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G ü v e n l i  y o l c u l u k



1.Hangi araçlarda 
kimler emniyet 

kemeri kullanmak 
zorundadır?

3. Araca 
kapasitesinin 

üzerinde yolcu 
alınmasının 

sakıncaları nelerdir?

2. Çocukların yolculuk 
sırasında ön koltukta 

ya da kucakta 
oturmasının sakıncaları 

nelerdir?

4. Sürücünün araç 
kullanırken cep 

telefonu ile 
konuşması 

gerektiğinde ne 
yapması gerekir?



Emniyet kemeri kullanmak ölüm ve yaralanmaları azaltır.



Otomobillerde ve yolcu taşımak için tescil edilmiş arazi taşıtlarında 
ön ve arka koltuklarda; minibüs, kamyon ve kamyonetlerde ise 

sürücü yanında oturan yolcuların emniyet kemeri takması zorunludur.

Şehirler arası otobüslerde;
• Sürücüler ve ön koltuklarda,
• Önünde boşluk olan en arka koltuklarda,
• Önünde kapı ve merdiven boşluğu bulunan koltuklarda 
oturan yolcular da emniyet kemeri takmak zorundadırlar.



Taşıt içinde yolculuk yapacak bebek ve küçük çocukların, çocuk 
güvenlik koltuğunda yolculuk yapması gerekmektedir



Çocuk güvenlik 
koltuğunun, 

çocuğun yaşına, 
boyuna ve 

kilosuna uygun 
olması önemlidir.

Çocuk güvenlik koltuğu için en 
güvenli yer, arka koltukta yan 

hava yastıklarından uzakta 
olan orta kısımdır.

Bir yaşına kadar ve 13 kg’a kadar 
bebekler için ana kucağı modeli, 

arka koltuğa, bebeğin yüzü 
arkaya bakacak şekilde monte 

edilmelidir.

Dört yaşına kadar (9-18 kg) olan 
çocuklarda çocuk güvenlik koltukları 

kullanılmalı; bu koltuklar,  arka koltuğa 
öne bakacak şekilde monte edilmelidir.



Aksi hâlde araçta aşırı 
yükten değişik arızalar 
meydana gelmesi ve 

fren mesafesinin 
uzaması gibi trafikte 

tehlike yaratacak 
durumlarla 

karşılaşılabilir.

Çocuk güvenlik koltuğu ve emniyet 
kemeri kullanmanın yanı sıra 
güvenli yolculuk için aracın 

kapasitesinin üzerinde yolcu 
alınmamalıdır. 





Karayollarında 

Hız Sınırları





Öndeki aracı sollama

i le ilgili kurallar



Sürücülerin, 
önlerinde giden 

bir aracı 
güvenle sollayıp
geçmeleri için;



Kurallara uygun geçiş yapan bir otomobil



Sağ dönüş 
lambalarıyla işaret 
vererek sağ şeride 
girmekle geçişini 

tamamlamaya

Geçme, 
geçilecek 

aracın 
solundaki 
şeritten 
yapılır. 

Geçecek 
aracın 

sürücüsü;



Araçların sağından veya banketten 
yararlanmak suretiyle geçmek yasaktır. 
Ancak….

Kurallara uygun geçiş 
yapan bir otomobil

Herhangi bir 
araç sola dönüş 
işareti vererek 
yavaşlamakta 

veya trafik 
mecburiyeti 
dolayısıyla

beklemekte ise 
bu aracın 
sağından 
geçilebilir.



Sağdan geçişin yapılabileceği durumlar

Yolun ortasından giden tramvayların sağından,

Görev icabı yolun solunda durmuş olan geçiş 
üstünlüğüne sahip araçların sağından geçilebilir,

Tramvay hatları müsait olmadığı takdirde, harekette 
olsun veya olmasın bir tramvayın sol

yanından geçilemez ve bu yanda devamlı araç 
sürülemez.



Geçme sırasında, geçme 
kurallarının mecbur kıldığı 
şartlar dolayısıyla geçen 

taşıt cinsi için tayin 
edilmiş olan hız sınırlarını 

aşan sürücülere, hız 
sınırlarına riayet etmedi 
diye ceza uygulanamaz,



Geçilen araçların sürücüleri, 
kendilerini geçmek isteyen 

araçların duyulur veya görülür 
bir geçiş işaretini alınca;

Trafiğin iki 
yönlü 

cereyan 
ettiği kara 
yollarında 

taşıt 
yolunun sağ 

kenarına 
yakın 

gitmek,

Dörtten fazla 
şeritli veya 
bölünmüş 

kara 
yollarında 
bulunduğu 

şeridi 
izlemek,

Hızını 
arttırmamak

Dar taşıt yollarıyla 
trafiğin yoğun olduğu 
kara yollarında yavaş 

gitme sebebiyle 
kendilerini

geçmek için izleyen 
araçların kolayca ve 
güvenli geçmelerini 

sağlamak üzere, 
araçlarını

elverdiği oranda sağ 
kenara almak, 
yavaşlamak, 

gerekiyorsa durmak 

zorundadır.



Kurallara uygun olarak 
geçiş yapmak isteyenlere 

yol vermemek, geçilmekte 
iken bir başka aracı 
geçmeye veya sola 
dönmeye kalkışmak 

yasaktır.



Öndeki aracı geçmenin yasak olduğu 
durumlar nelerdir?



Kavşaklarda 
ve 

kavşaklara 
yaklaşırken

öndeki 
aracı 

geçmek 
yasaktır



Görüş 
yetersizliği 
olan tepe 
üstlerine 

yaklaşırken
öndeki aracı 

geçmek 
yasaktır



Demir yolu 
geçitlerinde 

ve demir yolu 
geçitlerine 
yaklaşırken
öndeki aracı 

geçmek 
yasaktır



Görüş 
yetersizliği 

olan 
dönemeçlere 
yaklaşırken

öndeki aracı 
geçmek 
yasaktır



Gidiş ve geliş 
için birer şeridi 

bulunan iki 
yönlü trafiğin 

kullanıldığı 
köprü ve 
tünellere 

yaklaşırken
öndeki aracı 

geçmek 
yasaktır



Yaya ve okul 
geçitlerine 
yaklaşırken 
önlerindeki 

aracı 
geçmeleri 
yasaktır.



Öndeki taşıtı 
geçerken, bu taşıta 

takip mesafesi kadar 
yaklaşınca sol şeride 

geçmeye başlanacağı,
dolayısıyla geçişin 

fiilen başlamış olacağı 
bilinmektedir.



ARAÇLARIN IŞIKLANDIRILMASI, 
YOLDA KALAN

ARAÇLARIN İŞARETLENMESİ VE ÇEKİLMESİ



Trafikte aydınlatmanın yetersiz olduğu 
ya da hava koşullarının fark edilmeyi 

güçleştirdiği durumlarda yayaların 
alacağı güvenlik önlemleri neler 

olabilir?

DÜŞÜNÜ-YORUM



Kara yollarında trafiğe çıkan bütün 
araçların Karayolları Trafik Yönetmeliği ile 
Araçların İmal, Tadil ve Montajı 
Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen ışıklı 
donanımı bulundurmaları; bunların 
geceleri ve sis, kar, şiddetli yağmur, 
yeterli derecede aydınlatılmamış tünel 
gibi görüşün yetersiz olduğu yer, zaman 
ve hâllerde yakılmaları zorunludur.



Araçların ışıklandırılmasında 
kullanılan ışıklar ve ışık 
teçhizatları şunlardır:



Far: Beyaz veya açık sarı ışık vermelidir.
Ön park lambası: Beyaz veya açık sarı ışık
vermelidir.
Ön dönüş lambası: Beyaz veya portakal rengi ışık
vermelidir.
Sis lambası: Zorunlu değildir. Varsa beyaz veya
açık sarı ışık vermelidir.
Arka park lambası: Kırmızı ışık vermelidir.
Arka dönüş lambası: Kırmızı veya portakal rengi
ışık vermelidir.
Geri vites lambası: Zorunlu değildir. Varsa beyaz
veya açık sarı ışık vermelidir.



İç lamba: Ücretle yolcu taşıyan taşıtlarda
bulunması zorunlu olup beyaz ışık vermelidir.
Diğer taşıtlarda zorunlu değildir.
Acil uyarı lambası: Dörtlü ikaz denilen ışıklar
zorunlu değildir. Varsa portakal rengi ışık
vermelidir.
Plaka lambası: Arka plakayı 20 metre mesafeden
okunacak şekilde aydınlatmalıdır.
Reflektör: Araçların arkasında en az 20
santimetrekare büyüklüğünde reflektör
bulunmalıdır.
Fren lambası: Kırmızı ışık vermelidir.



1= Sinyal Lambasi

2= Arka Farlar ve ayni zamanda Fren Lambasi

3= Geri Park Lambasi 4= 3. LED Fren Lambasi

5= Plaka aydinlatma



1= Kisa Farlar

2= Uzun Farlar

3= Park Lambasi

4= Sis Lambasi



1= Bi-Xenon Farlar (hem kisa Far hem uzun Far dir. Icindeki perde sayesinde uzun veya 

kisa oluyor) ayni zamanda Direksyon Pozisyonuna göre dönen Viraj Farlaridir

2= Sinyal Lambasi

3= LED Gündüz Farlari (sürekli yanar)      4= Sis Fari       5= Dönüs Lambasi



Araçlar seyir hâlindeyken 
ışıkların kullanılması konusunda 
uyulması gereken zorunluluk ve

yasaklar şunlardır:



Uzağı gösteren ışıklar (uzun hüzmeli farlar):

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında 
geceleri seyrederken, 
yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, 
benzeri yer ve hâllerde uzağı gösteren ışıkların 

yakılması mecburidir.

Ancak sürücünün yeterli mesafeyi açık olarak görebildiği 
ve kendi aracının da yeterli uzaklıktan görülebileceği 
hâllerde, uzağı gösteren ışıklar yerine yakını gösteren 
ışıklar kullanılabilir.



Uzağı gösteren ışıklar (uzun hüzmeli farlar):

Karşı yönden gelen araç sürücülerinin 
ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin 
gözlerini kamaştıracak 
bütün hâllerde, uzağı gösteren 
ışıkların yakılması yasaktır.



Yakını gösteren ışıklar (kısa hüzmeli farlar):

• Karşılaşmalarda,
• Aydınlatmanın yeterli olduğu kesimlerde,
• Öndeki araç yakından izlenirken,
• Uzağı gösteren ışıkların uyarma için kullanılması hâli 
dışında, yan yana gelinceye kadar bir aracı geçerken,
• Gündüzleri görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri 
havalarda 
yakını gösteren ışıkların kullanılması mecburidir.



Kuyruk ışıklarının (arka park lambası) 
seyir sırasında, uzağı veya yakını 

gösteren ışıklar veya sis ışıkları ile 
birlikte kullanılması mecburidir.



• Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması,
• Sadece park veya sis ışıkları yakılarak araç 
sürülmesi,
• Karşılaşmalarda ışıkların söndürülmesi,
• Yönetmeliklere aykırı ışık takılması ve kullanılması
• Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur nedeniyle 
görüşün yetersiz olduğu hâller dışında
ve geceleri yakını ve uzağı gösteren ışıklarla aynı 
zamanda kullanılması yasaktır.

Işıkların kullanılmasına ilişkin diğer esaslar:



Yolda Kalan Araçların 
İşaretlenmesi ve Çekilmesi 

Kuralları



Herhangi bir arıza veya trafik
kazası nedeniyle kara yolunda
seyir hâlinde olmayan araçların
……………………………………………….
için kuralına uygun olarak
işaretlenmesi gerekir



İşaretleme ile ilgili olarak yapılacak işlemler şunlardır:

* Araçlar yolun en sağına çekilmeli (Trafik 
kazalarında bu işlem kaza tespit tutanağı 
düzenlendikten sonra yapılmalıdır.),
* Araçların park lambaları yakılmalı,
* Aracın önüne ve arkasına diğer araç sürücüleri 
tarafından 150 metre uzaktan görülebilecek
şekilde birer kırmızı yansıtıcı (reflektör) veya 
kırmızı ışıklı cihaz konulmalı,



İşaretleme ile ilgili olarak yapılacak işlemler şunlardır:

•Tepe üstü veya dönemeç gibi yerlerde arızalanan bir 
aracın ön ve arka tarafına, kırmızı yansıtıcı veya 
kırmızı ışıklı uyarıcı cihaz, araçtan en az 30 metre 
uzaklığa, diğer araç sürücülerinin en az 150 metre 
mesafeden görebilecekleri şekilde yerleştirilmeli,

* Arızalı araç tehlikeli madde taşıyorsa mutlaka 
kırmızı ışıklı cihaz kullanılmalı ve araç sürekli olarak 
başında beklenerek gözetim altında 
bulundurulmalıdır.



Herhangi bir nedenle çekilerek götürülmesi gereken 
araçlar, “kurtarıcı” olarak adlandırılan araçlarla çekilip 
götürülmelidir



Araçların çekilip götürülmeleri sırasında 
aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

* Çekilen aracın ağırlığı, çeken aracın taşıma 
sınırından fazla olmamalı,
* Çekilen araç, sürücünün yönetiminde olmalı,
* Çekilen aracın ışık donanımı bozuksa aracın 
arkasına gündüz reflektör ya da en az 20x20
cm ebatlarında kırmızı bez, gece ise kırmızı ışık 
veren cihaz ya da reflektör takılmalı,





Araçların çekilip götürülmeleri sırasında 
aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

İki aracın bağlantısı; 5 metreyi geçmeyen, 
yerinden çıkmayacak ve kopmayacak şekilde
çelik çubuk, çelik halat ve zincir ile yapılmalıdır. 
Ara bağlantının, 2,5 metreyi geçmesi
hâlinde, bağlantının orta kısmına gündüz kırmızı 
yansıtıcı veya en az 20x20 cm ebadında
kırmızı bez, gece ise kırmızı ışık veren cihaz ya da 
reflektör takılmalı,





Araçların çekilip götürülmeleri sırasında 
aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

* Çekilen aracın freni arızalı ise çekme, bir 
metreden uzun olmayan çekme demiri ile 
yapılmalı, araçların saatteki hızı 15 kilometreyi 
geçmemeli,
* Kendi kendine hareket ve kumanda yetenekleri 
olmayan römork ve benzeri araçlar mutlaka 
kurtarıcı araçlarla çekilmelidir.





Yayalar, geceleri ve gündüzleri, 
görüşün az olduğu durumlarda 
şu kurallara dikkat etmelidirler:

* Sürücüler tarafından fark edilebilmek 
için açık renk veya üzerinde yansıtıcı 
bulunan giysiler giymeli ya da 
üzerlerinde, bu özellikte eşyalar 
bulundurmalı,



Yayalar, geceleri ve gündüzleri, 
görüşün az olduğu durumlarda 
şu kurallara dikkat etmelidirler:

* Sürücülerin dikkatini çekecek ışık 
veren araçlar (el feneri, lamba vb.) 
taşımalı,
* Karşıdan gelen sürücüler tarafından 
görülebilmek amacıyla gidiş yönüne 
göre yolun solunu kullanmalıdırlar.





sürücüler; aceleci, yarışçı, 
öfkeli ve saldırgan 

olmamalıdırlar.
Öne geçme, kuralları 
görmezlikten gelme, 

başkalarının geçiş hakkını 
engelleme gibi 
davranışlardan

uzak durmalıdırlar.



Yayalar aniden yola 
çıkmamalı, taşıt yolu 

üzerinde 
yürümemelidirler. 

Karşıya geçerken güvenli
yerleri seçmeli, hızlı 
hareket etmelidirler.



Yolcular, sürücülerin dikkatini 
dağıtacak davranışlarda 

bulunmamalıdırlar. Toplu 
taşıma araçlarında
başkalarını rahatsız 

etmemeli, sarsıntı sonucu 
olabilecek tehlikelere karşı 

tedbirli olmalıdırlar.



Trafiğe katılanlar 
kurallara her zaman 
titizlikle uymalıdırlar. 

Yoldan yararlanan diğer 
insanların

haklarına, can ve mal 
güvenliklerine saygı 

göstermelidirler.



TRAFİK KAZASI SONRASI 
YAPILACAK İŞLEMLER



SORU-YORUM

1. Herhangi bir trafik kazasına tanık 
oldunuz mu? Kazadan sonra sürücüler 
nasıl davranıyorlardı? Kazayla ilgili bir 
belge hazırlıyorlar mıydı?

2. Trafik kazası sonrasında yaya, sürücü ve 
yolcuların yükümlülükleri nelerdir? Bu 
yükümlülükleri yerine getirmeyenlere 
herhangi bir cezai işlem yapılmakta 
mıdır?



Trafik kazaları sonrası yayaların 
sorumlulukları şunlardır:

Kaza yerinde, daha önce ilk yardım eğitimi almış 
olanlar tarafından usulüne uygun ilk yardım
önlemleri almak,
* Olayı öncelikle 112 Acil Yardım ve Kurtarma 
Hizmetlerine, daha sonra da 155 Polis
İmdat, 156 Jandarma, 110 Yangın telefonlarına 
bildirmek,
* Trafik polisi ve sağlık personelinin istemesi hâlinde, 
yaralıların en yakın sağlık kuruluşuna
götürülmesine yardımcı olmak,



Trafik kazaları sonrası yayaların 
sorumlulukları şunlardır:

* Trafik kazasına karışan tarafların 
sorumluluğunu belirlemeye yarayacak iz 
ve deliller ile kaza yerindeki taşıtların 
durumunu değiştirmemek,
* Dönülen kara yolunun gidiş şeridine 
veya gidişine ayrılmış en sağ şeride 
girmektir.



Trafik kazaları sonrası sürücülerin 
sorumlulukları şunlardır:

* Trafik için tehlike yaratmayacak şekilde durmak, trafik 
güvenliği için yansıtıcı cihazları koymak,
* Kaza yerinde, kazanın sorumlusunu belirlemeye 
yarayacak iz ve deliller ile kaza yerindeki taşıtın 
durumunu değiştirmemek,
* Kazayı en yakın trafik polisine ve sağlık kuruluşuna 
bildirmek,
* Kaza yerinde daha önce ilk yardım eğitimi almış olanlar 
tarafından ilk yardım uygulamalarına başlamak,



Trafik kazaları sonrası sürücülerin 
sorumlulukları şunlardır:

* Yetkili ve görevliler gelmeden kaza yerinden 
ayrılmamak,
* Kazaya karışan diğer sürücüye kimlik ve adresini 
bildirmek, sürücü ve trafik belgeleriyle sigorta 
poliçelerini göstermek, bunlara ait gerekli bilgileri 
vermek,
* Kazada sadece maddi kayıp varsa kaza tespit 
tutanağını düzenlemek ve taraflarca imzalanmasını
sağlamaktır.



* İkiden fazla araç karışmışsa,
* İki aracın karıştığı durumda 
sürücüler kusur yönünden 
anlaşamamışlarsa,
* Resmî araçlar kazaya karışmışsa,
* Yaralı veya ölen kişi varsa 

adli yönden gereğini yapmak, 
kazanın oluş nedenlerini, iz ve
delilleri belirleyerek trafik kaza 
tespit tutanağı düzenlemek üzere 
trafik polisince el konulur.



Trafik polisinin görevli 
olmadığı veya bulunmadığı 

kara yollarında meydana 
gelen kazalarda,

trafik kaza tespit tutanağı 
jandarma tarafından 

düzenlenir ve bir örneği o 
yerin trafik yetkili birimine

gönderilir.



Kara yollarında meydana gelen 
ve yalnız maddi hasarla 

sonuçlanan trafik kazalarında 
tarafların anlaşması hâlinde 

ve fiil, başka bir suç 
oluşturmuyorsa adli 

kovuşturma yapılmaz ve 
Türk Ceza Kanunu 

hükümleri uygulanmaz.



Trafik polisi ya da jandarma, 
trafik kazalarında yolun 

trafiğe kapandığı hâllerde, iz 
ve deliller

kaybolmayacak şekilde 
işaretlendikten ve gerekli 
işlemler yapıldıktan sonra 

kara yolunu trafiğe
açmaya yetkilidir.



• Hayati tehlike yaratan yaralanma, 
ölümlü bir kaza, kara yolunun trafiğe 
kapanmasına neden olmuşsa
• Kaza, trafikte can güvenliği için risk 
taşıyorsa,
• Başka bir yoldan geçiş 
verilemiyorsa,
• Cumhuriyet savcısının gecikeceği 
bilgisi ulaşmışsa 

gerekli işaretlemeler yapıldıktan 
sonra araç, yaralılar ve ölüler kenara 
alınıp durum bir tutanakla tespit 
edilerek yol trafiğe açılır.



Hayati tehlike yaratan yaralanma, ölümlü bir kaza, kara yolunun 

trafiğe kapanmasına neden olmuşsa 

gerekli işaretlemeler yapıldıktan sonra araç, yaralılar ve ölüler 

kenara alınıp durum bir tutanakla tespit edilerek yol trafiğe açılır.



Trafik kazalarında sürücülerin
asli kusurlu sayıldığı hâller 

nelerdir?



Trafik kazalarında sürücülerin asli kusurlu 
sayıldığı hâllerden bazıları şunlardır:

* “Taşıt giremez.” 

trafik işaret levhası 

bulunan kara yoluna 

veya bölünmüş kara 

yolunda karşı

yönden gelen trafiğin 

seyrettiği şerit, rampa 

ve bağlantı yollarına 

girmek,

* İkiden fazla 

şeritli taşıt 

yollarında, karşı 

yönden gelen 

trafiğin 

seyrettiği şerit 

veya yol 

bölümüne

girmek,

Işıklı trafik 

işaret 

cihazlarının 

kırmızı 

ışığında veya 

yetkili 

memurun dur 

işaretinde 

geçmek,



Trafik kazalarında sürücülerin asli kusurlu 
sayıldığı hâllerden bazıları şunlardır:

Geçme yasağı 

olan yerlerde 

araç geçmek,

Kavşaklarda 

geçiş 

önceliğine 

uymamak,

Öndeki 

araca 

arkadan 

çarpmak,

Park için ayrılmış yerlerde veya taşıt yolu dışında 

kurallara uygun olarak park edilmiş araçlara

çarpmaktır.



Trafik kazalarında yayaların asli 
kusurlu sayıldığı hâller nelerdir?



Trafik kazalarında yayaların asli kusurlu 
sayıldığı durumlardan bazıları şunlardır:

Yayaların 

yürümesi için 

ayrılmış 

kısımlardan 

yürümeyip 

kontrolsüz bir 

şekilde taşıt 

yolundan

gitmek,

Yaya ve okul geçitlerinin 

bulunduğu yerlerde 

yayalar için ışıklı trafik 

işaret cihazlarına veya

trafiği yönlendiren 

yetkililerin işaret ve 

uyarılarına dikkat etmeden 

karşıya geçmeye 

çalışmak,



Trafik kazalarında yayaların asli kusurlu 
sayıldığı durumlardan bazıları şunlardır:

Taşıtların 

önünden veya 

arkasından taşıt 

yoluna girmektir

Banketlerde 

yürürken 

gerekli 

önlemleri 

almamak,

Taşıtlara 

asılarak 

gitmek,





Yolcuların asli kusurlu sayıldığı 
hâllerden bazıları şunlardır:



Yolcuların asli kusurlu sayıldığı 
hâllerden bazıları şunlardır:

Sol kapılardan 

inip binmek,

Taşıttan el, 

kol, baş, 

gövde 

çıkarmak,

Hareket 

hâlindeki 

taşıtlara inip 

binmeye 

çalışmak,
Üzeri açık taşıtlarda 

ve yük üzerinde 

yolculuk yapmaktır.



Hangi durumlarda yayalara trafik 
cezası verilir?



Yayalara verilecek trafik cezalarına 
ilişkin suçlardan bazıları şunlardır:

Işıklı trafik işaret 

cihazlarına veya yetkili 

kişilerin uyarılarına 

uymamak,

Yaya yollarında, 

geçitlerde veya 

zorunlu 

hâllerde taşıt 

yolu üzerinde 

trafiği tehlikeye 

düşürecek

davranışlarda 

bulunmak,

Karşıya 

geçişlerde 

trafik işaret 

cihazlarına 

işaretlere 

uymamak, Gece ve gündüz, görüşün 

az olduğu hâllerde 

çarpmayı önleyici uyarıcı 

tedbirler almamaktır.



Hangi durumlarda sürücülere 
trafik cezası verilir?



Trafik kazalarında yayaların asli kusurlu 
sayıldığı durumlardan bazıları şunlardır:

Uyuşturucu ve 

keyif verici 

madde alarak 

araç kullanma,

Hız sınırlarını 

% 30’a kadar 

aşma,

Alkollü 

olarak araç 

kullanma,



Trafik kazalarında yayaların asli kusurlu 
sayıldığı durumlardan bazıları şunlardır:

Muayene süresi 

geçen araçları 

kara yolunda 

kullanma,

Sürücü 

belgesi 

olmadan 

araç 

sürme,

Kırmızı 

ışık ihlali,



Trafik kazalarında yayaların asli kusurlu 
sayıldığı durumlardan bazıları şunlardır:

Dönüş 

kurallarına 

aykırı 

hareket 

etme,

Geçme 

kurallarına 

aykırı 

hareket 

etme,

Tescil 

belgesi, trafik 

belgesi ve 

tescil plakası 

olmadan kara 

yolunda araç 

sürme,



Trafik kazalarında yayaların asli kusurlu 
sayıldığı durumlardan bazıları şunlardır:

Duraklama

nın yasak 

olduğu 

yerlerde 

duraklama,

Park 

etmenin 

yasak 

olduğu 

yerlere 

park etme,

Yolcu 

indirme ve 

bindirme 

kurallarına 

aykırı 

hareket 

etme,



Trafik kazalarında yayaların asli kusurlu 
sayıldığı durumlardan bazıları şunlardır:

Tedbirsiz 

ve saygısız 

araç 

sürme,

Emniyet 

kemeri, 

koruma başlığı 

ve koruma 

gözlüğü gibi 

koruyucu 

tertibatı 

kullanmama,

Araçlara 

taşıma sınırı 

üstünde 

yolcu alma,

Mali sorumluluk 

sigortasını 

yaptırmamadır.





Bu suçları işleyen sürücülere ceza 
tutanağı düzenlemek suretiyle hafif para 

cezası uygulanır
Ayrıca sürücülere, aldıkları her ceza için 

ceza puanı verilir. 
Örneğin, aracını taşıt

yolu üzerinde park etmenin yasak 
olduğu yere park eden sürücüye hem 

para cezası hem de bu
suç karşılığında beş ceza puanı verilir.



Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye 
doğru bir yıl içinde 100 ceza puanını 

dolduran sürücülerin
belgeleri iki ay süre ile geri alınır ve 

sürücüler eğitime tabi tutulurlar. Aynı 
yıl içinde ikinci defa 100 ceza puanı 

dolduran sürücülerin sürücü belgeleri 
dört ay süre ile geri alınarak sürücüler, 

psiko-teknik değerlendirmeye ve 
psikiyatri uzmanının muayenesine tabi 

tutulurlar.



Muayene sonucunda 
sürücülük yapmasına engel hâli 
bulunmayanların belgeleri, süre 
sonunda iade edilir.
Bir yıl içinde üç defa 100 ceza 
puanı dolduran sürücülerin 
belgeleri süresiz olarak iptal 
edilir.



Ölümle sonuçlanan trafik 
kazalarına asli kusurlu olarak 
sebebiyet veren sürücülerin 
belgeleri ise bir yıl süre ile geri 
alınır.
Sürücü belgeleri geri alınanlar, 
ceza süresince trafikte araç 
kullanmaktan men edilirler.



SÜRÜCÜ VE TESCİL 
BELGELERİ İLE

ARAÇLARDA BULUNMASI 
GEREKEN MALZEMELER



Trafiğe sürücü olarak katılabilmek için 
Karayolları Trafik Kanunu gereğince, 
kullanılacak aracın cinsine göre 
……………………… belgesine sahip olmak 
gerekmektedir. 
………………………………..belgesi olmadan 
kara yolunda araç kullanmak yasaktır.



Sürücü belgesi alabilmek için gereken
koşullar nelerdir?



Sürücü belgesi alabilmek için gereken koşullar 
şunlardır:

Yaş koşulu: Alınacak 

sürücü belgesinin 

sınıfına göre 

değişmektedir.

A1, A2, F, H için 17 

yaşını bitirmiş olmak

B, G için  18 yaşını 

bitirmiş olmak

C, D, E 22 yaşını 

bitirmiş olmak gerekir.

Öğrenim koşulu: 

G ve H sınıfı sürücü 

belgesi alacakların 

ilkokulu,

diğer sınıf sürücü

belgesi alacakların 

ise en az ortaokulu 

ve 8 yıllık temel 

eğitimi bitirmiş 

olmaları 

gerekmektedir.

Sağlık koşulu: 

sürücü belgelerinden

birini almak 

isteyenlerin,

vücut yapısı ve ruh 

sağlığı

bakımından sürücülük 

yapmasına

engel durumu 

bulunmamalıdır

Kişilerin bu durumlarını

sağlık kurulu raporu ile

belgelendirmeleri 

gerekmektedir.



Sürücü belgesi almak için göz sağlığının yerinde olması gereklidir.



Sürücü belgesi alabilmek için gereken koşullar 
şunlardır:

Eğitim ve sınav 

koşulu: 

Sürücü belgesi 

alabilmek için 

sürücü kurslarına 

gidilerek belirli bir

eğitim alınması ve 

bu eğitim sonunda 

Millî Eğitim 

Bakanlığınca 

yapılacak sınavda 

başarılı olunması

gereklidir.

Hükümlü olmama 

koşulu: Sürücü 

olacakların, Türk 

Ceza Kanunu ile 

Karayolları Trafik

Kanunundaki belli 

suçlardan hükümlü 

olmamaları gerekir. 

Örneğin, uyuşturucu 

madde kullanmak

veya satmak 

nedeniyle ceza 

almış olanlar sürücü 

belgesi alamazlar.

Aynı sınıf sürücü belgesi 

bulunmaması veya 

belgelerin geri alınmamış 

olması koşulu: 

Sürücü olmak isteyenlerin, 

daha önce aynı sınıf sürücü 

belgesi almamış olmaları 

gerekir. Ayrıca bu kişilerin 

sürücü belgelerinin süresiz geri 

alınmamış olması da 

zorunludur. Sürücü

belgelerine geçici olarak el 

konulanlar ise ancak bu süre 

dolduktan sonra yeni bir sürücü 

belgesi alabilirler.





Sürücü adaylarının sürücü 
belgesi sınıfına uygun 
taşıtları sürmeyi 
öğrenmeleri için sürücü 
adaylarına geçici olarak 
verilen K sınıfı sürücü 
belgesi vardır.

Sürücü belgelerinde K 
sınıfı sürücü belgesi 6 ay 
geçerlidir.

Ayrıca ülkemizde 
“Türkiye

Turing ve Otomobil 
Kurumu” 

tarafından ve kurumun 
belirlediği esaslara göre 

verilen uluslararası
sürücü belgesi 
bulunmaktadır.



Boşlukları dolduralım

1)E sınıfı sürücü belgesi sahibi bir sürücünün 

öncelikle kullanacağı araç 

…………………………………dır.

2)İlkokul mezunu biri traktör kullanma yetkisine sahip 

olmak istiyorsa ………… sınıfı bir ehliyet almalıdır.

3)Hastalar ve engelliler için özel tertibatlı olarak 

üretilmiş ve donatılmış motosiklet, otomobil 

kullanabilmek için …….. sınıfı ehliyet alınmalıdır. 



Boşlukları dolduralım

1)…… sınıfı ehliyeti olan bir sürücü öncelikle otobüs 

kullanır. Bunun yanında  B-C-F (otomobil, minibüs, 

kamyonet, kamyon ve traktör) sınıfı araçları da 

kullanma yetkisi vardır.

2)Yalnız kendi sınıfı araçlarını kullanma yetkisine 

sahip F ve ……… sınıfı ehliyetler eğitim durumuna 

göre verilir.



Boşlukları dolduralım

1)Motorlu bisiklet kullanabilmek için …… veya …… 

sınıfı ehliyete sahip olunmalıdır.

2)…………. Sınıfı ehliyeti olanlar hem motosiklet hem 

de motorlu bisiklet kullanabilirler.

3)B sınıfı sürücü belgesi olanlar otomobil, minibüs ve 

kamyonet kullanabildikleri gibi ………… de 

kullanabilirler.



Boşlukları dolduralım

1)……………………….kullanabilmek için B, C, D, E, 

F veya G sınıfı sürücü belgelerinden birine sahip 

olunmalıdır.

2)Kamyon kullanabilmek için ilköğretim mezunu 

olmak ve ……….sınıfı sürücü belgesine sahip 

olmak gerekmektedir.

3)A1 sınıfı sürücü belgesi olanlar yalnızca 

………………………. ……………….. kullanabilirler.





Sürücü belgesi sahibi olmadan 
trafiğe çıkanlara ilk tespitte bir aydan iki 

aya kadar, tekrarı
hâlinde ise iki aydan üç aya kadar hapis 

cezası verilir. Ayrıca bu kişiler, her 
defasında para cezası

ile de cezalandırılırlar. Bu kişilerin kazaya 
neden olmaları hâlinde alacakları ceza, 

diğer cezaların
uygulanmasına engel teşkil etmez. 

Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse 
ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için 

ceza tutanağı düzenlenir.



2015 Yılı Ehliyet Harç Tutarları

A1-A2-F-H Sınıfı Ehliyetler: 126.74 TL

B Sınıfı Ehliyet : 381 TL

C D E ve G Sınıfı Ehliyetler: 636.66 TL

Ehliyet Kart Ücret: 119 TL (Trafik büroda 

ödenecek)

Birden fazla sınıf sertifikanız var ise her biri için 

ayrı, ayrı harç yatırınız.



Ehliyet kursundan 
alınan sertifika, 
alındığı tarihten 

itibaren 2 yıl içinde 
sürücü belgesine 

dönüştürülmediğinde 
yanmış olur.



Teşekkür Ederim

Esin TURAN

SARKUYSAN ANADOLU LİSESİ


