
ÜNİTE VIII-ARAÇLARDA BULUNDURULMASI ZORUNLU OLAN MALZEME VE TEÇHİZAT 

İç aydınlatma lambası 

 
 
 
 

Ücretle yolcu taşıyan  
motorlu taşıtlarda 

Taşıtın içini aydınlatacak 
Sürücünün gözünü almayacak 
Beyaz renkli olacak 

Taksimetre 
 

 
 

Taksi otomobillerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit edilenözelliklere 
sahip olarak imal edilmiş olacak,yolcutarafından 
görülebilecek şekilde araç içersinde monte edilmiş ve her 
zaman kullanılır durumda bulunacaktır. 

Takoğraf 
 

 
 

Otobüs,kamyon ve çekicilerde Sürücünün araç kullanma,dinlenme süreleri ile araç 
kullanırken yaptığı hızı belirleyecek,nitelikleri 
fonksiyonları ve teknik özellikleri bakımından takoğraf 
teknik şartnamesine uygun olacaktır. 

Hız sınırlayıcı N3 sınıfı kamyon ve çekiciler ile 
azami ağırlığı 10 tonu aşan M3 
sınıfı otobüslerde 

Motorlu araçların hız sınırlayıcı donanımları ve bunların 
takılması ile ilgili tip onayı yönetmeliğine uygun 
olacaktır. 

Arka işaret levhası 
 

 
  ECE 70      ECE 69 

Traktör römorkları, kamyon ve 
çekiciler  

ECE 69, ECE 70’e uygun iki adet işaret levhası takılır. 

Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı, dönerli, 
uyarı lambası 
 

  

Traktörlerde Tekerlekli Tarım ve Orman Traktörleri Tip Onayı 
Yönetmeliğindeki şartlara uygun olacaktır. 

Yangın söndürme cihazı 
 

 

Otomobil, minibüs, kamyonet, 
otobüs, kamyon, çekici ve 
tehlikeli madde taşıyan bütün 
araçlar 

Araçların İmal Tadil ve Montajı Hakkındaki 
Yönetmelikte gösterilen adet ve nitelikte olmalıdır. 

Yedek malzeme ve takımlar: 
-Kriko               -Bijon anahtarı 
-Pense               -Çekme halatı 
-Tornavida        -Patinaj zinciri 
-Yedek ampul   -Seyyar lamba 
 

Otomobil, minibüs, kamyonet, 
otobüs, kamyon, çekici araçlar 
lastik tekerlekli traktör 

Birer adet bulundurulacak 

Reflektör 
 

 

Motosiklet ve motorlu bisiklet 
hariç tüm motorlu araçlarda  

Normal hava şartlarında en az 150 m’den net olarak 
görülebilecek kırmızı ışık yansıtan veya veren 
numunesine uygun en az iki adet bulundurulacaktır. 

Engel işareti 
 

 

Otobüs, kamyon ve çekiciler Karayolu üzerinde arıza veya uzun süreli bırakılması 
halinde, normal hava şartlarında en az 150 m’den net 
olarak görülebilecek 150x25 cm ebadında ve ECE 
70’deki teknik şartlara uygun bir adet engel işareti 
bulunacaktır. 

Stepne 

 

Şehirlerarası yolcu taşıyan 
(Motosiklet ve lastik tekerlekli 
traktör hariç) tüm motorlu araçlar. 

Daima kullanılır durumda bulundurulacaktır. 

Tekerlek takozu 
 

 

Otobüslerde, yüklü ağırlığı 3500 
kg üstü olan motorlu araçlarda, 
azami yüklü ağırlığı 750 kg’dan 
fazla iki dingilli römorklarda 

1 adet bulunacaktır. Gereği kadar tesirli ve kolay 
kullanılır olacaktır 



 

Tekerlek takozu 

  

Üç veya daha fazla dingilli 
motorlu taşıtlarda, yarı 
römorklarda ve azami yüklü 
ağırlığı 750 kg’dan fazla olan tek 
dingilli römorklar 

2 adet bulunacaktır. Gereği kadar tesirli ve kolay 
kullanılır olacaktır 

Emniyet kemeri 

 
 

Otomobil, kamyon, kamyonet, 
çekici ve her çeşit arazi taşıtları, 
şehirlerarası otobüs ve minibüsler 

EEC-77/541 sayılı AT direktifi veya ECE-R-16 sayılı 
AEK Düzenlemesine uygun nitelikte olacaktır. 

Çocuk bağlama sistemleri 

 
 

M1, M2, M3, M1G, N1, N2, N3, 
N1G sınıfı araçlar 

10 kg.’a kadar çocuklar için: Grup 0 
13 kg’a kadar çocuklar için:  Grup 0+ 
 9 -18 kg arası çocuklar için: Grup I 
15-25 kg arası çocuklar için: Grup II 
22-36 kg arası çocuklar için: Grup III 

Boyun korsesi 

 
 

Karayolları Taşıma 
Yönetmeliğine göre yetki belgesi 
almış yolcu taşımacılığında 
kullanılan araçlarda 

Her 10 koltuk için en az 1 adet olacaktır. 

Koruma başlığı 

 
 

Motorlu bisiklet ve motosiklet Sürücü ve yolcular için birer adet 
Yanmayan malzemeden, başı ısı çarpma ve diğer dış 
tesirlerden koruyacak, görme ve işitmeye engel 
olmayacak, kolay takılıp çıkarılacak. 

Koruma gözlüğü 

 
 

Motorlu bisiklet ve motosiklet Sürücüler için; gözü dış tesirlere karşı koruyacak, görüşe 
engel olmayacak, normal görüşü bozmayacak.(Başlığın 
gözlüğü varsa ayrıca gözlük istenmez.) 

Reflektif işaret 

 

Bisiklet, motosiklet, motorlu 
bisiklet 

Sürücüler, gece seyahatlerinde görünürlüklerini 
sağlayacak şekilde giyinecekler veya giysilerine reflektif 
işaret takacaklardır. 

Sağır ve dilsizlerin araçlarını belirten 
işaret 

  

Otomobil Örneğine uygun şekilde aracın arkasında sağ ve sol tarafa 
2 adet 

Monoküler sürücülerin geriyi görme 
aynaları 

Otomobil En az içte 1, dışta sağda ve solda 2 adet bulunacak ve 
sürücünün ön görüş sahası dışındaki, kendisini 
ilgilendiren bütün trafik hareketlerini açıkça görmesini 
sağlayacak şekilde ve boyutta yapılmış ve yerleştirilmiş 
olacak. 

Monoküler sürücü olduğunu belirten 
işaret 

  

Otomobil Örneğine uygun şekilde aracın arkasında sağ ve sol tarafa 
2 adet 

Telsiz veya haberleşme cihazı 
 

 

Ticari amaçla çalışan taksi 
otomobillerinde 

Şehir içersinde ticari amaçla çalışan taksi otomobillerini 
belli bir merkez aracılığı ile müşteri adreslerine sevk 
etmeye yarayan telsiz cihazı veya benzeri haberleşme 
cihazıdır. 

Emniyet kemerinizi bağlayınız ikaz işreti 
 

 
 

M2 veM3 sınıfı araçlar Bu sembol emniyet kemeri ile donatılmış her türlü oturma 
pozisyonunda görülebilecek şekilde yer alacaktır 


