TANIMLAR
Tafl›t tiplerine ait kapsaml› tan›mlama ve s›n›fland›rmalar; Karayollar› Trafik Kanunu, A‹TMY (Araç ‹mal Tadil ve Montaj Yönetmeli¤i) ve MARTOY’da (Motorlu Araçlar ve Römorklar› Tip Onay Yönetmelikleri) yap›lmaktad›r. Buna göre
afla¤›daki temel gruplar ortaya ç›kmaktad›r:
•
•
•
•

Otomobil
Kamyon
Römork
Yük motosikleti

• Minibüs
• Otobüs
• Yar› römork

• Kamyonet
• Çekici
• Hafif römork

Trafikte uyulacak kurallar, yük ve yolcu miktar›, seyir s›n›rlamalar›, vergi ve sigorta hesaplamalar› bu tan›mlamalar temelinde yap›lmaktad›r. Bu tan›mlamalar sürücü ehliyetlerinin cinsini de belirlemektedir.
Yolcu Tafl›mac›l›¤›nda S›n›flar
Yolcu tafl›yan ticari tafl›tlar, koltuk say›s›na ve seyir mesafesine ba¤l› olarak "I", "K", "L", "M" olmak üzerek 4 s›n›fta
incelenmektedir. 8 ila 14 koltuk kapasiteli minibüslerle bafllayan yolcu araçlar›, 2 ya da daha çok dingilli, flehirler ya
da ülkeler aras› seyahat imkan› veren uzun yol yolcu otobüslerine kadar uzanmaktad›r.
“I” SINIFI: Oturma kapasitesi 8-14 aras›nda de¤iflen minibüslerden oluflmaktad›r. Genellikle flehir içi tafl›mac›l›kta
ö¤renci ya da personel servisi olarak "B" s›n›f› sürücü belgesi ile kullan›labilmektedir.
“K” SINIFI: Oturma kapasitesi 14-26 aras›nda olan midibüslerle servis otobüslerini kapsamaktad›r. Genel olarak
flehiriçi toplu tafl›mac›l›kta ya da okul ve fabrika servisi olarak kullan›lan bu modellerin konfor özelliklerinin art›r›ld›¤›
tipleri turizm sektörü taraf›ndan tercih edilmektedir.
“L” SINIFI: Oturma kapasitesi 25’in üstünde olan flehiriçi toplu tafl›ma araçlar›ndan oluflmaktad›r. Bu araçlar›n özellikleri; ayakta seyahat için ayr›lan genifl koridor, tutamaklar ve özel otobüslerde bilet bölümü, kolay inifl binifl sa¤layan
kap› ve basamaklar, teknik olarak mümkün olan en alçak yükseklik, yo¤un hatlarda körük sistemi ile römork uygula1

mas› fleklinde s›ralanabilir. Bu özellikler ve boyut farkl›l›klar› bu s›n›f›n da kendi içinde basamaklanmas›na neden
olmaktad›r. Kent içi otobüslerini yolcu otobüslerinden ay›ran en temel özellik, oturan yolcular›n yan›s›ra ayakta yolcu
tafl›nmas›na izin verillmesidir. Bu s›n›f içinde yer alan ve turist gruplar›n› tafl›mada kullan›lan otobüsler ise bir üst s›n›fla
bu s›n›f aras›nda geçifl ve kesiflme noktas›n› oluflturmaktad›r.
“M” SINIFI: fiehirler ya da ülkeler aras› uzun yol otobüslerinden oluflan bu tafl›tlar, yolcu tafl›yan ticari tafl›tlar›n en üst
kesimini oluflturmaktad›r. 2 ya da 3 dingile sahip bu araçlar, dingil say›s›na ba¤l› olarak de¤iflen uzunluklarda, yüksek
konforlu ve en üst teknolojik donan›mlarla sunulmaktad›r.
Yük Tafl›mac›l›¤›nda S›n›flar
Azami yüklü a¤›rl›¤› 2 tona kadar olan "A" s›n›f› ile bafllayan s›n›fland›rma, ayr› bir s›n›f olarak kabul edilebilen, tasar›m
ve üretim itibariyle a¤›r inflaat ve flantiye flartlar›na ve yol d›fl› kullan›ma uyabilen "H" s›n›f› ile son bulmaktad›r.
“A” SINIFI: Azami yüklü a¤›rl›¤› 2 tona kadar olan ufak kamyonetler, üç tekerlekli tafl›y›c›lar, normal otomobil gibi
kabul edilmenin avantajlar›n› yaflayan tek hacim olarak adland›r›lan araçlardan ve minivanlardan oluflmaktad›r. Bu tip
tafl›tlar, üretim kökeni olarak otomobil uyarlanmas› olmalar› ve otomobil fabrikalar›n›n üretim bantlar›na uygunluklar›
ile tan›nmaktad›rlar.
Otomobil s›n›f› olan "B" tipi ehliyet ile kullan›lan "A" s›n›f› araçlar, ufak olan ölçülerine ra¤men boylar›ndan umulmayacak ölçüde yük tafl›yabilmektedirler
“B” SINIFI: Azami yüklü a¤›rl›¤› 2 ila 2.8 ton aras›nda olan orta s›n›f da¤›t›m araçlar›d›r. "B" tipi otomobil ehliyeti ile
kullan›labilen bu araçlar, dar olan yol geçiflleri için idealdirler. "B" s›n›f› araçlar›n müflterilerini; ufak nakliyeciler, kurye
flirketleri, tesisatç› tamirciler vb. oluflturmaktad›r. Bu s›n›f, "A" s›n›f›ndaki iflleri görenlerin biraz daha fazla yük için tercih ettikleri araçlardan oluflmaktad›r.
“C” SINIFI: Azami yüklü a¤›rl›¤› 2.8 ila 3.5 ton aras›nda olan üst s›n›f da¤›t›m araçlar›d›r. "B" s›n›f› otomobil ehliyetinin
geçerli oldu¤u en üst s›n›f olmalar› bu s›n›f›n de¤erini artt›rmaktad›r. "C" s›n›f› ticari tafl›tlar, flehiriçi da¤›t›m ifllerinde
kullan›labilen, dar sokak aralar›na mal tafl›yabilen k›vrak ve konforlu araçlardan oluflmaktad›r. Pikap ya da panelvan
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tipi araçlar yan ve arka taraflar› caml› oldu¤unda flehiriçi trafi¤ine belirli saatlerde girme yasa¤›ndan muaf olma özgürlü¤ünü yaflamaktad›rlar.
“D” SINIFI: Azami yüklü a¤›rl›¤› 3.5 ila 12 ton aras›nda olan hafif kamyon s›n›f› da¤›t›m araçlar›ndan oluflmaktad›r. Bu
s›n›f, kamyonlar›n bafllad›¤› ilk s›n›ft›r. Belirli saatlerde flehir içine girebilen bu araçlar, al›flverifl merkezlerindeki tüm
perakendeci dükkanlara mal da¤›t›m›n› gerçeklefltirmektedirler. Da¤›t›m kamyonlar›; frigorifik kasalardan ufak damperlere kadar çeflitli üstyap› seçenekleri ile çok genifl bir sektör aral›¤›n›n k›sa mesafelerdeki tüm ihtiyaçlar›n› karfl›layabilmektedir.
“E” SINIFI: Azami yüklü a¤›rl›¤› 12 tondan 18 tona kadar olan orta s›n›f kamyonlardan oluflan araçlard›r. fiehir
yaflam›n›n geliflmesi ve karmafl›klaflmas› ile bu iki dingilli 4x2 kamyonlardan oluflan orta s›n›f araçlara olan ihtiyaç gün
geçtikçe artmaktad›r. K›sa ve orta mesafeli tafl›mac›l›k yapan bal›kç›lar, yafl sebze/meyveciler, belediyeler,
mobilyac›lar vb. müflterilerin tercihi olmaktad›rlar. fiehir içindeki esnafa mal da¤›t›m› iflinde kullan›labildikleri gibi, flehir
d›fl›nda liman veya antrepolardan al›nan yükün da¤›t›m›nda da kullan›labilmektedirler.
“F” SINIFI: A¤›r kamyon s›n›f› yurtiçi nakliye tafl›tlar›ndan oluflmaktad›r. Bu s›n›f›n azami yüklü a¤›rl›¤› 18 ila 32 ton
aras›nda de¤iflmektedir. Orta ve uzun mesafe a¤›r da¤›t›m ifllerinde kullan›lan araçlarda yatakl› uyku kabini bulunmaktad›r. Motor güçleri 200 Bg ila 380 Bg aras›nda de¤iflmektedir. Genel olarak üç aksl› 6x2 kamyonlardan oluflan a¤›r
kamyon s›n›f›nda, a¤›rl›k kontrollerinin s›k›laflmas›yla bir ara çözüm olarak 4 aksl› 8x2 kamyonlara do¤ru bir e¤ilim söz
konusudur.
“G” SINIFI: Azami yüklü a¤›rl›¤› 40 ila 44 ton aras›nda olan römork çeken kamyon veya çekici s›n›f›,uzun yol nakliye
araçlar›ndan oluflmaktad›r. Yükleme hacimleri 120 m3’e kadar uzanan bu araçlar, kullan›m alan›na göre 600 Bg’ye
ulaflan motorlara sahiptirler. Uzun yol için üretilen araçlar›n sürücü kabinleri büyük ve konforludur. Fiyatlar›, motor
güçleri ve sürücüye sunduklar› konfor itibar› ile de¤iflmektedir.
Kamyonlarda s›n›rl› olan üstyap› seçenekleri çekicilerde bol ve kolay bir flekilde de¤ifltirilebilmektedir. Her de¤iflik ifl
için yeni bir araç sat›n al›nmamakta, bunun yerine yaln›zca römork veya yar› römork tedarik edilmektedir.
Çekiciler büyük hacimli ve a¤›r yüklerin uzun mesafelere tafl›nmas›nda kamyonlara göre daha uygun çözümler sunmaktad›rlar. Son zamanlarda ülkemizde a¤›rl›k kontrollerinin s›k›laflmas›yla bu s›n›f›n kullan›m› artmaktad›r.
3

A¤›r flantiye araçlar›nda kullan›lan teknik ve donan›mlar, dünyadaki karayolu araç tekni¤inin en geliflmifl ürünlerini
kapsamaktad›r. Bu araçlar›n öne ç›kan özellikleri, güçlü motorlar›, yüksek tonaj kabiliyetleri, birden fazla dingilden
tahrikli olmalar› ve damper, mikser, vinç gibi üstyap›larla kullan›lmalar›d›r.
Ülkemizde genel olarak 3 ya da 4 dingilli kamyonlar ile 2 ve 3 dingilli çekiciler tercih edilmektedir.

ARAÇ ‹MAL TAD‹LAT MEVZUATINA GÖRE ARAÇLARIN TANIMLANMASI
✔ Otomobil: Yap›s› itibariyle sürücüsünden baflka en çok 8+1 oturma yeri olan ve insan tafl›mak için imal edil-

mifl motorlu tafl›tt›r.
✔ Minibüs: (De¤iflik: 16/10/19843058/1Md.) Yap›s› itibariyle sürücüsünden baflka 9 ila 14 oturma yeri olan ve in-

san tafl›mak için imal edilmifl motorlu tafl›tt›r.
✔ Pikap: Sürücü mahalinde sürücü dahil 3 kifliye kadar oturma yeri ile arkas›nda azami 1750 kg’ye kadar yük ta-

fl›mak için yeri bulunan motorlu tafl›tt›r.
✔ Kamyonet: ‹zin verilen azami yüklü a¤›rl›¤› 3.500 kg’yi geçmeyen ve yük tafl›mak için imal edilmifl motorlu tafl›tt›r.
✔ Kamyon: ‹zin verilen azami yüklü a¤›rl›¤› 3.500 kg’dan fazla olan ve yük tafl›mak için imal edilmifl motorlu tafl›tt›r.
✔ Otobüs: (De¤iflik: 16/10/19843058/1Md.) Yap›s› itibariyle sürücüsünden baflka en az onbefl oturma yeri olan
ve insan tafl›mak için imal edilmifl motorlu tafl›tt›r. Troleybüsler de bu s›n›fa dahildir.
✔ Çekici: Römork ve yar› römorklar› çekmek için imal edilmifl olan ve yük tafl›mayan motorlu tafl›tt›r.

✔ Arazi tafl›t›: Karayollar›nda yolcu ve/veya yük tafl›yabilecek flekilde imal edilmifl olmakla beraber bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen motorlu tafl›tlard›r.
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✔ Personel servis arac›: (Ek: 17/10/19964199/1 Md.) Her hangi bir kamu kurum ve kuruluflu ya da özel veya tüzel kiflilerin personelini bir akit karfl›l›¤› tafl›yan flah›fl veya flirketlere ait minibüs ve otobüs türündeki ticari araçlard›r. Kamu kurum ve kurulufllar› ile özel ve tüzel kiflilere ait araçlar›n kendi personelini veya yolcusunu tafl›ma ifli bu tan›m›n kapsam›na girmez.
✔ Kamp tafl›t›: (Ek: 17/10/19964199/1 md.) Yük tafl›mas›nda kullan›lmayan; iç dizayn› tatil yapmaya uygun teçhizatlarla donat›lm›fl, hizmet edebilece¤i kadar yolcu tafl›yabilen motorlu tafl›tt›r.
✔ Römork: Motorlu araçla çekilen insan veya yük tafl›mak için imal edilmifl motorsuz tafl›tt›r.
✔ Yar› römork: Bir k›sm› motorlu tafl›t veya araç üzerine oturan, tafl›d›¤› yükün ve kendi a¤›rl›¤›n›n bir k›sm› motorlu araç taraf›ndan tafl›nan römorktur.
✔ Hafif römork: Azami yüklü a¤›rl›¤› 750 kg’yi geçmeyen römork veya yar› römorktur.
✔ Lastik tekerlekli traktör: Belirli flartlarda römork ve yar› römork çekebilen, ancak ticari amaçl› tafl›mada kullan›lmayan tar›m araçlar›d›r.
✔ Okul tafl›t›: Genel olarak okul öncesi, ilkö¤retim ve orta dereceli okullar›n ö¤rencileri ile sadece gözetici ve hizmetlilerin tafl›nmas›nda kullan›lan tafl›tt›r.
✔ Tafl›t katar›: Karayolunda insan, hayvan ve yük tafl›maya yarayan araçlard›r. Bunlardan makine gücü ile yürütülenlerine “motorlu tafl›t”, insan ve hayvan gücü ile yürütülenlerine “motorsuz tafl›t” denir.
✔ Tafl›ma s›n›r› (Kapasite): Bir arac›n güvenle tafl›yabilece¤i en çok yük a¤›rl›¤› veya yolcu say›s›d›r.
✔ Azami a¤›rl›k: Tafl›t›n güvenle tafl›yabilece¤i azami yükle birlikte a¤›rl›¤›d›r.
✔ Yüksüz a¤›rl›k: Üzerinde insan veya eflya (yük) bulunmayan ve akaryak›t deposu olan bir arac›n tafl›nmas› zorunlu alet edevat ve donan›m› ile birlikte toplam a¤›rl›¤›d›r.
✔ Dingil a¤›rl›¤›: Araçlarda ayn› dingile ba¤l› tekerleklerden karayolu yap›s›na aktar›lan yük.
✔ Azami dingil a¤›rl›¤›: Araçlar›n karayolu yap›lar›ndan güvenle ve yap›ya zarar vermeden geçebilmeleri için
saptanan dingil a¤›rl›¤›d›r.
✔ Azami toplam a¤›rl›k: Araçlar›n karayolu yap›lar›ndan güvenle ve yap›ya zarar vermeden geçebilmeleri için
saptanan toplam a¤›rl›¤›d›r.
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Yolcu Tafl›mac›l›¤›nda S›n›flar
Yolcu tafl›yan ticari tafl›tlar, koltuk say›s›na ve seyir mesafesine ba¤l› olarak "I", "K", "L", "M" olmak üzerek 4 s›n›fta
incelenmektedir. 8 ila 14 koltuk kapasiteli minibüslerle bafllayan yolcu araçlar›, 2 ya da daha çok dingilli, flehirler ya
da ülkeler aras› seyahat imkan› veren uzun yol yolcu otobüslerine kadar uzanmaktad›r.
“I” SINIFI: Oturma kapasitesi 8-14 aras›nda de¤iflen minibüslerden oluflmaktad›r. Genellikle flehir içi tafl›mac›l›kta
ö¤renci ya da personel servisi olarak "B" s›n›f› sürücü belgesi ile kullan›labilmektedir.
“K” SINIFI: Oturma kapasitesi 14-26 aras›nda olan midibüslerle servis otobüslerini kapsamaktad›r. Genel olarak
flehiriçi toplu tafl›mac›l›kta ya da okul ve fabrika servisi olarak kullan›lan bu modellerin konfor özelliklerinin art›r›ld›¤›
tipleri turizm sektörü taraf›ndan tercih edilmektedir.
“L” SINIFI: Oturma kapasitesi 25’in üstünde olan flehiriçi toplu tafl›ma araçlar›ndan oluflmaktad›r. Bu araçlar›n özellikleri; ayakta seyahat için ayr›lan genifl koridor, tutamaklar ve özel otobüslerde bilet bölümü, kolay inifl binifl sa¤layan
kap› ve basamaklar, teknik olarak mümkün olan en alçak yükseklik, yo¤un hatlarda körük sistemi ile römork uygulamas› fleklinde s›ralanabilir. Bu özellikler ve boyut farkl›l›klar› bu s›n›f›n da kendi içinde basamaklanmas›na neden
olmaktad›r. Kent içi otobüslerini yolcu otobüslerinden ay›ran en temel özellik, oturan yolcular›n yan›s›ra ayakta yolcu
tafl›nmas›na izin verillmesidir. Bu s›n›f içinde yer alan ve turist gruplar›n› tafl›mada kullan›lan otobüsler ise bir üst s›n›fla
bu s›n›f aras›nda geçifl ve kesiflme noktas›n› oluflturmaktad›r.
“M” SINIFI: fiehirler ya da ülkeler aras› uzun yol otobüslerinden oluflan bu tafl›tlar, yolcu tafl›yan ticari tafl›tlar›n en üst
kesimini oluflturmaktad›r. 2 ya da 3 dingile sahip bu araçlar, dingil say›s›na ba¤l› olarak de¤iflen uzunluklarda, yüksek
konforlu ve en üst teknolojik donan›mlarla sunulmaktad›r.
Yük Tafl›mac›l›¤›nda S›n›flar
Azami yüklü a¤›rl›¤› 2 tona kadar olan "A" s›n›f› ile bafllayan s›n›fland›rma, ayr› bir s›n›f olarak kabul edilebilen, tasar›m
ve üretim itibariyle a¤›r inflaat ve flantiye flartlar›na ve yol d›fl› kullan›ma uyabilen "H" s›n›f› ile son bulmaktad›r.
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“A” SINIFI: Azami yüklü a¤›rl›¤› 2 tona kadar olan ufak kamyonetler, üç tekerlekli tafl›y›c›lar, normal otomobil gibi
kabul edilmenin avantajlar›n› yaflayan tek hacim olarak adland›r›lan araçlardan ve minivanlardan oluflmaktad›r. Bu tip
tafl›tlar, üretim kökeni olarak otomobil uyarlanmas› olmalar› ve otomobil fabrikalar›n›n üretim bantlar›na uygunluklar›
ile tan›nmaktad›rlar.
Otomobil s›n›f› olan "B" tipi ehliyet ile kullan›lan "A" s›n›f› araçlar, ufak olan ölçülerine ra¤men boylar›ndan umulmayacak ölçüde yük tafl›yabilmektedirler
“B” SINIFI: Azami yüklü a¤›rl›¤› 2 ila 2.8 ton aras›nda olan orta s›n›f da¤›t›m araçlar›d›r. "B" tipi otomobil ehliyeti ile
kullan›labilen bu araçlar, dar olan yol geçiflleri için idealdirler. "B" s›n›f› araçlar›n müflterilerini; ufak nakliyeciler, kurye
flirketleri, tesisatç› tamirciler vb. oluflturmaktad›r. Bu s›n›f, "A" s›n›f›ndaki iflleri görenlerin biraz daha fazla yük için tercih ettikleri araçlardan oluflmaktad›r.
“C” SINIFI: Azami yüklü a¤›rl›¤› 2.8 ila 3.5 ton aras›nda olan üst s›n›f da¤›t›m araçlar›d›r. "B" s›n›f› otomobil ehliyetinin
geçerli oldu¤u en üst s›n›f olmalar› bu s›n›f›n de¤erini artt›rmaktad›r. "C" s›n›f› ticari tafl›tlar, flehiriçi da¤›t›m ifllerinde
kullan›labilen, dar sokak aralar›na mal tafl›yabilen k›vrak ve konforlu araçlardan oluflmaktad›r. Pikap ya da panelvan
tipi araçlar yan ve arka taraflar› caml› oldu¤unda flehiriçi trafi¤ine belirli saatlerde girme yasa¤›ndan muaf olma özgürlü¤ünü yaflamaktad›rlar.
“D” SINIFI: Azami yüklü a¤›rl›¤› 3.5 ila 12 ton aras›nda olan hafif kamyon s›n›f› da¤›t›m araçlar›ndan oluflmaktad›r. Bu
s›n›f, kamyonlar›n bafllad›¤› ilk s›n›ft›r. Belirli saatlerde flehir içine girebilen bu araçlar, al›flverifl merkezlerindeki tüm
perakendeci dükkanlara mal da¤›t›m›n› gerçeklefltirmektedirler. Da¤›t›m kamyonlar›; frigorifik kasalardan ufak damperlere kadar çeflitli üstyap› seçenekleri ile çok genifl bir sektör aral›¤›n›n k›sa mesafelerdeki tüm ihtiyaçlar›n› karfl›layabilmektedir.
“E” SINIFI: Azami yüklü a¤›rl›¤› 12 tondan 18 tona kadar olan orta s›n›f kamyonlardan oluflan araçlard›r. fiehir
yaflam›n›n geliflmesi ve karmafl›klaflmas› ile bu iki dingilli 4x2 kamyonlardan oluflan orta s›n›f araçlara olan ihtiyaç gün
geçtikçe artmaktad›r. K›sa ve orta mesafeli tafl›mac›l›k yapan bal›kç›lar, yafl sebze/meyveciler, belediyeler,
mobilyac›lar vb. müflterilerin tercihi olmaktad›rlar. fiehir içindeki esnafa mal da¤›t›m› iflinde kullan›labildikleri gibi, flehir
d›fl›nda liman veya antrepolardan al›nan yükün da¤›t›m›nda da kullan›labilmektedirler.
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“F” SINIFI: A¤›r kamyon s›n›f› yurtiçi nakliye tafl›tlar›ndan oluflmaktad›r. Bu s›n›f›n azami yüklü a¤›rl›¤› 18 ila 32 ton
aras›nda de¤iflmektedir. Orta ve uzun mesafe a¤›r da¤›t›m ifllerinde kullan›lan araçlarda yatakl› uyku kabini bulunmaktad›r. Motor güçleri 200 Bg ila 380 Bg aras›nda de¤iflmektedir. Genel olarak üç aksl› 6x2 kamyonlardan oluflan a¤›r
kamyon s›n›f›nda, a¤›rl›k kontrollerinin s›k›laflmas›yla bir ara çözüm olarak 4 aksl› 8x2 kamyonlara do¤ru bir e¤ilim söz
konusudur.
“G” SINIFI: Azami yüklü a¤›rl›¤› 40 ila 44 ton aras›nda olan römork çeken kamyon veya çekici s›n›f›,uzun yol nakliye
araçlar›ndan oluflmaktad›r. Yükleme hacimleri 120 m3’e kadar uzanan bu araçlar, kullan›m alan›na göre 600 Bg’ye
ulaflan motorlara sahiptirler. Uzun yol için üretilen araçlar›n sürücü kabinleri büyük ve konforludur. Fiyatlar›, motor
güçleri ve sürücüye sunduklar› konfor itibar› ile de¤iflmektedir.
Kamyonlarda s›n›rl› olan üstyap› seçenekleri çekicilerde bol ve kolay bir flekilde de¤ifltirilebilmektedir. Her de¤iflik ifl
için yeni bir araç sat›n al›nmamakta, bunun yerine yaln›zca römork veya yar› römork tedarik edilmektedir.
Çekiciler büyük hacimli ve a¤›r yüklerin uzun mesafelere tafl›nmas›nda kamyonlara göre daha uygun çözümler sunmaktad›rlar. Son zamanlarda ülkemizde a¤›rl›k kontrollerinin s›k›laflmas›yla bu s›n›f›n kullan›m› artmaktad›r.
A¤›r flantiye araçlar›nda kullan›lan teknik ve donan›mlar, dünyadaki karayolu araç tekni¤inin en geliflmifl ürünlerini
kapsamaktad›r. Bu araçlar›n öne ç›kan özellikleri, güçlü motorlar›, yüksek tonaj kabiliyetleri, birden fazla dingilden
tahrikli olmalar› ve damper, mikser, vinç gibi üstyap›larla kullan›lmalar›d›r.
Ülkemizde genel olarak 3 ya da 4 dingilli kamyonlar ile 2 ve 3 dingilli çekiciler tercih edilmektedir.
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A‹TMY’YE GÖRE ARAÇLARIN SINIFLANDIRILMASI
a) L SINIFI ARAÇLAR; 4’ten az tekerle¤i bulunan motorlu tafl›tlard›r.
1)
2)
3)
4)
5)

L1 S›n›f›; Silindir hacmi 50 cm3’den az veya eflit ve yap›s› bak›m›ndan azami h›z› 50 km/s’yi geçmeyen 2
tekerlekli motorlu tafl›tt›r.
L2 S›n›f›; Silindir hacmi 50 cm3’den az veya eflit ve yap›s› bak›m›ndan azami h›z› 50 km/s’yi geçmeyen 3
tekerlekli motorlu tafl›tt›r.
L3 S›n›f›; Silindir hacmi 50 cm3’den büyük ve yap›s› bak›m›ndan azami h›z› 50 km/s’yi geçen 2 tekerlekli
motorlu tafl›tt›r.
L4 S›n›f›; Silindir hacmi 50 cm3’den büyük, yap›s› bak›m›ndan azami h›z› 50 km/s’den fazla ve (ABOD)
eksenine göre asimetrik olarak yerlefltirilmifl 3 tekerlekli motorlu tafl›tt›r.

L5 S›n›f›; Silindir hacmi 50 cm3’den büyük, yap›s› bak›m›ndan azami h›z› 50 km/s’den fazla, azami yüklü
a¤›rl›¤› 1.000 kg’dan az veya eflit ve (ABOD) eksenine göre simetrik olarak yerlefltirilmifl 3 tekerlekli
motorlu tafl›tt›r.

b) M SINIFI ARAÇLAR; Asgari 3 veya 4 tekerlekli olup, azami yüklü a¤›rl›¤› 1000 kg’yi geçen ve yap›s›
bak›m›ndan yolcu tafl›maya yönelik motorlu tafl›tt›r.
1)
2)

M1 S›n›f›; Sürücü hariç azami 8 oturma yeri olan ve azami yüklü a¤›rl›¤› 3500 kg’yi geçmeyen yolcu
tafl›maya yönelik motorlu tafl›tt›r.

M2 S›n›f›; Sürücü dahil 8’den fazla oturma yeri olan ve azami yüklü a¤›rl›¤› 5000 kg’yi geçmeyen yolcu
tafl›maya yönelik motorlu tafl›tt›r.
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3)

M3 S›n›f›; Sürücü dahil 8’den fazla oturma yeri olan ve azami yüklü a¤›rl›¤› 5000 kg’yi geçen yolcu
tafl›maya yönelik motorlu tafl›tt›r.

c)

N SINIFI ARAÇLAR; Asgari 3 veya 4 tekerlekli olup, azami yüklü a¤›rl›¤› 1000 kg’yi geçen ve yap›s›
bak›m›ndan yük tafl›maya yönelik motorlu tafl›tt›r.

1)

N1 S›n›f›; Azami yüklü a¤›rl›¤› 3500 kg’dan az veya eflit olan yük tafl›maya yönelik motorlu tafl›tt›r.

3)

N3 S›n›f›; Azami yüklü a¤›rl›¤› 12.000 kg’dan büyük olan yük tafl›maya yönelik
motorlu tafl›tt›r.

2)

N2 S›n›f›; Azami yüklü a¤›rl›¤› 3500 kg’dan büyük 12.000 kg’dan küçük veya eflit olan yük tafl›maya
yönelik motorlu tafl›tt›r.

d)

O SINIFI ARAÇLAR; Römork ve yar› römork motorsuz tafl›tlard›r.

1)

O1 S›n›f›; Yar› römorklar hariç azami yüklü a¤›rl›¤› 750 kg’yi geçmeyen tek aksl› römorktur.

3)

O3 S›n›f›; Azami yüklü a¤›rl›¤› 3500 kg’dan fazla, 10.000 kg’dan az veya eflit olan römorktur.

2)
4)

O2 S›n›f›; S›n›f O1’e dahil olmayan ve azami yüklü a¤›rl›¤› 3500 kg’dan az veya eflit olan römorktur.
O4 S›n›f›; Azami yüklü a¤›rl›¤› 10.000 kg’dan fazla olan römorktur.
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TCK’n›n otoban ücretleri için yapt›¤› s›n›fland›rma
S›n›f Araç Tipi
1 Aks aral›¤› 3.20 m’den küçük 2 aksl› araçlar
Otomobiller, motorsiklet
Aks aral›¤› 3.20 m’den küçük kamyon, kamyonet ve minibüsler dahil
2 Aks aral›¤› 3.20 m’den büyük her türlü 2 aksl› araçlar dahil
Kamyonet, pikap, cip, ambulans ve cenaze arabas›, küçük otobüs, büyük otobüs, kamyon
3 3 aksl› her türlü araçlar
Otobüs, kamyon ve treyler (1 ilave aksl› 1. ve 2. s›n›flar)
4 4 ve 5 aksl› her türlü araçlar
Otobüs, kamyon ve treyler (2 ilave aksl› 1. s›n›flar)
(1 ilave aksl› 2. s›n›flar)
5 6 ve yukar› aksl› araçlar
Römorklu kamyon ve treyler
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