


































GEÇME KURALLARI 

 c) Araçların sağından veya banketten yararlanmak suretiyle geçmek 
yasaktır. 

 

 Ancak, herhangi bir araç sola dönüş işareti vererek yavaşlamakta veya 
trafik mecburiyeti nedeniyle beklemekte ise, bunların veya yolun 
ortasından giden tramvaylar ile görev icabı yolun solunda bulunan 
geçiş üstünlüğüne sahip araçların sağındaki şeritten geçilebilir. 

 

 Tramvay hatları müsait olmadığı takdirde, harekette olsun veya 
olmasın bir tramvayın sol yanından geçilemez ve bu yanda devamlı 
araç sürülemez. 

 

 d) Gidişe ayrılmış yol bölümlerinde, şerit değiştirmemek şartı ile bir 
şeritteki taşıtların diğer şeritteki taşıtlardan hızlı gitmesi geçme 
sayılmaz. 



Geçmenin Yasak Olduğu Yerler 
 



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. 

 



İndirme, Bindirme ve Kapıların Açılması Kuralları 
 



Aksine bir işaret bulunmadıkça; 
 

 a) Araç sürücüleri araçlarını,  gidiş yönlerine 

göre yolun en sağ kenarında durdurarak, 

yolcularını sağ taraftan indirmek ve 

bindirmek, yolcular da araçların sağ 

tarafından inmek ve binmek zorundadırlar. 

 

 b) Karayolunu kullananlar için bir tehlike ve 

engel teşkil etmeyeceğinden emin 

olunmadıkça; 

 



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 



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. 

 



     

 12) Yayaların geçişine engel olmayacak şekilde 

ayrılmış, işaretlerle belirlenmiş ve il ve ilçe trafik 

komisyonunca karara bağlanmış olmak şartıyla, 

geniş ve uygun durumdaki yaya yollarında bulunan 

park yerleri dışındaki yaya yollarında, 

 13) Mecburi haller dışında yerleşim yerleri dışındaki 

karayollarında, taşıt yolu üzerinde, 

 14) (Ek: RG-18/05/2007-26526) (Değişik ibare:RG-

17/4/2015-29329) Engellilerin araçları için ayrılmış 

park yerlerinde park etmek YASAKTIR! 

 



    

 c) Eğimli yoldaki araç; kamyon, çekici veya 

otobüs ise, her iki arka tekerleğinin, ayrıca 

römorkların ve birden fazla ise, her bir 

römorkun arka tekerleklerinin inişte ön, 

çıkışta arka taraflarına  niteliklere uygun 

takoz konulur. 

 ç) Aracın terk edilmesi halinde; camlar 

kapatılarak, kapılar kilitlenir. 

 



Parketme Yasaklarına Uymayan Araçlardan 
Hangilerinin Kaldırılacağı ve Kaldırmaya Yetkililer 
 

 Madde 119- Yasaklanmış yerlerde ve 
hallerde parkedilen araçlardan aşağıda 
sayılan yerlerde parketmiş olanlar esas ve 
usullerine uyularak yetkililerce kaldırılır. 

 a) Duraklamanın yasak olduğu yerlerde, 

 b) Geçiş yolları önünde ve üzerinde, 

 c) Belirlenmiş yangın musluklarına her iki 
yönden 5 metrelik mesafe içinde, 

 



Araçların Işıklandırılması ve Kullanılması 
Esasları 
 



Araçların Işıklandırılması 
 

 Madde 126- Karayollarında trafiğe çıkan 
bütün araçların 1 ve 2 sayılı Cetvellerde ve 
Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki 
Yönetmelikte gösterildiği şekilde ışık 
donanımı bulundurmaları ve bunları geceleri 
veya sis, kar, şiddetli yağmur ve yeterli 
derecede aydınlatılmamış tünel gibi görüşün 
yetersiz olduğu yer, zaman ve hallerde 
yakmaları mecburidir. 

 



Araç Işıklarının Kullanılması 
 

 Madde 127- Araçların sürülmesi sırasında 

ışıklarının kullanılması bakımından 

mecburiyet ve yasaklar aşağıya çıkarılmıştır. 

 a) Uzağı gösteren ışıklar (uzun hüzmeli 

farlar); 



 1) Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri 

seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere 

girerken, benzeri yer ve hallerde uzağı gösteren 

ışıkların yakılması mecburidir.  

 Ancak, sürücünün yeterli mesafeyi açık olarak 

görebildiği ve kendi aracının da yeterli uzaklıktan 

görülebileceği hallerde, uzağı gösteren ışıklar yerine 

yakını gösteren ışıklar kullanılabilir. 

 



 2) Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve 

karayolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini 

kamaştıracak bütün hallerde, uzağı gösteren 

ışıkların yakılması yasaktır. 

 



Yakını gösteren ışıklar (kısa hüzmeli farlar); 



 1) Karşılaşmalarda, 

 2) Aydınlatmanın yeterli olduğu kesimlerde, 

 3) Öndeki araç yakından izlenirken, 

 4) Uzağı gösteren ışıkların uyarma için 
kullanılması hali dışında, yanyana gelinceye 
kadar bir aracı geçerken, 

 5) Gündüzleri görüşü azaltan sisli, yağışlı ve 
benzeri havalarda.   

 



 c) Kuyruk ışıklarının, (arka park lambası) 

seyir sırasında, uzağı veya yakını gösteren 

ışıklar veya sis ışıkları ile birlikte, 

 

 Kullanılması mecburidir. 

 



Işıkların kullanılmasına ilişkin diğer esaslar; 
 

 1) Dönüş ışıklarının “geç” anlamında 

kullanılması, 

 2) Sadece park veya sis ışıkları  yakılarak 

araç sürülmesi, 

 3) Karşılaşmalarda ışıkların söndürülmesi, 

 4) 1 ve 2 sayılı Cetvellerde ve Araçların İmal, 

Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelikte 

gösterilen esaslara aykırı ışık takılması ve 

kullanılması, 

 



 5) Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur 

sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller 

dışında ve geceleri yakını ve uzağı gösteren 

ışıklarla aynı zamanda kullanılması, 

 6) 1 ve 2 sayılı Cetvellerde ve Araçların İmal, 

Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik 

esaslarına uygun olarak takılan ışıkların da 

amaç dışında ve gereksiz kullanılması, 

 Yasaktır. 

 



UYARI 

 Geçme sırasında ışıkla uyarma; uzağı ve 

yakını gösteren ışıkların çok kısa süre içinde 

sıra ile veya ikisinin birlikte aynı zamanda 

yakılmasıdır. 

 Sürücüler, geceleri, yakın ilerisi görülmeyen 

kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine 

yaklaşırken, yakın ve uzağı gösteren ışıkları 

ardarda ve sıra ile yakarak gelişlerini haber 

vermek zorundadırlar.  

 



Araçların Boyutları ve Ağırlıkları  



 Karayollarında seyreden araçların yüklü ve 

yüksüz olarak uyacakları boyutların ve bu 

araçların karayolu yapısına zarar vermeden 

güvenle seyredebilecekleri ağırlıkların 

aşağıda belirtilen şartlara uygun olması 

zorunludur. 

 



a) Araçların Boyutları ve Ağırlıkları 

a)Araçların azami genişliği : 2,55 metre 

 

b) Azami yükseklik : 4,00 metre 

 

c)Azami uzunluk(İki römorklu katarlarda ): 22 metre 

 



Karayollarında Trafiğe Çıkarılacak Yüklü ve Yüksüz 
Araçlarda Uyulacak Ölçü ve Boyutlar  
 



 Madde 129- Karayolunda trafiğe çıkarılacak yüklü ve 

yüksüz araçların Araçların İmal, Tadil ve Montajı 

Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen ölçü veya 

boyutlara uygun olarak imal edilmiş olması ve yük ve 

yolcu taşımalarında bu ölçü ve boyutlara uyan 

taşıtlarla yapılması mecburidir. 

 

 Araçların çamurluk, basamak, karoser kenarı, sürücü 

mahallinin veya aracın üstü, bagaj merdiveni gibi dış 

kısımlarında insan taşınamaz. 

 



Kamyon, Kamyonet ve Römorklarla Yolcu 
Taşınabilmesi Esasları 
 

 Madde 130- Kamyon, kamyonet, römork ve 

yarı römorklarda yük üzerinde insan 

taşınması yasaktır. 

 



Gerekli hallerde, kamyon, kamyonet, römork 
ve yarı römorklarla; 
 

 a) Araçların İmal, Tadil ve Montajı 

Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen ölçülere 

uygun oturma yerleri yapılması, 

 b) Kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek 

şekilde kapalı ve üzerinin örtülü olması,  

 Şartıyla taşıma sınırının her tonu için 2 yolcu 

taşınabilir. 

 



 c) Kısa mesafelerde işçi taşınmasında 
kullanılacaklar için, kasanın yanı ve arka 
kapaklarının 90 cm. yükseklikte ve sağlam 
şekilde kapalı olması, karoser zemininden 
itibaren en az 120 santimetre yüksekliğinde 
elle tutulacak sağlam bir korkuluğunun 
bulunması şartı ile taşıma sınırının her tonu 
için ayakta 2 yolcu (işçi) taşınabilir. Bu 
amaçla kullanılan araçların üzeri açık olabilir. 



Yükle birlikte yolcu ve hizmetlilerin taşınmasında 
aşağıdaki esaslara uyulması mecburidir. 
 

 Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve 

bağlanmış olması, 

 Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı 

olması, 

 Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde 

oturtulması, 

 Yüklerin üzerine hiçbir şekilde yolcu 

bindirilmemesi, 

 Şartıyla yükle birlikte yolcu taşınabilir. 

 



Çeken ve Çekilen Araçlar 



 Madde 133- Herhangi bir nedenle çekilerek 

götürülmesi gereken araçlar, kurtarıcı olarak 

adlandırılan “Özel Amaçlı Taşıt” larla çekilir. 

 Ancak, bir arızadan dolayı sürülemeyen veya 

ışık ve fren donanımları bozulan araçlar, 

diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım 

yerine kadar, aşağıdaki şartlara uyulmak 

kaydıyla çekilebilirler. 

 



 1) Ağırlığının, çeken aracın taşıma sınırından 

fazla olmaması, 

 2) Sürücünün yönetiminde bulunması, 

 3) Işık donanımı bozuksa arkasına gündüz 

kırmızı yansıtıcı veya 20x20 ebadında kırmızı 

bez, gece ise kırmızı ışık veya kırmızı 

yansıtıcı konulması, 

 

Çekilen aracın ; 



     

 Her iki aracın boş olması ve gerekli ise 

sürücüsünden başka birer hizmetli dışında 

yolcu bulunmaması, 

 Her iki araç için; 

 Bağlantı yerinden çıkmayacak, kopmayacak 

şekilde çelik çubuk, çelik halat veya zincirle 

birbirine bağlanmış olması, 

 



 2) Birbirine bağlanan iki araç arasındaki 

açıklığın 5 metreyi geçmemesi, 

 3) Açıklık iki buçuk metreden fazla ise, 

bağlantının orta kısmına gündüz kırmızı 

yansıtıcı veya 20x20 cm. ebadında kırmızı 

bez,  gece kırmızı ışık veya kırmızı yansıtıcı 

konulması, 

 



 4) Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile 

arasındaki açıklığın 1 metreden fazla olmaması, 

bağlantının iki aracın birbirine yaklaşmalarını 

önleyecek şekilde (çeki demiri) olması, bu halde 

saatte 15, diğer hallerde 20 kilometreden fazla hızla 

sürülmemesi, 

 d) Kendi kendine hareket gücü olmayan römork ve 

benzeri arızalı araçlar ile çekici tarafından 

çekilemeyecek durumda olan arızalı yarı römorkların 

yalnız kurtarıcı araçlar ile çekilmesi, 

 Mecburidir.  

 



Karayolunda Bozulup Kalan Araçlar 
 



Madde 135- Herhangi bir arıza veya trafik kazası nedeniyle 
karayolunda sürülemeyecek araçlar için aşağıdaki esas ve usuller 
uygulanır. 
 

 ) Durumlarına göre bozulan araçlar için parketme ve 
duraklamada alınacak önlemlerden gerekli olanlar 
uygulanmakla birlikte; 

 1) Yol, hava ve trafik durumu ile gece ve gündüz 
oluşuna göre nizami park ve kuyruk ışıkları 
yakılmadığı, yakılamadığı veya yakılması halinde 
dahi 150 metre mesafeden diğer araç sürücüleri 
tarafından açıkça görülemediği takdirde, bozulan 
aracın ön ve arkasına uygun yerlere diğer araç 
sürücülerinin 150 metre mesafeden açıkça 
görebilecekleri şekilde birer kırmızı yansıtıcı veya 
kırmızı ışıklı cihaz konulması, 

 



 2) Dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık 
cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın ön ve 
arkasında en az 30’ar metre mesafede olacak ve 
diğer araç sürücüleri tarafından en az 150 metreden 
açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmesi, 

 3) Otobüs, kamyon ve çekicilerin karayolu üzerinde 
arıza ve uzun süreli bırakılması halinde, normal hava 
şartlarında en az 150 metreden net olarak 
görülebilecek şekilde 150x25 cm. ebadında Avrupa 
Topluluğu Direktifleri ve Avrupa Ekonomik 
Komisyonu Regülasyonlarından ECE 70’deki teknik 
şartlara uygun engel işaretinin konulması, 

 Mecburidir.  

 



 b) Bozulan araç, tehlikeli madde taşıyorsa 
her durumda kırmızı ışıklı cihaz kullanacak 
ve devamlı şekilde başında beklenmek 
suretiyle gözetim altında bulundurulacaktır. 

 Yukarıda belirtilen tedbirlerin alınması 
tamamlanıncaya kadar araçta acil uyarı 
(dörtlü ikaz) lambaları varsa bu lambaları 
veya dönüş lambaları birlikte yakılabiliyorsa 
bunların yakılması mecburidir. 

 



Bisiklet, Motorlu bisiklet, Motosiklet ve 
Sürücüleri ile İlgili Kurallar 
 



Madde 136- Bisiklet, motorlu bisiklet ve 
motosiklet sürücülerinin uyacakları kurallar 
aşağıda gösterilmiştir. 

 a) Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin; 

 1) Yaya yollarında sürülmesi, 

 2) Ayrı bir bisiklet yolu olduğu halde, bisiklet 

ve motorlu bisikletlerin taşıt yollarında 

sürülmesi, 

 3) İkiden fazlasının taşıt yolunun bir 

şeridinden yan yana sürülmesi, 

 



 4) Bunlara, sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri 
olmadıkça başka kişilerin bindirilmesi, 

 5) Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir 
kişiden fazlasının taşınması, 

 6) Bu araçlarla, diğer araçlar izlenirken, geçilirken, 
manevra yapılırken; karayolunu kullananların 
hareketini zorlaştırıcı, tehlike doğurucu davranışlarda 
bulunulması, 

 7) İzin alınarak yapılan gösteriler dışında, bu araçlar 
üzerinde akrobatik hareketler yapılması, 

 



 8) Bunların, başka bir araca bağlanarak, asılıp 

tutunarak sürülmesi, 

 9) Sürülmeleri sırasında; elde bagaj, paket ve 

benzerlerinin taşınması, bu Yönetmeliğin 134 üncü 

maddesindeki kurallara aykırı yük yüklenmesi, 

 10) Üç tekerlekli ve özel şekilde imal edilmiş 

motosikletler hariç, bu araçlar üzerine kasa, sandık 

ve benzerleri yaptırılarak ve karayollarında sürülerek 

ticari amaçlı yük taşımalarında kullanılması, 

 Yasaktır. 

 



 b) Özel şekilde imal edilmiş 3 tekerlekli 

motosikletlerle sadece yük taşınabilir. Bunlar hiç bir 

şekilde yolcu taşımak üzere imal ve tadil 

edilemezler. Aynı zamanda yük taşımak için yapılmış 

olan kasa kısmı sürücünün ön tarafında bulunacak 

şekilde imal edilemez. 

 c) Bisiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet 

sürenlerin manevra için işaret verme halleri dışında 

iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile 

taşıtlarını sürmeleri zorunludur. 

 



Araçların Manevralarına Dair Kurallar 

 Madde 137- Araç sürücülerinin; parketmiş 
araçlar arasından çıkarken, taşıt yolunun 
sağına veya soluna yanaşırken, şerit 
değiştirirken, sağa, sola, geriye dönerken, 
geri giderken ve bunlara benzer hallerde; 
karayolunu kullananlar için tehlike ve engel 
yaratmamaları ve manevraları sırasında 
aşağıdaki esas ve usullere uymaları 
mecburidir. 

 



A) Araç sürücülerinin işaret verme usul ve 
esasları; 
 



 1)Dönüşlerde, gidilen veya durulan şeridi 
değiştirmelerde niyetlerini önceden ve uygun 
bir zamanda ve mesafede dönüş ışıklarını 
yakarak veya kol işareti ile açık ve yeterli bir 
şekilde belirterek işaret vermeleri işaretlerini 
manevra süresince devam ettirmeleri ve 
manevra biter bitmez sona erdirmeleri 
mecburidir. 

 2) İşaret verildiği anda aniden şerit 
değiştirmek yasaktır. 

 



 3) İşaret verilmeden önce, iç ve dış 

aynalardan ve gerekli hallerde sürücünün 

başını çevirip bakması suretiyle ön, arka ve 

yanlarda trafik durumu kontrol edilir. 

 B) Araç sürücülerinin geri gitme, geri dönüş, 

duraklanan veya parkedilen yerlerden çıkış 

manevraları, 

 

 



 1) Geri gitme ve geri dönüşlerde; 

 a) Bağlantı yollarında geri gitmeleri, tek yönlü 

duraklama veya park manevrası dışında geri 

gitmeleri, iki aracın emniyetle geçemeyeceği 

kadar dar olan iki yönlü yol kesimlerinde 

karşılaşma ve geçiş kolaylığı sağlama 

dışında geri gitmeleri, daha geniş yollarda 

geriye giderken manevra dışında şerit 

değiştirmeleri, 

 



    

 b) Trafiği yoğun olan yollarda geriye 

dönmeleri yasaktır. 

 Uygun durumdaki yollarda geri dönüşleri 

diğer araçların gelişleri engellenmeden ve 

yolu kullananlar için tehlike yaratmayacak 

şekilde en az manevra ile dönülerek yapılır. 

 



     

 Ancak, kamyon, otobüs, çekici, römork veya 
yarı römorklu bir aracın geri manevrası, 
sürücünün görüşüne açık alanda emniyetle 
sağlanamıyor ise, tehlikesizce geriye hareket 
edebilmeleri ve uyarılmaları için bir gözcü 
bulundurmaları mecburidir. 

 2) Duraklanan ve parkedilen yerden 
çıkılırken; 

 a) Araçlarını ve araçların etrafını kontrol 
etmeleri, 

 



 b) Sakıncalı bir durum olmadığını gördükten 

sonra araçlarını çalıştırmaları, 

 c) Işıkla veya kolla, gerekli hallerde her ikisi 

ile aynı zamanda çıkış işareti vermeleri, 

 d) Görüş alanları dışında kalan yerler varsa 

veya araçları kamyon, çekici, otobüs veya 

römork takılı bir araç ise, tehlikesizce hareket 

edebilmeleri ve uyarılmaları için bir gözcü 

bulundurmaları, 

 



    

 e) Yoldan geçen araçlara geçiş kolaylığı 

sağlayıp, güvenli durumun oluştuğuna emin 

olduktan sonra manevraya başlamaları ve 

manevra bitinceye kadar gerekli önlemleri 

devam ettirmeleri, 

 Mecburidir. 

 



UYARI 

 Kamu hizmeti yolcu taşıtlarının duraklara giriş ve 

çıkışlarını kolaylaştırmak üzere, gerekli hallerde 

ilerleyen ve bulundukları yerden çıkarak veya şerit 

değiştirecek olan araç sürücüleri manevralarını 

geciktirmek zorundadırlar. 

 Bu zorunluluk, kamu hizmeti yolcu taşıtı 

sürücülerinin işaret vermiş olmaları şartıyla, 

duraklara yanaşmalarının veya duraklardan 

çıkışlarının tamamlanabileceği süreler için uygulanır.  

 



Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar  
 



Madde 141- Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ile 
bunların sürülmesi hakkında uygulanacak esas, usul ve 
kurallar aşağıda gösterilmiştir. 
 

 1) Yaralı veya acil hastaların taşınması ve 

bunlara ilk ve acil yardımın yapılması için 

kullanılan ambulans ve özel amaçlı taşıtlarla, 

yaralı ve acil hasta taşıyan diğer araçlar, 

 2) Organ ve doku nakil araçları, 

 3) İtfaiye araçları ile benzeri acil müdahale 

araçları, 

 



    

 4) Sanık veya suçluları takip eden veya genel 

güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta 

araçları, 

 5) Trafik güvenliğini koruma veya trafik kazasına el 

koyma amacıyla olay veya kaza yerine giden trafik 

hizmetlerine ait araçlar, 

 6) Yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşa ait 

kar ve buz mücadelesi araçları ile acil müdahale 

gerektiren çalışmalarda görevli araçlar, 

 



     

 7) Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil 

durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar, 

 

 8) Hizmetin devamı süresince koruma 

araçları ile korunan araçlar, 

 



      

 1) Bu araçlar, görev halinde iken geçiş üstünlüğü 

hakkına sahiptir. 

 Bu hak, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye 

sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bir arada 

vermek şartı ile kullanılır. 

 2) Bu araçlar, hizmetin yerine getirilmesini sağlamak 

amacına uygun olması şartıyla, Karayolları Trafik 

Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik 

kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir. 

 



      

 3) Bu araçların birbirleri ile 

karşılaşmalarında; geçiş üstünlüğü ile 

kavşaklarda ilk geçiş hakkı, bu maddenin (a) 

bendinde belirtilen öncelik sırası esas 

alınarak kullanılır. 

 4) Bu araçların görev hali dışında geçiş 

üstünlüğü işaret ve hakkını kullanmaları 

yasaktır. 

 



Geçiş üstünlüğü hakkının kullanılması esasları 

 Özel amaçlı taşıtlardan ambulans ve itfaiye 

araçları ile organ ve doku nakil araçları, 

emniyet ve asayiş hizmetlerinde kullanılan, 

boyama şekilleri veya ayırım işaretleriyle 

tanınan geçiş üstünlüğüne sahip oldukları 

açıkça belli olan araçlar dışındaki ayırım 

işareti bulunmayan ancak, geçiş üstünlüğüne 

sahip olan diğer araçlardan, 

 



    

 1) Geçiş üstünlüğü hakkını kullanması 

gereken güvenlik ve asayiş hizmetlerinde 

kullanılanlar gerektiğinde derhal söktürülüp 

takılabilen ışıklı ihbar işareti ve devamlı 

olarak da görülmeyen kısımlarda sesli ihbar 

işareti bulundurmak zorundadır. 

 



    

 2) Ambulans ve organ ve doku nakil araçları dışında, 
yaralı ve acil hasta taşıyan veya organ ve doku 
naklinde kullanılan; ancak geçiş üstünlüğüne sahip 
oldukları ayırım işaretiyle belirlenmemiş olan 
araçların sürücüleri geçiş üstünlüğü hakkını, 
gereksiz olmamak şartı ile kendilerine taşıt yolu 
üzerinde yer açılmasını sağlamak üzere yeterli 
şekilde ses cihazlarını ve ışıklı işaretlerini kullanarak, 
gerektiğinde el ve kol işareti yaparak, karayolunu 
kullananları uyarmak suretiyle kullanır. 

 

 Bu hakkı gereksiz yere kullananlar hakkında 
Karayolları Trafik Kanununa göre işlem yapılmakla 
birlikte Türk Ceza Kanunu hükümleri de uygulanır. 

 



Geçiş üstünlüğü olan araçların uyarı 
işaretleri; 
 

 1) Işıklı uyarı işareti, 

 Ambulanslarda, organ ve doku nakil araçlarında, 

trafik ve genel zabıtaya ait araçlarda mavi-kırmızı 

veya mavi, Karayolları Genel Müdürlüğünün sadece 

trafik hizmetlerine tahsis edilen araçlarında mavi, 

itfaiye ve afet ve acil durum hizmetlerinde görevli 

bulunan araçlarda kırmızı renk ve ışık veren ve 

normal hava şartlarında 150 metreden görülebilen, 

dönerli veya aralıklı yanıp sönen lambalı cihazlardır. 

 



  

 2) Sesli uyarı işareti, 

 Araçların üzerinde veya görülmeyen 
kısımlarında bulunan canavar düdüğü, siren 
veya çan gibi en az 150 metreden 
duyulabilecek şekilde ses çıkaran cihazlardır. 

 Sesler, afet ve acil durum hizmetlerinde 
görevli bulunan araçlarda devamlı aynı 
notadan, diğerlerinde değişik notaların 
seslendirilmesi şeklindedir. 

 



  

 3) Ambulans ve organ ve doku nakil araçları 

dışında, yaralı ve acil hasta taşıyan araçların 

bu amaçla kullanılacak ses ve ışık cihazları 

hakkında bu maddenin (c) bendinin (2) 

numaralı alt bendi hükümleri uygulanır. 

 



Geçiş Üstünlüğü Bulunan Araçların İşaretini Alan 
Araç Sürücülerinin Uyacağı Kurallar 
 

 Madde 142- Geçiş üstünlüğü bulunan bir 

aracın duyulur veya görülür bir işaretini alan 

ve araç sürücüleri bu araçların kolayca 

ilerlemelerini sağlamak için taşıt yolu 

üzerinde yer açmak, gerekiyorsa durmak ve 

bu araçlar tarafından tamamen geçilinceye 

kadar beklemek mecburiyetindedirler. 

 



   

 Bir kavşakta iken böyle bir işaret alan araç 

sürücüleri derhal kavşağı boşaltmak ve 

gerekiyorsa emniyetli bir mesafe 

uzaklaştıktan sonra geçişi engellemeyecek 

şekilde durmak ve geçiş üstünlüğüne haiz 

araçlar tamamen geçinceye kadar beklemek 

mecburiyetindedirler.  

 



Gördükleri Hizmet Bakımından Özel Hükümler 
Uygulanacak Araçlar  
 

 Madde 143- Karayolu yapısı ile kentsel 

yapının yapım, onarım, bakım ve işletilmesi 

ve karayolunun temizlenmesi işlerinde 

kullanılan araçlar, kurtarıcı araçlar, ağırlık ve 

boyutları bakımından özel izinle karayoluna 

çıkan ve bunlara eskortluk eden araçlar 

hakkında aşağıda gösterilen hükümler 

uygulanır. 

 


