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Bu dokOman SOrOcO Davrarn!?lan Geli!?tirme Egitimi Kapsammda haz1rlanm1!? olup

2918 say1h Karayollan Trafik Kanunu'nun 48. Maddesine gore sOrOcO belgeleri alman
sOrOcOlere verilen egitim kapsammda haz1rlanm1!?tir.
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ONSOZ

S0DGE
(SOROCO DAVRANl$LARINI GELi$TiRME EGiTiMI)
SOrOcO Davranr§lannr Geli§tirme Egitimi'nin amacr alkolun etkilerini tanrmak, alkolun
sOrOcO davranr§lan Ozerindeki etkilerini anlamak ve alkolluyken ara9 kullanmama istegi ve
davranr§ ah§kanhgrnr geli§tirmektir.
2918 sayrh Karayollan Trafik Kanunu'nun 48. maddesine gore ikinci defa ge9ici olarak
sOrOcO belgeleri alrnan suruculere SOrOcO Davranr§lannr Geli§tirme Egitimi verilmesi
gerekmektedir.
Ki§i, alkol bag1mhs1 ya da ki§inin alkol kotoye kullanrm sorunu olmasa da, genellikle
kulland1g1 2 kadehin Ozerindeki i9ki duzeyiyle bu sorunu ya§ayabilir. Ornegin; 2 ku90k kutu
bira, 2 kadeh §arap, 2 tek kadeh rakr veya 2 kadeh her torlO i9kiyle 50 promil duzeyinde
yani 50 promilin hemen altrnda, 50 promilde, 50 promilin hemen Ostonde alkol tespit
edilebilir. Soz konusu yasa geregi 48. maddeye gore ki§inin yaprlan kontrollerde kanrndaki
alkol oranrnrn 50 promil Ozerinde 91kmas1 alkollu suruco olarak ceza almasr i9in yeterli
gerek9eyi olu§turur.
2918 sayrh Karayollan Trafik Kanunu'nun 48/5 maddesinin 4785 sayrlr Kanunla
degi§ik 5. frkrasrna dayanrlarak Saghk Bakanhgr tarafrndan hazrrlanan ve 14.09.2004 tarih
ve 25583 say1l1 Resmi Gazete'de yayrnlanan alkollu ara9 kullanmaktan dolayr ikinci kez
ehliyetlerine el konulan suruculer i9in duzenlenen Suruco Davranr§lan Geli§tirme Egitimi
Yonetmeligi'ne istinaden §ubemiz tarafrndan 8 Eylul 2005 tarihinde egitime ba§lanmr§trr.
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--- Y.ASAL DUZENLEMELER
T.C. ANAYASASI Madde 58: Devlet genc;leri alkol dO~kOnlOgOnden, uyu~turucu
maddelerden, suc;luluk, kumar ve benzeri ah~kanhklardan ve cehaletten korumak ic;in
gerekli tedbirleri alir.
2918 say1h Karayollar1 Trafik Kanunu Madde 48: Uyu§turucu veya uyanc1
maddeleri alm1~ olan sOrOcOler ile alkollu olan sOrOcOlerin karayolunda arac; sormeleri
yasaktir.
Yonetmelik ile belirlenen miktarm Ozerinde alkollO arac; kulland1g1 tespit edilen
sOrOcOlerin, sucun islendigi tarihten itibaren geriye dogru bes y1I icinde;
BiRiNC DEFA: -Soroco belgeleri 6 ay sureyle geri allrnr Haklannda para cezas1 uygularnr.
iKiNCi DEFA: -SOrOcO belgeleri 2 y1I sore ile geri ahrnr Haklannda para cezas1 uygularnr
-SOrOcO Davrarn§lan Geli~tirme Egitimine tabi tutulurlar.

0C0NC0 DEFA:

-SOrOcO belgeleri be§ y1I sOreyle geri ahrnr. Haklarmda para cezas1 uygularnr. Psikoteknik degerlendirme ve
-Psikiyatri uzman muayenesine tabi tutulur.

Uyu§turucu veya uyanc1 maddelerin kullarnhp kullarnlmad1g1 ya da alkolOn kandaki
miktarm1 tespit amac1yla, kollukc;a teknik cihazlarm kullarnlmasm1 kabul etmeyen
sOrOcOlere 2000 Ti.irk Liras1 idari para cezas1 verilir ve soroco belgesi iki y1I sOreyle geri
ahrnr.
Yap1lan tespit sonucunda 1.00 promilin Ozerinde alkolli.i oldugu tespit edilen
si.irOci.iler hakkmda aynca Turk Ceza Kanununun 179. maddesinin Oc;OncO f1kras1
hi.ikOmleri uygularnr.
Turk Ceza Yasas1; Madde 179; 2. ve 3. f1kra: Alkol veya uyu§turucu madde etkisiyle
ya da ba~ka bir nedenle emniyetli bir §ekilde arac; sevk ve idare edemeyecek halde
olmasma ragmen arac; kullanan ki§i iki y1la kadar hapis cezas1 ile cezalandmhr.

ALKOL KULLANIMI VE ETKiLERi
AlkolOn M.0. 6000 y1llanna kadar giden bir tarihc;esi vard1r. Bu y1llarda Karadeniz
ve bugi.inkO Ermenistan bolgesinde OzOmOn mayaland1gma ili§kin bulgular vardir. M.0.
2225'te yaz1lan Hammurabi yasalarmda alkol sat1§1 ile ilgili kurallar yer almaktad1r.
AlkollO ic;ki Eide Etme Yollan: Alkol $eker ic;eren meyve ya da sebzelerden (OzOm,
bugday veya arpa) iki §ekilde elde edilir.
1. Mayalama: §arap, bira vb.
2. Dam1tma: Viski, votka, rak1 vb.

Alkol merkezi sinir sistemini bask1lay1c1 kimyasal bir maddedir. Bir grup maddeye
verilen genel bir addir. isopropyl alkol, methanol (metil alkol), ethanol (etil alkol) gibi
c;e§itleri vard1r.
Bunlardan devlet tarafmdan ic;kide kullarnlmak Ozere yasal olarak Oretimine ve
sat1~ma izin verilen alkol toro etil alkoldi.ir.Kac;ak ic;ki imalatmda kullarnlan alkol toro ise
metil alkoldOr. Metil alkol ile Oretilmi~ ic;ki toketen ki~iye zamaninda mOdahale edilmezse
kahc1 zararlar ortaya c;1kabilir veya ki§i hayat1rn kaybedebilir.
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ALKOLON VOCUTTAKi YOLCUl::UGU:

and;~

itibaren igindeki alkolCrn kOgOk bir k1sm1 mided;
igilen igki mideye indigi
bul~n~n alkol dehidrogenaz enzimi tarafrndan pargalanarak at1hr. Alkol dehidrogenaz
enz1m1 kadrnlarda daha azd1r. Bu nedenle ayrn kilodaki bir kadrn ve erkek ayrn miktarda
igki i9se de kadrnlarda promil seviyesi daha yOksek g1kmaktad1r. Alkolon geri kalan k1sm1
gok h1zh bir §ekilde mide ve ince bag1rsaklardan emilerek kana karr§ir. Kandaki en Ost
yogunluguna 30 ile 90 dakika arasrnda ula§ir. Ancak alkolOn olumsuz etkileri a~ag1daki
organlarda daha belirgindir.

Mide ve ince Bag1rsak: DOzenli alkol kullarnmrnda gastrit, Olser, mide kanseri, kimi
yararh maddelerin emiliminin (ornek 8 vitamini) bozulmas1 gibi sorunlar ya§anabilir.
Karaciger: Alkol % 80 - 85 oranrnda burada i§lenir ve y1k1hr. Dozenli olarak alkol
tOketen ki§ilerde karacigerde yaglanma, karaciger fonksiyonlarrnrn bozulmas1, siroz gibi
ciddi sorunlar ortaya g1kabilir.
Akciger: Alkolon kOgOk bir k1sm1 higbir degi§iklige ugramadan solunum yoluyla
d1§arr at1hr. Nefesimiz koktugu sOrece kanim1zda alkol vardir. Ozellikle sigarayla birlikte
kullarnld1grnda alkol buharr, akcigerleri tahri§ eder ve enfeksiyonlara zemin hazirlar.
Bag1$tk/1k Sistemi: Alkol, enfeksiyonlara kar~1 vucudun korunma sistemini
zay1flat1r, hastahklarm olu~umunu kolayla~tmr.
Cinsel Davrant$1ar: Alkol cinsel istegi arttmr. Verimliligi (performans1) azalt1r.
Sinir Sistemi: AlkolOn as1I etkilerinin gorOldOgO yer beyindir. Alkol, sinir sistemini
yani beynin fonksiyonlarrn 1 bask1lar. Alman alkol orarn artt1kga, alkol bu fonksiyonlarr
azalt1r, yava§latir, durdurur. Sakinle§tirici ve uyku verici bir maddedir.

Alkolun Vucuttan Atihm1:
-% 10 - 15'i midede,
-% 80 - 85'i karacigerde y1k1ma ugrar.
-% 5'i degi§iklige ugramadan akcigerlerden solunum yoluyla at1hr.
Bir kOgOk kutu bira veya bir kadeh §arap veya bir tek rakrnrn vocuttan at1lmas1 igin
gereken sore yakla§1k 1 saattfr.
Kandaki
•
•
•
•
•
•
•
•

alkol miktarm1 ve alkolun vucuttan at1lmasm1 belirleyen faktorler:
Alman alkolon miktarr
AlkolOn alrnma h1z1
Aghk/tokluk durumu
VOcut agirhg1
VOcudun kimyasal durumu
Ya§
Cinsiyet
Irk

ALKOL KULLANIM BiCiMLERi:
• Sosyal i~icilik: Alkol nedeni ile saghk sorunu ya da sosyal sorun ya§amayan ve
alkol kullarnm1 kesildiginde higbir sorun ortaya g1kmayan ki§iler sosyal icici olarak
adlandmhr.
• Bag1mhhk: Uzun vadede merkezi sinir sistemine yapt1g1 etki nedeniyle alkol,
bag1mhhk yapabilir.
Alkol tOketim bigimi olarak, ister yalrnz, hafta sonlarr yogun alkol toketimi, ister her
gun fazla miktarda alkol toketimi, isterse donem donem yogun alkol toketimi §eklinde olsun
i9me davrani§I Ozerindeki kontrol kayb1 bag1mhhk davrarn§I i<;in belirleyicidir.

ALKOL BAGIMLILIK YAPAR. Alkol kullanan herkes igin bag1mhhk riski vard1r ve
bu risk herkes igin e§ittir.
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ALKOLON ETKiLI;_~
~
Alkol, doza ve kiiiianrm ~ekline bagll olarak etkilerini 2 ~ekilde gosterir.1. Erken etkiler
2. Gee; etkiler
Erken etkiler: ic;ildigi anda ve dozla orantrll olarak hemen ortaya c;rkan etkilerdir.
Bunlar; gev~eme kaygrnrn
azalmasr
ketlenmenin ortadan kalkmasr (sozel ve davranr~sal kontrolun
zay1flamas1) sakinle~me ve uyku hali
bilinc; kayb1
genel anestezi
koma ve 610m
Gee etkiler: Kullanma suresine bagh olarak uzun surede ortaya c;rkan
etkilerdir. Bunlar; tolerans (direnc;) geli~mesi
fiziksel bagrmhhk {vOcudun alkole ah§masr)
ruhsal bag1mhhk (keyif vermesi ve sorunlarla ba§ etmeyi kolayla§tlrmas1
nedeniyle 96zum yolu olarak gorOlmesi)
Tolerans (direnc;) geli~imi: Her gun aynr miktarda ic;ki kullanan ki§inin bir sure
sonra ba§lang19ta hissettigi etkileri hissetmemeye ba§lamasr ve aynr etkiyi yeniden bulmak
ic;in tokettigi alkol miktannr ARTIIRMA EGiLiMi i<;iNE GIRMESi'dir. Alkole tolerans
geli§mesi bagrmhhga giden yolun ilk i§aretidir.
Alkol Yoksunlugu: Alkol almayr kestikten sonraki izleyen saatlerde ya da gunlerde
ortaya 91kan belirtilere alkol yoksunluk belirtileri ad1 verilir. Belirtiler birkac; saat i9inde (12
saat veya daha krsa zamanda) ba§lar, 2. veya 3. gun en yuksek duzeye ula§rr. 4. ve 5.
gunler hafifler. Ozellikle sabahlan, el ve parmak titremeleri, kramplar, kol ve bacaklarda
duyu kaybr, terleme, bulantr, kusma, i§tahs1zhk, kaygr, huzursuzluk, sinirlilik, karabasanh
uykusuzluk, hatta kimi durumlarda olmayan §eyler hissetme, gorme ve duyma
(halOsinasyonlar) soz konusudur. Eger tabloda bilin9 bozuklugu varsa o zaman alkol
yoksunlugu deliriumundan soz edilir. Deliryum Tremens, yani, yogun bilinc; bulanrkhgr,
sann ve bedensel bozukluklarla ortaya c;rkan tablodur. Yoksunluga bagh epilepsi krizleri de
gorulOr.

YOKSUNLUK BELiRTiLERiNiN ORTAYA CIKMAS/ ALKOL BAGIML/LIGININ
OLDUGUNUN EN TEMEL BULGUSUDUR.
Alkol Bag1mhhgmm Kriterleri:
• Alkol i9mek ic;in gu9IO bir istek olmasr
• Alkol alma davranr§rnr denetlemede gu910k ya§amas1 (alrnan alkol miktannr
ayarlayamama, kullanrm suresini ayarlayamama, ba§ansrz brrakma giri§imleri)
• Alkol kullanrmr azaltrldrgrnda ya da birak1ld1grnda tipik yoksunluk belirtilerinin
ortaya 91kmas1
• Alkol kullanimmdan kaynakh saghk sorununun, maddi s1krntrnm ve sosyal
sorunlann (aile ve arkada§ 9evresiyle ili§kilerin bozulmas1) ya§anmasma ragmen alkol
kullanrmmm b1rak1lamamas1
Bag1mh Ki~ilerde GorOlen Ozellikler:
• Kullanim sureci i9inde zamanla kullanilan alkole kar§I tolerans geli§ir.
• Ki§i surekli olarak ayni tor alkol (bira, rak1, §arap gibi) kullanmaya yonelir.
• Ki§i kulland1g1 alkolu azaltt1g1, alamad1g1 ya da kullanmad1g1 zamanlarda

yoksunluk belirtileri ortaya 91kar.
• Zaman gec;tik9e yoksunluk belirtilerini yatr§tirmak ic;in daha s1k arahklarla ve
daha fazla miktarlarda alkol kullanilmaya yonelir.
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•.Aiko! kullanan ki~LzamBf!:z~ma~ bu kullarnm1 kontrol etmek amac1yja kuttahdig 1 ·
maddey1 a~~lt.ma ya da kesme gm~1mlennde bulunur. Genellikle bunlar k1sa sureli ya da
ba~ans1z gm~1mler olarak kahr.

Alkol bag1mhhg1 ya~ayan ki~ilerde gori.ilen;
Fiziksel ozellikler:
•
•
•
•
•
•

Yozon ozel bir goruntu almas1 (alkolik yozo),
Gozlerin sulanmas1 ve kanlanmas1,
istirahat pozisyonunda titreme,
Terleme,
Sabah yoksunlugu,
Ozellikle gece bacaklarda hissedilen kramplard1r.

Ruhsal ozellikler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miza9 bozukluklan,
Bencillik,
<:;evreye kar~1 ilgisizlik,
Yuzeysel ve oynak duygusall1k,
Yarg1lama kapasitesinde giderek du~me,
Alkol kotoye kullarnm sorunu oldugunu yads1ma,
Patolojik k1skan9hk,
Dikkat ve konsantrasyon bozukluklan,
H1zh ahnganhk ve sinirlenebilmedir.

Uzun sure ag1r alkol kullanan

ki~ilerde

ise;

Beslenme bozukluklanna bagh noropsi~ik bozukluklar, alkole bagh demanslar
(unutkanhk),alkoliklerin kronik psikotik bozukluklan, yaygm ve yogun halusinasyonlar ve
alkole bagh ger9eklik duygusunun yitimi tablosu gorulor.

ALKOL OLC0M0NDE PROMiL

1 litre kanda bulunan alkol miktan 6190 birimine promil denir. 1 promil 1 litre kanda
1 gram alkol bulunmas1d1r. Ancak gundelik di Ide 1 prom ii yerine 100 prom ii demek adet
olmu~tur.

Dolay1s1yla 50 promil denildiginde aslmda 0,5 promil denmektedir. 50 promil 1
litre kanda 0,5 gram alkol bulunmas1dir. 50 promil yasal sm1rd1r.

insan bedeninde toplam 5-6 litre kan vard1r. 50 promil dedigimizde, 1 litre kanda 0,5
gram alkol hesabmdan, toplam 6 litre kanda, 6 * 0,5 = 3 gram alkol var demektir.
Ayrn agirhktaki bir erkek ve kadm igin yakla~1k olarak bir kadeh i9kideki (bir kadeh
bir bardak bira, bir kadeh rak1 vb.) alkolun promil degeri erkeklerde 0,2 (20) promil.
kadmlarda 0,3 (30) promildir.

~arap,

Kandaki alkol orarn, yani promil degerlerine gore, i9kili ki~inin hissettikleri;
~

~

0,2 - 0,4 (20-40) promil: Tom vocuda yay1lan s1cakllk hissi ve gev!?eme.
0,5 (50) promil: Yapay ne!?eli olma hali, yalanc1 uyanlml!?llk hali, bedensel

hareketlerin kontrolOnde kay1p.
;;.. 0 6 (60) promil: Karar verme sOre9lerinde bozulmanm ba!?lar, ki$i yapabilecekleri konusunda
ger9ek9i 1Karar verme yetisini kaybeder.

~ 0,8 (80) promil: Ki~inin kas koordinasyonu ve arai;: kullanma becerileri kesinlikle
kaybolur.
;;.. 1 (100) promil: Konu~ma bozulur, tepki h1z1
gozlenir, mide bulant1s1 gorOIOr.
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yava~lar, duygu durumunda ini$1er 91k1$lar

~
.,,.. . . 1.2 - 1.5 (120-150) promil:lepki h1z1, dikkat ve beceride yava~lama, dengenin boztilma~
kl!?lnl~ ayakta durmakta gOc;:IOk c;:ekmesi, kusma gorOlebilir. Ki!?i sarho!? olarak tarnmlanabilir.

..
2.0 - 2.5 (200-250) promil: Kas uyumu gerektiren davrarn!?lann tamamen bozulmas1 kusma
kl!?I sarho!?tur.
·
.

> 3.0 (300) promil: Pek c;ok ki~ide bilinc; kayb1 gozlenir, solunum yava~lar.
>

4.0 - 6.0 (400-600) promil: Biliny kaybr, solunumun tamamen durmas1, koma ve

olOm gorOIOr.
ALKOL VE S0R0C0 DAVRANl$LARI
i9ki alm1§ ki§ide, alkolOn davrani§ar Ozerindeki etkisi, alman doza ve ahnd1ktan
sonra ge9en zamana bagh olarak genellikle 2 ~ekilde ortaya 91kar;
• l<;ki i<;menin ba§lang1cmda, dO§Ok dozlarda ve kandaki alkol konsantrasyonu
artmaya ba§lad1gmda, psikostimOlan etki yani ruhsal uyanlma durumu gorOIOr, ki§i kendini
iyi ya da giderek artan §ekilde ne~eli hisseder.
• YOksek dozlarda ve kandaki alkol konsantrasyonu artmaya ba§lad1g1 zaman
sedatif etki, yani yat1~tmc1 etki ortaya 91kar. Bu, ki~inin kendisini, sakin ve huzurlu
hissetmesinden 9ok, fiziksel olarak uyu§uk, ruhsal olarak ofkeli ve hatta depresif
hissetmesi durumudur.
AlkolOn ruhsal uyanlma etkisini ya§ayanlann alkol kullanmaktan daha fazla
ho§land1klan, dolay1s1yla, alkol kotoye kullarnm i9in riskli grupta bulunduklan soylenebilir.
ALKOLON Bili$SEL VE PSiKOMOTOR S0RECLERE ETKiLERi
Kendimizi ve ba§kalarm1, 9evreyi, dOnyay1, uygun §ekilde anlamam1z1 ve
degerlendirebilmemizi, varhg1m1z1 sOrdOrebilmemizi ve ba§kalannm varhgma sayg1h
olabilmemizi, varhg1m1za ya da ba§kalarma yonelen tehlikeleri onceden sezebilmemizi,
bunlan kontrol altma almam1z1, yeterince h1zl1 olabilmemizi, ge9mi§ deneyimlerden i9inde
bulundugumuz an ve gelecekte ya§ayabileceklerimiz i9in yeterince yararlanabilmemizi
saglayan yeteneklerimize bili~sel ve psikomotor sOre9ler denir. Diger bir deyi§le DiKKAT,
ALGI, BELLEK, MUHAKEME, TEPKi HIZI, DAVRANl$SAL KONTROLdOr.
DiKKAT: Size kendi bedenimizden ve i;evremizden ula§an 9ok say1daki uyarandan
o an i9in gerekli ya da acil olanlar Ozerine yogunla§mak durumudur. SOrekli, se9ici ve
bolOnmO§ dikkat olarak alt kategorilere sm1flanm1§tir. SOrekli dikkat, ornegin, arabaya
bindigimiz andan itibaren arabaya ve yol durumuna yogunla§mak olarak tarnml~nabilir.
Se9ici dikkat 9e~itli uyaranlar arasmda en gerekli olan Ozerine yogunla~makt1r. Ornegin
onde giden aracm fren lambalan 1§1g1 gibi.
BolOnmO§ dikkat, yapmakta oldugumuz §ey s1rasmda buna dair tom uyaranlara
uygun ~ekilde yogunla§abilmektir. Ornegin, ondeki araba, yakla~1lmakta olan kav~ak, trafik
1~1klannm durumu ve arkadan gelen arabanm h1z1 gibi.
Alkol orta derecedeki dozlardan, yani 0,4 - 0,6 (40-60) promil dOzeylerinde dikkat
sOre9lerinde bozulmaya neden olur. <;eldirici uyanc1larm goz ard1 edilmesi zorla§ir veya
goz ard1 etmek i9in gerekli sore uzar.
ALGI: Ki§inin 9evreden gelen uyaranlan i9inde oldugu durum ve/veya yapmakta
oldugu i§ i9in bir araya getirmesi ve anlamland1rmas1 durumudur. SOrOcOIOk 6n<?elikle
gorsel alg1, gorsel-mekansal alg1 ve zaman alg1s1 becerilerine dayanan bir i§tir. l9inde
oldugumuz aracm ve diger ara9lann h1zm1, yonOnO, uzakhgm1 degerlendirebilmekte birincil
derecede onemlidir.
Aiko! dO§Ok ve orta derecede dozlardan, 0,2 - 0,4 yani 20-40 promilden ba§layarak
alg1da bozulmalara neden olur. Ozellikle hareket eden nesnelerin uzakhg1 ve h1z1
oldugundan daha az tahmin edilir.
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BELLE~_: B_il~ilerin __ ~o~l~nmE§1,_.6epolanmas1 ve gerektiginde geri 9agnla@Js _.rkullarnlmas1 surec1d1r. Suruculuk davrani§1 oncelikle k1sa sureli bellek uzerinden
ger9ekle§tirilir.
MUHAKEME: Uyaranlann ve bilgilerin onem s1rasma gore s1ralanmas1 ve
planlanmas1, i9eriklerinin degerlendirilmesi ve 9ozumlenmesi, bunlarm amaca yonelik
olarak zihinde donu§turulmesi, yeniden butunle§tirilmesi, organizasyonu, stratejiler
olu§turma ve bOtOn bunlar s1rasmda somut verilerden soyutlamalar yaparak bir amaca
ula~abilme yetenegidir. Trafikte kendi arac1m1zdan, 9evremizdeki diger ara9lar ve trafik
ko§ullanndan gelen tum uyaranlan degerlendirip, 9ozumleyip, uygun kararlar almay1
saglar.
Alkol orta derece dozlarda; (0,4 - 0,8 veya 40-80 promil) ve kronik kullanimda karar
verme i§levlerinde bozulmaya neden olur.
TEPKi HIZI: Bir uyan olu§tugunda, olu§an uyaranm ortaya 91kt1g1 andan o uyarana
yanit verildigi ana kadar ge9en sure olarak tanimlarnr.Trafik ortammda hatalardan
ka9mmak i9in en onemli beceridir.
Alkol du§uk dozlarda bile (0,2 veya 20 promil) yat1§tmc1 etkisi nedeniyle el-ayakgoz uyumunu bozarak tepki h1z1 suresini (tepkinin olu§mas1 i9in ge9en sure) uzatir.
DAVRANl$SAL KONTROL: Uygun ortamlarda uygun davrani§ann ortaya
konmas1, uygun olmayanlarm engellenmesi olarak tanimlanir.
Alkol korku duygusunda azalma, risk alma davrani§lannda artma, saldirgan
davrarn§larda artma, kendine guven duygusunda artma, bOtun bunlar beraberinde
davrani§ kontrolunde azalmaya neden olmaktadir.
ALKOL VE TRAFiK KAZALARI
Turkiye'de olUmlU-yaralanmah trafik kazalannm yakla§1k. % 2'si alkollu ara9
kullarnmmdan kaynaklanmaktadir. Olkemizde alkollu iken trafik kazasma kan§an yayalann
orani % 1-2'dir. Diger Ulkelerde alkollu iken ara9 kullanimmdan kaynaklanan olumluyaralanmah trafik kazalarmm orani % 3 - % 33 arasmda degi§mektedir.
Ornegin;
ABD'de % 32,
Beh;:ika'da % 25,
ingiltere'de % 19,
Almanya'da % 11.
Turkiye ile ornek verdigimiz bu Ulkeler arasmdaki dikkat 9ekici fark, soz konusu
ulkelerde alkol tOketiminin yaygm oldugu anlamma gelmez. Soz konusu Ulkelerde genel
olarak trafik kazas1 oranlannm du§Ok oldugu, olan trafik kazalarmm 9ogunun ise alkole
bagh oldugu anlamma gelir. Alkollu ara9 kullanip kazaya kan§1ld1gmda alkol, olUm ve kaza
riskini art1rmaktad1r.
Hem yayalarm hem de surucunun alkolsuz oldugu durumlarda, yayalann yaralanma
oranmda % 26 oranmda azalma olacag1; surucUlerin alkolsuz araba kullanmalan
durumunda, ara9ta bulunan diger ki§ilerin ya§amm1 yitirme oranmda % 47 azalma olacag1
rapor edilmi§tir.
PROMiL DEGERi iLE S0R0C0L0K BECERiLERi ARASINDAKi iLi$Ki
Promil degeri artt1k9a kaza riski artmaktad1r.
0,1 - 0,4 Promil: SOrOcOIOk becerilerinin bozulmas1 i9in dO~Ok risk 0,5
- 0,8 Promil: SOrOcOIOk becerilerinin bozulmas1 i9in yOksek risk
0,9 ve uzeri Promil: SOrOcOIOk becerilerinin bozulmas1 i9in en yuksek risk
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PROMiL DEGERi iLE KAZAYA K~I~ RiSKi ARASINDAKi iLi$Ki
Alkollu bir soroconon kazaya kari~ma riski alkollO olmayan bir surucuye gore 4 kat daha fazlad1r.
-- -A

J...

Kandaki alkol oram 0.2 promil degerinde artt1grnda kazaya kari~ma riski 2 kat artmaktad1r.
J...

Kandaki alkol oram 0.5 - 0.9 promil arasmda oldugunda kaza olas1llg1 11 kat artmaktad1r.

A

A

Kandaki alkol orani 1 promil oldugunda bu risk 48 kez artmaktad1r.
orarn 1.5 promilin Ostone 91kt1grnda kaza riski 300 kez artmaktad1r.

Alkol

Promil degeri artt1k9a kazaya kan§ma riski ya§a gore de degi§mektedir. Promil
degeri 1 den 1.5'e 91kt1gmda kazaya kan§ma riski (alkol orarn 1 promil oldugunda kaza
riskini 1 olarak kabul edersek)
J...

J...
J...

18-25 ya~ arasindaki genglerde 20 kez,
25-34 ve 55-65 ya~lan arasmdaki yeti~kinlerde 12 kez,
35-54 ya~lan arasindaki yeti~kinlerde 5 kez artmaktad1r.

Gen~ler alkollu iken ara~ kullammmda risk grubunu olu~turmaktad1r. <;OnkO
risk alma ve heyecan arama egilimleri daha fazlad1r. Bir arada olduklarmda bu risk
artmaktad1r. Alkol ile birlikte esrar gibi diger psikoaktif maddeleri alma soz konusu olabilir.
Ara<; kullanma deneyimleri yeti§kinlere gore daha azd1r. Bu nedenle alkolOn davrarn§lar
Ozerindeki bozucu etkisine ili§kin olarak hem davrarn§sal hem de fiziksel olarak yeni
stratejiler geli§tirme §anslan daha azd1r.

ALKOL - iLAC ETKiLE$iMLERi
AlkolOn ozellikle gen9lerde diger psikoaktif maddeler ile birlikte kullarnlma s1khg1
olduk9a yaygmd1r ve trafik kazas1 riskini 2-6 kat arasmda art1rmaktad1r. Psikoaktif madde
denildiginde, ki§inin ruhsal davrarn§lan Ozerinde etkili olan maddeler anla§1hr. Bunlardan
yasal olmayanlarma genel olarak uyu§turucu madde denilmektedir.
Yasal olarak yani t1bbi ama9larla kullarnlan bir9ok ilac; da alkolOn etkilerini arttmr. Bu
ila9lar;
• Antidepresanlar
• Antipsikotikler
• Sakinle§tiriciler
• Uyku ila9lan
• Antiepileptikler
• T ansiyon ila9lan
• Grip ilac;lan bir9ok ila<; grubu da alkolOn etkilerini arttmr.
Alkollu iken ara~ kullanma nedenleri:
• Ki§ilik ozellikleri
• AlkolOn etkilerine ili§kin tutum ve inanc;lar
• AlkolOn etkisi altmda davrarn§lan kontrol edebilme inanc1
• AlkolOn etkisine ili§kin beklentiler
• Akran etkisi ya da sosyal normlar
• Alg1lanan yakalanma olas1hgmm (kimi ki§ilerde) dO§Ok olmas1
• Tom bu faktorlerin etkile§imi
Alkolli.i iken ara~ kullanma nedeniyle ceza alm1~ surucUlerin ozellikleri:
• YOksek kaza riski ta§1yorlar.
• Diger kurallan da ihlal etme egilimleri var.
• AlkollO arac; kullanma davrarn§1rn tekrar etme egilimleri var.
• Alkol tolerans1 artt1k9a, kendini "arac; kullanmaya uygun hissetmeme" azahyor.
"Kendimi alkollO hissetmiyordum, oldukc;a iyi ara9 kullarnyordum"
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_. __ .--- Alkollu iken ara~ kullanan surucUleri~ra~llanmalarma ili~kin ya~ad1g1
sorunlar ~unlard1r:
• H1z sec;imi: c;ok h1zlr ya da c;ok c;ok yava~
• $erit takibinde sorun, yolda kalamama, ortadan gitme
• Hrz tahmini yapamama, yoldaki virajrn derecesini yanlr~ hesaplama, "tonel
gorO§O", r§rga uyum suresinin uzamas1
• Arac;la uyumda sorunlar (vitesi bulamama vb.)
• Trafik lambalarrnr kai;irma
• Trafik kurallarrna uyamama
Alkollu iken ara~ kullanmaya neden olan faktorler ~unlard1r:
• Tembellik, uygunluk, O§enmek
• Tehlikeyi kuc;Omsemek, dO§Oncesizlik
• AlkolOn etkilerini onemsememe (bu gone kadar olumsuz bir ya§antrnrn
olmamasr)
• Olumsuz etkinin k090msenmesi (kendimi koto hissetmiyorum ... )
• DonO§ yolunun yakrn olmasr
• Digerlerinin etkisi
Olkemizde her y1I ortala'!la 10.000 ki~i trafik kazalannda ya~amrn1 yitirmekte,
ki~i yaralanmaktadir. Ulkemiz trafik kazalannda Avrupa'da birincidir.

200.000
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Trafik EQitimi
EGiTiM KONULARI

-Guvenli Suru~
-Alkollu Arac; Kullanma S1n1r1 ve Yasal Yapt1r1mlar
-Emniyet Kemeri
-H1z1n Trafik Guvenligine Olumsuz
Etkileri -Gec;me Kurallan
-Trafik Kazalannda "Asli Kusur" Say1lan Surucu Kusurlar1
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GOVENLi SORO$
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SOrO§ eylemi i9in ~.uruc~, Ara.t; ~e Vol olmak Ozere O<;: elemana ihtiyag vardrr.Bu
elemandan herhangr bmndekr eks1klrk ve olumsuzluk trafik ortammda diger yol
kullanic1larmm sOrO§ gOvenligi i<;:in risk yaratrr.

Surucu :Karayolunda motorlu ve motorsuz bir ta~1t1 sevk ve idare eden ki~idir.

$ofor: Karayolunda ticari olarak tescil edilmi§ motorlu ta§1t1 sOren

ki~idir.

Turkiye Geneli Surucu Belgesi Say1s1
Erkek

21.004.418

Kadm

5.231.607

Toplam

26.236.025

ideal bir siiriiciide olmas1 gereken ozellikler
Bilgi: Karayollan Trafik Kanunu'nu ve bagh yonetmelikte belirtilen, surucu
yaya,yolcu gibi yol kullanrcrlarmm karayolu Ozerindeki hareketlerini dOzenleyen "Trafik
Kural Bilgisini" kapsar.
Beceri: Trafik ortammda gOvenli ara<;: kullanma yetisidir. Bir sOrOcOnOn beceri
dOzeyi, ara<;: kulland1g1 karayolu kesimindeki ara<;: say1s1yla dogru orant1hd1r.
Kurallara Uyum .Ahskanhg1: Bilgi ve becerinin trafik ortamma uyarlanmasmr ifade
eder. Bir sOrOcO ne kadar bilgili ve beceri dOzeyi ne kadar yOksek olursa olsun, kurallara
uyumdan yoksunsa, yol kullanrcrlan i<;:in her zaman potansiyel tehlikedir.
Kulland1g1m1z aracm donanrm ve ekipmanlan hakkmda bilgi sahibi olmak gOvenli
sOrO§ saglamakla birlikte kaza riskini de azaltrr.
iyi bir sOrucO trafige ~1kmadan once, kulland1g1 aracm baz1 ekipmanlarm1 kontrol
etmelidir. Bu kontrol sOrG§ esnasmda bu ekipmanlardan kaynaklanabilecek olas1
riskleri onleyerek sOrG§ guvenligini artmr. Bunlara 1.dereceli ekipmanlar denir.
1.Dereceli guvenlik ekipmanlari;
l§rk donanrmlan (far, sinyal, fren lambalan) silecekler, aynalar, lastik, fren sistemi,
koltuk, direksiyon gibi ta§1tm guvenli bir §ekilde kullamlmas1 ve trafikte dogru ileti§im
saglanmasma yarayan ekipmanlardrr.
FARLAR/ Farlar sOrOcOnOn gormesini ve gorOnmesini saglar. Far ayarlannm yOkseltilmesi
sonucu aydmlatma mesafesi uzamakta, kar§rdan gelen sOrOcOnOn gorme a<;:1sm1
daraltmakta ve gorO§OnO engelleyerek, gozlerinin kama§masma, gorO§O k1s1tlanan
sOrOcOnOn de bulundugu §eritten 91kmasma sebep olmaktad1r. Unutulmamahdrr ki, uzun
hOzmeli farlann aydmlatma mesafesi ortalama 100 metre, k1sa hOzmeli farlann aydmlatma
mesafesi ise ortalama 25 metre olmahdir.
SiNYAL LAMBALARI/ Arkadan ve onden yakla§an ara9lara aracm hareket yonO ve
manevra §ekli hakkmda bilgi verir. Sinyalin verili§ yonO ile donu§· yerinin farkh olu§u, diger
sorocoleri yanh§ yonlendirir, bu yanh§ yonlendirme trafik kazalanna neden olur.
11

- _,,.-

_,,.-

SiNYAL LAMBALARI REHBERDiF?f KAV$AGA GELDiGiNiZ ANDA DEGiL, GELMEDEN ONCE YAKINIZ!

~R~A PARK LAMBALARI/ Arka park lambalan yanmayan bir aracm gece ve yag1§h,
s1sll, hava ko~ullarmda gorOlmesi zordur. Geceleri arkadan 9arpma §eklinde meydan gelen
Trafik kazalannm nedenlerinden birisi arka park lambalannm yanmamas1dir
FREN LAMBALARI/ Fren lambalan onde giden bir aracm zorunluluklar nedeniyle h1zm1
azaltt1gm1, arkadan takip eden ara9lann aradaki takip mesafesini korumalan gerektigini
bildirmeye yarayan gorsel i§arettir.
LASTiKLER/ Lastikler sOrO§ gOvenligini art1ran en onemli unsurdur. Zamanla a§man ve
di~ derinligi azalan lastiklerin yol tutu§u azallr. Ara9 lastiklerinin di§ derinligi, normal

ko§ullarda 1,6 mm. kl§ §artlanna ise 3 mm. altmda olmamah, yag1§h havalarda bu dOzeyin
altmda di§ derinligine sahip a§mm1§ lastikler suyu tahliye edemez ve aracm kaymasma
sebep olur. Lastik hava basmcmm standart dOzeyde olmah, di§ derinliklerindeki orant1s1z
a§mma, on dozen sistemindeki anzarnn i§areti oldugundan, mutlaka rot ve balans ayarlan
kontrol ettirilmelidir.
SiLECEKLER/ Silecekler olumsuz hava ko§ullannda surucuye goru§ saglayan
donarnmdir. Gorme yeteneginiz ne kadar iyi olursa olsun, 9ah§mayan, lastikleri a§mm1§
suyu bulunmayan silecekler surucuyu gorme kusurlu yapar.
AYNALAR/ Aynalar arkadan yakla§an trafigi iyi ve net bir §ekilde gosteren donarnmdir.
Daha ag1k bir ifadeyle, aynalar goz i§levini yerine getirir. Aracm koltuguna oturdugunuzda,
aynalann ayanrn kendinize gore ayarlaym1z. Ayna kontrolunu yapmayan suruculer trafik
riski ta§irlar ve diger ara9lann guvenli surO§lerine engel olurlar.
FRENLER/ Fren hareket halindeki aracm h1z1rn azaltmaya yarar. Frenlerin kontrolUne ilk
olarak fren hidrolik yagmm seviyesinin belirlenmesi ile ba§lanmahd1r. Fren yag1 kulland1k9a
tuketilen bir §ey degildir. Hidrolik kutusundaki azalma, frenlerdeki bir anzanm habercisi
olarak kabul edilmelidir. Fren pedalma bast1gm1zda, pedal once bir yerde durup, daha
sonra ayag1rnzm altmda a§ag1ya dogru gittigini hissediyorsarnz, ciddi bir sorunla kar§1
kar§1yasm1z demektir. Frenlerin tekerlekler uzerindeki etkisi e§it olmalldir. Aksi takdirde
sert frenleme halinde aracm yon degi§tirmesine neden olacakt1r. lslak bir zeminden
ge9tikten yada aracm1z1 y1kad1ktan sonra, frenlerinizi hafif9e pompalayarak, disk uzerine
biriken suyu atmahsm1z.
ABS fren sistemi, ozellikle kaygan zeminlerde, ani frenlemede tekerleklerin
kilitlenmesini onleyerek ta§1tm manevra ve kontrol yetenegini ol9ude artinr. Durma
mesafesini k1saltarak ta§1tm savrulmasm1, kaymasm1 ve lastiklerin k1smi a§mmasm1 da
onler.
KOL TUKLAR/ Surucunun koltuga oturma pozisyonu dogrudan surO§ guvenligini etkiler.
Surucu hareket etmeden once koltugunu kendine gore ayarlamahdir. Emniyetli, rahat,
guvenli surO§ igin,koltuk arkahg1 dik konumda tutulmah,ba§ destegi ba§1m1zm 3/2'sini
tutacak duzeye yukseltilmelidir. Ba§ destegi ayan kaza anmda boynun geriye giderek
kinlmasm1 engeller. Surucunun koltukta dogru oturu§ §ekli,bir risk kar§1smda ya da viraj
ahrken ara9 hakimiyetini art1m.
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KAPILAR/ Cokjyi ~ttlmalt ve ihtiyac; halinde c;ocuklar ic;in imaj_edil~ olan kilitler de
kullantlmaltdtr. §eh1rleraras1 seyahatlerde kap1lann kilitli olup olmad1g1 mutlaka kontrol
:dilmelidir. Boylece ol~s1. kaza ~urumlannda, yolcularm ac;tlan kap1lardan dt§art f1rlayarak
olme ya da yaralanma 1ht1mallen en aza inmi§ olur.
EMNiYET KEMERi
Bir kaza antnda sizi arac;ta tutacak, vOcudunuzun ileri, saga, sola ve yukan
vurmasm1 onleyecek en onemli gOvenlik ekipmand1r. Bu nedenle; vocudunuzu dogru
yerden sarmalld1r. Orta direk ve koltuk arahklanna yerle§tirilen ayarlt tutuculardan, boyuna
gore ayarlanmaltdtr. Emniyet kemeri kesinlikle boyun bolgesinin Ozerinde olmamahdtr. Bu
tor yanhG kullantm, kaza s1rastnda bogulmaya neden olabilir.
DiREKSiYON TUTUSU
GOvenli ara9 sOrO§ tekniklerinden birisi de direksiyon tutu:;; :;;eklidir. Direksiyonu
avuc; ic;ini terletmeyecek §ekilde yumu§ak ama s1k1ca, ba§ parmaklar ostte kalacak §ekilde,
saat kadranma gore sol el 09'da, sag el ise 15 pozisyonunda olmalld1r. Direksiyonu
kavray1§ §ekli, riskli ve acil durumlarda gOvenli manevra olanagt saglar.
ALKOLLO ARAC KULLANMA SINIRI VE YASAL YAPTIRIMLARI
Karayollar1 Trafik Kanunu Madde 48/5 maddesince Uyusturucu veya uyanc1
madde alm1s olan sOrOcOler ile alkollO olan sorocolerin karayolunda arac sormeleri
yasakttr.
Uyu§turucu veya uyanct maddelerin kullantltp kullantlmad1g1 ya da alkolon kandaki
miktartnt tespit amactyla teknik cihazlar kullanthr.
Yaralanmalt veya olomlO ya da trafik polisince el konulan maddi hasarlt trafik
kazastna kart§an sorocolere uyu§turucu veya uyanc1 madde ya da kandaki alkol miktan
tespiti yapthr.
(2013 Agustos itibariyle istanbul'da trafik polisince uyusturucu olcer cihazt kullantlmaya
ba§lanm t§ttr.)

Alkolden siiriicii belgesi geri alma siireleri
Birinci defasmda polis tarafmdan sOroco belgesi 6 ay sUreyle geri altntr. 700 TL
idari para cezas1 ve 20 ceza puant uygulantr
ikinci defasmda polis taraftndan sorOcO belgesi 2 y1I sUreyle geri altntr. 877 TL
idari para cezast ve 20 ceza puant uygulantr (Soroco Davrant§lan Geli§tirme Egitimine tabi
tutulur) .
Oc veya Ucten fazlada polis taraftndan soroco belgesi her seferinde 5 y1I sUreyle
geri altntr ve 1.407 TL idari para cezas1 uygulantr. Soroco belgelerinin her hangi bir
nedenle gec;ici olarak geri altnm1§ olmas1 halinde belirtilen soreler, ge9ici alma soresinin
bitiminde ba§lar (Psiko-teknik degerlendirme ve psikiyatri uzmant muayenesine tabi
tutulur).

Alkollu arac kullanma promil oranlar1
Hususi otomobil suruci.ileri i~in 0.50 prom il, diger arac suruci.ileri icin
0.20 promil'dir.
-Karayolunda 100 promilin Uzerinde alkollO olarak arac kulland1klan tespit edilen
sorocoler ile yasal smmn ozerinde alkollO iken bir trafik kazasma sebebiyet veren
sorocoler hakkmda kanuni yaptmmlara ilaveten ayrrca Turk Ceza Kanununun 179/3
maddesi hukmOnce mahkemeye sevk edilmek Ozere sorocOler mahalli Polis Karakoluna
teslim edilir.
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(TCK 17913 Al1!!!J ~ uyu§turucu madde etkisiyle ya da ba§ka bir ne.denfe emniyetli
b1r §ekilde araf sevk ve 1dare edemeyecek ha/de olmasma ra{Jmen araf Kiillanan ki!Ji iki vi/a
kadar hapis cezas1 ile cezalandm/1r.)

Uyu~turucu veya uyancr madde aldrgr tespit edilen sorocolere 3.600 Turk Liras1
idari para cezasr verilir ve sOrOcO belgesi be~ yrl sOreyle polis tarafrndan geri alrnrr. Sore
bitiminde aynca soroco olmasrnda sakrnca bulunmadrgrna dair resmi saghk kurumlanndan
alrnmr~ saghk kurulu raporunun ibraz edilmesi ~arttrr ve bu ki~iler hakkrnda ayrrca Turk
Ceza Kanunu hOkumleri uygulanrr.
Uyu~turucu veya uyaric1 maddelerin kullamhp kullamlmad1g1 ya da alkoliin

kandaki miktarm1 tespit amac1yla, kollukc;a teknik cihazlar kullamlmasm1 kabul
etmeyen suruciilere 2000 Turk Liras1 idari para cezas1 verilir ve surucu belgesi iki y1I
sureyle trafik zab1tasmca geri ahmr.
ye§itli nedenlerle silrilcil belgesi geri a/man silrilciller silre bitiminde trafik
birimlerinden belgelerini a/Jrken, diger istenilen belgelerin yam s1ra Vergi Dairesinden
almacak "Trafik ldari Para Cezas1 olmad1{Jma" dair tanzim tarihi bir haftaVI gecmemi§
beige getirmek zorundad1rlar.

Si.iri.ici.i belgesiz ya da si.iri.ici.i belgesi geri almd1g1 halde, geri
alma si.iresi i~ersinde ara~ kullanma yaptlnm1
Karayollar1 Trafik Kanunu 36 maddesince; Motorlu ara9lann, sOrOcO belgesi sahibi
olmayan ki§iler tarafrndan karayollannda sorulmesi ve surulmesine izin verilmesi yasaktir.
36/a) Surucu belgesi olmayanlarm,
36/b) Mahkemelerce veya Cumhuriyet savc1hklarmca ya da bu kanunda belirtilen
yetkililerce surucu belgesi gecici olarak ya da tedbiren geri ahnanlarm,
36/c) Surucu belgesi iptal edilenlerin, karayolunda arac; kullanmalar1 yasakt1r.
Bu ki§ilere her defasmda 1.407 Turk Liras1 idari para cezas1 verilir ve aynca,
surocu belgesiz ara9 kullanrlmasrna izin veren ara9 sahibine de tescil plakasr Ozerinden
aynr miktarda idari para cezasr uygulanrr.

"Alkollu ki~inin vucudundaki alkol oram, her gec;en bir saat ic;inde 0.15 promil
azahr." Trafik gorevlilerince bu sure dikkate ahnrr ve aynca, alkol alrmr uzerinden 20
dakika gec;medigi belirlenen ya da beyan eden suruculere nefes yolu ile alkol 6l9umu
yaprlmadan once bu surenin dolmasr i9in sure tanrnir.
Baz1 iilkelere gore alkollu arac; kullanma limitleri
Almanya, ingiltere, italya (0.8) promil, Turkiye, Bel9ika, F~ansa ve Hollanda (0.5)
promil, isve9, Polonya (0.2) promil, Macaristan, Slovenya (0) prom1l

14

_.--- EMNiYET KEMERi

-

- ,.,..-

Kaza ya _da_ ani fren esnasrnda, arac; ic;ersinde bulunan ki§ilerin, saga, sola
c;arpmalannr ve rlen dogru frrlamalannr onleyen pasif guvenlik sistemidir.
Olkemizde; 1986 tarihinden itibaren §ehirler arasr karayollannda, otomobil ve tescili
bakrmrndan otomobil gibi i§lem goren arazi ta§rtlan ve minibOslerde; sOrOcO ve yanrnda
oturan yolcular ic;in emniyet kemeri takma zorunlulugu getirilmi~tir.
Dunya Saghk Orgutu verilerine gore; emniyet kemerinin dogru kullamm1,
kazalardaki olOm riskini % 43 ile % 65 aras1 bir oranda azaltir.
Emniyet kemeri takrlr olan her 1.000 surucuden sadece 14'u olay yerinde hayatrnr
kaybederken, Emniyet kemeri takmayan her 1.000 surucuden 83'0nun hayatrnr kaybettigi
anla§rlmr§trr.
Karayollari Trafik Kanunu Madde 78/1 "Emniyet kemeri bulundurulmasr zorunlulugu
olan arac;larda, emniyet kemeri bulundurmamak ve kullanmamak yasaktrr."
77.00 TL ceza uygulanrr. Pe§in ya da 15 gun ic;erisinde odenirse 57.75 TL aynca; 15
ceza uam dO OIOr.

HIZIN TRAFiK GOVENLiGiNE OLUMSUZ ETKiLERi
-H1z artt1k~a gorme a~1s1 darahr.
Ornegin; 40 km/s hrzda gorme ac;rsr 100 derece iken, hrzr 130 km/s'e c;rktrgrnda bu
ac;r 30 dereceye dO~er.
-H1z artt1k~a durma mesafesi artar.
Ornegin; 50 km/h hrzda 27 m'de kar§rdan kar§rya gec;mekte olan yayaya
c;arpmadan durabilirsiniz. Hrzrnrzr yalnrz 10 km/h artrrarak 60 km/h c;rkarrrsanrz 27 m sonra
kar§rdan kar~rya gec;mekte olan yayaya 44 km/h hrzla c;arparsrnrz.
-H1z artt1k~a ~arpma ~iddeti artar.
Ornegin; 30 km/h giden arac; ic;ersinde c;arpr§maya maruz kalan ki§inin bedeninin
gordOgO zarar, o ki§inin 1. kattan dO§mesi sonucu gordOgO zarara e§ittir.
90 km/h (§ehirleraras1 gidi§ geli§li yollarda otomobi/ iqin yasal h1z smm) giden arac;
ic;ersinde c;arpr~maya maruz kalan ki§inin gordOgO zarar, o ki§inin 10. kattan dO§mesi
sonucu gordOgO zarara e§ittir.
intikal (reaksiyon) mesafesi; SOrOcOnOn riski algrlanmasr ile birlikte ayagrnr gaz
pedalrndan c;ekilip frene pedalrna bastrgr an arasrnda aracrn almr§ oldugu yol miktandrr.
Ka<; kilometre hrzla gidiyorsanrz, o hrzrn ilk rakamrnr O<;le 9arpt1grnrzda (ornegin 90 km
h1zda bu mesafe 27 m'dir) reaksiyon mesafesini yakla§rk olarak bulabilirsiniz.
ingiltere'de yaprlan bir bilimsel c;alr§ma sonucunda, saatte 110 kilometre hrzla giden
bir arac; sOrOcOsOnOn , aniden durmasr gerektiginde, tehlikenin alg1lanmas1 ve fren
pedalrna basrncaya kadar aracrn ald1g1 mesafenin;
Normal durumda 31 metre,
Kulaklrkh (kit'li) cep telefonu ile konu§uyorsa 39 metre,
Cep telefonunu elinde tutarak konu§uyorsa 45 metre oldugu tespit edilmi§tir.
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Karavollar~ .Trafik Kanun_u-.Mad~e 73/ "Ara9lan, kamunun rahat ve l}yiw:lil1tl
bozaca~ veya k1§1!ere z.arar verecek §ek1lde sayg1s1zca surmek,ara9lardan bir §ey atmak
veya dokmek,seyir hahnde cep veya ara9 telefonu ile benzer haberle§me cihazlarm1
kullanmak yasaktir."
77.00 TL ceza uygularnr. Pe§in ya da 15 gun i9ersinde odenirse 57.75 TL aynca; 10
ceza puam du§ulOr.

Fren Mesafesi: Frene basma ile birlikte ara9 duruncaya kadar ahnan mesafeye
denir.
Gi.ivenli Duru$ Mesafesi: intikal mesafesi ile fren mesafesinin toplamma denir. Bu
mesafeye pek 9ok faktor etki eder. Yol 1slak ise; Gi.ivenli durus mesafesi % 50 artar.
Si.iri.ici.iler: Kav§aklara, doneme9lere, tepe ustlerine, yaya ve okul ge9itlerine,
devamh donemei;lere, demiryolu ge9itlerine, tunellere, dar kopru ve menfezlere
yakla§irken h1zlarm1 azaltmak zorundadirlar.
Suruculer h1zlarm1, hava, goru§, yol, yuk durumuna, kulland1klan ara9lann
cinslerine ve trafik durumunun gerektirdigi diger i§aret levhalan ve $artlara uydurmak
zorundad1rlar.
H1z ihlali radar cihaz1 ile belirlenir ve h1z sm1rlarm1 a§an suruculere 2 kademeli
ceza uygularnr.

Ornek:
Otomobillerin §ehirleraras1 gidi§-geli§li yollarmdaki h1z smm 90 Km.'dir. H1z smmna
%10'1uk opsiyon dahil edildiginde Azami H1z smm 99 km'dir.
1.kademe: h1z smmm yi.izde ondan yi.izde otuza (otuz dahil) kadar a$an
suruculere (90+27= 117) 154.00 TL (pe§in 115.50 TL ) para ve 10 ceza puarn uygularnr.
2.kademe: h1z smmm yi.izde otuzdan fazla asan si.iri.ici.ilere (117 km ve uzeri)
319.00 TL para cezas1 (pe§in 239.25 TL) para ve 15 ceza puarn uygulanir.
Bir y1I i~erisinde 2.maddeden 5 defa h1z cezas1 alan si.iri.ici.ilerin belgeleri 1 y1I
geri ahmr.
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ARAC VE VOL CiN~EBiNe GORE YASAL HIZ SINIRLARI
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Takip mesafesi: Bir aracm iki saniyede kat ettigi yol uzunluguna denir. Diger bir anlatimla;
sOrOcOler onOndeki arac1 seyir h1zmm yans1 kadar metre mesafe i9ersinde takip etmelidir.
Elektronik Denetleme Sistemi (EDS): Trafik denetimlerinde etkinlik ve verimlik,
siiriiciilerde "kurallara uyma davram~larmm geli~tirilmesi" amac1yla, 12 Nisan 2007
tarihinde faaliyete ge9irilen sistemle, kural ihlali sOrOcOlere yonelik halen 153 noktadan
tespit yap1lmaktad1r.
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GECME Kj.JRALLARI
~eci~ler sol ~eritten yap1hr.
Ondeki arac1 gecmek isteyen si.iri.ici.i;
-Arkadan gelen aracm kendisini ge9meye ba§lamam1§ olmasma
-Ara9larm h1z farklan ve uzunluklan itibanyla ge9i§ i9in yeterli mesafenin bulunup
bulunmad1gma,
-Kullanilacak ~eridin bo~ ve gorO~On yeterli olmasma dikkat etmelidir. Arac;;lann sagmdan veya banketten yararlanmak suretiyle ge9mek yasakt1r.

Gecme Yasag1 Olan Verier
-Kav!jaklara Doneme~lere Tepe Ostlerine
-Yaya, okul ve demiryolu ge~itlerine
-iki !jeritli ve iki yonlii tunellere yakla!j1rken ondeki arac1 gecmek yasakt1r.

Siiriiciiler ge~i!j !jeridinde ge~ilen arac1, geri gorme aynasmdan goriinceye
kadar kahrlar.
Saga

Dono~

Kurallar1

-Saga donO§ yapacak ara9, yerlesim yerleri icinde 30mt. yerlesim yerleri d1smda 150mt.
mesafeden once donus l§lklanrn yakarak sag §eride ge9erler
Saga donO§ler dar kavisle yap1hr.
-Yayalara ve bisiklet yolundaki bisikletlilere ilk ge9i§ hakk1 verilir, yaya yoksa ge9i§
tamamlarnr.
Sola

Dono~

Kurallar1

-Sola donO§ yapacak ara9, yerle§im yerleri i9inde 30mt. yerle§im yerleri d1§mda 150mt.
mesafeden once donO§ 1§1klanrn yakarak gidi§e aynlan §eridin en soluna ge9erler.
-Sola donO§ler geni§ kavisle yap1hr.
-Kav§aga girmeden once aksine bir i§aret yoksa sagdaki ara9lara,
-Kav§aga girdikten sonra kar§1dan gelip duramayacak kadar yakla§an ara9lara ilk geci§
hakk1 verilir.

TRAFiK i~ARET LEVHALARI
-Tehlike Uyar1 i§aretleri -Duraklama
ve Park Etme i§aretleri -Trafik
Tanzim i§aretleri
-Trafik Bilgi i!jaretleri
-Otoyol i§aretleri olmak Ozere 5 gruba ayrihr.

Trafikte Ge~i!j Hakk1 Nedir?
Karayolu kullamc1larmm (siiriicii, yaya, yolcu) yolu kullamm onceligine denir.
Ornegin; Tali yoldan ana yola giri§ yapan surucu, ana yolda seyreden surocoye
ge9i§ hakkm1 vermek zorundad1r.Yaya ge9itlerinde ilk ge<;i~ hakk1 yayalara aittir.
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Ta~1t yolunun dar oldugu yerlerde ak~ni_gOsteren bir trafik i~areti yoksa;

-Motorsuz ara<_;:lar motorlu ara<_;:lara
-H~r iki.si de motorlu ise otomobil-minibOs-kamyonet-otobOs-kamyon-arazi ta§1t1-L.T.T-i$
makmes1 s1ralamasma gore herkes kendinden once gelenlere gecis kolayhg1 saglamak
zorundadir.

Trafikte Ge~i~ OstunlUgu Nedir?
Gorev esnasmda, belirli ara<_;: soroculerinin, diger yol kullarnc1lannm can ve mal
guvenligini tehlikeye sokmamak §art1 ile trafik k1s1tlama ve yasaklarma bagh olmama
halidir.

TRAFiK KAZALARINDA "ASLi KUSUR" SAYILAN S0R0C0 KUSURLARI
(Karayollan Trafik kanunu Madde 84)
Ara<_;: sOrOculeri trafik kazalannda;
a) K1rm1z1 l§lkh trafik i§aretinde veya yetkili memurun dur i§aretinde gec;me,
b) Ta§1t giremez trafik i§areti bulunan karayoluna veya bolunmO§ karayolunda
kar§I yonden gelen trafigin kulland1g1 §erit, rampa ve baglant1 yollarma girme,
c) lkiden fazla §eritli ta§1t yollarmda, kar§1 yonden gelen trafigin kulland1g1 §erit veya
yol bolOmune girme,
d) Arkadan c;arpma,
e) Ge<_;:me yasag1 olan yerlerde ge<_;:me,

f) Dogrultu degi§tirme manevralanrn yanh§ yapma,
g) Geride tecavuz etme,
h) Kav§aklarda ge<_;:i§ onceligine uymama,
i) Kaplamanm dar oldugu yerlerde ge<_;:i§ onceligine uymama,
j) Manevralan duzenleyen genel §artlara uymama,
k) Yerle§im birimleri d1§mdaki karayolunun ta§1t yolu uzerinde, zorunlu haller
d1§mda park etme veya duraklama ve her durumda gerekli tedbirleri almama,
I) Park ic;in aynlm1§ yerlerde veya ta§1t yolu d1§mda kurallara uygun olarak park

edilmi§ ara<_;:lara <_;:arpma,
Hallerinde asli kusurlu say1hrlar.

19

_..,..-

SIKCA SORULAN SORULAR
-Alkollii iken ara~ kullanma vb. nedenlerle geri alman surucu belgemi, sure
sonunda nereden alabilirim?
Geri a/man silrilcil belgelerinin sure sonunda teslimi hususunda ki§inin beyam esas
aflmr. Bu hususta ceza tutanagmda yer a/an hane gorevlilerce i§aretlenir. Bazen herhangi
bir beyanda bulunulmamas1 ya da beyan edi/en adresin eksik ya da yanf1§ olmas1
nedeniyle baz1 sorunlar ya§anabilir. Silre bitiminde <;e§itli sebeplerle zamamnda tes/im
almmayan silrilcil belgeleri, belgeyi tanzim eden birime gonderilerek dosyasma konur.
Ancak belgeyi teslim a/maya gitmeden once herhangi bir trafik birimine milracaat ederek
belgenin nerede oldugunu ogrenmek i§inizi ko/ayla§tmr.
-Surucu belgem ba~ka bir ilde geri almd1, sure bitiminde ikamet ettigim ilden
alabilir miyim?
Ba§ka bir ilde a/man ve sore bitiminde teslim almmayan soroco belgeleri sore
bitiminde belgeyi tanzim eden birime gonderilir. Ornegin §ah1s istanbul'da ikamet ediyor,
eh/iyetini Samsun'dan a/mi§, Antalya'da geri alma i§lemi yap1/m1§. Sore bitiminde beige
Samsun'a gonderir. Ancak §ah1s silre bitmeden once (yazi§ma ve posta sOresi dikkate
a/mma/1) di/ek<;e i/e mOracaat ederek belgesini ikamet ettigi ilden teslim a/mak isteyebilir.
Bu durumda beige ikamet mahallindeki trafik birimine gonderilir ve teslim i§lemi yap1flr.
-Geri alma suresini tamamlad1m ama SODGE egitimine kat1lmad1m. Ara~
kullamrken yakalamrsam hakk1mda ne i~lem yap1hr?
SODGE egitimi alkolden 2.defa sOrOcO be/gesine el konulan ki§ilerin gormesi
gereken zorunlu bir egitimdir. Sore dolsa dahi bu egitim gorillmedik<;e sOrilcO belgesi geri
verilmez. Bu durumda ara<; kullananlar hakkmda her defasmda Karayollan Trafik Kanunun
36. maddesince "geri almma sOresi i<;erisinde ara<; kullanmaktan" her defasmda 1.407 TL
para cezas1 yaz1llf.
-SODGE egitimini tamamlad1m ama ehliyetimi gidip almad1m. Ara~ kullamrken
yakalamrsam hakk1mda ne i~lem yap1hr?
SODGE egitimini tamamlad1g1 ha/de gidip eh/iyetini almayan ki§iler, ara<; kullamrken
yakaland1klarmda, haklarmda her defasmda "geri almma siiresi i~erisinde ara~
kullanmaktan" i§lem yap1//r.
-Surucu belgeleri hangi hallerde geri ahmr ve sure sonucu teslim alma
~artlar1 nelerdir?
a-)Alko/10 ara<; kullanmak (KTK 4815)
1.defa ( 6) ay Trafik polisince resen afmlf ve sore sonunda verilir.
2.defa (2) y1/ Trafik polisince resen a/mlf ve sore bitimi SODGE egitimi sonucu
verilir.
3.defa (5) y1/ Trafik polisince resen almlf ve sore bitimi Psko-Teknik Degerlendirme
raporu istenir.
b-)H1z s1mrlanm %30'un iizerinde a§arak bir wl icinde 5 h1z ihlalinde bulunmak.
(KTK 51/2b)
Bir y1/ geri aflmr sore sonucu Psiko-Teknik Degerlendirme raporu istenir.
c-) Trafik su<;unun i§lendigi tarihten geriye dogru bir y1/ i<;erisinde 100 ceza puamm
doldurmak. (KTK 118)
1.defa (2) ay geri aflmr ve sore bitimi 25 saat <;evre ve Trafik Bilgisi Dersi egitimine
tabi tutulur.
2.defa (4) ay geri almtr ve sore _bitimi ~s{ko-Tek!1_ik Degerlendirme raporu
istenir. 3.defada sOrilcil belges1silres1z1ptal ed1//r.
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.. ..-:;d:).~mle Sf!nU<;lanan trafik kazalarma asli kusurla olarak sebebiyet veren
surucu/erm beige/en mahkeme karan i/e (1) y1/ geri a/1mr.
f-)Sag/Jk durumlarmda silrilcilfilgil engel bedensel bir de{ji§ikligin meydana gelmesi
(KTK 45)
Sag/Jk §arllanm kaybettigi sag/Jk kurulu raporu ile belgelenen silruculerin ehliyetleri,
kaybedilen sag/Jk §arllarmm tekrar kazamld1g1 Sag/1k kuru/u raporu i/e belgelenene kadar
geri a/Jmr.
g-)Uyu§lurucu ve keyif verici madde a/arak ara9 kullanmak (KTK 48)
Her defasmda silrucu belgesi 5 y1I trafik polisince geri alm1r.. Silre bitiminde
silrucu/ilge engel hali bulunmad1gma dair Sagl1k Kurulu Raporu istenir.

-Park halinde bulunan ara~ i~erisindeki alkollii siiriiciiye "alkol cezas1"
uygulamr m1?
Uyu§lurucu, keyif verici maddeler ile a/kollil i9ki alma/an nedeniyle gilvenli silrme
yetenegini kaybetmi§ ki§ilerin karayolunda ara<; surmeleri yasakt1r. (KTK 4815)
Kanun alkollil olarak karayolunda arag silrmeyi yasak/amJ§flf. Park halinde olan
ara9ta silrme eylemi ger<;ekle§medigi i<;in alkollil ara<; kullanmaktan i§lem yap1lamaz.
Ancak; ara<;la ilgili alkollil ara<; kulland1g1 hususunda onceden yap1/m1§ bir ihbar ve
bu ihbara istinaden yilrilW/en bir takip sonucu ara<; almm1§ ise, park ha/inde olsa dahi
silrilcilniln alkollil oldugu tespit edilirse gerekli i§lem yap1/Jr.
-Trafikte asli kusur ne demektir?
Trafik kazalarmda, kazanm olu§una sebep olan ve Karayollan Trafik Kanununun
84.maddesinde belirtilen trafik kura/1 ihlalleri "Asli Kusur" kapsammdad1r.
-Alkollii iken bir kazaya kari~an siiriicii hakkmda ne i~lem yap1llr ?
Hususi otomobi/ silruculerinin 0.50. diger arac silrilcillerinin ise 0.20 promilin
uzerinde alkollii o/arak bir trafik kazasma sebebiyet vermeleri halinde, trafik mevzuat1
yonden haklarmda (alkollil ara<; kullanmaktan idari para cezas1 ile silrilcil belgesi geri
alma) gerekli i§lem yap1/d1ktan aynca; silrilciller Tiirk Ceza Kanununun 17913 maddesi
hukmilnce mahkemeye sevk edilmek ilzere mahalli Polis Karakoluna teslim edilir.
-Siiriicii belgesi geri alman ki!ii, yabanc1 iilkeden alm1~ oldugu siiriicii belgesi
kullanabilir mi?
Ge<;ici olarak silrilcil belgesi geri a/man ki§i, geri almma silresi i<;erisinde
"karayollarmda motorlu ta§1tlar1 kullanamaz", kulland1g1 takdirde her defasmda geri
alma silresi iqersinde ara<; kul/anmaktan hakkmda i§lem yap1/1r. Yabanc1 devletten almml§
silrilcil belgesi ile de ara<; kul/anamaz kulland1g1 takdirde aym i§leme tabi tutulur.
Aiko/ID ara<; kullanmaktan hakkmda i§lem yap1/an ki§inin yabanc1 illkeden a/mi§
oldugu eh/iyeti varsa o ehliyete de el konulur. Ve sure bitiminde konsolosluklar arac1/1g1 ile
verildikleri illkelere gonderilir.
ile

ara~
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