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Trafik yollarında kişilerin emniyeti
EHLİYET PUANLARI
Italian road rules foreigners driving licence points...

Trafik yollarında kişilerin emniyeti en önemli sosyal ve ekonomik amaçları bakımıdır.
Yayaların, araçların ve hayvanların sürümü yollar kurallarına göre uygulanmıştır, internasyonal
kanunlarına görede uygulanmıştır.
Kişileri kanunlara zorumlu olarak uymalari için cezalar uygulanmaktadir, yönetimsel ve cezalar ile
ve ehliyetinizden puan düşürme, tabiki kim kanunlara uymazsa.

EHLİYET PUANLARI
Her ehliyet 20 puan ile düzenlenmiştir.
Her seferinde puanların azalımı yani şöförün kanunları çiğnemesi demektir.
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Puanlari geri alabilmek ise yani kanunlari çiğnenildiği günden iki senenin geçmesi ama bu arada
başka kanun çiğnenilmemesi lazim bu iki sene içerisinde. Tabiki sıfır puana gelmeden.
1 ekim 2003 tarihinden sonra ehliyeti alan kişiler yani ehliyetlerini yeni alanlara üç sene içerisinde
çiğnenen kanunlara göre puanları iki kat düşürülmesi kanunen yapılmaktadır.
Ne zaman fazla puan kaybetmeye başlanıldığında, 6 (altı) puan geri almak için surucu kurslarında
kurs görerek puanlarınızı geri alabilirsiniz. NE KADAR PUANINIZ KALDIĞINI ÖĞRENMEK
İSTİYORSANIZ 848 782782 TELEFON AÇARAK ÖĞRENEBİLİRSİNİZ.

* The cost of the fine is increased according to Article 195 (clause 2 bis) of the Highway
Code because the violation/transgression was committed after 10p.m. and before 7 a.m.
Bir ödül eklenildi güzel davranışlı şöförlere iki sene içerisinde hiç puan kaybetmedikleri için 10
puana kadar puan kazanma şansları vardır.
Kanun
Ceza Principal Violation
Puan
Miktar €
141
Aşırı hız virajlarda, kavşaklarda, inişlerde, topluluk yerlerde,
-5
85,00*
geceleri, görüş mesafesi az olan yerlerde.
141
Hız yarışları motorlu araçlarla (örneğin: bahislerle). Ehliyetin elinden
-10
İhbar
alinmasi ve araçın durdurulmasi. Art. 9 bis e 9 ter.
Etmek
142(8) Aşırı hız 11 ve 40 Km/h arası.
-3
169,00*
142(9) Aşırı hız 41 ve 60 Km/h arası. O anda ehliyetin elinden alınması
-6
532,00*
suspension from 1 since 3 months.
Aşırı hızda fazla 60 Km/h. O anda ehliyetin elinden alınması Over
142
-10
829,00*
speed over 60 Km/h. Immediate withdrawal of the driving
(9bis)
license: suspension from 6 since 12 months.
143
Yolun en sağ tarfindaki şeritten devam etmek, iki yada fazla şeritli
-4
41,00
olan tek istikametli yollarda (örneğin: otobant).
143
Ters yönde gitmek.
-4
163,00
143
Virajdayken ters yönde gitmek, görüs mesafesinin az olması veya
-10
321,00
yolun bağlantı yerlerinde veya yönleri ayri yollarda. Ehliyetin elinden
alınması, Ehliuyet durdurulduysa 1 veya 3 ay, hata tekrarlandiysa
ehliyet durdurma 2 veya 6 ay.
145
Stopdayken karşindakini beklememek.
-6
163,00*
145
Başka durumdalardayken beklememek.
-5
163,00*
146
Dikey ve yatay sinyallara uymamak, park levhaları hariç
-2
41,00*
146
Kırmızı ışıktayken geçmek veya polis başka trafik akımını
-6
163,00*
ilerlettirirken (2 senede 2 defa aykırıda bulunulursa ehliyetin
durdurulması 1 ay veya 3 ay.
147
Tren geçitlerinde aykırı davranmalarda.
-6
85,00
148
Görünüm ve yer olmadan araba sollamak, tram ve otobüslerin sağ
-3
81,00
tarafından araba sollama.
148
Diğer araba sollamalarında (2 senede 2 defa aykırıda bulunulursa
-5
81,00
ehliyetin durdurulması from 1 since 3 months).
148
Tramları, ağır araçları, kavsaklarda, virajlarda, iki taşıtı bir anda
-10
163,00
sollama, tren yolları geçitlerinde lambasız ve yol ayrımsız olması vs.
(ehliyetin o anda elinden alınması and suspension from 1 since 3
months; for to have driving license before 3 years the
suspension is from 3 since 6 months).
Ağır taşıtlarla araba sollama (ehliyetin o anda elinden alınması and
148
-10
321,00
suspension from 2 since 6 months; for driving license before 3
years suspension is from 3 since 6 months).
149
Mesafe boşluğuna uymama taktirinde. Hafif hasarli çarpişma.
-3
41,00*
149
Mesafe boşluğuna uymama takdirinden dolayı çıkan kazada
-5
85,00*
arabaların büyük hasarları Hızlı ağır hasarlı Çarpışmaö 2 sene
ıçerısınde Aynı hata tekrarlanırsa Ehlıyer durdurma 1 ve 3 ay arası.
149
Mesate boşluğuna uymama takdirinden dolayı çıkan kazada
-8
422,00*
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insanlarda yaralı calmasi. (If are also heavy damage to vehicles,
suspension driving license from 1 since 3 months).
Işıkların açık olmaması (hemde geceleri yolun kenarında durmak).
Şehir dışında kısa farların kullanımına. Don’t use light during
circulation.
Motor kullanırken ışıkları açık almalı gündüz bıle.
Eğer yolculuk halınde ışıklar açık değılse.
Arabalarla karşılıktayken uzun ışıkları kullanmak.
Dönüş veya işaretsiz veya düzensiz şerit değiştirme.
Tahliye yoldan ana yola geçerken veya tumseklerde veya virajlarda
karşı şerite geçmek.
Sakat olan kişilere ait olan yerlerde, otobüslerin geçit yaptiklari
yerlerde veya otobüs duraklarında durmaklamak. Taşıt veya
Araçlamnız Çekılır.
Yol üzerinde durmuş yada konulmuş olan malzemelerin, üçgen
işaretinin konulmadığı taktirde
Tehlike yaratan malzemelerin yol üzerine düşmeleri veya yayılmaları
(örnegin: yağ, kaygan maddeler, vb.)
Yol kenarında duran araçların veya yol kenarında bulumak üçgen
işaretinin konulmadığı takdirde veya/ve parlak yelek kullanmamak
veya ışık veren aletler olmadığından.
Düzgün olmayan şekilde yüklenen yük (düzgün bağlanmaması veya
söförün görüş mesafesini kısıtlamak). Taşıtların önüne veya
arkasına çıkıntıların olması Yanı haddınden fazla yüklenmesı
karşılığında bütün evraklarınız alınır.
Taşıtlarınıza fazla yük yüklenmesı halınde veya Taşıt 5 kışılık ıse
sen 6 yada 7 yarsa ceza uygulanır. Over numbering on vehicles.
Kamyon veya büyük taşıtlarda arabanıza haddınden fazla Yolcu
alınması ve yüt yüklenmesı halınde ceza yazılır. Over numbering
on other vehicles; obstacles of freedom of activity during
manoeuvre driving.
İki tekerlekli motorlu taşıtların düzgün olmayan şekilde kişi taşınması
veya hayvan veya malzeme. Ikı tekerleklı taşıtlarda arkasında yüt
cekmesı halınde ceza alır.
İki tekerli motorlu taşitlarin kasksız kullanımı, motosikletler içinde
(taşıtın 60 gün durdurulması ve kasksiz olan 18 yaşından büyük
alan kişilerede).
Emniyet kemerinin düzgün kullanılmadığı veya küçük çocuklar için
yapılan koltukların kullanılmaması takdirde (bir sene içinde yapılan
iki tane aykırı davranma ehniyetin yanmasına neden olur 15
günden 2 aya.
Emniyet kemerinin düzgün kullanılmadığı (örneğin: kemerin
yaylarını gevşeterek kemerin fazla sıkmaması).
Sağlığınız açısından lens, gözlük veya kulağınız ıçın herhangı bır
cıhaz kullanılıyorsa ehlıyetınız üzerınde gösterılmelı.
Yolculuk halınde telefon kullanıyorsanız yada müzık ıçın kulaklık
takıyorsanız ceza alırsınız. 2sene ıçınde 2 kere tekrarlanırsa ehlıyet
durdurulur 1 yada 3 ay.
Otobantda yön değiştirme. Ehliyetin elinden alınması ve aracın 3
gün durdurulması. Otabanda yol halınde ıken yön değıştırdığınız
takdırde Yanı gerı dönüldüğünde, 3 ay arabanız durdurulur. Cezası
hemen ödenılmez. Ayrıca 6 ay veya 24 ay ehlıyet durdurulur.
Otobantda geri vitese almak.
Yardım yolu üzerinde yol almak. Ehliyetin elinden alınması 2 aydan
6 aya kadar.
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Acil taşıtlara yol vermemek (polis, jandarma, ambulans, vb.) sirenleri
çalişir vaziyetteyken.
186 bis Driving with a blood alcohol level above zero (and not more than
0.50 grams / liter) for inexperienced drivers, drivers younger than 21
years, professional drivers.
In case of accident, the penalty is doubled.
186 A
Driving with a blood alcohol level above 0.50 and not more than
0.80 g / l; withdrawal and suspension from 3 to 6 months of driving.
In case of accident, the penalty is doubled and administrative
detention of the vehicle for 180 days.
186 B
Driving with a blood alcohol level greater than 0.8 g / l. and not more
than 1.5 g / l. Immediate withdrawal and suspension of driving
license.
186 C
Sarhoş haldeyken araba sürme. Trafik kazlarında zorumlu kontrol
altinda durmak. Ehliyetin dolaysiz yere alınması, Sarhoşken araba
kullanılırsa azda olsa lımıtı aşmasa bıle sürücü kendınde değılse.
Hemen ehlıyet alınır ve Durdurulur. >1,5 g./l. In case of accident
driving license revocation.
186
kontrol altına Eğer sarhoşsanız ve control yaptırmak ıstemıyorsanız.
177
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İhbar
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Uyuşturucu maddeleri aldıktan sonra araba sürme. Uyuşturucu alıp
araba kullanılırsa ve kazaya sebep olduysa yada olmadıysa bıle
durdurulur. Trafik kazalarında zorumlu kontrol altında durmak.
Ehliyetin dolaysız yere alınması
In case of accident driving license revocation.
kontrol altına girmemek. Ehlıyet alınır ve Durdurulur.

-10

To hamper circulation at car accident with only damages to
things, Omission of information , defence safety’s circulation.
Hafif kaza yapip kaçma (zarar malzemelere).
Ağır kaza yapip kaçma (zarar malzemelere). Ehlıyet durdurulur 15
günden 2 aya kodar.
Kaza yapip kaçma ile insanın yaralanması. Ehlıyet durdurulur 1
veya 3 sene, ıkı tekereklı taşıtlar îçın, Sonuçunda taşıtınıza el
konulur.
KAZA yaptıktan sonar yardım etmek yerıne kaçtıysanız Ehlıyet
Durdurulur. 18 aydan 5 seneye kadar.
Yaya geçitinde bekleyen yayalara yol vermemek.
Yaya geçiti olmadan yayaların yolu geçerken onlara yol vermemek.
Eğitilmis köpeklerle veya beyaz sopa ile donatılmış özurlu kişilere
yol vermemek.
Polislerin, jandarmalarin, vb. bu kişilerin dur emrine uymamak,
arabayı kontrol ettirmemek, istedikleri evrakları vermemek. Yolculuk
halınde sızı durdurduysa daha sonra sız yola devem ettıysenız.
Hemen ödenmez.
istedikleri evrakları vermemek. Evraklamnızı göstermek
zorundasınız. Cezası hemen ödenmez.
Kontrol yerlerinde durmamak. Hemen ödenmez.
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Bisikletli Motorlar (Mobiletler)
Bisikletli motorları sürebilmek için yanınızda gerekli olan evraklar:

4

www.italy-ontheroad.it
Ruhsat içeren bütün evraklar yani
motosiklet aldığınızda 4 sene sonra
kontrolden geçmesi gerekir ondan sonra
her iki senede bir.

Sigortası, şase numarasına göre.

Vergisi.

Ehliyet (gerek küçükler için ve büyükler için araba ehliyeti olmamasi).

Kim roporlu uygun sürme ehliyeti işlemleri dahilinde sürücü kurslarına gidebilirler. Öğrenciler ise
okullarında yapilan organizeli kurslara gidebilirler.

From 19 january 2013 must driving licence AM

Diğer Motorlu Tasıtlar
Araba, motosiklet yada başka taşıtları
sürebilmek için gerekli olan evraklar:
Arabanin teknik içeren ruhsatı
hatırlatmak için yani yeni taşıtlar 4
sene bitiminde bakım kontrolunden
geçmesi ve her 2 senede bir
yapılması gerekir.

Sigortası.
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Ehliyet.

SÜRÜCÜNÜN BELGELERİNİ EKSİKLİĞİ NETİCESİ
Eğer belgelerinin evde unutulması neticesinde, belgeleri 15 gün içerisinde trafik polis
şubesine getirmek zorunda. Aksi takdirde bildirmemesi sonucu 422.00 € ceza
uygulanacaktır.
DIŞ ÜLKELERDEN BIRAKILAN TRAFİKTE DOLAŞMA EHLİYETİ İLE

Ehliyeti olan kişiler veya internazional izninin, dış devlet tarafindan bırakılması, italyada
araç kullanabilmeri için ehliyetlerinin tarhi geçmemesi veya izninin, 1 (bir) senelik oturum
alması. 1(BIR) SENE İÇERİSİNDE OTURUM İZNİNİN ALMASINDAN SONRA
EHLİYETLERİNİN TERCUMAN ETTİRMELERİ LAZIM. EHLİYETLERİNİ TERCUMAN
ETTIREMİYORLARSA, SURUCU KURSLARINA GİDİP İTALYAN EHLİYETİ ALMALARI.
Eğer ehliyet yada izni, dış ülke tarafindan bırakılan örneğin uygun olmayan anlaşmalarına
göre italya kabut etti ama bu izni italyanca olarak tercunal edilmesiyle kabul edilmiştir.
Ne zaman yasanın buyruğuna mesleğin açılış, bulguyla ne zaman verilen belge ile (CAP)
bazi araçlarin kullanımına bu evraklarında olması lazim.
Ehliyetli kişilerin veya musade olanların, bir dış devletin bırakmasi bütün davranış
kanunlarına uymaları ve italyan ehliyetleri sahip olan kişilere cazalar uygulanır.
Ehliyetlarin dış ülkeleri tarafından tercuman edilmesi veya avrupa birliğinde olan
ülkelerde
Ne zaman bir ehliyete sahip olan kişinin ehliyeti geçerli ve avrupa ülkelerinden bırakıldığı
an o ehliyet italyada oturum belgesi almış olur. Yani italyada ehlieyetin geçerli olana kadar
doktor kontrolu, vergi düzenlemesi ve ehliyetin üzerine yazılması.
Ehliyetin bırakımında, başka ülkeden ehliyetle değiştiriminde, bazı kontrol altnda geçiliyor:
ruhsal, fisiksen ve ahlaksal.
Kim oturum belgesi ile 1(bir) senesini geçirmişse italyada, ehliyetle araç kullaniyorsa veya
başka oturum evraklarıyla, yabancı devletlerden bırakılan evrakların tarihi bitmişse bu
durumda ceza uygulaniyor ve ehliyetsiz araç kullanan kişilerde, yani 3 (üç) ay araçin
durdurulması ve para cezası.
Kim italyada oturma belgesi ile 1 (bir) seneden az ve ehliyetle araç kullanıyorsa veya
başka oturum belgesi ile, dış ülkede bırakıldı ama tarihinin bitmiş olması
yada
kim italyan oturum belgesi 1 (bir) sene geçirmiş ve araç kullaniyorsa ama elindeki belgeleri
tercuman ettirmeden ve tarihi hala geçerli olmasıyla
kanuna göre ceza verilmesı uygun görülür kimin italyan ehliyetinin tarihi bitmiş olmasıyla
araç kullanmasına. Listedeki olan ülkelerin ehliyetlerinin tercuman edilebilmesi
Up dated: 04/03/2017
CEZAYİR ARNAVUTLUK
ARJANTİN
ALBANIA
AVUSTURYA
BELÇİKA
SERBIJA
HIRVATİSTAN
DANIMARKA
FİLİPPİN
ISRAELE
FİNLANDİYA
FRANSA
ECUADOR
ALMANYA

IRLANDA
İZLANDA
LUBNAN
URUGUAY
LİECHTENSTEİN
LUKSEMBURG
MAKEDONYA
MALTA
SRY LANKA
FAS
NORVEC
HOLLANDA

KOREYA
ROMANYA
SAN MARINO
SLOVENYA
SPANYA
SLOVAK REPUBLIC
İSVEÇ
İSVİÇRE
TAYWAN
TÜRKİYE BRASIL
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JAPONYA
İNGİLTERE
YUNANİSTAN
BULGARISTAN
LATVIA

UKRAINE

POLONYA
PORTEKİZ
MONACO
CYPRUS
LITHUANIA

MACARİSTAN
TUNUS
MALDAVYA
ESTONIA
CZECH REPUBLIC

YABANCILARA:
AŞIRI ÖNEMLİ OLAN DEĞİŞİKLİK SONUÇLARININ MADDE 207 TRAFİK KANUNUN
1. O ZAMAN SUÇLU CEZAYI ÖDEMEK İSTEMEDİĞİNDE – ÖRNEĞİN SURUCU
KURSLARINDA KURS ALMAK İÇİN – YATIRMAK İSTEDİĞİ, DEVAMLI CAZAYI KESEN
MEMURA, CEZAYI BİR TOPLAM FİYATININ İKİ KATI UYGULANARAK.
2. CEZAYI ÖDEMEDĞİ TAKTİRDE ARAÇIN DURDURULMASI, CEZAYI ÖDEYENE KADAR
VE BİR ZAMAN İLE 60 GÜN.
3. EHLİYET SAHİBİ OLAN KİŞİLERE DIŞ DEVLETLERİ TARAFINDAN BIRAKILAN VE
PUANLI EHLİYET SİSTEMİ KULLANMADIĞI, BİLGİ HAZIRLAMA MERKEZİYLE (CED)
TRANSPORT ARAYAPILAR BAKANLIĞI BÖLÜMÜNDEN VE BELLİ TRANSPORT BANKA
BİLGİLERİ.
4. BU İLERLEMELERDEN ŞÖFÖRÜN NUFUS KAYITLARIYLA TUTANAK YAPILIR, TRAFİK
KANUNLARINA GÖRE EHLİYETTEN PUAN KIRILIR.
5. KİM 1 (BİR) SENE İÇERİSİNDE KANUNLARI İŞLEYEREK TOPLAM 20 (YİRMİ) PUAN
KAYBETTİYSE, O KİŞİ İTALYAN TOPRAKLARINDA 2 (İKİ) SENE ARAÇ KULLLANMASI
YASAKLANMIŞTIR.
6. KİM 2 (İKİ) SENE İÇERİSİNDE TRAFİK KANUNLARINI İŞLEYEREK TOPLAM 20 (YİRMİ)
PUAN KAYBETTİYSE O KİŞİ 1 (BİR) SENE SINIRLI ARAÇ KULLANMASI
YASAKLANMIŞTIR.
7. KİM 2 İLE 3 (İKİ İLE ÜÇ) SEN İÇERİSİNDE TRAFİK KANUNLARINI İŞLEYEREK TOPLAM
20 (YİRMİ) PUAN KAYBETMİŞSE O KİŞİ 6 (ALTI) AY SINIRLI ARAÇ KULLANMASI
YASAKLANMIŞTIR.

THANKS TO: YASIN
CAUTION
If you receive a report with ART. 126 BIS, you must communicate the data of the driver of the
vehicle, so that the items from the license will be subtracted\deducted.
If the data of the driver are NOT stated, there will be further fine of 286.00 euros.
Art. 126 bis is added when the police do not know the driver, for example in cases of parking in a
disabled-only area (art.158), or in case of minutes for Safety-speed (art.142.8°, art. 142.9 °), or for
T-Red (art.146 crossing with red light, etc.).
REMEMBER
all sanctions (all records) must be paid within 60 (sixty) days from notification (i.e. after the police
give an handwritten record with signature on, or when you get the record by mail through a
registered letter.
If the minutes (penalty) is not paid within 60 days, the fee (sanzione) gets double and is
registered in your tax form (o tax return).
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