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Bilindigi iizere; 03.02.2021 tarihli ve 31384 say1h Resmi Gazete'de Karayolu Trafik Giivenligi
Strateji Belgesi (2021-2030) ve Karayolu Trafik Gi.ivenligi Eylem Planma (2021-2023) ili~kin 2021/2
nolu Genelge Saym Curnhurba~kannmzca imzalanarak yiiriirliige girmi~tir.

Soz konusu 2021/2 nolu Genelge c;:erc;:evesinde ic;:i~leri Bakanhg1 tarafmdan yaymlanan Karayolu
Trafik Gi.ivenligi Eylem Planmda "Sehirleraras, yolcu ta~1mac1hg1 yapan otobi.islerde, yolcularm emniyet
kemeri kullanmalannm zorunlu tutulmasma yonelik i~leten/si.iriiciini.in sorumlulugu ile ilgili
diizenlemenin hayata gec;:irilme oram" eylemi bulum11aktad1r.

Bahse konu eylemin yerine getirilmesini teminen Karayolu Tamma Yonetmeligi (KTY)'nin 41
inci maddesine 18 inci fikra eklenmi~ olup, amlan f1kra; "Yolcu ta~1mac1hg1 faaliyeti yiiriitmek iizere
yetki belgesi alanlar, seyahate ba~lamadan once ta~,t ic;:erisinde emniyet kemeri kullamm zorunluluguna
ili~kin sesli veya goriinti.ilii olarak yolculan bilgilendirmek zorundad1r. Bakanhk soz konusu
bilgilendirmenin ic;:erigine ili~kin aynca di.izenleme yapabilir. Bu fikraya uymayan yetki belgesi
sahiplerine 5 uyarma verilir." hiikme amirdir.

Amlan hiiki.im geregince, KTY kapsammda yolcu ta~1mac1hg1 faaliyeti yi.iriiten firmalann
seyahatlerine ba~lamadan once emniyet kemeri takma zorunluluguna ili~kin ekte bulunan metin
c;:erc;:evesinde goriintiilii ve/veya sesli olarak yolculan bilgilendirmeleri hususu 15.06.2022 tarihli ve
424999 say1h Makam Oluru ile uygun goriilmi.i~tiir.

Bu itibarla; KTY c;:erc;:evesinde yolcu ta~1mac1hg1 faaliyetinde bulunan firmalar tarafmdan sefer
oncesinde goriintiili.i ve/veya sesli olarak yolculan ekte bulunan metin c;:erc;:evesinde bilgilendirmeleri
zorunlu olup, aksi durumun tespiti halinde soz konusu yonetmelik maddesi uyarmnca islem tesis edilmesi
gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve geregini onemle arz/rica ederim.
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Bilgilendirme metni

"2918 say1h Karayollan Trafik Kanunu'nun 78 inci maddesi ve Karayolu Trafik
Yonetmeliginin 150 nci maddeleri geregince silrilcillerin ve yolculann emniyet kemeri
takmalan zorunludur.

Emniyet Kemeri;

1-<;arpmanm ~iddetini azalt1r, 9arpma etkisiyle vilcutta meydana gelen sarsmtmm kademe
kademe azalmas1m saglar,

2-<;arpmamn etkisiyle olusan kuvveti vucuda esit olarak dag1tarak ag1r yaralanma riskini
azalt1r,

3-Kaza anmnda, arac icindekilerin, koltuktan veya arac icerisinden d1sarrya firlamalarmm onler,

4-Hafif kazalarda ciddi yaralanmalan btiyilk oranda engeller,

5- Bas, gogus ve omurilik gibi hassas organlann kaza anmda darbe almas1m onler.

6- Ara9ta emniyet kemeri kullamm1 kaza sonras1 can kayb1 riskini %45, ar yaralanma riskini
%60 oranmda azalt1r.

7- <;arpma amnda veya ani manevralarda olu~an kinetik enerji ile vilcudun one ve yanlara
savrulmasm1 engeller.

Yolculann emniyet kemeri takmamalan halinde; herhangi bir kaza anmda ciddi yaralanma riski
bulundugunun ve emniyet kemeri takm1~ olsa bile diger yolculann da yaralanmalanna
sebebiyet verilebileceginin unutulmamas1 gerekmektedir.

Emniyet kemeri takilmad1gmm tespiti halinde, trafik zab1tasmca emniyet kemeri takmayan
yolculara 2918 say1h Karayollan Trafik Kanunu'nun 78 inci maddesi gereginde idari yaptmm
uygulanacaktlr.

Emniyet kemerini tak ve trafikte her an sorumlu davran!"


