
İngiltere'de araç sürmeye ilişkin yasal asgari standart için: www.gov.uk/guidance/the-highway-code
Yardım için (+44) 300123 5000 numaralı telefondan İngiltere Karayolları İdaresini arayın. 

Acil durumlarda 999'u arayın

İhtiyaç duyacağınız taşıma belgeleri 

Aracınız ve yükünüz ile Birleşik Krallık’a girmek için doğru belgelere sahip olmanız gerekmektedir. Kendi ülkenizdeki 
yetkililere danışarak kontrol edin. Yeni 2021 kuralları hakkında bilgi edinmek için www.gov.uk adresini ziyaret edin ve 
‘new rules 2021’ seçeneğini arayın. 

Sürücü ehliyeti

Yeşil kart

Ödeme Vergisi

Önceden ödenmiş 
yol ücretleri

Emisyon ücretleri

Trafik yoğunluğu ücretleri

Siz yola çıkmadan önce gerekli bazı kontroller
www.gov.uk/guidance/carry-out-daily-heavy-goods-vehicle-hgv-walkaround-checks

Hız dönüştürme

Yükseklik dönüştürme

Fit - inç

Metre

Mil / 
Saat

Kilometre / 
Saat

İngiltere’de karayolu hız limitleri Mil/Saat olarak Ulusal hız limiti www.gov.uk/speed-limits

Azami yüklü 
ağırlığı 7,5 tonu 
geçmeyen mal 
araçları. 

Azami yüklü ağırlığı 
7,5 tonu geçen 
mal araçları, tır 
kamyonu ya da 
bir römorku olan. 
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İngiltere otoyollarında araç sürmek
Büyük Britanya dışından gelen mal araçları sürücüleri için bir kılavuz
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Birleşik Krallık döner kavşakları: 
Döner kavşaklarda saat yönünde 
gidin, sağ taraftan gelene yol verin.

Mola verin: 
Mola vermeyi unutmayın, şu adresi 
ziyaret edin: www.gov.uk/
drivers-hours/eu-rules

Kör noktalara dikkat edin: Hızlı 
referans rehberiniz için bu QR 
kodunu tarayın. 

İzin verilen yerlere park edin: 
Kamyon dinlenme servis alanları gibi 
güvenli yerlerde. Çıkış yollarına ya 
da banketlere park etmeyin.

İngiltere'de araç sürmeye ilişkin yasal asgari standart için: www.gov.uk/guidance/the-highway-code
Yardım için (+44) 300123 5000 numaralı telefondan İngiltere Karayolları İdaresini arayın. 

Acil durumlarda 999'u arayın

Eğer güvenli bir şekilde ulaşabiliyorsanız acil 
durum alanını kullanın ya da eğer varsa banketi 

kullanın. Tehlike uyarı ışıklarınızı ve sis farları ya da yan 
ışıklar gibi diğer ışıkları açın.
Bir uyarı üçgeni açıp koymayın

Eğer mümkünse aracınızdan sol taraftan dışarıya 
çıkın ve çarpma bariyerlerinin arkasında durun.

Tedarik edilen ücretsiz telefonu kullanarak 
İngiltere Karayolları İdaresini arayın. 
Alternatif olarak, bir cep telefonu kullanın ve 

0300 123 5000'i arayın. Konumunuzu belirleyebilmemiz 
için işaret noktası direklerini kullanın.

Aracınızdan ve hareketli trafikten her zaman uzak 
durun ve arıza giderme servis sağlayıcınızla 

temasa geçin.
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tabelası
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tabelası

İşaret 
noktası 

direği
İşaret 
noktası 
direği

Acil durum 
alanlarına 
sahip otoyollar

Acil durum 
alanlarına 
sahip otoyollar

Arıza ve kurtarma
Çoğu arızalar önlenebilir. Yola çıkmadan önce aracınızı kontrol edin ve arıza giderme hizmeti sağlayıcınızın ayrıntılarını 
yanınızda bulundurun. Eğer aracınız hasarlıysa ya da sorunları varmış gibi görünüyorsa, her zaman hızlı bir şekilde 
otoyoldan çıkış yapmaya çalışın. Eğer bunu yapmanız mümkün değilse, şu adımları izlemelisiniz:

Eğer aracınızdan güvenli bir şekilde çıkmanız mümkün değilse, bekleyecek güvenli bir yer yoksa ya da hayati tehlike 
altında olduğunuzu düşünüyorsanız, tehlike uyarı ışıklarını yakın ve emniyet kemeriniz takılı olarak aracınızda kalın. 
Eğer bir cep telefonunuz varsa, 999 hattından derhal Polisi arayın.
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Yol çalışması bilgileri için www.trafficengland.com üzerinden İngiltere Trafik İdaresine kaydolun. 
Trafik memurlarımız karayolu kullanıcılarını desteklerler ve onları güvende tutarlar. İstenildiğinde, 
onların talimatlarına uymalısınız.

Trafik bilgileri

Acil Alan
Sadece acil durumlarda 

kullanmak için

Solda kalın ve sadece sağ taraftan araç geçin

İKİDEN FAZLA AKTİF ÇALIŞAN ŞERİTİ OLAN YOLLARDA 7.5 TONDAN DAHA AĞIR MAL ARAÇLARININ DIŞ ŞERİTE GİRMELERİ YASAKTIR

Ölçekli değildir

Araçlar arasındaki mesafenizi koruyun

KIRMIZI BİR X İŞARETİ BİR ŞERİTİN KAPALI OLDUĞU ANLAMINA GELİR
Kırmızı X işareti 

gösteren bir şeriti 
KULLANMAYIN

Ölçekli değildir

Karayollarımızda güvenli olun 

Daha fazla bilgi için şurayı ziyaret edin: www.gov.uk/guidance/how-to-drive-on-a-smart-motorway
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Kent bölgesinde trafik yönetim sistemi – Brock Operasyonu

https://highwaysengland.co.uk/our-work/south-east/m20-junction-8-to-9-moveable-barrier/

Manş Kanalı geçiş hizmetlerinde bir aksama olması halinde, özel bir araç kullanılarak 
yeni bir beton hareketli bariyer yerleştirilebilir. Bu teknoloji aksama süresince Kent 
bölgesinde M20 otoyolunun açık tutulamasını temin ederken, aynı zamanda otoyolun 
normal trafik koşullarında her iki yönde de üç şerit, bir banket ve 70 mil/saat hız 
sınırlarını korumasına izin verecek şekilde tasarlanmıştır. Bu uygulama malların Birleşik 
Krallık’a girip çıkmaya devam etmesini temin etmeye yardımcı olacaktır. M20 otoyolu 
hareketli bariyeri hakkında bilgi edinmek için web sitesini ziyaret edin:
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