
İçişleri, Bayındırlık ve İskan Ve Ulaştırma Bakanlıklarından Karayolları Tra�k  Yönetmeliği : Araçlarda Bulundurul-
ması Mecburi Gereçler 

Madde 64.
“Araçlarda Bulundurulması Mecburi Gereçler Madde 64-Araçlarda (Değişik:25.06.1998-23383);

a) Özelliklerine ve cinslerine gore nitelik ve nicelikleri 1 sayılı Cetvelde Ve Araçların İmal, Tadil Ve Montajı Hakkında 
Yönetmelikte gösterilen gereçlerin, bulundurulması ve bunların kullanılır durumda olması zorunludur.”

1.1.2.     İçişleri, Bayındırlık ve İskan Ve Ulaştırma Bakanlıklarından Karayolları Tra�k  Yönetmeliği : Araçlarda Bulun-
durulması Mecburi Gereçler 1 Sayılı Cetvel.

“-Otomobil,minibus,kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan bütün araçlar, yangın 
söndürme cihazı bulundurmak zorundadır. Araçların İmal Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelikte gösterilen 
adet ve nitelikte olacaktır.

- Otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici araçlar, lastik tekerlekli remorklar, Yedek malzeme ve 
takımlardan, Kriko, bijon anahtarı, dış ışık donanımı için birer adet yedek ampul, pense, tornavida, seyyar lamba 
veya el feneri, karlı ve buzlu günler için bir çift patinaj zinciri, çekme halatı bulundurmak zorundadır.

- Bütün motorlu araçlar (Motosiklet ve motorlu bisiklet hariç), Normal hava şartlarında en az 150 metreden net 
olarak görülebilecek kırmızı ışık yansıtan veya veren, numunesine uygun en az 2 adet Re�ektör, gereç bulunacak-
tır.

- Otobüslerde ve azami yüklü ağırlığı 3.5 tondan fazla motorlu araç-larda (paletli araçlar hariç) ve azami yüklü 
ağırlığı 750 kg.dan fazla iki dingilli römork-lar (yarı römork-lar hariç), Tekerlek takozu. 1 adet bulunacaktır. Bunlar 
gereği kadar tesirli ve kolay kullanılır olacaktır.

-26.09.2006 tarih 26301 sayılı resmi gazetede yayınlanan, Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları 
İle Muayenelerine Dair Yönetmeliğin Üçüncü Bölüm, Çeşitli Hükümler Başlığı ile Araçlarda bulundurulması gerek-
en ilk yardım malzemeleri;

Madde 10- (1) Araçlarda aşağıda belirtilen ilk yardım malzemeleri bulundurulması zorunludur.

KULLANIM ZORUNLULUĞU

Büyük Sargı Bezi (10 cmx3,5 m)                   
Hidro�l Gaz Steril(10 cmx10 cm 50 lik kutu  
Üçgen Sargı                                                 
Antiseptik Solüsyon (50 ml)                         
Flaster (2 cmx 5 m )                                    
Çengelli İğne                                             
Küçük Makas (Paslanmaz Çelik)              
Esmark Bandaj                                           
Turnike (En az 50 cm örgülü tekstil malzeme  
Yara Bantı                                                  
Aleminyum Yanık Örtüsü                  
Tıbbi Eldiven                                               
El Feneri                                                      

2 Adet
1 Adet
3 Adet
1 Adet
1 Adet
10 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
10 Adet
1 Adet
2 Adet
1 Adet

CİNS MİKTAR



“Duran Araçlar İçin Güvenlik İşaretleri
MADDE 109-MOP, MOS ve MOT’lar hariç, bütün motorlu araçlarda normal koşullarda en az 150 m’den net olarak 
görülebilecek kırmızı ışık yansıtan, en az iki adet re�ector bulunacaktır. Re�ektörün bir kenarı 45 cm uzunluğunda 
eşkenar üçgen şeklinde olmalı, her kenarında 5 cm genişlikte yansıtıcı yüzey bulunmalıdır.

Re�ektör yol yüzeyine konulduğunda yoldan geçen araçların rüzgarından etkilenip devrilmeyecek ayak yapısına 
sahip olmalıdır.

Yangın Söndürücü  Cihazları
MADDE 113- Araçlarda Yangin söndürücü cihazlarla ilgili şartlar aşağıda verilmiştir.

a)Otomobil ile yolcu ve yük taşıyan araçlarda yangın için A, B ve C yangın sını�arının (TS862) hepsine birden etki 
eden dona karşı dayanıklı, kuvvetli sarsıntılardan etkilenmeyen, pas yapmaz tipte ve kimyasal bakımdan canlılara 
bir tehlike göstermeyen Türk Standartlarına uygun el yangın söndürme cihazları bulunacaktır. Bu yangın 
söndürme cihazları kullanılmaya hazır bir durumda ve aşağıda açıklanan sayıda olmalıdır.
     
 1-Tehlikeli madde  taşıyan araçlarda toplam doldurma kapasiteleri en az 6 kg olan iki adet yangın söndürme cihaz 
veya cihazları.
     
 2- Otobüs ve mafsallı otobüslerde toplam doldurma kapasiteleri en az 6 kg olan yangın söndürme cihaz veya 
cihazları (yolcu sayısı 26 kişiye kadar olan otobüslerde doldurma kapasitesi, 2 kg en az iki adet yangın söndürme 
cihazları).
     
 3- Azami Yüklü ağırlığı 12.000 kg’dan fazla olan kamyon ve çekicilerde toplam doldurma kapasiteleri en az 6 kg 
olan yangın söndürme cihaz veya cihazları.
     
 4- Azami Yüklü ağırlığı 12.000 kg’dan küçük olan kamyonlarda  toplam doldurma kapasiteleri en az 4 kg olan 
yangın söndürme cihaz veya cihazları.
     
 5- Otomobil, minibus ve kamyonetlerde toplam doldurma kapasitesi en az 1 kg olan en az bir adet yangın 
söndürme cihazı.

b) El yangın söndürme cihazı araçların iyi bir şekilde görülebilecek ve erişilmesi kolay olan bir yerinde bulunula-
caktır. Cihazlardan en az biri aracı kullananın hemen yanında olacaktır.


