
 

Sayı : Pers. Ve Ġdari ĠĢl. 2020 / 1099     17.11.2020 - 2754  
Konu : KıĢ Mevsimi Trafik Tedbirleri  
             

FEDERASYONA BAĞLI ODALARA  
32 NOLU GENELGE  

 

 

Ġlgi : ĠçiĢleri Bakanlığı Ġller Ġdaresi Genel Müdürlüğü’nün 10.11.2020 tarihli ve 

 23635644.249-18542 sayılı yazısı. 

 

Ġlgi yazıda; vatandaĢlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak, trafik 

güvenliği açısından kıĢ mevsiminde oluĢabilecek olumsuz etkileri en aza indirmek, trafik 

kazalarıyla en seri Ģekilde mücadele edebilmek, tüm Dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren 

koronavirüs (covid-19) salgınına karĢı halk sağlığının korunması için aĢağıda özetlenen tedbirlerin 

alınmasının uygun görüldüğünü bildirilmiĢtir. (EK-1)  

 

Ġlgi yazıda özetle: 

A-KORONAVİRÜS SALGINININ YAYILIM HIZININ KONTROLÜNE YÖNELİK 

TEDBİRLER: 

ġehir içi ve Ģehirler arası yolcu taĢımacılığında uygulamanın (denetimlerin); 

1-Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından ‘Covit-19 Salgın Yönetimi ve 

Çalışma Rehberi’, (Sağlık Bakanlığı İnternet Sayfasında güncel olarak bulunmaktadır.) 

2. ġehirler arası toplu ulaĢım usul ve esaslarının belirlendiği ĠçiĢleri Bakanlığının 

01.06.2020 tarih ve 8567 sayılı genelgesi, (19 Nolu Genelgemiz ekinde yer almaktadır) 

Kapsamında gerçekleĢtirileceği, 

 

B- KIŞ MEVSİMİ TRAFİK TEDBİRLERİ: 

1. Denetimlerin şehir içi, şehirler arası ve köy yollarında devamlılık sağlayacak Ģekilde 

yapılacağı, 

2. Olumsuz hava koĢulları nedeniyle karayolunun kapanması durumunda, 

karayolunun elveriĢli hale gelinceye kadar, taĢıtların uygun yerlerde (konaklama tesisleri, vb.) 

bekletilebileceği ve bu süre içerisinde otobüslerin terminallerden çıkıĢ yapmalarına izin 

verilmeyeceği, 

3. Trafiğe kapanması muhtemel karayolları için "Alternatif Güzergâhların" önceden 

belirlenerek kamuoyuna duyurulacağı, olumsuzluk durumunda taĢıt trafiğinin alternatif 

güzergâhlara yönlendirileceği,  

4. Olumsuz hava koĢullarının yaĢandığı kesimlere gelmeden önce sürücülerin durdurularak, 

megafonla veya LED ekranlı panel cihazları ile hava koşulları ve trafik kurallarına uymaları 

konularında görevlilerce uyarılacağı,  

5. ‘‘YaĢam tünelleri’’ vasıtasıyla sürücülere yönelik bilgilendirme yapılacağı, 

6. ġoför ve sürücülerin kıĢ Ģartlarını dikkate alarak, köprü, tünel giriĢ ve çıkıĢları, boğaz , 

sürgün olan kesimler, viyadük, eğimli yol kesimleri, menfez, mazgal, vb. yerlerde daha duyarlı 

olmaları, 

7. TaĢınan eĢyanın yola düĢmemesi için yükün branda vb. gereçlerle kapatılması, 

8. Karayolu üzerindeki dinlenme ve konaklama tesislerinde bulunan iletiĢim araçları 

vasıtasıyla sürücülerin, hava, yol ve trafik Ģartları konusunda bilgilendirileceği, 

9. YerleĢim yeri dıĢındaki karayollarında mahsur kalan sürücü ve yolcuların mağduriyet 

yaĢamamaları amacıyla gerektiğinde kamu kurum ve kuruluĢlarına ait tesislerden imkânlar 

ölçüsünde istifade edebilecekleri,  

10. Araç iĢletenlerin, kıĢ lastiği kullanma ve lastik diĢ derinliği zorunluluğuna uymaları, (EK-

2) 

11. Okul servis araçlarının ‘Okul Servis Araçları Yönetmeliği’ hükümlerine uygunluk ve 

kullanan Ģoförlerin kural ihlalleri yönünden denetlenmesi, 

12. Kamyon, tanker, römork ve yarı römorklar için arka koruma çerçevesi, yansıtıcı malzeme, 

takograf, ıĢık donanımı vb. hususların eksiksiz olması, 

13. Kurtarma hizmeti veren kiĢi ve kuruluĢların telefon numaralarının trafik birimlerinin 

nöbetçilerinde bulundurulacağı, 
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C- YERLEŞİM YERLERİNDE ALINACAK TRAFİK TEDBİRLERİ: 

1. Özellikle kıĢ koĢullarında trafik yoğunluğunun önüne geçebilmek amacıyla halkın toplu 

taĢıma vasıtalarından yararlanmalarının tavsiye edileceği, 

2. KıĢ Ģartlarının hayatı olumsuz yönde etkilediği illerimizde, Ģehirlerarası karayollarında yolcu 

ve eĢya taĢımalarında kullanılan taĢıtların dıĢında kalan taĢıtlara da kıĢ lastiği takma zorunluluğu 

getirilmesi konusunun valilikler tarafından değerlendirileceği, 

   

D- YERLEŞİM YERİ DIŞINDA ALINACAK TRAFİK TEDBİRLERİ: 

1. Emniyet Ģeritleri ile banketlerin ilgili araçlar dıĢında kullanılmaması, 

2. Sürücülerin yola çıkmadan önce hava ve yol durumu hakkında bilgi edinmeleri ve 

hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüĢ, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği 

Ģartlara uydurmaları, 

3. Otoyollar baĢta olmak üzere ikiden fazla Ģeritli ve bölünmüĢ karayollarında ağır tonajlı 

taĢıtların en sol Ģeridi kullanmamaları, otomobil cinsi taĢıtların ise sürekli olarak sol Ģeridi iĢgal 

etmemeleri, 

4. Sürücülerin, kazaların en önemli nedenleri arasında bulunan, aĢırı hızlı, yorgun veya 

uykusuz olarak taĢıt kullanmamaları, Ģerit kullanma ve yakın takip kurallarına riayet etmeleri, 

 

E- TERMİNAL/OTOGARLARDA ALINACAK TRAFİK TEDBİRLERİ: 

1. Terminallere giriĢ ve çıkıĢ yapan bütün otobüslerin; takograf, yetki belgesi, zorunlu mali 

sorumluluk sigortası, fenni muayenesi ile Ģoförlerin sürücü belgesinin ve alkol durumlarının kontrol 

edileceği, 

2. Otobüslerde sürücü, yardımcı personel ve yolcuların emniyet kemeri kullanmaları ve 

zorunluluk olduğunun anonsla hatırlatılması, 

3. Otobüslerde kıĢ lastiği, çekme halatı, yangın söndürme tüpü vb. olup olmadığı yönünde 

denetimlerin yapılması,  

 

Hususlarında tedbirlerin alınması ve denetim yapılması istenmiş olup bu kapsamda, 

yapılacak trafik denetimlerinde, olası trafik kazalarında, kış şartlarında yolda kalma 

durumlarında ve can ve mal güvenliği açısından mağduriyet yaşanmaması için odalarımızın, 

taşımacı esnafımızı ve şoförlerimizi bilgilendirmeleri hususunu rica ederiz.  
 

 

 

 
 
                 Enver YENĠÇERĠ                                       Fevzi APAYDIN 

                       Genel Sekreter                                               BaĢkan 
 
 
 
 
 
 
Ek: 
1-Ġlgi Yazı (8 Sayfa) 
2-KıĢ Lastiği Tebliği 

 
 
 
 
 

  
 
 

  

 

    Fevzi Çakmak Sokak No: 5 Kızılay 06440 ANKARA  web: www.tsof.org.tr 
    Tel: (312) 231 71 06-07-08-09 (4 hat) Faks: (312)231 46 71  e-mail: tsofinfo@tsof.org.tr 
 

http://www.tsof.org.tr/
mailto:tsofinfo@tsof.org.tr


甘。しこ。

主部組宜亜遜Å蛭AN柵鴫‡

鵬高d餌eSi G鈍e踊馳馳堕潰

Say王:2鐙35644。24夢一高三し・阜

Ko批:藍王吾Mevsimi甘ra鑓〔丁edb主r且eri

が∵ 、言龍轟恥吾閻
少をl互　い音　音萄子音　草J　　　　〔しj

高/王王/2020

TURK主YE SOF6RLER VE OTOMOBILCiLER FEDERASYONUNA

軸ayo馳mda tra触g勘edigin吊e劃in e亡mek ve tra能kazala間組meyd組a gelmesiri

eng謝emek a脇clyla ba細hiz i闘Ieri ohaa輔zere toplan ve s駈ekli tai両軸a脚a s軸eri, pe壷

kullama, hatall d軸封er, y誼m takip ve kav率1ara ya敗a?1rken yava舞ma gibi kural, yaSaklana ve

血sltlamalara y6ne蛇etkin, yO軌m ve Strd軸Iebilir?e捌de planla脚串r誼k denetimleri 6nem鉦z

甘ra触denetimle壷n a血aslyla birii瓦もe tra触kazal純ve kazalardan kaynaklanan can

kaylPlarlnda azalma oldugu ger9eginden hareketle; tra能ekip伯mlerinin 6ze脚de pehirler arasl

karayolhamda ve $ehir' i9i ana gtizerg組arda ekip佃m ve yaya olarak g6r批riir olmasI Ve m拘mk血

Oldugmca trafik denetimine d6ntik faaliyet g6stemeleri gerekmekle bir胸e t軸d血yada ve

dikemizde etkisini g6steren koronavirfus (Covid-19) salglma kar?1 PerSOnelimizin ve

Vatanda§ LarImlZln Sa醜1m korumasI Salg血a mtieadelede allnan tedbirlere uygun hareket e血e軸e

do致u ora血ll也で.

Vatanda?IanmZm huzur ve gtiven i9erisinde seyahat etmelerin王ve s胱culerin trafik kural拙聞

davran§lamln en aZa indiri血esini saglamak amaclyla trafik kazalamm olu?maSlnda 6nemli rol

Oynayan kl? meVSimi ko担Ian ve tra能g蹄enli鉦e ysne肱diger olunsuzluldar da dikkat。 almarak

a?agldaki tedbirlerin almmaSl uygun g6r批n屯?ttir.

A口腱捌駁⑲NA滴軸S (C⑲Ⅶ肌少)　SA脚部ⅧN醐　宵A桝田醐　班別軸珊N

隠⑲N田螺⑳皿駄酒Y㊨N囲血隠町田砂越融山田恥

虹　Sehir i9i ana gtizerg鍋arda ve $ehirler aras旦karayo11arlnda hiz kontrofleri ba垂Olmak

tizere emiyet kemeri takma, CeP telefonu kullamama, yaya ge9itlerinde yayalara yoI veme,?erit

軸Ianma’h碑Il d6n吋er gibi k耽l, yaSaklama ve klS王tlamalara y6nelik etkin, yOgun Ve Stird胱Iebilir

trafik dene壷nlerinde personelin temizlik, maSke kullaml Ve meSafe , k聞a11an konusunda hassasiyet

g6ste鵬es工,

2。 pehir i9i ve $ehnder aras王yOIcu tagrmaclllgmda uygulamamn Sagllk Baka血gl Koronavir融

Bil王m Ku鵬l頂arafrod狐hazlrlanan “Covid-1 9 Salgm Y6netimi ve gall?ma Rehberi” dogrultusunda

ger9ckle?宙ril皿esinin sa鄭armasl,

3。 Sehirler arasl tOPlu ula?mm uSul ve esaslarmn belirlendigi Ol.06.2020 tar拙i v。 8567

Saylll Genelge kapsammda gerekli hassasiyetin g6steri血esi,

聡一脳Ⅲ棚岨VS宜M旺取A両眼肥恥態強山田晦

fl言出erde Valiler王n言19elerde Kaymakanlarln ba?ka血如da, trafikle ilgili血run ve

k脚lu担1n temSilcileri血(UKOME膏i19e trafik komisyonu tryeleri ve bu komisyon血n gere址

g6rd鴎慣durumlarda 9a執vacagl kurulu$ temSilcileri) katllmlyla dtizenlenecek toplautllarda,

koronavirtis salglnlna kar$1 allnan tedbirlere uygun hareket edilerek, kurⅢ謙urulu封ar aras工nda i?

b61t批fu yapllmasl’kl$ meVSimi sifesince allmaSl gereken b珊n tedbirlerin planfamasI Ve

uygulamaya konulmasl,

KavakIrdere Mah.餌a植rk Bulvan No‥191 Cankaya/ ANKARA
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2。 Tra能apolis ekipleri ile jandarma tra能timlerince olu?turulan “Kama Ekipler” araclllglyla

?ehir i9i,?chirler紋asI Ve key yollamda 9Ok saylda arap ve s融もct舶h denetlemesine y6nelik

uygulamamn devamllllgm王n Saglarmasl,

§o Birden fazla ilin sormlulu如nda olan karayolu g屯zerg組ve ge9itlerinde; yOgun kar ya嫌l,

buzlama,鵬Ve heyelan nedeniyle yolun tra範ge kap〉andlgl d皿mlarda i11er arasmda koordinasyonun

Va皿kler kanallyla saglarmasl; il ve i19e merkezi ile di血erme tesislerinde bulunan ta申Iam

karayoluna 91ki?lanna m屯saade edilmemesi, karayolu elveri?li hale gelinceye kadar bu gtizerg怠hJ.arl

kullanacak olan ta?1tlam uygun yerlerde (konaklama tesisleri, b61ge trafik denetleme istasyon

am亜kleri, kamu k冊m Ve kurulu?lama ait tesisler vb.) bekIetilmesi, bu stre i9erisinde otobtislerin

de teminallerden 91kl? yaPmalanna izin verilmemesi ve gerekli diger tedbirlerin allmaSmm yanl Slra

ilgili k皿m Ve kurulu?lar ile belediyelerin kendi g6rev alanlanna giren konularda gere皿ilave

tedbirleri almasl,

4。 ?ehir i9i ve?ehirler arasl “A鵬HOma融宜G蔵zerg釦班綱m99 6nceden belirlenerek kamuoyuna

duyurulmasl, Oluns雌hava ko?ullarl nedeniyle karayolunun trafige kapamasI Veya trafik akmmm

yogu血a?maSl halinde ta?1t tra宜gi正n belirlenen altematif g屯zerganlara y6nlendirilmesi,

5o Ge9mi? ylllardaki kaza istatistikleri ile yoI ve 9eVre ko叩llamm analiz edilerek yolun

yaplm Ve baklmmdan sorumlu kurulu? ile stirekli irtibat halinde olunmasl,

6。 Karayollannda?iddetli hava aklmma ba凱sis, kar stirgtinti, gizli buzlama vb.

Olunsuzluklam ya?andlgl karayolu kesimlerine gelimeden 6nce 6zellikle y比sek ve a如ta印

S頓iculerinin durdurularak megafonla veya led ekra血panel cihazl bulunan ekip伯m otolanyla; “g緬ti§

脚鎚純s癌甑az如聞直’, “蝕軸mes純s出郷軸甘醐雌且’’,華灯的軸㊤鵬虹眼蟻抽賦ぼ醐閲ym抽面,, “Sis

翫且脚阻地軸胞皿馳a舶肛且,,,寝yava寧Ⅴ㊤館池蚊a舶s㊤y醐諦馳e且㊥蹄, αg血d捌e轟馳y地肌且g6s融㊤阻即馳m皿凪

yakmaflg脚” hususlarmda uyanlmasl,

7。 “Y呼m坤t皿駈sa臨胸且a” slogamyla olu叫r山an “醜細m Th姐㊤鵬辞nin 90k a如kl?

ko叩llarl istisna olmak tizere aktif olarak kullanllmasma koronavirtis salgmma kar?1 alman tedbirlere

uygun?ekilde devan edilmesi, bu alanlarda kl? meVSimi dolaylSlyla ya鉾nacak olunsuzluklam tra宜k

gtivenligine etkileri ile allmaSl gereken tedbirler konusunda da bilgilendime yapllmasl,

8。 Trafik kazalarma neden olan;

a。 A如ta申Iam kasa/r6mork y故lerinin kaymasI Ve direksiyon h合kimiyetinin kaybolmasI

SOnueu devrilme’SaVrulma ve kaymasma neden olan `擁nal肱zgar”m Olu珂g中k6prder, ttinel giri? Ve

91kl?lan ile bogaz niteligindeki topogra批yapmm bulundu如kesimlerin,

臥Yagan kann ‘巌種n ”?eklinde karayolu ytizeyine gelmesi sonucu yol ytizeyinde olu鋒n

a91k ve gizli buzlama nedeniyle ara9 lastiklerinin karayolu ytizeyi ile olan temasm1 6nleyen b61gelerin,

C。 Hava sICakll如m ani dti?meSi sonucunda viyadcklti/viyadckstiz k6prulerin alt ve

tisttinden ge9en両zgarlann etkisiyle olu?abilecek, “erken ve gizli buzlanma” riskinin ycksek oldu如

kesimlerin,

軋K6p両ve yol egiminin farkllla?tlgl yOl kesimleri ile yagmur ve eriyen kar sulaml

karayolundan hlZla tahliye etmek amaclyla yapllan ve “sanat y`apZlarz ” olarak adlandlrllan menfez,

mazgal, r6garlam kapanma olaslllgl bulunan yerlerin,

6nceden tespit edilmesi ve almaCak tedbirlerin planlanarak uygulanmasl,

9。 Aglr tOn担1 ta?ltlarda, yc輔zerini branda vb. gere9lerle kapatmamalan sonucunda ta?man

yck eryasmm yOla dti?meSi nedeniyle diger s軸c蘭erin refleks ya da dti?en malzemeden ka91ma

gerek9eSiyle yaptlklarl maneVra Veya direksiyon hakimiyetini kaybederek kazaya kan?tlklarl dikkate

almarak’ytik tizerini branda vb. gere9lerle kapatmayan s融・tic融er hakkmda Karayollarl Trafik

Kavaklldere Mah. Atat茸rk Bulvarl No: 191 Cankaya/ ANKARA

Telefbn:十90 (3i2) 422 4274 - 4272
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Kanunu9nun 65㌍nci maddesi ile Karayollarl Trafik Y6netmeli弗nin 128’inci ve devaml maddeleri

geregince i封em yapllmasl,

且0。 Karayolu屯zerindeki dinlerme tesis i?letmecileri/y6neticileri ile koordinasyon kurularak

tesiste bulunan ileti?im紺a9l組vasltaSlyla s血iciferin hava, yOI ve trafik?artlan konusunda

bilgilendirilmesinin saglarmasl,

蝿o Yerlesim yeri dl針ndaki karayo11amda mahsur kalan s耽融i ve yoIculam magduriyet

ya§amamalan amaclyla yerel y6netimlerce imkanlar dahilinde her ttirlti yardlmm ula?tlrllmasl,

gere出直nde kamu kurum ve kurulu?larlmlZa ait tesislerden istifade etmelerinin saglamasl,

肥。 “雌Last悌Kullanma Zorunlulugu #e旬e.ili U鋤I l,e鼠oslar物脇n勿7セbli吾,, ile kl?

lastigi zorunlulu軌v kullanlm pertlan ve denetimlere iliskin usul ve esaslar belirlemi? Olup bu

kapsamda ulkemizde tescil edilmi? OIsun veya olmasm?ehirler arasl karayo11annda yoIcu ve eaya

ta針malarmda kullanllan tasltlarda, her yllm且A融蛇ile takip eden yllm且N五s紬tarihleri araslnda kl?

lastigi kullarma zorun皿u軌Lna uyulmasI Ve buna y6nelik denetimlerin artlrllmasl,

且3。主I smlrlarl i9erisinde ortalama yerel sICakllklar dikkate almarak klS lastigi uygulamasl

yaplllP/yapllmayacagl ilgili Valiliklerce belirleneceginden, alman tedbirler ve kararlar konusunda
kamuoyunun 6nceden bilgilendirilmesi ve bir 6nceki ylldan kalan aksakllklar varsa dikkate allmaSl,

且4。 29 1 8 saylll Karayo11arl Trafik Kanunu’na “Kl? lastigi kullama zorunlulug中, ba?11kl1 65仏

maddesi eklenmi$ Olup idari para cezalarlmn bu maddeye g6re dizenlemesi, teminal/otogar gm? Ve

91kl如arl ba?ta Olmak tizere mevzuatta beli甜en veya Valiliklerce karar alman ara9larm, yapllan咄m

ko血O11erde “軸胆AS両軸99 bakmmdan da denetlemesi,

且5。 Lastiklerin mevsim ko?ullarma uygunlu如na y6nelik yapllan denetimlerde trafik

birimlerinde bulunan 6‘Las蝕蹴?鵬rim喝(彊紺” aparatlann kullamlmasl,

f16o Kl? lastigi kullama zorun皿u如bulunan araplann bu zorunluluga uymadlklarlm teSPiti

halinde idari para cezasmm yanmda, ara9lam lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakm

yerle$im birimine kadar gitmeleri i9in EK-1 ’de bulunan belge dtizeulenerek izin verilmesi, hangi

yerle?im ye正ne kadar izin verildiginin tra批idari para cezasl karar tutanagmm a91klama b61咄1tine de

not olarak yazllmasl,

且7o Okul servis ara9larmm daha dikkatli kontrol edilmesi ve Okul Servis Ara9larl Y6netmeligi

h混timlerine uygunlu如y6utinden de denetlermesi,

且8o Gtizerg飴veya b61gelerde g6revli ekip砧mlerin, Slrall Ve SOrunlu amir王erinin bilgisi

dl印da sorunluluk alanlarmdan ayrllmamasl’g6revli ekip砧min zorun皿uk nedeniyle gtizerg餌an

ayrllmasl durumunda, yerine imkanlar nispetinde ba?ka bir ekibin g6revlendirilmesi ve degi?imlerin

g屯zerg鉦ta yapllmasmm Saglanmasl,

且9。 Denetim amaclyla durdurulan; kamyon’tanker, r6mork ve yarl r6morklar i9in arka koruna

9er9eVeSi’lastik, yanSltlCl malzeme, takogra巨ylk donanlml Vb. gibi teknik kontrollerin yapllmasl,

20。 Cekme-kurtama ve zincir uygulamasl gibi 6zel beceri ve alet gerektiren servis hizmetlerini

Veren ki$i ve kunmlarm telefon ve adreslerinin g皿ce11enerek telsiz n6bet9ilerinde kolay eri?ilebilir

yerde bulundurulmasl, bu y6nde talep olmasl halinde vatanda?a yardlmCI Olunmasl,

2且。 Sis, buzlanma vb・ kaza riskinin yo営unla?tlgl hava ve yol ko?ullamda ivedilikle mndahale

edilmesi ve karayolunun trafige derhal a91lmasl amaclyla kurtancl/9ekicilerin gtizergahta uygun

yerlerde hazlr bulunduru血asmm Sa§lamasI Ve art niyetli?ekilde st繭誼lerden fahi担yat taleplerini

6nleyecek tedbirlerin allrmaSl,

Kavaklldere Mah. Atat櫨rk Bulvar】 No: 19 1 Cankaya/ ANKARA
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甘.C〇

時§肥R主BAKANL正和

抽er主daresi Genel M融irlt噌屯

冒し』謹撰胃国鳥隈陸離
十　　ヽつ　-　　　　、　　　　　　　　　1

C- Y唖顧出府郵醜Y固螺Ⅲ」困惑N睨A瑚NACAⅨ甘駄A馳駆珊砂越宜欧亜剛鴫

E.。 6zellikle kl? Ve繭h hava/yol ko担1amda trafik akm yO如nlu如ve tlkamalann 6nthe

ge9ebilmek ve toplu ta?1may1 6zendirmek amaclyla yerel medya kurulu?lan ile i? birligi saglanarak

halkm tOPlu ta?1ma VaSltalarmdan yar紺lanmalamm tavSiye edilmesi,

2。 Belediyelerin kar ya主頭1 Ve ktreme slraSmda cadde ve sokaklarm kaldlrlm kenarl紺ma

S闘Ien karlarm klSa Zamanda almmamaSI SOnuCu yOl tizeri park disiplininin bozu血asl, akan trafigin

kulhandlgl peritlerin i?gal edilmesi gibi olumsuzluklam Ortaya 91kabilece菖i degerlendirild埴nden; bu

Olmsuzluklann 6nlemesi amaclyla kar yl軌n Ve ktimelerinin derhal kaldmlmasmm Saglanarak

gtindiiz hava sICakllgmln artmaSl nedeniyle eriyen karlann yol ytizeyinde kalmasI Ve ak?am Saatlerinde

buzlamaya d6n厳?erek karayolu gtivenligini olumsuz etkilemesinin 6nlermesi,

3o Ta?lt Ve yaya tra缶ginin yol/kaldmm y職zeyinde olu?abilecek buzlarmadan olunsuz

e地Iemesini 6nlemek amaclyla, hedef cadde ve sokaklarda偽4Z脇rili ,, uygulamasmm yapllmasl,

uygulamamn Stird輔Iebilir olmasl amaClyla muhtarlar marif説yle vatanda可am Ve 9eVre eSnafro

bilgilendirilmesi,

4。 Tuzlama ve k頓eme islemlerinin trafigin yogun oldu如saatler dl?mda yap11arak

karayolunun ula針ma hazlr hale getirilmesi,

§。 Kl? meVSimi ko?ullannm g血lck hayatl Olumsuz y6nde etkiledigi illerimizde, pe掛軸紺

紺aS且鵬職y⑪臨調恥舶y⑪鴫岨Ⅴ㊤ eⅣ盆恥脚地肌隠如拙亜脆腿鵬腿蝕珂且糾問隠軸即阻舶敗aⅢ郷地申Ⅱ紺狙軸

嘩脆s晦蝕軸皿a z⑲醐皿圃鴫岨g㊤脱壷膿阻es肱⑲聞S脚醐Ⅴ加納馳e両紺測純血過組曲e蜜紺且㊥阻蹴組曲㊧S丘,

恥Y囲則」田郎M油融朗邸N砂A A壇正NACA聴聞轍A軸聴町田砂軸歌壇曲面

且。 ArlZa, trafik kazasl, hava muhalefeti gibi nedenlerle trafik akl?1nm Saglanamadlgl

durumlarda yolun tamamen trafige kapamamasl amaClyla gerekri tedbirlerin ivedilikle allmaSl, aCil

mndallale ta$1tlan ve karayolu ekiplerinin ku血ma ve yardlm yaPmaSma engel olmayacak?ekilde

ta$1tlam karayolmda beklemelerine 6zen g6sterilmesi’emiyet?eritleri ile banketlerin a91k

tutulmaslmn Sa封armaSl,

2。 S軸Culerin buzlama, yO如n yagl?, tipi gibi g6rti? meSafesinin azaldlgl Ve kaza riskinin

yog中nlas鴫⊥ kesimlerdei1 6nce hava’yOI ve 9eVreSi hakkmda bilgilendirilmesi, hatall ge9me/sollama

Ve $erit kullama ile takip mesafdsi konusunda uyarllmasl’Zincir takllmaslhaktlrllmasl, gerekiyorsa

ta!庇lam tra批ekibi 6nc軸堰thde ve kontrol血de konvoy haline getirilmesi,

3。 Karayollarl ekiplerinin trafik zabltaSl ile i? birligi i9erisinde 9all?maSl amaClyla gerekli

tedbirlerin allrmaSl, trafik kazalama Ve karayolundaki olumsuzluklara birlikte mtidahale edilebilmesi

19m uygun yerlerde bulunmalarmm Saglarmasl,

4。 Otoyollar ba壇Olmak tizere ikiden fazla?eritli ve b61thmti? karayo11armda a如ton却1

ta?1tlam en SOl peridi ku11amamalarl, OtOmObil cinsi ta担am ise strekli olarak bu seridi iseal

etmemeleri y6n血de gerekli denetimlerin yapllmasl,

5。 Kazalarm en 6nemli nedenleri arasmda bulunan =a5Zri hlZ, yO7秒n -Vey′a均′肱suz olarak

舞It kullanma ’’ihlallerine ili?kin yol kontrollerinde s軸culerin uyarllmasI Ve gerekli tedbirlerin

allmaSl,
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T.C.

主卸s肥R.‡ BAKANL正和

血er亘daresi Genel M融咄嘩tlo

扉蕊遺産壷冨軸,隠臨
-　i　-　　　　　　　　I 、　　　子　、

凱田園醐垣NA軋/⑱甘⑲GA軸A駄抄A A珊NACA斑甘藍A軸駄町田砂軸馳配馳;

且。 Teminallere gm? Ve 91kl? yapan b班tin otobtislerin; takograf; yetki belgesi, ZOrunlu mali

SO脚mluluk sigortasl, femi muayenesi ile?O節rlerin st血icti belgesi ve alko皿01up olmadlgmm kontrol

edilmesi,

2。 Otobtislerde s血屯c屯, yardlmCI PerSOnel ve yoIcularm emniyet kemeri kullanlmma y6nelik

dene七im ve bilgilendime faaliyetlerinin yo如nla申rllmasl,?O飴r ve yoIcularm emniyet kemeri takma

ZOrmlulugunun anons edilerek hatlrlatllmasI Ve fおkmdallk olu?turulmasl,

S。 Otob軸lerde mevsimsel olarak kng lastiginin olup olmadlglmn, 9ekme hala血, yangm

S6nd批me範p屯gibi avadanllklarmm bulun坤bul脚madlglmnう1針k-far donanmmm koutrol edilmesi,

bchse konu eksiklikleri tamamlamadan otob廿slerin yola 91kl?ma izin verilmemesi, OtObdslere y6nelik

bu rm denetimlerin teminaller, dinler鵬tesisleri, mOla yerleri gibi ta?1tlarm durdu如park alanlamda

yapllmasma 6zen g6sterilmesi,

4。 Yogmluk durumuna g6re temina11erde lastik denetimi i9in ek personel g6revlendirilmesi,

旺睨N田町M睨偲㊨欧凪V血坪田聡S⑱N園田Ⅴ田圃軸坪A聡A卿A馳;

且。 Tt漉n ekip/tim ara9lamm kl?llk baklmlarm yaptlrllmasl Ve meVSim ko叩llanna uygun

avadanllklarm (zincir, takoz, 9ekme halatl Vb.) eksiksiz olarak bulundurulmasl,

2。 G6r軸融l嘩ti ar庇mak amaclyla gtizerg含hlara yerle担rilen maket血odel trafik ara9lan ile

trafik personelinin mevsim ko?ullama bagll Olarak (kar, 9amur, buzlama vb.) baklm Ve

temizliklerinin daha slk periyotlarla yapllmasl,

3。 Trafik ekip砧mlerinde akaryaklt klSltlanasl yaPllmamasl, ihtiya9 halinde ek akaryaklt

taleplerinin kar針lanmasl,

4。 Trafik personelinin ara9 Ve S軸c融ere ili?kin sorgulamalarl, tablet PC’lerden yapmalarma

6zen g6sterilerek UTP/ATS tizerinden hangi personel/ekibin, hangi karayolu kesiminde ve hangi

Saatlerde ka9 ara9 Ve S甑担喧殖kontrol ettiginin tespit edilmesi,

§o Farkll illere ba如b61ge trafik denetleme ekip伯mlerinin i? birligi ve koordinasyon

icerisinde g6rev yapmal組, radar uygulamalan ba〆a olmak tizere ttim trafik koutrollerinde aym y6nde

gi官mek七e olan ta舞Ve S軸c現erin strekli trafik kontrollerine ma拙z kalmalarmm 6nlenmesi amaclyla

ekip/timlerin yolun geli? y6n血de tedbir allrken, diger ekip砧mlerin de gidiay6n血de (tersi istikamette)

gerekli kontro11eri yapmasI Ve bu uygulanamn etkinliginin ve stirekliliginin saglanmasl,

6。 S舶ictilerle y色z ytize ileti?im kurularak hlZ yapmamalarl, ara9ta 6n ve arka koltuklarda

emiyet kemeri takmalarl’CeP telefo血anyla g6r坤re yapmamalarl, Serit kullanma ve yakm takip

k冊拙mna riayet etmeleri hususlarmda “nezaketle bilgilendime” yapllmasl, halkla ili如dleri

Zedeleyecek diyalog ve tartl?malara girilmemesi,

7。 Motosikletli trafik ekip/timlerinin hava ko糾llamm Olumsuzlu如nedeniyle trafik

denetimlerine aktif olarak katllma imk金nl bulunmamasl halinde, ekip/tim veya yaya olarak

g6revlendirilen personelin trafigin denetlemesi, diizenlemesi ve park disiplininin sa到amasl

faaliyetlerinde g6revlendirilmesi,

8。 Trafik ekip/timlerince karayolu tizerinde yapllacak olan t也m 9allSma Ve denetimlerde,

“Z7‘砂k Denetimlerinde ve 77・断k KczzalarlnCねAllnaCak Onlemlere jlif俄n陶nergr ”ye uyulmasl,
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王gIsLERE BAKANLI釦

主ller亘daresi Genel Mnd融喝i

吐出薩隠冒軸駐関日
ソ、 」　　　　　　　　　　　　　　　、し

9o Denetim personelince, yOl kullamCll紺mn ca組ggivenliklerinin tehlikeye萌弾rulmemesi

amaclyla olumsuz hava ko?ullannm ya?andlgl durum融da zorunlu olumadlk9a Sabit denetim

yap l lmamasl ,

且の∴AゆIanan施巌Ianma Riski D砂g2‘Sunu ’’a血rmak amaclyla sabit noktada denetim yapan

Veya Seyir halinde bulunan tra宜k ara91arユnm tePe lambalamln aplk olmasl, Sabit bekleme noktalannda

bulman trafik ara9lamm ise karayolu eksenine “dik" ve s輔c蘭er tarafrodan g鍋lebilir?ekilde

bul脚d脚ulmasl ,

軸。 Karayolunda tra鏡gin dtizenlenmesi, y6netilmesi ve denetlenmesi ile ta申kurtama, yOl

a9ma, temizlik vb. gibi hizmetler slraSmda trafik ggive亜gi hizmetlerini yd珊en personelin

g6rtin曲喝inti artlrmak ve bu nedenle meydana gelebilecek kazalan 6nlemek amaclyla yansltlClll

klyafet ve $aPka dahil hava ko?ullarl Ve aydmllk durumuna g6re gerekli donamml giymelerinin ve

kullarmalarlmn Saglarmasl,

且2。 Slrall amirlerce g6rev 6ncesi ara9’gere9 Ve PerSOnelin kontrol杭le gerekli bilgilendirme ve

talimatlandlmalam yapllmasl, ekip/timlerin g6rev tanlmlan yapl血? Olarak g6reve 91kmalamm

SagLanmasl,

且3。 Tra触personeline trafigin tanzimi ve denetimi dl?mda g6rev verilmemesi, gerekti如de

tra丘k birimlerinin biiro hizmetlerinde g6revli personelin tra宜gin tanzimi ve denetiminde

g6revlendirilmesi,

G一斑A取AY⑲壇比肩§A駁E相田M田山曲面

且o∴Karayolu tizeri ve 9eVreSinde bulunan yatay ve disey trafik i?aretlemelerinin kontrol

edilmesi ve eksikliklerin giderilmesi,

2。 Karayolunun bakm, Onarlm Ve yenileme 9all?malannm yaPlldlgl kesimlerdeki trafik

tedbirlerine ili?kin ′竹4gk亙aretlemeleri PrQiesi ”nin ilgili karayo11an biriminden temin edilmesi ve

PrQje 9all?malarl tamamlanmCaya kadar denetim ekip雁mIerinde bulundurulmasI Ve i?aretlemelerin

PrQ]eSme uygunlugu ile gece ve gtindtlz g6rulebilirlikleri baklmmdan stirekli kontrol edilmesi,

gere舶ginde devrilen, kaybolan, kullamlamaz hale gelen i?aretler hakhnda tutanak diizenlenerek
“Prqi砂j ” nygulayan karayollarl birimine g6nderilmesi, b6ylece tedbirlerin stirekliliginin saglamasl,

3。 Trafik denetleme ekip/timlerinin, SOrumluluk b61gelerinde karayollarmCa uygulanan dti?ey

Ve yatay i$aretlemelerin yerleri, Standart血ve uygulama nedenleri konusunda bilgi sahibi olmasl, bu

ama91a “梧m・gO所” adresinden standartlar ile ilgili bilgi edinilmesi, yatay i即etlemelerden tamamen

Silinen, anlamml klSmen yitiren, S駈Lctiler tarafrodan algllamasI ZOrla?an Veya farkll anlamlara

gelebileceginden kazalara sebebiyet verme ihtimali olanlar konusundaki tespitlerin zaman ge9imeden

yolun baklm Ve Onarmmdan sorunlu ilgili kurulu封ara yazlll Olarak bildirilmesi ve takibinin yapllmasl,

4。 Karayolu kenarlamdaki dinleme ve akaryaklt teSislerinde emniyet?eritlerini i?gal eden

Ve geCe ko叩llarmda yakla叩a istikametlerinden kmmlZl renkli trafik l?1gl gibi alglya neden olan LED

lambalar ile emiyet $eritleri ve barlketlerin yanl Slra karayolu smlr 9izgileri i9erisinde yer alan maha11i

SatlCllam, dtizensiz ve 9irkin g6r血imlti levha ve tezgahlarmm kaldmlmasl i9in m坤erek 9all?malann

沖rtittilmesi, yine bu tip sergl Ve yaPllarm Karayolu Kenarma Yapllacak ve A91lacak Tesisler Hakkmda

Y6netmelik hiiktimlerine uygun pekilde faaliyet g6stemelerini saglamak amaclyla karayoHarl

birimleriyle i? birligi kurularak bu sebepten kaynaklanan kazalann 6nlemesine 9ah?1lmasl,
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甘.C。

車重LER‡ BAKANLI釦

抽er Idaresi Genel Mnd融鴎ti

he血angi bir aksakllga meydan verilmemesi hususunda;

Bilgi ve geregini arz ve rica ederim.

ここ離;=こも嚢ふ半年寸。騰・l

旺』匿騒き田舟曙鰹罰
を　三　㌧　　　　・上　江,)員∴∴“子、 =

陣軸鵬亘田園因の亘醐配V園軸軸や岬軋園N⑩宜醐園田AA軸常田珊配車

且o Mahalli yazlll Ve g6rsel basm-yayln Organlarl Ve diger ileti料m kanalユan ile

Va飴nda封arlmlZ工n kl??artlarmda gtivenli ta?1舌kulユanlml, tra節kte kar?lla§al)ilecekleri riskler, buzlama,

91g, heyelan, Sis nedeniyle riskli b61geler, ta珂arda bulundurulmasl gereken avada血k ve gere9ler

konulannda diizenli bir?e田de bilgilendirilmeleri ve bilin9lendirilmelerinin saglamasl,

2。 Tra能gtive亜gini olunsuz y6nde etkileyen tipi, 91g d軸mesi, heyelan, yOl kapanmasl gibi

hava, yOI ve 9eVreSi ile tra能duru孤larl hakkmda basm Ve yaym Organlarma ivedilikle bilgi verilmesi,

Vatanda弱rlmlZm Zamanmda uyarllmasI Ve tedbirli olmalannm Saglamasl, ayrlCa tek 9a如merkezi

Olan illerde l12’diger illerde 155, 156 ve 159 KGM YoI Danl?ma telefon hatlarml arayan

Vatanda?1anmlZa gerekli bilgilendirme, yardm Ve kolayl直n sa§lamasl,

3。 Alman b珊n tedbirlere ragmen yo如n kar yagl?1, buzlama, 91g, heyelan vb. sebeplerle

karayollarmm trafige kapamasI Veya ulaslmda aksamalar olmasl halinde, dunmun en seri?ekilde

Emiyet Genel M融u出堰ti Trafik Ba§kanllgma bagll Kaza Danl?ma Birimi’nin O 3 12 462 2191 no.lu

telefonma ve Jandama Genel Komutanllgl Harekat Merkezi’nin O 312 456 1965 no.lu telefonuna

bildirilmesi,

宜回　砂田N囲′軸既

Jandama Genel Komutanllgl Ve Emniyet Genel Mndt揖gt=araflndan merkezden

g6revlendirilecek m融etti$ler ve yetkili personel tarafrodan K垂Mevsimi Trafik Tedbirleri kapsamlnda

ytir融len 9all?malarm etkinligi ve talimatlara uyulxp uyulmadlgl hususlarmm denetlemesi ve

dtizenlenen denetim so肌9 raPOrlama ili§kin ilgili birim tarafrodan degerlendirme analiz sonu9

raporunun hazlrlarmasl,

konularmm ba卵a valiler, kaymakamlar, il emiyet miiduheri ve il jandama komuta血am olmak

tizere g6revli ve yetkili slrall amirlerce kl$ meVSimi stiresince titizlikle takip edi⊥mesi ve uygulanada

EK: Kl? Lastigi主zin Belgesi (1 sayfa)

DAGITIM :

Gere毎:

Jandama Genel Komutanllgma

Ermiyet Genel Mtidtrl嘩批Ie

AFAD Ba?kanllgma

8 1主I Valiligine

Bilgi:

Cumhurb a?kanl lgma

Ula?tlrma Ve Altyapl Bakanllgma

Sa鄭Ik Bakanllgma

Tarlm Ve Oman Bakanllgl

(MeteoroIQj i Genel M蘭trlt啓i)

Ttirkiye?of6rler ve Otomobilciler Federasyonuna

Ttirkiye Otobtis担er Federasyonuqa

UluslararasI Nakliyeciler Deme童ne
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KIġ LASTĠĞĠ KULLANMA ZORUNLULUĞU ĠLE ĠLGĠLĠ 

USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ 

  

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan 

araçların kış lastiği kullanma zorunluluğuna ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; eşya ve yolcu taşımak amacıyla ülkemiz 

karayollarında seyreden ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olan 

motorlu araçlar ile yabancı plakalı araçların kış lastiği kullanma zorunluluğuna ilişkin 

usul ve esasları kapsar. 

(2) Bu Tebliğ; 

a) Lastik tekerlekli traktörleri, 

b) İki ve üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımaları, 

c) Römork ve yarı römorkları, 

ç) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan 

taşımaları, 

kapsamaz. 

Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik 

Kanununun 65/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde yer alan; 

a) Kanun: 2918 sayılı Kanunu, 

b) Bakanlık: (DeğiĢik ibare:RG-15/1/2019-30656 Mükerrer) Ulaştırma ve 

Altyapı Bakanlığını, 

c) Kış lastiği: 7 ºC’nin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak amacıyla 

bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri 

bulunan lastiği, 

ç) İşleten: Denetlenen araç (DeğiĢik ibare:RG-15/1/2019-30656 

Mükerrer) 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu 

Taşıma Yönetmeliği kapsamında bir yetki belgesine kayıtlı ise yetki belgesi sahibini; 

kayıtlı değil ise, araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla 

sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehni gibi hallerde 

kiracı, ariyet veya rehin alan kişiyi (ancak ilgili tarafından başka bir kişinin aracı kendi 

hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve araç üzerinde fiili tasarrufu 

bulunduğu ispat edilirse, bu kimse de işleten sayılır.), 

ifade eder. 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Usul ve Esaslar 

KıĢ lastiği zorunluluğu 
MADDE 5 – (1) Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası 

karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile 

takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği 

kullanılması zorunludur. 

(2) İl sınırları içerisinde, kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama 

yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirlenir ve gerekli duyurular yapılır. 

(3) Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Bakanlıkça belirlenen tarih aralığındaki 

sürenin öncesinde ve/veya sonrasında 1’er ay arttırabilir. 



Kullanım Ģartları 
MADDE 6 – (1) Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri 

üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; 

ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak 

lastiklerin kış lastiği olması zorunludur. 

(2) Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler, kış lastiği yerine geçer. 

(3) Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu 

ortadan kaldırmaz. 

(4) Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliği 4 mm’den, 

kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda kış lastiği diş derinliği 1,6 mm’den az 

olamaz. Diş derinliği lastik sırtının ortasına en yakın dişlerden ölçülür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Denetim ve Ġdari Müeyyide 

Denetimlerde uygulanacak usul ve esaslar 
MADDE 7 – (1) Kış lastiğinin zorunlu olduğu süre içerisinde; 

a) Kış lastiklerinin yanaklarında (M+S) işareti veya (M+S) işareti ile birlikte kar 

tanesi (snowflake)  işareti veya sadece kar tanesi (snowflake)  işareti aranır. 

b) Yapılan denetimlerde aynı dingil üzerinde içte yer alan lastiklerde (M+S) 

işaretinin okunamaması halinde sırt deseninin Ek-1’de yer alan kış lastiği örnek sırt 

desenlerine uygunluğu kontrol edilir. 

c) Lastiklerin kaplama yapılarak kullanılması halinde lastik omuzlarında (M+S) 

işareti olsa dahi, lastik diş derinliğinin ve sırt deseninin kış lastiğine uygun olması 

zorunludur. 

Denetime iliĢkin hususlar 
MADDE 8 – (1) Yapılan denetimlerde; 

a) Kış lastiği kullanması zorunlu olduğu halde kullanmayan işletenler için, 

Kanunun 65/A maddesinde belirlenen para cezası uygulanır. 

b) Kış lastiği bulunmayan araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en 

yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından izin 

verilir. 

c) Trafik idari para cezası karar tutanağının tebliği işletene yapılacağından, 

lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerini 

teminen araç sürücüsüne güzergâh ve yerleşim yeri bilgilerini de içeren Ek-2’deki İzin 

Belgesi verilir. Ayrıca, izin verilen yerleşim yerinin adı trafik idari para cezası karar 

tutanağı üzerinde de belirtilir. 

ç) İdari para cezası tatbik edilen tüm araçlar için kanıtlayıcı belge olarak ruhsat ve 

ehliyet fotokopisi ile mümkünse fotoğraf temin edilir. 

Tutanak düzenleme yetkisi 
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde araçları denetlemeye 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yetkilendirdiği Bakanlık personeli ile 

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri yetkilidir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Yürürlük 
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ 1/12/2017 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 11 – (DeğiĢik:RG-15/1/2019-30656 Mükerrer) 

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.  

Ekleri için tıklayınız. 
 

 

 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/yonetmelik/9.5.23474-Ek.docx

