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TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ-2 
 
 

ARAÇ SÜRME YASAĞI 
 
 
 Uyuşturucu ve keyif verici maddeleri kullanan    sürücülere verilecek 

cezalar: 
 
 Araç kullanmaktan  men edilme, hafif para cezası, 6 ay hafif hapis cezası 

ayrıca sürücü belgesi 5 yıl süre ile geri alınır. 
  

o Sürücüler ile ilgili alkollü içki kullanma yasağı: 
 Hususi otomobil kullanan sürücüler, kandaki alkol miktarı 0,50 promili 

geçmeyecek kadar alkollü içki almış olarak araç kullana bilirler. 
 
 Resmi ve ticari araç kullananlar hiçbir şekilde alkollü içki almış olarak araç 

süremezler. 
 
 
 Alkollü olarak araç kullanma yasağına uymayan sürücülere verilecek 

cezalar: 
 

1. İlk defa ihlali halinde, 6  ay süre sürücü belgeleri geri alınır ve hafif para 
cezası uygulanır. 

2. İkinci defada 2 yıl süre sürücü belgeleri geri alınır.Hafif para cezası ve 
eğitime tabi tutulurlar. 

3. Üçüncü kez aynı suçu işleyen sürücülere 6 aydan az olmamak şartıyla hapis, 
hafif para cezası sürücü belgelerine 5 yıl süre ile el konulur ve psiko-teknik 
değerlendirilmeye tabii tutulurlar, olumlu bulunan sürücülerin belgeleri geri 
verilir 

 
 
 Sürücü belgesiz araç kullananlar veya sürücü belgeleri, kullandıkları 

araçlara göre yetersiz olanlara verilecek cezalar: 
 Geçerli sürücü belgesi olmadan araç kulanarak trafiğe çıkanlara para cezası 

uygulanır.Ayrıca aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren arç 
sahibine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda idari para cezası verilir. 

 
 
 Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüler; 
1. 24 saatlik zaman diliminde devamlı olarak 4,5 saat, en az 45 dk. mola 

vermeleri şartıyla toplam olarak 9 saatten fazla araç kullanmaları yasaktır. 
2. Otobüs, kamyon ve çekici gibi araçlarda Sürücülerin araç kullanma,dinlenme 

süreleri ve yaptıkları hızın belirlenmesi için takograf cihazı bulundurmak ve 
kullanmak zorunludur. 
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MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ 
 
 Src1 Belgesi: Uluslararası yolcu taşımacılığı 
 Src2 Belgesi: Yurtiçi yolcu taşımacılığı 
 Src3 Belgesi: Uluslararası eşya ve kargo taşımacılığı 
 Src4 Belgesi: Yurtiçi eşya ve kargo taşımacılığı 
 Src5 Belgesi: Tehlikeli madde taşımacılığı) 

 
 Src1 türü belge almış olanlar Src2 belge türünü,Src3 türü belge alanlar Src4 

belge türünü almış kabul edilirler. 
 
 

KARAYOLLARININ KULLANILMASI 
 

Aksine bir işaret ve durum bulunmadığı hallerde bütün sürücüler: 
1. Araçları yolun en sağından sürmek, 
2. Yol çok şeritli ise hızının gerektiği şeritten sürmek, 
3. İki yönlü dört ve daha çok şeritli yollarda motorsiklet minibüs, kamyonet ve 

otobüs dışındaki araçları sürenler sağ şeridi kullanmak zorundadırlar. 
4. Üç ve iki yönlü karayolunda en sol şeride girilmesi yasaktır. 
5. Kavşaklara yerleşim birimleri içerisinde 30 metre dışında 150 metre kala 

şerit değiştirilmez. 
6. İki şeridin birden kullanılması ve sinyal vermeden şerit değiştirilmesi 

yasaktır. 
7. Sol şeridi sürekli işgal etmek yasaktır. 
8. Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritteki araçların emniyetle geçmesini 

beklemek. 
9. Bölünmüş yollarda karşı yönden gelen trafik için ayrılmış yol kesimine girmek 

yasaktır. 
10. Dört veya daha fazla şeritli ve iki yönlü yollarda,karşı yönden gelen trafik 

için ayrılan yol kısmına girmeleri yasaktır.  
 
 

TÜRKİYE'DE ARAÇLARIN UYMASI GEREKEN YASAL HIZ 
SINIRLARI 

 
Meskun Mahal : Kelime anlamı olarak; “içinde insanların oturduğu, yaşadığı yer, 
yerleşim yeri” anlamında kullanılmaktadır. 
 
Sürücüler hızlarını: 
 
 Kullandıkları aracın cinsine göre, 
 Yük durumuna göre, Yol durumuna göre, 
 Hava ve görüş durumuna göre, 
 Trafik durumuna göre, 
 Trafik işaret levhalarında belirtilen hız sınırlarına göre ayarlamak 

zorundadırlar. 
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HIZ KURALLARI 
 
 
Asgari hız (en düşük hız) Azami hız(en yüksek hız) 
 
1. Zorunlu haller dışında şehirlerarası karayolunu kullanan motorlu araçlarda, araç 
cinsi gözetmeksizin asgari hız sınırı 15 km/saat, otoyollarda 40 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. Sürücüler: Kavşaklara, dönemeçlere, tepe üstlerine, yaya ve okul geçitlerine, 
devamlı dönemeçlere, demiryolu geçitlerine, tünellere, dar köprü ve menfezlere 
yaklaşırken hızlarını azaltmak zorundadırlar. 
6. Sürücüler hızlarını: Hava, görüş, yol, yük durumuna, kullandıkları araçların 
cinslerine ve trafik durumunun gerektirdiği diğer işaret levhaları ve şartlara 
uydurmak zorundadırlar. Not: İntikal mesafesi ile fren mesafesinin toplamı duruş 
mesafesini verir. 
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YAYA, OKUL VE DEMİRYOLU GEÇİTLERİ 
 

1. Yaya geçitlerinde ilk geçiş hakkı yayanındır. 
2. Yaya geçitlerine yaklaşan sürücüler hızını azaltmalı geçme yasağına uymalı 

varsa yayalara ilk geçiş hakkı vermelidir. 
3. Yaya yolu bulunmayan karayolunda yürümek zorunda kalan yayalar sol 

banketi kullanmalıdır.  
Sebebi; Karşı yönden gelen araçları görmeleri, araç sürücülerinin de kendilerini 
görebilmeleri için. 
 

4. Yayalar karşıya geçişlerini kavşak ağızları, yaya, okul ve diğer geçitlerde 
yapmalıdırlar. 

5. Bunların bulunmaması halinde yaya önce sola sonra sağa bakmak suretiyle ilk 
geçiş hakkını duramayacak kadar yaklaşmış araçlara verdikten sonra karşıya 
geçmelidir. 

6. Demiryolu geçitlerine gelindiğinde durulur, ışıklı ve sesli işarete, görevliye 
uyulur. 

7. Kontrolsüz demiryolu geçitlerine gelindiğinde ise makul bir mesafede 
durulur. Demiryolu aracının gelmediğinden emin olduktan sonra geçilir. 

 
 

TAKİP MESAFESİ 
 

Aracın iki saniyede gideceği yol uzunluğudur. 
 
88-89 kuralı ile bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan 
yoldur. 
 
Seyir halinde iken öndeki araçla takip mesafesi en az kullanılan aracın hızının 
yarısı  kadardır. 
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 Tehlikeli madde taşıyan taşıtlar yerleşim yeri dışında öndeki aracı 50 metre 

aralıkla takip etmesi gerekmektedir. (Hızları ne olursa olsun) öndeki araç 
kendi cinsinden olursa takip mesafesi 80 metre olur. 

 
 Kol ve grup halinde seyreden araçlar ise; Başka bir aracın güvenle 

girebileceği kadar açıklık bırakmalıdır. Bu açıklık takip mesafesinden az 
olmamalıdır. 

 

 
 
 

YOL ÇİZGİLERİ 
 
Kesik yol çizgisi: Bu çizgi boyunca kurallara uymak şartıyla öndeki araç geçilebilir. 
 

 
 
Devam yol çizgisi: Bu çizgi boyunca hiçbir sebeple sol şeride geçilemez ve 
üzerinden gidilemez. 
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Kesikli ve devamlı yol çizgisi: Sadece bir yönden geçme yasağı getirmiştir. Araca 
en yakın olan çizginin anlamına göre hareket edilir. 
 

 
 
Yan yana iki devam yol çizgisi: Yolu, bölünmüş yol durumuna getirmiştir. Hiçbir 
şekilde karşı yönden gelen araç trafiğine geçilemez. 
 

 
 
 
 

ARAÇLARIN MANEVRALARI (DÖNÜŞLER) 
 
 
 
 Sağa dönüş yapacak araç, yerleşim 

yerleri içinde 30mt. yerleşim yerleri 
dışında 150mt. mesafeden önce dönüş 
ışıklarını yakarak sağ şeride geçerler 

 
 
 Sağa dönüşler dar kavisle yapılır. 

Yayalara ve bisiklet yolundaki 
bisikletlilere ilk geçiş hakkı verilir, yaya 
yoksa geçiş tamamlanır. 
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Sola dönüş yapacak araç, yerleşim yerleri 
içinde 30mt. yerleşim yerleri dışında 150mt. 
mesafeden önce dönüş ışıklarını yakarak gidişe 
ayrılan şeridin en soluna geçerler. 
 Sola dönüşler geniş kavisle yapılır. 
 Kavşağa girmeden önce aksine bir işaret 

yoksa sağdaki araçlara, 
 Kavşağa girdikten sonra karşıdan gelip 

duramayacak kadar yaklaşan araçlara 
ilk geçiş hakkı verilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 Orta ada etrafında geriye dönüş yapan 

araçların sürücüleri şeritlerini 
muhafaza etmeye dikkat edeceklerdir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ÖNDEKİ ARACI GEÇME ARKADAKİ ARACA YOL VERME 
 
 

Öndeki aracı geçmek isteyen 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. 
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Öndeki aracı geçmek isteyen sürücü: 
1. Geçilecek aracın sürücüsü ikaz edilerek geçme arzusu bildirilir, 
2. Geriyi görme aynasından geçtiği aracı görünceye kadar,sol şeritte kalır 

geçtiği aracı gördükten sonra sinyal vererek sağ şeride geçer.   
3. Geçiş için kullanılacak şeritten gelen araç varsa şeritten gelen araç varsa 

emniyetle geçmesini beklemek zorundadır. 
 

 
 
 

Geçişler sol şeritten yapılır. Ancak şu araçların sağından geçiş yapılabilir. 
 

1. Yolun ortasından giden tramvayların 
2. Sola dönüş yapan trafik zaruriyetleri sebebiyle yolun solunda duran sola 

dönüş yapacak araçların, 
3. Yolun solunda görev yapan geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların sağından 

geçiş yapılabilir. 
 
 

Geçilecek aracın sürücüsünün uyacağı 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. 

 
Öndeki aracı geçme yasağı olan yerler: 

 
1. Kavşaklara, 
2. Dönemeçlere, 
3. Tepe üstlerine, 
4. Yaya, okul ve demiryoluna, 
5. İki şeritli ve iki yönlü tünellere yaklaşırken öndeki aracı geçmek yasaktır. 

 
Sürücüler geçiş şeridinde geçilen aracı, geriye görme aynasından görünceye 
kadar kalırlar. 
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KAVŞAKLARDA İLK GEÇİŞ HAKKI 
 
 
 
 
 
Bütün sürücüler doğru geçmekte olan 
tramvaylara ve bu yoldan geçen 
araçlara geçiş hakkını verirler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bölünmemiş karayolundaki sürücü 
bölünmüş kara yolundaki araçlara geçiş 
hakkını verirler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bir iz veya mülkten kara yoluna çıkan 
sürücüler karayolundaki araçlara geçiş 
hakkını verirler. 
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Dönel kavşak dışındaki sürücüler dönel kavşak içindeki araçlara geçiş hakkını 
verirler. 
 

 
 
Kontrolsüz kavşaklarda sağdaki araçlara ilk geçiş hakkı verilmelidir. 
 

 
 
Motorsuz taşıt sürücüleri, LTT ve iş makineleri sürücüleri, motorlu araçlara ilk geçiş 
hakkını vermek zorundadır. 
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Tali yoldan gelen araç sürücüleri anayoldaki araçlara ilk geçiş hakkını verirler. 
 

 
 
 
Dönüş yapan sürücüler kurallara uygun şekilde karşıya geçen yayalara yol verirler. 
 
 

 
 
 
 
 
Dönüş yapan sürücüler, varsa bisiklet yolundaki bisikletlere yol verirler. 
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Sola dönecek araç sürücüsü, sağdan ve karşıdan gelen araçlara yol verirler 
 

 
 
 
Bütün sürücüler geçiş hakkını, geçiş üstünlüğüne sahip araçlara vermek zorundadır. 
 

 
 
 
 
Bir kavşakta Geçiş üstünlüğü olan araçların ilk geçiş hakkı sırası: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cankurtaran   İtfaiye  Polis/zabıta araçları Sivil savunma 
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Örnekler: 

 
3 numaralı araç 6 numaranın sağında, 6 numarada 9 un sağında olduğundan ilk geçiş 
hakkı sırası 3, 6 ve 9 şeklindedir. 

---- 

 
 

2 ve 3 dönüş yaptığından düz gitmekte olan 1 ve 4 numaralı araca öncelik hakkını 
verirler. Düz giden araçlardan 1 numaralı araç 4 numaralı aracın sağında kaldığı için 
ilk geçiş hakkı onundur. Sonra 4 numaralı araç geçer. 2 ve 3 numaralı araçlar 
arasında ise her ikisi de sola dönüş yaptığından öncelik hakkı 3 numaralı aracın 
sağında kalan 4 numaralı aracındır.  
İlk geçiş hakkı sırası ile 1-4-3-2 şeklindedir. 

---- 

 
İlk geçiş hakkı doğru giden araçta olduğu için 3 numaralı aracındır. 1 ve 2 numaralı 
araçların her ikisi de sola döndüğüne ve ilk geçiş hakkı aynı yöne dönülmesi 
durumunda diğerine göre sağda kalan aracın olduğuna göre ikinci geçiş hakkı 1 
numaralı motosiklet sürücüsünündür. En son 2 numaralı araç geçer. 
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 Motor dönüş yaptığından ve kural motorsuz araçlar (at arabası) için geçerli 

olmadığından ilk geçiş hakkı düz giden araçlar içinde kamyonetin sağında bulunan 
otomobilindir. 

 
 Uyarı: 

  
Kontrolsüz kavşakta karşılaşma halinde sağdaki araca yol verilir kuralı traktör, iş 
makinesi ve motorsuz araçlar (At arabası, bisiklet gibi) için geçerli değildir. 
  
Her durumda (dönüş yönüne bakılmaksızın) bu araçlarla karşılaşan diğer araç 
sürücüleri ilk geçiş hakkına sahiptir. 

  
 

Şekilde ilk geçiş hakkı geçiş üstünlüğü bulunan araçlardan ilk olarak itfaiyenin sonra 
polis aracınındır. 4 numaralı araç tali yolda bulunduğundan en son geçecektir. 
Geçiş hakkı sırası 1-2-3-4 şeklindedir. 
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GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ 
 
 
Geçiş Üstünlüğü: Görev sırasında belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini 
tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmamalarına 
denir. 
Geçiş üstünlüğü görev hali dışında hiçbir halde kullanılamaz. 
 
Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar: 
 

 
 
 Cankurtaran dışında, yaralı veya acil hasta taşıyan ve geçiş üstünlüğüne sahip 

oldukları ayırım işaretleriyle belirlenmemiş olan araç sürücüleri ses 
cihazlarını ve ışıklı işaretlerini kullanmak, el kol işareti vermek suretiyle 
geçiş üstünlüğü hakkını kullanabilirler. 

 İtfaiye ve sivil savunma araçlarında kırmızı tepe lambası bulunur. 
 Cankurtaran ve zabıta araçlarında mavi yada (mavi-kırmızı) renkli tepe 

lambası, kurtarıcı ve özel izinle kara yoluna çıkan araçlarda sarı tepe lambası 
bulunur. 

 Ancak sarı renkli tepe lambası geçiş üstünlüğü hakkını vermez. Sadece 
kendilerini belli etmek ve kara yolunu kullananları uyarmak içindir. 

 
Geçiş üstünlüğü olan aracın duyulur veya görülür işaretini alan sürücüler; 
 Taşıt yolunda yer açmak, gerekirse durup bu araçların geçmesini beklemek 

zorundadır. 
 Kavşakta iken derhal kavşağı boşaltmak ve emniyetli bir mesafe 

uzaklaştıktan sonra gerekiyorsa durup bu araçların geçmesini beklemek 
zorundadır. 

 
 
 
İki yönlü trafiğin cereyan ettiği yollarda daralan bir kısım varsa geçişi 
kolaylaştırmak için; 
 
 Taşıt yolunda yer açmak, gerekli hallerde durup beklemek gerekir. 
 Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma halinde iniş eğimindeki sürücüler 

çıkıştakilere(varsa sığınma cebine girmek, sığınma cebi yoksa sağa yanaşıp 
durmak suretiyle)yol vermek zorundadırlar. 

 

 

Cankurtaran   İtfaiye  Polis/zabıta araçları Sivil savunma 
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Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki dar yolda aşağıdaki araçların karşılaşması 
halinde geçiş hakkı sırası ile; 

  
1-Otomobil, Minibüs, Kamyonet’in (Kendi aralarında da verilen sırada) 
  
2-Otobüs 
  
3-Kamyon 
  
4-Traktör (arazi taşıtı) 
  
5-İş makinesi 
  
6-En son motorsuz araçlarındır. 
 
 

Uyarı: 
  

Eğimli yollarda inen araç sürücülerinin viteslerini boşa almaları yasaktır. 
 
Örnek: 
 

 
Kamyon sürücüsü, otomobile yol vermeli 
 

 
Traktör sürücüsü, otomobile yol vermeli 
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DURMA-DURAKLAMA-PARKETME KURALLARI 
 
 
Durma:Her türlü trafik mecburiyetleri dolayısıyla aracın durdurulmasıdır. 
Duraklama: Yolcu indirme, yük yükleme veya boşaltma yapmak için kısa süre 
bekleme yapmak amacıyla aracın durdurulmasıdır. 

 

 
 

 
 
 
 
 
Duraklamanın 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. 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 etme: Durma duraklama dışında, uzun süre bekletilmek üzere aracın 
bırakılmasıdır. Motorun çalışması ve içinde insan olması park etme amacını 
değiştirmez. 
 Park ederken sırasıyla şunlar yapılmalıdır. 

 

 

 Yolun eğimli ve aracında kamyon, otobüs, veya çekici olması halinde; 
Arka tekerleklere uygun yönde takoz koymak gerekmektedir.  

 

DDuurraakkllaammaa  aammaaccııyyllaa  yyaappııllaann  bbeekklleemmeenniinn  ssüürreessii  

eenn    ffaazzllaa    5 dakikadır. 

DDuurraakkllaammaa  iisstteennddiiğğiinnddee  uuyygguunn  bbiirr  yyeerr  sseeççmmeekk,,  

bbuulluunnuullaann  şşeerriittttee  eenn  aazz  yyeerr  iişşggaall  eettmmeekk,,  vvaarrssaa  

bbaannkkeetttteenn  yyaarraarrllaannmmaakk  ggeerreekkiirr.. 

EEll  ffrreenniinnii  ççeekkmmeekk    

  mmoottoorruu  dduurrdduurrmmaakk    

  uuyygguunn  vviitteessee  ttaakkmmaakk    

  tteekkeerrlleekklleerrii  ssaağğaa  vveeyyaa  ssoollaa  ççeevviirrmmeekk    

  aarraaçç  tteerrkk  eeddiilleecceekkssee  ccaammllaarrıı  kkaappaattııpp  kkaappııllaarrıı  kkiilliittlleemmeekk..  
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Doğru park şekli III numaralı aracın yaptığıdır. Levhada görülen araba duruşuna göre 
park yapılmalıdır. 
 
 

 
Doğru park şekli I ve II numaralı araçların yaptığıdır. Levhada görülen araba 
duruşuna göre park yapılmalıdır. 
 
Park etmenin 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, 
8. Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş çıkış yaptıklarını gösteren levhalara 

her iki yönde 15 metre mesafede, 
9. Belirli kişi kurum ve kuruluşlara ayrılan park yerlerinde  
10. Diğer araçların girişine çıkışına engel olacak şekilde, 
11. Park için yer ayrılmamış bir işaretle belirlenmiş alt ve üst geçitler ile 

köprülere 10 metre mesafe içinde park etmek yasaktır. 
12. Yerleşim birimi içindeki karayollarında, trafik işaretleri ile izin verilmediği, 

duraklama ve arıza gibi mecburi sebepler dışında; kamyon, otobüs ve çekici 
ve bunların katarları ile L.T.T. Ve iş makineleri park yapamazlar 
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ARAÇLARIN IŞIKLANDIRILMASI 
 

Farlar: 
 

Yakını gösteren farlar: 
 Aydınlatma mesafesi 25 metredir. 
 Karşılaşmalarda, araç takip ederken, 

araç geçilirken ve aydınlatmanın 
yeterli olduğu yol kesimlerinde 
gündüz görüşü azaltan sisli ve yağışlı 
havalarda kullanılır. 

 
Uzağı gösteren farlar: 
 Aydınlatma mesafesi 100 metredir. 
 Yerleşim birimleri dışındaki kara 

yollarında geceleri veya yeterince 
aydınlatılmamış tünellerde kullanılır. 

 Geceleyin görüşün yetersiz olduğu 
kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine 
yaklaşırken selektör yapılması 
mecburidir. 

 
Park lambaları: 
 Duraklama, manevralarda ve arıza hallerinde kullanılır. Geceleyin sadece 

park ışıklarıyla seyretmek yasaktır. 
 

Dönüş lambaları: 
 Sağa, sola ve geriye dönüşlerde kullanılır. Dönüş ışıklarının geç anlamında 

kullanılması yasaktır. 
 

Fren lambaları: 
 Kırmızı renkte olup ilave lambalar takılabilir. 

 
Plaka lambaları: 
 Normal hava şartlarında plakayı 20 metre mesafeden okunacak şekilde 

aydınlatmalıdır. 
 

Reflektör (Yansıtıcı) : 
 Römork ve yarı romörklerde bir kenarı 15 cm eşkenar üçgen şeklinde ve içi 

dolu olacaktır. 
 

Sis lambaları: 
 Mecburi değildir. Varsa sisli, karlı, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün 

yetersiz olduğu haller dışında kullanılması yasaktır. 
 Araçlarda yönetmelikte belirtilen dışında ışık bulundurulması ve mevcut 

ışıklarında amaçları dışı kullanılması yasaktır. 
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ARAÇLARIN BOYUTLARI AĞIRLIKLARI YÜKLENMESİ 
 

 
1. Karayolunda trafiğe çıkarılacak araçların yüklü veya yüksüz olarak boyutları 

şöyledir: 
2. Azami genişlik: 2,55 metre  
3. Azami yükseklik: 4 metredir. Frigorifik ( özel soğutuculu)taşıtların yalnız 

frigorifik yapılarında azami genişlikleri 2,60 metredir.  
4. Ağırlığı ve boyutları itibarı ile özelliği olan yüklerin taşınabilmesi için 

Karayolları Genel Müdürlüğünden özel izin alınması mecburidir. 
5. Araç yüklenirken karayoluna değmeyecek akmayacak gürültü çıkarmayacak 

şekilde yüklenmelidir. 
6. Aracın boyu önden 1 metre, arkadan 2 metreyi aşmayacak, kasanın sağ ve sol 

yanından taşmayacak dingil ağırlığını aşmayacak şekilde yüklenmelidir. 
7. Kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarda yolcu taşınması için; uygun 

oturma yerleri yapılması, aracın üzerinin örtülmesi şartıyla ton başına 2 
yolcu taşınabilir. 

8. Kısa mesafede yolcu taşıması için ayakta 2 kişi, L.T.T. traktörde ise taşıma 
sınırının her tonu için 3 işçi taşınabilir. 

9. Tehlikeli madde taşıyan araçlar yüklerini boşaltır iken: 30 metrelik mesafe 
içinde sigara ve benzerleri içilmeyecek, 6 voltu geçen aydınlatma 
kullanılmayacak. Başka yük ve yolcu alınmayacak. 

10. Yerleşim yerleri dışında diğer araçları en az 50 metre mesafeden takip 
edecek duraklama halinde ise 20 metre mesafe bulunacak. 

11. Duraklama ve arıza hallerinde başında bir gözcü bulunmalıdır.  
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OTOYOL KURALLARI 
 

 
 
Erişme kontrollü karayolu: 
 

 Özellikle transit trafiğe tahsis edilmiş, belirli yerler ve şartlar dışında 
giriş ve çıkışın yapılmadığı, yayaların, hayvanların ve motorsuz araçların 
giremediği ancak izin verilen motorlu araçların yararlandığı özel trafik 
kontrolüne tabi karayoluna otoyol (erişme kontrollü karayolu) denir. 

 Otoyola girerken hızlanma şeridi, çıkarken yavaşlama şeridinin 
kullanılması zorunludur. 

 Otoyolda duraklamak, park etmek, geri gitmek ve geriye dönmek 
yasaktır. 

 Otoyolda altına inilmemesi gereken hız sınırına mecburi asgari hız denir. 
 Otoyollarda otomobiller için asgari hız limiti 40, azami hız limiti 120 

km/saat tir. 
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MOTOSİKLET – MOTORLU BİSİKLET VE BİSİKLETLE İLGİLİ KURALLAR 
 

1. Motosiklet sürücüsünün koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcusunun ise 
koruma başlığı takması gerekir. 

2. Bu araçların yaya yollarında sürülmesi yasaktır. 
3. Bisiklet sürücülerinin 11 yaşını doldurmuş olmaları gereklidir. 
4. Motorsuz taşıtları sürenlerin 13 yaşını doldurmuş olmaları zorunludur. 
5. Motorlu bisiklet sürücülerinin 17 yaşını doldurmuş olmaları ve A1 sınıfı 

ehliyet 
6. Motosiklet sürücülerinin 17 yaşını doldurmuş ve A2 sınıfı sürücü belgelerinin 

olması zorunludur. 
7. İkiden fazla bisikletin, taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi 

yasaktır. 
8. Sürücü arkasına yeterli bir oturma yeri olsa bile başka kişilerin taşınması 

yasaktır. 
9. Elde bagaj paket ve benzerlerinin taşınması yasaktır. 
10. Bunların başka bir araca bağlanarak, asılıp tutunarak sürülmesi yasaktır. 
11. Bisiklet sürenlerin en az bir eli, motorlu bisiklet sürenlerin manevra için 

işaret vermeleri dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki 
elleriyle taşıtlarını sürmeleri zorunludur. 

12. Bisiklet ve motorlu bisikletlerin ön tarafında beyaz ışık veren ve 20 m. Yi 
aydınlatabilen bir far, arka tarafında ise kırmızı ışık veren lamba yada 10 cm. 
yüzeyli bir yansıtıcı (reflektör) bulundurulur. 

13. Bisiklet ve motorlu bisikletlerde aynı ses tonu veren en az 30 m. Den 
duyulabilen ikaz kornası bulundurulmalıdır. 

14. Motorlu bisiklet ve motosikletlerde birbirinden ayrı iki fren bulunmalıdır. 
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TRAFİK KAZALARI VE ASLİ KUSUR SEBEPLERİ 
 
 
Trafik kazasına karışan sürücü; 
 

1. Trafik için tehlike doğurmayacak şekilde durmak. 
2. Kaza yerini reflektörle kaza yerini işaretlemek ve trafiği etkilemeyen, can ve 

mal güvenliğini tehlikeye düşürmeyen ileride sorumlunun belirlenmesinde işe 
yarayacak iz ve deliller dahil kaza yerindeki durumu değiştirmemektir. 

3. Trafik kazasına karışan sürücülerin istendiğinde kimlik ve adres bildirmek, 
sürücü belgesi ile sigorta poliçesini göstermek mecburidir.  

4. Sadece maddi hasarla sonuçlanan kazalarda taraflar anlaşır ve yetkililerin 
gelmesine gerek görmezlerse durum aralarında yazılı olarak tespit edilmek 
suretiyle olay yerinden ayrılabilirler.  

5. Kazaya karışanların ve olay yerinden geçenlerin sorumluluklarından biride 
usulüne uygun ilk yardım yapmak olayı en yakın zabıtaya ve sağlık kuruluşuna 
bildirmektir.  

6. Trafik suçu işleyen sürücüler adına düzenlenen trafik ceza tutanağındaki 
para cezasının 30 gün içinde ödenmesi zorunludur. Ödenmediği taktirde her 
ay için %5 faiz uygulanır. 

 
 
Asli kusur sebepleri şunlardır: 
 

1. Kırmızı ışık veya yetkilinin ‘dur’ ihtarlarında geçmek, 
2. Arkadan çarpma, 
3. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçmek, 
4. Kavşaklarda ilk geçiş hakkına uymamak, 
5. Dönüş manevralarını yanlış yapmak, 
6. Şeride tecavüz etmek, 
7. Daralan yollarda geçiş kolaylığı sağlamamak. 
8. Tek yönlü yollar ile bağlantı yollarına ters yönden gitmek, 
9. Bölünmüş karayolunda karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya 

bölümüne girmek. 
10. Yerleşim yerleri dışında taşıt yolu üzerinde park etmek veya duraklamak her 

durumda gerekli tedbirleri almamak. 
11. Nizami şekilde duraklamış veya park etmiş araca çarpmak. 
12. İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit 

veya yol bölümüne girmek. 
 
Not1: Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren 
sürücülerin sürücü belgeleri 1 yıl süre ile geri alınır. 
 
Not2: Takip mesafesini korumamak, İçkili araç kullanmak,  Uyuşturucu alarak araç 
kullanmak, Hız limitlerini aşmak, Aşırı yük ve yolcu taşımak asli kusur sayılmaz  
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ARAÇTA BULUNDURULMASI ZORUNLU BELGELER  
 

Araç Muayene Raporu 
 

Araç Muayene İstasyonlarında periyodik muayenesi tamamlanan arcın, trafiğe 
çıkmasının uygun olup olmadığını belirleyen belgedir. 
 

 
 
 
 
 Trafiğe çıkacak araçlarda tescil belgesi ile birlikte Araç Muayene Raporu ve 

tescil plakası bulundurulması zorunludur. 
 
 Hususi otomobil sürücüleri ve motosiklet sürücüleri 3 yaş sonunda 2 yılda bir 

araçlarının muayenelerini yaptırmak zorundadırlar. 
 
 Resmi ve ticari plakalı otomobiller 2 yaş sonunda her sene araçlarının 

muayenelerini yaptırmak zorundadırlar.  
 
 Otobüs, kamyonet, kamyon ve minibüs sürücüleri 1 yaş sonunda her sene 

muayenelerini yaptırmak zorundadırlar. 
 
 Muayenelerini yaptırmamış veya süresi geçmiş olan araçlar trafikten men 

edilirler. 
 
  Muayene süreleri dolmamış olsa bile üzerinde teknik değişiklik yaptırılan 

araçlar veya kazaya karışmaları halinde yetkililerce gerek görülen araçlar 
tekrar muayeneye tabi tutulur. 

 
 Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihazlarla personeli bulunan 

ve teknik kontrolü yapılan yerlere araç muayene istasyonları denir. 
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Tescil Belgesi 
 
 
İlk defa tescil edilecek 
araçların satın alma 
tarihinden itibaren 3 ay 
içinde tescil ettirilmesi 
zorunludur. 
 
Tescilli bir aracı satın alan 
veya devir alan kişi ilgili 
trafik tescil kuruluşuna 1 ay 
içinde müracaat etmek 
zorundadır. 
 
Araçlarında teknik 
değişiklikler yapanlar, 
aracın rengini değiştirenler 
veya ikamet adresini 
değiştirenler 1 ay (30 gün) 
içinde ilgili trafik 
kuruluşuna bildirmelidirler. 
 
Uyarı: 
Araç üzerinde teknik değişiklik yapıldığında araç tescil belgesi geçersiz sayılır. 

 
 

Zorunlu Trafik Sigortası 
 

 Zorunlu maddi sigorta teminat miktarı içinde diğer araç ve kişilere verilen 
zararları karşılar.Manevi tazminatı karşılamaz. 

 Her sene yapılması zorunludur. 
 Zorunlu mali sigortası yaptırılmamış olan araç trafikten men edilir. 

 
Uyarı : 
 
Uyuşturucu alınarak araç kullanılması durumunda araç değil sürücü trafikten men 
edilir. 

 
Koltuk Ferdi Sigortası  

  
 Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmalar zorunlu mali sorumluluk 

sigortası ile birlikte zorunlu koltuk ferdi sigortası da yaptırmak zorundadır. 
 Bu sigorta sürücü, sürücü yardımcılarını ve yolcuları güvence altına almak 

içindir. 
 Zorunlu Trafik Sıgortası Türkiye sınırları içinde geçerlidir. 
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BAZI CEZALAR VE YAPTIRIMLARI 
 

1. Uyuşturucu ve keyif verici maddeler ile alkollü içkilerin etkisinde araç 
sürenler tespit edildiğinde araç kullanmaktan men edilirler. Mahkeme kararı 
ile para ve 6 ay hapis cezası verilir. Sürücü belgeleri 5 yıl geri alınır.  

2. Ticari ve resmi araç sürücüleri ile kamu hizmeti yük ve yolcu taşımacılığı 
yapan araç sürücüleri hiçbir şekilde alkollü içki alarak araç kullanamazlar. 

3. Özel araç sürücülerinin, kandaki alkol miktarı 0.50 promil üstünde olanlar 
araç kullanamazlar.  

4. Yönetmelik ile belirtilen miktarların üzerinde alkollü içki almış şekilde araç 
kullandığı tespit edilen sürücülerin ; birinci defada 6 ay, ikinci defada 2 yıl 
süre ile sürücü belgeleri geri alınır. Üçüncü defada ise, bu sürücüler 6 aydan 
az olmamak şartıyla hapis cezası uygulanır ve sürücü belgeleri 5 yıl süre ile 
geri alınır. 

5. Hız kurallarının ihlali sebebiyle ceza yazılan sürücülerden suçun işlendiği 
tarihten geriye doğru 1 yıl içinde aynı kuralı 5 defa ihlal ettiği tespit 
edilenlerin sürücü belgeleri 1 yıl süre ile geri alınır. Psiko-teknik 
değerlendirme yapılır.  

6. Ceza puanları toplamı 100 sayısını aşan sürücülerin 2 ay süre ile belgeleri 
geri alınır.  

7. Aynı yıl içinde ikinci defa 100 ceza puanı dolduranların 4 ay süreyle belgeleri 
geri alınır. Psiko-teknik değerlendirme yapılır.  

8. Bir yıl içinde 3 defa 100 ceza puanı dolduran sürücülerin belgeleri süresiz 
iptal edilir. 

9. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarında aslı kusurlardan biri işlendiyse sürücü 
belgesi 1 yıl süre ile geri alınır.  

10. Hız sınırlarını tespite yarayan, araçların yerlerini belirleyen veya sürücüyü 
ikaz eden cihazları araçlarda bulunduranlara iki aydan üç aya kadar süreyle 
hapis cezası verilir.  

11. Hız sınırlarını tespite yarayan, araçların yerlerini belirleyen veya sürücüyü 
ikaz eden cihazları imal ve ithal edenlere 6 ay süreyle hapis cezası verilir.  

12. Sürücü belgesi sahiplerinin belgelerinin sınıflara göre sürmeye yetkili 
oldukları araçlar dışında araç kullanmaları halinde 1 aydan 2 aya kadar hapis 
cezası verilir.  

13. Sürücü belgesiz araç sürenlere ilk tespitte 1 aydan 2 aya kadar hafif hapis 
cezası verilir.  

14. Sürücü belgesiz araç sürenlere ikinci tespitte 2 aydan 3 aya kadar hafif hapis 
cezası verilir. 

15. Sürücü belgesi alacaklardan yanlış bilgi veya sahte belge verenlere 1 aydan 3 
aya kadar hapis cezası verilir.  

16. Başıboş hayvan bırakma yasağına riayet etmeyerek trafik kazasına sebebiyet 
verenlere 3 ay hapis cezası verilir.  

17. Takoğraf veya taksimetre cihazlarını bozuk imal etmek veya aleti bozanlara 
3 aydan 6 aya kadar hapis cezası verilir.  
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ARIZALI ARAÇLARIN İŞARETLENMESİ VE ÇEKİLMESİ 
 
 

1. Herhangi bir arıza veya trafik kazası sebebiyle karayolunda sürülemeyen 
araçlar bütün imkanlar kullanılarak yol dışına veya bankete çıkarılıp 
işaretlenmelidir. 

2. İşaretleme reflektör veya kırmızı ışıklı cihazla yapılır. 
3. Reflektör motosiklet ve motorlu bisiklet  dışındaki bütün motorlu araçlarda 2 

adet bulundurulması zorunludur. 
4. Reflektörün bir özelliği yola konulduğunda diğer araçların rüzgarından 

devrilmeyecek ayak yapısına sahip olmasıdır. 
5. Reflektör araçtan ( dönemeç tepe üstlerinde ) 30 metre ileriye ve 150 metre 

mesafeden görülecek şekilde konmalıdır. 
 

 
 
 

Araç tehlikeli madde taşıyorsa: 
 

1. Her durumda kırmızı ışık veren cihazlarla işaretlenir ve başında beklemek 
suretiyle gözetim altında tutulur. 

2. Çekilerek götürülmesi gereken araçlar kurtarıcı ile çekilir. Ancak aşağıdaki 
şartlar ile başka bir araçla en yakın bakım ve onarım yerine kadar çekilir. 

3. Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde 150 metreden 
görülebilecek şekilde 150x25 cm ebadında engel işareti konulur. 
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ARAÇLARDA BULUNDURULMASI ZORUNLU OLAN MALZEME VE 
TEÇHİZAT 

 
1-TAKSİMETRE: 
Taksi otomobillerinde,yolcu tarafından görülebilecek her an çalışır durumda olacak 
şekilde bulunur. 
 
2-TAKOGRAF: 
Otobüs kamyon ve çekicilerde bulunur. 
Sürücünün çalışma ve dinlenme süresi ile yaptığı hız tespit edilir. 
 
3-İÇ LAMBA: 
Ücretle yolcu taşıyan motorlu taşıtlarda,taşıtın içini aydınlatacak,yolcuların gözünü 
almayacak ve beyaz ışıklı olacaktır. 
 
4-YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI: 
a-Otomobil,minibüs ve kamyonetlerde 1 kg’lık 1 adet ( sürücünün yanında) 
b-Otobüs,kamyon ve çekiciler 6 kg’lık bir adet ( sürücünün yanında) 
c-Tehlikeli madde taşıyan araçlarda 6 kg’lık iki adet ( biri sürücünün hemen 
yanında diğeri kolayca görülebilir ve ulaşılabilir yerde) 
 
5-YEDEK MALZEME VE TAKIMLAR: 
Otomobil,minibüs,otobüs,kamyonet,kamyon,çekici ve lastik tekerlekli 
traktörlerde;kriko,bijon anahtarı,dış ışık donanımı için birer adet yedek 
ampul,pens,tornavida,seyyar lamba veya el feneri,bir çift patinaj zinciri,çekme 
halatı bulundurulacaktır. 
 
6-REFLEKTÖR: 
Bütün motorlu taşıtlarda en az iki adet bulunacak;bir kenarı 45 cm. uzunluğunda 
eşkenar üçgen şeklinde içi boş,her kenarında 5 cm. genişliğinde yansıtıcı yüzey 
bulunacak,yere konulduğunda devrilmeyecek şekilde ayak yapısı olacaktır. 
 
7-STEPNE: 
Motosiklet ve lastik tekerlekli traktör hariç, şehirlerarası yolcu taşıyan bütün 
motorlu araçlarda,her an kullanılabilir durumda bulundurulacaktır. 
 
8-TEKERLEK TAKOZU: 
Azami yüklü ağırlığı 3500 kg’dan fazla olan motorlu araçlarda ( paletli araçlar hariç) 
ve azami yüklü ağırlığı 750 kg’dan fazla olan iki dingilli römorklarda bir adet. 
 
Kamyon,çekici,otobüsler ile üç veya daha fazla dingilli motorlu taşıtlarda,yarı 
römorklarda ve azami yüklü ağırlığı 750 kg’ dan fazla olan tek dingilli römorklarda 
iki adet bulundurulur. Tekerlek takozu bir kenarı 20 cm. uzunluğunda eşkenar 
üçgen kesitinde ve 40 cm. boyunda,tercihen ahşaptan olmalıdır. 
 
9-EMNİYET KEMERİ: 
Otomobil ve tescil bakımından otomobil gibi işlem gören arazi taşıtları ile 
minibüslerde sürücü ile ön koltukta olan yolcular için olacaktır. 
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10-KORUMA BAŞLIĞI: 
 
Motosikletlerde sürücü ve yolcu için yanmayacak, başı çarpma ve dış tesirlerden 
koruyacak, işitmeye engel olmayacak ve kolayca takılıp çıkarılacak şekilde 
olacaktır. 
 
11-KORUMA GÖZLÜĞÜ: 
 
Motosikletlerde sürücü için gözü dış tesirlere karşı koruyacak,görüşe engel 
olmayacak,renkli veya renksiz kullanılabilecektir. 
 
12-TELSİZ VEYA HABERLEŞME CİHAZI: 
 
Trafik komisyonları kararıyla plaka tahdidi bulunan il ve ilçelerde çalışan taksilerde 
bulunacaktır. 
 
13-İLK YARDIM ÇANTASI: 
 
Otobüs,minibüs,kamyonet,otomobil,kamyon ve lastik tekerlekli traktörlerde 
bulundurulmalıdır. 
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SÜRÜCÜ BELGELERİ VE ÖZELLİKLERİ 
 

 
M,A1,A2,A,B1,B,BE,F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl; C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D 
ve DE sınıfı sürücü belgeleri ise 5 yıl geçerlidir. 
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H sınıfı sürücü belgesi: Özel tertibatlı olarak  imal tadil veya teçhiz edilmiş 
motosiklet veya otomobil (engelli aracı) 
 

 
 
Ülkemizde uluslararası sürücü belgesi Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 
tarafından verilir. Sürücü belgesinin sahte ve hile ile alınmış olması veya şartlarına 
uygun olmadan verildiğinin tespiti halinde geri alınır. 
 
 
 

ADAY SÜRÜCÜLÜK 
 
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk defa sürücü belgesi alanlar 

ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi 
alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle aday sürücü olarak kabul 
edilir. 

Aday sürücülük süresi içerisinde aşağıdaki suçlardan ceza almamış olmak 
gerekmektedir 

a) Trafik Işık İhlali ( üç kez)  
b) Uyuşturucu ,alkol ,ceza puanı yüzünden sürücü belgelerinin geri alınması, 
c) Hız sınırı ihlali ( üç kez) 
ç) Dönüş Kurallarına uymama (üç kez), 
d)Yaya ve Okul geçitlerine yaklaşırken hız azaltmama ve yol vermeme ( üç 

kez), 
e) Emniyet kemeri takmama ( üç kez) 
f) Araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç 

kullanıldığının tespit edilmesi 
g) Toplam 75 ceza puanının aşılması , 
 
Durumlarında Sürücü belgesi iptal edilir 
 
 Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü 

kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt 
sürücüsü sertifikası almaları gerekir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime 
başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri 
uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin 
sürücü kursuna ibrazı ve varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri kadar 
zamanın geçmiş olması zorunludur.” 
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ÇEVRE BİLGİSİ 
 
 
İnsanı etkileyen ve insanlardan etkilenen dış ortama çevre denir.  
 
Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara çevre koruma denir.  
 
Çevre bozulma meydana getirecek miktarda çevreye boşaltılan maddelere atık 
denir.  
 
Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyede çıkartılan istenmeyen 
seslere gürültü denir.  
 
Kurşun kirliliğinin en önemli kaynağı taşıtlardır.  
 
Katalitik konvektörler egzostan çıkan zehirli gazların zehirleyici etkisini azaltır.  
 
Taşıtların egzozlarından çıkan karbonmonoksit miktarı hareket halinde %4,5 
rölantide %3,5 olmalıdır. 
 
Susturucu ve ses giderici parçalar aralardan kesinlikle çıkarılamaz. 
 
Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamak anayasal bir haktır.  
 
Gürültünün insan üzerindeki performans etkisi iş veriminin azalmasına sebep verir.  
 
Bir yerde uzun süre beklenecekse araç stop edilir, yakıt tasarrufu sağlanır. 
 
Havaya verilen zararlı gazlar yağmurlarla birlikte yere asit yağmuru şeklinde iner. 
 
Fauna: Ülkeye, bölgeye veya bir devreye mahsus hayvan varlığıdır. 
Flora: Bir ülkeye, bölgeye ait bitkisel varlıklardır.  
DB: Ses ölçü birimidir. 
Frekans: Ses dalgasının birim zamandaki  titreşim sayısıdır  
 
Atıkların çevreye verdikleri zararlar şunlardır: 
 Pis koku yayması 
 Çirkin görünüm arz etmesi 
 Hastalık bulaştıran zararlıların üremesine sebep olması 

 
ÇEVRE KORUNMASI VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER 
 Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılması 
 Trafiği yoğun olmayan yolların seçilmesi    
 Kısa mesafede yaya olarak gidilmesi 
 Küçük silindir hacimli otomobil kullanılması  
 Aynı güçte olan araçların hafif olanın tercih edilmesi 
 Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun durdurulması 
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 Konaklama Ve Piknik Yapılan Yerlerden Ayrılırken Dikkat Edilecek 
Hususlar: 

 Ateş yakılmışsa söndürülür 
 Atıklar toplanır ve çöp kutusuna atılır. 

 
 Gürültünün Verdiği Zararlar Şunlardır: 
 Ruh ve beden sağlığının bozulması 
 İş veriminin düşmesi 
 Dikkatin dağılması 
 Araç kornaları ile ilgili olarak; korkutmadan, rahatsız etmeden uyarmalıdır. 

Ses tonu sabit tutulmalıdır.  
 Çevredekileri rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkaran araçları 

sürücülerine trafikten men, para cezası ve şehir merkezlerine girmeme 
cezası verilir. 

 
 

 
 

 En Kısa Mesafenin Seçilmesinin Sağladığı Faydalar Şunlardır: 
 Enerji tasarrufu      
 Zaman tasarrufu 
 Çevrenin kirletilmemesi 

 
 Önemli Merkezlerin Bilinmesinin Sürücülere Sağladığı Faydalar: 
 Yakıt tasarrufu sağlanması 
 Zaman tasarrufu sağlanması 
 Emek tasarrufu sağlanması 

 
 Taşıtlarda Harita Ve Kroki Bulundurulmasının Faydaları: 
 Zaman tasarrufu sağlar 
 Emek tasarrufu sağlar 
 Yakıt tasarrufu sağlar 
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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) 
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SES CİHAZI, KORNA, MÜZİK VE GÖRÜNTÜ CİHAZLARI 
 
 
 Korna: 

 
1. Görüşün yetersiz olduğu kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine gelirken gelişi 

haber vermek için kullanılır. 
2. Gereksiz yere gereğinden uzun ayarsız olarak kullanılması yasaktır. 
3. Pikap, teyp ve benzeri cihazlar dolmuş otomobilleri  ile kamu hizmeti 

taşıması yapan otomobillerde bulunmayacaktır. Otobüslerde sürücünün 
kullanamayacağı uzaklıkta olması şartıyla bulunabilir. 

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

5. Geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların uyarı cihazları diğer araçlara 
takılamaz  

 
 

HARİTA BİLGİSİ 
 
 

 
 
 
Haritanın üst kenar çizgisi Kuzeyi, alt kenar çizgisi Güneyi, Sol kenar çizgisi batıyı, 
Sağ kenar çizgisi doğuyu gösterir. 
 
Şekle göre Osmaniye’den hareket eden araç ilk başta kuzeydoğu yönünde olan 
Malatya’ya ordan ise kuzeybatı yönüne doğru hereket ederek Ankara’ya ulaşmıştır. 
 
Şekle göre Trabzon en doğuda kalan ildir. 


