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Tanımlar .....
21) Yarı RÖMORK: Bir kısmı motorlu taşıt
veya araç üzerine oturan, taşıdığı yükün ve
kendi ağırlığının bir kısmı motorlu araç
tarafından taşınan RÖMORK tur.
22) Hafif RÖMORK: Azami yüklü ağırlığı 0.75
tonu geçmeyen RÖMORK veya yarı RÖMORK
tur.
4) O Sınıfı – Bir motorlu araç tarafından
çekilen RÖMORK veya yarı RÖMORK
motorsuz yük taşıma araçlarıdır.

Araçların Tescil Mecburiyeti .....
a) Askeri araçlar, iş makineleri ve raylı
sistemle çalışanlar dışındaki bütün motorlu
araçlar ile tescile tabi motorlu araçlara
takılarak kullanılacak yapıda ve yüklü
ağırlığı 750 kg.’ın üstünde olan RÖMORK ve
yarı RÖMORK ların tescilleri trafik tescil
kuruluşlarınca yapılır

Çekici ve RÖMORKların Tescili
Madde 42- Çekici araçlar ile yüklü ağırlığı
750 kg.’ın üstündeki RÖMORK ve yarı
RÖMORK lar (traktör RÖMORKları hariç), bu
Yönetmeliğin 29 uncu maddesindeki esas ve
usullere uygun olarak ayrı ayrı tescil
edilirler.

PlakaTakılma Yerleri ve Sayıları......
Madde 54- Tescil plakaları araçlara aşağıda
gösterildiği şekilde ve sayıda takılır.
b) RÖMORK ve yarı RÖMORK lara arkada
RÖMORK ekseni üzerine 1 adet,
Tescile tabi olmamakla beraber, yüklü
ağırlığı 750 kilograma kadar olan RÖMORK
veya yarı RÖMORKların arkasına çeken araca
verilen numarayı taşıyan plaka takılır veya
resmedilir.

Araçların Teknik Şartlara Uygunluğu
ve Muayeneleri ....
a) Hususi otomobiller ile bunların her türlü
RÖMORK ları ilk 3 yaş sonunda ve devamında
her 2 yılda bir,
d) Diğer bütün motorlu araçlar ile bunların
her türlü RÖMORK ları ilk 1 yaş sonunda ve

devamında yılda bir periyodik muayeneye
tabi tutulur.


Sürücü Belgelerine Dair Esaslar
(Değişik:09.09.1997-23105) E Sınıfı Sürücü
Belgesi sahipleri D Sınıfı Sürücü Belgesi ile
sürülen çekici türündeki araçları
kullanabilmeleri için sürücü kurslarında
RÖMORKlu veya yarı RÖMORKlu araçlarla
uygulamalı sınava tabi tutulurlar. Bu durum
sürücü belgesine de işlenir.
RÖMORK Takarak Araç Kullanma
Madde 86- B, C ve E Sınıfı Sürücü Belgesi
sahipleri, araçlarına en çok yüklü ağırlığı
750 kg.’a kadar olan (750 kg. dahil) olan
hafif RÖMORKlardan birini takıp
kullanabilirler.
750 kg.’ı üstündeki RÖMORKları araçlarına
takıp kullanabilmeleri için uygulamalı
sınavlardan geçirilmiş olmaları ve
belgelerine işlenmiş bulunması mecburidir.
Uygulamalı sınavlar RÖMORKlu takılmış
araçla yapılır.

Hız sınırları
RÖMORK lu veya yarı RÖMORK lu araçlarda
(RÖMORK takmış LTT hariç) en çok hız sınırı
aynı cins RÖMORKsuz araçlara ait en çok hız
sınırından saatte 10 km. daha düşüktür.

Araçların Manevralarına Dair
Kurallar........
.... kamyon, otobüs, çekici, RÖMORK veya
yarı RÖMORKlu bir aracın geri manevrası,
sürücünün görüşüne açık alanda emniyetle
sağlanamıyor ise, tehlikesizce geriye
hareket edebilmeleri ve uyarılmaları için bir
gözcü bulundurmaları mecburidir.
d) Görüş alanları dışında kalan yerler varsa
veya araçları kamyon, çekici, otobüs veya
RÖMORK tak ılı bir araç ise, tehlikesizce
hareket edebilmeleri ve uyarılmaları için bir
gözcü bulundurmaları gerekir.

