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Karayolu Trafik Kanunu ve ilgili Karayolu Trafik Yönetmeliği gereği 
Karlı ve buzlu yollarda   “bir takım Kar Zinciri bulundurulması”   zorunludur. 
 
     KARAYOLU TRAFİK KANUNU 
     Araçlarda bulundurulması zorunlu gereçler: 
     MADDE 31- Araçlarda (Değişik: 08.03.2000-4550/1 md.); 
     a)Özelliklerine ve cinslerine göre, yönetmelikte nitelik ve  
        nicelikleri belirtilen gereçlerin, 
            KARAYOLU TRAFİK YÖNETMELİĞİ 
               1) SAYILI CETVEL:   Araçlarda Bulundurulması Gereken Techizat ile  
                                                 Bunların Niteliklerini Gösteren Cetvel 
                  C) HUSUSİYETLERİNE GÖRE ARAÇLARDA BULUNDURULACAK TECHİZAT 
                  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. 
                                 

     bulundurulması ve kullanılır durumda olması zorunludur. 
 

Kar Zinciri bulundurma  zorunluluğu Yaz veya Kış Lastiği takmış , 4X4 ler dahil, tüm 
araçlar için geçerlidir. 
 
Karlı yollara kesinlikle yaz lastikleriyle çıkılmamalı, Trafik yetkililerinin zorlaması 
beklenmeden, mutlaka araç üreticisinin tanımladığı tekerleklere  Kar Zinciri 
takılmalıdır.  
 
Kış Lastiği ve özellikle  M+S Kış Lastiği  , araçlara kar üzerinde yaz lastiklerine göre 
daha yüksek bir ÇEKİŞ ve ( eğer dört tekere de takılıysa ) daha yüksek bir FREN 
olanağı vermektedir, ancak buz üzerinde , özellikle yokuş aşağı inişlerde, kış 
lastiklerinin de yapabileceği fazla bir şey yoktur. Kar Zinciri takılması gereklidir. 
 
Belki kış lastikli 4x4 araçlar önden çekiş veya arkadan itişli ve kış lastikli araçlara 
göre buz üzerinde daha fazla ÇEKİŞ olanağına sahip olabilirler ve yokuş çıkabilirler, 
ancak FREN sırasında tüm araçlar eşittir.  4X4 araçlara da , özellikle ön ve arka 
diferansiyellerin üçüncü bir diferansiyel veya başka esnek bir sistem olmaksızın  
katı bir şekilde bağlı olduğu tiplere, yokuş aşağı inişlerde Kar Zinciri takılması 
tavsiye edilmektedir. 
 
Kış Lastiği takılı araçlara ne zaman Kar Zinciri takılması gerektiği  Trafik Polisi ve 
Trafik Jandarmasının yetkisinde olmakla birlikte , zorunluluk olmaksızın bu 
sorumluluk  öncelikle  sürücülerin üzerindedir. Karlı yollarda Trafik yetkilileri Yaz 
Lastiği takılı araçlardan Kar Zinciri takmalarını isterken, Kış Lastiği takılı araçlardan 
bunu istemeyebilirler. Kış Lastiği takılı olduğu görülmesine karşın , Trafik yetkilileri 
Kar Zinciri takılmasını isterse , sürücülerin kesinlikle bu karara uymaları gereklidir.  
 
Unutulmamalıdır ki, kar üzerinde Kış Lastiği güvenlidir  , ancak buz üzerinde, söküp 
takması son derecede kolay olan  Kar Zinciri ve Kış Lastiği ikilisi daha güvenlidir.    


