
 

TRAFİK BİLGİSİ  

ÜNİTE-I TEMEL TRAFİK BİLGİLERİ  

1. Tanımlar; trafik, karayolu, erişme kontrollü karayolu, bağlantı yolu, geçiş yolu, taşıt yolu, şerit, yaya 

yolu, banket, iki yönlü karayolu, tek yönlü karayolu, anayol, tali yol, yaya geçidi, okul geçidi, kavşak, 

durak, park yeri, durmak, duraklamak, park etmek, taşıma sınırı, dingil ağırlığı, azami yüklü ağırlıklar, 

araç, taşıt, geçiş hakkı, geçiş üstünlüğü, trafik kazası, trafikten men. 

2. Trafikle İlgili Mevzuat; ülkemizde karayolu trafiğini düzenleyen mevzuat ve bu mevzuatla kurulan 

kuruluşlar, komisyonlar, görev ve yetkileri.  

3. Trafikte Yayanın Sorumluluğu a. Trafik polisinin işaretlerine, trafik ışıklarına, trafik işaret ve 

levhalarına ve yol çizgilerine uymada zorunluluk ve uymadaki öncelik sırası. b. Yaya olarak yoldan 

faydalanma şekilleri. (1) Yayanın yararlanacağı yol kısımları. (yaya yolu, banket) (2) Banketli yollarda 

gidiş yönüne göre soldan yürümenin gereği. (3) Günün kararmasından itibaren alınacak tedbirler. (4) 

Yaya yolu bulunmayan kesimlerde yoldan yararlanma. (5) Taşıt yolu kontrolsüz inmenin tehlikeleri. c. 

Karşıdan Karşıya Geçişte Dikkat Edilecek Hususlar (1) Karşıdan karşıya geçişkuralları. (2) Karşıdan 

karşıya geçişin tehlikeli olduğu yerler. (3) Karşıdan karşıya geçişin güvenli olduğu yerler. (4) Karşıya 

güvenli geçiş için uygun yerlerin seçimi. (5) Trafik polisi ve trafik ışıklarının bulunamadığı yerlerde 

karşıya geçiş şekli. (6) Yolun genişliğine göre karşıya geçiş zamanının basit olarak hesaplanması. (7) 

Karşıya geçiş zamanında taşıtın alacağı yolun göz önünde tutulması. (8) Duran araçların önünden, 

arkasından ve arasından geçmenin tehlikeleri. (9) Karşıya geçişlerde karşılaşılan taşıtlarla yayanın 

geçiş sırası bakımından durumları.  

4. Trafikte Yolcunun Sorumluluğu a. Taşıtlara iniş ve binişlerde dikkat edilecek hususlar. b. Taşıtların 

içinde iken dikkat edilecek hususlar. c. Üzeri açık taşıtlarda ve yük üzerinde yolculuk yapmanın 

tehlikeleri.  

5. Trafikte Sürücünün Sorumluluğu a. Araç çeşitleri (bisiklet, motosiklet, otomobil, minibüs, otobüs, 

kamyon, çekici, kamyonet vb.) b) Sürücü olmanın şartları. c. Sürücünün eğitimi. d. Sürücünün uyması 

gereken trafik kuralları. (1) Taşıt yolundan yararlanma şekilleri. (2) Hız kuralları. (3) Öndeki aracı takip 

kuralları. (4) Öndeki aracı geçme ve geçen araca yol verme kuralları, geçiş mesafeleri. (5) Dönüş 

kuralları. (6) Kavşaklarda geçiş hakkı kuralları, geçiş kolaylığı sağlama kuralları. (7) Arızalı araçların 

işaretlenmesi ve çekilmesi kuralları. (8) Araçların manevra kuralları. (9) Otoyol kuralları. (10) Diğer 

trafik kuralları.  

 

 

 

 

 



ÜNİTE-II ULAŞIM  

1. Ulaşım, Ulaştırma, taşıma, Nakliye Kavramlarının Tanımları.  

2. Ulaşım Sistemleri. a. Karayolları ulaşımı ve motorlu karayolu taşıtlarının hayatımızdaki yeri. b. 

Demiryolu ulaşımı. c. Denizyolu ulaşımı. d. Havayolu ulaşımı. e. Boruhattı ulaşımı.  

3. Ulaşım Araçlarından Faydalanma Kuralları.  

4. Ulaşım Araçlarının Faydaları. a. Sosyal ve kültürel yönden. b. Ekonomik yönden. c. Askeri yönden.  

5. Ulaşımla İlgili Kuruluşlar. a. Ulaştırma Bakanlığı (Koordinasyonla görevli) b. Karayolları Genel 

Müdürlüğü c. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü d. Deniz Yolları Genel Müdürlüğü e. Türk Hava 

Yolları Genel Müdürlüğü f. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü g. Belediyeler h. Boru Hatları ile Taşıma 

A.Ş. Genel Müdürlüğü 

 

ÜNİTE-II ARAÇLARIN KAYIT-TESCİL İŞLEMLERİ  

1. Kayıt tescili zorunlu tutulan araçlar.  

2. Tescil işlemi yapmaya yetkili kuruluşlar.  

3. Tescil süreleri.  

4. Tescil işlemini yaptırmaya veya süresini geciktiren araç sahiplerine uygulanacak cezalar. 

 

ÜNİTE-III SÜRÜCÜ BELGESİ ALMA İŞLEMLERİ  

1. Sürücü belgesi alma, araç kullanırken bulundurma ve istenildiğinde yetkilileri gösterme 

zorunluluğu.  

2. Sürücü belgesi vermeye yetkili kuruluşlar.  

3. Sürücü adaylarında aranacak şartlar. (Yaş, öğrenim, sağlık, eğitim gördüğüne dair belge, sınav, 

hükümlü olmama şartları)  

 

ÜNİTE-IV TRAFİK KAZALARI  

1. Trafik kazalarının sebepleri ve kazaların meydana gelmesinde rol oynayan faktörler.  

2. Trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlar.  

3. Trafik kazalarını azaltmak için neler yapılmalıdır.  

4. Trafik kazalarında yükümlülükler.  

 



ÜNİTE-V TRAFİK KAZALARINDA İLKYARDIM  

1. Trafikte daha az kaza, yaralanma ve ölüm için sürücü ve yayaların psikolojik ve sağlık durumları.  

2. Kazaların türleri, kazalar içinde trafik kazalarının yeri, ilkyardımın genel kuralları.  

3. Kalp durması nedenleri, belirtileri ve ilkyardım.  

4. Solunum durması, nedenleri, belirtileri ve ilkyardım.  

5. Kanama nedenleri, belirtileri ve ilkyardım.  

6. Şok nedenleri, belirtileri ve ilkyardım.  

7. Yaralanma türleri ve ilkyardım ilkeleri, sargı-bandaj,  

8. Yanıklar türleri ve ilkyardım ilkeleri.  

9. Zorlama, burkulma, çıkıklar ve ilkyardım ilkeleri.  

10. Kırıklar, türleri belirtileri ve ilkyardım ilkeleri.  

11. Zehirlenme, (Hayvan ısırık ve sokması, diğer zehirlenmeler) türleri belirtileri, önlem, ilkyardım.  

12. Yaralılar için haber, iletişim ve yaralıları taşıma.  

13. Alkol ve emniyet kemerinin trafik kazalarında ölüm ve yaralanmalar üzerinde etkileri. 


