






















 c) Kavşaklara yaklaşırken; yerleşim yerlerinde 30, yerleşim 
yerleri dışında 150 metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit 
değiştirmeleri, 

 

 ç) Araçlarının cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten 
gitmeleri, 

 

 d) İşaret vermeden şerit değiştirmeleri, 

 

 e) Bölünmüş yollarda karşı yöndeki trafik için ayrılan yol 
bölümüne girmeleri, 

 

KARAYOLLARINDA TRAFİĞİN AKIŞI ve 

KARAYOLUNUN KULLANILMASI 









TRAFİKTE HIZ SINIRI 

 Servis freni bozuk araçları çeken araçlar saatte 15 

km.’nin üstünde bir hızla sürülemez.  

 

 İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığının görüşünü 

alarak, yerleşim yeri dışındaki şehirlerarası çift yönlü 

karayolları ile bölünmüş yollarda ve otoyollarda 

otomobiller için hız sınırını 20 km/s’e kadar artırmaya 

yetkilidir. 



Hız  Sınırlarına Uyma ve Hızın Gerekli 
Şartlara Uygunluğunu Sağlama 
 

 Hız sınırlarını ölçen cihazların yerini tesbit 

veya sürücüleri ikaz edici her türlü cihazın 

imal ve ithali ile araçlarda bulundurulması 

yasaktır. 

 



Sürücülerin Uyacağı Diğer Kurallar 



Dönüşler (Doğrultu Değiştirme) 



 Madde 102- Aksine bir işaret yoksa dönüş 
yaparak doğrultu değiştirecek olan araç 
sürücüleri; 

 a) Sağa dönüşlerde; 

 1) Dönüş işareti vermeye, 

 

 2) Sağ şeride veya işaretlerle dönüş izni 
verilen şeride girmeye, 

 



SAĞA DÖNÜŞ 

 3) Hızını azaltmaya,  

 

 4) (Değişik: RG-02/11/2000-24218) Dar bir kavisle dönmeye, 

 

 5) Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen 
yayalara ve bisiklet yolundaki bisikletlilere geçiş hakkı vermeye, 

 

 6) (Ek: RG-02/11/2000-24218) Dönülen karayolunun gidiş 
şeridine veya gidişe ayrılmış en sağ şeridine girmeye, 

 



SOLA DÖNÜŞ 

 b) Sola dönüşlerde;  

 

 1) Dönüş işareti vermeye, 

 

 2) Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden en 
soldaki şeride, iki şeritli ve iki yönlü karayollarında 
sağ şeridin soluna yanaşmaya, 

 

 3) Hızını azaltmaya, 

 



SOLA DÖNÜŞ 

 4) Kavşağa geldiğinde varsa kurallara uygun olarak 
karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermeye, 

 

 5) (Ek: RG-02/11/2000-24218) Dönüşe başlamadan 
sağdan gelen taşıtlara ilk geçiş hakkını vermeye, 

 

 6) (Teselsül:RG-02/11/2000-24218) Döneceği yolun 
gidişe ayrılan kısmına girmek üzere, arkadan gelen 
ve sola dönecek diğer araçları engellememek için 
dönüşü geniş kavisle yapmaya, 

 



SOLA DÖNÜŞ 

 7) Dönüş sırasında karşı yönden gelen ve emniyetle 
duramayacak kadar yaklaşmış olan araçların 
geçmesini beklemeye, 

 

 8) Döneceği yolun çok şeritli olması halinde en sağ 
şerit dışındaki uygun bir şeritten kavşağı terk 
etmeye, 

 

 9) Döndüğü yola girdikten sonra en kısa 
sürede  trafiği tehlikeye düşürmeden sağ şeride veya 
hızının gerektirdiği şeride girmeye, 



Madde 104- Sürücülerin; 
 

 a) Geçmenin herhangi bir trafik işareti ile yasaklandığı yerlerde, 

 

 b) Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, 

 

 c) Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, 

 

 ç) Kavşaklarda, demiryolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken, 

 

 d) Gidiş ve geliş için birer şeridi bulunan iki yönlü trafiğin 
kullanıldığı köprü ve tünellerde, 

 

 Önlerindeki bir aracı geçmeleri yasaktır! 



Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde 
aksini gösteren bir trafik işareti yoksa 

 1) Motorsuz araçları sürenler motorlu 

araçlara, 

 2) Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, 

kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerlekli traktör, iş 

makinelerini sürenler yazılış sırasına göre 

kendisinden öncekilere,  

 Geçiş hakkı vermek, suretiyle geçiş kolaylığı 

sağlamak zorundadırlar. 

 



Araçlar Arasındaki Mesafe (takip mesafesi) 
 



TAKİP MESAFESİ 

 Madde 107- Sürücüler, önlerinde giden 

araçları güvenli ve gerekli bir mesafeden 

takip etmek zorundadırlar. 

 

 Bu mesafe, kendi araçlarının kilometre 

cinsinden saatteki hızının en az yarısı kadar 

metredir. 

 



TAKİP MESAFESİ 

 Takip mesafesi, takip eden  aracın 2 saniyede 
katedeceği yol uzunluğu kadar da olabilir. 

 

 Kol veya grup halinde (konvoy şeklinde) araç 
kullananlarda araçları arasında, kendilerini sollayıp 
geçmek isteyen araçların gerektiğinde güvenle 
girebilecekleri kadar açıklıklar bulundurmak 
zorundadırlar. Bu açıklıklar, kol veya gruba dahil 
araçların azami hızlarına göre takip mesafesinden az 
olmayacaktır. 

 



TAKİP MESAFESİ 

 Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, 

yerleşim birimleri dışındaki karayollarında 

diğer araçları, en az  50 metre mesafeden 

takip etmek ZORUNDADIRLAR. 



Yavaş Sürme ve Yavaşlama 
 



Madde 108- Araç sürücülerinin; 
 

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

 

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

 

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

 

 Yasaktır! 

 



Kavşaklarda Geçiş Hakkı 
 



Kavşaklarda aşağıdaki kurallar uygulanır. 
 

 a)Kavşağa yaklaşan sürücüler, kavşaktaki 

şartlara uyacak şekilde yavaşlamak, dikkatli 

olmak, geçiş hakkı olan araçların önce 

geçmesine imkan vermek zorundadırlar. 

 

 b)Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası 

veya ışıklı işaret cihazları bulunmayan 

kavşaklarda; 

 



KAVŞAKLARDA GEÇİŞ HAKKI 

 1)Bütün sürücüler geçiş üstünlüğüne sahip olan 

araçlara, 

 

 2)Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara, 

 

 3)Doğru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna 

çıkan sürücüler bu yoldan gelen, geçen araçlara, 

 



KAVŞAKLARDA GEÇİŞ HAKKI 

 4)Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara, 

 

 5)Tali yoldan ana yola çıkan sürücüler, ana yoldan gelen 
araçlara, 

 

 6)Dönel kavşağa gelen sürücüler, dönel kavşak içindeki 
araçlara, 

 

 7)Bir iz veya mülkten çıkan sürücüler, karayolundan gelen 
araçlara, 

 

 8)Dönüş yapan sürücüler, doğru geçmekte olan araçlara, 

 



KAVŞAKLARDA GEÇİŞ HAKKI 

 c)Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından 

farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş ise;  

 1)Motorsuz araç sürücüleri, motorlu araçlara, 

 

 2)Lastik tekerlekli traktör ile iş makinesi sürücüleri, 

diğer motorlu araçlara, 

 

 3)Motorlu araçlardan soldaki, sağdan gelen araca, 

 



KAVŞAKLARDA GEÇİŞ HAKKI 

 4)Dönüş yapan sürücüler, kurallara uygun olarak 

geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki 

bisikletlilere, 

 

 d) Kavşağa gelen sürücüler kavşak giriş ve 

çıkışlarından kurallara uygun olarak karşıya geçen 

veya geçmek üzere olan yayalara, 

 

 Geçiş hakkını vermek ZORUNDADIRLAR. 

 



KAVŞAKLARDA GEÇİŞ HAKKI 

 e)Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akımı, kendisini 
kavşak içinde durmaya zorlayacak veya diğer doğrultudaki 
trafiğin geçişine engel olacak ise, sürücülerin kavşağa girmeleri 
yasaktır. 

 

 f)Görevli kişi veya  ışıklı trafik işareti ile yönetilen kavşaklarda, 
sürücüler kavşağı en kısa zamanda geçmek zorundadırlar. 
Sürücülerin gereksiz olarak yavaşlamaları, durmaları, araçtan 
inmeleri, yolcu indirmeleri ve bindirmeleri veya araçlarının 
motorlarını durdurmaları yasaktır. 

 

 g)Aksine bir trafik işareti olmadıkça, bütün kavşaklarda araçlar, 
ray üzerinde hareket eden taşıtlara  geçiş hakkını vermek 
zorundadırlar. 

 



Durma, Duraklama ve Parketme Kuralları 
 



DURAKLAMANIN YASAK OLDUĞU YERLER 

 Madde 113- Taşıt yolu üzerinde; 

 a) Duraklamanın yasaklandığının bir trafik 

işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde, 

 b) Sol şeritte (raylı sistemin bulunduğu yollar 

hariç), 

 c) Yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde, 

 



DURAKLAMANIN YASAK OLDUĞU YERLER 

 d) Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında 

ve buralara, yerleşim birimleri içinde 5 metre ve 

yerleşim birimleri dışında 100 metre mesafede, 

 e) Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın 

yerlerde ve dönemeçlerde, 

 f) Otobüs, tramvay ve taksi duraklarında 

(duraklamaya izin verilen taşıtın dışındakiler için), 

 g) Duraklayan veya parkedilen araçların yol 

tarafındaki yanında, 

 



DURAKLAMANIN YASAK OLDUĞU YERLER 

 h) İşaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve 

park izni verilen yerler dışında; yerleşim 

birimi içinde 15 metre ve yerleşim birimi 

dışında 100 metre mesafede, 

 ı) Zorunlu haller dışında yerleşim yerleri 

dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde, 

 Duraklamak yasaktır. 

 



PARK ETME 

 Madde 114- Parketme araçların durma ve 

duraklama halleri dışında, genelde uzun 

süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasıdır. 

 Aracın çalışır durumda olması veya içinde 

insan bulunması parketme amacını 

değiştirmez. 

 



DİKKAT! 

 a) Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, 
atmak, dökmek, 

 b) Korkutmak veya şaşırtmak, 

 c) Sigara külü ve izmaritlerini veya başka 
şeyleri yola atıp dökmek, 

 d)Seyir halinde iken sürücülerin, cep ve araç 
telefonu ile benzeri haberleşme cihazlarını 
kullanmak, 

 


