
9.2.'17 tarihli KHK ve 65/A, 1.4.'17 tarihli UDHB Tebliğine göre: 

Özel Otomobillere Kış Lastiği zorunlu mu?  

 

 

Kış Lastiği ile ilgili Kanun (65/A) ve 1 Nisan 2017 UDHB Tebliği arasındaki farklılıklar 
ekteki tablodadır: 

1) Temel sorun kanundaki "Eşya ve Yolcu taşıyan araçlar" tanımının Ticari araçları 
işaret etmesi. Ticari olan Otomobil dahil, özel otomobil hariç. 

2) 65/A'da "Römorklar hariç" diye bir tanım olmadığı halde tebliğde hariç tutulması 
kanunla çelişkili. 

3) 65/A'da "Kış Lastiği" denildiği için akıllara sertifikalı Üç Tepeli Dağ İçinde Kar 
Taneli (3PMSF) lastikler geliyor. Tebliğde ise sertifikasız M+S lastiklerinin Kış Lastiği 
tanımına alınması kanuna aykırı. 

 
31 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Trafik Güvenliği Stratejisi 
Eylem Planı içinde yer alan "2015 yılı sonuna kadar 2918 sayılı Trafik Kanununa Kış 
Lastiği tanımının yer alması" hedefine 2012'de yayınlanan UDHB Kış Lastiği 
Yönetmeliği ile Ticari Araçlara Kış Lastiği zorunluluğu getirilerek  büyük oranda 
yaklaşılmıştı. Hedef ile ilgili  nihai adım 9 Şubat 2017'de KHK/687 ile atıldı. Ancak ne 
yazık ki, 2012 yılındaki UDHB yönetmeliği kopya edildiği için  2918 sayılı Trafik 
Kanuna eklenen 65/A maddesinde  "Yolcu ve Eşya taşımalarında kullanılan 
araçlar"  yani Ticari Araçlarla ilgili kavramlar yer aldı. Sonuç olarak ne yazık ki özel 
araçlar için Kış Lastiği zorunluluğu yok.  
 

Tebliğin kanunla çelişmesi hukuksal sorunlar doğuracaktır. Acilen 65/A'ya müdahale 
yapılması gerekir. Ya da tebliğ revize edilip özel otomobilleri dolaylı olarak dahil eden 
görüntüden kurtarılmalı. 

 



65/A'da özel otomobilleri de Kış Lastiğini kapsamına alınacak düzenleme sonrası 
değiştirilirse UDHB tebliğinde şu noktalara dikkat edilmeli:   
 
1) TIR'ların römorklarına (kademeli bir geçişle örneğin her sene bir dingile daha 
takılması üç senede üç dingile) M+S veya 3PMSF lastiği zorunlu olmalı, 
 
2) Şehirlerarası otobüslere, Bolu'nun doğusuna gideceklere, 3PMSF lastiği tüm 
dingillerde zorunlu olmalı, 
 
3) Denetimleri kolaylaştırmak için Şehirlerarası Otobüslerden başlayarak tüm 
araçlara kademeli şekilde "Kış Lastiği Denetim Belgesi" zorunlu olmalı. Bu belge 
Kaza Tespit Tutanağına eklenmeli,  
 
4) Denetimleri kolaylaştırmak için Lastiklerin yanaklarındaki M+S ve/veya 3PMSF 
sembolleri beyaz boya ile boyanmalı, 
 
2918 sayılı kanuna 65/A maddesiyle Kış Lastiği tanımı ve zorunluluğu girdiği için 
Sigortalar bu kıştan itibaren şartları sağlamayan araçlara tazminat ödemeyecek veya 
hasarı araç sahibine rücu edecektir.   
 

 



 
 

 



 
 
 
 
 



 

 



 



 



 


