
d) SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNE DAİR 
YÖNETMELİĞİN 4’ÜNCÜ MADDESİNİN SEKİZİNCİ FIKRASI KAPSAMINDA OLUŞTURULAN KOMİSYON 
TARAFINDAN KULLANILACAK KODLAR 

10. Modifiye vites 

10.02 Otomatik vites  

10.04 Uyarlanmış vites kolu 

15. Modifiye edilmiş debriyaj  

15.01 Uyarlanmış debriyaj pedalı 

15.02 Manuel debriyaj 

15.03 Otomatik debriyaj 

15.04 Debriyaj pedalının çalışmasını ya da aktivasyonunun durmasını önlemeye yönelik tedbir  

20. Modifiye edilmiş fren sistemleri  

20.01 Uyarlanmış fren pedalı  

20.03 Sol ayağa uyarlanmış fren pedalı 

20.04 Tabana göre uyarlanmış fren pedalı 

20.05 Eğik fren pedalı 

20.06 Elle çalıştırılan fren 

20.07 Azami Birim Kuvveti ile çalıştırılan fren… (N) (örnek: “20.07 (300N)”) 

20.09 Uyarlanmış park freni  

20.12 Fren pedalının tıkanmasını önlemeye ya da aktivasyonunu sağlamaya yönelik önlem 

20.13 Diz ile harekete geçirilen fren  

20.14 Harici güçle desteklenen fren sistemi 

25. Modifiye hızlanma sistemi  

25.01 Uyarlanmış hız pedalı  

25.03 Eğik hız pedalı 

25.04 Manuel hız pedalı 

25.05 Diz ile harekete geçirilen hız pedalı  

25.06 Harici güçle desteklenen hızlanma sistemi  

25.08 Soldaki hız pedalı 

25.09 Hız pedalının tıkanmasını önlemeye ya da aktivasyonunu sağlamaya yönelik önlem 

31. Pedal uyarlamaları ve pedal tedbirleri  

31.01 Paralel pedallar ekstra seti 

31.02 Aynı seviyede ya da aynıya yakın seviyede pedallar 



31.03 Pedallar ayak yardımıyla çalıştırılmadığında hızlanma sistemi ve pedalların tıkanmasını 
önlemeye ya da aktivasyonunu sağlamaya yönelik önlem 

31.04 Yükseltilmiş zemin 

32. Kombine fren ve hızlanma sistemi  

32.01 Tek elle idare edilen kombine fren ve hızlanma sistemi 

32.02 Dış bir güç tarafından idare edilen kombine fren ve hızlanma sistemi 

33. Kombine fren, hız ve direksiyon sistemi  

33.01 Tek elle dış kuvvet tarafından idare edilen kombine hızlanma, fren ve direksiyon sistemi 

33.02 İki elle dış kuvvet tarafından idare edilen kombine hızlanma, fren ve direksiyon sistemi 

35. Modifiye kontrol düzeni (far düğmeleri, cam sileceği, korna, sinyal lambaları, vb.)  

35.02 Direksiyonu bırakmadan kullanılabilen kontrol cihazları 

35.03 Direksiyondan sol eli çekmeden kullanılabilen kontrol cihazları  

35.04 Direksiyondan sağ eli çekmeden kullanılabilen kontrol cihazları 

35.05 Direksiyon ve hız ile frenleme mekanizmalarının kontrolünü kaybetmeden idare edilebilen 
kontrol cihazları 

40. Modifiye direksiyon  

40.01. Azami birim kuvveti ile çalıştırılan direksiyon … (N) (örneğin: “40.01(140N)”) 

40.05. Uyarlanmış direksiyon simidi (daha büyük/kalın direksiyon simidi, azaltılmış çap, vb.) 

40.06. Direksiyon simidinin uyarlanmış pozisyonu  

40.09. Ayakla işletilen direksiyon  

40.11. Direksiyon simidinde yardımcı cihaz (topuz, direksiyon çatalı vb.) 

40.14. Tek elle/kolla işletilen alternatif uyarlanmış direksiyon sistemi 

40.15. İki elle/kolla işletilen alternatif uyarlanmış direksiyon sistemi 

42. Modifiye edilmiş arka/yan görüş cihazları   

42.01. Arka görüş için uyarlanmış cihaz 

42.03. Yan görüş sağlayan ek iç cihaz 

42.05. Kör nokta görüntüleme cihazı 

42.06. Elektrikle çalışan dış dikiz aynaları 

43. Sürücü koltuğu pozisyonu  

43.01. Normal görüş sağlayacak yükseklikte, direksiyon ve pedaldan normal uzaklıkta sürücü 
koltuğu 

43.02. Vücut şekline göre uyarlanan sürücü koltuğu 

43.03. Sabit duruş için sırt destekli sürücü koltuğu 

43.04. Kol dayanağı olan sürücü koltuğu 

NİYAZİ
Vurgu

NİYAZİ
Vurgu



43.06. Ayarlanabilir emniyet kemeri 

43.07. Sabit bir duruş için destekli emniyet kemeri  

44. Motosiklet modifikasyonları  

44.01. Tek elle işletilen fren 

44.02. Uyarlanmış ön frenler 

44.03. Uyarlanmış arka frenler 

44.04. Uyarlanmış hız sistemi 

44.08. Motosiklet hareket halinde, dururken ve beklerken sürücünün iki ayağının da aynı anda yere 
değebileceği  şekilde uyarlanmış koltuk yüksekliği, 

44.09. Azami birim kuvveti ile çalıştırılan ön fren …(N)    (örneğin: “44.09(140N)”) 

44.10. Azami birim kuvveti ile çalıştırılan arka fren …(N) (örneğin: “44.10(140N)”) 

44.11. Uyarlanmış ayak dayama yeri 

44.12. Uyarlanmış tutma kolu 

45. Sadece sepetli motosiklet kullanabilir 

46. Sadece üç tekerlekli motosiklet kullanabilir 

47.  İki tekerlekli araç kullanamaz 

50. Sadece…………..plaka/şasi numaralı aracı kullanabilir. 

78. Sadece otomatik vitesli araç kullanabilir 

102. Ticari araç, resmi araç, ambulans kullanamaz 

 


