lmu ’ ise eski ’eride geğilir
Ancak: Sola do nu ’ yapmak iğin yolun soluna yana’an arağlarç
n, yolun ortasç
ndan giden
tramvaylarç
n ve go rev geregi yolun solunda duran geği’ u stu nlu gu ne sahip arağlarç
n
sagç
ndan geğilebilir.
Arkadaki araca yol verme kurallarÇ: Geğilen arağ su ru cu su kendisini geğmek isteyen
arağlarç
n i’aretini alç
nca;

Iki yo nlu yollarda ta’ç
t yolunun sagkenarç
na yakç
n gitmeli, do rtten fazla ’eritli ve
bo lu nmu ’ yollarda bulundugu ’eridi izlemelidir. Hç
zç
nçarttç
rmamalç
dç
r.
Dar ta’ç
t yollarç
nda, trafigin yogun oldugu karayollarç
nda yava’ gitmek sebebiyle
kendilerini geğmek isteyen arağlara geğme kolaylç
gçsaglamalç
dç
r. Saga yana’ç
p gerekirse
durup yol vermelidir.
Geği’ yapmak isteyenlere yol vermemek, geğilmekte iken bir ba’ka aracçgeğmeye veya
sola do nmeye kalkmak, geğmek isteyen su ru cu ye do nu ’ lambalarçile geğ i’areti vermek
yasaktç
r.
KONU 9
ARAÖ LARIN MAVEVRA KURALLARI (DO NU üLER)
Sag a donu Ğler;
Saga do nu ’ i’areti verilir
Yolun gidi’e ayrç
lan kç
smç
nç
n sagç
na yana’ç
lç
r.
Hç
z azaltç
lç
r
Dar kavisle do nu ’ tamamlanç
r.
Do nu ’ sç
rasç
nda ilk geği’ hakkç
, kar’ç
ya geğen yayalara varsa bisiklet yolundaki
bisikletlilere verilir.
Sola donu Ğler;
Sola do nu ’ i’areti verilir.
Yolun gidi’e ayrç
lan kç
smç
nç
n soluna yana’ç
lç
r
Hç
z azaltç
lç
r
Do nu ’e ba’lamadan o nce sagdan ve kar’ç
dan gelen emniyetle duramayacak kadar
yakla’mç
’ ta’ç
tlara ilk geği’ hakkçverilir.
Geni’ kavisle do nu ’ tamamlanç
r.
Donel kavĞaklarda donu Ğ;
Do nu ’ i’areti verilir.
Hç
z azaltç
lç
r
Sol veya geriye do nu lecek ise orta adaya yakç
n ’eritten, saga do nu lecek ise orta adaya
uzak ’eritten kav’aga girilir.
Girilecek yola yakla’ç
ldç
gç
nda saga do nu ’ i’areti ile birlikte saga yakla’arak do nel
kav’aktan ğç
kç
lç
r.
Do nel kav’akta geriye do nu lecekse, girilecek yola yakla’ç
ncaya kadar kullanç
lan ’erit
muhafaza edilir.
Geri gitme ve geri donu Ğler;
Baglantçyollarç
, tek yo nlu yollar ve dar yollarda geri gitmek ve do nmek yasaktç
r.
Manevra dç
’ç
nda ’erit degi’tirmek ve trafigi yogun olan yollarda geriye do nmek yasaktç
r.
Do nu ’ sç
rasç
nda arağ su ru cu leri, yaya ve bisikletliler iğin ye’il ç
’ç
k yanmakta iken, yaya
ve bisiklet yolundan geğen yoksa veya yayalar uzakta iseler, do nu ’ tamamlanç
r.
Gidilen veya durulan ’eridi degi’tirmelerde, su ru cu lerin niyetlerini o nceden belirleyip
uygun mesafede do nu ’ i’areti vererek belirtmeleri ve i’areti manevra boyunca
su rdu rmeleri mecburidir. I’aret verildigi anda ve manevra dç
’ç
nda ’erit degi’tirmeleri
yasaktç
r.
Kamu hizmeti yolcu ta’ç
tlarç
nç
n duraklara giri’ ve ğç
kç
’larç
nçkolayla’tç
rmak u zere gerekli
hallerde ilerleyen ve bulunduklarçyerden ğç
kacak veya ’erit degi’tirecek olan arağ
su ru cu leri manevralarç
nçgeciktirmek zorundadç
rlar.

KONU 10
KAVüAKLARDA ILK GEÖ Iü HAKKI KURALLARI
Kav’aga yakla’an bu tu n su ru cu ler; Yava’lamak, dikkatli olmak, geği’ hakkçkurallarç
na
uymak zorundadç
rlar.
Trafik gorevlisi veya ÇĞÇklÇ trafik iĞaretleri ile yonetilmeyen ve aksine bir iĞaret
bulunmayan kavĞaklarda;
Bu tu n su ru cu ler, geği’ u stu nlu gu ne sahip arağlara
Bu tu n su ru cu ler, kav’akta dogru geğmekte olan tramvaylara

Dogru geğen tramvay yolu bulunan, yola ğç
kan su ru cu ler bu yoldan geğen arağlara

Bo lu nmu ’ yola ğç
kan su ru cu ler bu yoldan geğen arağlara

Geği’ yolundan ğç
kan su ru cu ler, ta’ç
t yolundan gelen arağlara

Tali yoldan ğç
kan su ru cu ler, anayoldan geğen arağlara

Do nel kav’aga giren arağlar, do nel kav’ak iğindeki arağlara

Bir mu lkten ğç
kan arağlar diger arağlara ilk geği’ hakkç
nçvermek zorundadç
r.

KavĞak kollarÇnÇn birbirinden farkÇ olmayan yollarda;
Motorsuz arağlar, motorlu arağlara ilk geği’ hakkç
nçvermek zorundadç
r.

Motorlu arağlarda, arağlarç
n birbirinden u stu nlu kleri olmadç
gçdurumlarda, soldaki
sarağlar sagdan gelen arağlara ilk geği’ hakkçvermek zorundadç
rlar.

Kav’aga gelen su ru cu ler, kav’ak giri’ ve ğç
kç
’larç
ndan kurallara uygun olarak kar’ç
ya
geğen veya geğmek u zere olan yayalara ilk geği’ hakkç
nçvermek zorundadç
rlar.
I’ç
klçtrafik i’aretleri izin verse bile trafik akç
mç
, kendisini kav’ak iğinde durmaya
zorlayacak ise su ru cu lerin kav’aga girmesi yasaktç
r.
Go revli ki’i veya ç
’ç
klçtrafik i’areti ile yo netilen kav’aklarda, su ru cu ler kav’agçen kç
sa
zamanda geğmek zorundadç
rlar. Su ru cu lerin, gereksiz olarak yava’lamalarç
, durmalarç
,
arağtan inmeleri veya arağlarç
n motorlarç
nçdurdurmalarçyasaktç
r.
Aksine bir trafik i’areti olmadç
kğa, bu tu n kav’aklarda arağlar, ray u zerinde hareket eden
ta’ç
tlara geği’ hakkç
nçvermek zorundadç
r.

KONU 11
GEÖ Iü U STU NLU G U

GeıiĞ u stu nlu g u hakkÇ : Go rev sç
rasç
nda belirli arağ su ru cu lerinin halkç
n can ve mal
gu venligini tehlikeye sokmamak ’artçile trafik kç
sç
tlama ve yasaklamalarç
na baglç
olmamalarç
na denir.

GEÖ Iü U STU NLU G U NE SAHIP ARAÖ LAR

Gec is ustunlug une sahip arac lar
Cankurtaran (ambulans)
Itfaiye
Zabçta Arac larç
Trafik Zabç
tasçArac larç
Sivil Savunma Arac larç
Koruyan ve Korunan Arac lar
Sanç
k yada Suc lu Takip Eden Arac lar

KullandÇklarÇtepe lambalarÇ
Mavi kç
rmç
zçveya mavi
Kç
rmç
zç
Mavi Kç
rmç
zçveya mavi
Mavi Kç
rmçzçveya mavi
Kç
rmç
zç
Mavi
Mavi kç
rmç
zçveya mavi

SarÇ Tepe LambasÇ; u stu nlu gu yoktur, kendini belli etmek isteyen arağlarda kullanç
lç
r.
Öekici, kurtarç
cçgibi benzeri arağlarda bulunur.
Kullanç
lan tepe lambalarçve sesli uyarç
lar en az 150 metre mesafeden go ru lu r ve duyulur
o zellikte olmalç
dç
r. Go rev sç
rasç
nda geği’ u stu nlu gu hakkç
nçç
’ç
klçve sesli uyarçi’aretlerini
bir arada vermek ’artç
yla kullanabilirler.
GeıiĞ U stu nlu g u ne Sahip AraılarÇn Goru lu r veya Duyulur IĞaretini Alan Araı
Su ru cu leri ;
Ta’ç
t yolu u zerinde yer ağmak, gerekirse durmak, bu arağlar geğinceye kadar beklemek
zorundadç
rlar
KavĞakta iken ;
Derhal kav’agçbo’altmak, gerekirse emniyetli bir mesafeye ula’tç
ktan sonra geği’i
engellemeyecek ’ekilde durmak.
Bu arağlar tarafç
ndan geğilinceye kadar beklemek zorundadç
rlar
GeıiĞ u stu nlu g u ne sahip araılarÇn kavĞaklarda karĞÇlaĞma durumlarÇnda ilk
geıiĞ hakkÇ sÇrasÇ aĞag Çdaki gibi olmalÇdÇr.
123456-

Cankurtaran (ambulans)
Itfaiye aracç
Gu venlik ve asayi’le ilgili go revli arağlar (zabç
ta arağlarç
)
Trafik hizmetlerine ait arağlar (trafik zabç
ta arağlarç
)
Sivil savunma arağlarç( sadece alarm sç
rasç
nda)
Koruyan ve korunan arağlar

KONU 12
GELEN TRAFIKLE KARüILAüMADA GEÖ Iü KOLAYLIGI SAGLAMA

Iki yonlu trafig in kullanÇldÇg Ç yollarda karĞÇ yonden gelen araılarÇn hareketini
zorlaĞtÇran bir durum var ise;
Geği’i kolayla’tç
rmak iğin yol ayç
rmak
Aracç
nçsagkenara yakla’tç
rmak
Gerekiyorsa saga yana’ç
p durmak zorundadç
rlar.
Dag lÇk dik yokuĞlu yollarda karĞÇlaĞma hallerinde, ıÇkan araı iıin geıiĞ gu ı veya
mu mku n deg ilse gu venli geıiĞi sag lamak u zere inen araı su ru cu leri;
Varsa o nceden sç
gç
nma cebine girmek, sç
gç
nma cebi yoksa sagkenara yakla’ç
p durmak,
Öç
kan arağlar iğin manevra imkanç
nç
n bulunmadç
gçdurumlarda geri giderek geği’
kolaylç
gçsaglamak zorundadç
rlar.
Su ru cu lerin; ini’ egimli yollarda motorun ğalç
’masç
nçdurdurmalarç
, vitesi bo’a almalarç
yasaktç
r.Bu tu r yollarda ğç
kç
lan vitesle inilmesi gerekir.
Du z eg imsiz dar taĞÇt yollarÇnda aksine bir iĞaret yoksa;
otomobil, minibu s, kamyonet, otobu s, kamyon, arazi ta’ç
tç
, lastik tekerlekli trakto r, i’
makinesi sç
ralamasçile geği’ hakkçsaglanç
r. Motorsuz arağlar motorlu arağlara yol
verir.Kar’ç
la’ma halinde; trafik i’aret levhalarçvar ise levhalarç
n anlamlarç
na go re geği’
saglanmalç
dç
r.
GOKUL TAüITLARI, YAYA, OKUL VE DEMIRYOLUNDAN
GEÖ ME KURALLARI
Okul taĞÇtÇ; Genel olarak, okul o ncesi, ilko gretim ve orta dereceli okullarç
n o grencilerini
ve rehber o gretmenini ta’ç
yan ta’ç
tlardç
r.
Okul taĞÇtlarÇnda;
30 cm ğapç
nda kç
rmç
zçç
’ç
k veren ve u zerinde siyah renkte DUR yazç
sçbulunan lamba ve
o rnegine uygun renk ve boyutta OKUL TAÇITI yazç
sçbulunmasçzorunludur.
Dur ç
’ç
gçyalnç
zca o grenci indirip bindirirken yakç
lmalç
dç
r. I’ç
k yandç
gçsu rece, hiğbir ta’ç
t
okul ta’ç
tç
nçgeğmemelidir.
O grencilerin uzanabilecegi camlar sabit olmalç
dç
r.
Okul ta’ç
tlarç
nda arağ iği du zenin saglanmasç
, arağ ini’ ve bini’lerinde o grencilere
yardç
mcçolunmasçamacç
yla rehber o gretmen bulundurulmasçzorunludur.
Yaya Ve Okul Geıidinde Su ru cu ler;
Hç
zlarç
nçazaltmalarç
,
Geğitten geğen veya geğmekte olan yayalara ilk geği’ hakkç
nçvermeleri,
Varsa go revlinin talimatlarç
na uymalarçzorunludur.
Demiryolu (Hemzemin) Geıitleri;
Karayolu ile demiryolunun aynçnoktada kesi’mesi ile olu’an bariyerli yada bariyersiz
geğitlere Demiryolu (hemzemin) geğit adçverilir.
Bariyerli (kontrollu ) Demiryoluna YaklaĞan Su ru cu ler;

Hç
z azaltmalarçve geğidin durumuna go re hareket etmeleri gerekir.
Bariyersiz (kontrosu z) Demiryoluna yaklaĞan su ru cu ler;
Hç
zlarç
nçazaltmalarç
,
Geğide gelindiginde makul bir mesafede durmalarç
,
Herhangi bir demiryolu aracç
nç
n geğmediginden emin olunduktan sonra geğmeleri
gerekir.
KONU 13
DURMA, DURAKLAMA VE PARK ETME KURALLARI
Durma ; Go revli ki’ilerce verilen dur emrinde, sesli i’aretli cihazlarç
n dur emrinde,
kç
rmç
zçç
’ç
kta, i’aret levhalarç
na uyularak, o ndeki arağlarç
n durmasç
, arç
zalçhaller gibi her
tu rlu trafik zorunluluklarçsebebiyle aracç
n durdurulmasç
dç
r.
Gereksiz olarak trafigi aksatacak, engelleyecek ve tehlikeye du ’u recek ’ekilde arağlarç
n
durdurulmasçyasaktç
r.
Duraklama; Durma halleri dç
’ç
nda, yolcu indirmek ve bindirmek, yu k yu klemek veya
bo’almak, kç
sa bir su re iğin beklemek amacç
yla aracç
n durdurulmasç
dç
r. Duraklama
bekleme amacçile yapç
lç
rsa, bunun su resi en ğok 5 dakikadç
r. 5 dakikayçgeğerse park
etme olur.
Duraklamada AlÇnacak Tedbirler
En uygun yerin seğilmesi,
Bulunulan ’eritte en az yer i’gal edilmesi,
Varsa banketten yararlanç
lmasç
Duraklama amacçuzun su re beklemeyi gerektiriyor ise, park etmede alç
nacak o nlemlerin
alç
nmasç
, gerekli hallerde park ç
’ç
klarç
nç
n yakç
lmasçgereklidir.
DuraklamanÇn Yasak Oldug u Yerler
Duraklamanç
n yasak oldugu trafik i’areti ile belirtilmi’ oldugu yerlerde
Sol ’erit u zerinde ( raylçsistemin bulundugu yollar hariğ),
Yaya, okul ve demiryolu geğitlerinde, otobu s, tramvay ve taksi duraklarç
nda,
Kav’aklarda, tu nellerde, rampalarda, ko pru lerde, baglantçyollarç
nda ve buralara
yerle’im yerleri iğinde 5 metre, yerle’im yerleri dç
’ç
nda
100 metre mesafe iğinde ve go ru ’u n yeterli olmadç
gçtepe u stlerine yakç
n yerlerde,
do nemeğlerde,
Duraklayan veya park eden arağlarç
n yol tarafç
ndaki yanç
nda,
I’aret levhalarç
na yakla’ç
m yo nu nde, yerle’im yerleri iğinde 15 metre, yerle’im yerleri
dç
’ç
nda 100 metre mesafede duraklamak yasaktç
r.
Yolcu Indirme Bindirme KurallarÇ
Araı su ru cu lerinin;
Yolcularç
nçaracç
n sagtarafç
ndan indirip bindirmesi,
Arağ durmadan kapçağmasç
,
Kapç
larç
n kapanmasç
nçbeklemeden hareket etmesi yasaktç
r.
Park etme: Aracç
n durma ve duraklamasç
nç
n dç
’ç
nda uzun su re bekletilmesidir.
Park etmede alÇnacak tedbirler:

Aracç
n motoru durdurulur, el freni ğekilir,uygun bir vitese takç
lç
r, kapçve camlar kilitlenir
ve tekerlekler saga ğevrilir.
Kamyon, otobu s ve ğekicilerde bu o nlemlerin yançsç
ra arağ takozla sabitlenir, tehlikeli
madde ta’ç
yan arağlarda ise birde go zcu bulundurulur.
Park etmenin yasak oldug u yerler:
Duraklamanç
n yasak oldugu yerlerde,
Park etmenin trafik i’aretleriyle yasaklanmç
’ oldugu yerlerde,
Geği’ yollarço nu nde veya u zerinde,
Belirlenmi’ yangç
n musluklarç
na her iki yo nde 5 m mesafe iğinde,
Kamu hizmeti yapan yolcu ta’ç
tlarç
nç
n duraklarç
nçbelirten levhalara her iki yo nde 15 m
mesafe iğinde,
U ğ veya daha ğok ayrçta’ç
t yolu olan karayolunda ortadaki ta’ç
t yolunda, u ğ veya daha
fazla ’eritli yollarda, aksine bir i’aret bulunmadç
kğa, gidi’ yo nu ne ayrç
lmç
’ en sag’erit
dç
’ç
ndaki ’eritlerde,
Kurallara uygun olarak park etmi’ arağlarç
n ğç
kç
’ç
na engel olacak ’ekilde,
Geği’ u stu nlu gu olan arağlarç
n giri’ ve ğç
kç
’ yaptç
gçyerleri go steren i’aret levhalarç
na 15
m mesafe iğinde,
Kamunun yararlandç
gçpark, bahğe , garaj, sinema, fabrika, okul, hastane vb. tesis ve i’
yerlerinin giri’ ve ğç
kç
’ kapç
larç
na her iki yo nde 5 m mesafe iğinde,
Park iğin ayrç
lmamç
’ veya trafik i’aretleriyle belirlenmemi’ alt ve u st geğitler ile ko pru ler
u zerinde 10 m mesafe iğinde,
Belirli ki’i, kurum ve kurulu’lara, trafik komisyonlarçkararçile ayrç
lmç
’ olan ve bir i’aretle
belirlenmi’ park yerlerinde park etmek yasaktç
r.

KONU 14
ARAÖ LARIN IüIKLANDIRILMASI
Kara yollarç
nda trafige ğç
kacak arağlarda, yo netmelikte go sterildigi ’ekilde ç
’ç
k donanç
mç
bulundurulmalç
dç
r.Arağlarda farlar, do nu ’ lambalarç
, park lambalarç
, kuyruk lambalarç
,
fren lambalarçve plaka lambalarç
nç
n bulundurulmasçzorunludur. Sis lambalarçile geri
vites lambasç
nç
n bulunmasçzorunlu degildir.Kanun ve yo netmelikte belirtilmeyen
lambalar, trafik zabç
tasç
nca so ku lu r ve para cezasçuygulanç
r.
Yakç
nçgo steren ç
’ç
klar 25 m, uzagçgo steren ç
’ç
klar 100m ilerisini aydç
nlatacak ’ekilde
olmalç
dç
r.
Uzag Ç gosteren ÇĞÇklar:
Geceleri ( yerle’im yerleri dç
’ç
nda),
Yeterince aydç
nlatç
lmamç
’ tu nellerde ve benzeri yerlerde kullanç
lç
r.
Kar’çyo nden gelen arağ su ru cu lerinin ve karayolunu kullanan diger ki’ilerin go zlerini
kama’tç
racak ’ekilde uzagçgo steren ç
’ç
klarç
n yakç
lmasçyasaktç
r.
YakÇnÇ gosteren ÇĞÇklar:
Kar’ç
la’malarda, aydç
nlatmanç
n yeterli oldugu yerlerde,
O ndeki aracçtakiplerde,
Bir aracçgeğerken yan yana gelinceye kadar,
Gu ndu z go ru ’u azaltan sisli, yagç
’lçv.b. havalarda kullanç
rlar.
IĞÇklarÇn kullanÇlmasÇnda yasaklar:

Sadece park veya sis ç
’ç
klarç
yla arağ su ru lmesi,
Gece sis ç
’ç
klarç
nç
n: sisli, karlçve sagnak yagç
’lçhavalar dç
’ç
nda diger farlarla birlikte
yakç
lmasç
,
Do nu ’ ç
’ç
klarç
nç
n geğ anlamç
nda kullanç
lmasç
,
Kar’ç
la’malarda ç
’ç
klarç
n so ndu ru lmesi o ndeki aracçgeği’lerde uyarçiğin ğok kç
sa su re
dç
’ç
nda uzagçgo steren ç
’ç
klarç
n yakç
lmasç
,
Yo netmelikte belirtilen esaslara aykç
rçnitelikte ç
’ç
k takç
lmasçve kullanç
lmasçyasaktç
r.
Normal hava ’artlarç
nda ç
’ç
klarç
n yakç
lmasç
yla birlikte arka plakanç
n 20 m mesafeden
okunacak ’ekilde aydç
nlatç
lmç
’ ’ekilde olmasçzorunludur.
KONU 14
ARIZALI ARAÖ LARIN IüARETLENMESI VE Ö EKILMESI
Karayolunda bozulup kalan arağ tu m imkanlar kullanç
larak ’erit dç
’ç
na varsa bankete veya
sç
gç
nma cebine ğekilmelidir.
IĞaretlenmesi:
I’aretleme reflekto ru arç
zalçaracç
n o n ve arkasç
na en az 30 metre uzakta ve diger
arağlarç
n ise 150 metre mesafeden go rebilecekleri yer ve ’ekilde yerle’tirilmelidir.
Reflekto r 45cm. e’kenar u ğgen ve 150m mesafeden go ru nebilme o zelligine sahip
olmalç
dç
r.
Reflekto ru n diger o zelligi ise; diger arağlarç
n ru zgarç
ndan devrilmeyecek nitelikte demir
ayaklara sahip olmak zorundadç
r.
Kamyon, otobu s ve ğekicilerde ise 150*25 ebatlarç
nda engel i’areti konulmalç
dç
r,
Tehlikeli madde ta’ç
yan arağlarda ise bu o nlemlerle birlikte birde go zcu bulunmalç
dç
r.
Ro mork veya yarçro morklarç
n arkasç
nda bir kenarç15 santimetre uzunlugunda, iği bo’
e’kenar u ğgen ’eklinde yansç
tç
cç(reflekto r) olmalç
dç
r.
Ö ekilmesi:
Herhangi bir arç
zadan dolayçğekilerek go tu ru lmesi gereken arağlar kurtarç
cçarağlar ile
ğekilerek go tu ru lmesi gerekir.
Ö ekilen aracÇn;
Agç
rlç
gç
, ğeken aracç
n ta’ç
ma sç
nç
rç
ndan fazla olmamalç
,
Su ru cu kontrolu nde olmalç
,
I’ç
k donanç
mçbozuk ise, arkasç
na gu ndu z 20*20 ebadç
nda kç
rmç
zçbez, gece kç
rmç
zçç
’ç
k
veya reflekto r konulmalç
dç
r.
Ö eken ve Ö ekilen Araılarla Ilgili üartlar:
Her iki arağ bo’ olmalç
dç
r.( yu k ve yolcu ta’ç
nmayacak)
Iki aracç
n baglantç
sçğelik ğubuk, ğelik halat veya zincirle yapç
lmalç
dç
r.
Iki arağ arasç
ndaki baglantç
nç
n uzunlugu en fazla 5 metre olmalç
dç
r. Bu baglantç2,5
metreyi geğecek olursa araya gu ndu z kç
rmç
zçyansç
tç
cçbez, gece ise kç
rmç
zçç
’ç
k veya
yansç
tç
cçkonulmalç
dç
r.
Öekilen aracç
n freni bozuk ise, ğeken arağ ile arasç
ndaki baglantç1 metreden fazla
olmamalç
, baglantçarağlarç
n birbirine yakla’masç
nço nleyecek ’ekilde yapç
lmalç
dç
r.
Öeken arağ freni bozuk aracçğekerken 15 kilometre hç
zdan, diger hallerde 20 kilometre
hç
zdan fazla su ru lmemelidir.
Kendi kendine hareket gu cu olmayan ro mork ve benzeri arç
zalçarağlar ile ba’ka bir
arağla ğekilemeyecek durumda olan arç
zalçarağlar, yalnç
z kurtarç
cçarağlarla ğekilmelidir.

U NITE 17
ARAÖ LARIN BOYUT O LÖ U LERI, AGIRLIKLARI VE YU KLENME KURALLARI
AraılarÇn Boyut O lıu Ve Ag ÇrlÇklarÇ: Karayoluna ğç
karç
lan arağlarç
n yu klu veya yu ksu z
olarak o lğu leri;
Azami yu kseklikleri ; 4.00 metre
Azami GeniĞlikleri; 2,55 metre olmalç
dç
r.
Azami Uzunluklar Ve Azami Ag ÇrlÇklar
Arağ lar
2 veya daha ğok
arağlarda, iki dingilli
otobu s ve
Treleybu slerde
3 dingilli tek katlç
otobu slerde
3 veya 4 dingilli tek
ve ğift katlç
otobu slerde
Yarçro morklu
arağlarda
Mafsallç(ko ru klu )
otobu slerde
1 ro morklu
katarlarda
2 ro morklu
katarlarda

Uzunluklar

Arağ lar

Ag rl klar

12,00 metre

Tek dingilde en ğok

10 ton

12,60 metre

Tahrikli (motordan hareket alan )
tek dingil
2 dingil aks grubu iğin azami yu klu
agç
rlç
k

11,5 ton

2 dingil (eksenler arasç
ndaki
mesafe1m-1,3m ise)
2 dingil (eksenler arasç
ndaki
mesafenin uzunlugu 1m 1,8m
ise)
3 dingil aks grubu iğin azami yu klu
agç
rlç
k
4 dingil aks grubu iğin azami yu klu
agç
rlç
k
5 veya daha ğok dingilli yarç
ro morklu veya ro morklu katarlarda
Konteynç
r ta’ç
yan yarçro morklu
arağlarda

16 ton

15,00 metre
16,50 metre
18,00 metre
18,75 metre
22,00 metre

18 ton

18 ton
25 ton
32 ton
40 ton
44 ton

ARAÖ LARI YU KLEME KURALLARI
Ticari amağla ğalç
’an; taksi, dolmu’, minibu s ve otobu s gibi ta’ç
tlarla yolcu ta’ç
macç
lç
gç
yapan, kamyon kamyonet ve benzeri ta’ç
tlarla yu k ta’ç
macç
lç
gçyapmak isteyen
su ru cu lerin, Ticari Ta’ç
t Kullanma BelgesiÜ
ne sahip olmalarçzorunludur. Ticari ta’ç
t belgesi
Tu rkiye Çofo rler ve Otomobilciler Federasyonuna baglçmeslek odalarçtarafç
ndan verilir.
Araı Su ru cu lerinin;
Ta’ç
ma sç
nç
rç
nç
n u stu nde yu k almasç
,
Arağlarç
n ğamurluk, basamak,karoseri kenarçgibi dç
’ kç
sç
mlarda ve yu k u zerinde insan
ta’ç
masçyasaktç
r.
Çehirler arasçotobu slerde Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasçve Zorunlu Mali
sorumluluk sigortasçyaptç
rmadan trafige ğç
kmasç
na izin verilmez.
Ayakta ve fazla yolcu alarak yolcu ta’ç
yan arağlarda, fazla yolcular en yakç
n yerde
indirilir ve sorumluluk su ru cu ye aittir.
AraılarÇn yu klenmesinde belirlenmiĞ olıu ve esaslara aykÇrÇ olarak;
Trafik gu venligini veya yol kapasitesini bozacak,
Karayoluna yada mu lklere zarar verecek,
Ta’ç
ma sç
nç
rç
nçve dingil agç
rlç
gç
nça’acak,
Gabari o lğu lerini a’acak ’ekilde arağ yu klenmesi yasaktç
r.
Yu ku n yu klenmesinde en uygun Ğekil;

kasanç
n sagve sol yanç
ndan ta’mayacak, karayoluna degmeyecek, do ku lmeyecek en
fazla o nden 1 metre, arkadan 2 metre a’acak ’ekilde olmalç
dç
r.

Agç
rlç
klarçfazla olanlar ile boyutlarçgeni’, uzun ve bo lu nemeyen e’yalar iğin Karayollarç
Genel Mu du rlu gu nden o zel izin belgesi veya o zel yu k ta’ç
ma izin belgesi alç
nmasçgerekir.
Yukarç
daki yasaklar ihlal edilecek olursa trafikten men edilirler.
Kamyon, kamyonet ve romorklarda yolcu taĞÇyabilme esaslarÇ;
Uygun oturma yeri yapç
lç
rsa, kasa kenarlarçdu ’meyi o nleyecek ’ekilde ve u zerinin
o rtu lu olmasç’artç
yla yolcu ta’ç
nabilir. Yolcu sayç
sçise, ton ba’ç
na en fazla 2 ki’i olabilir.
Lastik tekerlekli traktorlerde yu k ve yolcu taĞÇnmasÇ;
Ticari amağla ta’ç
mada kullanç
lmaz , ancak kç
sa mesafede o rnegin tarlaya i’ği go tu rmek
iğin insan ta’ç
nabilir. Du ’meyi o nleyecek ’ekilde otuma ve tutunma yerleri yapç
lç
rsa ton
ba’ç
na en fazla 3 ki’i ta’ç
nabilir. Ro mork kasa kapaklarç
nç
n du ’meyi o nleyecek ’ekilde
kapalçolmasçzorunludur.
TEHLIKELI MADDELERIN TAüINMASI
Fiziksel ve kimyasal yapçve nitelikleri bakç
mç
ndan patlayç
cç
, parlayç
cç
, yanç
cç
, kendi
kendine tutu’ucu veya kolayca ate’ alç
cç
, zehirli veya radyoaktif maddeler ve bunlarç
n
benzerleri Tehlikeli Madde sayç
lç
r. Radyo aktif maddelerin yu klenmesi, bo’altç
lmasçve
ta’ç
nabilmesi iğin Atom Enerji Komisyonundan izin alç
nmasçzorunludur.
Tehlikeli Madde TaĞÇyan Araılara IliĞkin Kurallar;
Bo’ olarak yolda iseler kendi sç
nç
fç
na giren arağlarç
n hç
zçile su rerler.
Diger arağlarçen az 50 metre mesafeden takip etmek zorundadç
rlar
Tehlikeli maddelerin yu klenmesi ve bo’altç
lmasçsç
rasç
nda, bulunduklarçyere 30 metre
mesafe iğinde alev ve kç
vç
lcç
m ğç
karan cisimlerle yakla’ç
lmamalç
.
6 voltu geğmeyen pilli fener dç
’ç
ndaki aydç
nlatma cihazlarç
yla girilmeyecektir.
2 adet 6 kilogramlç
k yangç
n so ndu ru cu bulundurulmalç
dç
r.
Duraklama hallerinde diger arağlar ile aralarç
nda 20 metre mesafe bulunmalç
dç
r.

KONU 18
OTOYOL KURALLARI

Otoyol (eriĞme kontrollu karayolu) : O zellikle transit trafige tahsis edilen, belirli
yerler ve ’artlar dç
’ç
nda giri’in ve ğç
kç
’larç
n yasaklandç
gç
, yaya, hayvan ve motorsuz
arağlarç
n giremedigi ancak izin verilebilen arağlarç
n yararlandç
gçve trafigin o zel kontrole
tabi tutuldugu karayoluna verilen addç
r.
Su ru cu ler otoyola girerken hç
zlanma Çeridini, ğç
karken Yava’lama Çeridini kullanmalç
dç
r.
Otoyollarda duraklamak, park etmek, geri do nmek, geri gitmek yasaktç
r.
Kaza ve arç
za gibi zorunlu hallerde aracç
n emniyet ’eridine alç
narak i’aretlenmesi
gerekir. Emniyet ’eridinde seyretmek yasaktç
r.

KONU 19
SU RU CU VE YOLCULARIN KORUYUCU TERTIBAT KULLANMASI

YAVAü SU RME VE YAVAüLAMA BISIKLET VE MOTOSIKLET KURALLARI
Su ru cu ve Yolcularç
n Koruyucu Tertibat Kullanmalarç
;
Otomobil ve tescilde otomobil gibi i’lem go ren arazi ta’ç
tlarç
nda ve minibu slerde
Emniyet Kemeri bulundurulmasçve kullanç
lmasçzorunludur. Bu arağlarç
n o n koltuklarç
nda
10 ya’ç
ndan ku ğu klerin ta’ç
nmasçyasaktç
r.
Motosiklet su ru cu lerinin; koruma ba’lç
gçve koruma go zlu gu , yolcularç
n ise koruma
ba’lç
gçkullanmalarçzorunludur.
YavaĞ su rme ve yavaĞlama yasag Ç;
Su ru cu lerin zorunlu bir neden olmadç
kğa;
Diger arağlarç
n ilerleyi’ine engel olacak ’ekilde yava’ su rmeleri,
Belirlenen hç
z sç
nç
rlarç
nç
n ğok altç
nda ve trafigin akç
’ç
nçengel olacak ’ekilde su rmeleri,
Ba’kalarç
nçrahatsç
z edecek veya tehlikeye sokacak ’ekilde gereksiz ve ani
yava’lamalarç
, yasaktç
r.
Bisiklet, Motorlu bisiklet ve motosiklet su ru cu leri ile ilgili kurallar;
Bu arağlarç
n yaya yolunu kullanmalarçyasaktç
r.
Ayrçbisiklet yolu var ise su ru cu ler bisikletlerini, motorlu bisikletlerini ta’ç
t yolunda
su rmeleri yasaktç
r.
Ta’ç
t yolunun bir ’eridinde en fazla iki bisikletli yan yana gidebilir.
Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklette arkada oturma yeri varsa bir tane yolcu
ta’ç
yabilir.
Bu arağlarç
n akrobatik amağla kullanç
lmasç
, ba’ka arağlara asç
lmalarç
, ellerinde paket
ta’ç
malarç
, iki ellerini bç
rakarak arağlarç
nçsu rmeleri yasaktç
r.
Bisiklet kullanç
lma ya’ç11, motorsuz ta’ç
tlarçkullanma ya’ç13 tu r.

KONU 20
YARIüLAR VE KOüULAR YAYALAR ILE ILGILI KURALLAR

Yarç
’lar ve ko’ular; Il iğinde yapç
lacak yarç
’lar iğin o ilin valiliginden, iller arasçveya
uluslar arasçyarç
’lar iğin iğ i’leri bakanlç
gç
ndan izin alç
nmasçzorunludur ve mu racaatç
yarç
’tan en az bir ay o nce yapç
lmalç
dç
r. Izinsiz yapç
lan yarç
’lar ve ko’ular durdurularak
yasal i’lem yapç
lç
r. Yarç
’a katç
lanlar iğin sorumluluk sigortasçyapç
lmalç
dç
r.
Yayalar ile ilgili kurallar;
Yayalar; yaya yolu, banket veya alan varsa buralardan yu ru mek zorundadç
r.
Her iki tarafta banket var ise gidi’ yo nlerine go re sol banketten yu ru mek zorundadç
r.
Ta’ç
t yolunun kar’çtarafç
na geğmek isteyen yayalar, yaya ve okul geğitlerinden veya
kav’aklardan geğmek zorundadç
rlar. 100 metre yakç
nç
nda bu gibi yerler yoksa, gelen
ta’ç
tlarç
n uzaklç
k ve hç
zç
nçkontrol ederek en kç
sa dogrultuda kar’ç
ya geğebilirler.
Beyaz baston ta’ç
yan, kolunda u ğ siyah yuvarlaklçsarçbant bulunan bir yayanç
n veya bir
ko pek yardç
mçile yu ru yen o zu rlu ki’ilerin ta’ç
t yolu u zerinde bulunmalarçhalinde bu tu n
su ru cu lerin yava’lamalarç
, gerektiginde durarak yardç
mcçolmalarçzorunludur.
Yollarda gu venli geği’ iğin o nce sola, sonra saga bakç
larak sakç
ncalçbir durum yoksa
ta’ç
t yoluna girerek geği’ sç
rasç
nda sola veya saga bakç
larak yu ru yu ’e devam etmek, ta’ç
t
yoluna girmeden duramayacak kadar yakla’mç
’ ta’ç
tlar var ise ilk geği’ hakkç
nçonlara
vermek zorunludur.
Yaya yolu bulunmayan yollarda yu ru yen yayalar, geceleri ağç
k renk elbise giymek,
u stu nde veya elinde yansç
tç
cçbulundurmak, ç
’ç
k ta’ç
mak zorundadç
rlar.

KONU 20
TRAFIK KAZALARINDA KUSUR PAYLARI

Su ru cu Kusur Payç: % 85 Yaya Kusur Payç: %12
Yolcu Kusur Payç
: : %0,3 Arağ Kusur Payç: %2
Yol Kusur Payç: %0,7
Su ru cu lerin YapmÇĞ oldug u kusurlar;
A’ç
rçhç
z ve o ndeki aracçyakç
ndan takip etmek,
Geği’ haklarç
na uymamak ve hatalçsollama,
Alkollu arağ kullanmak, yorgun ve dalgç
n arağ kullanmak,
Uygun ’erit kullanmamak ve kç
rmç
zçç
’ç
kta geğmek,
Ta’ç
ma sç
nç
rç
na uymamak gibi kusurlarçyaparlar.
Yol KusurlarÇ;
Yapç
m hatalarç
, ğo kme, i’aretleme eksikligi ’eklinde ifade edilir.
Araı KusurlarÇ;
Periyodik muayene ve bakç
mlara dikkat etmemektir.
Kazalarç
n tamamen ortadan kalkmasç
, kaldç
rç
lmasçmu mku n degildir. Ancak insan
unsurunun iyi bir ’ekilde egitilmesi, gerekli yasal tedbirlerin alç
nmasçkazalarçve
kazalarda meydana gelen her tu rlu kayç
plarçazaltacaktç
r.

U NITE 2

ARAÖ LARIN TESCIL IüLEMLERIVE SU RU CU BELGELERI
U nite ile Ilgili aıÇklama; Tescil su releri, yapç
lma mecburiyetleri ve su ru cu belgeleri iyi
kavranmalç
dç
r.
KONU 1
ARAÖ LARIN TESCIL (KAYIT) IüLEMLERI

Araı sahipleri araılarÇnÇ yetkili tescil kuruluĞuna tescil ettirmek ve tescil
belgesini almak zorundadÇrlar.
Ancak :
Geğici kayç
tla u lkemize girmesine izin verilmi’ yabancçplakalçarağlar,
U lkemizde tescil zorunlulugundan muaf tutulmu’ arağlar,
Arağlarçimal edenler ile satç
cç
lç
gç
nçyapanlarç
n te’hir veya satç
’ amacçile geğici olarak
bulundurduklarçmotorlu arağlar,
Belediyelerce tescili gerekli go ru lenler hariğ bu tu n motorsuz ta’ç
tlarç
n tescil zorunlulugu
yoktur.
Tescil su releri:
Tescili zorunlu ve ilk defa tescili yapç
lacak olan arağlarçsatç
n alanlar ile gu mru kten
ğekme tarihinden itibaren 3 ay iğinde arağlarç
n tescilini yaptç
rmak zorunludur.
Alç
nan sahiplik belgesi, ta’ç
t alç
m vergi makbuzu, karayoluna uygunluk v.s. gibi
belgelerle ba’vurup tescil kurulu’undan- trafik belgesini- tescil belgesini- tescil plakasç
nç
alç
rlar.
Daha o nce alç
nmç
’2. el arağ ise 1 ay iğinde yeni sahibi tarafç
ndan tescil edilme
zorunlulugu vardç
r.
Arağ hurdaya ğç
ktç
gçzaman 1 ay iğinde tescili silinmesi gerekir.
Renk degi’ikligi gibi teknik degi’ikliklerde 1 ay iğinde tescile bildirilmelidir.
Geıici trafik belgesi: Tescil i’lemleri bitmemi’ olsa bile geğici trafik belgesi alarak
karayolunda arağ su rebilirler.
Tescil plakalarÇ ve ozellikleri:
0.75mm kalç
nlç
gç
nda alu minyum vb. madendendir.
Gu mru k plakalarç6 gu n geğerlidir.(kartondandç
r)
20m mesafeden okunacak ’ekilde aydç
nlatç
lmç
’ olmalç
dç
r.
Her plakada il kod numarasç
ndan o nce u lke kodu (TR) rumuzu bulunur.
Plaka Renkleri:
Resmi arağlarç
n plakalarçsiyah zemin,beyaz harf ve rakamlardan olu’ur.
Ticari veya o zel arağ plakalarçbeyaz zemin, siyah harf ve rakamlardan olu’ur.
Sakat ki’ilere ait arağ plakalarç
nda u lke kodunun sagç
nda tekerlekli sandalye resmi
bulunur.
Emniyet arağlarç
nç
n plakalarçmavi zemin, beyaz harf ve rakamlardan olu’ur.

Diplomatik ki’ilere ait arağlarç
n plakalarç
, beyaz zemin, ye’il harf ve rakamlardan olu’ur.
Tu rkiyeÜ
ye gelen yabancç
larç
n arağlarç
nç
n plakalarç
; mavi zemin u zerine beyaz rakam ve
harften olu’ur.Ancak: u lkemizde bulanan misyonlarda go revli yabancç
larç
n plakalarç
,
beyaz zemin u zerine mavi harf ve rakamlardan olu’ur.
Geğici gu mru k plakalarç
nda; ye’il zemin,harf ve rakamlar kç
rmç
zç
dç
r.
Geğici plakalarda; sarçzemin, harf ve rakamlar siyahtç
r.
O zel tahsisli plakalar:
Cumhurba’kanç
; koyu kç
rmç
zçzemin u zerine sarçmadeni fors.
Cumhurba’kanlç
gç
na ait diger arağlarda; koyu kç
rmç
zçzemin u zerine sarçmadeni harf ve
rakam,
Il valilerine ait makam arağlarç
nda; koyu kç
rmç
zçzemin, sarçmadeni harf ve rakam.
Ba’bakan ,Bakanlar, Mu ste’arlar, Emniyet Genel Mu du ru ve Diyanet I’leri Ba’kanç
Ü
na
tahsis edilen arağlarda; beyaz zemin u zerene do rtlu kç
rmç
zçrakam grubu bulunur.
Makam Hizmetlerine tahsis edilmi’ arağlarda, beyaz zemin u zerinde kç
rmç
zçharf ve
rakam vardç
r.
Isteyen ki’ilere veya tu zel ki’ilige haiz kurulu’lara u creti kar’ç
lç
gç
nda plakalarda; kç
rmç
zç
,
lacivert, mavi, koyu sarçveya koyu ye’il zemin u zerine ortaya ad soyad ticari u nvanç
verilir.
GECICI TRAFIK BELGELERI
Geğici trafik belgeleri ve plakalarçtescilsiz olup, karayolunda geğici olarak kullanç
lacak
arağlara mali mesuliyet sigortasçyaptç
rmç
’, ta’ç
t alç
m vergisi yatç
rç
lmç
’, teknik muayenesi
yapç
lmç
’ olmak kaydçile geğici trafik belgesi ve geğici tescil plakasçverilir.Geğici trafik
belgesinin su resi en fazla 30 gu n geğerlidir. Geğici trafik belgeleri ’u ’ekilde
sç
nç
flandç
rç
lmç
’tç
r;
1- A geıici trafik belgesi : Aynçil sç
nç
rlarçiğin 24 saat, ’ehirlerarasçyollar iğin en ğok 6
gu nlu ktu r.
2- B geıici trafik belgesi : Tescili yapç
lmamç
’ ya da tescil veya trafik belgesi i’lemleri
tamamlanmamç
’ arağlar iğin verilir, su resi en fazla 30 gu ndu r.
3- C geıici trafik belgesi : Satç
ldç
gçveya bulundugu yerden tescil edilecegi yere kadar
go tu ru lecek arağlara verilir. Su resi en fazla 6 gu ndu r.
4- D geıici trafik belgesi : Yurt dç
’ç
ndan satç
n alç
nan veya yurt dç
’ç
na satç
lan arağlarç
n
karayollarç
nda su ru lerek go tu ru lmesi ve getirilmesi iğin verilen belgedir. Su resi en fazla
30 gu ndu r.
5- E geıici trafik belgesi : Tu rkiyeÜ
de ithal edilmek u zere getirilen arağlar ile
ikametgahçyabancç
memleketlerde olan Tu rk ve yabancçseyyahlar haricinde kalan ve resmi veya o zel
sekto rlerde ğalç
’mak u zere gelen yabancçki’ilere ait arağlara kullanmak u zere verilir.
Su resi en fazla 6 gu ndu r.
6- F geıici trafik belgesi : Dç
’ u lkelerde bulunan vatanda’larç
mç
zç
n, belge ve plakalarç
geri alç
nan plakasç
z arağlarçile yurdumuza geli’lerinde giri’ i’lemleri yapan gu mru k
idarelerince, verilen giri’ izin belgesidir. Su resi en fazla 3 aydç
r
7- Gu nlu k ve saatlik olarak trafige ğç
kç
’ izni verilmesi durumunda; Trafik ve tescil
belgesi i’lemleri yu ru tu lmekte olan arağlara verilir. Su resi en fazla 48 saattir.

KONU 2
SU RU CU BELGELERI
Su ru cu belgesi sahibi olmayan ki’ilerin, motorlu arağlarçkullanmasçyasaktç
r. Geğerli
su ru cu belgesi olmadan trafige ğç
kanlara ilk tespitte 1 aydan 2 aya kadar, tekrarçhalinde
2 aydan 3 aya kadar hapis cezasçverilir. 18 ya’ç
ndan ku ğu kler iğin bu ceza, ilk tespitte 1
ay, tekrarçhalinde 3 ay ğocuk ç
slahevlerinde ç
slah edilmek suretiyle yerine getirilir.
Su ru cu Belgelerinin
SINIFI

ARAC LARI

YAS

A1

Motorlu bisiklet

17

A2

Motosiklet

17

B

Otomobil-Minibu s-Kamyonet+F

18

C

Kamyon+ B+F

22

D

Öekici +C+B+F

22

E

Otobu s+C+B+F

22

F

Lastik tekerlekli trakto r

17

G

I’makinesi

18

H

O zel tertibatlçarağlar

18

U lkemizde uluslar arasçsu ru cu belgesi, ”Tu rkiye Turing ve Otomobil Kurumu– tarafç
ndan
verilmektedir.
Su ru cu ler, ikamet adresi degi’iklerini, 30 gu n iğinde kayç
tlçolduklarçtescil kurulu’una
bildirmek zorundadç
rlar.
Su ru cu belgeleri, Saglç
k raporu ile su ru cu lu k yapmasç
nda ve su ru cu belgesinin sahte
oldugu, hile ile alç
ndç
gç
, ’artlarç
na uygun olmadan verildigi tespit edilenlerin trafik
zabç
tasç
nca geri alç
nç
r.
Su ru cu belgelerinin ta’ç
nmasçve istendiginde yetkililere go sterilmesi: Su ru cu ler arağ
kullanç
rken gereken belge ve evraklarç
nçyanlarç
nda bulundurmak ve istenildiginde
yetkililere go stermek zorundadç
rlar.
Yetkililerin istemesi halinde:
Su ru cu belgesi,
Tescil plakalarç
,( aracç
n o n ve arkasç
nda)
Trafik belgesi,
Tescil belgesi,
Zorunlu Mali sorumluluk sigorta poliğesinin, go sterilmesi zorunludur.

KONU 3
ARAÖ LARIN MUAYENE IüLEMLERI
Hususi otomobiller 3 ya’ sonunda 2 yç
lda bir,
Resmi ve Ticari arağ, 2 ya’ sonunda yç
lda bir,
Lastik tekerlekli trakto r, 3 ya’ sonunda 3 yç
lda bir,
Diger bu tu n motorlu arağlar 1 ya’ sonunda yç
lda bir defa muayene edilir.
Muayene su resi dolmamç
’ olsa bile kazaya karç
’masçsonucu yetkili zabç
taca muayenesi
gerekli go ru lenler ile, u zerinde esaslçesaslçdegi’iklik yapç
lmasçdurumunda arağlarç
n
ayrç
ca o zel muayenesi zorunludur.
Arağlarç
n muayeneleri Kara yollarçGenel Mu du rlu gu Ü
ne ait muayene istasyonlarç
nda
yapç
lç
r.
Mali sorumluluk sigortasçyapç
lmamç
’ arağlar, muayeneye alç
nmazlar.
Hurdaya ğç
karç
lan arağlar 1 ay iğinde ilgili tescil kurulu’larç
na bildiriler.

KONU 4
ZORUNLU MALI SORUMLULUK SIGORTASI

Her arağ su ru cu su nu n yaptç
rmak zorunda oldugu sigorta Mali Sorumluluk Sigortasç
dç
r.
Istege baglçolarak yapç
lan sigorta ise Kasko Sigorta dç
r.
Mali Zorunluluk SigortasÇ:
Sigortasç
z arağlar trafikten men edilir ve para cezasçuygulanç
r.
Su resi 12 aydç
r.
Arağ satç
’çdurumunda aracçalan ki’i 15 iğinde sigorta devri (zeyilname) veya yeni
sigorta poliğesi ğç
karmak zorundadç
r.
Sigorta ’irketi kaza yapan arağlarç
n parasç
nç8 i’ gu nu iğinde arağ sahibine o demek
zorundadç
r.

U NITE 3
TRAFIK KAZALARI, TRAFIK SUÖ LARI VE TRAFIK CEZALARI
U nite Ile Ilgili AıÇklama: Trafik kazalarç
nç
n o nemi kavranmalç
dç
r. Bu u nite iğerisinde
en o nemli olan konulardan biride asli kusurlardç
r. Asli kusur sebepleri mutlaka
ezberlenmelidir. Su ru cu belgelerindeki ceza puanlarçve geri alç
nmasçbilinmelidir.
KONU 1
TRAFIK KAZALARI
Trafik KazalarÇna KarÇĞanlarÇn SorumluluklarÇ;
Durmak ve trafik gu venligi iğin gerekli o nlemleri almak ve kaza yerindeki iz ve delilleri
degi’tirmemek.
Olayçgo revlilere bildirmek, kaza yerinden ayrç
lmamak.
Ba’ç
nda sahibi veya sorumlusu bulunmayan arağ veya mala zarar verilmesi halinde;
aracç
n, malç
n ilgilisini bulmak. Bulamadç
gçtaktirde zarar verilen aracç
n veya malç
n u zerine
not bç
rakmak.
Kaza sadece maddi hasarla sonuğlanmç
’ ise, kazaya karç
’an bu tu n taraflarç
n, aralarç
nda
yazç
lçolarak anla’malarçhalinde olay yerinden ayrç
labilirler. Olay yerinden ayrç
ldç
ktan
sonra, kaza tespit tutanagçdu zenlenmesini isteyemezler.
Kaza yerinden geıenlerin sorumluluklarÇ;
Kaza yerinde usulu ne uygun ilkyardç
m tedbirleri almak.
Olayçen yakç
n zabç
taya veya saglç
k kurulu’una bildirmek.
Yetkililerin istegi halinde yaralç
larçsaglç
k kurulu’una go tu rmek.
Trafik KazalarÇnda Asli (esas) Kusur Halleri;
Esas suğlu olma durumudur. %100 yada 8Ü
de 8 diye kabul edilir.
Kç
rmç
zçç
’ç
kta geğmek yada yetkili memurun dur i’aretine uymamak.
Iki ’eritli yollarda kar’çtrafik iğin kullanç
lan kç
sma yada ’erite girmek.
Arkadan ğarpmak.
Çerit tecavu zu nde bulunmak.
Geğme yasagçolan yerlerde o ndeki aracçgeğmek.
Kav’aklarda geği’ o nceligine uymamak.
Ta’ç
t giremez i’areti olan yere yada bo lu nmu ’ yolda kar’çtarafç
n ’eridine girmek.
Do nu ’ manevralarç
na uymamak.
Manevrayçdu zenleyen genel ’artlara uymamak.
Kaplamanç
n dar oldugu yerlerde, geği’ o nceligine uymamak.
Kurallara uygun olarak park etmi’ araca ğarpmak.
Yerle’im yerleri dç
’ç
ndaki karayolunda zorunlu haller dç
’ç
nda duraklamak veya park
etmek.
Trafik kazalarÇna el koymaya yetkili kiĞiler; Trafik zabç
tasç
, trafik polisleri, trafik
jandarmasç
.
Tutanak du zenlemeye yetkili kiĞiler; Trafik zabç
tasç
, jandarma, fahri trafik mu fetti’i.

KONU 2
TRAFIK SUÖ LARI VE CEZALARI

Adli Cezalar; Hafif para cezasç
, hafif hapis cezasç
, belgelerin geri alç
nma cezasç
, i’yeri
kapatma cezasç
.
Idari cezalar; Para cezasç
, belgelerin geri alç
nmasç
, puan cezasç
;
Suğun i’lendigi tarihten geriye dogru;
1 yç
lda 100 ceza puanç
nçdoldurulmasçdurumunda, su ru cu belgesi 2 ay geri alç
nç
r ve
Motorlu ta’ç
t su ru cu kurslarç
na ba’ vurarak trafik egitimi alç
rlar.
1 yç
lda 2 defa 100 ceza puançdoldurulmasçdurumunda su ru cu belgeleri 4 ay su re ile
geri alç
narak psiko-teknik degerlendirmeye ve psikiyatri uzmanç
nç
n muayenesine tabi
tutulur. Muayene sonucunda su ru cu lu k yapmasç
na engel bulunmayanlarç
n, belgeleri
su resi sonunda iade edilir.
1 yç
lda 3 defa 100 ceza puanç
nçdolduran su ru cu lerin su ru cu belgeleri su resiz olarak geri
alç
nç
r.
O lu mle sonuğlanan trafik kazalarç
na asli kusurlu olarak sebebiyet veren su ru cu lerin
su ru cu belgeleri 1 yç
l su re ile geri alç
nç
r.
Idari bir trafik suğu i’leyenler hakkç
nda ceza tutanagçdu zenlenir. Ceza tutanagç
nda
yazç
lan para cezasç
nç10 gu n iğinde yatç
rç
lmasçzorunludur. Su resi iğinde yatç
rç
lmayan para
cezalarçiki katç
na ğç
kar

KONU 3
ARAÖ LARDA BULUNDURULMASI MECBURI GEREÖ LER
Gerecin Cinsi

AracÇn Cinsi

Iğ lamba

U cretli yolcu ta’ç
yan motorlu
ta’ç
tlarda

Taksimetre

Taksi otomobillerinde

Takograf

Otobu s, kamyon ve ğekicilerde
Otomobil, Minibu s ve
Kamyonetlerde

Yangç
n
Otobu s, Kamyon ve Öekicilerde
so ndu rme cihazç
Tehlikeli madde ta’ç
yan
arağlarda

Gorevi ve O zellikleri
Ta’ç
tç
n iğini
aydç
nlatacak,
su ru cu nu n go zu nu
almayacak nitelikte
olmalç
dç
r.
Yolcu tarafç
ndan
go ru lebilecek ’ekilde
arağ iğerisine monte
edilmi’ ve her zaman
kullanç
ma hazç
r
olamalç
dç
r.
Su ru cu nu n arağ
kullanma, dinlenme,
hç
zç
nçbelirler.
1 kg kapasiteli 1 adet
6 kg kapasiteli 1adet
6 kg kapasiteli 2 adet

Yedek malzeme
ve takç
mlar

Otomobil, otobu s, minibu s,
kamyonet, kamyon, ğekici ve
L.T.trakto r

Reflekto r

Motosiklet hariğ, bu tu n
arağlarda en az iki adet olacak

Engel i’areti

Otobu s,Kamyon ve Öekicilerde

Stepne

Tekerlek takozu

Tekerlek takoz

Motosiklet ve L.T. Trakto r hariğ
’ehirler arasçyolcu ta’ç
yan
bu tu n motorlu arağlarda
Otobu s ve azami yu klu agç
rlç
gç
3.5 tondan fazla azami yu klu
agç
rlç
gç750 kgÜdan fazla olan 2
dingilli ro morklarda
U ğ veya daha fazla dingilli
motorlu ta’ç
tlarda yarç
ro morklarda ve azami yu klu
agç
rlç750 kgÜdan fazla olan tek
dingilli ro morklarda

Emniyet kemeri

Otomobil ve tescilde otomobil
gibi i’lem go ren arazi ta’ç
tçve
minibu slerde

Koruma
go zlu gu ve
ba’lç
gç

Motosiklet ve motorlu
bisikletlerde

Ilk yardç
m
ğantasç

Motosiklet ve motorlu bisiklet
hariğ, tu m motorlu arağlarda

Kriko, bijon anahtarç
,
dç
’ç
’ç
k donanç
mçiğin
ampul, sigorta, pense,
tornavida, seyyar
lamba veya el feneri,
karlçhavalar iğin
zincir,ğekme halatç
,
150 mÜden go ru lecek,
kç
rmç
zçç
’ç
k yansç
tacak,
her bir kenarç45 cm
olacak, her kenarç
nda 5
cm geni’liginde
yansç
tacak olacak ve
devrilmeyecek nitelikte
olacak.
150 mÜden
go ru lebilecek, 150*25
cm ebatç
nda olacaktç
r.
Kullanç
lç
r durumda
bulundurulacak
1 adet bulunacak,
tesirli ve kolay kullanç
lç
r
olan motorlu arağlarda
olacak
2 adet bulunacak,
tesirli ve kolay bulunur
olacak
Otomobil ve tescilde
otomobil gibi i’lem
go ren arazi
ta’ç
tlarç
nda o n ve arka
koltukta, minibu slerde
ise su ru cu ile o n
koltukta oturan yolcular
iğin; Tu rk Standartlarç
Enstitu su nu n T:S:
199/1 standartlarç
na
uygun nitelikte
olacaktç
r
Su ru cu ler iğin koruma
ba’lç
gçve koruma
go zlu gu , yolcular iğin
ise koruma ba’lç
gç
Ilk yardç
m malzemesi
aracç
n ta’ç
dç
gçyolcu
miktarçkadar
olmalç
dç
r,ve her an
kullanç
ma hazç
r
olmalç
dç
r, ilkyardç
m
ğantasç’ofo ru n kolayca
ula’abilecegi yerde
bulunmalç
dç
r.

U NITE 4

Ö EVRE BILGISI - üEHIR BILGISI
U nite Ile Ilgili AıÇklama: Öevre ile ilgili tanç
mlar bilinmelidir.
Canlçvarlç
klara tesir eden dç
’ tesirlerin tu mu ne ğevre adçverilir. Diger bir tanç
mlamayla
insanç etkileyen ve insandan etkilenen dç
’ ortamdç
r. Hava, su, toprak, bitki o rtu su ,
hayvanlar ve ya’adç
gç
mç
z gezegen u zerinde veya dç
’ç
nda olan, her tu rlu insançetkileyen
nesneler ğevre kavramç
nç
n iğine dahildir.
Bu tu n insanlarç
n kirletilmemi’ bir ğevrede ya’ama hakkçen tabii hakkç
dç
r. Hiğ
kimsenin dikkatsizlik, ihmal veya kasç
tlçolarak bu ortamçbozmasç
na izin verilmemelidir.
Turistik bir u lke olabilmemiz iğin ğevrenin korunmasç
na dikkat etmeliyiz ğu nku turistler
kirletilmemi’ ve daha temiz u lkeleri tercih ederler.
KONU 1
Ö EVRE ILE ILGILI GENEL TANIMLAR
Ö evre Koruma; Öevre kirliligini o nlemek amacç
yla yapç
lan ğalç
’malara denir. Konaklama
ve piknik terlerinden ayrç
lç
rken: ate’ yakç
lmç
’sa so ndu ru lu r ğo pler toplanç
r fakat arağ
yç
kanmaz.
Ö evre HakkÇ: Insanlarç
n saglç
klçbir ğevrede hayat hakkç
nçihlal edenlere kar’çyargç
yoluyla savunmasç
dç
r.
Ö evre Kirlilig i: Insanlarç
n faaliyetleri sonucu havada, suda, toprakta meydana gelen
olumsuz geli’meler, ekolojik dengenin bozulmasçsonucu ortaya ğç
kan gu ru ltu , koku ve
atç
klarç
n meydana getirdigi zararlçsonuğlardç
r.
AtÇk: Öevrede bozulma meydana getirecek miktarda ğevreye bo’altç
lan maddelere denir.
Öevreye pis koku ve bula’çhastalç
k yayar ko tu go ru nu m arz eder.
AlÇcÇ Ortam: Atç
klarç
n bç
rakç
ldç
gçuzak yada yakç
n ğevre.
Gu ru ltu : Ki’ilerin ruh ve beden saglç
gç
nçbozacak seviyede istenmeyen seslerdir.
Katalitik Konvektor: Egzozdan ğç
kan zehirli gazlarç
n zehirleyici etkilerini azaltç
r, ta’ç
t
egzozundan ğç
kan karbonmonoksit miktarçarağ hareket halinde iken en fazla %4,5,
ro lantide ğalç
’ç
rken en fazla %3,5 olmalç
dç
r.
Erozyon: Topragç
n ru zgar ve su gibi etkilerle bir yerden bir yere ta’ç
nmasç
dç
r.
Fauna : Bir u lkeye ait hayvan toplulugu
Flora : Bir u lkeye ait bitki toplulugu.
Desibell (db): Ses o lğu birimi.

KONU2
Ö EVRE KIRLILIGININ SEBEBI

Hava kirlilig inin sebepleri:
Bakç
mçyapç
lmamç
’ arağlarç
n fazla yakç
t yakmasç
Temiz olmayan yakç
t kullanç
lmasç
Trafik yogunlugu
Zorunlu haller dç
’ç
nda arağ kullanma
Trafik yogunlugu nedeniyle aracç
n uzun su re trafikte seyretmesi
Duraklama ve park etme sç
rasç
nda gereksiz yere ğalç
’tç
rç
lmasç
Kur’un kirliligin en o nemli kaynagçta’ç
tlardç
r.
Toprak kirlilig inin sebepleri:
Arağ bakç
mlarç
nç
n uygun ortamlarda yapç
lmamasç
, motor yagç
, asit vs. atç
klarçtopraga
do ku lmesi,
Arağlarda kullanç
lan, yenilen ve iğilen maddelerin atç
klarç
nç
n ğevreye atç
lmasç
,
Kimyasal ve radyoaktif maddelerin emniyet tedbirleri alç
nmadan ta’ç
nmasç(Radyoaktif
maddelerin yu klenmesi, ta’ç
nmasçve bo’altç
lmasçiğin Tu rkiye Atom EnerjiÜ
si
KurumunÜ
dan izin alç
nmasçzorunludur)
Su ru cu lerin prman ve tarç
m arazisi yangç
nlarç
na sebep olmalarç
,
Do ku lecek, ta’acak, tozacak vs. ’ekilde yu k ta’ç
mak,
Su kirlilig i:
Deniz kç
yç
larç
ndan veya dere yataklarç
ndan kum, ğakç
l alç
nmasç
,
Atç
klarç
n sulara do ku lmesi.
Gu ru ltu kirlilig i sebepleri:
Ta’ç
tlarç
n neden oldugu gu ru ltu ler.(egzoz, tekerlekler, motor, aracç
n hareketli, ve sabit
parğalarç
, korna, hoparlo r, mu zik cihazlarç
, aerodinamik yapç
, vs.)
Trafik akç
’ç
nç
n neden oldugu gu ru ltu ler.(a’ç
rçhç
z, ani fren, vs.)
Ta’ç
tlar tarafç
ndan ğç
karç
lan gu ru ltu nu n insanç
n ruh ve beden u zerindeki etkileri; i’itsel,
fizyolojik, psikolojik ve performans etkileridir.
Susturucu ve ses giderici parğalar arağlardan kesinlikle ğç
kartç
lamaz.
KONU 3
üEHIR BILGISIVE SU RU CU DAVRANIüLARI
O zel araılarÇ gereksiz kullanmanÇn zararlarÇ:
Yakç
t tu ketiminin artmasç
na ve israfa neden olur.
Aracç
n yç
pranmasç
nç
n ve o mru nu n azalmasç
na neden olur.
Öevrenin kirlenmesine ve bozulmasç
na neden olur.
Park problemi artar.
Bu saydÇg ÇmÇz zararlarÇ asgariye indirmek iıin:
Arağlardaki gereksiz yu kleri bo’altç
n.
Aynçistikamete giden ki’ilerin arağlarç
nçmu ’terek kullanç
n
Kç
sa mesafelere yu ru yerek gidin.
Toplu ta’ç
ma arağlarç
nçkullanç
n
Trafigi az olan yollarçve saatleri seğin.
O nemli merkezler, ta’ç
tlardaki harita ve krokiler su ru cu ye zaman, emek, yakç
t tasarrufu
saglar.Fakat can ve mal gu venligi saglamadç
gçunutulmamalç
dç
r.

