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2 Mayıs 2019 PERŞEMBE Resmî Gazete
YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:
ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASINA İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�k ulaşımda enerj� ver�ml�l�ğ�n�n artırılması amacıyla; motorlu ar

yakıt tüket�mler�n�n düşürülmes�ne, araçlarda ver�ml�l�k standartlarının yükselt�lmes�ne, çevrec� alt
kullanımının teşv�k ed�lmes�ne, hava k�rlet�c�ler� ve sera gazı em�syonlarının azaltılmasına, toplu 
yaygınlaştırılmasına, akıllı ulaşım s�stemler�n�n etk�n uygulanmasına, sürdürüleb�l�r şek�lde ulaşım a
�y�leşt�r�lmes�ne ve kentsel ulaşım planlarının hazırlanmasına �l�şk�n usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, 18/4/2007 tar�hl� ve 5627 sayılı Enerj� Ver�ml�l�ğ� Kanu

maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (f) bend� �le 10/7/2018 tar�hl� ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımla
Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 486 ncı maddes�n�n b�r�nc� f
bend� hükümler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Alternat�f yakıtlı araç: 28/6/2009 tar�hl� ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorl

Römorkları T�p Onayı Yönetmel�ğ� (2007/46/AT)’ne göre onaylanmış, motor gücünü kısmen veya tamam
yakıtlardan sağlayan motorlu aracı,

b) Alternat�f yakıtlar: Ulaşımda petrol yakıtları yer�ne kısmen veya tamamen kullanılab�len, ulaşım
çevresel performansını artıran, em�syon azaltan veya azaltma potans�yel� olan;

1) Araç üstü mekan�k enerj� kaynağı veya deposunu (atık ısı dâh�l),
2) B�yoyakıt,
3) Doğalgaz, CNG/LNG,
4) Elektr�k,
5) H�drojen,
6) Güneş enerj�s�,
7) LPG,
yakıtları veya güç kaynaklarını,
c) Akıllı ulaşım s�stem� (AUS): B�lg� ve �let�ş�m teknoloj�ler�n�n ulaştırma sektörünün bütün ulaş

uygulanmasını,
ç) AUS m�mar�s�: Akıllı ulaşım s�stemler�n�n planlanması, tanımlanması, entegrasyonu ve uyg

ortak b�r çatı oluşturulmasını,
d) Araç: Raylı taşıt araçları, T kategor�s� tarım ve orman traktörler�, L kategor�s� �k�, üç veya d

motos�kletler ve motorlu b�s�kletler (moped) �le bütün müteharr�k mak�neler har�ç; M ve N kategor�s
tekerleğ� bulunan, azam� tasarım hızı 25 km/saat� aşan ve karayollarında kullanılmak �ç�n tasarlanmış mot

e) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
f) Blok tren: Tren�n, �lk teşk�l ed�ld�ğ� �stasyondan, g�deceğ� son varış �stasyonuna kadar, l

vagonları değ�şt�r�lmeden, manevraya tab� tutulmadan kes�nt�s�z b�r şek�lde g�den tren�,
g) Düşük em�syon alanı: Motor teknoloj�ler� ve yakıt kullanım durumuna göre ulusal ve

standartlarla uyumlu em�syon sınıfına göre sınıflandırılmış araçların traf�k yoğunluğuna bağlı ola
sınırlandırıldığı, yasaklandığı veya ücretlend�r�ld�ğ� alanlar veya yolları,

ğ) Ekonom�k sürüş: Yakıt tüket�m�n� m�n�m�ze edecek şek�lde tasarrufa yönel�k sürüş tekn�kler�n�,
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h) Elektron�k yol yönlend�rme s�stem�: Sürücüler� en elver�şl� yola yönlend�rerek, yolculuk sür
tüket�m�n�n, hava k�rl�l�ğ�n�n ve gürültünün azaltılmasını, �nsan ps�koloj�s�n�n desteklenmes�n� ve araç 
sağlanmasını amaçlayan yönlend�rme s�stem�n�,

ı) Em�syon sınıfı: Motor teknoloj�ler� ve yakıt kullanım durumuna göre ulusal ve uluslararası 
uyumlu Ek-1’de yer alan sınıflandırmayı,

�) Hareketl�l�k yönet�m�: Her türlü taşıt ve yaya hareket�n�n; traf�k akışı, güvenl�k, enerj� ver�ml�
açısından bütüncül b�r anlayışla yönet�lmes�n�,

j) Kentsel Ulaşım Ana Planı: Şehr�n mekânsal, sosyal ve ekonom�k özell�kler�ne göre ulaşım
talepler� �le sürdürüleb�l�r gel�şmey� d�kkate alarak; şeh�r ve yakın çevres�n�n ulaşım s�stem�n�, ulaşım ağ
ve kapas�teler� �le ulaşımın türlere dağılımını, kara, den�z ve hava ulaşımı ve bu ulaşım türler�n�n 
entegrasyonu, bu türlere a�t transfer noktalarını, depolama ve aktarma merkezler�n�, t�car� yük kor�dorla
taşıma güzergâhları �le gerekt�ğ�nde otopark, b�s�klet ve yaya yolları, er�ş�leb�l�rl�k ve traf�k konuları
ayrıntıları bel�rleyen, toplu taşımaya ağırlık veren ve öncel�kl� kılan, kısa ve uzun dönemde ulaşım 
sorunlara çözüm öner�ler�n� ortaya koyan, gerekt�ğ�nde şehr�n üst ve alt kademe planları �le eşgüd
hazırlanab�len, plan paftası ve raporuyla b�r bütün olan planı,

k) KGM: Karayolları Genel Müdürlüğünü,
l) Komb�ne taşımacılık: Taşımacılığın büyük kısmının dem�ryolu, �ç suyolu veya den�zyolu 

taşımanın başlangıç veya son etabının mümkün olan en kısa mesafeyle kara yoluyla yapılan taşımacılığı,
m) Mekânsal plan: 3/5/1985 tar�hl� ve 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca hazırlanan, kapsadık

amaçları açısından üst kademeden alt kademeye doğru sırasıyla; mekânsal stratej� planı, çevre düzen� p
planını,

n) Modlararası taşımacılık s�stem�: Aynı yükleme ün�tes�ndek� veya karayolu taşıtındak
elleçlenmeden b�rden fazla taşımacılık türü kullanılarak hareket ett�r�ld�ğ� s�stem�,

o) M1 kategor�s� araç: Öncel�kl� olarak yolcuların ve eşyalarının taşınması amacıyla tasarlan
ed�lm�ş, sürücü oturma yer� dâh�l en fazla dokuz oturma yer� olan aracı,

ö) Rejenerat�f (Ger� Kazanımlı) enerj�: Elektr�k motoruna sah�p b�r aracın frenlemes� sırasında ort
aynı ya da başka b�r araç tarafından hemen kullanılab�len ya da �ht�yaç duyulduğunda kullanılab�l
depolanab�len ger� kazanılmış enerj�y�,

p) Seyahat talep yönet�m�: Yolcuların veya yükler�n seyahat talepler�n� mevcut ulaşım alt yapı ve
daha etk�n ve ver�ml� kullanab�lecek şek�lde düzenlemey�, b�r�m zamanda başlangıç noktasından var
yüksek kapas�tel�, ekonom�k ve hızlı taşıma türler� ve yüksek doluluk oranları �le seyahat etmes�n� sağlay
yönetmey�,

r) S�nyal�zasyon s�stemler�: Traf�k akımı �çer�s�ndek� sürücü, taşıt, yaya ve b�s�kletl� hareketler�n
ışıklı ve sesl� s�stemler�,

s) Tam yük: Lokomot�f�n çıkış ve varış �stasyonu arasında çekeb�leceğ� en fazla yükü,
ş) Toplu taşıma s�stem�: Ulaşımın çok sayıda yolcu taşımaya elver�şl� taşıma araçlarıyla ka

sağlayan ulaşım s�stem�n�,
t) Traf�k yönet�m�: Mühend�sl�k, eğ�t�m, yasal gerekl�l�k, çevre ve enerj� faktörler�n�n b�r arada

sürdürüleb�l�rl�ğ� ve enerj� ver�ml�l�ğ�n� ön planda tutan ulaşım önlemler�n� �çeren yönet�m�,
u) Türk�ye Loj�st�k Mastır Planı: Ülken�n loj�st�k �ht�yaçlarını kısa, orta ve uzun vadede planlayan
ü) UKOME: Ulaşım Koord�nasyon Merkez�n�,
v) Ulusal Ulaştırma Ana Planı: Metodoloj�k b�r süreç �zleyen ve matemat�ksel yöntemler �le 

modeller�n�n kurulumunu amaçlayan, 15 yıllık dönem �ç�nde kısa, orta ve uzun vadel� hedefler doğrul
ulaştırma yatırımlarının bel�rlend�ğ� kapsamlı planı,

y) Yeş�l dalga s�stem�: S�nyal�ze kavşaklar arasında bel�rlenm�ş b�r hızla g�d�lmes� hal�nde k
takılmadan seyahat etme �mkânı veren s�stem�,

z) Yeş�l haval�manı/Yeş�l L�man: Yaşanan veya yaşanması muhtemel çevre kaynaklı olumsuzlukl
ve mümkün �se ortadan kaldıracak, çevreye daha duyarlı tes�sler�,
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�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Uygulamalar
Tedb�r
MADDE 4 – (1) Bakanlık, �lg�l� Bakanlıklar ve Beled�yelerce; yatay ve düşey traf�k �şaretlemele

yol yönlend�rme ve denetleme s�stemler�, seyahat talep yönet�m�, traf�ğ�n kontrol ve yönet�m�, traf�k b�lg
traf�k s�nyal�zasyon s�stemler�, ulaşım altyapılarının �y�leşt�r�lmes� ve planlanması, modlararası taşım
taşıma, yük taşımacılığı, akaryakıt tüket�m�n�n �zlenmes� ve çevre dostu araçların kullanılması hususlar
sağlanarak ortak tedb�rler alınır.

(2) Bakanlık ve �lg�l� Bakanlıklar arası �şb�rl�ğ� sağlanarak, yakıt tüket�m� açısından ekono
tamamlamış, çevre, traf�k ve sey�r güvenl�ğ� �ç�n r�sk oluşturan araçların traf�kten çek�lmes�, araç f�lo
ver�ml�l�ğ� yüksek ve egzoz gazı em�syon değer� düşük olan yen� teknoloj� araçlarla yen�lenmes�ne y
ed�c� gerekl� düzenley�c� önlemler alınır.

(3) Bakanlıkça, yük trenler�n�n blok tren uygulaması �le çalıştırılması, raylı ulaşımda s�nyall� �şl
coğraf� koşullar el verd�ğ� ölçüde elektr�kl� tren uygulamasının yaygınlaştırılmasına önem ver�l�r.

(4) Beled�yelerce, kent merkezler�nde özel ve t�car� araçların kullanımının azaltılmasına, toplu 
�se etk�n ve ver�ml� b�r şek�lde kullanımının artırılmasına yönel�k tedb�rler alınır.

(5) Bakanlık ve Beled�yelerce, yakıt tüket�m�n� artıran ve sürüş güvenl�ğ�n� tehl�keye atan altyapı 
g�der�lmes� ve denetlenmes� �ç�n gerekl� tedb�rler alınır.

(6) Alternat�f yakıtlı araç ve raylı s�stem teknoloj�ler�ne �l�şk�n Ar‐Ge programlarının gel�şt�r�lm
ver�l�r.

(7) Kamu kurum ve kuruluşları �le ş�rketlerce, gerekt�ğ�nde yerel yönet�mlerle de �şb�rl�ğ
çalışanların toplu taşımacılığı kullanmalarına yönel�k teşv�k ed�c� önlemler�n veya tedb�rler�n alınması sağ

(8) Kent genel�nde yoğun traf�k sıkışıklığının yaşandığı saatlerde, traf�ğ� rahatlatmak, enerj
tasarrufu sağlamak amacıyla kenttek� kurum ve kuruluşların uygun görüşler� alınmak şartıyla, �şe başl
saatler� planlanab�l�r. Esnek çalışma ve uzaktan çalışma olanakları değerlend�r�l�r.

Ulaşım altyapı yatırımlarının �y�leşt�r�lmes�
MADDE 5 – (1) Bakanlıkça, ulusal ve uluslararası kor�dorlardak� yük ve yolcu hareketl�l�k 

sağlanması, traf�k güvenl�ğ�n�n artırılması, enerj�n�n ver�ml� kullanımı ve yakıt tüket�m�n�n düşürülmes�
olan ulaşım ana yolları, loj�st�k merkezler, bölünmüş yollar, köprüler, tüneller, tüp geç�şler, yüksek 
dem�ryolu ağları, l�manlar, sanay� bölgeler� ve loj�st�k merkezlere bağlantı yolları �le modlar arasında e
sağlayıcı kısa, orta ve uzun vadel� planlar �le yatırımların yapılması ve denetlenmes� sağlanır.

(2) Bakanlıkça yapılacak altyapı yatırımlarının Ulusal Ulaşım Ana Planı ve Türk�ye Loj�st�k Ma
uygunluğu esas alınır.

(3) Bakanlıkça; ulaşım altyapı projeler�n�n ve yatırımlarının yakıt tüket�m�n�n düşürülmes�ne 
azaltımına yönel�k katkısını ortaya koymak amacıyla, ver� toplama, hesaplama, modelleme ve raporlama u
gel�şt�r�l�r veya gel�şt�r�lmes� sağlanır.

(4) Havaalanı, l�man, term�nal ve raylı s�stem �stasyonlarında; aydınlatma, ısıtma ve soğutma s
çevrec� alternat�f enerj� kaynaklarının kullanımına öncel�k ver�l�r.

(5) Den�z ve hava araçlarının l�manlarda kaldığı sürelerde gerekl� enerj� �ht�yaçlarını sağlaya
bağlantısı altyapı yatırımlarının yapılması teşv�k ed�l�r. Yeş�l L�man ve Yeş�l Havaalanı uygulamaları yayg

Kentsel ulaşım planlaması
MADDE 6 – (1) Büyükşeh�r beled�yeler� ve büyükşeh�r beled�yes� sınırları dışındak� beled�yele

yüz b�n�n üzer�nde olanlar, Bakanlık tarafından hazırlanan Ulusal Ulaştırma Ana Planına uygun olarak Ke
Ana Planı hazırlarlar. Bu planlar, 15 yıllık süreler �ç�n yapılır ve her beş yılda b�r şehr�n kalkınma planlar
planlar ve mekânsal planlarla paralell�k sağlayacak şek�lde gözden geç�r�lerek yen�len�r. Yen�lenen p
mekânsal planlarda yapılacak rev�zyon ve �lavelere yansıtılır.
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a) Bakanlığın koord�nasyonunda ve �lg�l� kamu kurum ve kuruluşlarının eşgüdümünde ve s
kentsel ulaşım yaklaşımı çerçeves�nde; şeh�r �ç� ve şeh�rler arası ulaşım planlaması, enerj�n�n ver�ml� 
çevrec� ve entegre ulaşım modları, hareketl�l�k yönet�m�, akıllı ulaşım s�stemler� ve ulaşımın d�ğer tüm
kapsayan Ulaşım Ana Planlarının Hazırlanmasına İl�şk�n El K�tabı/Rehber hazırlanır.

b) Kentsel ulaşım ana planları, Bakanlık tarafından hazırlanan Ulaşım Ana Planlarının Hazırlanm
El K�tabı/Rehber esas alınarak hazırlanır.

c) Ulaşım ana planı olmayan kentlerde beled�yelerce hazırlanacak planlar, Bakanlığın görüşü alın
büyükşeh�rlerde UKOME Genel Kurulu ve d�ğer beled�yelerde beled�ye mecl�s� kararı �le onaylanır v
nüshası b�lg� �ç�n Bakanlığa sunulur.

(2) Kentsel ulaşım planları, stratej�k düzeydek� sürdürüleb�l�r ulaştırma pol�t�kaları, şehr�n m
kararları, ulusal ve yerel tem�z hava eylem planları �le uyumlu ve eşgüdümlü şek�lde kısa, orta ve uzun 
planlanır.

(3) Yen� yerleş�m alanlarının yer seç�m� ve yerleş�m alanların b�rb�r� �le olan ulaşımlarını sağlaya
planlar, �lg�l� beled�yeler tarafından yapılarak ulaşım planına dâh�l ed�l�r.

(4) Ulaşım hat planlarında, traf�k akışına ve kent �ç�nde tüket�len yakıt m�ktarının en aza �nd�r�lm
esas alınır.

(5) Ulaşım planlarında, çevre otoyolları ve raylı s�stem çalışmalarına öncel�k ver�l�r. Toplu taş
etmek amacıyla yolcu taleb�n�n yeterl� olduğu kor�dorlarda raylı s�stem�n payı artırılır.

(6) Loj�st�k planlamada, kent�n konumu ve �ht�yaçlarına uygun olarak, şehr�n dışında ve 
kor�dorlarına yakın bölgelerde Türk�ye Loj�st�k Mastır Planına uyumlu olarak loj�st�k merkezler�n ve 
oluşturulmasına önem ver�l�r.

(7) Sah�l kentler�nde �skele, rıhtım ve l�man kapas�teler� artırılır ve etk�n kullanımına �l�şk
planlanır. Yük ve yolcu taleb�n�n yeterl� olduğu hatlarda kullanılan f�lo yen�lenerek den�z ve �ç suyolu ta
payları artırılır.

(8) Ulaşım planlarında, enerj� ver�ml�l�ğ�n�n artırılması ve yakıt tüket�m�n�n düşürülmes� �ç�n 
bütünlük hal�nde tüm ulaşım modları �ç�n traf�ğ�n güvenl� ve akıcı olmasına yönel�k �y�leşt�r�c� planlam
yapılır.

(9) Beled�yelerce, ulaşım planlarında, topoğraf�k yapısı uygun güzergâhlara b�s�klet kullanımı
şek�lde k�ralık b�s�klet abonel�ğ�, özel yol ve park düzenlemeler� yapılır.

(10) Beled�yeler, elektr�k p�yasasına �l�şk�n �lg�l� mevzuat hükümler�ne uygun olmak kaydıy
alternat�f enerj� s�stemler�n� teşv�k etmek �ç�n elektr�kl� araçların otopark, cadde ve sokaklar ü
ed�leb�lmes�n� sağlayacak altyapı planları oluşturur ve bu altyapının oluşturulmasını tem�n eder.

Kent merkezler�nde araç kullanımını azaltıcı uygulamalar
MADDE 7 – (1) Büyükşeh�r beled�yeler� ve büyükşeh�r beled�yes� sınırları dışındak� beled�yele

yüz b�n�n üzer�nde olan beled�yelerce kent �ç� toplu taşımaya yönel�k aşağıdak� uygulamalar yapılır:
a) Yerleş�m planlamasında ve kentsel dönüşüm projeler�nde motorlu taşıtların şeh�r g�r�şl

bel�rlenen merkezlerde park ed�leb�lmes� �ç�n otopark kurulması sağlanır. Bu otoparklara park eden
otoparktan şeh�r merkez�ne g�d�ş ve dönüş güzergâhlarında h�zmet veren toplu taşıma araçları kullanma
ed�c� yöntemler gel�şt�r�l�r.

b) Kent g�r�şler�ne yapılacak parkların ücrets�z veya saat sınırlaması olmayan sab�t ve düşük p
�şlet�lmes� sağlanır.

c) Kent g�r�şler�nde ulaşım planlarına uyumlu olarak cep term�nal uygulamaları gel�şt�r�l�r.
ç) Kent merkezler�nde yoğun yaya traf�ğ�n�n bulunduğu meydanlar, alışver�ş alanları, tar�h� ve tu

gerekl� görüldüğünde araç traf�ğ�ne kapalı ya da kısıtlı alan �lan ed�leb�l�r.
d) Kent g�r�şler�nden önce trans�t taşıtlar �ç�n çevre yolları oluşturulur ve çevre yollarının kent�

kor�dorları �le bağlantılı olması sağlanır.
e) Kent merkezler�nde, cadde ve sokaklara araçların park ed�lmes�n� önley�c� tedb�rler �le otop

sürel� kullanımını teşv�k edecek uygulamalar gel�şt�r�l�r.
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f) Yük taşımacılığı yapan t�car� araçların bel�rlenen hatlara veya bel�rl� saatlerde şeh�r merkezle
�z�n ver�lmez.

g) Kent �ç� ulaşım yollarında araçların hızlarının ayarlanmasına yönel�k önlemler alınır.
ğ) Kent merkezler�nde ve semt ölçeğ�nde, �mkânlar elverd�ğ� ölçüde yaya ve b�s�kle

oluşturulmasına öncel�k ver�l�r. Yaya olarak veya b�s�kletle seyahat� çek�c� kılacak b�s�klet park alanları, 
�stasyonlarının �nşa ed�lmes� �ç�n planlamalar ve uygulamalar gel�şt�r�l�r.

h) Yolcu ve yük aktarımının yoğun olduğu havaalanı, otogar, l�man, şeh�rlerarası dem�ryolu yo
noktaları �le kent merkezler� arasında raylı s�stem ağının kurulması, etk�n ve hızlı toplu taşım
oluşturulması sağlanır.

ı) Büyükşeh�r beled�yeler�nce, yolcu taşımacılığı yapan araçlarda bekleme süres�ndek� enerj
azaltab�lmek �ç�n elektron�k ücret toplama, toplu taşıma durak, �stasyon ve �skeleler�nde g�r�ş kapılarını
hızlı �nd�rme-b�nd�rmey� sağlayacak uygulamalar yapılır.

�) Özell�kle nüfusun yoğun olduğu, traf�k sıkışıklığının ve hava k�rl�l�ğ�n�n oluştuğu bölgelerde ke
ağının bütününde yaya ve araç traf�ğ�n�n güvenl�, akıcı ve etk�n yönet�lmes�ne yönel�k önlemler alınır. A
s�stemler� �le hareketl�l�k yönet�m� desteklen�r.

j) Yolcuların görüş, öner�, ş�kâyet ve talepler�n�n alınacağı çağrı merkez� kurularak yolcu
değerlend�r�lmes� ve uygulanması hususunda çalışmalar yapılır.

k) Ortak araç kullanımı (araç havuzu, park-et-devam-et ve benzer�), yen�l�kç� uy
yaygınlaştırılması, hızlı (tahs�sl�) hat ve alternat�f ulaşımın teşv�k ed�lmes� sağlanır.

(2) Beled�yelerce Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığının uygun görüşünü almak kaydıyla, kent merk
semt ölçeğ�nde yoğun traf�k ve hava k�rl�l�ğ�n�n yaşandığı alanlar düşük em�syon alanı �lan ed�leb�l�r. Dü
alanının bel�rlenmes� ve �lan ed�lmes�ne �l�şk�n Beled�yelerce aşağıdak� hususlar d�kkate alınır:

a) Düşük em�syon alanı, Beled�yeler tarafından 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanunu, 3/7
ve 5393 sayılı Beled�ye Kanunu �le 10/7/2004 tar�hl� ve 5216 sayılı Büyükşeh�r Beled�yes� Kanun
doğrultusunda �lan ed�l�r.

b) Düşük em�syon alanı, günlük geçen araç sayısı ve hava kal�tes� har�taları esas alınarak uygu
em�syon alanı planları ulaşım �le �lg�l� tüm planlamalara uyumlu olacak şek�lde düzenlen�r.

c) Alana g�r�ş� sınırlandırılacak olan araçlar �ç�n alternat�f ulaşım �mkânları ve yolları planlanır.
ç) Düşük em�syon alanına g�r�ş yapan araçların tesp�t�nde ve tanımlanmasında, traf�k akışını 

elektron�k araç tanımlama s�stemler� terc�h ed�l�r.
d) Sınırlandırma ve ücretlend�rme araç em�syon sınıfına, g�r�len yola, traf�k yoğunluğuna, bölg

d�l�m�ne göre orantılı ücretlend�r�l�r. Em�syon sınıfları Ek-1’de yer almaktadır.
e) Düşük em�syon alanı uygulamasında �hlallere yönel�k olarak 2872 sayılı Kanun hükümler� d

�şlem uygulanır.
f) 18/7/1997 tar�hl� ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Traf�k Yö

tanımlanan özel amaçlı araçlar, kamu düzen�n�n sağlanmasından sorumlu b�r�mlerde kullanılan ara
em�syonlu araçlar düşük em�syon alanı uygulamalarından muaftır.

g) İlan ed�len düşük em�syon alanlarına �l�şk�n uygulamaya yönel�k hususlar Kamuoyunun b�lg�s�n
Taks� uygulamaları
MADDE 8 – (1) Beled�yeler, taks�ler�n traf�kte boş dolaşmalarını, durak dışında beklemeler�n� e

taks� yönet�m veya çağrı merkez�, telefonlu, tels�zl� durak ve merkez� alanlarda taks� cepler� g�b� uygulam
ve yaygınlaştırır. Bunun �ç�n şeh�r traf�ğ�ne uygun b�r şek�lde, taks�ler�n beklet�leceğ� alanları tesp�t eder.

Otoparkların oluşturulması
MADDE 9 – (1) Büyükşeh�r beled�yeler� ve büyükşeh�r beled�yes� sınırları dışındak� beled�yele

yüz b�n�n üzer�nde olan beled�yelerce, kent�n �ht�yaçlarına, ulaşım ve mekânsal planlarına uygun olarak 
Planı hazırlanır.

(2) Beled�yelerce kent traf�ğ�ne uygun b�r şek�lde, otopark olab�lecek alanlar tesp�t ed�l�r, 
ver�ml�l�k �lkes� çerçeves�nde otopark olarak �şlet�lmes� sağlanır.
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(3) Kent g�r�şler�nde yapılacak otopark g�r�ş yönlend�rme s�stemler�yle, uygun kapas�tel� otop
yönlend�rme sağlanır. Park-et-devam-et uygulamalarını teşv�k etmek amacıyla Beled�yelerce 
otoparkların ücretlend�r�lmes� düşük tutulur veya ücrets�z güvenl� şek�lde �şlet�lmes� sağlanır.

(4) Yerleş�m planlamasında ve kentsel dönüşüm projeler�nde, toplu taşıma ana duraklarında oto
planlanmasına özen göster�l�r. Otopark alanlarının planlanmasında şehr�n gel�ş�m potans�yel� ve �l
�ht�yaçları göz önünde bulundurulur.

(5) 3194 sayılı Kanunun 37 nc� maddes�nde yer alan b�na altında yapılması zorunlu olan otoparkla
beled�yelerce yapılır. Projede otopark �ç�n tahs�s ed�len alanın sadece bu amaçla kullanımı �ç�n önlem alın
üzer�nde park cepler� �le çok kısa sürel� park saat� uygulamalı park �mkânı tanınır.

(6) Otoparklarda, elektr�k p�yasasına �l�şk�n �lg�l� mevzuat hükümler�ne uygun olmak kaydıyla, e
şarj �stasyonları kurulur, ücrets�z veya uygun f�yatla araçların şarj ed�leb�lmes�n� sağlayacak h�zmetler sun

(7) B�s�kletl� ulaşımı desteklemek amacıyla kamusal kullanıma açık otoparklarda b�s�kletler�n d
şek�lde bırakılab�leceğ� alanlar oluşturulur.

(8) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından personel ve serv�s araçları �ç�n otopark alanları oluştu
ve kab�l�yetler�n kısıtlı olduğu durumlarda, konum olarak en yakın kamu kurum ve kuruluşundan baş
müşterek otopark tahs�s ed�lmes�ne �l�şk�n gerekl� tedb�rler alınır.

Tüket�c�n�n b�lg�lend�r�lmes�
MADDE 10 – (1) Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığınca; tüket�c�ler�n b�l�nçl� seç�m yapab�lmes�ne �m

�ç�n, p�yasada satışa veya k�raya sunulan yen� b�nek otomob�ller�n�n CO2 em�syonu ve yakıt ekonom�s

tüket�c�ler�n b�lg� ed�nmes� sağlanır.
(2) M1 kategor�s� yen� b�nek otomob�ller�n yakıt ekonom�s� ve CO2 em�syon değerler�n� gös

kılavuz, poster/göster�m, promosyon l�teratürü ve materyaller�n düzenlenmes�nde, 28/12/2003 tar�hl� ve 
Resmî Gazete'de yayımlanan Yen� B�nek Otomob�ller�n Yakıt Ekonom�s� ve CO2 Em�syonu Konusunda 

B�lg�lend�r�lmes�ne İl�şk�n Yönetmel�kte bel�rt�len hususlar esas alınır.
(3) Bakanlık, �lg�l� kurum/kuruluşlar ve Beled�yeler hava k�rl�l�ğ�n�n azaltılması, enerj� v

artırılması, yaşanab�l�r ve sürdürüleb�l�r kentler �ç�n toplu taşımanın önem�n�n yaygınlaştırması ve 
artırılması konularında etk�nl�kler düzenler.

Sürücüler�n b�lg�lend�r�lmes� ve eğ�t�m�
MADDE 11 – (1) Sürücü belges� ver�len kurslarda ekonom�k sürüş tekn�ğ� ve çevre k�rl�l�ğ� ko

ver�l�r.
(2) Şeh�rlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüler�n meslek� eğ�t�m programların

ekonom�k sürüş tekn�kler� �le �lg�l� konulara yer ver�l�r.
(3) Beled�yelerde toplu taşıma araçlarını kullanan sürücülere, �şe başladıklarında ve her üç yıld

üzere, çevre ve ekonom�k sürüş tekn�kler� �le �lg�l� eğ�t�m ver�lmes� sağlanır ve sürücüler sert�f�kalandırılır
Yük taşımacılığı
MADDE 12 – (1) Karayolunda taşıma faal�yet�nde bulunacak t�car� araçlar 8/1/2018 tar�hl� ve 

Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmel�ğ� hükümler�ne tab�d�r. Bu kapsamdak� araçları
ser�, elver�şl�, güvenl�, çevreye kötü etk�s� en aza �nd�r�lecek, toplum ve çevre sağlığını olumsuz yönde et
şek�lde faal�yetler�n� sürdürmeler� sağlanır.

(2) Yük taşımacılığında, enerj� tüket�m�n� asgar� sev�yeye düşürmek �ç�n alternat�f yakıtlı ara
ver�l�r. Rejenerat�f enerj� ger� kazanım s�stem�n�n araçlarda ve raylı s�stemlerde kullanımına destek ver�l�r.

(3) Yük taşımacılığında trenler�n tam yüklü olarak blok tren şekl�nde çalıştırılmasına öncel�k ver�l
(4) Yük taşımacılığında, d�ğer taşımacılık türler�yle de entegrasyonu sağlanacak şek�lde, den�z v

taşımacılığı paylarının artırılmasına öncel�k ver�l�r. Kabotaj taşımacılığı teşv�k ed�l�r.
(5) Mevcut dem�ryolu hatlarında, kapas�tey� arttırmak, �şletme mal�yet�n� düşürmek, karbon salım

güvenl� taşımacılığı sağlamak, ulaşımda elektr�k enerj�s�n� kullanarak dışa bağımlılığı azaltmak ve zam
sağlamak amacıyla s�nyal�zasyon ve elektr�f�kasyon s�stemler�n�n kurulması sağlanır ve teşv�k ed�l�r.
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(6) Yük aktarımının yüksek olduğu merkezlerden yükler�n şeh�r merkezler�ne ulaştırılmasında m
dışında toplu taşıma ve raylı s�stemlerden faydalanılmasına yönel�k planlamalar ve teşv�k ed�c� 
gel�şt�r�l�r.

Toplu taşıma
MADDE 13 – (1) Beled�yelerce, toplu taşıma araçlarının kullanımını teşv�k ed�c� ve yolcu kapas�

gerekl� tedb�rler alınır. Nüfusu yüz b�n�n üzer�ndek� beled�yelerce kent �ç� toplu taşımaya yönel
uygulamalar yapılır:

a) Toplu taşıma s�stemler� azam� doluluğu sağlayacak şek�lde �şlet�l�r. Bu kapsamda; sefer 
kapas�tes� ve yolcu taleb� d�kkate alınır.

b) Toplu taşımada tüm ulaşım türler�nde ve ülke genel�nde geçerl� olacak şek�lde akıllı kart
yaygınlaştırılır.

c) Toplu taşıma kullanımını ve yolculuk talep yönet�m� sağlayacak f�yatlandırma tekn�kler� uygu
bazlı ücretlend�rme tar�feler�, ekonom�k aktarma b�let�, günlük, haftalık ve aylık b�let uygulamaları gel�şt�r

ç) Toplu taşıma araçlarında ve duraklarda; hareket saatler�, güzergâhlar ve benzer� b�lg�lend�r
bulundurulur. Şehr�n çeş�tl� merkez� yerler�nde güzergâhları, hatların duraklarını, aktarma noktalar
yönlend�rme levhaları �le büyük ışıklı panolar konur. Halkın toplu taşımadan yararlanmasını kolayl
duraklar yaygınlaştırılır.

d) Toplu taşımada öncel�kl� olarak h�zmet kal�tes� ve enerj� ver�ml�l�ğ� yüksek, çevre dostu alte
araçların kullanımına öncel�k ver�l�r.

e) Elektr�k motorlu toplu taşıma araçlarının frenleme enerj�ler�nden elektr�k üreten t�pte olanları te
f) Spor karşılaşmaları, m�t�ng, fuar, sem�ner ve sınav g�b� toplu taşıma s�stemler�n�n kullanım

durumlarda ek seferler düzenlen�r.
g) Toplu taşıma araçları �ç�n ayrılmış şer�t ve yol uygulamaları yaygınlaştırılır.
ğ) Toplu taşıma araçlarının kullandığı anayol ve kor�dorlarda, dolmuş ve m�n�büs g�b� ara taşıma

durak s�stem� gel�şt�r�l�r, durak dışı duraklamalarına �z�n ver�lmez.
h) 1/7/2005 tar�hl� ve 5378 sayılı Engell�ler Hakkında Kanunun gerekl�l�kler� yer�ne get�

yolcuların toplu taşıma araçlarını kullanab�lmeler� �ç�n, bu araçlarda, yolcu duraklarında, alt ve üst geç�tle
eğ�ml� geç�tler ve benzer� yapılır. Engell�ler�n ulaşım araçlarına ve h�zmetler�ne er�ş�m�n�n AUS �le kola
sağlanır.

ı) Toplu taşıma h�zmetler� �le �lg�l� yolcu-km, araç-km, yakıt tüket�m� ve d�ğer ver�ler toplanı
�zlen�r ve yapılan anal�z sonuçlarına göre enerj� ver�ml�l�ğ�n�n artırılması ve zararlı em�syonların azaltılma
gerekl� �y�leşt�rme çalışmaları yapılır.

�) Raylı s�stem, karayolu s�stem� ve den�zyolu s�stem�n�n entegre ve etk�n b�r şek�lde çalıştırılma
planlama ve yatırımlar yapılır.

j) Toplu taşımada kullanılan last�k tekerlekl� araçlarda yakıt ver�ml�l�k sınıfı yüksek last�kler kulla
Traf�k yönet�m� ve b�lg�lend�rme s�stemler�
MADDE 14 – (1) Bakanlık, Emn�yet Genel Müdürlüğü ve Beled�yelerce, ulaştırma s�stemle

kal�tes�n� artırmak, ulaşımda etk�nl�k, ver�ml�l�k, güvenl�k ve sürücülere kolaylık sağlamak �ç�n aşağıda
yürütülür:

a) Seyahat talep yönet�m�, 7/24 gerçek zamanlı traf�k yönet�m�, modlararası taşımacılık s�stem
mesaj �şaretler�, yatay ve düşey traf�k �şaretlemeler� ve denetleme s�stemler� uygulamalarında �şb�
Uygulamalarda ulusal ve uluslararası standartlara uygunluk aranır.

b) Ülke çapında ulaşım b�lg�ler�n�n �ht�yaç sah�pler�ne tek b�r noktadan sunulması amacıyla gel�ş
Ulaştırma Portalı güncel tutularak, yaygın kullanımını teşv�k ed�c� uygulamalar gel�şt�r�l�r.

c) Kent merkez� g�r�şler�ne kurulacak yönlend�rme s�stemler� �le araçlar traf�ğ� daha az yoğun 
yönlend�r�l�r.

ç) Hava tahm�nler� ve yol güzergâhında kurulu/kurulacak meteoroloj�k sensörlerden alınacak b
ed�lerek, sürücü b�lg�lend�rme s�stemler�yle yol kullanıcılarının b�lg�lend�r�lmes� ve gerekl� tedb�rle
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sağlanır.
d) Seyahat önces�nde yolcu ve sürücüler�n, zorunlu uygulamalar neden�yle traf�ğe geç�c� olarak

veya kapatılan yollar �le alternat�f ulaşım �mkânları hakkında web ve mob�l uygulamaları, radyo ve 
merkezler� vasıtasıyla b�lg� ed�nmeler� sağlanır.

e) Seyahat esnasında yol, traf�k ve çevre şartlarına da�r anlık gel�şmeler gerçek zamanlı b
s�stemler�yle yol kullanıcılarına sunulur.

f) Sürücüler�n b�lg�lend�r�lmes� �ç�n traf�k radyosu, traf�k anonsu, traf�k programı, telemat�k s�stem
yerleş�k ün�te ve benzer� AUS yöntemler� kullanılır ve teşv�k ed�l�r.

(2) Nüfusu �k� yüz ell� b�n ve üzer�nde olan kentlerde beled�yelerce; sorumluluk alanında bulunan 
eden, günün koşullarına uygun Traf�k Yönet�m Merkez� kurulur. Bu merkez vasıtasıyla kent traf�ğ�n�n ge
olarak �zlenmes� ve yönet�lmes� sağlanır. Bunun �ç�n gerekl� �zleme, algılama ve b�lg�lend�rme s�stemler� t

S�nyal�zasyon s�stemler�
MADDE 15 – (1) Şeh�r �ç� ve şeh�rler arası karayollarında traf�k akımını yönetmek, traf�k

artırmak, mevcut/planlanan karayolu ve karayolu elemanlarının kapas�tes�n� maks�mum düzeylerde kullan
oluşturulacak s�nyal�zasyon s�stemler� KGM tarafından bel�rlenm�ş/bel�rlenecek kr�ter, usul ve tekn�k es
olarak yapılır.

(2) S�nyal�zasyon s�stemler�nde kullanılan malzemelerde; Traf�k S�nyal Denetley�c�ler�-Fonks�yo
Kuralları �ç�n TS EN 12675, Traf�k Kontrol Donanımı- S�nyal Lambaları �ç�n TS EN 12368 ve Yol 
S�stemler� �ç�n TS EN 50556 standartlarında bel�rt�len şartlar aranır.

(3) Ulaşımda traf�k akışını düzenlemek üzere kullanılan s�nyal�zasyon s�stemler�nde enerj� tüke
sev�yeye düşürmek amacıyla düşük enerj� tüket�m� olan s�nyal ver�c� lambaların kullanımına öncel�k ver�l

(4) Özel ayrılmış yolu bulunan (tramvay, metrobüs) toplu taşıma s�stemler�ne s�nyal�ze kavşa
traf�k kollarının yoğunlukları da d�kkate alınarak öncel�kl� geç�ş hakkı verecek düzenlemeler yapılır.

(5) S�nyal�ze kavşaklarda yaşanan zaman kaybının azaltılması �ç�n traf�k uyarmalı s�nyal�
kurularak s�nyal opt�m�zasyonu sağlanır.

(6) Kent �ç�nde b�rb�r�ne yakın kavşaklarda yeş�l dalga s�nyal�zasyon s�stemler� kurularak ke
kor�doru oluşturulur.

(7) Traf�k güvenl�ğ� sağlanan kavşaklarda sağ koldan traf�k yönünde �lerleyecek araçların kontr
�mkân tanıyan s�stemler�n yaygınlaştırılması sağlanır.

(8) S�nyal�ze kavşaklarda Karayolları Traf�k Yönetmel�ğ�n�n 141 �nc� maddes�nde bel�rt�len 
öncel�kl� geç�ş hakkı tanınır.

Akıllı ulaşım s�stemler�
MADDE 16 – (1) Bakanlıkça, çağın gerekler�ne uygun olarak ulaşım ve �let�ş�mde, etk�n, hızlı, a

ve entegre yönet�m s�stem�n�n kurulab�lmes� �ç�n;
a) Bel�rl� term�noloj�ye ve standartlara uygun olarak AUS m�mar�s� oluşturulur. AUS’un 

gözetecek tarzda serbest, ad�l ve sürdürüleb�l�r b�r rekabet ortamında yapılmasına �l�şk�n pol�t�ka, stra
esaslar bel�rlen�r.

b) Enerj� ver�ml�l�ğ�n� sağlayacak çevre dostu AUS uygulamalarının gel�şt�r�lmes� ve kullanımı teş
c) AUS �le ulaşımda elektron�k ödeme s�stemler�ne �l�şk�n altyapı, şebeke, yazılım, donanım,

gerekl� tüm yapıların ülke çapında entegre ve b�rl�kte çalışab�l�rl�k esaslarına göre kurulması, �şlet�lmes�
sağlanır.

ç) Elektron�k ödeme ve araç tanımlama s�stemler�nde, araçlara hızlı geç�ş �mkânı tanıyan �ler� tekn
terc�h ed�l�r.

d) Traf�k yoğunluğu, araç tanımlama, akaryakıt tüket�m� ve hava k�rl�l�ğ�n�n �zlenmes�yle �l
toplanması, anal�z ed�lmes� ve raporlanmasını sağlayacak AUS s�stemler�n kurulması ve yaygınlaştırılmas

Akaryakıt tüket�m�n�n �zlenmes�
MADDE 17 – (1) Karayolu ulaşımı �ç�n Emn�yet Genel Müdürlüğü araç tesc�l belges� b�lg�ler

gücü, yakıt t�p�, araç kategor�s� ve model yılı ver�ler�n�; KGM ve Dem�ryolu Tren İşletmec�ler� araç-km, 
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ton-km b�lg�ler�n�; Enerj� P�yasası Düzenleme Kurumu �se yakıt t�pler�ne göre aylık bazda yıllık toplam
b�lg�ler�n� her yılın Mart ayında Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığına b�ld�r�r.

(2) Beled�yeler; taks�, özel halk otobüsü, beled�ye otobüsü, dolmuş, metro, haf�f raylı s�stem, tram
yolu araç sayılarını, taşınan yıllık yolcu sayısını, yolcu-km, araç-km ver�ler�n�, raylı s�stemler�n ve
s�nyal�zasyon s�stemler�n�n �şlet�lmes� �ç�n kullanılan yıllık yakıt ve elektr�k m�ktarını her yılın Mart ayın
Tab�� Kaynaklar Bakanlığına b�ld�r�r.

(3) Şeh�rlerarasında çalışan otobüs ş�rketler� otobüs sayısını, yıllık yakıt tüket�m� b�lg�ler�n�, y
yolcu sayısını, yolcu-km b�lg�ler�n�; nakl�ye ş�rketler� araç sayısını, yıllık yakıt tüket�m� b�lg�ler�n�, yılda t
ton-km b�lg�ler�n� toplar ve her yılın Mart ayında Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığına b�ld�r�r.

(4) Bakanlık; ulusal ve uluslararası gerekl�l�klere uygun olarak den�z araçları �ç�n yakıt tüket�m
s�stem�n� kurar ve yakıt tüket�m�n� �zler, yakıt tüket�m�n�n ve em�syonların azaltılmasına yönel�k önlemler

(5) S�v�l Havacılık Genel Müdürlüğü; uluslararası gerekl�l�klere uygun olarak havayolu araçla
tüket�m� ver� kayıt s�stem�n� kurar ve yakıt tüket�m�n� �zler. S�v�l Havacılık Genel Müdürlüğü tarafınd
taşıyıcılarına em�syonların azaltılmasına yönel�k b�lg�lend�rme yapılır.

(6) Bakanlık, Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığı beled�yelerle �şb�rl�ğ� yapmak suret�yle, �ller�n
s�stemler�n�n ver�ml�l�ğ�n� b�r bütün olarak ve ayrı ayrı değerlend�r�r. Ver�ml�l�ğ� düşük s�stemler�n dah
get�r�lmes� �ç�n çözüm öner�ler� hazırlanır, bu amaçla kaynak sağlanması koord�ne ed�l�r ve �y�leşt�rme sü
ed�l�r.

(7) Bakanlık ve Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığınca, ulaştırma sektöründe tüket�len akaryakıt
�l�şk�n ver�ler�n uluslararası düzeylerdek� gereks�n�mler� de karşılayacak şek�lde s�stemsel veya bel�rl
dâh�l�nde toplanması sağlanır. Ver� gereks�n�mler� �le toplanan ver�ler�n paylaşılması konu
kurum/kuruluşlarla �şb�rl�ğ� sağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Kentsel ulaşım planlaması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6 ncı maddedek� Kentsel Ulaşım Ana Planı ve 9 uncu maddedek� O

Planı bu Yönetmel�ğ�n yayımından �t�baren üç yıl �çer�s�nde �lg�l� beled�yelerce hazırlanır.
(2) Bu Yönetmel�ğ�n yayımlanma tar�h�nden önce Kentsel Ulaşım Ana Planı hazırlayan beled�yel

�lk beş yıllık yen�leme süres� sonunda bu Yönetmel�k �le uyumlu olacak şek�lde rev�ze ederler.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 18 – (1) 9/6/2008 tar�hl� ve 26901 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaş

Ver�ml�l�ğ�n�n Artırılmasına İl�şk�n Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmel�k yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

 
Ek� �ç�n tıklayınız.
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