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ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ 
AŞAĞIDAKİ YASA VE YÖNETMELİKLERLE 

BELİRLENMİŞTİR 

1. 2918 SAYILI TRAFİK YASASI VE 
YÖNETMELİĞİ  

2. 15.07.2003 TARİH VE 4933 SAYILI YASA 
İLE KABUL EDİLEN ULUSLAR ARASI 153 
SAYILI SÖZLEŞME 

3. 20.07.1999 TARİH VE 4411 SAYILI YASA 
İLE KABUL EDİLEN AETR ANLAŞMASI 



2918 SAYILI YASA Madde 
98. 

1. Ticari amaçlı  

2. Azami yüklü ağırlığı 3.5 
tonu geçen  

3. Taşıma kapasitesi 9 kişiyi 
geçen araç sürücüleri 

24 saat (1 gün) içinde Devamlı                                                            
4,5 saat  

Ara Dinlenmeler Toplamı en az                      
45 Dk. 

Çalışma müddeti toplam                                  
9 saati geçemez 
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     1.   Şöförler haftada toplam 9X6=54 saat araç  
       kullanırlar ve sonunda tam 1 gün(24 saat)  
       dinlenirler. 
2.    2 hafta devamlı çalışma sonunda toplam  
       saat 90 saati geçemez. 
3.    Molalar toplamı 45 dk dan az olamayacağı  
       gibi parçalı kullanılma durumunda 15 dk  
       dan  daha az olamaz 
4.   Dinlenmelerin araç dışında yapılması  
       şarttır. Ancak özel dinlenme yeri olan  
       araçlarda (garaj veya yerleşim yerleri  
       dışındaki karayollarında, platform dışında)  
       park edilip dinlenilebilir. 



 İstisnalar hariç haftalık olarak en fazla 6 
gün çalışma yapılabileceğine göre 
6x9=54ve haftada en çok 2 gün 10 saat 
mesai yapılabilir.Bunu da dikkate alırsak 
haftalık çalışma süresi 56 saate bari olur. 



 ÖZET OLARAK; 

 1-Bir günde kesintisiz çalışma 5 saattir. 

 2-Bir günde kesintisiz araç kullanma 4.5 saattir. 

 3-Bir günde en fazla çalışma süresi  9 saattir. 

 4-Haftada 2 gün 10 saat çalışılabilir. 

 5-Haftalık çalışma süresi toplam 56 saate bari 
olur. 

 6-Günlük molalar asgari 15 er dakika olmak 
üzere toplam 45 dakikadan aşağı olamaz. 



 7-Birbirini takip eden 2 hafta da toplam en 
fazla çalışma süresi 90 saati geçemez. 

 8-tarifesiz yolcu taşımacılığınca üst üste 12 
gün fakat 90 saatten fazla çalışılamaz. 

 9-Mola esnasında sürücüler başka işle 
uğraşamazlar. 

 10-Her 24 saatlik süre içerisinde kesintisiz 
olarak 11 saat dinlenilir. 

 11-Bu dinlenme bir seferi 8 saatten az 
olmamak üzere 3 parçada yapılabilir.  



 12-Bu şekilde parçalı istirahatler de 
dinlenme süreleri 12 saate çıkartılır. 

 13-Haftalık dinlenme süreleri 3 defadan 
fazla olmamak üzere 9 saate indirilebilir. 



ARAÇ 2 SÜRÜCÜ TARAFINDAN 
KULLANILIYOR İSE; 

   30 saatlik toplam çalışma süresi oluşmuş 
ise her iki sürücü 8 saatten az olmayan 
kesintisiz dinlenme süresi 
kullanılır.Kullanılamayan dinlenme süreleri 
hafta sonu istirahat günlerine eklenir.  



TAKOGRAF  CİHAZI 
 Sürücüler takograf cihazı çıktılarını 

araçlarında 1 ay saklamak 
mecburiyetindedirler. 

 Nakliyat firmaları bu çıktıları kurumlarında 
5 yıl saklama ve denetimde ibraz etme 
mecburiyetindedirler. 

 Nakliyat firmaları bulundurdukları personel 
ile ilgili bir defter tutma ve sefere 
çıkışlarını ve dönüşlerini bu deftere 
kaydetmeye zorunludurlar. 



 
ULUSLARARASI  

153 SAYILI SÖZLEŞME 
15.07.2003 Tarih ve 4933 Sayılı yasa 

 
Madde4.  ÇALIŞMA SÜRELERİ 
 Araçla, yolcuları veya yükü ile ilgili 

yardımcı işler yaparak geçirdikleri süre 
anlamına gelir 

 Araçta veya işyerinde hazır durumda 
bekleyip iş yapmaksızın geçen ve fakat 
diledikleri gibi kullanma serbestliğine 
sahip olmadıkları süreler çalışma süreleri 
olarak kabul edilir. 



Madde 5. 

1.  Devamlı olarak 4  

     saatten fazla araç  

     kullanılamaz. 

2.  Devletler ulusal  

     koşulları dikkate alarak  

     bu duruma 1 saat ilave  

     edilerek 5 saate  

     çıkarabilir. 

    (Devletimiz 2918 sayılı  

    yasa ile bu müddeti 4,5  

    saate çıkarmıştır.) 
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Madde 6. 

1. Fazla mesailer dahil , azami toplam  
    araç kullanma süresi günde 9 saat  
    haftada 48 saati geçemez. 8X6=48. 
    Bu durum ülkelerin ekonomik ve sosyal  
    durumları ile ve işin çok güç koşullar  
    altında yapılışı dikkate alınarak  
    azaltılabilir. 



Madde 7. 
1. Şöförler sözleşme ile  
    belirlenen 4 veya 5  
    saatlik devamlı çalışma  
    sonunda  molaya hak  
    kazanırlar. Bu mola 45  
    dk. dan az olamaz. 
2. Molanın ne şekilde  
    bölüneceğini her ülkenin  
    yetkili makamları belirler. 
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1. Dinlenme süresi 24 saatlik bir zaman içinde  

    asgari 10 saattir. 
2. Günlük dinlenme süresi 8 saatten az  
    olmamak üzere haftada 2 defa 8 saate   
    indirilebilir veya ilgili ülke yetkili makamları  
    bunu ortalama olarak belirleyebilirler. 
3. Her ülkenin yetkili makamları dinlenme  
    sürelerini farklı uzunlukta günlük dinlenme  
    süresi olarak belirleyebilirler. 
4. Günlük dinlenme süresini aracın yakınında  
    veya içinde geçirme şartı istenemez. 

Madde 8. 



Madde 9.  
1.  Her ülkenin yetkili 
makamları 5-6-7 ve 8. 
maddelerde belirlenen 
konuları; 
    a) Kaza-Bozulma-
Trafik tıkanması 
    b) Elde olmayan 
sebepler 
    c) Kamu yararına olan 
hizmetler gibi 
sebeplerden çalışma 
sürelerini geçici olarak 
uzatabilir. 
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Madde 10. 
      İşverenler istihdam 
ettikleri personelin 
çalışma ve dinlenme 
sürelerini gösteren bir 
kayır tutmak ve 
araçlarda takoğraf 
cihazı bulundurmak ve 
bunların günlük 
çıktılarını 
yönetmeliklere uygun 
olarak muhafaza 
etmekle 
yükümlüdürler. 
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