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 TRAFİK PSİKOLOJİSİ 

NEDİR?? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafik psikolojisi, Psikolojinin 

uygulamalı alt dallarındandır. Yaya ve 

sürücülerin trafikteki davranışlarının 

altında yatan psikolojik süreçleri 

inceler. Başlıca amacı trafik kazalarını 

ve bu kazaların sonucu olan ölümleri 

azaltabilmektir. 



TRAFİK PSİKOLOJİSİ TAM 

OLARAK NEYİ   İNCELİYOR?? 

Trafik psikologları; üniversitelerde ya da 

trafik/ulaşım güvenliği enstitülerinde; 

yol kullanıcılarının düşünce biçimleri, 

kazaya yatkınlığı belirleyen faktörler, 

risk alma eğilimi, tehlike algısı, 

bireysel farklılıklar, sürücülük ile ilgili 

yetenekler, kişilik özellikleri gibi pek 

çok konuyu inceler. 



 Sürücü Davranışının 

Psikolojik Açıdan 

İncelenmesi 

 

  

 

 

 

 

 

 

* Bireyin gözlenebilir tüm 

hareketleri “davranış” 

olarak adlandırılır . 



Sürücü Davranışlarını Etkileyen 

Faktörler 

Bilim adamlarına  göre sürücü 

davranışını meydana getiren ve 

bir bütün olarak ele alan 3 temel 

birleşen vardır.  



 

A. YATKINLIKLAR  
 

- SÜRÜŞ UYGUNLUĞU: Sürücünün araç 

sürmek için fiziksel ve psikolojik yatkınlığı 

olarak tanımlanmaktadır. Bunlar bireyin 

kazada rol oynayan bazı becerilerden yoksun 

olmasıdır. Örn; görsel algı (görsel olarak dış 

dünyayı yani çevreyi algılama becerisi), seçici 

dikkat(çevredeki farklılıkları yakalayabilme 

becerisi), tepki zamanı(tepki vermedeki 

süre/ne kadar hızlı tepki verdiği).  



 

SÜRÜCÜ NİTELİKLERİ:  

Araç kullanmak için sonradan 

edinilen fiziksel ve psikoloji 

niteliklerdir. Örn, araç 

kullanmayı öğrenme, deneyim, 

öğrenilen kazanılan algılar, 

beklentiler ve belleğin rolü v.b.  



 

SÜRÜCÜ KAPASİTESİ: 

 

 

 

 Sürücünün o esnadaki araç 

kullanma becerisi, uygunluk ve 

kapasitesinden az olabilir. Örneğin; 

alkol, ilaç yorgunluk etkileri.  



 

B. HAREKET BELİRLEYİCİ 

(Tutumlar, Bilgi Asimilasyonu, Motor 

Beceriler)  

 DAVRANIŞIN BELİRLEYİCİ 

OLANTUTUMLAR:  

Rahatsız edici uyaranlara verilecek 

tepkileri, kişinin alternatif tepkiler 

arasında sıralaması. Kişinin kendi 

değer sistemine göre hareket etmesi.  



 

BİLGİ  ASİMİLASYONU /BİLGİ 

ÖZÜMSEME:  

Nesnelerin koşulların gözlenmesi ve 

değerlendirilmesi.  

- MOTOR BECERİLER: 

 Vücut ve vücudun parçalarının 

zaman ve mekâna uyumlu bir 

biçimde hareket etmesi. Bedenin 

koordinasyonu.  



 

C. DURUMSAL ETKENLER:  
- RUTİN DURUMLAR: 

 Hareketlerin karar ve seçim gerektirmeyecek 

şekilde otomatik olarak işlemesi. Öğrenme 

sonucunda hareketlerin otomatikleşmesi. 

Acemiliğin atılması.  

- KARMAŞIK DURUMLAR:  

Alternatif tepkiler arasında seçim yapılmasını 

gerektiren durumlar. Genellikle acil 

durumlar.  



  Alkol ve Sürücülük 
Bilimsel araştırmalar alkolün hiç bir 

seviyesinin sürücülük için güvenli 

olmadığını göstermektedir. Bütün 

ülkeler yasal alkol limitini belirlerken 

konuyu tıbbi, psikolojik ve sosyal 

yönüyle değerlendirerek bir karara 

varmakta, belli bir riski kabul ederek 

bu limitleri belirlemektedirler. 



Sürücü, alkolmetre ile yapılan test 

sonucunda alkollü çıkarsa; 2918 

Sayılı Karayolları Trafik 

Kanununun 48/5 maddesi gereğince 

para cezası ile cezalandırılır, aracı 

trafikten men edilir ve sürücü 

belgesi (6) ay süreyle Trafik 

Polisince geri alınır.  



Aynı sürücü aynı suçu 2. kez işlerse; yine kanunun 

ilgili maddesi gereğince para cezası ile cezalandırılır, 

aracı trafikten men edilir ve sürücü belgesi (2) yıl 

süreyle Trafik Polisince geri alınır. Aynı sürücü üçüncü 

kez alkollü olarak araç kullanırken tespit edilirse, 

kanunun ilgili maddesinde belirtildiği şekilde para 

cezası ile cezalandırılır, aracı trafikten men edilir ve 

sürücü belgesi (5) yıl süreyle Trafik Polisince geri 

alınır. Ayrıca (6) aydan az olmamak üzere hafif hapis 

cezası uygulanılır. (5) yıl süreyle geri alınan sürücü 

belgesi sahipleri, 5. yılın sonunda, psiko-teknik 

değerlendirme ve psikiyatri muayenesinden geçmek 

zorundadır. Durumu uygun olanların belgesi iade 

edilir.  



 Yorgun ve Uykusuz, Dalgın Araç 

Kullanma 
 

Yorgunluk:Yorgunluk ve dalgınlık 

otobanlardaki sessiz katildir. Araç 

kullanmayacak kadar yorgun olduğunuz 

gösteren tipik durumlar aşağıdaki gibidir.  

*Düşüncelerimiz karışır  

*Dikkatimiz kolayca dağılır.  

*Esnemeyi engellemeyiz.  

*Gözlerimiz kapanır ve dalar gider.  

*Geçtiğimiz son birkaç kilometreyi 

hatırlamayız.  



Güvenli Sürücülükte Yeteneklerin 

Yeri ve Önemi 

Kazaların önemli bir bölümü 

önlenebilir nitelik taşır. Sürücünün 

trafik ortamında, kazaları engellemek 

için tehlikeleri öngörerek ve doğru 

davranışları sergileyerek araç 

kullanması “güvenli sürücünün” en 

önemli özelliğidir.  



GÜVENİ SÜRÜŞ DAVRANIŞLARI 

a. Kontrol ve Sorumlulukla ilgili bazı 

önemli noktalar:  

Araç içerisinde davranışlarınızı kontrol 

eden tek kişi sizsiniz.  

Kendi yargılarınızı vermek 

durumundasınız ve aracınızı diğer 

sürücülerin rasgele davranışlarının 

kontrollerini bırakmamalısınız.  



Araç sürerken kontrol edemeyeceğiniz 

durumların olduğunu unutmayın (ışık, hava, yol, 

trafik ve diğer sürücüler). Siz sadece kendi 

hareketleriniz ve bu durumlarla nasıl başa 

çıkabileceğiniz kontrol edebilirisiniz.  

Her verdiğiniz kararın bir sonucu vardır. 

Güvenli bir sürüş için bunları düşünerek hareket 

etmelisiniz.  

 

Kötü sürüş trafikte aksamalara ve kazalara 

neden olmaktadır. Bu kazalar ölümle 

sonuçlanabilir  



 

b. Güvenli Sürücü Alışkanlıkları:  
Arabayı sürmeye başlamadan önce rotanızı kilometre 

kilometre düşünün ve planlayın.  

Yol şartlarını inceleyin.  

Diğer sürücüler ne yaparsa yapsın kendi kontrolünüz 

kaybetmeyin.  

İki saniye veya iki saniye üstü araç takip mesafesi 

kurallarını kullanın.  

Herhangi bir kaza durumuyla ilgili olarak plan yapın. 

Tehlikeli durumları  

tanımaya çalışın, doğru davranışı doğru zamanda 

göstermeye çalışın.  

 



 

Her zaman emniyet kemeriniz takın.  

Kazaların en sık olduğu noktalar; 

yerleşim yeri giriş ve çıkışları, eşdüzey 

kavşaklar, anayol tali yol birleşimleri, 

rampalar, akaryakıt istasyonları giriş ve 

çıkışları, virajlardır.Buraların birer 

tehlike faktörü olduğunu bilerek bu 

tehlikeleri öngörerek aracınızı kullanın.  



Sürüş yeteneğini etkileyen faktörler.  
 

a. YAŞ: 

 Yaş değiştiremeyeceğimiz 

özelliklerimizdendir. Ancak bunları göz 

önüne alıp davranışlarımız düzenleyebiliriz. 

Genç olduğumuz dönemlerde daha çok 

fiziksel yeteneğimiz ve daha az deneyimimiz 

vardır. Yaşlandıkça fiziksel yeteneklerimiz 

azalır. Ve sabrınız artar. Her yaş grubundaki 

kişiler bunları anlamalı ve göz önünde 

bulundurarak araç kullanmalıdır.  



Sürüş yeteneğini etkileyen faktörler.  
 

b. İŞİTME:  

Çoğu sürücü araç kullanırken görüş 

yeteneklerinin en önemli duyu olduğunu 

düşünürler. Ancak bulgular işitmenin de 

göremediklerimizi fark etmemiz 

açısından önemli olduğunu 

belirtmektedir.  



Sürüş yeteneğini etkileyen faktörler.  

 

c. GÖRÜŞ:  

Araç sürüşü esnasında en yoğun görevi 

yapar, bu nedenle görüşümüzü 

engelleyen bir durum varsa, bunu 

kontağı açmadan düzeltemeyiz. (farlar, 

aynalar, camlar, güneşlikler gibi).  



Sürüş yeteneğini etkileyen faktörler.  

 

d. HASTALIK VE İLAÇ 

KULLANMA: 

Ne zaman hasta olacağımızı veya ilaç 

kullanmamız gerektiğini kontrol 

edemeyiz, ancak araç kullanırken 

hastalığımızı göz önünde tutarak 

sürüşümüzü ayarlayabiliriz  



Sürüş yeteneğini etkileyen faktörler.  

 

e. Yorgunluk: 
Yorgunluk ve dalgınlık otobanlardaki sessiz 

katildir. Araç kullanmayacak kadar yorgun 

olduğunuz gösteren tipik durumlar aşağıdaki 

gibidir.  

Düşüncelerimiz karışır  

Dikkatimiz kolayca dağılır.  

*Esnemeyi engellemeyiz.  

*Gözlerimiz kapanır ve dalar gider.  

*Geçtiğimiz son birkaç kilometreyi hatırlamayız.  

*Şeritten saparız, yakın takip yaparız, trafik işaretlerini kaçırız v.b. ……  

*Uyuklamaya başladığımızda mümkün olduğunca çabuk dinlenmek için 

durmalıyız.  



Sürüş yeteneğini etkileyen faktörler.  

 

f. Hız ihlali (Risk davranışı başlığı altında 

anlatılacaktır.)  

g. Alkollü araç kullanma (Risk davranışı 

başlığı altında anlatılacaktır.)  



SÜRÜŞ YETENEĞİNİ ETKİLEYEN 

ZİHİNSEL SÜREÇLER 
 

a. Öfke: Öfke, çoğunlukla istediğimiz herhangi bir şeyin 

gerçekleştirmesine bağlı olarak yaşanan hayal kırıklıkları, 

engelleme, bireysel değerimize yönelik herhangi bir saldırı 

gibi durumlarda ortaya çıkan bir duygudur. Bu duygunun 

kontrol edilmesinde en önemli kriter oto-kontroldür. 

Kendi duygularımızın farkında olmalıyız, öfkemizin 

kaynağını belirlemeye çalışmalıyız ve bu kaynak nedeni 

ortadan kaldırmak için, adeta bir problem çözer gibi sakin 

ve sistematik bir yol izlemeliyiz. Öfkenin; tepkisel olarak 

sergilenmesi kimseye fayda sağlamaz. Biz farklı ortamda 

problem çözmeye çalışan kişi olmalıyız.  



SÜRÜŞ YETENEĞİNİ ETKİLEYEN 

ZİHİNSEL SÜREÇLER 
 

b. Stres: Sürüş güvenliğimize ve 

çevremizdekilere tehlike yaratan bir başka 

süreç de strestir. Modern hayatta çeşitli 

zorluklar stres yaratır ancak zeki sürücüler 

bir çarpışmanın veya trafik kuralını ihlalin 

sadece streslerini daha da fazla arttıracağını 

farkındadırlar.  



Kazaya Karışmaya 

ve Kural İhlallerine 

Neden Olan “Risk 

Alma Eğilimi”nin 

Analizi 



Risk belirsizliğe işaret eden bir 

sözcüktür. Doğrudan olumlu ya da 

olumsuz bir göndermeyi 

içermemektir. Risk alma 

davranışının olumlu veya olumsuz 

sonuçları olabilir. Fakat günlük 

yaşamda “risk alma” denildiğinde 

olumsuzluk akla geliyor. Risk 

kavramı yerine riziko veya zarara 

uğrama tehlikesi kullanılabiliyor.  



 

Nezaket Eksiliği  

* Sol şeritten yavaş sürme  

* Yaya geçitlerinde yol 

vermeme  

* Diğer araçlara yol vermeme  

* Dar yoldan gelen araçlarla 

inatlaşma  



 

Kuralları İhlal Etmek  

* Aşırı hız  

* Sık şerit değiştirme  

* Hatalı çıkış  

* Sinyal vermede şerit  



 

Öfkeli Araç kullanma  

* Diğer bir sürücünün yaptığı davranış 

karşısında duyulan kızgınlığın ifade edilmesi  

* Kızgın biçimde kornaya basma  

* Flaşörleri kullanma  

* El ve yüz hareketleri  

* Bağırma  

* Düşmanca bakışlar  

* Yakın takip  

* Yol kesme  

* Yarışma  



2918 sayılı karayolları trafik kanunu 

18 haziran 1985 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir                                            

             Karayollarında can ve mal 

güvenliği yönünden trafik düzenini 

sağlamak ve trafik güvenliğini 

ilgilendiren tüm konularda alınacak 

önlemleri belirlemek. 



2918sayılı kanun trafikle ilgili şartları 
,kuralları hak ve yükümlülükleri 
,bunların uygulanmasını ve 
denetlenmesini;ilgili kuruşları ve 
bunların  görev, yetki ve 
sorumluklarını, çalışma usullerini ve 
diğer hükümleri belirlemektedir.Bu 
kanun karayollarında uygulanmak 
üzere hazırlanmıştır. 

 



1-KARAYOLU GÜVENLİĞİ YÜKSEK KURULU 

2-KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ KURULU 

3-EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

4-KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

5-MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

6-SAĞLIK BAKANLIĞI 

7-TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI 

8-ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

9-ORMAN VE ÇEVRE BAKANLIĞI 

10-BELEDİYE TRAFİK BİRİMLERİ 



 

 

Karayolu güvenliği yüksek kurulu Başbakanın 
başkanlığında, Adalet, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, 
Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Orman Bakanları 
ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Bağlı Olduğu 
Bakan ile Jandarma Genel Komutanı, Başbakanlık Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü ve 
Karayolları Genel Müdüründen oluşur. 

Gereği halinde diğer bakanlarda kurula çağrılabilir. 

Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu, Trafik Hizmetleri 
Başkanlığınca hazırlanarak, Karayolu Trafiği Kurulunca 
uygun görülen önerileri değerlendirerek karara bağlar ve 
kararlarının yaşama geçirilmesi için gerekli koordinasyon 
önlemlerini belirler. 

Kurul yılda 2 defa olağan, Başbakanın gerek görmesi 
halinde de olağan üstü olarak gündemle toplanır 



 

Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu Emniyet Genel 
Müdürlüğü,Trafik Hizmetleri Başkanının başkanlığında, 
Karayolu Güvenliği Yüksek kuruluna katılan kamu 
kurumlarının en az daire başkanı seviyesindeki görevlileri, 
Jandarma Genel Komutanlığı, Ürk Standartları Enstitüsü 
Başkanlığı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu 
Temsilcisi ile İçişleri Bakanlığınca uygun görülen trafikle 
ilgili üniversite, Türkiye Mimar ve Mühendisler Odaları 
Birliği, Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği ve 
Trafik Kazaları Yardım Vakfının birer temsilcisi ve Başkent 
Büyükşehir Belediye Başkanından oluşur. 

Kurul ayda 1kez toplanmakla birlikte, zorunlu hallerde 
başkan tarafından toplantıya çağrılabilir. 

Trafikle ilgili kuruluşlar arasında koordinasyon 
sağlanmasına ilişkin önerilerde bulunmak. 

 



Komisyonlar 

                 1-İl trafik komisyonu : 

Vali başkanlığında,Emniyet Md,Karayolları 

il Md,Jandarma, Belediye, Şoförler  Odası   

                2-İlçe  trafik komisyonu : 

Kaymakam başkanlığında. il  

komisyonundaki kuruluşların ilçedeki 

temsilcileri katılır.  

 



 

 

 Araçlarda bulundurulması gerekli belgeleri gereçleri ile sürücülerin kurallara 
uyup uymadığını denetlemek. 

 Duran ve akan trafiği düzenleyip ve yönetmek. 

 El koyduğu trafik kazalarında kaza tespit tutanağı düzenlemek. 

 Trafik suçu işleyenler hakkında tutanak düzenleyip, gerekli işlemleri yapıp, 
takip etmek. 

 Trafik kazalarında yaralananların bakımlarını sağlamak için tedbir alıp ve 
yakınlarına haber vermek. 

 Sürücü belgelerini düzenleyip vermek. 

 Araçların tescil işlerini yapıp, trafik ve tescil belgeleri ile plakalarını vermek. 

 Ülke çapında sürücülerin sicillerini tutmak. 

 İstatistikti bilgileri toplayıp, değerlendirmek . 

 Trafik kazalarının oluş nedenleri ile ilgili bilgileri toplayıp, değerlendirip, 
önlemlerin alınması için ilgili kuruluşlara teklif sunmak. 

 Sigorta şirketlerince istenecek gerekli bilgi ve belgeleri vermek. 

 

 
 



 

 

 

 Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında düzenleme ve 
gerekli teknik bilgileri  ve işaretlemeleri yaparak, gerekli önlemi 
almak. 

 Karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmek. 

 Karayolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri inceleyip 
onaylamak. 

 Karayollarındaki hız sınırlarını belirleyip, işaretlemek. 

 Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre veriler hazırlayıp, gerekli 
teknik bilgileri ve kaza analiz sonuçlarına göre gerekli önlemi 
almak. 

 Sorumlu olduğu karayollarında trafik güvenliğini ilgilendiren 
kavşak, durak, aydınlatma, yol dışı park yerleri ve benzeri tesisleri 
yapmak ve diğer kuruluşların projelerini tetkik edip uygun olanları 
tespit etmek. 

 Karayolu yapılarına hasar verenler ile yapım ve bakım sırasında 
görevlilerin ikaz ve işaretlerine uymayanlar hakkında suç ve ceza 
tutanağı düzenlemek. 



 

 Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursu 
açmak ve açılmasına izin vermek ve bu kursları denetlemek. 

 Resmi ve özel kurslarda eğitilenlerin sınavlarını yapmak, başarılı 
olanlara sertifika vermek. 

 Okul öncesi, okul içi ve dışı trafik eğitimini düzenlemek, trafik 
genel eğitim planları hazırlamak ve ilgili kuruluşlarla işbirliği 
yaparak uygulamak. 

 İlköğretim ve ortaöğretim okullarının ders programlarına eğitim 
amacıyla zorunlu uygulamalı trafik ve ilkyardım dersi koymak. 

 Çocuk eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve 
çalışma esaslarını belirlemekle görevli ve yükümlüdür. 



 

 Karayollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım 
hizmetlerini planlamak ve uygulamak. 

 

 Trafik kazalarında yaralananları en kısa zamanda sağlık hizmetlerinden 
istifadelerini temin etmek üzere içişleri bakanlığının ve Karayolları Genel 
Müdürlüğünün uygun görüşü de alınarak  karayolları üzerinde ilkyardım 
istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personel ve araç gereci vermek. 

 

  Her ilde trafik kazaları için eğitilmiş sağlık personeli ile birlikte yeteri kadar 
ilk ve acil yardım ambulansı bulundurmak. 

 

 Bu kanunla ve mevzuatla verilen trafikle ilgili diğer görevleri yapmak. 

 

 Üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve 
kuruluşları acil olarak kendilerine getiren trafik kazası geçirmiş kişilere Sağlık 
Bakanlığı tarifesini uygulamak suretiyle vermiş oldukları hizmetlerin bedelinin 
tamamını yükümlü sigorta şirketlerinden tahsil etmekle görevli ve 
yükümlüdür. 



 Trafik düzeni ve güvenliği açısından gerekli düzenleme ve 
işaretlemeleri yapıp gerekli tedbirleri almak. 

 Yol güvenliği ile ilgili; kavşak, durak,yol dışı park yeri, 
aydınlatma ve benzeri tesislerin projelerini incelemek ve 
gerekenleri onaylamak. 

 Yapım ve bakımdan sorumlu olduğu karayollarındaki 
tesisler için bağlantıyı sağlayarak, geçiş yolları yönünden izin 
vermek. 

 Kaza analiz sonuçlarına göre, karayolu yapısı ve işaretlemeye 
dayalı kaza nedenlerini göz önünde bulundurmak ve gerekli 
tedbirleri almak. 

 Kanun yönetmeliklerle çıkarılan köy yolları için verilen 
trafikle ilgili diğer görevleri yapmak ile görevli ve 
yükümlüdür. 

 



 Ulaştırma Bakanlığının ilgili birimleri bu kanun ve diğer 
mevzuatla verilen hizmetleri yapmak, bu kanun açısından 
karayolu taşımasına ilişkin gerekli koordinasyonu 
sağlamak. 

 Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak ve 
yaptırmak. 

 Muayene istasyonlarını denetlemek, 35. madde 
hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında tutanak 
düzenleyerek idari para cezası vermek, bu maddede 
belirtilen idari tedbirleri almak. 

 Araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya 
yaptırtmak ve denetlemek.  



Köy yolları için sayılan görev ve 

hizmetlerden zorunlu ve gerekli görülenler, 

orman yolları içinde geçerlidir. 

2872 sayılı Çevre Kanunu ile yönetmelikler 

çerçevesinde belirtilen görevleri yapmakla 

görevli ve yükümlüdür. 



 Sorumlu olduğu yolun yapısını, trafik düzenini 
güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak. 

 Yol ve kavşak düzenlemeleri ile gerekli işaretlemeleri 
yapmak. 

 Açık ve kapalı park yerleri, alt ve üst geçitleri yapmak, 
yaptırmak, işletmek veya işletmesine izin vermek. 

 Taşıt yollarında trafiği tehlikeye düşüren engelleri, gece 
veya gündüze göre kolayca görülebilecek şekilde 
işaretlemek ve kaldırmak. 

 Karayolu yapısında ve üzerinde yapılacak çalışmalarda 
gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve denetlemek. 

 Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak ve 
yapılmasını sağlamak ile görevli ve yükümlüdür 



Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları 

üzerindeki hal ve hareketleridir. 



Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan 

arazi şeridi, köprüler ve alanlardır. 



ARAÇ:Karayolunda kullanılabilen 

motorlu,motorsuz ve özel amaçlı 

taşıtlar ile iş makineleri ve lastik 

tekerlekli traktörlerin genel adıdır. 

 

TAŞIT:Karayolunda insan, hayvan ve 

yük taşımaya yarayan araçlardır. 

 



SÜRÜCÜ:Karayolunda, motorlu veya 

motorsuz bir aracı veya taşıtı idare ve sevk 

eden kişidir. 

ŞÖFÖR:Karayolunda, ticari olarak tescil 

edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişidir. 

ARAÇ SAHİBİ: Araç için adına yetkili idarece 

tescil belgesi verilmiş veya sahiplik veya satış 

belgesi düzenlenmiş kişidir. 

İŞLETEN:Araç sahibi olan veya mülkiyeti 

muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla 

sicilde kayıtlı görülen veya aracı uzun süreli 

kiralama, ariyet veya rehini gibi hallerde 

kiracı, ariyet veya rehin alan kişidir. 



DURMA:Her türlü trafik zorunlulukları 
nedeni ile aracın durdurulması. 

DURAKLAMA:Trafik zorunlulukları 
dışında araçların insan indirmek ve 
bindirmek, eşya yüklemek ve 
boşaltmak amacıyla kısa süreli 
durdurulmasıdır. 

PARK ETME: Araçların durma ve 
duraklaması gereken haller dışında 
bırakılmasıdır. 



GEÇİŞ HAKKI: Yayaların ve 
araç kullananların diğer yaya 
ve araç kullananlara göre, 
yolu kullanma sırasındaki 
öncelik hakkıdır.  

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ: Görev 
sırasında, belirli araç 
sürücülerinin can ve mal 
güvenliğini tehlikeye 
sokmamak şartı ile trafik 
kısıtlama veya yasaklarına 
bağlı olmamalarıdır. 



 TRAFİK KAZASI: Karayolu üzerinde 
hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın 
karıştığı ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanmış 
olan olaydır. 

 

 TRAFİKTEN MEN: Trafik zabıtasınca, bu 
kanunda belirtilen hallerde araçla ilgili belgelerin 
alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek 
trafikten alıkonulması. 

 

 YERLEŞİM YERİ: Kendisine ulaşan 
karayolları üzerinde sınırının başlangıcı ve bitimi 
bir işaret levhası ile belirlenmiş olan yerleşme, 
barınma ve çalışma amacı ile insanların 
yararlandıkları yapı ve tesislerin bir arada 
bulunduğu ve karayolu trafiğine etkileri tespit 
edilmiş ve idari taksimatla belirlenmiş olan il, 
ilçe,köy veya mezra gibi yerlerdir. 

 MÜLK: Devlete, kamuya gerçek yada tüzel 
kişilere ait olan taşınmaz mallardır. 

 

 YAYA: Araçlarda bulunmayan, karayolunda 
hareketsiz veya hareket halinde bulunan 
insanlardır. 
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TEK YÖNLÜ KARAYOLU: 
Taşıt yolunun yalnız bir 
yöndeki taşıt trafiği için 
kullanıldığı karayoludur. 

 

 

 İKİ YÖNLÜ KARAYOLU: 
Taşıt yolunun her iki 
yöndeki taşıt trafiği için 
kullanıldığı karayoludur. 



 BAĞLANTI YOLU: Bir 
kavşak yakınında karayolu 
taşıt yollarının birbirine 
bağlanmasını sağlayan, 
kavşak alanı dışında kalan ve 
bir yönlü trafiğe ayrılmış olan 
karayolu kısmıdır. 

 ERİŞME KONTROLLÜ 
KARAYOLU:Özellikle transit 
trafiğe tahsis edilen, belirli 
yerler ve şartlar dışında giriş 
ve çıkışın yasaklandığı, yaya, 
hayvan ve motorsuz araçların 
giremediği, ancak izin verilen 
motorlu araçların 
yararlandığı ve kontrole tabi 
tutulduğu karayoludur. 



 BÖLÜNMÜŞ KARAYOLU: 
Bir yöndeki ait taşıt yolunun 
bir ayırıcı ile belirli şekilde 
diğer taşıt yolundan 
ayrılması ile meydana gelen 
karayoludur. 

 

 GEÇİŞ YOLU: Araçların 
bir mülke girip çıkması için 
yapılmış olan yolun, 
karayolu üzerinde bulunan 
kısmıdır. 



 YAYA YOLU 
(KALDIRIM):Karayolunun, 
taşıt yolu kenarı ile gerçek 
veya tüzel kişilere ait mülkler 
arasında kalan ve yalnız 
yayaların kullanımına açık 
olan kısmıdır. 

 

 BANKET:Yaya yolu 
ayrılmamış karayolunda, taşıt 
yolu kenarı ile şev başı veya 
hendek iç üst kenarı arasında 
kalan ve olağan olarak 
yayaların ve hayvanların 
kullanacağı, zorunlu hallerde 
de araçların faydalanabileceği 
kısımdır. 



 ANAYOL: Ana trafiğe açık olan 

ve bunu kesen karayolundaki 
trafiğin,bu yolu geçerken veya bu 
yola girerken, ilk geçiş hakkını 
vermesi gerektiği işaretlerle 
belirlenmiş karayoludur. 

 

 TALİ YOL: Genel olarak 

üzerindeki trafik yoğunluğu 
bakımından, bağlandığı yoldan 
daha az önemde yoldur. 

 

 PLATFORM:Karayolunun, taşıt 

yolu ile yaya yolu kaldırım veya 
banketinden oluşan kısım. 



EKSPRES YOL: Sınırlı erişim 
kontrollü ve önemli kesişme 
noktalarının köprülü kavşak olarak 
teşkil edildiği bölünmüş bir ana 
karayoludur. 

BİSİKLET YOLU: Karayolunun, 
sadece bisikletlilerin kullanımına 
ayrılan yoldur. 

TEHLİKELİ EĞİM: Araçların 
emniyetle seyrine devam için, vites 
küçültmeyi gerektiren uzunluk veya 
açıdaki yol eğimidir. 

 



 KAVŞAK ORTAK ALANI: 
Kavşaklarda kavşağı teşkil eden 
kollardan ayrı ayrı 
yaklaşıldığında, kavşaktaki 
geometrik veya fiziki 
değişikliğin başladığı çizgiler 
ile çevrelenmiş alandır. 

 YAYA GEÇİDİ: Taşıt yolunda, 
yayaların güvenli 
geçebilmelerini sağlamak üzere, 
trafik işaretleri ile belirlenmiş 
alandır. 

 OKUL GEÇİDİ: Genel olarak 
okul öncesi, ilköğretim ve orta 
dereceli okulların çevresinde 
özellikle öğrencilerin geçmesi 
için   
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ALT GEÇİT: Karayolunun 

diğer bir karayolu veya 

demiryolunu alttan 

geçmesini sağlayan 

yapıdır. 

ÜST GEÇİT: Karayolunun 

diğer bir karayolu veya 

demiryolunu üstten 

geçmesini sağlayan 

yapıdır. 
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 DEMİRYOLU 
GEÇİDİ(HEMZEMİN 
GEÇİD): Karayolu ile 
demir yolunun aynı 
seviyede kesiştiği bariyerli 
veya bariyersiz geçitlerdir. 

 ADA: Yayaların geçme ve 
durmalarına, taşıtlardan 
inip binmelerine yarayan, 
trafik akımını düzenleme 
ve trafik güvenliğini 
sağlama amacıyla 
yapılmış olan, araçların 
bulunamayacağı, 
koruyucu tertibatla 
belirlenmiş bölüm ve 
alanlardır. 
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 AYIRICI: Taşıt yollarını veya 
yol bölümlerini birbirinden 
ayıran, bir taraftaki taşıtların 
diğer tarafa geçmesini 
engelleyen veya zorlaştıran 
karayolu yapısı, trafik tertibatı 
veya gereçtir. 

 ŞERİT: Taşıtların bir dizi 
halinde güvenli 
seyredebilmeleri için taşıt 
yolunun ayrılmış bir 
bölümüdür. 

 PARK YERİ (OTOPARK): 
Araçların park etmesi için 
kullanılan açık veya kapalı 
alanlardır. 

Şerit 

Şerit 
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KARAYOLU ÜZERİ PARK YERİ: Taşıt 
yolundaki veya buna bitişik alanlardaki 
park yeridir. 

 

KARAYOLU DIŞI PARK YERİ: 
Karayolu sınır çizgisi dışında olan ve bir 
geçiş yolu veya servis yolu ile taşıt yoluna 
bağlanan park yeridir. 

 

GARAJ: Araçların, genellikle uzun süre 
durmaları için kullanılan bakım veya 
servisinin de yapılabileceği kapalı veya 
açık olan yerlerdir. 



TERMİNAL: İnsan veya eşya taşımalarında, 
araçların indirme, bindirme, yükleme ve  
aktarma yaptıkları ayrıca bilet satışı ile bekleme, 
haberleşme, şehir ulaşımı ve benzeri hizmetlerin 
de sağlandığı yerdir. 

SERVİS İSTASYONU: Karayolunda seyreden 
araçların bakım, onarım,yağlama ve yıkama gibi 
işlerinin yapıldığı yerdir. 

AKARYAKIT İSTASYONU: Araçların esas 
itibariyle akaryakıt, yağ ve basınçlı hava gibi 
ihtiyaçlarının sağlandığı yerdir. 

MUAYENE İSTASYONU: Araçların 
niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve 
personeli bulunan ve teknik kontrolü yapılan 
yerlerdir. 

ARAÇ TARTI İSTASYONU: Araçların yüklü 
veya yüksüz olarak sabit veya taşınabilir 
cihazlarla tartıldığı yerdir. 

 



 İŞARET LEVHASI: Sabit veya taşınabilir bir 
mesnet üzerine yerleştirilmiş ve üzerindeki 
sembol, renk ve yazı ile özel bir talimatın 
aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır. 

 IŞIKLI VE SESLİ İŞARETLER: Trafiği 
düzenlemede kullanılan ışıklı ve sesli, sabit veya 
taşınabilir, elle kumanda edilebilen veya 
otomatik çalışan, üzerinde çeşitli renk, sembol, 
yazı bulunan ve belirli yanma süresi olan, ışık 
veya sesli özel bir talimatın aktarılmasını 
sağlayan trafik tertibatıdır. 

 İŞARETLEME: Taşıt yolu ile bordür, ada, 
ayırıcı, oto korkuluk gibi karayolu elamanları 
üzerindeki çeşitli renkte çizgi, şekil, sembol, 
yazı ve yansıtıcı ve benzerleri ile özel bir 
talimatın aktarılmasını sağlayan tertibattır. 

 





OTOMOBİL: Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en 

cok 7  oturma yeri olan ve insan taşımak için imal 

edilmiş taşıtlardır. 



MİNİBÜS: Yapısı itibariyle sürücü dahil 8 ila 14 

oturma yeri olan ve insan taşımak için imal 

edilmiş taşıtlardır. 



OTOBÜS: Yapısı itibariyle sürücü dahil en az 15 

oturma yeri olan ve insan taşımak için imal 

edilmiş taşıtlardır. 



KAMYONET: İzin verilebilen azami yüklü 

ağırlığı 3.5 tonu geçmeyen ve yük taşımak için 

imal edilmiş taşıttır. 



KAMYON: İzin verilebilen azami yük ağılığı 3.5 

tondan fazla olan ve yük taşımak için imal 

edilmiş taşıtlardır. 



ÇEKİCİ: Römork ve yarı römorkları çekmek için 

imal edilmiş taşıtlardır. 



ARAZİ TAŞITI: Karayolunda yolcu veya yük 

taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber 

bütün tekerlekleri motordan güç alan taşıtlardır. 



MOTOSİKLET: Silindir hacmi 50 cc den 

büyük olan İki veya üç tekerlekli sepetli veya 

sepetsiz motorlu araçlardır. 



MOTORLU BİSİKLET: Silindir hacmi 

50 cc den küçük olan iki veya üç tekerlekli 

motorlardır. 



BiSİKLET: En çok üç tekerleği olan ve üzerinde 

bulunan insanın adale gücü ile pedal yada el ile 

tekerleği döndürmek suretiyle hareket eden 

motorsuz taşıtlardır. 



LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖR: Belirli 

şartlarda römork ve yarı römork çekebilen, ancak ticari 

amaçla taşımada kullanılmayan tarım araçlarıdır. 

 



İŞ MAKİNELERİ: Paletli veya madeni tekerlekli traktör, 

yol inşa makineleri ve iş amacına göre üzerine çeşitli 

ekipmanlar monte edilmiş, hayvan ve yük taşımasında 

kullanılmayan taşıtlardır. 



TRAMVAY: Genellikle yerleşim yerleri içinde insan 

taşımasında kullanılan karayolunda tekerlekleri raylar 

üzerinde hareket eden ve hareket gücünü dışardan 

sağlayan taşıttır. 



 OKUL SERVİS ARACI: Genel olarak okul öncesi 
eğitim, öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim 
öğrencileri ile sadece rehber personel taşımalarında 
kullanılan ticari tescilli yolcu taşımaya mahsus taşıttır. 

 KAMU HİZMETİ TAŞITI: Kamu hizmeti için yük 
veya yolcu taşıması yapan bütün taşıtlardır. 

 PERSONEL SERVİS ARACI: Herhangi kamu kurum 
ve kuruluşu veya özel veya tüzel kişilerin personelini 
bir akit karşılığı taşıyan şahıs veya şirketlere ait minibüs 
ve otobüs türündeki ticari araçlardır. 

 UMUM SERVİS ARACI: Okul taşıtları ile personel 
servis araçlarının birlikte değerlendirilmesidir. 

 KAMP TAŞITI: Yük taşımasında kullanılmayan;iç 
dizaynı tatil yapmaya uygun teçhizatla donatılmış, 
hizmet edebileceği kadar yolcu taşıyabilen motorlu 
taşıttır. 



 RÖMORK: Motorlu araçla çekilen insan veya yük 
taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıttır. 

 YARI RÖMORK: Bir kısmı motorlu taşıt veya araç 
üzerine oturan, taşıdığı yükün ve kendi ağırlığının bir 
kısmı motorlu araç tarafından taşınan römorktur. 

 HAFİF RÖMORK: Azami yüklü ağırlığı 750 kg’ı 
geçmeyen römork veya yarı römorktur. 

 

 TAŞIT KATARI: Karayolunda bir birim olarak 
seyretmek üzere birbirine bağlanmış taşıtlardır. 

 

 TAŞIMA SINIRI (KAPASİTE): Bir aracın güvenle 
taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısıdır. 

 

 GABARİ: Araçların yüklü veya yüksüz olarak 
karayolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk 
,genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir. 



YÜKSÜZ AĞIRLIK: Üzerinde insan veya eşya 
(yük) bulunmayan ve akaryakıt deposu dolu olan 
bir aracın taşınması zorunlu alet edevat ve 
donatımı ile birlikte toplam ağırlığıdır. 

YÜKLÜ AĞIRLIK: Bir taşıtın yüksüz ağırlığı 
ile taşımakta olduğu sürücü, hizmetli, yolcu ve 
eşyanın toplam ağırlığıdır. 

DİNGİL AĞIRLIĞI: Araçlarda aynı dingile 
bağlı tekerleklerden karayolu yapısına aktarılan 
ağırlıktır. 

AZAMİ DİNGİL AĞIRLIĞI: Araçların 
karayolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar 
vermeden geçebilmeleri için saptanan dingil 
ağırlığıdır. 

AZAMİ TOPLAM AĞIRLIK: Araçların 
karayolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar 
vermeden geçebilmeleri için saptanan toplam 
ağırlıktır. 

 



 HIZ SINIRLAYICI: Belirtilen değere göre araç hızını 
sınırlamak için öncelikli görevi motora yakıt 
beslemelerini kumanda etmek olan cihazdır. 

 

 AMBULANS: Hasta veya yaralı insan taşınması için 
tasarlanmış ve bu amaç için özel ekipmanlara sahip 
motorlu araçtır. 

 

 CENAZE ARABASI: Cenaze taşınması için 
tasarlanmış ve bu amaç için özel ekipmanlara sahip 
motorlu araçtır. 

 

 TARIM VE ORMANCILIK TRAKTÖRLERİ: Ana 
işlevi çekme gücü sağlamak olan ve tarım veya 
ormancılık alanlarında kullanılan aletleri çekmek, itmek, 
taşımak veya tahrik etmek için özel olarak tasarlanmış, 
en az iki dingilli, tekerlekli veya paletli araçlardır. 
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 Kırmızı ışık: Yolun trafiğe kapalı 
olduğunu bildirir,durup beklenir. 

 Sarı ışık: İkaz anlamında olup, 
yolun trafiğe açılıp ve kapanacağını 
bildirir. 

 Yeşil ışık: Yolun trafiğe açık 
olduğunu bildirir durmadan geçilir. 

 Kırmızı ışıkta birlikte yanan sarı 
ışığın anlamı: Yolun trafiğe 
açılmak üzere olduğunu ikaz eder, 
harekete hazırlı yapılır. 

 Yeşil ışıktan sonra yanan sarı 
ışığın anlamı: Yolun trafiğe 
kapanmak üzere olduğunu ikaz 
eder. Emniyetle duramayacak kadar 
yaklaşılmış ise geçilir. 

 



TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ 

TEHLİKE UYARI İŞARETLERİ 

BİLGİ İŞARETLERİ 

DURAKLAMA VE PARK ETME 

İŞARETLERİ 

OTOYOL İŞARETLERİ 



TEHLİKE UYARI 

İŞARETLERİ 

































































































































































































































BİLGİLENDİRME 

İŞARETLERİ 



 



 



 



OTOYOL 

İŞARETLERİ 

 



OTOYOL BAŞLANGICI 

 



OTOYOL SONU 



REFÜJ ORTASI YÖN LEVHASI 



KAPLAMA ÜSTÜ YÖN LEVHASI 

 



OTOYOL BANT DEĞİŞTİRME 



OTOYOL ŞERİT DÜZENLEME 

LEVHASI 



OTOYOL ÇIKIŞ LEVHASI 



OTOYOL ÇIKIŞ LEVHASI 



OTOYOL ÇIKIŞ LEVHASI 



OTOYOL ŞERİT KAPATMA 

LEVHASI 



KAPLAMA ÜSTÜ YÖN LEVHASI 

 



OTOYOL ŞERİT DÜZENLEME 

LEVHASI 

 



DURAKLAMA VE PARK 

ETME İŞARETLERİ 



DURMAK VE PARK ETMEK 

YASAKTIR 
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PARK ETMEK YASAKTIR 
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PARK YERİ 

 

http://www.tankes.com.tr/resim/galeri/153446_14_5_625b.jpg


PARK ETME ŞEKLİ 
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PARK ETME ŞEKLİ 
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PARK ETME ŞEKLİ 
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PARK ETME ŞEKLİ 
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HAFTANIN TEK GÜNLERİNDE 

PARK ETMEK YASAKTIR 

 



HAFTANIN ÇİFT GÜNLERİNDE 

PARK ETMEK YASAKTIR 



SINIRLI SÜRELİ PARK BÖLGESİ 

SONU 



KAPLAMA 

ÜSTÜNDEKİ 

ÇİZGİLER VE 

ANLAMLARI 



KESİK YOL ÇİZGİSİ: Aynı veya ters yönlü 

trafiği ayırmak için kullanılır. Öndeki araçları 

kurallara uyarak sollama yapabileceğimizi 

bildirir. 

 



DEVAMLI YOL ÇİZGİSİ: Bu çizginin geçiş 

amacıyla dahi ihlal edilmesi yasaktır. 

 



DEVAMLI VE KESİK YOL ÇİZGİSİ: Kesik 

çizgi taraftaki taşıtlar bu çizgileri geçiş 

amacıyla ihlal edebilirler. Ama sürekli çizgi 

tarafındaki taşıtlar ihlal edemezler 

 



DUR ÇİZGİSİ: Bu çizgiye gelindiğinde 

mutlaka durulmalıdır. 

 



KAVŞAK OKLARI: Kavşaklara yaklaşımda 

hangi şeritlerdeki taşıtların hangi yöne 

döneceklerini belirtir 

 



KISITLANMIŞ ALAN: Çapraz çizgilerle çizili 

alana girmek yasaktır. 

 



PARK YAPILMAZ: Bu şekilde taranmış olan 

alana park etmek yasaktır. 

 



YAYA GEÇİDİ: Yaya geçidinde yayaların 

geçişine izin verilmeli. 

OKUL GEÇİDİ: Okul geçidinde öğrencilerin 

geçişine izin verilmeli. 

 



GEREKLİ DURUMDA DUR: Gerekli 

durumda bu çizgiye gelindiğinde durulmalı. 

 



 ARAÇ SÜRME YASAĞI 

ARAÇ KULLANMA SÜRESİ 

 

 Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan 
sürücüler; 

1. 24 saatlik zaman diliminde devamlı olarak 4,5 , en az 45 
dk. mola vermeleri şartıyla toplam olarak 9 saatten 
fazla araç kullanmaları yasaktır. 

2. Otobüs, kamyon ve çekici araçlarında; Sürücülerin araç 
kullanma sürelerinin belirlenmesi için takograf cihazı 
bulundurmak zorunludur. 

Not: En fazla 6 günlük araç kullanımından sonra 1 günlük 
hafta tatili yapmak zorunludur. 

 

 



HIZ KURALLARI 



HIZ KURALLARI 

1. Zorunlu haller dışında şehirlerarası karayolunu 
kullanan motorlu araçlarda, araç cinsi gözetmeksizin 
asgari hız sınırı 15 km./saattir.  

2. Tehlikeli madde taşımaya mahsus olup, boş olarak 
trafiğe çıkan araçlar yukarıda belirtilen kendi sınıfına 
giren araçlara ait hız ile sürülebilirler. 

3. Römorklu veya yarı römorklu araçlarda (Römork 
takmış LTT. Hariç) en çok hız sınırı aynı cins 
römorksuz araçlara ait en çok hız sınırından saatte 10 
Km. daha düşüktür. 

4. Servis freni bozuk araçları çeken araçlar saatte 15 
Km.nin üstünde bir hızla sürülemez. 

5. Arızalı aracı çeken araç sürücüleri, araçlarını saatte 20 
km nin üstündeki bir hızla süremezler. 



HIZIN AZALTILMASI GEREKEN 

YERLER 

Kavşaklara yaklaşırken 

Dönemeçlere girerken 

Tepe üslerine yaklaşırken 

Dönemeçli yollarda ilerlerken  

Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken 

Tünellere yaklaşırken 

Dar köprü ve menfezlere girerken 

Demiryolu (hemzemin) geçitlerine yaklaşırken 

Yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapılan 
yol kesimlerine yaklaşırken 



TAŞITIN FRENLE DURDURULMASI 

 
İNTİKAL SÜRESİ (reaksiyon süresi)075sn                           

İNTİKAL MESAFESİ 

FREN MESAFESİ 

DURUŞ MESAFESİ 
 

 



TAKİP MESAFESİ 

                                                                                                                       

                    



TAKİP MESAFESİ 



ÖNDEKİ ARACI GECMEK 

İSTEYEN SÜRÜCÜ 
 

1. Arkadan gelen aracın bizi geçmeye başlamamış olmasına, 

2. Geçilecek aracın başka bir aracı geçmeye başlamamış olmasına, 

3. Araçların hız farkları ve uzunlukları itibarıyla geçiş için yeterli 
mesafenin bulunup bulunmadığına, 

4. Kullanılacak şeridin boş ve görüşün yeterli olmasına dikkat 
etmelidir. 

 



GEÇİLECEK ARACIN 

SÜRÜCÜSÜNÜN UYACAĞI 

HUSUSLAR 
 

1. Hızını arttırmamak, 

2. Yol vermek, 

3. Dönüşe geçmemek, 

4. Dönüş ışıklarıyla geç işaretleri vermemek, 

5. Bir başka aracı geçmeye ve sola dönmeye 
teşebbüs etmemek, 

6. Geçilen araç sürücüsü, ancak trafik 
zaruriyetlerinin gerekli olduğu takdirde bir 
kazanın olmaması için hızını arttırabilir veya 
emniyetli bir şekilde yolun müsait kısmında 
durup geçişin sağlıklı olmasını sağlamalıdır 





















ARAÇLARIN MANEVRALARI (DÖNÜŞLER) 



ARAÇLARIN MANEVRALARI (DÖNÜŞLER) 



ARAÇLARIN MANEVRALARI (DÖNÜŞLER) 





KAVŞAKLARDA İLK GEÇİŞ HAKKI 





KAVŞAKLARDA İLK GEÇİŞ HAKKI 



KAVŞAKLARDA İLK GEÇİŞ HAKKI 







KAVŞAKLARDA İLK GEÇİŞ HAKKI 



KAVŞAKLARDA İLK GEÇİŞ HAKKI 

































































DURMA DURAKLAM VE 

PARK ETME KURALLARI 

DURMA: Görevli kişilerce verilen dur 
emrinde, sesli, işaretli dur emrinde, kırmızı 
ışıkta,işaret levhalarına uyarak her türlü trafik 
zorunluluğu nedeni ile durdurulması haline 
denir. 

DURAKLAMA: Yolcu indirip bindirmek, yük 
yüklemek veya boşaltmak, beklemek amacıyla 
kısa süreli durdurulmasıdır 

 

PARK ETME: Duraklama ve durma halleri 
dışında taşıtın süresiz durdurulması halidir. 









DURMA DURAKLAMA VE 

PARKETME KURALLARI 
DURAKLAMANIN YASAK OLDUĞU YERLER 

 

1. Bir işaret veya levha ile duraklamanın yasak olduğu 
yerlerde, 

2. Sol şerit üzerinde, 

3. Yaya okul ve diğer geçitlerde, 

4. Kavşaklarda, tünellerde, eğimlerde, köprülerde, 
bağlantı yollarında ve bunlara yerleşim yeri içinde 5 
metre dışında 100 metre mesafe içinde, 

5. İşaret levhalarına yerleşim yeri içinde 15m yerleşim 
yerleri dışında 100m mesafede duraklama yasaktır. 



DURMA DURAKLAMA VE 

PARKETME KURALLARI 

5. Tepe üstlerine yakın yerlerde, 
dönemeçlerde, 

6. Otobüs, tramvay, dolmuş duraklarında, 

7. Duraklayan ve park eden araçların yol 
tarafında, 

8. İşaret levhalarına yerleşim yeri içinde 15 
metre dışında 100 metre mesafe içinde, 

9. Yerleşim yeri dışındaki karayollarında 
taşıtlara ayrılan bölümlerde duraklama 
yasaktır. 









              PARK ETMENİN YASAK OLDUĞU YERLER  

1. Duraklamanın yasak olduğu her yerde, 

2. Bir levha veya işaretle park etmenin yasak 
olduğu her yerde,  

3. Geçiş yolları önünde ve üzerinde, 

4. Yaya yolları üzerinde, 

5. Yangın musluklarına her iki yönde 5 
metre mesafede, 

6. Kamuya açık tesis ve iş yerlerinin giriş 
çıkış kapılarına her iki yönde 5 metre 
mesafede, 

7. Kamu hizmeti yapan taşıtların 
duraklarını gösteren levhalara her iki 
yönde 15 metre mesafede, 
 



Karayollarında trafiğe çıkacak 

araçlardan araçların imal, bakım, 

tadil ve montaj hakkındaki 

yönetmelikle gösterildiği şekilde 

ışık donanımını bulundurmaları 

ve bu ışıkları belirtildiği şekilde, 

kullanmaları zorunludur. 

.  

















KARAYOLUNDA BOZULUP KALAN 

ARAÇLARIN İŞARETLENMESİ VE 

ÇEKİLMESİ 
 Teknik arıza, kayma, motorda sorun, 

yükün kayması vb olaylar meydana geldiği 
taktirde, araç sürücüleri, bütün imkanları 
elverdiği ölçüde kullanarak hareket 
ettirme, itme ve benzeri yollarla, araçların 
karayolu dışına, bu mümkün olmaz ise, 
bankette, buda mümkün değil ise taşıt 
yolunun en sağına almak ve gerekli 
güvenlik ve uyarı tedbirlerini derhal 
almakla yükümlüdürler. 



ARIZALI ARAÇLARIN 

İŞARETLENMESİ 
Bozulan aracın ön ve arkasına diğer sürücülerin 

150m mesafeden açıkca görebilecekleri şekilde 
yansıtıcı veya kırmızı ışıklı cihaz konulması 

Dönemeç ve tepe üstü gibi yerlerde, aracın ön 
ve arkasından 30 ar metre mesafede olacak ve 
diğer sürücüler tarafından 150 metreden açıkça 
görülecek 

Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması 
halinde normal hava şartlarında 150m den 
görülebilecek şekilde 150x25cm ebadında 
Avrupa Topluluğu Direktifleri ve Avrupa 
Ekonomik Komisyonu Regülasyonlarından 
ECE 70 deki teknik şartlara uygun engel 
işaretinin konulması zorunludur. 











TEDBİRSİZ VE SAYGISIZ 

ARAÇ SÜRME YASAĞI 

 Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak. 

 Korkutmak ve şaşırtmak. 

 Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri 
yola atıp dökmek. 

 Seyir emniyetini ihlal ederek veya tehlikeye 
düşürerek, sürücülerin tedbirsiz ve saygısız 
davranışta bulunmaları ve bu şekilde araç 
kullanmaları yasaktır. 

 Sürücülerin, araç kullanırken cep 
telefonlarını kullanmaları yasaktır. (araç 
kitiyle konuşulabilinir) 



SES CİHAZI, KORNA, MÜZİK 

VE GÖRÜNTÜ CİHAZLARI  
 
 Görüşün yetersiz olduğu kavşak, dönemeç ve tepe 

üstlerine gelirken gelişi haber vermek için kullanılır. 

 Gereksiz yere gereğinden uzun ayarsız olarak 
kullanılması yasaktır. 

 Pikap, teyp ve benzeri cihazlar dolmuş otomobilleri  ile 
kamu hizmeti taşıması yapan otomobillerde 
bulunmayacaktır. Otobüslerde sürücünün 
kullanamayacağı uzaklıkta olması şartıyla bulunabilir. 

 Araca hoparlör taktırmak istendiğinde, trafik tescil 
şube veya bürolarından izin alınması gerekir. 

 Geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların uyarı cihazları 
diğer araçlara takılamaz  













                                                           

-Otobüs dışındaki motorlu araçlarda: 12.00m         -Römorklarda : 12.00 m. 
 

                                                   

-İki dingilli otobüslerde : 13.50 m.                          -İkiden çok dingilli otobüslerde:15.00 m. 

 

                                                 

-Yarı römorklu araçlarda: 16.50 m.                      -Mafsallı (Körüklü) otobüslerde: 18.75 m. 

 

                                           

-Römorklu otobüslerde  : 18.75                                   -Römorklu araçlarda : 18.75 m. 

 

AZAMİ UZUNLUKLAR 



AZAMİ AĞIRLIKLAR 

 
TEK DİNGİL 

Tahriksiz tek dingilde……................................10ton 

Tahrikli tek dingilde……………............…..……11.5ton 

Dingiller arası mesafe 1m ile 1.3m arası ise   16ton 

Dingiller arası mesafe 1.3 ile 1.8m arası ise   18ton 



 

 

       

ÇİFT DİNGİL  

                                                                       
Dingiller arası mesafe 1m den az ise:…………………………. 11,5ton 

Dingiller arasındaki mesafe 1m ile 1,3m arası ise:……..……….. 16ton 

Dingiller arası mesafe 1,3m ile 1,8m arası ise:………………….. 18ton 



ARAÇLARIN YÜKLENMESİ VE YOLCU 

TAŞINMASI 
    01.01.2007 tarihinden itibaren karayolu taşıma 

yönetmeliği kapsamında mesleki yeterlilik belgesi 
taşımak zorunludur. 

Uluslar arası yolcu taşımacılığı  

Yurtiçi yolcu taşımacılığı 

Uluslar arası eşya-kargo  taşımacılığı 

Yurtiçi eşya- kargo taşımacılığı 

Tehlikeli madde taşımacılığı yapacak sürücülere verilen 
belgedir. 

     ARAÇ SÜRÜCÜLERİNİN ; 

Taşıma sınırını aşacak şekilde  

Araçların çamurluk, basamak, karoseri kenarı, sürücü 
mahalli, aracın üstü ve bagaj merdiveni gibi dış 
kısımlarına 

Yük üzerinde ve araç dışında, insan taşınması yasaktır. 









KAMYON KAMYONET VE 

RÖMORKLARDA YOLCU 

TAŞINABİLME ESASLARI 

     Kamyon kamyonet ve römorklarda yük üzerinde insan 
taşınması yasaktır. 

     GEREKLİ HALLERDE BU ARAÇLARDA; 

 Araçların imal, tadil ve montajı hakkındaki 
yönetmelikte belirtilen ölçülere uygun oturma yerleri 
yapılması  

 Kasa kenarının düşmeyi önleyecek şekilde kapalı ve 
üzerinin örtülü olması, şartıyla taşıma sınırının her 
tonu için 2 yolcu taşınabilir. 

 Kısa mesafelerde işçi taşınmasında kullanacaklar için 
kasanın yan ve arka kapaklarının 90cm yükseklikte ve 
sağlam bir şekilde kapalı olması karoser zemininden 
itibaren en az 120 cm yüksekliğinde elle tutulacak 
sağlam bir korkuluğunun olması şartı ile ayakta 2işci 
taşınabilir. 



LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖRLERDE 

VE RÖMORKLARINDA YÜK VE İNSAN 

TAŞINMASI 

Bu araçlarla ticari amaçlı yük taşımak yasaktır 

Bu araçlar ticari olarak tescil edilemez. 

Tarım ürünlerinin toplanması yüklenmesi veya 
boşaltılması amacıyla tarla veya işyerine 
götürülüp getirmek üzere lastik tekerlekli 
traktörlerin römork veya yarı römorklarına, 
oturmaları şartıyla taşıma sınırının her tonu 
için en çok 3 kişi bindirilebilir yük üzerinde 
insan taşıması kesinlikle yasaktır. 



TEHLİKELİ MADDELERİN 

TAŞINMASI 

Niteliklerine göre tehlikesizce taşınması için 
gerekli şekilde ambalajlanmış olmalı 

Ambalajların bozulmaması patlayıcı madde 
bulunan kapların sarsılmaması, yüksekten 
düşürülmemesi için gerekli tedbirler 
alınmalıdır. 

Tehlike yaratacak derecede ambalajı bozulan 
ve zedelenen yüklenmeyecek ve taşınmayacak 
durumda olan malzemeler ayıklanarak gerekli 
tedbir alınarak yola çıkılır 

Patlayıcı, yanıcı ve yakıcı olanlarla kolayca ve 
kendi kendi kendine ateş alan maddelerin 
yüklenmesi ve boşaltılması sırasında 
bulundukları yere 30 m mesafe içinde sigara ve 
ateşle yaklaşılmamalı 



TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN 

ARAÇLARLA İLGİLİ OLARAK ; 

 Elektrik donanımları kısa devre, kontak yapmayacak ve kıvılcım 
meydana getirmeyecek şekilde düzenlenmiş ve izole edilmiş olmalı 

 Ön ve arka yanlarına kırmızı renkte zemin üzerine boyu 20 cm ve çizgi 
kalınlığı 2.5cm den az olmayan beyaz renkte ‘’TEHLİKELİ 
MADDE’’yazısı yazılmalı 

 Akaryakıt taşıyan araçların sarnıçları üzerine taşınan maddenin adı da 
yazılacak 

 Sürücünün kolayca kullanacağı yerde ve her an kullanılabilir durumda 
belirlenen nitelikte 6kg lık 2 adet ysc bulundurulmalı. 

 Araçların içine 6v tu geçmeyen pilli fener dışında aydınlatma cihazlarıyla 
girilmemeli 

 Araca başka yük alınmayacak mal sahibi veya hizmetliden başka 
bindirilmeyecek 

 Park etme veya duraklama halinde şoför, hizmetli ve bekçi gözetiminde 
bulundurulmalı 

 Diğer araçlara en az 50m mesafede takip mesafesi bırakmak 

 Duraklama halinde aralarında 20m mesafe bulundurmak zorunludur 

 Radyoaktif maddelerin taşınması için atom enerjisi komisyonundan izin 
alınmalı 



OTOYOL 

KURALLARI 



GEREKSİZ YERE YAVAŞ SÜRME VE 

YAVAŞLAMA YASAĞI 

Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça 
diğer araçların ilerleyişine engel olacak 
şekilde yavaş sürmeleri 

Belirlenen hız sınırlarının çok altında ve 
trafiğin akışına engel olacak şekilde 
sürmeleri 

Güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir 
talimata uyulması dışında başkalarını 
rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak 
şekilde gereksiz ve ani yavaşlamaları 
yasaktır  



BİSİKLET, MOTORLU BİSİKLET VE 

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ İLE 

İLGİLİ KURALLAR 

 Yaya yollarında sürülmesi  

 Bisiklet yolu olduğu halde, bisiklet ve motorlu bisikletin taşıt yollarında 
sürülmesi 

 İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinden yan yana sürülmesi 

 Bunlara sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişinin 
taşınması 

 Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazla taşınması 

 Bu araçla diğer araçlar izlenirken, geçilirken ve manevra yaparken diğer 
araçları tehlikeye düşürücü hareketlerini kısıtlayıcı davranışta 
bulunmaları 

 Akrobatik hareketler yapılması 

 Bunların başka bir araca bağlanarak tutunarak sürülmesi 

 Sürerken elde paket ve benzeri malzeme taşınması 

 Bu araçlar üzerine kasa, sandık ve benzeri yaptırılarak karayolunda ticari 
amaçlı yük ve eşya taşınması yasaktır 

NOT: Bisiklet sürenlerin 11 yaşını motorsuz araçları sürenlerin 13 yaşını 
doldurmuş olmaları gerekmektedir.  



ÇOCOK, HASTA VE ENGELLİ 

TAŞITLARI, GÖRMEYEN YAYALAR, 

YÜRÜYÜŞ KOŞULLARI 

Beyaz baston taşıyan 

Kollarında 3 siyah yuvarlaklı sarı bant bulunan 

Bir yayanın yaya bir köpeğin yardımı ile 
yürüyen  

Kişilerin taşıt yolu üzerinde bulunmaları 
halinde bütün sürücülerin yavaşlamaları, 
gerektiğinde durmaları ve yardımcı olmaları 
zorunludur 

Yetkili veya görevli kişilerin yönetimdeki 
yürüyüş kolları arasından geçmek yasaktır 



YAYALAR ELLE SÜRÜLEN VEYA 

HAYVANLA ÇEKİLEN ARAÇLAR, 

HAYVAN SÜRÜCÜLERİ 

 Yayalar yaya yolu veya banketten, iki tarafında banket varsa 
gidişe göre sol banketten yürürler 

 Karşıdan karşıya geçişlerde yaya veya okul geçitlerini 
kullanmaları 

 100m mesafede yaya okul geçidi ve kavşak yoksa yola girmeden 
önce duramayacak kadar yaklaşmış olan araçların geçişini 
bekledikten sonra en kısa yoldan hızlı bir şekilde geçmeleri 

 Yaya yolu bulunmayan yollarda yürümek zorunda kalan yayalar 
araç sürücüleri tarafından gece görünebilmeleri için açık renk 
elbise giymeleri elde ışıklı cihaz taşımaları  

 Sürü veya kümeleri 30m den kısa tutmak  

 Boyu 30m yi aşan sürü veya kümeleri kısımlara ayırmak  

 Hayvanlarla çekilen ve elle sürülen araçlarda; ön sol dış yanda bir 
veya her iki yandan birer adet ışık verecek lamba veya reflektör 
bulundurmaları zorunludur 



TRAFİK KAZALARININ GENEL 

DURUMU, KAZA FAKTÖRLERİ, 

KUSUR PAYLARI  
      SÜRÜCÜ KUSURLARI: 
 Hatalı sollama  

 Alkollü araç kullanma  

 Aşırı hız 

 Kırmızı ışıkta durmamak 

 İşaret vermeden ani dönüşler yapmak 

 Öndeki aracı yakın takip etmek 

 Uykusuzluk ve dikkat eksikliği, refleks azaltan ilaç kullanımı 

 Uygun şerit kullanmama 

 Geçiş haklarına uymama 

 Taşıma sınırına uymama 

      YOL KUSURLARI: 
 Yolda çökme, işaret eksikliği , yanlışlığı ve yol yapı kusurları 

     ARAÇ KUSURLARI: 
 Lastik aşınmaları, rot çıkması, fren patlaması vb 

     YAYA KUSURLARI: 
 Yola aniden çıkma,araçlara ilk geçiş hakkını vermeme, duran taşıtın önünden ve 

arkasından çıkmak, kırmızı ışıkta geçmek 

      YOLCULARIN KUSURLARI: 
 Taşıttan atlamak, araç dışında yolculuk etmek, araçtan habersiz inmek ve binmek 



ARAÇLARIN TESCİL İŞLEMLERİ, 

MOTORLU ARAÇLARA AİT TEKNİK 

ŞARTLAR İLE MUAYENELERİ 

      Araç sahipleri araçlarını yetkili tescil kuruluşuna tescil ettirmek 
ve tescil belgesi almak zorundadırlar 

     ANCAK; 

 Tescil edildiği ülkenin tescil belgesi bulunanlardan 

 Geçiçi olarak ülkemize girmesine izin verilen araçlar 

 İkili veya tek taraflı anlaşmalara göre tescil mecburiyeti 
getirilmeyen araçlar 

 Motorlu araçları imal, tadil, ihraç edenlerin ve satıcılığını 
yapanların satış ve sergileme amacıyla bu işlerde maliki olarak 
bulundurdukları araçlar 

 Belediyelerce tescilli bütün motorsuz taşıtlar  









ARAÇLARIN TESCİL 

İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ 

BELGELER  

 Sahiplik belgesi 

 Taşıt alım vergisi ödeme belgesi 

 Teknik belge (karayolu uygunluk belgesi) 

 Zorunlu mali sorumluluk sigortası belgesi 

 Motorlu taşıtlar vergisi ödeme belgesi 

 Çevre kirliliği önleme fonu hesabına yatırılması gereken 
miktarın ödendiğine dair belge 

 Aracın özel veya teknik muayenesinin yapıldığına dair 
belge ibraz edilir 

     Bilgi ve belgelerin doğruluğu kontrol edildikten sonra 
müracaat edene; trafik belgesi, tescil belgesi ve tescil 
plaka numarası verilir ve aracın plakası bastırılır. 

NOT: Satın alma işlemi bittikten sonra 3ay içinde tescil 
işlemi yaptırmak zorunludur. 



DAHA ÖNCE TESCİLİ YAPILMIŞ BİR 

ARACIN TESCİLİ  

     Aracı devralan kişiden; 

 Sahiplik belgesi(noter devir senedi) 

 Zorunlu mali sorumluluk sigorta belgesi 

 Motorlu taşıtlar vergisinin ve trafik cezasının 
bulunmadığına dair vergi dairesinden alınacak ‘’borcu 
yoktur belgesi’’ 

 Aracın muayenesinin yapıldığına dair belgeleri ibraz 
etmesi istenir 

 Araçları devralanlar 1ay içerisinde tescil işlemlerini 
yaptırmaları zorunludur 

 Devir işlemi noterce olması zorunludur noter 
tarafından yapılmayan devir geçersizdir 

 Devredilen araç üzerinde renk veya teknik değişiklik 
yapanlar 30 gün içinde tescil kuruluşuna bildirmeleri 
zorunludur. 



TESCİL (kayıt) PLAKALARI 

     NİTELİKLERİ; 

 Tescil plakaları 0.97mm kalımlığında dikdörtgen 
biçiminde alüminyumdan yapılır. 

 Geçici plakalardan gümrük plakaları ile 6 güne 
kadar verilen plakalar, plastik veya karton kağıttan 
yapılabilir. 

     

     ÖLÇÜLERİ; 

 Motorlu bisiklet, motosiklet, yük motosikleti ve 
lastik tekerlekli traktörlerde 15x24 cm 

 Otomobil, kamyonet, minibüs, kamyon çekici ve 
otobüslerde, ön plaka 11x52, arka plaka 21x32 cm 
İthaline izin verilen veya ülkemizde imal edilen 
malul ve engellilere ait özel tertibatlı araçlara, 
üzerinde engellilere mahsus işaret bulunan 
plakalardan verilir 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ARAÇLARIN MUAYENELERİ 

Hususi otomobiller ile bunların her türlü römorkları ilk 3 
yaş sonunda ve devamında her 2 yılda bir 

Resmi ve ticari plakalı otomobiller ile bunların her türlü 
römorkları ilk 2 yaş sonunda ve devamında 1 yılda bir 

Lastik tekerlekli traktörler ile bunların her türlü römorkları 
ilk 3yaş sonunda ve devamında 3 yılda bir 

Motosiklet ve motorlu bisiklet ve bunların her türlü 
römorkları ilk 3 yaş sonunda ve devamında 2 yılda bir 

Diğer bütün motorlu araçlar ile bunların her türlü römorkları 
ilk 1 yaş sonunda ve devamında 1 yılda bir periyodik 
muayeneye tabi tutulur. 

 







SÜREBİLECEĞİ ARAÇ CİNSİ;                                                                

Motosiklet, motorlu bisiklet 

 

ÖĞRENİM ŞARTI; 

En az ortaokul veya 8 yıllık temel eğitimi 

almış olmak 

 

YAŞ ŞARTI; 

17 yaşını doldurmuş olmalı 

 





SÜREBİLECEĞİ ARAÇ CİNSİ; 

Otomobil, minibüs, kamyonet, traktör 

 

ÖĞRENİM ŞARTI; 

En az ortaokul veya 8n yıllık temel eğitimi almış 

olmak  

 

YAŞ ŞARTI; 

En az 18 yaşında veya 18yaşından gün almış 

olmak 

 





SÜREBİLECEĞİ ARAÇ CİNSİ; 

Kamyon, otomobil, minibüs, kamyonet, traktör 

 

ÖĞREMİN ŞARTI; 

En az orta okul veya 8 yıllık temel eğitimi almış 
olmak 

 

YAŞ ŞARTI; 

En az 22 yaşında veya 22 yaşından gün almış 
olmak 

 





SÜREBİLECEĞİ ARAÇ CİNSİ; 

Otobüs, kamyon, otomobil, minibüs, kamyonet, 
traktör 

 

ÖĞRENİM ŞARTI; 

En az orta okul veya 8 yıllık temel eğitimi almış 
olmak 

 

YAŞ ŞARTI; 

En az 22 yaşında veya 22 yaşından gün almış 
olmak 





SÜREBİLECEĞİ ARAÇ CİNSİ; 

Lastik tekerlekli veya paletli iş makinaları 

 

ÖĞRENİM ŞARTI; 

En az ilk öğretimini tamamlamış olmalı 

 

YAŞ ŞARTI; 

En az 18 yaşında olmak veya 18 yaşından gün 

almış olmak 





SÜREBİLECEĞİ ARAÇ CİNSİ; 

Hasta ve sakat araçları 

 

ÖĞRENİM ŞARTI; 

En az ilköğretimini tamamlamış olmalı 

 

YAŞ ŞARTI; 

En az 17 yaşında olmak veya 17 yaşından gün 

almış olmak 

 



SÜRÜCÜ BELGELERİNİN TRAFİK 

GÖREVLİSİ TARAFINDA GERİ 

ALINMASI ŞARTLATI 

Sürücünün araç sürmesine engel olacak sağlık durumunda 
değişiklik görülmesi halinde  

Sürücü belgesinin sahte olması durumunda 

Sürücü belgesinin hile ile alındığı durumda  

Suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 1yıl içinde 
toplam 100 ceza puanını aştığı tespit edilen sürücülerin 
belgeleri 2 ay süre ile geri alınır 

Aynı yıl içinde ikinci defa 100 ceza puanını dolduran 
sürücülerin belgeleri 4 ay süre ile geri alınır 

Bir yıl içinde 3 defa 100 ceza puanını dolduran sürücülerin 
belgeleri süresiz geri alınır iptal edilir  

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarında asli kusurlu sayılan 
sürücülerin belgeleri 1yıl süre ile geri alınır 

 





TRAFİK KAZALARINA 

KARIŞANLARIN SORUMLULUKLARI 

TRAFİK KAZASINA KARIŞANLAR; 

 Hareket halinde iseler durmak ve gerekli emniyet 

tedbirini almak 

 Kazada can ve mal güvenliğini etkilemiyorsa 

sorumluluğun saptanmasına yararlı olacak kanıt ve izler 

dahil kaza yerindeki durumu değiştirmemek 

 Kazayı yetkililere bildirmek ve yetkililer gelene kadar 

kaza yerinden ayrılmamalı 

 Zarar verilen araç eşya ve mülkün sahibini veya ilgili 

kişileri bulmak 

 Yalnız maddi hasarlı kazalarda kazazedeler karşılıklı 

kaza tespit tutanağı tutmak zorundadırlar 



TRAFİK KAZA TESPİT TUTANAĞI 

TUTULMAYACAK HALLER 

 Sürücü belgesiz motorlu araç kullanıyorsa veya 
yetersiz sürücü belgesiyle araç kullanıyorsa 

 Sürücüde yaş küçüklüğü varsa 

 Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa 

 Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası 
kamu kurumlarına ait ise 

 Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana 
geldiyse 

 Trafik kazasında sadece üçüncü kişilere ait eşyalara 
zarar gelirse 

 Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının 
trafik sigortası yok ise  

 Trafik ölüm veya yaralanma ile sonuçlanırsa 

Bu hallerde 155polis veya 156jandarmaya bilgi 
verilmeli.  



TRAFİK KAZALARINDA ASLİ (ESAS) 

KUSURLU SAYILAN HALLER 
Sürücülerin Asli Kusur Halleri: 
1- Kırmızı ışıkta veya görevlinin dur işaretinde geçmek, 

2- "Taşıt giremez" levhasının bulunduğu karayoluna veya 

bölünmüş karayolunda karşı yönden gelen trafiğin 

kullandığı şerit veya bağlantı yoluna girmek, 

3- İkiden fazla şeritli taşıtyollarında, karşı yönden gelen 

trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girmek, 

4- Arkadan çarpma, 

5- Geçme yasağı olan yerlerde önceki aracı geçmek, 

6- Dönüş manevralarını yanlış yapmak, 

7- Şeride tecavüz etmek, 

8- Kavşaklarda ilk geçiş hakkına uymamak, 

9- Daralan kaplamalarda geçiş kolaylığı sağlamamak, 

10- Manevraları düzenleyen kurallara uymamak, 

11- Yerleşim yerleri dışındaki karayolunda zorunlu haller 

dışında duraklamak veya park etmek, 

12- Kurallara uygun olarak parkmetmiş araca çarpmak. 
  



TRAFİK SUÇLARI ve KARŞILIĞI CEZALAR 
Trafik suçlarına ilişkin davalara trafik mahkemeleri, bunların 

bulunmadığı  yerlerde sulh ceza mahkemelerinde bakılır. 

Adli Cezalar: 
1- Hafif para cezası 

2- Hafif hapis (Hafif para cezası ile birlikte) 

3- Belgelerin geri alınması (Hafif para cezası ile birlikte) 

4- İşyeri kapatma (Hafif para cezası ile birlikte) 

İdari Cezalar: 
1- Para cezası 

2- Belgelerin geri alınması 

3- Puan cezası (Suçun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 

100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri 2 ay süre ile 

geriye alınır ve eğitime tabi tutulur. Aynı yıl içinde ikinci defa 100 ceza 

puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri 4 ay süre ile geri alınarak 

psiko-teknik değerlendirilmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi 

tutulurlar. 

Muayene sonucunda sürücülük yapmasına engel hali bulunmayanların 

belgeleri, süresi sonunda iade edilir. Bir yıl içinde üç defa ceza puanını 

dolduran sürücülerin sürücü belgeleri süresiz olarak iptal edilir.) 



Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına  asli kusurlu olarak 

sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri ise 1 Yıl   

süre ile geri alınır. 

İdari bir trafik suçu işlenenler hakkında Ceza Tutanağı 

düzenlenir. ödeme peşin veya tutanağın tebliğ tarihinden 

itibaren 15 gün içinde yapılırsa cezada 1/4 peşin ödeme 

indirimi yapılır.Para cezalarının tutanağın tebliğ 

tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi gerekir 1 ay 

içinde ödenmeyen cezalar için her ay % 5 faiz 

uygulanır.Ancak toplam tutar cezanın 2 katını 

geçemez.Trafik para cezası tutanakları, takip ve tahsil 

için bu tutanakları düzenleyenler tarafından 7 iş günü 

içinde ilgili mal müdürlüğü saymanlığına gönderilir. 



ARAÇLARDA BULUNDURULMASI ZORUNLU ARAÇ ve GERÇLERİ 

1- Takoğraf: Otobüs kamyon ve çekicilerde. 

2- Taksimetre: Taksi otomobillerinde 

3- Yangın söndürme cihazı: Cihaz sürücünün hemen yanında 

bulunmalıdır.  

a) Otomobil, minibüs ve kamyonetlerde 1 kg. kapasiteli bir adet, 

b) Otobüs, kamyon ve çekicilerde 6 kg. kapasiteli bir adet, 

c) Tehlikeli madde taşıyan araçlarda 6 kg. kapasiteli iki adet, 

4- Reflektör: Motosiklet ve motorlu bisiklet hariç, bütün motorlu 

araçlarda iki adet, 

5- Stepne: Şehirlerarası yolcu taşıyan bütün araçlarda, 

6- Tekerlek takozu: Otobüs, azami ağırlığı 3,5 tondan fazla olan 

araçlar ve iki dingilli römorklarda bir adet. Üç veya daha çok 

dingilli taşıtlarda ve tek dingilli römorklarda iki adet. 

7- Yedek malzeme ve takımlar: Otomobil, minibüs, Otobüs, 

kamyonet, kamyon, çekici ve lastik tekerlekli traktörlerde. 

8- İlk yardım çantası: Otomobil, minibüs, Otobüs, kamyon, çekici 

ve lastik tekerlekli traktörlerde 
 

 



 ÇEVRE BİLGİSİ 
Çevre: İnsanı etkileyen ve insanlardan etkilenen dış ortama denir. 

Çevre koruma: Çevre kirliğini önlemek amacıyla yapılan 

çalışmalara denir. 

Atık: Çevrede bozulma meydana getirecek miktarda çevreye 

boşaltılan maddelere denir.Atıklar çirkin görünüm arz etmesinin 

yanı sıra pis koku yayar ve hastalık bulaştıran zararlıların 

üremesine sebep olur. 

Çevre Kirliliği: İnsanların faaliyetleri sonucu havada, suda, 

toprakta meydana gelen olumsuz gelişmeler, ekolojik değerin 

bozulması, gürültü koku, ve atıkların meydana getirdiği zararlı 

sonuçlardır. 

Çevre Hakkı: Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama 

hakkını ihlal edenlere karşı yargı mercileri önünde savunma 

hakkıdır. 

dBA: Ses değerlendirme birimi, 

Gürültü: Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak 

seviyede çıkartılan, istenmeyen seslerdir. 



Çevre Kirlilikleri: 
1- Hava kalitesini bozan kirlilik sebepleri: 

a) Bakım yapılmamış araçların fazla yakıt yakması, 

b) Temiz olmayan yakıt kullanılması, 

c) Trafik yoğunluğunu, 

d) Zorunlu haller dışında araç kullanma, 

e) Trafik yoğunluğu nedeniyle aracın uzun süre trafikte seyretmesi, 

f) Duraklama sırasında motorun gereksiz yere çalıştırılması, 

g) Araç motoru rölantide çalışırken egsoz dan çıkan karbon 

monoksit gazı  

% 3,5'den, araç hareket halindeyken % 4,5'den fazla olmamalıdır. 

h) Araçların egzoz gazları, yağ ve yakıt sızıntıları, akıntıları ve 

buharları, lastik tozları ve parçaları, araçların taşıdıkları yüklerin 

tozaması, buharlaşması v.b. 

ı) Taşıtlara taşıma sınırı üzerinde yük yüklemek, aşırı hızlı gitmek, 

araç dışına gereksiz aksesuarlar takmak, seyir halinde camları 

açmak, lastik havalarının uygun seviyede olmaması, gereksiz yere 

taşıt kullanmak havayı kirletir. 



• Küçük silindir hacimli taşıtların kullanılması,aynı güçte olan 

taşıtlardan hafif olanının tercih edilmesi 

• Yürüyerek gidilebilecek yere her hangi bir araçla 

gidilmemesi çevrenin korunması için alınacak tedbirlerdendir.  

• Kurşunsuz yakıt kullanılmalı, çünkü havadaki kurşun 

kirliliğinin en önemli kaynağı taşıtlardır. 

• Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarından 

yararlanmalıdır. 

• Araç kullanırken trafiğin yoğun olmadığı saatleri, trafiğin 

yoğun olmadığı yolları tercih etmek gerekir. 

• Gidilecek yere en kısa mesafeden gidilmelidir. Kısa 

mesafenin seçilmesi, enerji ve yakıt tasarrufu sağlamanın 

yanı sıra çevrenin kirletilmemesi bakımından da yarar sağlar.  

• Üstelik turistlerde temiz bir ülkeyi tercih ederler. 

•Hava kirliliği, insanlarda nefes darlığı, kanser ve toplu 

ölümler gibi zararlara yol açmaktadır. 



TOPRAK KİRLİLİĞİ 

Otomobil, minibüs, Otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve 

lastik tekerlekli traktörlerde. 

a) Araç bakımlarının uygun ortamlarda yapılması, motor 

yağı, yakıt, asit vs. atıkların toprağa dökülmesi, 

b) Araçlarda kullanılan, yenilen ve içilen maddelerin 

artıklarının çevreye atılması, 

c) Kimyasal ve radyoaktif maddelerin emniyet tedbirleri 

alınmadan taşınması, (Radyoaktif maddelerin 

yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması için Türkiye Atom 

Enerjisi Kurumu'ndan izin alınması zorunludur.) 

d) Sürücülerin orman ve tarım arazisi yangınlarına 

sebep olmaları, 

e) Dökülecek, taşacak tozacak vb. şekillerde yük 

taşımak. 

Bunlar toprak kirliliğine neden olur 
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