ÖLÇÜ VE A⁄IRLIKLAR
Yük ve yolcu tafl›mac›l›¤›n›n daha güvenli ve konforlu yap›lmas›n› sa¤layacak temel unsur ise yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uymak ve afl›r› yükleme yap›lmas›n› önlemektir. Yürürlükte olan yönetmelikleri karfl›lamayan ithal, imal
ve tadil edilmifl tafl›tlar, trafikte tescil ifllemini yapt›ramazlar. Bu koflullara tescil ifllemleri s›ras›nda uyan, ancak kullan›mda uymayan, afl›r› yükleme yapan tafl›t sürücüsü ile yükü verene ise ceza uygulan›r.
Araçlar›n teknik özellikleri, boyutlar› ve tafl›ma kapasiteleriyle ilgili s›n›rlamalar› Karayollar› Trafik Yönetmeli¤i düzenler. Karayollar› Trafik Yönetmeli¤i, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›'n›n yay›nlay›p yürürlü¤e koydu¤u Araç ‹mal, Tadil ve
Montaj Hakk›nda Yönetmelik'in getirdi¤i esaslar› temel al›r (Karayollar› Trafik Yönetmeli¤i Madde 145). Araç ‹mal, Tadil ve Montaj Hakk›nda Yönetmelik, kayna¤›n› (E.E.C.) Avrupa Endüstri Standartlar›'ndan almaktad›r.
Bu yönetmelikte araçlar›n dingil bafl›na düflen yük miktar›, dingil aralar›ndaki mesafeler, dönme yar› çaplar›, römork
ve yar› römorklar›n araçla birlikteki uzunluklar› tan›mlanm›fl, ton bafl›na 6 beygir gücü flart› da getirilmifltir. (Resmi standart olmamas›na ra¤men AB’li üreticiler ton bafl›na 10 BG’ne uygun üretim yaparlar yani 40 ton katar a¤›rl›¤› için 100
BG su görülmektedir.)
21 Ekim 2004 tarihli 25620 say›l› Araç ‹mal, Tadil ve Montaj Hakk›nda Yönetmelik ölçü ve a¤›rl›klar› flöyle tan›mlamaktad›r.
• Tüm tafl›tlarda azami yükseklik 4 m’yi, azami genifllik 2.55 m’yi geçemez. Bu ölçü frigorifik araçlar›n kasa ve römorklar› için 2.60 m’dir.
Azami Uzunluklar
• ‹ki dingilli kamyon, otobüs, troleybüslerde ve 3 veya daha çok dingilli yük araçlar›nda azami uzunluk 12 m’dir.
• 3 veya 4 dingilli tek ve çift katl› otobüslerde afla¤›daki flartlar› sa¤lamalar› kayd› ile azami uzunluklar;
- 3 dingilli tek katl› otobüslerde en fazla uzunluk 12.60 m’dir.
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- 3 dingilli tek ve çift katl› otobüslerde en az 2 dingili dümenlenebilir olmalar› kayd› ile, 4 dingilli tek ve çift katl› otobüslerde ise en az 3 dingili dümenlenebilir olmalar› kayd› ile en fazla uzunluk 15 m’dir.
• Yar› römorklu araçlarda azami uzunluk 16.5 m’dir.
• ‹ki römorklu katarlarda azami uzunluk 22 m’dir.
• Mafsall› (körüklü) otobüslerde azami uzunluk 18 m’dir.
Azami A¤›rl›klar
• Dingil yükü tek dingilde en çok 10 tondur. Tahrikli dingilde ise en çok 11.5 tondur.
• 2 dingilli motorlu araçlarda ve römorklarda azami a¤›rl›k 18 ton, 3 dingilli motorlu araçlarda 25 tondur.
Ancak tahrikli dingil, çift lastikle donat›lm›fl ve haval› süspansiyon veya uygun bir süspansiyon sistemine sahip ise
veya her bir tahrikli dingil çift lastikli ve her bir dingilin azami yükü 9.5 tonu aflmaz ise azami yüklü a¤›rl›k 26 tondur. 3 dingilli römorklarda azami a¤›rl›k 24 tondur.
• 2 dümenlenen dingili olan 4 dingilli motorlu araçlarda, tahrikli dingil çift lastik ile donat›lm›fl ve haval› süspansiyon
veya uygun bir süspansiyon sistemine sahip ise veya her bir dingilin azami yükü 9.5 tonu aflmaz ise azami a¤›rl›k
32 ton’dur.
• 3 dingilli yar› römorklu araçlarda ve mafsall› otobüslerde azami a¤›rl›k 28 tondur.
• 4 dingilli yar› römorklu araçlar ile 4 dingilli ve bir römorklu katarlarda azami a¤›rl›k;
- 2 dingilli römorklu katarlarda 36 tondur.
- 2 dingilli çekici ve 2 dingilli yar› römorklu araçlarda;
Yar› römork aks gurubunda dingil eksen mesafeleri 1.3 ila1.8 m aras›nda ise (1.3<d<1.8) 36 ton, yar› römork aks gurubunda dingil eksen mesafesi 1.8 m’den büyük ise azami a¤›rl›k 38 tondur.
• 5 veya 6 dingilli yar› römorklu araçlar ile 5 veya 6 dingilli 1 veya 2 römorklu katarlarda azami a¤›rl›k 40 tondur.
Ancak yaln›z konbine tafl›ma ifllemlerinde TS 1360 tip 1A ve 1AA veya muadili konteynerleri tafl›yan 3 dingilli çekici
ve 2 veya 3 dingilli yar› römorklu araçlarda azami a¤›rl›k 44 tondur.
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Azami Araç A¤›rl›klar›
‹ki dingilli römorklarda izin verilen
azami yüklü a¤›rl›k 18 tondur. Ancak
dingil eksenleri aras›ndaki mesafe 1
m’den az ise en çok 11 ton, 1 ila 1.3 m
aras› ise 16 ton, 1.3 ila 1.8 m aras› ise
18 ton ve 1.8 m’den büyük ise 20
tondur.

‹ki dingilli (4x2) kamyonlarda izin
verilen azami yüklü a¤›rl›k 18 ton.

Üç dingilli (6x2) kamyonlarda izin
verilen azami yüklü a¤›rl›k 25 ton.
Ancak tahrikli dingil, çift lastikle
donat›lm›fl ve haval› süspansiyon
veya ek V’de tan›mland›¤› flekilde
eflde¤er bir süspansiyon sistemine
sahip ise ya da her bir tahrikli dingil
çift lastikli ve her bir dingilin azami
yükü 9.5 tonu aflmaz ise azami
yüklü a¤›rl›k 26 tondur.
‹ki yönlendirilebilir dingili olan dört
dingilli kamyonlarda; tahrikli dingil
çift lastik ile donat›lm›fl veya her bir
dingilin azami yükü 9.5 tonu aflmaz
ise azami yüklü a¤›rl›k 32 tondur.
Ancak azami a¤›rl›¤› en ön dingille
en arka dingil aras›ndaki
mesafeninin her metresi için 5 ton
olarak hesaplanan de¤eri aflamaz.
Üç dingili yar› römorklu
araçlarda azami yüklü
a¤›rl›k 28 tondur.

3 dingilli (6x2)

Üç dingil römorklarda izin verilen
azami yüklü a¤›rl›k 24 tondur. Ancak
dingil eksenleri aras›ndaki mesafe 1.3
m’den daha az ise en çok 21 ton, 1.3
ila 1.4 m aras› ise 24 tondur.

3 dingilli (6x4)

‹ki dingilli kamyon ve
iki dingilli römorklu
katarlarda azami yüklü
katar a¤›rl›¤› 36 tondur.

A¤›rl›klar›
4 dingilli (8x2 veya 8x4) kamyonlar için izin
verilen azami yüklü a¤›rl›k 32 ton

Befl veya alt› dingilli,
bir veya iki römorklu
katarlarda azami
yüklü katar a¤›rl›¤›
40 tondur.
Befl veya alt› dingilli,
bir veya iki römorklu
katarlarda azami
yüklü katar a¤›rl›¤› 40
tondur.

3 dingilli yar› römorklu araçlarda azami a¤›rl›k 28 ton
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Azami Araç

Azami Araç A¤›rl›klar›
‹ki dingilli çekici ve iki dingilli
yar› römorklu araçlarda, yar›
römork dingil grubunda dingil
ekseni mesafeleri 1.3 ila 1.8
m. aras›nda ise azami yüklü
katar a¤›rl›¤› 36 tondur.

Azami Araç A¤›rl›klar›

‹ki dingilli çekici ve iki
dingilli yar› römorklu
araçlarda, yar› römork
dingil grubunda dingil
ekseni mesafeleri 1.8 m.
veya üzeri ise azami yüklü
katar a¤›rl›¤› 38 tondur.
Befl veya alt› dingilli yar›
römorklu araçlarda,
azami yüklü katar a¤›rl›¤›
40 tondur.
Befl veya alt› dingilli yar›
römorklu araçlarda, azami
yüklü katar a¤›rl›¤› 40
tondur. Yaln›z konbine
tafl›ma ifllemlerinde TS
1360 tipi 1A ve 1 AA veya
muadili konteynerleri tafl›yan üç dingilli çekici ve iki veya üç dingilli
yar› römorklu araçlarda azami yüklü katar a¤›rl›¤› 44 tondur.
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Üç dingilli tek veya
çift katl› otobüslerde
azami araç uzunlu¤u
15 metreyi, en az iki
dingil dümenlenebilir
azami yüklü araç
a¤›rl› ise 26 tonu
aflamaz

Üç veya daha çok dingilli
kamyonlarda azami araç uzunlu¤u
12 metreyi aflamaz
12 m.

Bir römorklu
katarlarda azami
araç uzunlu¤u
18.75 metreyi
aflamaz.

Yar› römorklu
araçlarda azami katar
uzunlu¤u 16.50
metreyi aflamaz.

‹ki römorklu
katarlar›n azami
katar uzunlu¤u
22 metreyi
aflamaz.

Dört dingilli tek veya
çift katl› otobüslerde
azami araç uzunlu¤u
15 metreyi, en az üç
dingil dümenlenebilir
azami yüklü araç
a¤›rl› ise 32 tonu
aflamaz

18.75 m.

12 m.

15 m.

4 m.

12 m.

4 m.

‹ki dingilli flehirleraras›
ve flehiriçi otobüslerde
azami araç uzunlu¤u 12
metreyi, azami yüklü
araç a¤›rl› ise 18 tonu
aflamaz

‹ki dingilli kamyonlarda azami
araç uzunlu¤u 12 metreyi
aflamaz

4 m.

Azami Tafl›t Uzunluklar›

15 m.

Üç dingilli mafsall› otobüslerde azami araç uzunlu¤u 18 metreyi,
azami yüklü araç a¤›rl› ise 28 tonu aflamaz

16.50 m.

18 m.

22 m.
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