SEY‹R ESNASINDA NELERE D‹KKAT ETMEK GEREK‹R?
Uluslararas› Karayolu Tafl›mac›l›¤› Yönetmeli¤i’ne göre seyir, konaklama, denetleme ve çal›flma saatleri belli bir kurala ba¤lanm›flt›r. Yönetmeli¤e göre yabanc› plakal› araçlar ve yabanc› mal› Türkiye’den transit geçen Türk plakal›
araçlar›n takip edecekleri transit ve ba¤lant› yollar› ile yükleme ve boflaltma noktalar› ilgili makamlar›n olumlu görüflü
al›narak tespit edilir ve Resmi Gazete’de yay›mlan›r. Bu konudaki karar ilgili bakanl›klarca tafl›ma flirketlerine bildirilir.
Türk ihraç mallar› tafl›yan Türk plakal› tafl›tlar belirtilen güzergahlara ba¤l› kalmak zorunda de¤ildir.
H›z S›n›rlar›
Karayolunda güvenle seyredilmesi için belli h›z s›n›rlar› getirilmifltir. Buna göre kamyonet, kamyon ve minibüsler, yerleflim yeri içinde 50, yerleflim yeri d›fl›nda 80 ve otoyolda 90 km/saat azami h›zla seyredebilirler.
Römork ve yar› römork çeken araçlar (römork takm›fl traktörler hariç) için azami h›z s›n›rlar›; yerleflim yeri içinde 50,
yerleflim yeri d›fl›nda 70 ve otoyollarda 80 km/saattir.
Tehlikeli madde tafl›yan araçlarda ise azami h›z s›n›r› belgelerinde aksine bir hüküm yoksa; yerleflim yerleri içinde 30,
yerleflim yeri d›fl›nda 50, otoyolda ise 60 km/saattir. Tehlikeli madde tafl›maya mahsus olup da bofl olarak trafi¤e ç›kan araçlar normal s›n›rlar içinde seyir yapabilirler.
Geçme (sollama) s›ras›nda, geçme kurallar›n›n mecbur k›ld›¤› flartlar, dolay›s›yla limitlerin afl›lmas› durumunda ceza
uygulanmaz. Ancak sollama tamamland›ktan sonra normal s›n›rlarda sürüfle devam edilmelidir. Zorunlu haller d›fl›nda flehirleraras› karayolunu kullanan araçlarda asgari h›z s›n›r› 15 km/saat, otoyollarda ise 40 km/saattir.
Takograf
Araçlarda bulunan takograf cihaz›n›n çal›flt›r›lmas›ndan sürücü sorumludur. Takograf cihaz› bulunmayan veya takograf› ifller durumda olmayan araç kullanmak, cihazlar› uygun biçimde çal›flt›rmamak cezai müeyyide gerektirir.
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1984 ve daha önceki y›llarda üretilmifl araçlar için takograf zorunlulu¤u yoktur ancak bu araçlar› kullananlar Sürücü
Çal›flma Belgesi bulundurmak ve kullanmak zorundad›r.
Çal›flma ve Dinlenme
Ticari amaçla yük ve yolcu tafl›yan araçlar›n sürücüleri 24 saatlik her hangi bir süre içinde toplam olarak 9 saatten ve
devaml› olarak 5 saatten fazla araç süremezler. 5 saatlik devaml› araç sürmeden sonra en az 30 dakika dinlenmek
mecburidir. Sürme süresi; motor çal›flt›¤› sürece direksiyonda geçirilen zamand›r. 30 dakikadan az olan dinlenmeler
5 saatlik süreye dahildir. Yani 30 dakikadan az yapaca¤›n›z dinlenmeler 30 dakikan›n içinde say›lmamakta, çal›flma
süresine dahil edilmektedir.
Uluslararas› karayolu tafl›mac›l›¤›nda geçerli kurallar bir yönetmelikle belirlenmifltir. Yönetmeli¤in amac›; uluslararas›
tafl›ma hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek, çal›flma flartlar›n›, denetim esaslar›n› ve bu konulardaki yetki ve
sorumluluklar› belirlemektir.
Yönetmeli¤e göre dinlenmelerin araç d›fl›nda yap›lmas› mecburidir. Ancak yap›l›fllar›nda özel dinlenme yeri olan araçlar ile sürücünün rahat uyuyabilece¤i flekilde bölümleri bulunan araçlarda, sürücüler arac›n› park yerinde, garajda veya yerleflim yeri d›fl›ndaki karayollar›nda platform d›fl›nda park edip gerekli tedbirleri alarak dinlenebilir.
Unutmay›n!
Tafl›ma hacimlerinin, araç say›s›n›n ve nüfusun h›zla artt›¤› ülkemizde kazalar›n oluflturdu¤u maddi ve manevi kay›plar›n önüne geçmede a¤›r vas›ta sürücülerine büyük bir sorumluluk düflüyor.
Ayn› trafik yo¤unlu¤unu paylaflt›¤›m›z küçük araçlar, yayalar ve di¤er araçlar›n güvenli¤i ve kendi güvenli¤imiz aç›s›ndan trafik kurallar›na uymam›z, her an tedbirli olmam›z, profesyonel ve duyarl› bir sürücü gibi davranmam›z gerekiyor.
Özellikle yaya trafi¤inin yo¤un oldu¤u yerleflim alanlar›nda arac›n yavafl kullan›lmas› ve daima fren yapmaya haz›rl›kl› olmakla pek çok kazan›n önüne geçebilir.
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Trafikteki di¤er sürücülerin hatal› davran›fllar› karfl›s›nda, tepkisel davranmak yerine sakin davran›lmal›d›r. Di¤er araçlar› s›k›flt›rma veya zor bir duruma sokma istenmeyen sonuçlara neden olur.
Bir baflka arac› sollarken, sollama kurallar›na uyarken, dikiz aynan›zdan bakt›¤›n›zda göremedi¤iniz ölü aç› oldu¤unu
unutmay›n›z.
K›rsal bölgelerden geçerken karayollar›na hayvanlar›n ve çok yavafl seyreden traktörlerin ç›kabilece¤ini unutmay›n›z
ve çok dikkatli davranarak her an fren yapmaya haz›r olunuz.
Do¤ru frenleme hayat kurtar›r. Frenleme zaman›n› iyi yapmak için de takip mesafenizi her zaman koruyunuz. Afl›r›
süratin fren mesafesini art›rd›¤›n› unutmay›n›z. H›z›n 2 kat olmas› demek, fren mesafesinin 4 kat›na ç›kmas› demektir.
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