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KIŞ MEVSİMİNDE ALINACAK TRAFİK TEDBİRLERİ 

 

İçişleri Bakanlığımız tarafından, trafik güvenliği açısından kış mevsiminde 

oluşabilecek olumsuz etkileri en aza indirmek ve trafik kazalarıyla en seri şekilde 

mücadele edebilmek için bazı tedbirlerin alınmasının uygun görüldüğünü bildirilmiştir.  

Bu kapsamda, yapılacak trafik denetimlerinde, olası trafik kazalarında, yolda 

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

odalarımızın, taşımacı esnafımızın ve şoförlerimizin aşağıdaki hususlarda 

bilgilendirilmelerine ihtiyaç duyulmuştur. Bu bağlamda; 

1. Odalarımızın kış mevsiminde, gereken tedbirlerin planlanması ve uygulamaya 

konulması amacıyla, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek 

toplantılara katılımın sağlanması, 

2. Olumsuz hava koşulları nedeniyle karayolunun kapanması durumunda, 

karayolunun elverişli hale gelinceye kadar taşıtların uygun yerlerde (konaklama 

tesisleri, vb.) bekletilebileceği ve bu süre içerisinde otobüslerin terminallerden çıkış 

yapmalarına izin verilmeyeceğinin bilinmesi,  

3. Trafiğe kapanması muhtemel karayolları için "Alternatif Güzergahlar"ın 

önceden belirlenerek kamuoyuna duyurulacağı,  olumsuzluk durumunda taşıt trafiğinin 

belirlenen alternatif güzergâhlara yönlendirileceği hususunun takip edilmesi,  

4. Sürücülerin durdurularak, megafonla veya LED ekranlı panel cihazı ile  "yavaş ve 

dikkatli seyretmeleri", hususlarında görevliler tarafından yapılan uyarılara uymaları,  

5. Sürücü ve şoförlerin, köprü, tünel giriş ve çıkışları ile boğaz niteliğindeki 

kesimlerde, viyadüklerde, eğimli yol kesimlerinde, menfez, mazgal, vb. yerlerde daha 

duyarlı olmaları, 

6. Taşınan eşyanın yola düşmemesi için yükün branda vb. gereçlerle kapatılması, 

7. Dinlenme ve konaklama tesisi yetkililerimizin, ilgililerle irtibata geçerek karayolu 

üzerindeki dinlenme tesisinde bulunan iletişim araçları vasıtasıyla sürücülerin, hava, yol ve 

trafik şartları konusunda bilgilendirilmeleri, 

8. Yerleşim yeri dışındaki karayollarında mahsur kalan sürücü ve yolcuların 

mağduriyet yaşamamaları amacıyla gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlarımıza ait 

tesislerden istifade edebilmeleri,  

9. Yoğun kar yağışı, buzlanma, çığ ve heyelan nedeniyle, yolun trafiğe kapandığı 

durumlarda; karayolu trafiğe açılana kadar, araçların uygun yerlerde (konaklama tesisleri, vb.) 

beklemeleri gerektiği, 

10. Araç sahip ve işletenlerin, kış lastiği kullanma zorunluluğuna uymaları, 

11. Okul servis araçlarını kullanan şoförlerin daha dikkatli araç kullanmaları,  

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

malzeme, takograf, ışık donanımı vb. hususların eksiksiz olmasına dikkat edilmesi, 

13. Yetkililerce gerek görülmesi halinde ağır tonajlı taşıtların uygun yerlerde 

bekletilebileceği, 

14. Standart dışı yakıt kullanımını önlemek amacıyla denetimlere ağırlık verileceği, 

 



 

2 
 

15. Özellikle kış koşullarında trafik yoğunluğunun önüne geçebilmek amacıyla 

halkın toplu taşıma vasıtalarından yararlanmalarının tavsiye edileceği, 

16. Emniyet şeritlerinin ilgili araçlar dışında kullanılmaması, 

17. Sürücülerin yola çıkmadan önce hava ve yol durumu hakkında bilgi 

edinmeleri ve hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik 

durumunun gerektirdiği şartlara uydurmaları,  

18. Zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları ve gerektiğinde zincir takmaları,  

19. Otoyollar başta olmak üzere ikiden fazla şeritli ve bölünmüş karayollarında 

ağır tonajlı taşıtların en sol şeridi kullanmamaları, otomobil cinsi taşıtların ise sürekli 

olarak sol şeridi işgal etmemeleri, 

20. Sürücülerin, kazaların en önemli nedenleri arasında bulunan " aşırı hız, yorgun 

veya uykusuz olarak taşıt kullanmamaları, şerit kullanma ve yakın takip kurallarına riayet 

etmeleri 

21. Terminallere giriş ve çıkış yapan bütün otobüslerin; takoğraf, yetki belgesi, 

zorunlu mali sorumluluk sigortası, fenni muayenesi ile şoförlerin sürücü belgesinin hazır 

tutmaları ve alkollü araç kullanmamaları, 

22. Otobüslerde sürücü, yardımcı personel ve yolcuların emniyet kemeri 

kullanmaları, sürücülerin araç kullanırken cep telefonlarıyla görüşme yapmamaları 

23. Karayolu üzeri ve çevresinde bulunan yatay ve düşey trafik işaretlemelerine 

uyulması, yol çalışması yapılan yerlerde duyarlı olunması, 

Önem arz etmektedir.  


