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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Belediye Suçlarına İlişkin Ceza Hükümleri 

Hakkında Kanun Tasarısının maddeleri üzerindeki 
görüşmelere devam edildi. 

7 Haziran 1983 Salı günü saat 14.00'te toplanmak 
üzere Birleşime saat 19.08'de son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan , 

Başkanvekili 

Ali Nejat ALPAT A. Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. 21.7.1971 Tarihli ve 1447 Sayıh Ticarî İşletme 

Rehni Kanununun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrası
nın Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı, (7/717) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 3.6,1983) (İktisadî İşler 
(Esas) ve Malî İşler komisyonlarına : 6.6,1983) 

2. 4 Ocak 1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Değişik 87 nci Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı. 

/ . — Brüksel'de yapılacak olan Avrupa Grubu ve 
Savunma Planlama Komitesi Bakanlar ilkbahar 1983 
Toplantısına katılmak üzere 28 Mayıs - 4 Haziran 
1983 tarihleri arasında Belçika'ya gidecek olan Mîllî 

(1/718) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.6.1983) (Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonuna : 6.6.1983) 

Rapor 

3. Danışma Meclisi Üyesi Mehmet PAMAK ve 
10 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 
ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu raporları. (2/61) 
(S. Sayısı : 273'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 7.6.1983) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

Savunma Bakanı Ümit Halûk BAYÜLKEN'e, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Zeyyad BAY KARA' 
nın vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/592) 

»•« 

BtRtNCt OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 
BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 

KÂTtP ÜYELER : M. Tâlat SARAÇOĞLU, Ali Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Danış Meclisinin 114 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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BAŞKAN — Gündemin Sunuşlar bölümünde Sa
yın Cumhurbaşkanının tezkereleri var, okutuyorum 
efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Brüksel'de yapılacak olan Avrupa Grubu ve Sa

vunma Planlama Komitesi Bakanlar ilkbahar 1983 
toplantısına katılmak üzere 28 Mayıs - 4 Haziran 1983 
tarihleri arasında Belçika'ya gidecek olan Millî Sa
vunma Bakanı Ümit Halûk Bayülken'in dönüşüne 
kadar; Millî Savunma Bakanlığına Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Zeyyad Baykara'nın vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Neıv -' York'ta düzenlenecek Türk - Ameri
kan İşadamları Konferansına ve Belgrad'da yapılacak 
olan VI. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Kon
feransına katılmak üzere 24 Mayıs - 16 Haziran 1983 
tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri ve Yu
goslavya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Sermet Refik 
PASİN'e, Maliye Bakanı Adnan Başer KAFAOĞLU' 
nun vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/591) 

BAŞKAN — İkinci tezkereyi okutuyorum. 

V. — GÖRt 

/. — Belediye Suçlarına İlişkin Ceza Hükümleri 
Hakkında. Kanun Tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sos
yal İşler ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/564) (S. Sayısı : 308) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündemin «Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Ko

misyonlardan Gelen İşler» bölümüne geçiyoruz. Ön
ceki birleşimlerde «Belediye Suçlarına tlişkin Ceza 
Hkümleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Komisyon 
Raporları» üzerinde görüşmelere başlamış ve bû Ta
sarının 17 nci maddesine kadar görüşmeler tamam
lanmış bulunmaktadır. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Yetki belgesi tamam. 
18 inci maddeyi okutuyorum efendim. 

(1) 308 S. Sayılı Basmayazı 2.6.1983 tarihli 112 
nci Birleşim tutanağının sonundadır. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
New - York'ta düzenlenecek «Tarıma Dayalı Sa

nayiler» konulu Türk - Amerikan işadamları Kon
feransına ve Belgrad'da yapılacak olan VI. Birleşmiş 
Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansına katılmak 
üzere 24 Mayıs - 16 Haziran 1983 tarihleri arasında 
Amerika Birleşik Devletlerine ve Yugoslavya'ya gi
decek olan Devlet Bakanı Sermet Refik Pasin'in dö
nüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Maliye Bakanı 
Adnan Başer iKafaoğlu'nun vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Şerafettin YARKIN in, Tarım ve Orman, 
Köy İşleri ve Kooperatifler Komisyonu üyeliğinden 
çekildiğine dair önergesi. (4/57) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, sunuşlar bölümünde 
Sayın Yarkın'ın bir dilekçesi var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
İki komisyon üyeliğinin birlikte yürütülmesinin 

güçlüğü nedeniyle «Tarım ve Orman, Köy işleri ve 
Kooperatifler Komisyonu» üyeliğinden istifa edi
yorum. 

Saygılarımla arz ederim. 
Şerafettin YARKIN 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli, Geçici Hükümler ve Yürürlük 

Belediyece Mahkemeye Başvurma : 
MADDE 18. — Türk Ceza Kanunu ile diğer ka

nunların mahkemelerin yargısına bıraktığı belediye 
suçlarında yasal kovuşturma yapılması istemiyle be
lediyelerce Cumhuriyet Savcılığına gönderilecek ya
zılar, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 164 
üncü Maddesinde yazılı dilekçe niteliğindedir. Bu is
temler hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun 1'64 üncü ve daha sonraki maddeleri uygulanır. 

Kabahat türünden olan suçlarda ise belediyece ya
pılacak yazılı başvurularda aynı Kanunun ihbara 
ilişkin 151 ve daha sonraki maddeleri uygulanır. 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz iste
yen sayın üyeler lütfen adlarını yazdırsınlar efen
dim?.. Söz isteyen?.. Yok. 

'Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir açıklama
nız?.. Yok. 

rŞÜLEN İŞLER 

— 479 — 
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Bu madde ile ilgili soru sormak isteyen sayın üye
miz var mı efendim?.. Yok. 

Bu madde ile ilgili Sayın Genc'in bir önergesi var, 
okutuyorum. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, ben bir yeni 
madde olmasını, 18 inci maddeden önce böyle bir 
maddenin konmasını istiyorum. 

'BAŞKAN — O zaman müsaade ederseniz bu 
maddeyi görüşelim, ondan sonra Sayın Genç. 

SERDA KURTOĞLU — Yazım için bir şey 
söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Kurtoğlu, buyurun efendim. 
SERDA KURTOĞLU — Efendim müzakere et

tiğimiz maddede «Türk Ceza Kanunu ile» diye baş
layan tabir «Türk Ceza Kanununun ve» olacak. 

IBAŞKAN — Evet efendim. Yani «ile» yi kaldı
rıyorsunuz, «Türk Ceza Kanununun ve diğer kanun
ların» şeklinde. 

Komisyondan ve Hükümetten soralım efendim. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Olabi
lir efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ CAHİT 
BAYER —Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Kurtoğlu'nun 
bu düzeltmesine Komisyon ve Hükümet iştirak et
tiğine göre, birinci satırdaki «Türk Ceza Kanunu ile» 
yi değiştiriyor, «Türk Ceza Kanununun ve diğer ka
nunların» biçiminde düzeltilmiş haliyle bu maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 18 inci madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, yeni bir madde ilavesine ilişkin Sa
yın Genc'in önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Belediye Suçlarına İlişkin Ya

sa Tasarısına aşağıdaki maddenin 17 nci maddeden 
sonra 18 inci madde olarak Tasarıya ilavesini arz 
ederim.* 

Kamer GENÇ 
Haksız tahsil edilen paraların iadesi. 
Madde 18. — Bu Kanun gereğince kesilen ve 

tahsil edilen paraların haksız olduğuna karar veril
diği takdirde ilgililerin idareye başvurduğu gün veya 
engeç ertesi gün kendisine iade edilmesi zorunludur. 

BAŞKAN — Sayın Genç, buyurun efendim.' 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Dün 10 uncu maddeyi itirazın ceza uygulamasını 

durdurmayacağı şeklinde değiştirdik. Yalnız işyerini J 

kapatma cezasını durduracağı biçimine dönüştü bu 
10 uncu maddenin son fıkrası. Şimdi benim verdiğim 
önergede diyorum ki, hiç olmazsa bir tüccara, esna
fa belediyece haksız bir ceza verildiği mahkeme ka
rarıyla sabit olduktan sonra ilgili bu kararı idareye 
ibraz ettiği gün, önceden haksız olarak tahsil edilen 
para ya o gün veyahutta o gün müsait değilse en 
geç ertesi gün kendisine iade edilsin. 

Bu önergeyi vermekteki amacım, dün de burada 
izah etmiştim, özellikle belediye ile Maliyenin haksız 
olarak tahsil ettiği paraların vatandaşlar tarafından 
geri alınmasının çok büyük bir müşkülat doğurduğu
nu ve bunun tahsilinin uzun bir zaman aldığını, bu
rada da hiç olmazsa vatandaştan bir yandan haksız 
bir para tahsilatını yapan idarenin kendisine müra
caat eden vatandaşın isteğini en kısa zamanda yerine 
getirmesi yolunda bir hükmün şevkinde vatandaşlar, 
yönünden bir güvence teşkil edeceğini ve bunu ay
larca, belki yıllarca sürüncemede bırakan belediye
lerin de 'olabileceğini, hatta Sayın .Komisyonumuz 
kabul ediyorlarsa bu şekilde haksız para tahsilatları
nın ilgilinin müracaatı üzerine aynı gün veya mütea
kip gün vermeyen idarelere de normal bir faiz ta
hakkuku şeklinde de bir değiştirme gerektiğine de ina
nıyorum, 

Komisyonun ve Genel Kurulun takdirine bırakı
rım efendim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın üyeler, Sayın Genc'in önergesinin lehinde 

ve aleyhinde söz isteyen sayın üye var mı efendim?.. 
Yok. 

Sayın Komisyon buyurun. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Sayın 
Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; 

Belediyelerce haksız tahsil edilen paraların nasıl 
ödeneceği Belediye Muhasebe Usulü Tüzüğünde ve 
Belediye Muhasebe Usulü Yönetmeliğinde belirtil
miştir; fakat burada da buna bir madde ilave edil
mesinde kanaatimizce fazla bir sakınca yoktur. Yal
nız bu iki gün konusu olmayabilir; yani makbuz bu
lunacak, karar eklenecek, verile emri düzenlenecek. 
Hele bu büyük belediyelerde iki gün içinde gerçek
leşmeyebilir. Biz Komisyon olarak 17 nci maddenin 
sonuna belediyelerce haksız tahsil edildiği anlaşılan 
paraların yedi gün içinde sahiplerine iade edilmesi 
gerektiği yolunda bir fıkra ilavesini uygun görüyo-
ruz< 
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SELÇUK KANTARCIOĞLU — En geç. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — En geç 
yedi gün içinde, evet. 

Yalnız redakte; yani yazım bakımından verilirse 
onu da yazabiliriz. 

BAŞKAN — Yalnız efendim bir husus var. 17 
nci madde daha önceden kabul edilmişti. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE, DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Yalnız 
bu müstakil bir madde olacak nitelikte değil aslında 
eğer... 

BAŞKAN — Yani yeniden Malumuâliniz Genel 
Kurulumuzda bir müzakere tekrarı söz konusu... 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — O za
man ayrı madde de olabilir. 

BAŞKAN — Bir ayrı madde olarak lütfederse
niz ona Sayın Genç de katılırlarsa... Değil mi efen
dim?.. 

KAMER GENÇ — Ayrı bir maddeye ben katılı
rım Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — O zaman bize lütfen yeni bir mad
de olarak gönderseniz Komisyon olarak, biz bu öner
geyi burada bırakalım, diğer maddeye geçelim. 

Sayın Hükümet de katılıyor mu efendim buna?.. 
Katılıyor. 

Yeni bir madde düzenlemesi getireceksiniz Ko
misyon olarak. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Ta
mam efendim. 

BAŞKAN — Oldu efendim. 
Sayın üyeler; 
Sayın Genc'in önergesinin bir bölümüne Komis

yon katılarak, ve Sayın Genç de o katılma istikame
tinde önergesini değiştirdiğini beyan etmesi durumu 
söz konusudur. Komisyon yeni bir madde getirecek
tir ve bu madde 17 nci maddenin altına girecek, 18 
olacak; çünkü bir başka bölüm oluyor ve bizim biraz 
evvel kabul buyurduğumuz 18 inci madde de bu du
rumda 19 uncu madde olacaktır. 

önergeyi Komisyona veriyorum efendim. 
Sayın üyeler; 
Bu durumda eski 19, şimdi yeni 20 nci madde 

olan maddeyi okutuyorum efendim. 
Görevli Mahkeme : 
MADDE 19. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek 

Kurulu mahallî sulh mahkemelerinden birisini bu 

1 .6 .im 0 :1 
Kanunla verilen işleri yapmak üzere görevlendirebi
lir, 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üyemiz var mı efendim?.. 

HAYATİ GÜRTAN — Bir soru var Sayın Baş
kanım, 

BAŞKAN — Sayın Gürtan, konuşma isteğini tes
pit edeyim de efendim.. 

Söz isteyen sayın üye yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bu maddeyle 

ilgili bir açıklamanız var mı efendim?.. Yok. 
iBaşka soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Gürtan, buyurun sorunuzu efendim. 

HAYATI GÜRTAN — Sayın Başkanım; 
Bu 19 uncu maddenin son sözcüğü «görevlendi

rilebilir» şeklinde bitiyor. «Acaba görevlendirilmezse 
ne olur?..» gibi bir soru geldi aklıma. «'Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu mahallî sulh mahkemelerin
den birisini bu Kanunla verilen işleri yapmak üzere 
görevlendirebilir» deniyor. • Görevlendirilmezse ne 
olur?.. Bunu öğrenmek istedim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soralım efendim. 
Sayın Komisyon, Sayın Gürtan derler ki, «Sulh 

ceza mahkemesinden birini Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu görevlendirebilir, diyorsunuz. Görev 
verebilirler. Görev müstemiren verilmediği takdirde 
durum ne olacaktır?..» diyorlar. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Sayın 
Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; > 

Her yerde birden ziyade sulh ceza mahkehesi yok
tur. Bu birden ziyade sulh ceza mahkemesi olan yer
lerde bir mahkemeyi görevlendirebilirle yetkisinin 
Yüksek Hâkimler Kuruluna verilmesidir. Görev ve
rilmediği takdirde orada kendi usulüne göre bu dos^ 
ya ilgili mahkemeye tevdi edilecektir. 

BAŞKAN — Yani tek sulh ceza mahkehesi varsa 
zaten o görevlidir; ama birden ziyade varsa... «Mah
kemelerinden» deyimini kullandığınız için diyorsunuz 
herhalde bunu, değil mi efendim?.. Ankara'da 8 tane 
varsa örneğin. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Evet, 
bunların birini görevlendirebilir. 

BAŞKAN — Sayın Gürtan, buyurun. 
HAYATI GÜRTAN — Sayın Başkanım; çok 

özür dilerim. O zaman bu cümlenin «görevlendirile- -

— 481 — 
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bilir» değil de «görevlendirilir» olması lazım değil mi t 
efendim?.. I 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, müsaade eder 
misiniz?.. I 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bilge. 
Sayın Barangil işaret buyurdular, buyurun Sayın 

Barangil. 
İBRAHİM BARANGİL — Efendim, benim de 

Sayın Komisyondan bir sorum var. I 
Görevlendirilen mahkeme «sulh mahkemesi» di

ye geçiyor. Halbuki biz kabul edilen 10 uncu madde
nin son fıkrasında bunun «mahallî sulh ceza mahke- I 
mesi» olarak düzeltildiğini görüyoruz. Acaba bura- I 
da da bir düzeltme lüzumu düşünmüyorlar mı?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barangil. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Evet, 
«ceza» kelimesi ilave edilebilir efendim. Edilir, katı- I 
lıyoruz efendim. I 

BAŞKAN — Edildi; «sulh ceza mahkemelerinden I 
birisi...» I 

Sayın Bilge buyurun efendim. I 
NECİP BİLGE — Efendim, «görevlendirilebilir» 

le ilgili bir husus hakkında açıklamada bulunmak is- I 
tiyorum. 

Birkaç tane asliye veya sulh mahkemesi bulunanı- I 
ğu takdirde adliyede mevcut olan bir şey vardır. Nö- I 
betçi mahkeme vardır. Nöbetçi mahkemeye müraca- I 
at edilir. Onlar birer ay nöbet tutarlar ve nöbetçi I 
mahkeme gelen evrakı diğer mahkemeler arasında I 
tevzi eder. Binaenaleyh, Yüksek Hâkimler Kurulunca 
bir görevlendirme olmadığı takdirde bu nöbetçi mah- I 
kemenin tevziî esas tutulur. Mesele yoktur, halledil
miştir. Tatbikat da böyledir. I 

BAŞKAN — Yani, zabıtlara geçmesi bakımından I 
evet uygundur. I 

Sayın üyeler; I 
Bu madde üzerinde bir önerge bulunmamaktadır. I 

Yalnız, «mahallî sulh mahkemesi» nin yanına «ma- I 
hallî sulh ceza mahkemelerinden birisini» biçiminde 
düzelterek bu maddeyi oylarınıza sunuyorum efen- I 
dim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka- I 
bul edilmiştir. I 

20 nci maddeyi okutuyorum efendim. I 
NECİP BİLGE — Yirmibir. 
BAŞKAN — Efendim, Komisyonun bir başka iti- I 

razı şey olacak da, «Daha evvel uygulamasını yaptık. I 
Yeni bir madde yerine, 17/1 şeklinde olabilir» dedi- I 
ler. öyle bir haber geldi; değil mi efendim?.. O ba- | 
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kımdan, biz yine 20 olarak okutalım da efendim, so
nucunu, değiştireceğiz numaraları zaten. 

Yönetmelik yapılması 
MADDE 20. — Bu Kanunun uygulanmasına 

ilişkin işlemlerle kanunda öngörülen tutanak ve ben
zeri basılı kâğıtların biçim ve içerikleri İçişleri, Ada
let ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlıklarınca altı 
ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üyemiz var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Hükümet, Sayın Komisyon, bir açıklama
nız?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı?.. Yok. 
Bu maddeyle ilgili Sayın Yarkın'ın bir önergesi 

var, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz 308 Sıra Sayılı Tasarının 

20 inci maddesinin son satırındaki «çıkarılacak» söz
cüğünden sonra «ve Resmî Gazetede yayımlanacak» 
ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Şerafettin YARKIN 

BAŞKAN — Sayın Yarkın... Yoklar. 
Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üyemiz var mı?.. Yok. 
Sayın Komisyon?.. Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. Katılıyorsunuz. 
Daha evvel Yüce Genel Kurulun zaten kanun ge

reği yaptığı bir işlemdir. 
Sayın üyeler; 
Sayın Yarkın'ın önergesine Komisyon ve Hükü

met katıldığını beyan ettiğinden kesin olarak oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyursun 
efendim... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
miştir. 

Sayın üyeler; 
20 inci maddeye «çıkarılacak» tan sonra «ve Res

mî Gazetede yayımlanacak bir yönetmelikle belirle
nir» biçiminde düzeltme... 

MEHMET HAZER — Müsade buyurur musunuz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Erginay da devamlı 
olarak bu ikazda bize bulunmuştur. Resmî Gazete, 
kanundan, Anayasadan gelmektedir, mecburen yayın
lanacaktır Resmî Gazetede bu tip yönetmelikler. 

MEHMET HAZER — İdarenin içişlerine ait bir 
yönetmeliğin Resmî Gazetede yayımlanması mecbu
riyeti yoktur. 
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BAŞKAN — Efendim, Komisyon ve Hükümet de 
bu önergeye katıldı. Mamafih Komisyon bir açıkla
ma yapacak, buyursunlar. 

•MİLLÎ'SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMtSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Şimdi 
efendim, burada bu Kanunun uygulamasına ilişkin 
işlemlerde Kanunda öngörülen tutanak ve benzeri ba
sılı kâğıtlardan bahsetmektedir. Bu bütün belediye
leri, 1765 belediyeyi ayrı ayrı ilgilendiren ve hepsinde 
uygulanacak bir konudur. Resmî Gazetede yayınlan
ması ve ellerinin altında bu örneklerin bulunmasında 
yarar umuyoruz. O bakımdan yayınlanmasına ka
tıldık. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Maddeyi önergeyle birlikte değiştirilmiş biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum. 
Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 21. — 16.4.1340 tarihli ve 486 sayılı 
Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hak
kında Kanun, 15.5.1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru 
Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 
486 numaralı Kanunun Bazı Maddelerine Muadil 
Kanun 5.7.1934 tarihli ve 2575 sayılı Umuru Bele
diyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Ka
nunu Muadil 19.5.1930 tarih ve 1608 sayılı Kanunun 
Bazı Madelerini Değiştiren ve Yeniden Madde Ek
leyen Kanun, 3.1.1940 tarihli ve 3764 sayılı Umuru 
Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 
Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı Kanunun Bazı 
Maddelerini Muadil 1608 sayılı Kanunun Birinci 
Maddesini Değiştiren Kanun ve 5.12.1960 tarihli ve 
151 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Ce
zaiye Hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı 
Kanunun Bazı Maddelerini Muadil 1608 sayılı Ka
nuna Maddeler Eklenmesine ve 2575 sayılı Kanunun 
3 üncü Maddesinin Kaldırılmasına Dair Kanun yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üyemiz var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir açıkla
maları?.. Yok. 

Bu maddeyle ilgili soru sormak isteyen sayın üye
miz var mı?.. Yok. 

Bu maddeyle ilgili olarak Sayın Bilge ve arkadaş
larının bir önergesi var, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
308 sıra sayılı Tasarının* 21 inci maddesinin aşa

ğıdaki biçimde düzenlenmesinin Genel Kurulun tak
dirine sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

«MADDE 21. — Umuru Belediyeye Müteallik 
Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 . 4 . 1340 tarihli ve 
486 sayılı Kanun ile bu Kanunda değişiklik yapıl
masına ve bu Kanuna veya değişikliklerine madde 
eklenmesine ilişkin kanunlar yürürlükten kaldırıl
mıştır.» 

Necip BİLGE Mahir CANOVA 
Muhsin Zekâi BAYER 

BAŞKAN — Sayın Bilge, bir açıklamanız olacak 
mı efendim? 

NECİP BİLGE — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arkadaş

larım; 
Gördüğünüz üzere bu madde oldukça uzun bir 

maddedir. Tam sayfa halinde 10 satır tutmaktadır, 
yarım kolon halinde ise 20 satır tutmaktadır ve bu 
madde içerisinde «Umuru Belediyeye Müteallik Ah
kâmı Cezaiye Hakkındaki Kanun» ifadesi, tabirleri 
beş defa tekrar edilmektedir, aym şey beş defa tekrar 
edilmektedir ve diğer kanunların da numaralı vesai-
releri dolayısıyla madde epeyce uzamaktadır. Bunun 
da fazla bir faydası yoktur. Bu itibarladır ki, sunmuş 
olduğum teklifi hazırlamış bulunduk. Orada şöyle 
denilmektedir : «Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâ
mı Cezaiye Hakında 16 . 4 . 1340 tarihli ve 486 sa

yılı Kanun ile (Bu esas kanundur) bu Kanunda deği
şiklik yapılmasına (Ki, çeşitli zamanlarda çeşitli de
ğişiklikler yapılmıştır) ve bu Kanuna veya değişik
liklerine madde eklenmesine ilişkin kanunlar yürür
lükten kaldırılmıştır.» Yani özetlemiş oluyoruz, kolon 
halindeki 20 satırı beş satıra indirmiş bulunuyoruz. 

Takdir Yüksek Kurulundur. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Bilge'nin önergesinin lehinde, aleyhinde söz 

isteyen sayın üye?.. 
AKİF ERGINAY — Lehinde Sayın Başkan, 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AKİF ERGINAY — Sayın Başkan, şimdiye ka

dar yapılan birçok kanun tasarılarında buna benzer 
şekiller vardır. Ben teklifi destekliyorum; çünkü ola-
ki orada sayılan kanunların dışında dahi bir değişik
lik kanunu çıkmıştır; ama burada yazılmadığı için 
bu yürürlükte kalmış olacaktır. Biliyorsunuz, bizim 
mevzuatımızın düzenlenmesinde birçok hatalar olabil 
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lir. Bu itibarla Sayın Bilge'nin genel hükmü bütün 
ihtimalleri ortadan kaldırmıştır. Bu itibarla kabulü 
uygun olur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Komisyon?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Sayın 
Başkan, Sayın Bilge'nin önergesi; genelinde uygula
mamız öyledir. Yalnız bu maddeyi biz düzenlerken, 
hangi kanunların iptal edildiğinin açıklıkla belirlen
mesi ve uygulayıcı açısından bu noktada bir tereddüt 
yaratılmaması amacını güttük ve bu şekilde tek tek 
yazma yolunu seçtik. Bu bir metottur, o da bir me
tottur. 

Takdir Yüce Kurulundur. 
BAŞKAN —' Sayın Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ CAHİT 

BAYAR — Takdire bırakıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 

Sayın üyeler; 
Sayın Bilge ve arkadaşlarının önergesinin değer

lendirilmesi Komisyon ve Hükümetçe takdire bırakıl
maktadır. Bu nedenle önergenin dikkate alınıp alın
mamasını oylarınıza sunuyorum efendim. Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Emmeyenler... önergenin 
dikkate alınması kabul edilmiştir. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Efen
dim, Komisyon olarak katılıyoruz; o şekilde oylana
bilir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler: 

Komisyon Sayın Bilge'nin biraz evvel dikkate alı
nan önergesini aynen benimsediğini beyan ettiğinden 
bu maddeyi 21 inci madde olarak okutuyorum efen
dim. Komisyondan gelmiş metin olarak kabul edili
yor. 

«MADDE 21. — Umuru Belediyeye Müteallik 
Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 . 4 . 1340 tarihli ve 
486 sayılı Kanun ile bu Kanunda değişiklik yapıl
masına ve bu Kanuna veya değişikliklerine madde 
eklenmesine ilişkin kanunlar yürürlükten kaldırıl
mıştır.» 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... 21 inci madde kabul edil
miştir. 

Geçici madde l'i okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Belediyeler zabıta ve sağ

lık zabıtası yönetmeliklerini bu Kanunun yayımı gü
nünden itibaren altı ay içinde kanun hükümlerine uy
gun hale getirirler. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diyecek
leri?.. Yok. 

Maddeyle ilgili soru sormak isteyen sayın üye
miz?.. Yok. 

Geçici 1 inci maddeyi bu biçimiyle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın üyeler; 
Komisyondan, dün dikkate alınan önergelerle bir

likte gönderilen 11 inci maddeye ilişkin yeni düzenle
me gelmiştir, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Belediye Suçlarına ilişkin Ceza Hükümleri Hak

kında Kanun Tasarısının 11 inci maddesiyle ilgili 
olarak dikkate alınması Genel Kurulumuzca kabul 
edilen Sayın Şerafettin Yarkm ve Sayın Kamer 
Genc'e ait önergeler Komisyonumuzca incelenip gö
rüşülmüş ve madde aşağıdaki şekilde değiştirilerek 
kabul edilmiştir. 

Arz ederim. 
Eşref AKINCI 

Millî Savunma içişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Başkanı 

«itiraz nedenleri 
MADDE 11. — Ceza kararlarına itiraz, tutanak

ların sahteliği veya yetkili olmayanlarca düzenlen
mesi, kararların mevzuatına uygun bulunmaması ve
ya yetkili olmayanlarca verilmesi, belediye suçunun 
işlenmemiş olması, suçun hatalı nitelendirilmesi, ve
rilen cezanın suça göre ağır olması, tutanak veya ka
rarlarda maddî hata bulunması nedenlerine dayanı
larak yapılır. Bu nedenlere dayanmayan itirazlar dik
kate alınmaz.» 

BAŞKAN — Sayın Genç?.. 

KAMER GENÇ — önergemi dikkate almamışlar 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Yarkm?.. Yoklar, 
Sayın üyeler; 
11 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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KAMER GENÇ — Sayın Başkan, açıklama ya
pacaktım; Komisyon önergemize katılmamış. 

BAŞKAN — Sayın Genç, önergeniz zaten bu 
maddenin tasarıdan tamamen çıkarılmasına ilişkindi. 
Çıkarmadım diyor, getiriyorsa bunun tekrar açıklan
ması... 

KAMER GENÇ — Ama, bundan önceki uygula
malarınızda.,. 

BAŞKAN — Hayır, katılmadığını beyan ettiniz, 
katılmadıklarını söylediniz... 

KAMER GENÇ — Açıklayacaktım Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Katılmadığını beyan ettiğiniz için 
zaten oylamaya geçiyorum. 

Sayın üyeler; 
12 nci maddeyle ilgili olarak dün dikkate alınan 

önergeyle birlikte Komisyon tezkeresi gelmiştir, oku
tuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Belediye Suçlarına ilişkin Ceza Hükümleri Hak

kında Kanun Tasarısının 12 nci maddesiyle ilgili ola
rak, dikkate alınması Genel Kurulumuzca kabul edi
len Sayın Şerafettin Yarkın'a ait önerge Komisyo
numuzca incelenip görüşülmüştür. 

Konu, tutanağı düzenleyen memurların hangi hal
lerde mahkemeye çağrılması gerektiğinin düzenlen
mesi konusudur, önerge bu konuda herhangi bir sı
nırlamaya gerek olmadığını belirtmektedir. Tasarının 
11 inci maddesi incelendiğinde, itiraz konularında tu
tanağı düzenleyen memurlarla ilgili olan konunun sa
dece evrakın sahteliği noktasında düğümlendiği gö
rülür. Bunun dışında, itiraz sebepleri, kararı verenin 
yetkisine, suçun hatalı, nitelendirilmesine, verilen ce
zanın suça göre ağır olmasına, tutanak ve kararlarda 
maddî hata bulunmasına ilişkindir. 

Bu sayılan konuların bazılarını hâkim resen tes
pit edebileceği gibi, diğer konularını da kendi takdi
riyle karara bağlayabilecektir. Zabıt tutan memurla
rın zamanının büyük bir bölümünü bu zabıtlar için 
mahkemelerde ifade vermek konusu almaktadır. Bu 
da esas işlerini aksatmaktadır. 

Diğer mevzuat incelendiğinde, zabıt tutan memur
ların yer yer mahkemeye çağrılma konusunun sınır
landırıldığı görülür. Orman Kanununun 82 nci mad
desi buna örnektir. Açıklanan nedenlerle Komisyo
numuz önergeye katılma imkânı bulamamış ve 12 
nci maddenin Komisyonumuzdan geldiği biçimiyle 

kabulünün uygun olacağı kararına varmıştır. Konu, 
Yüce Genel Kurulun takdir ve tasviplerine sunulur. 

Eşref AKINCI 
Millî Savunma, içişleri 

ve Dışişleri Komisyonu 
Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Yarkm?.. Yoklar. 
Sayın üyeler; dün görüşmeler devam ederken iki 

tane düzeltme yapılmıştı; bir tapaş hatası vardı. 
«Mahkemeleri» değil «Ceza Muhakemeleri Usulü» 
olarak düzeltmiştik. Bir de «343 üncü maddesi hük
mü saklıdır» biçiminde düzeltmiştik bu maddeyi ve 
bilahara önerge ile birlikte maddeyi de Komisyona 
vermiştik. 

Sayın Yarkın?.. Yoklar... 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Sayın 
Başkanım, bir redaksiyon daha vardı; «Mahkemeye 
çağırarak» sözlerinin de çıkarılması istenmişti.,.. 

BAŞKAN — «Mahkeme, bilgi almak üzere ge
rekli görürse itiraz edeni veya vekilini dinleyebilir» 
şeklinde düzeltmiştik efendim ve Komisyon kendi 
maddesinde ısrar etmektedir. Bu nedenle, Sayın Yar
kın da olmadığına göre, 12 nci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, biraz evvel Sayın Genc'in yeni bir 
madde eklenmesine ilişkin önergesi Komisyona geri 
verilmişti; Komisyon bunu 17 nci maddeden sonra 
17/1 şeklinde düzenleyerek göndermiştir; bu yeni 
maddeyi okutuyorum. 

Madde 17/1. — Bu Kanun gereğince tahsil edi
len paraların haksız olduğuna mahkemece karar ve
rildiği takdirde tahsil edilen paralar ilgililerin idareye 
başvurmasını takip eden en geç yedi gün içinde ken
dilerine ödenir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üyemiz var mı efendim, yeni bir düzenlemedir?.. 

Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Efendim, 17/1 şeklinde bir nu

maralama belki olabilir; ama Kanun esasında mev
cuttur, yürürlüktedir. Ona bir değişiklik getirilmesi 
hususunda yeni bir madde mümkün olursa aşağıda 
gelen diğer bütün maddeleri değiştirmemek Jçin ola
bilir; fakat Kanunu yeniden yapıyoruz. Bu itibarla, 
bunu 18 diye kabul etmeyi düşünürler mi? 

BAŞKAN — Olabilir efendim, zaten biraz evvel 
de benim Genel Kurula sunuşumda yeni 18 kabul 
ederiz maddeleri de bundan sonra 18'i 19 olarak 19'u 
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da 20 olarak okumuştuk zaten; bir sakınca yoktur; 
ama Komisyondan soralım. Olabilir bu yani, 17/1'de 
olabilir, 18'de olabilir. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — O za
man 18 olursa Sayın Başkan, bir madde başlığı koy
mamız gerekiyor; ona Sayın Genc'in önerdiği bir baş
lık olacaktı... 

BAŞKAN — «Haksız tahsil edilen paraların iade
si» 

AKİF ERGİNAY — «Haksız tahsil edilen para
ların geri verilmesi». 

BAŞKAN — «Geri verilmesi» diyorsunuz. 
Efendim, bu madde 18 oluyor ve başlık da «Hak

sız tahsil edilen paraların geri verilmesi» biçiminde 
düzenleniyor. Öyle mi efendim, Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Evet 
efendim 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ CAHİT 
BAYER — Evet efendim. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde soru sormak 
isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin de bir diyeceği olmadı
ğına göre, maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 18 inci 
madde kabul edilmiştir efendim. 

Buna göre, 18 inci madde 19, yine kabul buyur
duğunuz 19 uncu madde 20, 20 nci madde 21, 21 inci 
madde de 22 nci madde olarak düzeltilmiştir efen
dim 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Sayın 
Başkan, bu aşamada olabilir mi bilemiyorum; yal
nız, madde başlıkları bütününde, bütün kelimelerin 
harfleri büyük olarak yazılmış. Anayasamızdaki dü
zenlemeye bu uygun değildir. İlk kelimenin harfi bü
yük olacak diğerleri küçük olacak efendim. 

BAŞKAN — Onu yaparız efendim. Onu, hem za
bıtlara geçmesi bakımından gerekli şeyi Başkanlık bi-
lahara. yapacaktır. 

Sayın üyeler, eski 22 yeni 23 üncü maddeyi oku
tuyorum efendim. 

Yürürlük : 
MADDE 23. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa

yın üyemiz var mı?.. Yok. 
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Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Bu maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oyla

rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Eski 23 yeni 24 üncü maddeyi okutuyorum 
Yürütme : 
MADDE 24. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa-

j yın üyemiz?.. Yok. 
I Sayın Komisyonun, Sayın Hükümetin bir diyece

ği?.. Yok. 
I Soru sormak isteyen sayın üyemiz de olmadığına 
I göre, maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunuyorum. 
I Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Madde kabul 
I edilmiştir. 
I Sayın üyeler, Tasarının tümü üzerinde söz iste-
I yen sayın üyemiz var mı efendim?.. Sayın Bayer le-
I hinde. Aleyhinde yok. 
I Buyurun Sayın Bayer. 

MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Sayın Başkan, de-
I ğerli üyeler; 
I Kamunun bazı görevleri vardır, yerel idarelerin 
I bazı görevleri vardır. İşte, yerel idarelerde, yani be-
I lediyelerde belde halkının refahı, sağlığı ve düzenli 
I yaşaması için belediyelerin görevleri yanında bu gö-
I revleri yaparken ortaya çıkan suçların denetlenmesi, 
I ceza verilmesi konusundaki bir Kanunu kabul etmiş 
I bulunuyoruz; ancak bu Kanunun belde halkının için-
I de cezalar bakımından küçük esnafla çok ilgilidir. 
I Küçük, esnafın yaşama düzeni ile ekonomisi ile iş 
I düzeni ile çok ilgilidir. Bu bakımdan, bu Kanunun 
I uygulanması konusunda Hükümetin belediyelere ve-
I receği talimatta bazı direktifleri de vermesi gerektiği 
I kanaatindeyim- Bugün belediye zabıtlarının hiçbirisi 
I okunmamaktadır ve açık seçik suç unsurları zabıt-
I larda belli değildir. 
I İkinci husus; belediye zabıtlarında bir müessiri-
I yet ve caydırıcılık hususu olduğu için çok acele za-
I bit tutulması yerine, disiplinli ve hakiki bilgili me-
I murlarla bu zabıtların tutulması lazımdır. Çünkü, 
I bir kapatma cezası bir müessesenin hayatiyetiyle oy-
I namaktadır. Bu bakımdan, bu hususun Hükümetçe 
I dikkate alınmasını istirham ediyorum. 
I Üçüncü konu; belediye cezalarında en mühim ko-
I nu kapatmanın mükerrerliği konusudur. Mükerrerlik 
I konusu, evvelce de kabul ettiğimiz üzere tebligat mü-
I essesesiyle ilgilidir. Yani, tutanak tutulduğu zaman tu-
I tanağı, tebligatı aldım - almadım meselesi ortaya çı-
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kıyor ve ikinci defa bu suçu işlediği zaman bunun ne 
ticesinde bir mükerrerlik konusu çıkıyor. Bu hususun 
da çok dikkatle uygulanması konusunda Hükümetin 
dikkatini çekerim. 

Kanunun memleketimize hayırlı olmasını dilerim. 
Oyum müspettir, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın üyeler, Belediye Suçlarına İlişkin Ceza Hü

kümleri Hakkındaki Kanun Tasarısının tümü üzerin
de ve maddeleri üzerinde görüşmeler tamamlanmış bu
lunmaktadır Son konuşma da yapılmıştır. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı kabul edilmiştir; 
Millete ve Devlete hayırlı olsun efendim. 

2. — Karayolları Trafik Kanunu tasarısı ve Ba
yındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma, Adalet ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/116) (S. Sayısı : 397) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, kanun tasarı ve tek
lifleriyle komisyonlardan gelen işler bölümünün ikinci 
maddesinde yer alan önemli bir kanun tasarısına sıra 
gelmiştir. 

Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı ve Bayındır
lık, Ulaştırma, tmar ve iskân, Turizm ve Tanıtma, 
Adalet ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri komis
yonları raporları üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Cumhurbaşkanı da müteaddit beyanlarında 
buyurdukları veçhile, Türkiye'de son yıllarda ve uzun 
bir süredir bir trafik anarşisi bulunmaktadır. Bu Ta
sarının öncelikle bu konuda büyük bir düzenleme ge
tireceği umuduyla görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerindeler 
Hükümet Temsilcisinin yetki belgesi tamam. 
Sayın üyeler; Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı 

üzerinde düzenlenen Komisyon Raporunun okunup, 
okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Okun
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun 
okunması kabul edilmemiştir. 

Sayın Komisyonun bu hususta bir açıklaması ola
cak mı? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKT DEMl-
REL — Olacak Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

(1) 397 S. Sayılı Basmayan Tutanağın sonuna ek
lidir., 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÎSMAÎL HAKKI DEMİ-
REL — Sayın Başkan, değerli üyeler; sözlerime baş
larken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

içişleri Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Ku
rulunun 268.1981 tarihinde Millî Güvenlik Konseyi 
Başkanlığına arzı kararlaştırılan Karayolları Trafik 
Kanunu Tasarısı, Millî Güvenlik Konseyinde öntet-
kikleri yapılarak, gereği yapılmak üzere 11.1.1982 ta
rihinde Danışma Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. 
Danışma Meclisi Başkanlığı, önce Ulaştırma ve Ada
let komisyonlarına havale buyurmuşlar, Ulaştırma ve 
Adalet komisyonlarımızın tetkikinden geçen Tasarı, 
Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonumuza 
gelmiş ve Komisyonumuzda bu Tasarı üzerinde ge
rekli çalışmalar yapılmıştır. 

Sayın Başkan; 
Karayolları Trafik Kanunu Tasarısının içeriği 

hakkında bilgi sunmadan önce, trafik konusunun yur
dumuzda geçirdiği safhalara çok kısa olarak değine
rek, trafikle ilgili bazı istatistikî, mukayeseli rakam
lar arz etmek istiyorum. 

«Trafik» kelimesi, malumları olduğu veçhile ya
bancı kökenli bir kelimedir ve aslı italyanca «Trafi-
ko» kelimesinden gelmektedir. Anlamı; ticaret, mua
mele, alış veriş demektir. Ancak, milletlerarası bir 
deyim olarak trafik; yayaların, hayvanların ve her 
türlü motorlu - motorsuz taşıtın karayolu üzerindeki 
hal ve hareketlerini ifade için kullanılmaktadır. 

6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunundan önce 
trafik bizde «seyrüsefer» kelimesiyle ifade ediliyor
du. Trafik tanzim ve kontrolü 6085 sayılı Kanun yü
rürlüğe girinceye kadar mahallî bir hizmet olarak mü
talaa ediliyordu. Bu sebeple şehir ve kasabalarımızda 
belediyeler, yürürlüğe koydukları seyrüsefer talimatna-
meleriyle trafiği tanzim ve kontrol etmeye çalışıyor
lardı. 

Motorlu araçların her geçen gün süratle çoğalması, 
karayollarında şehir içi, şehirlerarası ve memleketler -
arası motorlu veya motorsuz taşıtlarla yapılan ekono
mik, ticarî ve turistik faaliyetlerin yoğunluk kazanması 
üzerine büyük bir sorun haline gelen karayolu tra
fiğini belediyelerin talimatnameleriyle düzene sokmak 
mümkün olamadığından, 1953 yılında 6085 sayılı Ka
rayolları Trafik Kanunu kabul edilerek yürürlüğe ko
nulmuş ve yurt çapında uygulanmaya başlanmıştır. 

Bu Kanunun bazı hükümleri 232 sayılı Kanunla 
değiştirilmiş, 471 sayılı Kanunla da ek madde ilave 
edilerek, plaka ve basılı kâğıtlarla ilgili bu madde 
ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu-
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na yetki verilmiştir. 6085 sayılı Kanunun uygulama
sıyla ilgili Karayolları Trafik Tüzüğü de 17.4.1961 
tarihinde kabul edilerek yürürlüğe konulmuştur. 

Karayolları trafiği memleketleri birbirine bağla
yan karayollarında da cereyan ettiğinden, milletler
arası kurallara' bağlanması da zorunlu olmuştur. Bu 
nedenle muhtelif tarihlerde Cenevre'de ve Viyana'da 
mileltlerarası toplantılar yapılarak, karayolları trafiği 
konusunda uyulması zorunlu kurallar kabul edilmiş 
ve Türkiye de bu kuralları kabul etmiş bulunmakta
dır. 

Sayın Başkanım; 
Müsaade ederseniz, halen yürürlükte olan 6085 sa

yılı Kanunun tatbikiyle ilgili bazı istatistik! bilgiler ve 
mukayeseli rakamlar arz etmek istiyorum. 

Kayıt ve tescil edilmiş motorlu araçlar hakkında 
hirkaç rakam arz edeceğim : 1972 yılında Türkiye' 
de kayıt ve tescili yapılmış motorlu araç sayısı 
598 777 iken, bu rakam 1977'de; yani beş yıl sonra 
1 299 474'e ve 1982'de 1 887 878'e ulaşmıştır. 1983 
yılı beş aylık kayıtlar bu rakama dahil değildir. Yıl 
içindeki artışlar ortalama 100 bin civarındadır. 

Şoför ehliyetnamesi verilenler : 1972'de Türkiye' 
de 1 051 067 vatandaşımız şoför ehliyetnamesi almış 
bulunuyordu, 1977'de 2 088 034 kişi, 1982'de 2 837 771 
kişi halen Türkiye'de kayıtlı şoför adedidir. 

Trafik kazaları : Hepimizin üzülerek, bir çare ge
tirilmesini istediğimiz trafik kazalarıyla ilgili son üç 
yılın rakamlarını şehir içi ve şehirlerarası yollarda 
ayrı ayrı arz edeceğim. 

Şehir içinde; 1980'de 26 884 trafik kazası olmuş, 
1 510 ölü, 13 827 yaralı; 1981'de 28 625 kaza olmuş, 
1 532 ölü, 16 750 yaralı; 1982'de 32 611 kazaya mu
kabil, 1 724 ölü, 20 462 yaralı-

Şehirlerarası yollarda; 1980'de 10 130 vaka ol
muş, 2 689 ölü, 10 791 yaralı; 1981'de 12 328 kaza 
olmuş, 2 909 ölü, 18 994 yaralı; 1982'de 13 628 va
kaya mukabil, 3 160 ölü, 15 514 yaralı. 

Şehir içi ve şehirlerarası yollarda kaza toplamı; 
1980'de 36 bin küsur, 1981'de 40 bin küsur, 1982'de 
46 bin küsur. Dikkat buyurulursa bunda yıldan yıla 
artış vardır; ancak tabiî bu artışa mukabil araçlarda 
da artış vardır. 

Şehir içi ve şehirlerarası yollarda ölümlerin top
lamı; 1980'de 4 199, 1981'de 4 441, 1982'de 4 884 ra
kamına ulaşmıştır. 

Maddî hasar : Trafik kazaları malumu âliniz bü
yük maddî hasarla da sonuçlanmaktadır. E - 5 kara
yolunda meydana gelen; yani Edirne'den başlayıp, Is-
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tanbul, Ankara ve İskenderun'da sonuçlanan kara
yolu üzerinde vukubulan trafik kazaları sonunda uğ
ranılan maddî hasar miktarı hakkında da son üç yı
lın rakamları şöyledir; 1980'de 746 409 900 TL., 1981' 
de 1 262 768 500 TL., 1982'de 907 070 000 TL. Dik
kat buyurdunuzsa son yılda; yani 1982 yılında mad
dî hasarda da önemli miktarda azalma olduğu anlaşıl
maktadır. 

Trafik zabıtasının ekip faaliyetleri sonuçları hak
kında bazı rakamlar arz ediyorum : 1975 yılında; tra
fik polisinin elkoyduğu suç sayısı 3 776 000, mah
kemeye verilen 124 822 kişi, tahsil edilen para cezası 
84 milyon^ küsur lira. 1980'de; suç sayısı 2 836 363, 
mahkemeye verilen 84 447 kişi, tahsil edilen para; 
922 milyon 593 bin. 

1981'de suç sayısı 4 milyon 408 bin 026, mah
kemeye verilen 103 bin 518, tahsil edilen para cezası 
2 milyar 137 milyon 030 bin Türk lirası. 

1982'de 8 milyon 599 bin 557 suç adedi, mahke
meye verilen 179 bin 111 kişi, tahsil edilen para ce
zası 4 milyar 187 milyon 904 bin 500 Türk lirasıdır. 

Bu rakamlar polisin, trafik polisinin her geçen yıl 
faaliyetini, yani kontrol faaliyetini süratle artırdığını 
göstermektedir ve bu bir yönü ile de trafik kazaları
nın da yahut trafik suçu işleyenlerin de adedinin arttı
ğının bir ifadesidir. 

Trafik zabıtası personel, araç ve gereç durumu; 
(Kısaca onu arz edeyim) TMK planlamasına göre 
Türkiye'de 19 bin 409 trafik personeline ihtiyaç var
dır. Bu rasyonel bir şekilde tespit edilmiş bir prog
rama bağlı rakamdır. Maalesef şu anda 19 bine mu
kabil 8 103 personel trafik hizmetlerinde çalışmakta
dır. Halen trafik polisinin elindeki araç toplamı da 
1 767 motorlu araçtır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler;. 
Ülkemizde trafik kazalarının oluş nedenlerine iliş

kin gerek millî, gerekse milletlerarası seviyede yapı
lan bireysel toplantılarda ve istatistikî bilgilerin de
ğerlendirilmesinde trafik kazaları ve düzensizliğinin 
başlıca temel nedenlerinin altyapı yetersizliği ile tra
fik mühendisliğine ilişkin hizmetlerin yeterli düzeyde 
olmayışı, yoldan faydalananların eğitimsizliği, cezaî 
müeyyidelerin yetersizliği ve denetim hizmetlerinde 
yeterli etkinliğin sağlanamamasıdır. 

Hiç şüphesiz trafik kazalarına sebep olan kusur
lu unsurların başında şoför, sürücü ve yaya olarak 
insan faktörü başta gelmektedir. 

Yukarıda trafik kazaları ile ilgili olarak sunduğu
muz rakamlar, Türkiyemizde trafik sorununun hangi 
'boyutlara ulaştığını açık t>ir şekilde vurgulamaktadır. 
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İşte (bu tablo karşısında Hükümetimiz yürürlükte olan 
Kanunun boşluklarını ortadan kaldırmak, görev ve 
sorumlulukları daiha belirgin 'bir hale getirmek ve ni
hayet Kanunun yetersiz kalan müeyyidelerini yeniden 
tanzim etmek amacı ile yeni bir Trafik Kanununu ha
zırlamak ihtiyacını duymuştur. 

Kanun Tasarısı 6085 sayılı Kanunun tümünü de
ğiştirmekle bera'ber, amaç ve kapsam yönünden bü
yük bir değişiklik getirmemektedir. Tasarının getir
diği değişiklik ve yenilikleri sabrınızı taşırmamak için 
satırbaşları ile arz etmeye çalışacağım. 

(Tasarı, Hükümetçe 12 bölüm içinde 126 asıl, 10 
geçici madde olarak Meclisimize sunulmuştur. 

Komisyonlarda yapılan çalışmalar sonunda Tasa
rı, 139 madde ve 7 geçici madde olarak bağlanmış bu
lunmaktadır. 

Tasarı mevcut 6085 sayılı Kanun ile onu tadil eden 
kanunların değiştirilmesi veya yeni birkaç hüküm ila
vesi şeklinde değil, ele alınmamış; bütün konuları 
kapsayacak şekilde yeni baştan düzenlenmiştir. * Ta
sarı trafik konusunda yetkili ve sorumlu kuruluşları 
ayrı ayrı saymış; görev, yetki ve sorumluluk sınırla
rını belirlemiştir. 

Hukukî sorumluluk ve sigorta konularına yenilik 
getirilirken eğitim konusuna ağırlık verilmiştir. 

Cezalar yeniden düzenlenmiş, trafik zabıtasına pla
kaya ceza yazma imkânı tanınmış, işlenen suça göre 
puan sistemine yer vermiştir. 

Hizmetin özelliğine göre teknik, genel idare ve 
sözleşmeli personelin çalıştırılmasın öngörülmüş, tescil 
büroları kurulması sağlanmıştır. 

Trafikle ilgili her türlü ihtiyacı karşılayabilmesi 
için «Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu» kurulmuştur. 

Kanunun kapsamı mümkün olduğu kadar genişle
tilmiştir. Meri yasada yer almayan veya eksik olan 
tanımlar ve kurallar yeniden düzenlenmiştir. 

Trafik konusundaki görevli kuruluşlar ile bunlar 
arasındaki koordineyi sağlayacak hükümlere yer ver
miştir. 

Trafik Zabıtasının kuruluşları genişletilmiş, dene
tim hizmeti yapanları aslî görevlerine döndürmek üze
re sivil personelin çalıştırılacağı tescil büroları ku
rulmuştur. 

İl trafik komisyonlarından ayrı olarak ilçe trafik 
komisyonları da kurulmuş, komisyondaki üye sayısı 
azaltılmış, yetkililerden ve uzman kişilerden oluşması 
sağlanmıştır. 

Merkez Trafik Komisyonu kaldırılmış ve «Trafik 
Danışma ve Eğitim Komisyonu» kurulmuştur. 

Araçların tescil işlemleri yeniden düzenlenmiştir. 
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Sürücü- belgeleri yeniden sınıflandırılmış, sürücü 
belgesi almada pratiklik ve kolaylıklar sağlanmış, im
tihan ve muayene komisyonlarının faaliyetine son ve
rilmiş, sürücü sınavlarının Trafik Zabıtasınca yapıl
ması öngörülmüştür. 

Cezaların uygulanmasında yeni esaslar getirilmiş, 
trafik para cezalarının banka ve posta ile ödenmesine 
imkân tanınmıştır. 

Eğitimle ilgili hükümlere yer verilmiş, sürücü okul
ları ve çocuk eğitim parklarının açılması konusunda 
yeni esaslar getirilmiştir. 

Basılı kâğıt ve plakaların Şoförler ve Otomobilci
ler Federasyonunca basılıp, dağıtılmasına son verilmiş
tir. 

Bilgi - işlem merkezi kurulması öngörülmüştür. 
Trafik düzeni, güvenliği ve donatımı konularında 

görevli yetkililere yardımcı olmak, teklif ve önerilerde 
bulunmak üzere, fahrî trafik müfettişliği ihdas edilmiş
tir. 

Taksi otomobillerinde taksimetre, kamyon, çekici 
veya otobüslerde takoğraf bulundurulması zorunluğu 
getirilmiştir. 

Sürücüler için kısmen alkol alma imkânına mü
saade edilmiştir. 

Trafik kazasında sürücülerin hangi hallerde tam 
kusurlu sayılacağı kesin kurallara bağlanmıştır. 

Temel eğitim ve orta dereceli okullarda trafik 
dersinin okutulması zorunlu hale getirilmiştir. 

Araçların fennî muayeneleri yeni esaslara bağlan
mış, bu görev tümü ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
uhdesine verilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Karayolları Kanun Tasarısı günün şartlarına ve 

ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte görülmüştür. Yük
sek Kurulunuzca yapılacak görüşmeler sonunda daha 
mükemmel hale geleceğine inanıyoruz. 

Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür 
eder, saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirel. 
Sayın Görgülü, Sayın Komisyon Sözcüsünün ko

nuşmasına ilave edeceğiniz veya bir takdim konuşma
nız olacak mı efendim?.. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 
GÖRGÜLÜ — Yok efendim. 

BAŞKAN — Şu anda yok, teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, Tasarının tümü üzerinde; Sayın öz-

türk, Sayın Çakmakçı, Sayın Bayer, Sayın Fırat, 
Sayın Özkaya, Sayın Özgöker, Sayın Genç, Sayın Sa* 
rıoğlu, Sayın Şengün ve Sayın Sağışman söz istemiş
lerdir. 
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Sayın Öztürk, buyurunuz efendim. ı 
FAHRÎ ÖZTÜRK — Sayın Başkan, Yüce Mec

lisin sayın üyeleri; 
Motorlu araçların karayolu taşımacılığında gittikçe 

artan önemi ve uygar toplumlardaki yararlı yeri ya
nında insan sağlığını tehdit eden bir afet halini alan 
trafik kazaları her yıl karayollarında binlerce insanın 
ölümüne, yaralanmas na ve milyarlara ulaşan mal kay
bına sebep olmaktadır. 

Karayolları trafik kazalarında ülkemizde yılda 50 
bin kişi yaralanmakta, beşbin kadarı kaza yerinde ve 
ikibin kadarı da daha sonra olmak üzere yedibin ki
şi ölmektedir. 

Ülkemizde 46 milyon nüfus, 1 milyon 800 bin 
motorlu taşıt, 62 bin kilometre karayolu vardır. İn
giltere'de 62 milyon nüfus, 42 milyon taşıt, 500 bin 
kilometre karayolu vardır. Ancak ölen ortalama altıbin 
200 kişidir. 

Dünya ülkeleri içinde karayolu trafik kazaların
da son iki yıldaki azalmaya rağmen, milyon taşıt ki
lometreye göre ölümde ilk sıralarda, yaralanmalarda 
da altıncı sırayı almaktayız. 

Trafik kazalarının önlenmesi için üç anaönleme ih- .1 
tiyaç vardır. 

Birincisi eğitim, ikincisi teknik koşulların düzeltil
mesi ve üçüncü de yasa ve denetimdir. 

işte bugün huzurlarınıza gelmiş olan Trafik Ka
nun Tasarısının tüm bu önlemlerin en etkin biçimde 
alınıp uygulanmasına olanak sağlayacağına inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Trafik düzeni bir memleketteki genel düzenin, ka

nun ve nizam hâkimiyetinin aynasıdır. Trafiğe ba
karak o memlekette nizamların ve devlet otoritesinin 
ne derece geçerli, vatandaşların otoriteye karşı ne de
rece saygılı olduğunu anlamak mümkündür. 

Bu itibarla, trafik nizamını kurmak ve geçerli kıl
mak 12 Eylül Yönetiminin başlıca görevleri arasında 
idi. Ancak, her nizamda olduğu gibi, bunda da birkaç 
faktörün birlikte mevcudiyet ve meriyeti şarttır. Ev
vela, kurallar teorik, spekülatif, gerçekçilikten uzak 
olmamalıdır. Gerçi trafik kuralları beynelmileldir; 
ama mesele bütünü ile ele alındığında, bir memleket
ten diğerine farklılıklar gösterir. 

Kurallar görülebildiği gibi, bilhassa kurallara ve
rilen önem sırası, trafik polisinin bu kuralları anlayış 
ve uygulamaları hayli değişiklik gösterir. Önemli olan 
milletlerarası evrensel kuralları alaturkalaştırmamaktır. 
Örneğin, trafik ışıklarını dikmek ve işlemlerini ayar
lamak gibi. Örneğin, Başkent Ankara'da kaç trafik 

lambasının ağaç dalları arasında kaldığını, kaç tanesi
nin işaret vermekte olduğu yöne göre çarpık konul
duğunu dikkatli bir tur attığınızda görmeniz mümkün
dür. 

Bunlardan başka, pek çok yerde yayaya geçiş hak
kı veren lambaların şoförler tarafından görülmez bi
çimde dikildiğini, yönlendirildiğini farkedeceksiniz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sağlam, sağlıklı bir trafik düzeninin tesisi, kuralla

rın evrenselliği gibi, anlaşılma ve değerlendirme, uy
gulamasında da sağlık ve uzmanlık ister. Trafik Ka
nun ve Tüzüğünü ezbere bilmek fazla bir şey ifade 
etmez. Önemli olan, trafik zabıtasının gerçekçi, akılcı 
ve çağdaş hareket etme alışkanlığına sahip kılınması 
ve kendilerini, sürücülerin, yayaların yerine, koyarak 
bu nizamı kurup, işletme temayülünün gerçekleştiril
mesidir. 

Sözlerimi bitirirken, büyük bir titizlikle hazırlan
mış olan Trafik Kanun Tasarısının, kıymetli eleştiri 
ve önerilerinizle en mükemmel şekli alacağına inanı
yor, Tasarının kanunlaştıktan sonra vatandaşa yeni 
şartlara hazırlama fırsatı verilmesini ve Kanunda ön
görülen cezaların tespit edilen tarihten sonra gevşe
tilmeden ve fakat keyfiliğe de fırsat verilmeden uy
gulanmasını temenni ediyor, hepinize saygılar sunu
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Çakmakçı, buyurun efendim. 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, 
Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 

İncelemeye başladığımız Karayolları Trafik Ka
nununun önemi üzerinde durmayı zait addediyorum. 

Türkiye'nin, yalnız kendi nüfusuna değil, kıtalar
arası gelip geçenlere de hizmet eden bir kuşakta bu
lunması, vasıtaların son değerlerinin yüzbinlerle değil; 
milyonlarla ifade edilir bir meblağa çıkmış bulunması 
(Taşıdıkları yükleri açısından da öyle) ve Türkiye'de, 
özellikle trafik kazalarının ne kadar ölüme, ne kadar 
yaralanmalara ne kadar ıstıraplara sebep olduğunu 
hepimizin malûmu bulunması, bu Kanunun ne kadar 
iyi çıkarılırsa o kadar incelemesi az bile gelecek ka
nunlardan olduğunu, önemli olduğunu vurgulamaya 
yeter. 

Ancak, her zaman işaret ettiğimiz gibi, yazılı hu
kuk düzeninin fevkalade tanzim edilmiş olması, me
selelerin hallinde unsurlardan ancak biridir. Bayın
dırlık, Ulaştırma Komisyonunun raporunun son kıs
mında da ifade edildiği gibi, bu Kanunla memura 
çok daha geniş yetkiler verilmekte, trafik suçlarının 
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karşılığı cezalar ağırlaştırılmakta, bunun, hemen yanı-
baştnda bir denge arayışı içerisinde, çok daha kül
türlü, iyi eğitilmiş, vatandaşa nasıl muamele yapılma
sını bilen, nazik ve konusuna hâkim bir memur kad
rosunun da bu Kanunla beraber, hemen gündeme ge
tirilmesi ve bu Kanunu uygulayanların da eskisinde 
daha artan bir sorumluluk duygusu ve bir anlayış içe
risinde olmasını da beraberce gündeme getirmektedir. 
Ustura ne kadar keskinleşirse, onu kullanacak olan 
kişinin dikkat ve maharet oranı o kadar artacaktır. 

Şöyle, satırbaşlarıyla genelinden nerelerini olumlu, 
nerelerini olumsuz bulduğumuz yönünden bir bakacak 
olursak önümüze gelen Tasarıya, daha önce Türkiye 
Şoförler ve Otomobilciler Federasyonundan alınan 
üyelerle imtihanlar yapıldığı, il trafik komisyonlarında 
bunlardan kişiler bulunduğu, araçların fennî muaye
nesinde de bunlardan uzman kişiler bulunduğu ve 
471 sayılı Yasa ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonunca bu matbu evrakın bastırılıp, dağıtıl
ması, satılması uygulamasına tamamıyla veda edil
miştir. Ancak, imtihan komisyonlarında, Türkiye Şo
förler ve Otomobilciler Federasyonundan bir uzman 
bulunmamasının sebeplerini açıklamaya lüzum yok; 
yerden göğe kadar haklı buluyorum. Ancak il trafik ko
misyonlarının ve şimdi bu Kanunla getirilen ilçe trafik 
komisyonlarının görevlerine göz atacak olursak, bu 
komisyonlar bir yerleşim sahasında, trafiğin anaesasla-
nnı belirteceklerdir. Hangi yolda ne kadar sürat tahdi
di olmalıdır, neresi tek istikâmet, neresi çift istikâmet 
olmalıdır, nerelere dikkat ikaz vesaire lambaları kon
malıdır, nerelere ne kadar dolmuş konmalıdır gibi, 
pek çok müteferrik görevleri bu trafik komisyonla
rı yapacaktır. 

Mademki mütehassıs elemanlardan kurulmuştur 
deniyor, bence, vicdanî kanaatim odur ki, bu komis
yonların içinde Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Fe
derasyonundan da bir yetkili uzmanın (Nihayet bir 
oyu vardır. Aleyhte söylenecekler ekalliyette kalır.) 
buhınması daha olumlu hareket etmek manasına ge
lecektir. 

'Bu Kanunla, geçen sene mensubu olduğum Ba
yındırlık, Ulaştırma Komisyonunda bir husus esaslı 
tartışılmış ve kabul edilmiş, huzurunuza da getirilmiş. 
O da şu: Medenî Kanunun esaslarına göre, taşınabilir 
mallar teslimle, taşınmaz mallar tescille el değiştirir, 
mülkiyet intikal eder idi. Elbette motorlu nakil vası
taları taşınabilir mallar grubundandır. Ancak, gemiler 
için buna bir istisna vazedilmiş, zamanında, gemilerin 
taşıdığı yük ve bizatihi ifade ettikleri değerin kaba-

rıklıhğı yönünden, tescil yapılmayan el değiştirmeler, 
gemiler, menkul olduğu halde geçersiz hale getirilmiş
tir. 

İşte burada da notere gitmeksizin, ilgili büroya 
tescil yaptırmaksızın, vatandaş, gelişigüzel, maliki bu
lunduğu, 20 - 30 milyon lira değer ifade eden motorlu 
nakil vasıtalarını el değiştirmekte yahut kazaya karışan 
bir vasıtanın sahibi, el değiştirmiş görüntüsü yarat
makta, bu pek çok vatandaşı, kazadan mağdur olan
ları, eşyası yitirilenleri yahut satın aldım mutluluğu 
ile dolaşanları, pek çok Devlet kapısına müracaat 
eder muhtaç hale getirmekte idi. 

İşte, şimdi getirilen düzenleme ile menkul de olsa, 
motorlu nakil vasıtalarının el değiştirmesi, noterden 
tanzim, tasdik, tescil edilmedikçe, el senedi ile mül
kiyetin el değiştiği var sayılmamaktadır ki, 'bu hüküm, 
pek çok sızlanmalara merhem olacak niteliktedir. 

Memurun anlayışından bahsederken bir şey gözüme 
çarptı: Bu ortamda, bu cemiyet içinde, pek çoğumuz 
araba da kullanarak bu hayatı yaşıyoruz. Akdeniz kı
yılarında, temmuz, ağustos aylarında «Nerede se
nin patinaj zincirin?..» diyecek anlayışsız bir memur 
tipine de rastlamak mümkündür. Bu husus, Kanunun 
31 inci maddesinde düzenlenirken, (Her ne kadar bu
nu dile getirmiş olsak da) patinaj zinciri, bulunması 
mecburî malzemeler arasında sayılmıştır her halükâr
da, karlı, buzlu günler ve yerler için bulundurma mec
buriyeti getirilirse daha isabetli olacaktır. 

Keza, muayene komisyonlarında, bayındırlık mü
dürlüklerinden teşkil edilecek; bir teknik heyet tara
fından muayene yapılacaktır araçların fennî muayene 
bakımından, olumlu olup olmadıkları. Bu komisyonda 
da (Mademki, bir mütehassıs eleman durumu vardır) 
yine meslek federasyonundan bir temsilcinin bulunması 
çok daha isa'betli olur. 

Vizede, vaktiyle ehliyet almış; ama yaşı 60'a gelmiş 
kişilerin yeniden muayene mecburiyeti konmuş, Ko
misyon da bu, 60 yaşın ihtiyarlık yaşı olmadığı, 65 
yaşın ancak ihtiyarlık yaşı olduğu şeklinde değişti
rilmiştir 'ki, doğrudur, haklıdır. 

Şeftir içinde fayton ve araba sürücülerine ne kadar 
uğraştıksa da, bir sürücü belge alma mecburiyeti bu 
Kanunla da getirilmemiştir. Halbuki hep biliyoruz ki 
fayton ve araba sürücüleri de pekâlâ karayolunu mü
nasebetsiz şekilde olağan hızın altında bir vasıta ol
dukları için işgal edegelmektedirler; trafikten, ni
zamdan, hızdan, merkezkaç kuvvetinden hiçbir şeyden 
anlamayan çoğu kültürsüz bu grubun mutlak ve mut
lak bir sürücü ehliyetine, kendi nevine münhasır bir 
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sürücü ehliyetine kavuşturulması mecburiyeti getiril
melidir. 

Ehliyetin verilmesi ve verilmişse geri alınması açı
sından 6085 sayılı Kanunun (60 E) maddesinde uygu
lamada her zaman ıstırap yaratan bir hüküm vardı. 
OBu (60 E) maddesinde, «Türk Geza Kanununun şu, 
şu maddelerindeki suçu işleyenler ferî ceza olarak eh
liyetleri mutlak geri alınır, sair cürümleri işleyenler 
müebbeten veya mühakkaten ehliyetleri geri alınır 
hükmü» vardır. 

Hangi maddeye muhalefetin ne kadar süre ile eh
liyetin (geçici geri alınmalarda) geri alınmasını icap 
ettireceği hakkıada kanunda bir hüküm olmadığı için, 
birbirine yakın iki mahkeme belgesinde birbirine ben
zer iki suçun işlendiği ahvalde, birinde hâkim emni
yeti suiistimal (otobüs şoförü, teslim edilen bir eşyayı 
zayi ettiğinden sorumlu olmuş) ehliyetinin ömür boyu 
geri alınmasına, birisine verilen ceza üç ay, beş aydır, 
o kadar ehliyetin geri alınmasına gibi, her hâkimin 
takdirine göre çeşitlilik arz eden uygulamalar vardı. 
işte ehliyetin verilmesi ön şartı verilmişse, suç işlen
mişse geri almanın ön şartında bu keyfilik «ceza sü
resini aşmamak üzere» şeklinde sona erdirilmiş ve 
hepsinden de önemlisi, bir Ceza Hukuku ile (karınca 
kararınca) meşgul olan kişi olarak, adam öldürme suç
ları genellikle ehliyetin ömür boyu geri alınmasını 
veya ehliyet için müracaat etmişse, ona ehliyetin 
verilmemesini intaç ediyordu. 

Öyle adam öldürme suçları olabilir ki, (51/2) yani 
ağır tahrik içerisindedir, meşru müdafaanın hududu 
tecavüz edilerek istenmeden yapılmıştır. (460, 462) nci 
maddelerde özel indirim sebepleriyle geceleyin evinize 
hırsız girmiştir, sizinle boğuşmaya başlamıştır, onun 
size sokacağı bıçağı siz ona sokmuşsunuzdur misal bu 
ya. Bunun ehliyeti de geri alınıyor, ehliyet de veril
miyordu. 

işte yeni düzenlemede, eğer kişi bu gruptaki suçları 
ağır tahrikle (hafif tahrik değil) veya meşru müdafaa 
ise zaten ademî mesuliyet var. Hududu tecavüz edil
miş mertebede işler veyahut havf-ı ciddî, ciddî korku 
yaratan öbür maddelerdeki kanunî indirim sebepleriy
le beraber işlenmişse, ehliyetinin otomatikman geri 
alınma vesilesi olmayacaktır. 

«Dur» işaretine uymamanın cezası bir hayli ağır
laştırılmıştır. Tabiî, normal; ancak «kırmızı lambayı 
görmedim» demek mümkün değil. Öyle zamanlar 
olur ki, öyle günler geçirdik ki, tebdili kıyafetli polis 
görüntüsünde kişiler dağ başında işaret edip, şoför
lere «dur» dediler. Yanında hele karısı, kızı da varsa, 
karşıdakinin yetkili memur olup, olmadığı noktasın

dan endişeli günler yaşadık yahut «ben sana dur işa
reti verdim (iki dağın arasına pusu kurmuş yetkili) 
düdük çaldım, sen niye duymadın? 2500 lira para ce
zası» işte bu düzenlemelerde gerçekten görememiş, 
duyamamış olanların da mağdur olmaması için «belir
gin surette uymayanlar» şekline getirilmiştir ki, bu 
da olumlu bir yaklaşımdır. 

Ancak, para cezalarını artırmakla mesele bitme-
mektedir. Çünkü cezaların artırılması (elbette me
murları tenzih ediyorum, itham için söylemiyorum) 
ağır para cezalan beraberinde daha çok para vererek 
Devletin makbuzuna girmeksizin karşıdakini susmaya 
davet etmek özel bir rüşvet teklifini de beraberinde 
getirmektedir. Onun için para cezalarını artırırken, 
bir arkadaşımızın komisyonda yaptığı espri gibi, «bun
dan sonra araba ile giderken arkada da römorkta pa
ra kasası taşımak lazım» gibi müfrit, (tabiî bu mü

balağalı bir misal) halden de kaçınmak gerekecektir. 
Genelde maddelerinde ayrı ayrı önergeler verip, 

temas edileceği gibi, önümüze getirilen kanun tasarısı 
mümkün olanın en iyisi şeklinde hazırlanmış, hu
zurunuzda kıymetli tetkikleriniz ve önerilerinizle çok 
daha iyi hale getirilecektir, inşallah bununla bitmeye
cek, tabiî beraberinde teknik yapım vesaire sorunları 
da beraberinde düzenlemiş olaoaktır; ama Türkiye'nin 
trafik düzenine bir miktar rahatlık sağlayabilirse, he
pimiz bu neticeden memnun olacağız. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Sayın Bayer buyurun. 
MUHSİN ZEKÂt BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Ülkemizde ulaşım sistemleri hem kendi aralarında 

hem de kendi işlevinde bir düzensizlik, bir kargaşalık 
içindedir. Bu o kadar Türk ekonomisine etki yap
maktadır ki, sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinin ge
lişmesi bu ulaşım sektöründeki disiplinsizlik ve plan
sızlık neticesinde bugün'kalkınmamızda gerekli ilerle
meyi gösterememektedir. 

Bu bakımdan hükümetin son çıkardığı «ulaşım 
anaplanı» karayolları bakımından da çok önemli bir 
plan ilkesini ve plan programını ortaya koymaktadır. 
Ülkemizde karayolları gelişmesi 1950 yılından itiba
ren hızlı bir trafik göstermiş ve bunun neticesinde 
Türk karayollarında trafik kargaşalığı, karayolu inşaatı 
ile birlikte de düzensiz şekilde bugüne kadar gelmiştir. 

Bugün karayollarındaki trafik kargaşalığının iki 
önemli noktası vardır. Bir tanesi, kentler ve metropo
liten belediyeler içinde trafik konusu, ikincisi kent-
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leri, yerleşim yerlerini birbirine bağlayan karayolları 
üzerindeki trafik konusu. Bugün dünyada bu iki ko
nu değişik uygulamalar ve değişik organizasyonlarla 
yapılıyor. Ülkemizde ise, bu bir tek trafik yasası ile 
yürütülüyor. 

Bu bakımdan, kanunu tetkik ettiğimiz zaman, ka
nun hem kent içi ve hem kent dışı trafiğini bir elde 
yürüten bir sistemi getiriyor. Ancak, Türk karayolu 
ağını tetkik ettiğimiz zaman bugün Türk karayolların
da oto yol diye beynelmilel belli edilene 45 kilometre, 
ekspres yol 160 kilometre, devlet yolu 32 000 kilo
metre, il yolu 28 000 'kilometre, köy kolu 180 000 ki
lometre, orman yolu 150 000 kilometre; toplam 
390 000 kilometrelik bir şehir dışı karayolu ağı var. 
îşte bu 'Kanun bunda hükümlerini yürütecek. Ancak, 
bunu bir de karayollarının trafik ağı ile ilgili husu
sunu tetkik ettiğimiz zaman, yaz - kış geçit veren Türk 
karayolları 80 bin kilometre civarında ve bunun 60 
bin kilometresi de, Karayolları Genel Müdürlüğünün 
kontrolunda. 

işte bu Kanun, bu kontrolda'ki olan trafiği düzen
leyecek bir kanun; ama bunların yanında ortaya yeni 
bir konu daha çıkmaktadır. Bu konu ise, karayolları 
trafiğindeki taşıma kapasitesi meselesi. Kanunun 
anaesprisi de bence budur. 

Bugün kentler arasındaki taşımayı rakamlarla tet
kik edersek 380 milyon yolcu yıllık kapasite var. 
Buna mukabil 138 bin yük taşınıyor. Dünya karayol
larında bu tam tersine, işte Türkiye'de ortalama olarak 
bu trafiği düzenleyecek, bu trafiğe akım verecek ve 
düzenli bir trafiği getirecek bir kanun tasarısını gö
rüşüyoruz. 

Benden evvel konuşan sayın komisyon sözcüsü
nün belirttiği rakamlar bende de vardı, o rakamlara 
değinmeyeceğim. Yalnız 1980 yılında trafikten dolayı 
1 525 000 000 liralık zarar - ziyan ortaya çıkmıştır. 
Bu hasar ziyandı, bir de ydlda yapılan zarar ziyan 
var, yani bizim verdiğimiz vergi ile yapılan yolda or
taya çıkan zarar - ziyan var, bu daha Türkiye'de belli 
değil. 

O halde ne yapmak lazımdır?.. 1 inci olarak tra
fik kargaşasını önlemek üzere trafik konusu Hükü
metin elinde bir tek organizasyona vermektir. Bugüne 
kadar trafik konusunda karayolu yapımından karayolu 
işletmeciliğine kadar 3 Bakanlık buna görevli idi. Bir 
Bayındırlık Bakanlığı, iki Ulaştırma Bakanlığı, Üç 
şimdi Kanununu müzakere ettiğimiz içişleri Bakan
lığıdır. Karayolu trafiğini bu Kanunla içişleri Ba
kanlığına bir görev olarak veriyoruz. 
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ikincisi, 'karayolu trafiğinde Kanun üzerinde de
ğişiklik yapmak üzere Hükümet gerekli tedbirleri al
mak istediği zaman genellikle baskı organları çıkı
yordu. 1980'den evvel muhtelif teşekküller ve cemi
yetler kendi ellerindeki imkânı vermemek için ka
rayolu trafiği benim bildiğime göre üç defa Yüce 
Meclislere sevk edilmek üzereyken durdurulmuştur. 

Üçüncü olarak, Hükümetin hu değiştirme tedbir
lerinde trafik yasasında yapılacak değişikliklerin ulus
lararası standartlarda olması lazım geliyordu. Kanu
nun gerekçesinde (okuduğunuz zaman) bu uluslararası 
standartlara göre, bu hazırlığın Tasarıda yerine geti
rildiğini görüyoruz. Ancak, Kanunu tümüyle tetkik 
ettiğimiz zaman bir yönetmelik gibi, her zaman deği
şebilecek bazı tariflerin de Kanun içine konması bence 
hatalıdır. Karayolları bir çerçeve kanununun içinde 
ele alınması lazım, yönetmelik ve tüzüklere geçecek 
maddelerin kanunda bulunmaması lazımdır. 

Son olarak en mühim mesele, Türk trafiğinde en 
güzel misali yurt dışında çalışan işçilerimizin Edirne'ye 
kadar trafik kazalarını daha az yapmalarını; fakat 
Edirne'den yurt içine giderken trafik kazalarının muay
yen aylarda (bu aylarda başlıyor) fazlalaşmasıdır. iş
te Trafik Kanununda yapacağımız değişikliğin ve dü
zenlemenin sebeplerini burada aramamız lazım. 

Türkiye'de trafik kuralları devamlı suretle yaz boz 
tahtası halindedir, bir sokağı kaparlar ertesi günü 
açarlar, bir sokağa trafik yasağı koyarlar ertesi günü 
trafik yasağım kaldırırlar. Lütfen trafik idaresinden 
istirham ediyorum; bu Kanunla ortaya çıkacak dü
zenlemelerde artık yaz boz tahtası değil disiplinli ve 
planlı bir trafik düzeninin kent içi ve kent dışına ,da 
getirilmesi lazım. 

Diğer bir konu ise, bu trafik suçlarının sebepleri
ni dört noktada toplayabiliriz; Birincisi, şoför ve sü
rücülerinden ortaya çıkan nedenler, ikincisi, yayalar
dan ortaya çıkan nedenler, üçüncüsü de araçların ba
kımsızlığından ortaya çıkan nedenler. 

Şimdi, bir trafik muayenesini hepimiz yapıyoruz. 
Hangi şartlar altında ve nasıl trafik muayenesi oldu
ğunu benden evvel konuşan Sayın Çakmakçı arka
daşım da belirtti, yazın zincirler aranıyor, kışın da 
zincir aranmayan trafik muayenelerine hem istan
bul'da, hem Ankara'da çok şahit oldum. Lütfen trafik 
muayeneleri bir bürokrasi engelini aşacak, disiplinli 
bir muayene olmalı. Taksilerin üzerinde çizik,'yama 
olduğu zaman taksi muayeneden geçer, özel araba 
olduğu zaman git bunu boyat der, çünkü boyacılarla 
anlaşmışlardır. Trafik muayenelerinde trafik disipli
ninde devamlı strüktürü bulmak lazımdır. 
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Son olarak şunu belirtmeyi faydalı görüyorum: 
Bu Kanunda en mühim mesele, trafik düzeninin de
vamlılığını sağlamak, Bugün Türkiyede trafik düze
ninin devamlılığını sağlamanın millî ekonomiye en 
büyük katkısı vardır. Bugün eğer devamlı bir trafik 
düzeni sağlarsak, trafik düzeninin bulunduğu karayol
larındaki, (biraz evvel rakamlarını da arz ettim) millî 
ekonomi bakımından bütçeden gidecek para azalır, 
millî ekonomi bakımından ortaya çıkacak kazalar 
azalır. 

Bu konuda son olarak Kanundaki fon maddesinden 
bahsetmek istiyorum. Fon maddesi de Kanunun 108 
inci maddesidir, garanti fonu adı altında. Şimdi, Tür
kiye ekonomisinde fonlar devamlı suretle değişik mak
satlar ve değişik gayelerle kullanılır. Burada ise, ga
ranti fonu diye bir sigorta şifketini kurmaktadır. Bu 
bir Hükümet prensibi olarak geldiğine göre, itirazı
mız yok; ama bu garanti fonunu kullanacak kimler
dir ve nasıl kullanılacaktır; bundan biraz endişem var
dır. 

Kanunun memleketimize hayırlı olmasını temenni 
eder saygılarımı sunarım. 

Teşekkür ederim. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
'Sayın Fırat, buyurun efendim. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, saygıdeğer ar
kadaşlarım; 

IBugün 50 milyonu ilgilendiren çok mühim bir Ka
nunun müzakeresine başlamış bulunuyoruz. Tam bir 
yıl önce Bütçe - Plan Komisyonundan çıkan bu Ka
nun Tasarısı, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonuna intikal etmişti. Bu bir senelik gecikmeyi 
doğrusu ben pek yerinde görmedim; çünkü böyle 
mühim bir yasanın enine boyuna Danışma Meclisi
mizde daha önceleri müzakeresinin yapılmasında bü
yük fayda mütalaa etmekteyim. 

Motorlu araçların gittikçe artan önemleri yanın
da, insanlığı tehdit eden trafik kazalarını da unut
mamak gerekir. Ülkemizde her yıl 50 bine yakın tra
fik kazası 5 bine yakın vatandaşımızın ölümü 30 
bine yakın yaralı veya özürlü insan ile 1,5 milyar
lık bir küçük baraj maliyeti kadar maddî kayıp. 

Bu denli büyük orandaki trafik kazalarının ne
denlerinin başlıcası altyapı noksanlığıdır. Bunun ya
nında eğitim eksikliği ile etkin kontrol yapılmayışı 
da söylenebilir. 

1953'de çıkartılan 6085 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun eksiklikleri 1961 yılında 232 sayılı Ka
nunla tamamlanmış ve bazı maddeler de yürürlükten 

kaldırılmaya çalışılmışsa da bu konuda tam muvaf
fakiyet elde edilememiştir. Uluslararası ilişkilerin ve 
taşımacılığın da artması neticesi, Karayolu Trafik 
Kanununun bütün boşluklarının doldurulması ve 
uluslararası trafiği de kolaylaştırması bakımından 
yeni baştan ele alınmasında zaruret hâsıl olmuştur. 

Hizmetlerin yürütülmesi, denetlenmesi, düzenlen
mesi için yeni bir teşkilatın kurulması düşünülmüş
tür. Amaç; ülkemizdeki trafik anarşisine son verebil
mektir. Bunun için hazırlanan Yasada yeralan yeni
liklerin başlıcaları şunlardır : 

'Sürücülerin imtihan ve araçlarının tescil işlem
lerinin yeni şekliyle yapılması. îlçe trafik komisyon
larının kurulması. 'Sürücü belgelerinin yeniden sınıf
landırılması. Trafik kazalarında tam kusur sayılacak 
hallerin tespitine önem verilmesi. Para cezalarının 
posta ve banka ile ödenebilme imkânının sağlanması. 
Eğitime ehemmiyet verilmesi. Ayrıca fahrî trafik mü
fettişliği müessesesi de ihdas edilmiştir. 

Daha bunlar gibi, birçok yeni tedbir sürücülerin 
daha güvenli görev yapmaları, vatandaşlarımızın can 
ve mal güvenliklerini korumak içindir. Maddelerde 
karşı olduğumuz hususlar için önergelerimizi vermiş 
bulunuyoruz, sırası gelince izahalarımızı yapacağız. 
Ancak bütün bu tedbirleri sürücü ve taşıyıcı esnafı
na karşı bir silah olarak kullanmamak gerekir. 

Yeni Yasada, imtihan komisyonlukları üyelikleri 
ile basılı evrak ve plakaların Şoförler Cemiyeti veya 
Federasyonu tarafından verilmesi de önlenmiş oluyor. 
Bu konuda çok iyi düşünmek lazım. Acaba hizmet 
aksayacak mıdır?.. Eğer hizmet aksayacaksa, bunun 
için bir orta yol bulunmasında yarar vardır. Ayrıca 
imtihan komisyonlarında Şoförler Federasyonundan 
bir uzman kişinin bulunmasından "ben şahsen yarar 
görürüm J 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu arada bir taşıyıcı esnafından aldığım mektu

bun bazı satırbaşlarını dile getirmek istiyorum. Da
ha önceki yasada, ağır vasıta ehliyeti alan bir kişi an
cak 6 tekerlekli bir ağır vasıtayı kullanabiliyordu; 
beş sene sonra da dingil ilave edilmiş bir kamyonu 
kullanabiliyordu. İBir kamyona dingil ilavesi, o kam
yonun yalnız tonajında, Karayollarının öngördüğü 
standarda uygunluk bakımından mecburiyet getirir, 
yoksa arabanın kullanılmasında büyük bir zorluk ve 
fark yaratmaz. Şoför esnafı ehliyet aldıktan beş yıl 
sonra bu vasıtayı kullanabiliyordu. Dolayısıyla bu, 
onlar için büyük bir handikaptı. Şimdi yeni Yasanın 
38 inci maddesinde sürücü belgeleri yeni baştan sı-
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nıflandırılmış ve bu nokta göz önünde tutularak or
tadan kaldırılmıştır. Bu takdire şayan bir noktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sürücü esnafının da durumunu düşünmek lazım. 

Kaza yapan bir şoförün arabası altı ay veya bir sene 
tamirde yattığı takdirde, yine kendisi zannediyorum 
takriben 380 bin liralık bir senelik kazancının vergi
sini ödemek durumundadır. Bunu şunun için söylü
yorum : IBU şoför esnafına yalnız bir sefer sırasında 
Diyarbakır'dan, oraya '250 kilometre mesafedeki bir 
il'e aldığı yükü götürürken, ((Ki bundan alacağı para 
15 bin liradır) 11 bin liralık ceza yazılmıştır. 

Arkadaşlarım, 4 saat içinde 11 bin liralık ceza 
yazılmıştır; 1 günde, aynı suçtan; kasanın kenarında 
çıta vardır. Bu kamyon muayeneye giriyor; bu çıta 
derhal söktürülebilir eğer yasalara uygun değilse; 
muayeneden çıkıyor; ama ceza yazılırken 11 bin li
ralık ceza yazılıyor vatandaşa. Vatandaş zaten 6 mil
yonluk kamyonu borca almış; bunun ödeme güçlüğü 
içerisinde. Aldığı paranın % 80 ini cezaya verirse 
ne yapsın bu vatandaş?.. 

Kamyonun yan tarafı vurulmuştur, macunlan-
mıştır, ceza yazılır; çift deposu vardır, ceza yazılır. 
Eğer çift depoya ceza yazılacaksa, knal yerinde ön
lenir çift depo. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Halk Bankası şoför esnafına kredi verir, Esnaf 

ve Sanatkârlar Kredi tKooperatifi aracılığıyla. Bir 
sürü imza, bir sürü formalite 250 bin liraya bir mo
torun bakımını veya tamirini yaptıran bir şoföre Halk 
Bankası 10 hin lira kredi verir, 10 bin lira. Bunlar 
ülke çapında hizmet yapan vatandaşlardır. Üretici
den aldığı malı tüketiciye ulaştırıyor. Halk Bankası 
bunlara 10 bin lira kredi veriyor; maksimum kredisi 
10 bin ira. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Konu konuşulurken, ıflBen de o Komisyonun Baş

kan Yardımcısıydım geçen sene) bazı konular açık
lığıyla tartışıldı ve denildi ki, kusur işleyen bir sürü-' 
cüye, bir şoför esnafına işlediği kusurun en büyük ce
zası hangi kusur içinse yalnız o yazılır, diğerleri ya
zılmaz. Halbuki bugünkü tatbikat çok farklı. 

Benim başıma da bir iş geldi, onu da söyleyeyim 
anti parantez: (Kızılay'da, buradan bir arkadaşımla 
giderken çevrildim, farlarım kontrol edildi. Sol uzun 
far yanmıyordu; zaten uzun far kullandığımız yok. 
Cezamı yazdılar, ödedim, makbuzu aldım; 20 dakika 
sonra tekrar çevrildim. «Farlar» dendi, gene sol taraf 
yânmıyor. Makbuzu uzattım, «Bizi ilgilendirmez» 

dedi. (Tabir aynen bu) «Nasıl olur kardeşim, yarım 
saat arayla bunu nasıl yaparsınız vatandaşa?» de
dim. Onun üzerine gitti, konuştu, geldi, «Tamam, gi
debilirsiniz.» dedi. Tahmin ediyorum şeyi gördüler... 
Ve hareket etti arkadaşlarım, dikkat ettim polis ara
basına, sağ stop lambası yânmıyor. Hemen önüne 
geçtim durdum. (Plakası da var bende) «Afedersi-
niz, siz nasıl çıktınız?.. Sağ stop lambanız yânmıyor. 
dedim. «Evet, çıkarken gördük, farkına vardık.» de
di. «Vatandaşa müsamaha göstermiyorsunuz, kendi
nize nasıl yapıyorsunuz bunu?» dedim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Esas olan şudur: IBakın kaç gündür burada yasa 

çıkarıyoruz; ceza üstüne ceza, ceza üstüne ceza... Bu
radaki cezalar 10 bin mertebesindedir, bakın. Eğer bu
nu bugünkü gibi uygulayacafcsak bu vatandaşı isyan 
ettiririz. Çok rica ediyorum, trafik ordusuna büyük 
görev düşüyor: Eğitilmelidir, vatandaşa yardımcı ol
malıdır. Ben gece vakti o lambayı nerede değişeyim?.. 
Benim numaramı alır, bunu değiş der, en yakın yer
de değişirim. Kaldı ki Komisyonumuzda bunun mü
nakaşası yapılmıştır; bugünkü Sayın Genel Müdür 
Muavini, Saygıdeğer Arkadaşımız gayet itidalli ola
rak bunu bu şekilde izah etmiştir. Katiyen müsama
ha gösterilmiyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
!Bu Yasa kırsal alana da geliyor. Kırsal alanda da 

jandarmaya görev veriyor. Dolayısıyla, sözlerimi he
men bağlamak istiyorum vakti geçirmemek için; bu 
yüksek cezalar karşısında trafik polislerimizin vatan
daşa, sürücüye ve şoför esnafına karşı bir ölçüde 
hoşgörülü olmaları şarttır. Bunu tekrar belirtmek is
tiyorum ve Yasanın ülkemiz için hayırlı olması di
leğiyle saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Özkaya, buyurun efendim. 
ZEKÎ ÖZJKAYA — Yüce Meclisin Sayın Başka

nı, sayın üye arkadaşlarım; 
Trafik, toplumun ekonomik ve sosyal yapısında 

gelişmelerin temsilcisi ve kaçınılmaz sonucudur. 
Kentsel ve kırsal gelişmelerin kazançları trafikte dü
ğümlenmektedir. IBu nedenle, memleket kalkınma
sında trafiğin yeri ve onun sorunlarının yüklediği ma
liyetler, üretkenliğin artmasında gördüğü hizmetler, 
kaynakların bölgeler ve şehirler arasında dengeli da
ğılımını sağlayabilmekle hayatî bir önem taşımakta
dır. 

Söze başlarken trafik ve genel anlamıyla emniyet 
teşkilatının güçlü ve yetenekli ellerde olduğunu ifa-
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de etmek isterim. Yetkililerin Verimli gayretleri gö
zümüzden kaçmamaktadır. Kendilerini bu Yüce Kür
süden yürekten kutlarım. 

Bu vesileyle, 'bir felaket düzeyine ulaşmış bulu
nan trafik konusunda, sırf tedbirler açısından ve ted
birlere yönelik birkaç madde üzerinde durmakla ye
tineceğim. 

1. Trafik görevlilerinin önemli bir bölümü tra
fik bilgisiyle iyi bir biçimde teçhiz edilmediği gö
rülmektedir. Bilhassa taşrada şehir ve kasabalardaki 
görevliler, trafiği düzenleyeceğim derken, trafiği ak
satmakta; yasak yerlerde park etmekte, tek yönün 
tersine gitmekte, bunda da sakınca görmemekte, yan
lış hareket edert bir aracın kusurunu gidereceğim di
ye kendisi yolun ortasında durup koca bir caddenin 
trafiğini karıştırmakta, hele kırmızı ışığa aldırmaya
rak rahatlıkla çiğneyip geçmekte; sürat tahdidinde 
her türlü kuralı unutarak süratte kendisini müstesna 
saymakta ve işin en ince tarafı, herhalde bu kusurla
rın vatandaş tarafından izlenmediğini veya görülme
diğini sanmaktadır. 

Evet, bu tutumla, sayıları az da olsa bu gibi gö
revliler vatandaşın saygınlığını ve güvenini kaybettir
mektedirler. Buna bilhassa dikkat edilmelidir. 

2. Sürat kontrollarında nerede ise altı ayda bir, 
uzun aralıklarla bir defa veya hatıra geldikçe bu kont
rolü görevliler yapmakta. Trafik görevlisi uzun bir 
gaybubetten sonra ceza kesmeye çıkmaktadır. Gör
dük ki, dış memleketlerde sürat tahdidi kontrolü ya 
devamlı yapılır veya hiç yapılmaz. Uzun aralıklar
la, arada bir görünmenin etkinliği olmamakta, mak
sat da hâsıl olamamaktadır. Vatandaş kesik hizmet
leri hem noksan bulmakta, hem de yetkilileri hoş 
karşılamamaktadır. 

3. Ankara dahil olimak üzere Türkiyemizin tü
münde trafik ışıkları sağlıklı çalışmamaktadır. He
sapsız ve düzensiz duruş ve kalkışlarla kaybedilen za
man ve zamanla birlikte kaybedilen akaryakıt kü
çümsenemeyecek derecededir. Kırmızı ve yeşil ışıkla
rın düzenli bir dizi halinde trafik akşına göre yanıp 
sönmesi gerekmektedir. Bunların denetimden geçiril
mesi gereklidir. 

4. Trafik görevlilerinin nedense ehliyete karşı 
tutkuları vardır. 'Herkes ehliyet sahibi olduğu halde 
ısrarla ehliyet ararlar, arabalar kuyruklar halinde dur
durulur, dizilir ve ehliyet sorulur; oysa ki; asıl olan 
seyir halindeki trafik hatalarının, tespitidir. Seyir ha
lindeki kontrola ağırlık verilmesi daha uygun ola
caktır kanaatindeyim. Hele ehliyet ve ehliyet tedari 

- ki konusu üzerinde daha etkin tedbirlerin getirilmesi 
I zamanı gelmiştir. 
I 5. Yolda seyreden açık kamyonlardan dökülen 
I taş, düşen sandık ve malzemeler, arkadan gelen araç-
I lara getirdiği zarar ve hasarlar bir bilanço teşkil et-
I mektedir. Kamyonlar, kapalı çadırlar örtülmüş şekil-
I de yürülmelidir. 
I 6. Şehirlerde egzoz borusunu koparan motosik-
I letlerin gürültüsü, bisiklet ve at arabalarının tek yön 

tersine gidiş tutumları ile müsamaha görmektedirler. 
I 'Motosikletler üzerinde bağdaş kurup gidenler, özel 
I gömlek ve demir miğferler kullanmadan gidenler bir 
I hayli eziyet vermektedirler. Bu konuda televizyonun 
I da etkin olması temenni edilir. 
I 7. Dış memleketlerde trafik kurallarında moto-
I sıkletlerin ağırlık kazandığını gördük. Arabaların ye-
I rine motosikletlerin etkinliği daha çok olduğu bir 
I vakıadır. 
I Sözlerimi burada bağlarken trafik dışında bir kö-
I nuya temas etmek istiyorum; bu önemli bir husus

tur. 
I Polis karakolları geneliyle eğitimsiz, sorumsuz ve 

denetimsizdir. Birçok karakolda haşin, kaba mua-
I mele yapılmakta, haklı haksız hırpalama ve azarla-
I ma metodu uygulanmaktadır. Vatandaşa lütfen da-
I ha uygun, daha yumuşak bir usul tatfbifc •edilmelidir. 
I Yine emniyet açısından da şunu arz ederim ki, şe-
I hirlerin önemli ve ana cadde kavşaklarında yaya po-
I lise ihtiyaç vardır. Polis hep motorize olunca bazen 
I olayın içinden görmeden geçip gitmektedir. Kavşak-
I larda telsizli, motorize kıtalarla irtibatlı, ikişer po-
I İlsin bulundurulması Batı dünyasında geçerli bir me-
I totdur, geçerli bir sistemdir, etkili bir biçimde iş gör-
I mektedir. 
I Tedbirler getirme açısından Emniyet Teşkilatının 
I başındaki yetkililere inancımız ve güvenimizin büyük 

olduğunu bir defa daha buradan ifade etmek isterim. 
Bu «Kanunun memlekete ve milletimize uğurlu ve 

I hayırlı olmasını dilerim. 
I Saygılar sunarım. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özkaya. 

Sayın Özgöker?.. Yoklar. 
O zaman efendim, sıradaki yedinci konuşmacı Sa

yın Genç?.. Yok. 
Altıncı Arkadaşımız, son konuşmacı olarak Sa-

I yın Sarıoğlu, buyurunuz. 
İSMAİL ŞENGÜN — Benim de söz talebim 

vardı Sayın Başkanım. Bize sıra gelecek mi? 
BAŞKAN — Efendim, malumuâliniz 98 inci Bir-

| leşimde altı arkadaşımız konuştuktan sonra yeterlik 
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önergesi verilmiş sayılacağı hususu vardı. Bendeniz 
on arkadaşın da adını yazdım, böyle salonda olmadı
ğı veya konuşmaktan vazgeçtiği takdirde diğer arka
daşlara da sıra gelme imkânını sağlamak bakımın
dan. Şu anda Sayın Sarıoğlu konuşuyorlar; size sıra 
gelemeyecek. Sayın Sarıoğlu sekizinci arkadaşımız
da fakat iki arkadaşımız olmadığı için sıra geldi. 

'Buyurun efendim. 
PAŞA SARIOĞLU — sSayın Başkan, çok değer

li arkadaşlarım; 
Bugün görüşmekte olduğumuz Karayolları Trafik 

Kanunu Tasarısı, günlük yaşamında herkesi, ister va
tandaş olsun, ister sürücü olsun, ister uygulayıcı ol
sun, ister Devlet olsun çok yakından ilgilendiren bir 
Tasarıdır. 

Eğer bu Tasarı ile özellikle son yıllarda gittikçe 
yoğunlaşan trafik sebebiyle karayollarındaki altya
pı yetersizliklerine, sürücülerin ve vatandaşların eği
tim noksanlıklarına ve uygulayıcıların denetimdeki 
kusurlarına bir ölçüde çare getirilirse ve sonuç olarak 
hepimizin yüreğini yakan ve binlerce insanın hayatı
na malolan kazaların önlenmesi ile millî servetin yok 
olmasına yardımcı olunabilirse bundan hepimizin 
mutluluk duyması gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; bu Tasarı incelendiğinde 
genel olarak hep sürücü kusur ve hatalarının esas alı
narak yola çıkıldığı izlenimini edinmekteyim. Bunu 
önlemek için de sık sık cezaî müeyyidelerin uygula
nacağından söz edilmektedir. Gerçekte ise konu çok 
yönlüdür. Bir defa artan sosyal ve ekonomik gelişme
ye paralel olarak, kişisel maksatlar için kullanılan ka
ra nakil vasıtalarının sayısı bunların yurt içinde imal 
edilmesi ile devamlı surette artarken ve buna ilave 
olarak kitle taşımacılığında da demir ve denizyolları 
yerine karayollarına ağırlık verilmesindeki politika
nın sonuç olarak beklenmeyen boyutlara ulaşması or
taya çok ciddî altyapı sorunları çıkarmıştır. 

Demek ki, bugün yurdumuzda meydana gelen ka
zaların esas nedenlerinden biri ve belki de birçok 
halde başlıcası karayollarındaki taşıma kapasitesi ye
tersizliği, kötü hava şartlarında ise, gece trafiğinde 
tek şeritli gidiş gelişlerdeki darboğazlardan kaynak
lanan ve başka hallerde ortaya çıkması ihtimali be! 
ki de daha az olacak temel sorunlardır. 

(İkincisi; yukarıda bahsedilen altyapı sorunlarının 
da katkıda bulunmak suretiyle artırdığı ve doğrudan 
doğruya sürücülerin yeteri ölçüde eğitilmemesinden 
ve trafik kurallarına uymayı bilinçli bir davranış ha
line getirmemesinden kaynaklanan sürücülerle (ilgili 
sorunlardır. 
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Üçüncü olarak da, yasa ve kural uygulayıcıların 
her zaman, sürekli, etkin, yeterli ve sistemli şekilde 
herkes için eşit ve yansız, zorlayıcı olmak yerine, ok
şayıcı ve özendirici davranış biçimlerine ve yasala
rın tanıdığı yetkileri yerinde ve uygulayıcıya saygın
lığı bozmayacak ve güveni sarsmayacak şekilde uy
gulanması ve hareket etmesi ile ilgili sorunlardadır. 

Son olarak da; sürücülerin genel olarak trafik ku
rallarına uymayanlarını hata işlemekten alakoymaya 
yönelik caydırıcı cezaların olmaması gibi sorunlarda 
aramak gerekmektedir. 

Bütün bunlar, hem toplumumuzu rahatsız etmek
te ve hem de geniş ölçüde can ve mal kaybına neden 
olmaktadır. 

Bu itibarla, yukarıda sıraladığım bü dört hususa 
uygulamada gerekli ağırlık dengeli bir biçimde veril
medikçe sadece artırılan cezalarla, gerek şehir içinde 
ve gerekse karayollarında düzenli bir trafik akışını 
sağlamak mümkün olmayacak, kazalar da önleneme
yecektir. 

Diğer taraftan, trafik sorununa sadece sürücüle
rin ve vatandaşların kurallara uyması açısından bak
mak yanlıştır. Gerçekte trafik sorunu ülke ekonomi
si ve taşıma politikası ile çok yakından ilgilidir. Tür
kiye, Devlet alarak sanayileşmesine ve kalkınması
na paralel olarak en akılcı ve uzun bir perspektif için
de en tutarlı politikayı bulmak ve uygulamak duru
mundadır. Bugünkü şekli ile bazı kesimlerde mevsi
me göre, coğrafi ve turistik özelliklere göre aşırı de
recede yüklü, Devlet yollarında gece ve gündüz ak
mak durumundaki trafik ne kadar katı şekilde uygu
lanırsa uygulansın, sadece kurallarla denetim altına 
alınarak sevk ve idare edilemez. Sorun, altyapı yeter
sizliğidir ve giderilmesi de kaynak gerektirmesi se
bebiyle en güç olanıdır. Diğer hususlar ise, zamanla 
ve bir program içinde ve etkin bir uygulama ile gide
rilebilir. 

Hepimizin bildiği gibi, bugün karayollarında hiç
bir ülkede görülmeyen derecede yük ve yolcu taşıma
cılığı yapılmaktadır. 'Kitle halindeki kazalar en çok 
yolcu taşıyan otobüslerin kendi aralarında ve yük 
taşıyan kamyonlarla çarpışmasından doğmaktadır. 
Bu konuda ekonomik ve güvenlik yönden yetersiz 
sistemin, demir ve denizyolları gibi daha verimli ve 
güvenli yollara kaydırılması trafik kazalarına uzun 
dönemde derman olacak en etkili ilaç olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; konumuzun ve görüşmek
te olduğumuz Tasarının Karayolları Trafik Kanunu 
Tasansı olduğunun bilincinde olarak sorunla ilgili ol-
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duğu için bazı sayısal bilgileri vermek istiyorum. 
Değerli arkadaşlarım; 
Sadece planlı döneme ait olmak üzere, kara ve 

demiryollarında yolcu ve yük taşımacılığı durumu 
şöyledir: (Yüzde olarak veriyorum.) 

Birinci Plan döneminde taşınan, yolcu; % 72 ka
rayollarında, % 28 demiryollarında. Yük olarak % 49 
karayollarında, % 51 demiryollarındadır; yani bu 
dönemde aşağı yukarı yük bakımından karayolu ile 
demiryolu eşittir. 

ikinci Plan döneminde karayollarındaki taşımacı
lık % 72'den % 92'ye çıkmıştır, demiyollannda ise 
% 28'den % 8'e inmiştir. 

Üçüncü Plan döneminde karayollarında yolcu 
yüzde % 92'den % 96'ya, demiryollarında % 8'den 
% 4'e inmiştir yolcu olarak. Yük olarak da karayol
larında % 75, demiryollarında % 25. 

Son olarak Üçüncü Plan döneminde, yük % 86 
Karayollarında, demiryollarında % 14, yolcu ise 
% 95'e çıkmıştır karayollarında, damiryollarında ise 
sadece % 5'dir. 

Sonuç olarak, genel bir bakışla yukarıdaki sayılar
dan tespit edilen duruma göre, planlı dönemde; ya
ni Birinci ve Dördüncü Plan döneminde demiryolla
rındaki yük taşımacılığı % 172 artarken, karayolla
rında % 724; yolcu taşımacılığı demiryollarında sa
dece % 51 oranında artarken, karayollarında % 929 
oranında artmıştır ve 1967 yılında % 28 olan demir
yolu payı, 1983 yılında sadece % 5'e inmiştir. 

Şimdi, bununla vurgulaınak istediğim sorun, asıl 
karayollarının altyapısında yatmaktadır; yani bütün 
bunlara rağmen, getirilen Trafik Kanununu incele
dim, gerçekte birçok yeni kurallar getirilmiştir, bun
lara uyulması ve uygulanması halinde ferahlatıcı bir 
takım yönleri olacaktır; fakat bütün sorun karayolla
rında altyapıdan kaynaklanmaktadır. 

Bu itibarla sorunun uzun vadeli olduğunu kabul 
etmemiz lazımdır. Diğer hususları zaten saydım, bun
ların zaman içerisinde halledilmesi mümkündür. An
cak, eksik olan hususları da burada arz etmek iste
rim. 

Bunlardan bir tanesi, karayollarındaki sıkışıklığı 
gidermek için, karayollarının, özellikle devlet yolları
nın belli kesimlerinde belki ücretli karayolu sistemi
ne gitmek mümkün idi ve Türkiye şartlarında da zan
nediyorum ki, buradan İstanbul'a gidecek veya en az 
Edirne'den Ankara'ya gelecek olan bir yolcunun 
100 - 200 veya 500 lira vermesi suretiyle oluşturula
cak bir fondan karayollarının tamir ve bakımını yap-

ı mak veya genişletmek mümkün olacaktır; bu fonun 
oluşma şeklinde göre. Çünkü bunu vermek herkes 
için caziptir. Trafikte zaten yeteri derecede zaman 

I kaybı ve gayri ekonomik şekilde trafiğin işlemesi, dev-
I lete ve ülkemize pahalıya mal olmaktadır. 
I Onun ötesinde, pratik olarak hepimizin günlük 

hayatında tespit ettiği hususlar vardır. Onlara da kı
saca değinmek istiyorum. Bunların bir kısmı zaten Ta
sarıda vardır. 

BAŞKAN — İSayın Sarıoğlu, süreniz doldu, lüt
fen bağlayın efendim. 

PAŞA SARIOĞLU — Olur efendim. 
Şimdi bunları kısaca hemen satırbaşlarıyla geç-

I mek istiyorum. 
Bir defa ehliyet almada, devir ve teslimde ve ye

ni araçla ilgili ehliyet almadaki formaliteler son de-
I rece sıkıcı ve yorucudur. Bunun mümkün olduğu ka-
I dar kısa tutulması, vatandaşa bu yolda her türlü ko

laylığın gösterilmesi lazımdır. IBunu arz etmek isti
yorum, bir. , 

ikincisi; zabıtanın ve trafik polislerimizin tutu-
I muyla ilgilidir. Genel olarak vatandaşla polis. karşı 
I karşıya geldiği zaman, daima bir şikâyet bahis ko

nusu olmuştur. Bizlerin de başına gelmiştir, kendi
min de yakında oldu, bir yakınıma da oldu; birtakım 
zecri uygulamalardan ve haksız muamelelerden ger
çekten şikâyet edilmesi devlet adına, (Biz de bu ko
nuyu burada savunurken) üzücüdür. Çünkü, vatan
daşın haklı olduğu zamanda şikâyet edeceği herhan
gi bir merci yoktur. Bu itibarla zannediyorum ki, 
vatandaşa ait (çünkü esas olan kamu hizmetinin ama
cı vatandaşı mutlu kılmaktır.) Şikâyet bürolarının 
olmaması; çünkü vatandaş haksız bir muameleye ma
ruz kaldığı zaman, şikâyet edeceği yeri bilmemekte
dir. Çünkü savcı ve hâkim aynı yerde toplanmakta
dır. Bunun dikkate alınması lazımdır. Bu husus zaten 
pratik hayatımızda da devamlı olarak karşılaştığımız 
bir husustur. Bunu da arz etmek istiyorum. 

Üçüncü husus; hepimizin dikkatini çekmiştir. 
(Karayollarında özellikle kamyonların stop lambala
rı son derece küçüktür ve yağmurlu, çamurlu hava
larda gece trafiğinde bunları tespit etmek mümkün 
değildir. Bunu da Sayın Hükümetimizin ve Komisyo
numuzun dikkatine arz etmek istiyorum. 

Diğer bir husus da, Tasarıda geçen, hızlı sürme 
halinde bir sürücüye verilen ceza ile kaza halinde ve
rilen cezalar eşit tutulmuştur; tetkik edildiği zaman. 
Burada zannediyorum bir eşitsizlik ve adaletsizlik 
mevcuttur. Bunu da Komisyonumuzun ve Hüküme
timizin dikkatine arz etmek istiyorum. 
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Diğer bir önemli husus da trafiğin canlı olarak 
kontrol edilmesi lazımdır; yani sadece çıkış ve giriş 
noktalarında trafiği kontrol etmek ehliyet sormak so
runu çözmemektedir. Trafiğin devamlı olarak akış 
halindeyken belli belirsiz yerlerde mutlaka gerektiği 
ölçüde kontrol edilmesi lazımdır. Bu suretle de zan
nediyorum ki, trafik hata ve kazalarının önlenme
si ve sürücülerin daha dikkatli olması mümkün ola
caktır. 

Bütün bunları söyleyerek, getirilen Kanun Tasarı
sının birçok yönleriyle uygulamada rahatlık ve ferah
lık yaratacağını ümit etmekteyim. Bu Kanunun ül
kemiz için ve hepimiz için hayırlı olmasını diler, say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sârıoğlu. 
Sayın Komisyon bir cevabınız olacak mı efen

dim, vaki konuşmalara?. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKİKİ DE-
MİRBL — Sayın Başkanım, müsaade ederseniz bir
kaç nokta üzerinde cevap arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Karayolları Trafik Kanun Tasarısı üzerinde söz 
alan ve olumlu tenkitlerde bulunan arkadaşlarımıza 
Komisyonumuz adına şükranlarımızı arz ederim. 

Sırasıyla, söz alan arkadaşların değindiği nokta
lara cevap arz etmeye çalışacağım. 

Sayın öztürk, Trafik Kanununun geneliyle olum
lu ve ihtiyaca uygun olarak hazırlandığını beyan et
tiler. Teşekkür ederiz; tenkit edecek bir husus belirt
mediler. 

'Sayın Güngör Çakmakçı, Karayolları Trafik Ka
nununun Komisyonda müzakeresii sırasında, Komis
yonca meydana gelen temenniyi burada dile getirdi
ler. Bu Kanun uygulamasında görev alacak trafik 
polisinin nazik, hoşgörülü ve bilgili olmasını temen
ni ettiler. Hükümetimiz, trafik polisinin bu yolda 
hizmet vermesi için gerekli gayretleri göstermektedir. 
Bu konulara biraz sonra ISaym Genel Müdürümüz 
cevap arz edecekler. 

Şoförler Federasyonunun, il trafik komisyonların
da temsildi bulundurması konusuna Sayın Güngör 
Çakmakçı değindiler; Sayın Ayhan Fırat da buna 
değinmiş bulunuyorlar. 6085 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununda birleşik bir sorumluluk vardı; karayolla
rı, emniyet hizmetleri sınıfı, belediye ve şoförler der

neğinden mürekkep komisyonlar teşkil ediliyordu ve 
dolayısıyla sorumluluk dağılıyordu, belirgin hale gel-
miyyordu, aksayan taraflarda hangi teşkilatın elemanı 
sorumludur veyahut kusurludur, bu belirlenemiyor-
du. 'Kaldı ki, Şoförler Derneği, bir kamu görevi 
yapmamaktadır. Daha doğrusu, trafik hizmetleri dev
letin görevidir, amme hizmetidir, kamu görevidir. Bu 
kamu görevinin de kamu görevlileri eliyle yürütülme
si gerekir, özellikle, trafik Türkiye çapında hüküm 
ifade eden bir hizmet olduğu için, devletin en önde 
gelen hizmetlerinden biridir ve buradaki hizmetler 
devlete racidir. Bu itibarla sorumsuz olan dernekle
rin temsilcilerinin bu komisyonlarda bulunması sa-
kınoalı görülmüştür. Hükümetimizce getirilen Tasarı
da sorumluluk tümüyle polis teşkilatının üzerine bı
rakılmaktadır. Bundan sonraki uygulamada artık ku
suru ve sevabı ile mesele polisin üzerinde kalacaktır 
ve o zaman uygulamada bunun iyi neticelerini gör
müş olacağız. Komisyonumuzun da kanısı budur. Bu 
itibarla komisyonlara şoförlerin iştirak ettirilmesi 
uygun görülmemektedir. 

Ancak Kanunumuz bunu tamamıyla kapamış de
ğildir, gerek İl Trafik Komisyonlarında, gerekse di
ğer trafik çalışmalarında diğer kuruluşlar meyanında 
Şoförler Derneğinin temsilcileri de komisyonlara ça
ğırılarak kendi bilgilerinden, ihtisaslarından yararlan-
rnak mümkündür; Kanunumuz bunu öngörmekte
dir. 

Araçların el değiştirilmesinde getirilen hususu 
memnuniyetle karşıladılar. Tasarımızda Noter aracı
lığıyla araçlar el değiştirecektir. Bugüne kadar olan 
uygulamalardan doğan ihtilaflar da ortadan kalkmış 
olacaktır. 

Zincir bulundurma konusuna temas ettiler; «Kar
lı, buzlu havalarda zincir bulundurulması, onun dı
şında aranmaması gerekir.» dediler. Aslında uygula
mada bu yoldadır. Yaz mevsiminde hiçbir zaman 
zincir kontrolü yapılmamaktadır. Ancak Kanun bu
nun araçların mütemüm bir cüzü, parçası olduğunu 
kabul etmekte, araçta bir zincir, takoz, çekme hala
tının yaz veya kış devamlı bulunması gerekir diye mü
talaa etmektedir. Bunun da hiçbir sakıncası yoktur, 
bir zorluğu da yoktur. Arabaların bagajında zincir 
yaz, kış durabilir. Mesela benim şahsî aracım var
dır, aracımda devamlı durmaktadır; yazın da duru
yor, kışında duruyor. Niçin?.. Zincir arandığı zaman 
polise bunu her zaman ibraz etmek mümkündür: 

Sayın Güngör Çakmakçı «Para cezalarının artırıl
ması çare değildir» dediler. Doğrudur; buna katili-
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yoruz. Ancak caydırıcılık yönüyle para cezalarının 
da ağır olması yerinde olacaktır. Çünkü 15 liralık, 
20 liralık, 30 liralık bir para cezası artık bir hüküm 
ifade etmemektedir. Zaten Tasarıda suçun mahiye
tine göre para cezalarını düzenlemiş bulunmaktadır. 

Sayın Bayer, «(Karayolları trafiğindeki taşıma 
kapasitesi sorun olarak ortaya çıkmaktadır» diye te
mas ettiler. Doğrudurlar; çok güzel bir noktaya te
mas ettiler. Türkiye'de ulaştırma politikası son yıl
larda karayolları üzerine yoğunlaşmış, deniz yolları ve 
demiryolları arka planda kalmıştır. Dolayısıyla ka
rayollarındaki trafikten doğan hareketlilik ve bun
dan doğan sorunlar da artmıştır. İşte bu Kanun mey
dana çıkan bu ağır durumu düzeltmek için yola çık
maktadır. İnşallah faydalı olacaktır düşüncesindeyiz; 

Sayın Bayer yine, yönetmelik ve tüzüklere kon
ması gereken hususlar Kanunda yer almıştır, diye ten
kitte bulundular. Bir yönüyle haklıdırlar. Ancak bu
nun bir zararı da yoktur, yararı vardır. Fazladan 
olan şey bir mahzur teşkil etmemektedir. 

Sayın Bayer, yine, uygulamada disiplinli muaye
ne yapılması yerinde olur, diye; yani uygulamadaki 
aksaklıkları dile getirdiler bu konuda Sayın Genel 
Müdürümüz cevap arz edecekler. 

Sayın Ayhan Fırat, Tasarının geç kaldığını dile 
getirdiler. Tasarı Komisyonumuzda geç kalmış de
ğildir Sayın Başkanım. Daha evvel Ulaştırma Ko
misyonunda ariz amik üzerinde durulmuş, üç ay ka
dar çalışma yapılmış, araya Anayasa ve Siyasî Par
tiler Kanununun müzakereleri girdiği için Komisyon 
çalışmaları aksamıştır, yoksa bir ihmal bahiskonusu 
değildir, Komisyonumuzda da zamanında Tasarı Ge
nel Kurulun huzuruna çıkarılmak için gayret sarf 
edilmiştir. 

Sayın Ayhan Fırat, «Tedbirler sürücüyü hedef 
almaktadır» diye ifade buyurdular. Kanun Tasarı
sında yalnız sürücüler hedef alınmamıştır, teşkilat ko
nusu, alınacak eğitime ağırlık verilmiş, yeni tedbir
ler öngörülmüştür, sürücüler hedef alınmış değildir. 
Şüphesiz kuralları çiğneyen sürücüler için gerekli 
müeyyideler getirilmiştir. 

iYine Sayın Ayhan Fırat, «Komisyonlara Şoför
ler Cemiyetinden üye verilmesi gerekir» şeklinde bir 
temennide bulunmuşlardır, demin ona da arzı cevap 
etmiştim. 

Sayın özkaya, genellikle uygulamadaki" aksaklık
ları dile getirdiler. Bu konuda da Sayın Genel Mü
dürümüz cevap arz edecekler. 

Sayın Sarıoğlu, ulaştırma politikası üzerine de
ğindiler ve karayolu taşımacılığının yoğunlaştığını 
ve dolayısıyla trafiğin bir sorun olarak ortaya çıktı
ğını belirttiler. Doğrudur; Tasanda bu konuda ge
rekli tedbirler alınmış bulunmaktadır. Görevlilerin 
yansız hareketi, cezaların caydırıcı olması, dengeli 
tedbir alınmasını dile getirdiler, sözlerine katılıyoruz. 

Sayın Başkanım, arzım bu kadar. 
Teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim 'Sayın Demirel. 
ISayın Genel Müdür; bir cevabınız olacak mı vaki 

konuşmalara?.. Buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 
GÖRGÜLÜ — Sayın IBaşkan, Danışma Meclisimi
zin değerli üyeleri; 

Uzun süreden beri hazırlanan ve görüşülmesi için 
bizim sabırla beklediğimiz Tasarımız nihayet bura
da görüşülüyor; gerçekten biz polis olarak çok mut
luyuz. 

Sayın Başkan; 
Biz her şeyden önce polisle ilgili tenkitlere en faz

la muhtaç olan bir kuruluşuz. Çünkü, 12 Eylül tari
hinden sonra poliste yapılan çalışmalar sırasında 
mutlaka onun iyileştirilmesi yolundaki fikri herkes 
paylaşıyordu. Bu yüzden polisteki iyileştirme çalış
maları arasında tabiî bizim daha ziyade vitirinimizi 
teşkil eden trafik polisi her gün yüzyüze geldiği için 
vatandaşla, en çok tenkide de galiba o muhatap olu
yordu. 

Bu Kanun Tasarısı aslında trafikle ilgili bütün 
konuları; bizim özlem duyduğumuz, aklımıza gele
bilen, başka ülkelerin uygulamalarından da yarar
lanmak suretiyle düşünebildiğimiz bütün konuları 
kapsamaya çalıştı. Şüphe yoktur ki, sayın üyelerimi
zin, değerli arkadaşımız Sayın Çakmakçı'nın belirttik
leri gibi, gerçekten para cezası yalnız bizim ülkemiz 
için değil, başka ülkeler için de tek çare sayılmıyor. 
Biz bu Kanun Tasarısını hazırlarken, yabancı ülke
lerde yaptığımız incelemelerde gördük ki, en ileri ba
tı ülkelerinde bile para cezası ine kadar artırılırsa ar
tırılsın, tek başına bunu önleyici faktör olarak ele 
alınmamıştır. Bunun tek önemli etkenlerinden bir 
tanesi de «kötü puan» sistemidir ki, bu Kanunda bu 
vardır. Paradan çok daha etkilidir. Birgün kötü pu
anının artması suretiyle ehliyetinin geri alınabileceği 
korkusu sanırım para cezasından çok daha etkili ola
bilmektedir. 

Ayrıca bu para cezasının, Sayın Çakmakçi'nın 
belirttiği gibi, özel rüşvet teklifi gibi, belli bir camia-
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yi gerçekten rencide edebilecek şeylerin; biz kamu gö
revlileri olarak genellikle bunların olmadığını söyle
memiz mümkün de değildir aslında; ancak devlet bü
tün imkânlarıyla bunlarla mücadele vermeye çalış
maktadır. 

Yine Sayın Bayer, «Boyacılarla anlaşarak...» gibi 
sözler, aslında tabiî bunların kamu görevi yapan po
lisimizi son derece üzebilecek şeyler olduğunu izni
nizle arz etmek istiyorum. 

Ayrıca Sayın (Fırat haklı olarak, müteaddit defa
lar para cezalarının aynı olaydan dolayı yazılıyor ol
duğundan yakındılar. Gerçekten biz bu uygulama
nın, az da olsa bu türlü uygulamanın daima karşı
sında olduk ve emirlerimizi hep bunun düzeltilmesi 
yolunda vermeye çalıştık. Uzun far için iki defa ce
za yazıldığı da doğrudur muhtemelen; kendileri 
şahit olduklarına göre. Ancak emin olsunlar ki, iki 
defa bu ceza yazma olayının kendileri kadar biz de 
takipçisiyiz. IBunun şikâyet edilecek yeri olmadığını 
ben düşünemiyorum. Gerçekten bu tür olaylar özel
likle Başkentimizde her zaman vatandaşımız tarafın
dan bize de intikal ettiriliyor. Bize de intikal ettiri
lirse ben şahsen takipçisi olacağımı arz ediyorum 
efendim. 

«Polis hoşgörülü olmalı» buyurdular. Sayın Fı
rat'ın Ibu sözüne gerçekten katılıyoruz. 

Sayın Başkan; 
Aslında polisin hoşgörülü olması, muhakkak ki, 

arkadaşlarımızın belirttikleri gibi, eğitimiyle ilgilidir; 
ancak bugüne kadar eğitim konusunda çok fazla şey 
yapıldığını '(12 Eylül öncesi) söylemek mümkün de
ğildir. Eğitim değil, okulu yoktu bu polisin. Yeteri 
kapasitede eğitilecek mekânı yoktu. 12 Eylül'den son
ra okulumuzun sayısını 15'e çıkardık ve Kanun bize 
sadece 9 aya kadar çıkarma yetkisi verdiği için, bir 
ayda eğitmekten vazgeçerek 9 aya çıkarttık ve ina
nınız bizzat dersanelerine, okullarına ben dahil git
mek suretiyle «Halkla ilişkiler» dersi koyduk ve ağır
lıklı şekilde bunun üzerinde duruyoruz. Mevzuat uy
gulamasını belki sonra da öğrenebilir, ama vatanda
şa nasıl davranması gerektiğini de onlara öğretmeye 
çalışıyoruz. 

Sayın özkaya'nın buyurdukları gibi, okulların de
netimsiz, disiplinsiz yolundaki şeyler bütünüyle bil
miyorum hangi ölçüde değerlendirilebilir. 

Sayın (Başkan; 
12, Eylül tarihinden bu yana polisin disiplin ve 

denetimi üzerinde herkes durmuştur. Bütün kamu
oyu, Parlamentomuz, herkes; ancak unutmamak ge-

| rekir ki, 12 Eylül tarihinden önce karakoluna komiser 
muavininden başka kimsenin gülmediği bir teşkilâtı 
2,5 yılda nereden nereye alıp getirdiğimiz, gecemizi 
gündüzümüzü vermek, gece 2-3 saat uyku uyuma 
pahasına çalışmak suretiyle bile nereye getirebildiği
miz görülmektedir. Aslında, elbetteki bugün artık 
öyle bir uygulama yok. Komiser girmiyor, şahsen 
denetleme kurullarımız bütün illeri dolaşıyor. 67 üi 
bizzat Sayın Bakanımız dolaştı ve ben Genel Müdür 
olarak daha iki gün önce 10 tane ilimizin köyünün, 
kentinin karakoluna bizzat girerek 9 kişilik denetle
me heyetimle beraber 60 ilimi bizzat denetlemiş bu
lunuyorum. Eğer bu denetim yetersizse belli ki, bo
zukluklar çok eskiye dayanmaktadır ve bunları siz
lerin irşatlarınızla çok iyi hale getirmemiz gerektiği 
ortadadır. 

Sayın Başkan; 
Yapılan her türlü tenkit için ben çok çok teşek

kür ediyorum ve bu Trafik Yasasının bize çok yarar
lı hizmetler verme imkânı yaratacağına inanıyor, 
saygılar sunuyorum efendim. (Alkışlar). 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Görgülü. 
Sayın üyeler; 
Tasarının tümü üzerindeki konuşmalar tamam

lanmış bulunmaktadır. 

Soru sormak isteyen arkadaşımız var mı efendim?. 
Sayın Tan. Başka arkadaşımız?.. Yok. Kayıt işlemi 
bitmiştir. 

Sayın Tan, buyurun. 
TURGUT TAN — Sayın Başkanım; 
İncelemeye başladığımız Tasarı 139 madde civa

rındadır. Eski Karayolları Trafik Kanunuyla muka
yese edildiğinde haliyle uzun ve incelediğimizde gör
dük ki, eskiden Karayolları Trafik Tüzüğünde bulu
nan pekçok nokta Kanunun içine alınmıştır. Acaba 
böyle bir yola giderken Hükümet Temsilcileri ne 
düşünmüşlerdir, niçin bu kadar hacimli yapmışlar ve 
tüzükte düzenlenmesi mümkün olabilecek hususları 
da Kanunun içine almak gereğini duymuşlardır?.. 
Bunu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 

Sayın Demirel bir nebze cevap vermişlerdi; ama 
bilemiyorum, Hükümet mi cevap verecek efendim 
veyahut Komisyon mu?.. 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
/KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKİ DE-
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MfREL — Demin bir nebze arz ettim Sayın (Başka- I 
mm. Haklıdırlar; her ne kadar tüzük ve yönetmelikte 
yer alması gereken bazı hususlar bu Kanun Tasarı
sında yer almış bulunmaktadır. Ancak bu Kanun hem 
özel, hem genel bir kanundur; sahasında özel ka
nundur ve tüm Türkiye'de uygulanmaktadır. Bütün 
uygulayıcıların elinin altında bulunacaktır. Daha sağ
lam esasları belirtmek için teferruatlı olmasında sa
kınca görülmemiş kanımızca. Bu bakımdan Kanun 
Tasarısında yönetmelikte de yer alacak hususlar yer 
almıştır. 

Ayrıca tabiî yönetmelikte yer alacak birçok hu- S 
sus var, onlar tabiatıyla alınmamıştır. Çıkarılacak 
yönetmelikle de belirtilecektir; ancak olay çok geniş | 

(BAŞKAN — ISayın üyeler; 
114 üncü Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum. 
Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı ve Komisyon 

raporu üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 
1 inci maddeyi okutuyorum. 

Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı 

KISIM - I 
Genel Hükümler 

BÖLÜM - I 
Amaç ve Kapsam 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, karayolların

da, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini 
ve güvenliğini sağlamaktır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde Sayın Şengün' 
den başka söz isteyen sayın üyemiz var mı efendim?.. 
Yok. Kayıt işlemi bitmiştir. 

Sayın Şengün, buyurun. 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanını, değerli 

arkadaşlarım; 

bir alanı kapsadığı için tabiî muhtevası da bu kadar 
büyük olmaktadır. Düşüncemiz budur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirel. 
Sayın Üyeler; 
Tasarının tümü üzerindeki konuşmalar, sorular 

tamamlanmış ve cevaplar da verilmiş bulunmaktadır. 
Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oyla

rınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Kabui 
etmeyenler... Tasarının maddelerine geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
Birleşlime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.40 

Önümüzde bulunan ve müzakere etmekte bulun
duğumuz Karayolları Trafik Kanunu Tasarısının ge
nel gerekçesi üzerinde iki küçük nokta dikkatimi 
çekti; önce onu arz etmek istiyorum. 

Birincisi, genel gerekçenin birinci paragrafıyla 
ilgilidir. Burada, her yıl karayollarında binlerce in
sanın ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verildiği 
ve milyarlara ulaşan TL. karşılığı mîllî prodüktivite 
kaybına sebep olunduğu ifade edilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yapılan Ibazı hesaplara göre karayollarında sade

ce bir yılda Türk Vatandaşının ölmesi dolayısıyla 
bdki kaybedilen miktar Ibasit hesaplarla 100 milyar 
lirayı geçebilir. Tabiî burada maddî hasarın ne ol
duğu belirtilmiş; 4-5 milyar civarında bir şey ifade 
ediliyor. Fakat asıl önemli olan insan bakımından 
büyük kayıptır. 

Biraz önce okuduğum bu «Millî prodüktivite kay
bı» ibaresi yahutta ifadesi bana oldukça ters geldi. 
özür dilerim; Hükümette herhalde bir zühul eseri 
buraya bu konmuştur. Bu olsa olsa oıüllî servet ola-

• • 4 » — - ^ > - « - « 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, ALİ Nejat ALPAT 
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•bilir., Millî prodüktivite, millî verimlilik demektir. 
Bu kadar önemli bir tasarı kaleme alınırken böyle 
bir hatanın yapılabileceğine ihtimal vermek (istemi
yorum ve onun için burada bunu (belirtmeyi de yerin
de buluyorum Danışma Meclisimiz yönünden. 

(Değerli arkadaşlarım; 
Genel gerekçede ikinci kısaca üzerinde duraca

ğım husus; madde gerekçelerine hemen geçmeden 
önceki (R) paragrafıyla ilgilidir. Burada şöyle bir iba
re var: «Trafik düzeni, güvenliği ve denetimi konu
larında görevli ve yetkililere yardımcı olmak, teklif 
ve önerilerde bulunmak üzere (Şimdi dikkatinizi çe
kiyorum) valilerin'tavsiyeleri, Emniyet Genel Müdü
rünün teklifi ve tçişleri Bakanımızın onayı ile belli 
nitelliklere sahip kişilere fahrî trafik müfettişliği yap
ıma imkânı tanınmıştır» 

'Değerli arkadaşlarım. 
IBir gerekçe objektif olmak zorundadır; birtakım 

pozesif malikiyet ifade eden ibarelere yer vermekten 
şiddetle kaçınmak gerekir. Fahrî müfettişliği kimler 
verecek?.. Valiler ve (Emniyet Genel Müdürü teklif 
edecek. Kim tasvip edecek?., «tçişleri (Bakanımız». Bu 
gerekçe 10 yıl sonra okunduğu takdirde, sanıyorum 
okuyanlar eğer bu pozesif ifadesini doğru buluyor
larsa «Valilerimizin tasviyeleri, Emniyet Genel Mü
dürümüzün teklifi ve İçişleri Bakanımızın onayıyla» 
demeleri lazım gelir yahutta açık olarak burada ifa
de edildiği gibi (En doğrusu da budur) «Valilerin 
tavsiyesi, Emniyet Genel Müdürünün teklifi ve İç
işleri Bakanının onayıyla» «Bakanımızın» değil. Ku
sura bakmayın, bu ince bir noktadır. Küçük bir nok
tadır; fakat düzeltilmesinde yarar vardır diye burada 
tekrarlamak lüzumunu hissettim. 

Sayın Başkanım; 
Çoğumuz sigara içiyoruz; fakat sigara içmeyenler 

de mevcut ve sanıyorum cemiyetimizde sigara içme
me hürriyeti diye de bir alışılmış, bilinen bir hürri
yet şekli vardır. Kanun tasarısında otobüslerde si
gara içme konusunda herhangi bir işaret yok. Belki 
de bunu yine değerli Hükümet Temsilcileri yönetme
liklere bırakmış olabilirler. Fakat sigara konusunda 
bütün dünyada yaygın olan birtakım kanaatler var; 
kanser ve diğer birtakım hastalıklara sebebiyet ver
diği konusunda, 

Şimdi düşününüz, bir şehirlerarası otobüse bini
yorsunuz yedıi saat seyahat ediyorsunuz. Bu otobüs 
aşağı yukarı her iki ya da üç saatte bir duruyor; fa
kat iki, üç saat içinde 42-45 yolcu aşağı yukarı 80-90 
metre küplük bir havayı teneffüs etmektedirler ve 

| yanımızda da kazara birisi sigara içiyorsa ve siz içmi
yorsanız devamlı olarak sigara içmekten sanıyorum 
büyük ölçüde mutazarrır oluyorsunuz. Bu nedenle, 
söylemek istediğim şudur? 

Yönetmeliklere bırakmak acaba gerekir mi idi 
I bu hususu? Acaba sigara içmeme konusunu Tasarıda 

ele almak mümkün değil mi idi? Bunu da dikkatleri
nize sunmak istiyorum. 

İkincisi; bugünlerde şehirlerarası otobüslerde.. 
BAŞKAN — Sayın Şengün, süreniz dolmuştur; 

lütfen bağlayın efendim. 
I İSMAİL ŞENGÜN — Teşekkür ederim Sayın 

Başkanım. Müsaamahanıza sığınarak bir, iki dakika
nızı rica edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bugünlerde otobüslerde bir husus daha var. Vi

deo diye son yılda Türkiye'ye de çok yaygın olan, 
evlerimize de giren; aslında büyük ölçüde servet kay
bına da sebebiyet veren; ama cemiyet tarafından da 
hırsla ve hızla benimsenen bir usûl. Videolar bu de
fa otobüslerde de yer almaya başladı ve hiç aklını
za gelmeyen konularda birtakım filmlerin buralarda 
oynatılmakta olduğunu görüyorsunuz. Hükümet 
Temsilcilerini uyarmak istiyorum. Acaba arabaların 
arkasında, dikkatleri çekmesin diye silinen birtakım 
yazılar mevcut iken; Türkiye'de yazılar sildirilmekte 
iken video gibi hem sesli hem de göze hitap eden bir 
filmin arabalarda, otobüslerde oynatılması trafik em
niyeti ve güvenliği bakımından büyük sakıncalar ya
ratmaz mı? 

Kısaca, söylemek ııstediğim şudur: Bu Kanunda 
I bazı hususlar detaylı olarak ifade edilmiştir ve fakat 

bazıları ise burada çerçeve kanun olarak yer alması 
lazım gelirken maalesef yer almadığını görüyoruz. 

I Umarım, gerekirse önergelerle bunlar düzeltilmeye 
I çalışılır yahutta yönetmeliklerde mutlaka yer alır. 
I Son değinmek istediğim husus şudur: Plakalara 
I ceza getirilmek istenmektedir. Bu çok hassas bir ko-
I nudur ve başımdan geçmiştir. Arabam var iken.. 
I BAŞKAN — Sayın Şengün, şu ana kadar can ve 
I mal güvenliğini ilgilendiren hususlara değindiğiniz 
I için 1 inci madde kapsamı içinde idiniz; ancak şimdi 
I plaka tahdidi falan olunca bunun 1 inci maddedeki 
I amaçla pek iliyeti yok gibi geliyor; lütfen sadet için-
I de devam ettirelim konuşmanızı. 

JSMAİL ŞENGJÜL — Sayın Başkanım, o sizin 
I takdiriniz; fakat ben mal güvenliği bakımından ge-
I rekli gördüğüm için bu noktaya dokundum; fakat 
I yüksek takdiriniz böyle uygun görüyorsa, sözlerimi 
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burada bitiriyorum. Teşekkürler ederim; mal güven
liği bakımından çok yerinde bir konu (idi değinmek 
istediğim. 

ISağolun, teşekkürler ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Sayın Komisyon, bir cevabınız olacak mı efen

dim. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
Mİ REL — Efendim, bu gerekçede «Bakanımız» ke
limesi yanlışlıkla yazılmış. Esasında «Bakanının» 
şeklindedir. Bakanın onayı ile tekevvün edecektir. 

Diğer konularda sayın Genel Müdürümüz cevap 
verecekler. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Görgülü, buyurun efendim, bir cevabınız 

olacaksa. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 

GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Buradaki Sayın Şengün'ün belirttikleri «Bakanın» 

kelimesini Sayın Demirel söylediler. Zaten aslı «İçiş
leri Bakanının» dır; dizgi hatası olduğu anlaşılıyor. 
Öbürü, «Prodüktivite» kelimesi de yanlış tabiî. Yan
lış bir şey olmuş. Gerçekten isabetli şekilde hatayı 
tespit etmiş oldular. 

Teşekkür ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Görgülü. 
Bu madde ile ilgili soru sormak isteyen sayın üye

miz?.. Yok. 
Bu madde ile ilgili olarak Sayın Gözübüyük'ün 

bir önergesi var, okutuyorum efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Gerekçesini şifahi olarak izah etmek üzere «Tra
fik» kelimesinin «Ulaşım» olarak değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
BAŞKAN — Sayın Gözübüyük, bir açıklamanız 

olacak herhalde. 
Buyurun efendim. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Bazı tabirler maalesef memleketimizde yanlış ola

rak alınmış ve bu yanlışlığa da devam edilmiştir. 
Bendeniz bu Tasarının ilk hazırlandığı sırada Adalet 
Bakanlığında görevli müşavir idim; fakat iş bölümü 
bakımından bu Tasarının hazırlanmasına katılmadım, 
başka arkadaşlar katılmış idi. O zaman bugünkü ay
dınlatma görevimi fiilen yapamamış duruma geldim. 

Muhterem arkadaşlar; 
«Trafik» kelimesi merhum Şemsettin Sami'nin 

Fransızca - Türkçe Kâmus'unda «Ticaret, kaçakçılık, 
seyrüsefer kesafeti, alış - veriş» manalarına geliyor. 
Halbuki, meşhur Fransız Akademisi üyesi Emille 
Littree'nin en yeni basılan Fransızca Sözlüğünde ise, 
karşılığı «Circulations routieres» yani, «Kara ulaşı
mı» dır. Görülüyor ki, vaktiyle bu tasarı hazırlanır
ken tabir yanlış alınmıştır ve bunun dışında da bi
zim Meclis Kütüphanesindeki kanunlara bakıldığında 
da «Trafik» kelimesinin hiçbir ülkenin (Afrika dahil) 
kanunlarında yer almadığı görülür. Daima «Circulati
ons routieres» tabiri kullanılmıştır. 

Şu halde, «Bir hatanın neresinden dönülürse ora
sı kârdır» denilir. Bendeniz, Yüksek Genel Kurula 
münhasıran aydınlatıcı bir görevi yapmak maksa
dıyla maruzatta bulunuyorum; bunun dışında her
hangi bir düşünceye sahip değilim. Bu sebeplerle, bu 
açıkladığım çerçevede alınmalıdır. 

Emille Litree'nin Büyük Sözlüğü bizim Meclis 
Kütüphanesinde 1836 numarada kayıtlıdır, burada 
bakılabilir. 

Şu halde, doğru olanı kabul etmek hem gaye ve 
maksada uygun olur ve hem de Türkçe karşılığı 
«Deniz ulaşımı, hava ulaşımı» var iken ona muvazi 
olarak da pekâlâ «Kara ulaşımı» denmesine hiçbir 
mani yoktur. Bu sebeplerle, bu Tasarıdaki aslı Lâtin-
ceden gelen Fransızcaya geçen «Trafik» kelimesinin, 
arz ettiğim gibi «Ticaretle, kaçakçılıkla» ne alakası 
var, «Seyrüsefer» in?.. Hiçbir alakası yok. Arz etti
ğim gibi, her nasılsa o zaman bu hata işlenmiştir. Bu 
Meclisin tarihî bir görev yaptığı da yüksek takdirle-
rinizce malumdur. Biz burada en doğru, en maksada 
uygun olanı ve çalıştığımız tasarıların da en güzel, 
en mükemmel hale getirilmesi iyi niyetini taşımakta 
olduğumuza göre, eserin mükemmel olmasını iste
mek niyetiyle keyfiyeti yüksek takdirlerinize arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübüyük. 
Sayın Gözübüyük'ün önergesinin lehinde, aleyhin

de söz isteyen sayın üye?.. Sayın Kurtoğlu, aleyhinde. 
Lehinde?.. Yok. 

Buyurun Sayın Kurtoğlu. 

SERDA KURTOĞLU — Sayın Gözübüyük'ün 
mehaz göstererek verdiği izahat doğru; ancak sanı
yorum bir hafıza yanılması olmuş olacak, «Circula
tions routieres» deyimi «Sirkülasyon» eski tabirle 
«cevelan» dediğimiz dolaşma, dolaşımdır, Onu da 
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trafik diye ifade ediyoruz. Trafik, malumları oldu
ğu üzere çok geniş manalar ifade etmektedir. Bu ke
limenin çok geniş kapsamı vardır; «Kaçakçılıktan» 
tutunuz da «cevelana» kadar «sirkülasyona» kadar gi
den bir anlamı vardır, trafik mevzuatımıza yerleşmiş
tir, halk arasında yerleşmiştir. Trafik polisi dendiği 
zaman hiç kimse hangi polis diye bakmıyor. O itibar
la, tabir yerindedir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇtŞLERt VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
M1REL — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Sayın Kurtoğlu çok güzel ifade buyurdular; bey
nelmilel bir kelimedir «Trafik» ve karayolu üzerinde
ki her türlü hareketi kapsamaktadır. Bu itibarla, öner
geye katılmıyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet, önergeye katılıyor 

musunuz? 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 

GÖRGÜLÜ — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın üyeler; Sayın Gözübüyük'ün önergesine Ko

misyon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. 
önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önergenin dikkate alınması ka
bul edilmemiştir. 

1 incıi malddeyii Kamfcyonıdan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde kabul edüraiştir. 

2 nü maddeyi okutuyorum. 
Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, trafikle ilgili kuralları, 
şartları, hak ve yükümlülükleri, 'bunların uygulanma
sını ve denetlenmesini, ilgili 'kuruluşlian ve bunların 
görev, yetki ve sorumluluk ve çalışma usulleri ile di
ğer hükümleri kapsar. 

Bu Kanun 'karayollarında uygulanır. Ancak aksi
ne bir hülküm yoksa; 

a) Karayolu dışındaki alanlardan kamuya açık 
olanlar ile park, bahçe, park yeri, garaj, yolcu ve eş
ya terminali, servis ve akaryakıt istasyonlarında ka
rayolu taşmt trafiği için faydalanılan yerler ile, 

b) Erişme 'kontrolü karayolu, para ödenerek ya
rarlanılan kara/yollarının kamuya açık fcesiimleri ve 
belirli bir fcarayolunuın bağlantısını sağlayan deniz, 

göl ve akarsular üzerinde kamu hizmeti gören araç
ların, karayolu, araçlarına ayrılan kjısmılarında da, 

Bu Kanun hükümlleri uygulanır. 
BAŞKAN — 2 ndi madde üzerinde söz 'isteyen 

saym üye?.. Sayın Tan ve Sayın Bayer söz istediler. 
Söz isteyen başka sayın üye?.. Yok. Kayıt işlemi bit
miştir. 

Buyurun Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Sayın Başkanım, Danışma 

Meclislinin değerli üyeleri; 

Kapsam maddesinde dikkat çeküci bazı deyimler 
var. Aslında Tasan, özettikle 3 üncü maddesinde ta
nımını yaptığı pelk çok kavram içermektedlir. 

Simidi ibuniada dikkat çetkteln kalvram Ve söz ailma 
nedenim de; «Erişme kontrollü karayolu» kavramı
dır. Bakıyoruz, «erişme kontrollü karayolu» kavra
mı üçüncü maddede tanımlanmış ve «özelikle tran
sit trafiğe tahsis edilen, belir! yerler ve şartlar dışım
da giriş ve çmkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve mo
torsuz taşıt ve araçların giremediği; ancak izin veri
len motorlu taşıtların yararlandığı ve trafiğin özel 
kontrola tabi tutulduğu karayoludur.» deniyor. Ben 
şalhsen ilk defa bu Tasarıyı okuduğum zaman bu 
kavramı gördüm ,bugüne kadar hiçbir yende «eriş
me kontrollü karayolu» deyimine ra^amadım. 

Şimdi bakıyoruz, Hükümet teklifimin 2 nci mad
desinde bu defa bir başka deyim var, (Tabiî bizim 
esas aldığımız Komisyon metnidir; ama kavramın 
açıklığa çılkımlası bakdmıinidiaın söylüyorum,) burada da 
«giriş kontrollü karayolu» deniyor. Şimdi, bumun 
gerçekten açıklanmaya değer bir tarafı olduğunu sa
nıyorum. Ben belki ilik defa karşılaştığım içlin böyle 
düşünüyorum; ama bilmiyorum dliğer sayın üyeleri
miz bunu daha evvel gördüler mi? 

Öyle sanıyorum ki, bundan, dışarıda «otoban», 
«otomt» deyimleriyle ifade edilen gidişi gelüşli ayrıl
mış ve karayolu boyunca da etrafındaki özel koru
ma nedeniyle aşağıdaki tanımda da belirtildiği gibi 
yaya, hayvan ve motorsuz taşıt ve araçların girmesi
nin imkânsız olduğu yollar kastediliyor. 

Aslında, şimdi bir yanıltıcı nokta da, «ile» deyi
mi Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komiisyonu-
muzuın kabul etltiği metinde yer almıyor, ama Bayın
dırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıt
ma Komisyonumuzunkinde, «erişme kontrollü kara
yolu ile para ödenerek yararlanılan karayolu» şek
linde yer alıyor; yani bunun Ikiısiini de birbirinden 
ayırmış, 
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Sanıyorum bu şekilde yend kavramlar yaratarak, 
bunları yine Kanun içerisinde tanımliamaya çalışarak 
işli komplike hale getiriyoruz. Bu aslında karayolu
dur. Belki karayolunun kendi içinde bir türüdür; fa
kat karayoludur. Kapsam içerisinde ayrıca bunların 
söylenmesine gerek yoktur. «Karayollarındaki trafi
ğin düzenlenmesi» denir; ama belirtilmesi gereken, 
mesela burada (a) bendinde söylenen «kamuya açık 
olanlar ile park, bahçe, park yeri, garaj, yolcu» de
yimleri belirtilebilir. Çünkü, bunlar, «karayolu» den
diği zaman anlaşılamayacak unsurlardır. Binaena

leyh, buınların söylenmesinde yarar olabilir. Yarın 
uygulamada uygulayıcılar açısından tereddüt ortaya 
çıkabilir. Bu tereddüdü gidermek açısından bunlar 
belirtilebilir; fakat böyle kendi kenjdümize yenli de
yimler yaratıp, bunları yine kendimize göre tanım
layarak işd komplike hale getirmemin bir yararı oldu
ğu kanısında değilim. 

Bu konuda bir önerge vermiş değilim; ama bu 
açıklamalar ışığında Sayın Hükümet ve Sayın Ko
misyonumuz bunu belki makul görebilirler ve bir 
değişiklik getirmek yoluna gidebilirler. İşi mümkün 
olduğu kadar basitleştirmekte yarar vardır. Bu Hü
kümetin ve idarenin işini artırır. Böyle yemi yeni 

•kavramlar bulmaktan kaçınalım. Bu karayolunun bir 
türüdür, bunu söylemekle yetinelim. Arzım bundan 
ibarettir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Saym Başkan, 

değerli üyeler; 

Kapsam maddesinde «hizmet» tarifi yapılıyor; 
ancak hizmetlin nerede, hangi mekân düzenlinde ya
pılacağı bellirlenmiyor. Genel görüşlerimti açıklarken 
belirttiğim gibi, bütün dünyada kent içi trafiği baş
ka bir düzendedir, karayolları trafiği başka bir dü
zendedir. Kent içi trafiğinde kent içli yollar vardır. 
Şilindi burada meikân düzeninde «karayolları» den
diği Zaman, hangi yerdeki trafikle ilgili olduğu bel! 
değildir; yani tarifte bir meikân düzeni boşluğu var
dır. 

İkinci olarak; karayollarında bir emniyet şeridi 
meselesi vardır; yani sınır çizgisi meselesi vardır. Sı
nır çizgisinin çevresinde olan bütün olay ve oluşum
lar karayolları trafiğiyle ilgilidir, aımıa 1 ineli madde 
gerekçesini okuduğumuz zaman, «Suç işlemi yerleri
ni tarif etmek ve mesela araba vapurunda bir trafik 
olayına el koymak için kapsam genişletilmiştir.» den

diğini görürüz. Buna mukabil, daha sonra «karayol
ları dışındaki alanlar» deniyor. Karayolları dışında
ki alanlar, yalnız karayolları hizmetiyle ilgili değil
dir. Bir eşya, yük ve yolcu boşaltma ıterminalli şehrin 
içindedir, bir benzin istasyonu şehrin içindedir; bun
lara da mı karışacak? Bakıyorum, Kanunda böyle 
bir madde yok. 

O halde iki konu çok mühim. Birincisi; karayol
ları trafiğiyle ilgili karayolları sınır şeridinin bitişi
ğindeki benzin istasyonları ve diğer buna benzer park
larda karayolları trafiği karışır, onun dışında polis 
karışır. 

tıkinaisi; kapsam maddesinde noksanlık vardır. 
Kapsam maddesinde şehir içi trafiğime müdahale 
konusunda nasıl ve ne şekilde bir açıklama vardır, 
bunu Sayın Hükümetten ve Sayın Komisyondan öğ
renmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Bayer; 
Sayın Komisyon; mevcut konuşmalara bir ceva

bınız olacak mı?. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım; Sayın Tan'm konuşma
sında haklı olarak değindiği konuyu arz edeceğim. 
Hükümet Tasarısında «giriş kontrollü karayolu» te
rimi geçmekte, bizim Komisyon metninde «erişme 
kontrollü karayolu» olarak kabul edilmiştir. Bizim 
«erişime kontrollü» olarak kabul edişimizin nedeni; 
Erişime Kontrollü Karayolları Kanunu diye 1972 yı
lında çıkarılmış 1593 sayılı bir Kanunumuz var. Özel 
olarak erişme kontrollü karayollarını nizamlamak 
için çıkarılmış bir Kanundur ve bu halen yürürlük
tedir. Bu Kanun Bayındırlık Bakanlığımızca hazır
lanmış ve Parlamentomuzca kabul edilmiştir. Bu 
«erişme kontrolü karayolu», «giriş kontrollü kara
yolu» demektir; ama «erişme kontrollü» daha uy
gun olduğu liçin bizim metalimize de «erişme kont
rollü» olarak geçirilmiştir. 

Arz ederim. 

HALİL EVLİYA — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Teşekkür ederim Sayın Demire!. 
Sayın Bakan; mevcut konuşmalara blir cevabınız 

olacak mı?. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Komisyonun görüşüne aynen katılıyorum Saym 
Başkanım, 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; soru sormaik isteyen sayın üyeler 

lütfen adlarını yazdırsınlar... 
Sayın Evliya; biraz evvel el ıfcaDdiınyordünuz, so

ru soracak malsınız?.. 
HALÎL EVLİYA — Hayır soru değil Sayın Baş

kan, bir meslektaş olarak izahat verecektim, yani 
erişme kontrollü karayolu ne demek, para ödenerek 
yararlanılan karayolu ne demek bunlar hakkında 
açıklama yapmak istiyordum. 

BAŞKAN — Efendim sorulanin soruimasiindan 
sonra size söz vereyim, hem soru gibi, fakat bir açık
lama mahiyetinde Genel Kurul dinlerse daha yararlı 
olacaktır; o şekilde yapalım efendüm. 

Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 
Sayın Kurtoğlu, buyurun efendüm sorumuzu. 
SERDA KURTOĞLU — Efendim Sayın Tan 

arkadaşımın vaki izahatı üzenine Komisyon Sözcü
sünün cevabı bende şu anıda soru sorma ihtiyacını 
uyandırdı* 

2 ndi maddenin ikinci fıkrasında «Bu Kanun ka
rayollarında uygulanır.» diyor. K'arayoları dediğine 
göre bu karayolu içellisine erişme kontrollü karayolu 
da giriyor mu?.. 

Kanaatiımlizce giriyor. Sayın Tan arkadaşımızın 
yanıldığı nokta kanaatimizce erişme kontrolü kara
yolu nizama değildir, para ödenerek yararlandırılan 
değiDdir; fakat bu yolların kamuya açık kesimlerinde, 
diğer hususlarda, ayrılan hususlarda da Karayolu 
Trafik Kanununun tatbik edileceği hususu beliirtili-
yor. Acaba doğru mu diye düşünüyorum. 

Bu hususum Sayın KonHisyon veya Hükümet ta
rafından açıklanmaisını rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Sorulara Itek tek cevap verelim kî bir unutma ol

masın. Buyurun Sayın Komisyon. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MtREL — Sayın Başkan, Sayın Kurtoğlu haklıdır
lar. Düşündükleri gibidir. Erişme kontrollü karayol
ları dahildir. Yalnız onun bağlantıları ve eklentileri
ne de Karayolları Kanunu uygulanacaktır. Onu ifa
de ediyoruz, arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirel. 
Sayın Altuğ, buyurun efendim. 
HİKMET ALTUĞ — Sayın Başkan benimki re

daksiyonla alakalı efendim. Müsaade ederseniz he
men açıklayayım. 

Maddenin (b) bendinde «Erişme kontrollü..» ya
zılmış. Bunun «Erişme Kontrollü...» olması gereki
yor. Çünkü, yazım kurallarına göre sessizler kalın 
seslilerle başlamışlarsa öyle gider, ince seslilerle baş-
lamışlarsa yine aynı şekilde olması gerekir. 

Bunu açıklamak istedim, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, yani dü

zeltme faslını da bir biçimde halletmiş olduk 
Sayın Tutum, buyurun efendim. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, ben de Sa
yın Tan'ın ve diğer arkadaşlarımın sorduğu sorunun 
bir başka yönüne değinmek istiyorum. 

«Erişme kontrollü karayolu» ifadesi Türkçe de
ğil bir defa. Acaba ben mi yanılıyorum, Türkçe mi
dir bu?.. Böyle bir kavramın herhangi bir yasada 
geçmiş olmasını Türk dil kurallarına göre üretilmiş 
olduğunun bir kanıtı olarak mı kabul ediyor Ko
misyon?.. Benim öğrenmek istediğim birinci soru bu. 
Ben böyle bir tamlama görmedim. 

ikinci nokta; «... para ödenerek yararlanılan ka
rayollarının kamuya açık kesimleri-..» deniliyor. Pa
ra ödenerek yararlanılan karayollarının kamuya açık 
olmayan kesimleri de mi var?.. 

Üç; 2 nci maddenin (b) fıkrasının son cümlesi 
de, «... göl ve akarsular üzerinde kamu hizmeti gören 
araçların, karayolu araçlarına ayrılan kısımlarında da,» 
diyerek devam ediyor. Burada Türkçe bakımdan bir 
irtibat kuramadım. Acaba «Ve» den sonra gelen «...be
lirli bir karayolunun bağlantısını sağlayan deniz, göl 
ve akarsular üzerinde kamu hizmeti gören araçların.. » 
ifadesinin yüklemi nedir, ne olmuş bunu öğrenmek 
istiyorum. 

Lütfen bu üç noktanın açıklığa kavuşturulmasını 
arz ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Komisyon buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DEMİ
REL — Sayın Başkan, Sayın Tutum'un Türkçe değil 
dedikleri «Erişme kontrollü karayolu» ifadesi bize 
göre Türkçedir. Kanun da bunu kabul etmiş durum
dadır. Bize göre bir aykırılık görülmemektedir. 

Dokundukları diğer ikinci bir nokta; metinde «..ka
muya açık kesimlerinde...» ifadesinin geçtiğini, «Ka
muya açık olmayan kısım da var mı?..» dediler. Ka
rayollarına bağlantı yolları vardır, özel mülklere ait, 
özel kişilere ait; o yollar kastediliyor. Tabiî onlar ka-
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muya açık yollar değildir, ancak bağlantılıdır. Onları 
ifade etmek istiyor. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim 
Sayın Erginay, buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, bu madde

nin birinci fıkrasının düzenleme şekli bakımından 
bir hata yapıldığı kanaatindeyim. Anlatılıyor; «Bu 
Kanun, trafikle ilgili kuralları, şartları...» diyor ve 
devam ediyor «... usulleri ile diğer hükümleri kap
sar.» 

O halde, yukarıdaki kurallar, şartlar, hak ve yü
kümlülükler ile bunların uygulanmasını, denetlenme
sini ilgili kuruluşlara taalluk eden birtakım hükümler 
var evvela. Bu Kanun onları bir defa kapsıyor. 

Ondan sonra da diğer hükümleri kapsıyor, yani 
bu konuların dışında bazı konuları düzenleyen hü
kümler de var. O halde, şunu sormak isterim; eğer 
böyle ise yapılacak iş buradaki ifade yerine «..ve ça
lışma usullerine ilişkin hükümlerle diğer hükümleri 
kapsar» demek lazım ki, bütün yukarıdaki ifadele
rin hükümlerle bu Kanunda düzenlenmiş olacağı an
lamı çıksın. 

Böyle ise düzeltilmesini arz ediyorum, değil ise 
mesele yok. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkan, Sayın Erginay'ın söyledik
leri doğrudur, haklıdırlar kendileri. Bu Kanun, tarif 
ettiği hususlarla diğer hükümleri kapsıyor. 

BAŞKAN — Yani «Çalışma usullerine ilişkin hü
kümlerle diğer hükümleri kapsar» biçiminde bir dü
zenleme uygundur diyorsunuz?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MIREL — Uygundur efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bakan, bu ifadeye katılıyorsunuz değil mi, 

bir nevi redaksiyon oluyor?-. (Redaksiyon kelimesini 
pek kullanmayın denildi; ama düzenleme diyoruz de
ğil mi efendim veya düzeltme.) 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTlN ÇET1NER 
— Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Evliya görüşlerinizi Ge
nel Kurula lütfeder misiniz .buyurun efendim. 

HALİL EVLİYA — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlar; 

Eski bir karayolcu olarak bazı konularda Genel 
Kurula bilgiler arz etmek istedim.-Onun için kürsü
ye çıkmış bulunuyorum. Maddeler üzerinde ayrıca ko
nuşacaklarımız olursa konuşuruz tabiî. 

Efendim, şimdi «Karayolları» deyince ilk akla ge
len Karayolları Genel Müdürlüğü ve onun yaptığı yol
lar oluyor. Karayolları Genel Müdürlüğü yolları şöy
le bir sınıflama yapar; 1. - Devlet yolları, 2. - II yol
ları, 3. - Köy yolları. 

Bunlardan Devlet yolları ile il yollarını Karayol
ları Genel Müdürlüğü inşa eder, köy yollarını ise YSE 
Genel Müdürlüğü, Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanlığı yapar. 

Karayolları Genel Müdürlüğü ayrıca yolları bir 
tasnife daha tabi tutar Bunlar şimdi biraz önce üze
rinde tartışma yapılan erişme kontrollü yollar, daha-
kısaca oto-yol. Bu batı ülkelerinin lisanlarından alın
mış bir tercümedir, o da şöyle; Acesse Control veya 
Ecsesses Control dediği kelimenin karşılığı erişme 
kontrolü. Bir erişme kontrollü yola yalnız giriş değil, 
çıkış da kontrollüdür, istediğiniz yerden yoldan dışarı 
çıkamazsınız, istediğiniz yerden yola giremediğiniz 
gibi çıkamazsınız da, yanî yola giriş ve çıkışı, kontrol 
edilen Accesses Control, Full Accesses Control de
dikleri yolun karşılığı bizde oto-yol olarak vasıflan
dırılıyor ve oto-yollarda da bu tam erişme kontrolü 
mevcuttur. 

Şimdi, bir de kısmı erişme kontrollü yollar var
dır. Bunlar karayollarında ekspres yol olarak vasıf
landırılır. 

Bir ikinci yol daha vardır. O da Dıvaydet Hayvay' 
I 

in karşılığı olan bölünmüş yollar, refüjlü yollardır. 
Misal olarak söyleyeyim, Ankara'nın içerisindeki yol
lar bir Dıvaydet Hayvay'dır, başka bir şey değildir, 
yani bölünmüş yoldur, Gidiş - gelişi refüje ayrıl
mış yollardır. Bunlar da şehir içinde her ne kadar giriş -
çıkış kontrollü ise de şehir dışında yola giriş ve çıkış 
kontrol altında değildir; ama istanbul'la Gebze ara
sında yapılmış olan ve halen trafiğe açık bulunan 
ekspres yol tabir ettiğimiz yol, kısmî erişme kontrol
lüdür, yani bazı noktalarında giriş-çıkışlar kontrol 
altına alınmıştır, fakat bazı noktalarda alınmamıştır. 
Bu yarı erişme kontrollü yol veya ekspres yoldur, fa
kat dış ülkelerde ekspres yol diye bir tabir yoktur. 
Bu yarı erişme kontrollü yol veya ekspres yoldur, ay
rıca belirtmek istiyorum 

Dış ülkelerde kullanılan tabirin ben ingilizcesini 
söylüyorum, fransızcasını şimdi hatırlayamadım «Dı
vaydet Hayvay», yani bölünmüş yol anlamına geli
yor. 
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Bunu izah etmek için huzurunuzu işgal ettim, te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Evliya. 
Sayın üyeler, bu madde ile ilgili Sayın Barangil'in 

bir önergesi var okutuyorum efendim : 

Sayın Başkanlığa 
Trafik Kanun Tasarısının 2 nci madde, ikinci fık

ra (b) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilerek, kara
yolu tarifine yer verilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 

MADDE 2. — Erişme kontrollü karayolu, para 
ödenerek yararlanılan karayollarının kamuya açık ke
simleri ve belirli bir karayolunun bağlantısını sağla
yan deniz, göl ve akarsular üzerinde kamu hizmeti gö
ren araçların, karayolu araçlarına ayrılan kısımları 
da karayolu sayılır ve buralarda da bu Kanunun hü
kümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Sayın Barangil, açıklama yapmak 
üzere buyurun efendim. 

İBRAHİM BARANGİL — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Hükümet Teklifinde bu madde benim önerdiğim 
şekilde kaleme alınmış. 2 nci madde gerekçesinde de 
(Kanunun kapsamını açıklayan bir maddedir) «Bu 
madde ile karayolunun kapsamı genişletilerek mad
denin (a) ve (b) fıkralarında sayılan yerlerin de ka
rayolu sayılması,» öngörülüyor. Yani, karayoluna bir 
tarif getiriyor. «... ve bu Kanunun hükümlerinin uy
gulanması öngörülmüştür.» diyerek (Bilhassa burada 
dikkatinizi çekerim.) bu düzenletme ile meri Kanun
da bir boşluk ortadan kaldırılmıştır. Yani, karayolu 
tarifine ek bir anlam getirilmiştir. 

«Böylece, bir garaj, park, bahçe, terminal veya 
bir araba vapurunda araçların çarpışması veya çar
pışması sonucu meydana gelen kazaların trafik kazası 
mıdır, değil midir sorularına, tartışmasına son ve
rilmiştir.» diye bir açıklama getiriliyor. 

İşte ben de bu gerekçeye katıldığım ve Hükümet 
Teklifindeki tarifin çok daha yerinde olduğunu dü
şünerek bu önergemi verdim. Bu suretle (b) fıkrasına 
«Erişme kontrollü karayolu, para ödenerek yararla
nılan karayollarının kamuya açık kesimleri ve belirli 
bir karayolunun bağlantısını sağlayan deniz, göl ve 
akarsular üzerinde kamu hizmeti gören araçların, ka
rayolu araçlarına ayrılan kısımları da karayolu sayı
lır» diye fıkraya bir ifade, bir tarif getirmek iste
dim Hükümet Teklifinde olduğu gibi. «... ve bura

larda da bu Kanunun hükümleri uygulanır.» diye öner
gemi değerlendirmenize ve takdirlerinize arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barangil. 
Sayın Barangil'in önergesinin lehinde, aleyhinde 

söz isteyen sayın üyemiz var mı efendim?.. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, 

aleyhte konuşmak ve aynı zamanda da bir düzeltme 
teklifinde bulunmak istiyorum. Benim bir önergem 
yok; ama bir düzeltme, bir redaksiyon şeklinde bir 
teklifte bulunmak istiyorum izninizle. 

BAŞKAN — Evvela aleyhte konuşunuz efendim, 
sonra da düzeltmenizi dinleyelim. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, çok 
değerli arkadaşlarım; 

Sayın Barangil'in yapmış olduğu öneride esasen 
bir tanımlama havası mevcuttur- Oysa bundan son
raki 3 üncü maddede tarifler ayrı, ayrı verilmiştir. 

Benim buradaki düzeltme şeklindeki teklifim şöyle 
olmaktadır Sayın Başkanım : Bir defa «Bu Kanun 
karayollarında uygulanır» deniyor. Ancak, aksine bir 
hüküm yoksa, nerelerde uygulanır?., (a) bendi «Kara
yolu dışındaki alanlardan kamuya açık olanları, park, 
bahçe, park yeri, garaj, yolcu ve eşya terminali, ser
vis ve akaryakıt istasyonlarında karayolu taşıt trafiği 
için faydalanılan yerlerde...» diyor. 

(b) bendinde ise (Asıl düzeltmek istediğim ve dü
zelterek okuyacağım ben) «Erişme kontrollü karayo
lunda, para ödeyerek yararlanılan karayollarının ka
muya açık kesimlerinde ve belirli bir karayolunun 
bağlantısını sağlayan deniz, göl ve akarsular üzerinde 
kamu hizmeti gören araçlar ile karayolu araçlarına 
ayrılan kısımlarda da bu Kanun hükümleri uygula
nır.» denmesi gerekir. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN —- Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon, Sayın Uzunoğlu'nun konuşması 

ve bu arada Sayın Barangil'in önergesi üzerindeki dü
şüncelerinizi rica ediyoruz-

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MIREL — Sayın Başkanım, Sayın Barangil'in ge
tirdiği, bir tariftir. Aslında, dikkat buyurulursa, bura
da tarif yok. Burada karayolunun neyi kapsadığını, 
yani kapsamı ifade ediyoruz. Erişme kontrollü kara
yollarında ve onun bağlantılarında bu kapsama dahil 
ediliyor. O trif, daha aşağıda 3 üncü maddede geç
mektedir. Bu itibarla katılmıyoruz. 
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Sayın Uzunoğlıı'nun düzeltmesi uygun gibi geldi 
bize. Eğer Genel Kurul kabul ederse daha uygun ola
caktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, yerinizden bir ke

re daha okuyunuz lütfen, Komisyonun hangilerine ka
tıldığını tespit edelim efendim. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, mü
saadenizle okuyorum efendim. 

(b) bendi «Erişme kontrollü karayolunda, para öde
nerek yararlanılan karayollarının kamuya açık kesim
lerinde ve belirli bir karayolunun bağlantısını sağlayan 
deniz, göl ve akarsular üzerinde kamu hizmeti gören 
araçlar ile karayolu araçlarına ayrılan kısımlarda da 
bu Kanun hükümleri uygulanır.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon görüşünüzü rica 
ediyorum efendim 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLER! VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MlREL — Saynı Başkan, Sayın Uzunoğlu'nun be
lirttiği hususların bir noktasına katılamıyoruz; «ka
mu hizmeti gören araçların karayolu araçlarına ayrı
lan kısımlarında da» olması gerekir. Buraya kadar 
olan kısma katılıyoruz, «araçların» kelimesinden son

ra virgül çıkacak, «kamu hizmeti gören araçların ka
rayolu araçlarına ayrılan kısımlarında da» şeklinde 
olursa katılıyoruz efendim. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, o 
zaman buradan virgülü kaldırmak maksadı temin ede
cektir arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hükümet, Sayın Barangil'in önergesi üze

rindeki düşüncenizi lütfeder misiniz efendim?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 

— Efendim, Komisyon Sözcüsünün en son ifade et
tiği cümle tarzına katılıyoruz. 

Burada, araba vapurlarının araçlara ayrılan kı
sımları mevzubahistir. Virgül çıkınca mana açıklan
mış oluyor efendim. Önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, Sayın Barangil'in önergesine Komis

yon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. Öner
genin dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul 
edilmemiştir. 

Sayın üyeler, 2 nci maddede, biraz evvel Sayın Er-
ginay'ın «Çalışma usullerine ilişkin hükümler ile di
ğer hükümleri kapsar» biçimindeki mevcut düzelt

mesi ile ve «Erişme kontrollü karayolunda açık ke
simlerinde şeklinde düzelterek ve virgülü de kaldıra
rak... 

M. RAHMİ KARAHASANOĞLU — Sayın Baş
kan izin verir misiniz?.. Bir düzeltme yapmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. RAHMİ KARAHASANOĞLU — Efendim, 

(b) bendinin ikinci satırında «karayolunun bağlantısı
nı sağlayan deniz, göl» dedikten sonra bir virgül 
«akarsular ve havayolları alanları üzerinde...» diyerek 
devam ediyor, burada havayolları alanları da dahil 
ediliyor mu?.. Aynı zamanda bir soru da sormuş olu
yorum. Bu iki kelime konursa herhalde daha uygun 
olur kanaatindeyim. Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Yalnız, soru sormamız artık mümkün değil tabiî. 

Fakat, siz redaksiyon derken, yeni bir düzenleme de 
getirmiş oldunuz. Yani bir de «havayolu» kelimesini 
ilave etmiş oluyoruz... 

M. RAHMİ KARAHASANOĞLU — Orada bir 
trafik kazası olduğu takdirde hangi yasa ile ilgili ola
cak? 

BAŞKAN — Malumu âlileriniz, Karayolları Tra
fik Kanunu Tasarısı üzerinde görüşüyoruz, ama Ko
misyondan yine de bir soralım. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DEMİ-
REL — Sayın Başkanım; hava trafiğine dahildir hava 
meydanları, bu itibarla konumuz dışındadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; biraz evvel Yüce Genel Kurulunu

za açıklamış olduğum biçimde maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... İkinci 
madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; üçüncü maddeyi okutmadan evvel, 
çok uzun bir madde olduğu için, Sayın Divan Üye
miz, müsaadenizle, yerinde oturarak okusunlar efen
dim. 

NEDİM EVLİYA — Sayın Başkan; usul hak
kında bir şey söyleyebilir miyim?.. Efendim, çok uzun 
olduğu için bunu fıkra fıkra görüşelim diyecektim. 

BAŞKAN — Efendim, evvela okutalım da ondan 
sonra. 

BÖLÜM - II 
Tanımlar 

MADDE 3. — Tanımlar : 
Trafik : Yayaların, hayvanların ve araçların ka

rayolları üzerindeki hal ve hareketleridir, 
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Karayolu : Trafik için, kamunun yararlanmasına 
açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır. 

Karayolu yapısı : Karayolunun kendisi ile kara
yolunun üstünde yanında, altında veya yukarısındaki; 
ada, ayırıcı korkuluk, istinat duvarı, köprü, tünel, 
menfez ve benzeri yapılardır. 

Mülk : Devlete, kamuya, gerçek ya da tüzelkişilere 
ait olan taşınmaz mallardır. 

Karayolu sınır çizgisi : Kamulaştırılmış, kamu
ya terk veya tahsis edilmiş karayolunda, mülkle olan 
sınır çizgisi, 

Diğer karayolunda, yarma veya dolguda şevden 
sonra hendek varsa hendek dış kenarı, hendek yok
sa, yarmada şev üst kenarı, dolguda şev etek çizgisi, 

Yaya yolu ayrılmış karayolunda ise yaya yolunun 
mülkle birleştiği çizgidir. 

İki yönlü karayolu : Taşıt yolunun her iki yön
deki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur. 

Tek yönlü karayolu : Taşıt yolunun yalnız bir 
yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur. 

Bölünmüş karayolu : Bir yöndeki trafiğe ait taşıt 
yalunun bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yo
lundan ayrılması ile meydana gelen karayoludur. 

Erişme kontrollü karayolu : Özellikle transit tra
fiğe tahsis edilen, belirli yerler ve şartlar dışında gi
riş ve çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motor
suz taşıt ve araçların giremediği, ancak, izin verilen 
motorlu taşıtların yararlandığı ve trafiğin özel kontro-
la tabi tutulduğu karayoludur. 

Geçiş yolu : Araçların bir mülke girip çıkması 
için yapılmış olan yolun, karayolu üzerinde bulunan 
kısmıdır. 

Bağlantı yolu : Bir kavşak yakınında karayolu 
taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kav
şak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış 
olan karayolu kısmıdır. 

Anayol : Anatrafiğe açık olan ve bunu kesen ka
rayolundaki trafiğin, bu yolu geçerken veya bu yola 
girerken, ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği işaretlerle 
belirlenmiş karayoludur. 

Tali yol : Genel olarak üzerindeki trafik yoğun
luğu bakımından, bağlandığı yoldan daha az önemde 
olan yoldur. 

Taşıt yolu (Kaplama) : Karayolunun genel olarak 
taşıt trafiğince kullanılan kısmıdır. 

Yaya yolu (Kaldırım : Karayolunun, taşıt yolu 
kenarı, ile gerçek veya tüzelkişilere ait mülkler ara
sında kalan ve yalnız yayaların kullanımına ayrılmış 
olan kısmıdır, 

ı Bisiklet yolu : Karayolunun, sadece bisikletlilerin 
I kullanmalarına ayrılan kısımdır. 
I Yaya geçidi : Taşıt yolunda, yayaların güvenli ge-
I çebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile be-
I lirlenmiş alandır. 
I Kavşak : İki veya daha fazla karayolunun kesiş-
I mesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alandır. 
I Banket : Yaya yolu ayrılmamış karayolunda, ta-
I şıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı 
I arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvan-
I ların kullanacağı, zorunlu hallerde de araçların fayda-
I lanabileceği kısımdır. 

Şerit : Taşıtların bir dizi halinde güvenle seyrede-
I bilmeleri için taşıt yolunun ayrılmış bir bölümüdür. 

Alt geçit : Karayolunun, bir karayolu veya de
miryolu gibi bir engeli alttan geçmesini sağlayan ya-

I pıdır. 
Üst geçit : Karayolunun, herhangi bir karayolu 

I veya demiryolu gibi bir engeli üstten geçmesini sağ
layan yapıdır. 

I Demiryolu geçidi (Hemzemin geçit) : Karayolu ile 
demiryolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya 

I bariyersiz geçitlerdir. 
Okul geçidi : Genel olarak okul öncesi, temel eği

tim ve orta dereceli okulların çevresinde özellikle öğ
rencilerin geçmesi için taşıt yolunda ayrılmış ve bir 
trafik işareti ile belirlenmiş alandır. 

I Ada : Yayaların geçme ve durmalarına, taşıtlar-
I dan inip binmelerine yarayan, trafik akımını düzen

leme ve trafik güvenliğini sağlama amacı ile yapılm'ş 
olan, araçlar'n bulunamayacağı, koruyucu tertibatla 
belirlenmiş bölüm ve alanlardır. 

Ayırıcı : Taşıt yollarını veya yol bölümlerini bir
birinden ayıran bir taraftaki taşıtların diğer tarafa 

I geçmesini engelleyen veya zorlaştıran sürekli karayolu 
yapısı, trafik tertibatı veya gereçtir. 

Park yeri : Taşıt ve araçlar'n park etmesi için 
kullanılan açık veya kapalı alandır. 

Karayolu üzeri park yeri : Taşıt yolundaki veya 
I buna bitişik alanlardaki park yeridir. 

Karayolu dışı park yeri : Karayolu sınır çizgisi dı
şında olan ve bir geçiş yolu veya servis yolu ile taşıt 
yoluna bağlanan park yeridir. 

I Otomobil : Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka 
en çok yedi oturma yeri olan ve insan taşımak için 
imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır. 

I Minibüs : Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka 
sekiz ila on oturma yeri olan ve insan taşımak için 

I imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır. 
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Kamyonet : izin verilebilen azamî yüklü ağırlığı 
3500 Kg.'ı geçmeyen ve yük taşımak için imal edil
miş motorlu taşıttır. 

Kamyon : izin verilebilen azamî yüklü ağırlığı 
3500 Kg.'dan fazla olan ve yük taşımak için imal 
edilmiş motorlu taşıttır. 

Otobüs : Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka en 
az onbir oturma yeri olan ve insan taşımak için imal 
edilmiş bulunan motorlu taşıttır. 

Troleybüsler de bu sınıfa girer. 
Çekici : Römork ve yarı römorkları çekmek için 

imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu taşıttır. 
Arazi taşıtı : Karayollarında yolcu veya yük taşı

yabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber bütün 
tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen motor
lu taşıtlardır. 

Özel amaçlı taşıt : özel amaçla insan veya eşya 
taşıma için imal edilmiş olan ve itfaiye, cankurtaran, 
cenaze, radyo, sinema, televizyon, kütüphane, araş
tırma araçları ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve 
araçları çekmek veya taşımak, kaldırmak gibi özel iş
lerde kullanılan motorlu araçtır. 

Kamu hizmeti taşıtı : Kamu hizmeti için yük ve
ya yolcu taşıması yapan bütün taşıtlardır. 

Römork : Motorlu araçla çekilen insan veya yük 
taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıttır. 

Yarı römork: Bir kısmı motorlu taşıt veya araç 
üzerine oturan, taşıdığı yükün ve kendi ağırlığının bir 
kısmı motorlu araç tarafından taşınan römorkdur. 

Hafif römork : Azamî yüklü ağırlığı 750 Kg.'ı geç
meyen römork veya yarı römorkdur. 

Motosiklet : iki veya üç tekerlekli sepetli veya se
petsiz motorlu araçlardır. Bunlardan karoser isi yük 
taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde ya
pılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılmayan üç 
tekerlekli motosikletlere yük motosikleti (triportör) de
nir. 

Bisiklet : En çok üç tekerleği olan ve taşıtın üze
rinde bulunan insanın adale gücü ile pedal veya el ile 
tekerleği döndürülmek suretiyle hareket eden ve yol
cu taşımalarında kullanılmayan motorsuz taşıtlardır. 

Motorlu bisiklet : Silindir hacmi 50 santimetrekü-
pü geçmeyen, içten patlamalı motorla donatılmış ve 
imal hızı saatte 50 Km.'den az olan bisiklettir. 

Lastik tekerlekli traktör : Belirli şartlarda römork 
ve yarı römork çekebilen, ancak ticarî amaçla taşıma
da kullanılmayan tarım araçlarıdır. 

tş makineleri : Paletli veya madenî tekerlekli trak
tör, biçerdöver ve yol inşa makineleri ile benzeri, ta
rım, sanayi, bayındırlık, millî savunma ile çeşitli ku-

I ruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan ve karayo-
I lunda insan, hayvan ve yük taşınmasında kullanılma-
I yan araçlardır. 

Tramvay : Genellikle yerleşim birimleri içinde 
I insan taşımasında kullanılan, karayolunda tekerlek-
I leri raylar üzerinde hareket eden ve hareket gücünü 
I dışarıdan sağlayan taşıttır. 
I Okul taşıtı : Genel olarak okul öncesi, temel eği

tim ve orta dereceli okulların öğrencileri ile sadece 
I gözetleyici ve hizmetlilerin okula veya okuldan taşın

malarında veya öğrencilerin topluca belirli yerlere ge
tirilip götürülmesinde kullanılan taşıttır. 

Taşıt katarı : Karayolunda bir birim olarak sey
retmek üzere birbirine bağlanmış taşıtlardır. 

I Araç : Karayolunda kullanılabilen motorlu, mo-
I törsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve las

tik tekerlekli traktörlerin genel adıdır. 
Taşıt : Karayolunda insan, hayvan ve yük taşıma-

j ya yarayan araçlardır. Bunlarda makine gücü ile yü-
J rütülenlere «motorlu taşıt» insan ve hayvan gücü ile 

yürütülenlere «motorsuz taşıt» denir. 

I Sürücü : Karayolunda bir aracı veya taşıtı süren, 
hayvan veya hayvan sürülerini sevk ve idare eden ki
şidir. 

I Amatör sürücü : Bir kazanç karşılığı olmaksızın 
özel hizmetlerde kullanılan motorlu araçları süren ki
şidir. 

Profesyonel sürücü : Aracın sahibi olsun veya ol
masın bir kazanç karşılığında motorlu araçları süren 

I kişidir. 
I Araç sahibi : Araç için adına yetkili idarece tes

cil belgesi verilmiş, sahiplik veya satış belgesi düzen
lenmiş kişidir. 

işleten : Trafik sicilinde.araç sahibi olarak kayıtlı 
olan veya kiralama, ariyet, rehin, mülkiyeti muhafaza 
kaydı ile satış gibi hallerde, kiracı, ariyet veya re-

I hin alan veya alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen ki
şidir. Ancak ilgili tarafından başka bir kişinin aracı 
kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere 
işlettiği ve araç üzerinde eylemsel tasarruf gücü bu-

I lunduğu ispat edilirse, bu kimse işleten sayılır. 

Yolcu : Aracı kullanan sürücü ile hizmetliler dı
şında araçta bulunan kişilerdir. 

Hizmetli : Araçlarda, sürücü hariç, araç veya ta
şıma hizmetlerinde süreli veya süresiz çalışan kişiler 
ile iş makinelerinde sürücüden gayri kişilerdir. 

Durak : Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının 
yolcu veya hizmetlileri bindirmek, indirmek için dur-

| dukları yerdir. 
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Garaj : Araçların, genellikle uzun süre durmaları 
için kullanılan bakım veya servisinin de yapılabilece
ği, kapalı veya açık olan yerlerdir. 

Terminal : insan veya eşya taşımalarında, araç
ların indirme - bindirme, yükleme - boşaltma, aktarma 
yaptıkları ve ayrıca bilet satışı ile bekleme, haberleş
me, şehir ulaşımı ve benzeri hizmetlerin de sağlandığı 
yerdir. 

Servis istasyonu : Araçların bakım, onarım ve ser
vislerinin yapıldığı açık veya kapalı yerdir. 

Akaryakıt istasyonu : Araçların esas itibariyle 
akaryakıt, yağ ve basınçlı hava gibi ihtiyaçlarının sağ 
landığı yerdir. 

Muayene istasyonu : Araçların niteliklerini tespit 
ve kontrol edebilecek ciha,z ve personeli bulunan ve 
teknik kontrolü yapılan yerdir. 

Trafik kazası : Karayolu üzerinde hareket ha
linde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, 
yaralanma ve zararla sonuçlanmış olan olaydır. 

Durma : Her türlü trafik zorunlulukları nedeni ile 
aracın durdurulmasıdır. 

Duraklama : Trafik zorunlulukları dışında araç
ların, insan indirmek ve bindirmek, eşya yüklemek, 
boşaltmak veya beklemek amacı ile geçici bir süre 
için durdurulmasıdır. 

Park etme : Araçların, durma ve duraklaması ge
reken haller dışında, içinde yolcu veya sürücüsü ol
madan bırakılmasıdır. 

Geçiş hakkı : Yayaların ve araç kullananların di
ğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanmak 
sırasındaki öncelik hakkıdır. 

Geçiş üstünlüğü : Görev sırasında, belirli araç sü
rücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokma
mak şartı ile, trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı 
olmamalarıdır. 

Taşıma sınırı (Kapasite) : Bir aracın güvenle ta
şıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısıdır. 

Gabari : Araçların, yüklü veya yüksüz karayo
lunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, 
genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir. 

Azamî ağırlık : Taşıtın güvenle taşıyabileceği aza
mî yükle birlikte ağırlığıdır. 

Yüksüz ağırlık : Taşıtın akaryakıt deposu dolu ve 
taşınması zorunlu alet, edevat, parça, donatım ve ben
zerlerinin taşıt üzerinde bulunduğu, sürücü ve hiz
metlilerin bulunmadığı ağırlığıdır. 

Yüklü ağırlık : Bir taşıtın kendi ağırlığı ile birlik
te, taşımakta olduğu sürücü, hizmetli, yolcu ve eşya
nın ağırlığıdır. 
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Dingil ağırlığı : Taşıt ve araçlarda aynı dingile 
bağlı tekerleklerden karayolu yapısına aktarılan ağır
lıktır. 

Azamî dingil ağırlığı : Taşıt ve araçların karayo
lu yapılarında güvenli ve yapıya zarar vermeden ge
çebilmeleri için saptanan dingil ağırlığıdır. 

Azamî toplam ağırlık : Taşıt ve araçların kara
yolu yapılarında güvenle ve yapıya zarar vermeden 
geçebilmeleri için saptanan toplam ağırlıktır. 

Trafik işaretleri : Trafiği düzenleme amacı ile 
kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer 
işaretlemeleri ile trafik zabıtası veya diğer yetkilile
rin trafiği yönetmek için yaptıkları hareketlerdir. 

İşaret levhası : Sabit veya taşınabilir bir mesnet 
üzerine yerleştirilmiş ve üzerindeki sembol, renk ve 
yazı ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan tra
fik tertibatıdır; 

Işıklı ve sesli işaretler : Trafiği düzenlemede kul
lanılan ışıklı ve sesli sabit veya taşınabilir, elle ku
manda edilebilen veya otomatik çalışan üzerinde çe
şitli renk, şekil, sembol, yazı bulunan ve belirli yan
ma süresi olan, ışık veya sesle özel bir talimatın ak
tarılmasını sağlayan tertibattır. 

İşaretleme : Taşıt yolu ile bordur, ada, ayırıcı, kor
kuluk gibi karayolu elemanları üzerindeki çeşitli renk
te çizgi, şekil, sembol, yazı ve yansıtıcı ve benzer
leri ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan terti
battır. 

Trafikten men : Trafik zabıtasınca, bu Kanunda 
belirtilen hallerde araçla ilgili belgelerin alınması ve 
aracın belirli bîr yere çekilerek trafikten alıkonulması
dır. 

Bu Kanunun uygulaması ile ilgili diğer tanım ve 
terimlerle, karayollarının sınıflandırılmasına ve trafik
ten men hükmünün uygulanmasına ilişkin ayrıntılar 
yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üyeler?.. Sayın Evliya, Sayın Tan, Sayın 
Şengün madde üzerinde söz almış bulunuyorlar. 

Sayın Evliya buyurun efendim. 

HALİL EVLİYA — Sayın Başkan, muhterem üye
ler; 

Bu tanımlarda, madde 3'de benim üzerinde dur
duğum bazı noktalar var. O da şu; daha önce bu ko
nu benim de mensubu bulunduğum Bayındırlık, Ulaş
tırma, İmar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komis
yonunda da görüşülmüştü. Şimdi, bir tanesi karayolu 
çizgisi, tanımlar kelimesini düşersek altıncı satırda 
karayolu sınır çizgisi diyor. Şimdi, karayolu sınır çiz-
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gisi bu tarifte görüldüğü üzere, iki türlü yoldan bah
sediyor; 'bir tanesi kamulaştırma yapılmış, birinde de 
kamulaştırma olmayan yol oluyor. Şimdi, kamulaştır
ma yapılmış olan yollar yeni inşa edilen yollar olu
yor genellikle. Kamulaştırması yapılmayan yollar da 
Türkiye Cumhuriyetinden önce Türkiye Cumhuriyetine 
devredilmiş olan yollar oluyor, onlarda bir kamulaş
tırma yok. O bakımdan, ben bu tanımın şu şekilde 
düzeltilmesini talep etmekteyim. 

Karayolu sınırı çizgisi: 
Kamulaştırılmış, kamuya terk veya tahsis edilmiş 

karayolunda mülkle olan sınır çizgisi. 
Diğer karayollarında «yarmada şevden sonra hen

dek varsa; hendek dış kenarı, hendek yoksa şev üst 
kenarı, dolguda şev etek çizgisi.» şeklinde değiştiril
mesini, düzeltilmesini... Ben bunun düzeltilmiş şeklini 
şuraya yazdım Sayın Başkan, eğer uygun görürseniz... 
Çünkü cümleye 'bakarsanız, «Diğer karayolunda, yar
ma veya dolguda şevden sonra hendek varsa...» Ka
rayollarında imlada, yani dolguda hendek olmaz; 
hendek yarmada olur. Onun için ben bu düzeltmenin 
teknikman yapılmasını istiyorum. Tahmin ederim Sa
yın Komisyon ve Hükümet de buna karşı çıkmazlar. 
Ben sadece hükümlerin düzeltilmesi bakımından is
tiyorum. 

Diğer bir söyleyeceğim şey: «Erişme Kontrollü 
Karayolu.» 

Biraz önce huzurunuzu işgal ettiğimde «Erişme 
kontrollü karayolu»ndan maksat, bizim Türkçeye mo-
torway veya autoroad karşılığı tercüme ettiğimiz oto
yol olarak isimlendirilmesi idi. Şimdi «Erişme kont
rollü karayolu»ndan sonra, eğer uygun görürseniz, ki 
Karayolları Genel Müdürlüğü bu tabiri halen prog
ramlarında ve inşaatlarında, her yerde kullanmak
tadır, «Otoyol» diye parantez içinde yazalım derim 
ve böylece «erişme kontrollü karayolu» tabiri biraz 
yadırganıyordu; bunun otoyol anlamına geldiği de 
herkes tarafından bilinmiş olur kanısındayım. 

Bu cümlenin içerisinde, ikinci satırda, yani «Erişme 
Kontrollü Karayolu» başlıklı metnin ikinci satırında 
«izin verilen motorlu taşıtların» diyor. Şimdi, motorlu 
taşıtla motorlu araç farklı şeylerdir. Araç taşıt ol
mayabilir. Taşıt, insan veya yük taşımak için kullanılan 
bir nesnedir. O bakımdan, mesela bir greyder oto
yoldan geçmek istediği zaman, bu tarife göre oradan 
geçmemesi gerekiyor. Halbuki greyder yolun tamirin
de kullanılan bir makinedir. Binaenaleyh, oradan geç
mesi gerekiyorsa, buraya «taşıt» yerine, yine eskiden, 
Bayındırlık ve Ulaştırma Komisyonunda olduğu gibi, 

«araçların» tabiri kullanılmalıdır. Ben Hükümetin ta
rifine de baktım, orada da aynıdır, «araçların»dır, 
«taşıtların» değil. Bunun da bu şekilde düzeltilmesi
ni talep etmekteyim. 

Şimdilik bu kadar; teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Evliya. 
Sayın Tan, buyurun efendim. 
TURGUT TAN — Sayın Başkanım, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 

Bu kadar çok sayıda kavramın tanımını içeren 
maddede, her kavram üzerinde durmanın güçlüğü ve 
imkânsızlığı açıktır. 

Deminki konuşmamda da belirttiğim gibi, böyle
sine çeşitli kavramlar yaratmak ve bunları tanım yo
luna gitmenin ve bunlara bir kanun metni içerisinde 
yer vermenin ileride, özellikle bu Kanunu uygulamak 
durumunda bulunan görevliler ve yetkililer açısından 
yaratacağı sorunlara ye sakıncalara değinmiştim. 

Şimdi, bu «Tanımlar» maddesi dolayısıyla bu sa
kıncalardan bazıları nasıl ortaya çıkabilir, sadece 
bunlara değinmekle yetineceğim. 

Birinci söylemek istediğim nokta şu: Trafik kazası 
tanımı var. «Trafik kazası: Karayolu üzerinde hareket 
halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı 
ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanmış olan olay
dır.» 

Kanun tasarısı karayolunun da tanımını yapmış. 
Dönüyorum, 2 nci maddeye bakıyorum; 2 nci mad
dede karayolu yanında, bu Kanunun uygulanabile
ceği başka alanlar da belirlenmiş. Mesela park yeri 
denmiş, bahçe denmiş, garaj denmiş. Şimdi buralar
daki, diyelim bir park yerindeki iki aracın çarpışma
sı sonucu meydana gelen bir zarar, (Çünkü trafik ka
zası deyiminde zarar da var) bir trafik kazası olarak 
sayılacak mıdır, sayılmayacak mıdır? Çünkü burda 
özellikle tasrih etmiş, «Karayolu üzerinde hareket ha
linde olan bir veya birden fazla araç» diyor. Binaena
leyh, ikinci maddede karayolları yanında kapsama al
dığı diğer alanlar bu tanım dışında bırakılmıştır bu ha
liyle. Birinci nokta bu. 

İkinci noktaya geliyorum, sadece bazı çelişkilere 
örnek vermek açısından. 

Sayın üyeler; 
Park yeri tanımı var. Diyor ki, «Taşıt ve araçla

rın park etmesi çin kullanılan açık veya kapalı alan» 
Park etmeye bakıyoruz, onun da ayrı tanımı veril
miş, «Araçların, durma ve duraklaması gereken hal
ler dışında, içinde yolcu veya sürücüsü olmadan bı
rakılması» 
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Şimdi dikkat ederseniz, ikisinin arasında park ye
rinde «taşıt ve araçların» diyor; park etmede sadece 
«araçların» demiş. Taşıtlar ne olacak?.. Özellikle mi 
dışarıda bırakılmıştır, unutulmuş mudur?.. Park et
me ile park yerinin tanımları arasındaki uyumsuz
luk... 

Yine benzer bir yerden geliyorum garaja. «Garaj: 
Araçların, genellikle uzun süre durmaları için kullanı
lan bakım veya servislerinin de yapılabileceği kapalı 
veya açık olan yerlerdir.» 

Burada da taşıt deyimi kullanılmamış, sadece araç 
denilmiş. Kaldı ki, bakım veya servis yapılması ihti
yarîdir buradaki tanıma göre. Yani muhakkak araç
ların uzun süre durmaları için kullanılan ve bakım 
ve servislerinin de yapıldığı kapalı ve açık yerler de
miyor; bunların da yapılabileceği... Yani bunu çıka
rırsak, yapılmadığını düşünürsek, (Büyük ölçüde ya
pılmayacak) o halde araçların genellikle uzun süre 
durmaları için kullanılan kapalı veya açık olan yer
ler. 

Şimdi bir yerde ayrıca park yeri tanımı var. Bu 
duruma göre, bu tanım çerçevesinde hareket ettiğiniz 
takdirde Esenboğa Havaalanında, bir haftalık bir se
yahate giderken arabamızı bıraktığımız park yeri ga
raj sayılacaktır. Bu tanım onu içermektedir. Bu kadar 
ayrı, her bir kavram için ayrı tanım getirdiğiniz za
man bunu içermektedir. 

Ayrıca, servis istasyonu tanımı yapılmış; bunlara 
bakıldığında gerek araç, gerekse park tanımlarıyla 
yine arada bir uyumsuzluk dikkat çekmektedir. 

Bunları, bu zaman süresi içerisinde bütün tanım
ları ayrı ayrı ele alıp incelemenin imkânsızlığı kar
şısında sadece böylesine ayrıntılı bir tanımlama sis
teminin benimsenmesinin ileride ortaya çıkabileceği 
sakıncalara değinmek için verdim. 

tzin verirseniz bağlamadan evvel şunu da söyle
yeyim : Buradaki park tanımıyla size bir örnek ver
mek isterim, bir Danıştay kararından. Danıştay Do
kuzuncu Dairesinin 1973'de verdiği bir karar var 
elimde. 

Burada, belediye araba vapuruna alınmak üzere 
sıraya giren arabalardan otopark ücreti almış. Buna 
karşı dava açmışlar. Bakın Danıştay ne diyor : «Ara
ba vapuruna alınmak üzere sıraya giren arabaların 
sahiplerinden otopark ücreti adıyla ücret talep edil
mesi mümkün bulunmadığı gibi, ihtilaflı yerin oto
park sayılması da caiz değildir. Zira, otoparklar, ge
nel olarak araçların istenildiği kadar ihtiyarî olarak 
bırakılabileceği yerlerdir.» 

İşte size bir park yeri tanımı, Danıştay tarafından 
yapılmış. Onun için bu sakıncaların göz önünde tu
tulması gerektiğini arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın Şengün, buyurun efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, değerli 

arkadaşlarım; 
Biraz önce Sayın Tan'ın da temas ettiği gibi, bu 

kadar fazla tanım arasında, bu tanımların üzerinde 
iyice durarak fikir beyan etmenin güçlüğünü takdir 
edersiniz. Dikkatimi çeken iki, üç tanım üzerinde kı
saca durmama müsaade buyurunuz. 

Bunlardan birisi, biraz önce değerli arkadaşımız 
Evliya'nın temas ettiği «Erişme kontrollü karayolu» 
dur. Bu konuda Sayın Komisyonumuz da daha önce 
ifade edilen «Giriş kontrollü karayolu» lafını «Eriş
me kontrollü» ye çevirmiştir. Yani, görülüyor ki, bu 
tip iki, üç kelimeden ibaret tanımlar veya ifadeler 
üzerinde aslında bir görüş birliği yoktur. O nedenle 
bendeniz bir önerge verdim; bunun acaba «otoyol» 
olarak ifade etsek, buradaki «Erişme kontrollü ka
rayolu» lafını kısaca «Otoyol» olarak ifade etsek ye
rinde olur mu diye Komisyona da sormak istiyorum. 
Sanıyorum buralarda sadece motorlu araçlar, daha 
doğrusu otolar seyredebileceği için böyle bir ibare 
kamuoyu tarafından da 'benimsenebilir diye düşünü
yorum ve onun için Komisyonun görüşlerine, Sayın 
Hükümetin görüşlerine arz etmek istiyorum. 

Diğeri, minübüslerle ilgili olan husustur: 
'Değerli arkadaşlarım; şimdi Ankara'da biliyorsu

nuz en yaygın nakil vasıtalarından birisi son uygula
malardan sonra minübüsler olmuştur; ancak minü-
büsler benim bildiğim kadarı ile burada ifade edi
lenin de dışında 8 - 10 yolcu değil, belki 13-14 yolcu 
alabilmektedir. Eğer buradaki tanım kabul edildiği 
takdirde minübüs niteliği, minübüs sıfatı sadece en 
çok 10 yolcu taşıyabilecektir. Bu ise, sanıyorum eko
nomik bakımdan minübüslerin çalıştırılması konu
sunda da, sürücüler yönünden birtakım tereddütler 
yaratabileceği gibi, uygulayıcılar yönünden de, trafik 
polislerimiz yönünden de devamlı tartışmalara yol 
açabilecektir. Çünkü ben, bir minübüs yolcusu olarak 
biliyorum; iki kişilik yerler artık son yılda üç kişi
nin oturabildiği yerler 'halini almıştır. 

Acaba Sayın Hükümetimiz ve Komisyonumuz bu
radaki ,«8 - 10 yolcu istiap haddi meselesini yeniden 
tezekkür edip sayıyı artırma konusunda bir görüş or
taya koyabilirler mi? Bu konu üzerinde mutlaka uzun 
boylu durmuşlardır; fakat yakın bir gelecekte birta-
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kim ihtilaflara yol açabileceği endişesi ile ekonomik 
olarak belki 8 - 10 yolcu ile bir minübüsün aynı yol
da, aynı güzergâhta hareketinin biraz zorluk yarata
cağı endişesi ile 'bunu da ifade etmek listerim. 

Nihayet sonuncusu «Sürücü» kelimesi burada «Ka
rayolunda bir aracı veya taşıtı süren, hayvan veya 
hayvan sürülerini seVk ve idare eden kişidir.» diye ta
nımlanmaktadır. 

Burada, kusura bakmayın, ama şimdi hayvan sürü
lerini sevk eden genellikle çobanlardır; ola ki bu Ka
nunu tefsiri çobanlara da ehliyet verme gibi bir duru
mu ortaya koyabilir. O nedenle acaba buradaki «Sü
rücü» tanımını daha başka bir şekle getirmek mümkün 
olur mu? Bunu da Sayın Komisyonumuzun ve De
ğerli Hükümetimizin görüşlerine sunmak isterim. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Sayın Komisyon, mevcut konuşmalar üzerindeki 

görüşünüzü lütfedin ©fendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DEMİ-
REL — Sayın Başkanım; Sayın Evliyamın «Taşıt» keli
mesi yerine «Araç» kelimesi konulmasını önermesi Ko
misyonumuzca uygun görülmüştür. Erişme kontrollü 
karayolunun tarifinde «Motorlu taşıtların» deniyor; bu 
«Motorlu araçların» olabilir, katılıyoruz efendim. 

Sayın Tan'ın tarifler üzerindeki eleştirilerinden faz
la bir şey anlayamadık. Tanımlar üzerinde şayet so
mut önerileri varsa tetkike nazırız efendim. 

Sayın Şengün'ün «Erişme kontrollü karayolu» ke
limesi yerine «Otoyol» tabirinin kullanılması hakkın
daki önerisine katılmıyoruz. «Erişme kontrollü kara
yolu» tabiri yerleşmiştir; karayolcular arasında yer
leşmiştir, trafikçiler arasında yerleşmiştir. Burada ar
kadaşlarımız ilk defa duyuyorlar, yadırgamaktadırlar. 
Onun için kendilerine çok yabancı geliyor. Bize göre 
uygun bir kelimedir, yerindedir; öneriye katılmıyoruz. 

Minübüslerin istiap haddi konusu yerleşmiş bir 
haddir. Araçlar genellikle ona göre, aynı miktarlar 
için yapılmaktadır. Eskiden de böyle idi. Bu öneriye 
de katılmıyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bakan, mevcut, konuşmalara karşı bir ce

vabınız olacak mı efendim? 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİ-

NER — Efendim; «Araç» tabirinin içerisinde «Taşıt» 
ifadesi de bulunduğu için, «Taşıt» yerine «Araç» ta
birinin kullanılması teklifine katılıyorum. 

«Erişme kontrollü karayolu» daha evvelki bir ka
nunda yerini bulduğu için burada onun değerlendiril
mesinde büyük bir fayda görmüyorum. 

Minübüsün istiap haddinin artırılmasına hissen 
taraftarım, Yüce Kurulun takdirine bırakıyorum. Yal
nız, bunların imalatında oturma yeri sayısı bellidir, 
ruhsatında oturma yeri kayıtlıdır; onu Kurulun takdi
rine bırakıyorum. 

Maruzatım bu kadardır. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
KAMER GENÇ — Soru sorabilir miyim Sayın 

Başkanım? 
BAŞKAN — Tabiî efendim, soracaksınız. 
Sayın üyeler; 3 üncü madde ile ilgili olarak soru 

sormak isteyen sayın üyelerimiz var mı?.. 
Sayın Aşkın, Sayın Genç, Sayın Akkılıç, Sayın Az-

gur, Sayın Erginay, Sayın Yarkın soru soracaklar efen
dim. 

Sayın Aşkın, buyurunuz. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, 91 inci 

sayfada, 3 üncü maddede, sayfanın aşağıdan beşinci 
paragrafında yer alan «"İşleten» tarifinde, Sayın Ko
misyonumuz «İşleten» tarifinin son cümlesinde; 

«Ancak ilgili tarafından başka bir kişinin aracı 
kendi hesabına ve tehlikesi kendine ait olmak üzere 
işlettiği ve araç üzerinde eylemsel tasarruf gücü bu
lunduğu ispat edilirse, bu kimse işleten sayılır.» den
mektedir. 

Buradaki «İlgili» kimdir, «Eylemsel tasarruf gücü» 
ne demektir? Lütfen açıklasınlar; çünkü ben mad
deyi anlayamadım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Sayın Komisyon, görüşünüzü lütfeder misinz? 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım; Komisyonumuzda bu 
tarif daha evvel bir komisyonca hazırlanmış bir tasa
rıdan alınmış, bu şekilde kabul edilmiştir. Bu metni, 
bir bilim komisyonu «İşleten» olarak hazırlamış, Ti
caret Kanununda vukuf sahibi olan bir komisyonun, 
onların hazırladığı bir metindir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Genç, buyurunuz. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkanım; şimdi 3 

üncü madde tanımlar maddesidir ve aşağı yukarı 5-6 
sayfadır. Yarın şoför ehliyeti imtihanına girecek va
tandaşlardan bu tanımlar sorulacak mıdır? Sorula
caksa, bu vatandaşların hafızalarını çok yormayacak 
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mı? Bunu, imtihan komisyonlarınca dikkate alınma
sı yönünden soruyorum. Gerçekten çok ezberlemeyi 
icap ettiren bir durum. Vatandaşları ve hafızalarını 
yormamak için bunların, özellikle imtihanda sorulma
ması gerektiğine inanıyorum. 

Bu itibarla sorulacak mı sorulmayacak mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç, 
Sayın Komisyon, görüşünüzü lütfeder misiniz? 
MtLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DEMÎREL 
— Sayın Başkanım; sınav yönetmeliklerinde sorular 
hazırlanırken, bu tanımlardan gerekli görülenler mut
laka konacaktır ve bir şoförün mutlaka bilmesi ge
reken tanımlar soru içinde olacaktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Akkılıç, buyurunuz. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkanım; benim 

deyimler konusunda ve dil konusunda bazı suallerim 
var. 

89 uncu sayfada, «Bağlantı yolu»ndan sonra 
«Anayol» var, ondan sonra «Tali yol» tabiri Var. Bel
ki bu trafik diline geçmemiştir; ama bu «Yan yol» 
olarak veya benzeri bir yol şeklinde de olabilir, 
mutlaka eski dili kullanmayalım diyorum. «Tali yol» 
tabiri yerine Komisyonumuz herhangi bir ibare 
bulabilir; bu birincisi. 

ikincisi; «Demiryolu geçidinde; «Bariyerli» ve 
«Bariyersiz» deyimleri vardır, Bunlara «Engelli» ve 
«Engelsiz» diyemez miyiz? 

Üçüncü bir ricam veya sorum; 
Şimdi, 91 inci sayfada iki tarif, iki tanım var: 

biri motosiklet, diğeri motorlu bisiklet. Motosikleti 
tarif ediyor, ondan sonra motorlu bisiklete, sürati» 
50 Km. den az olan bisiklettir.» diyor. 

Bugün 200 kilometre sürat yapan motosikletler 
vardır, bunlar nereye gidiyor? Onu öğrenmek istiyo
rum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın Komisyon, buyurunuz. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MIREL — Sayın Başkanım, Sayın Akkılıç, «Yan yol» 
tabiri söylenmesi gerekir diyorlar. Bu, tali yolu ifade 
etmemektedir. Tali yol trafik bakımından yoğunluğu 
az olan bir yoldur, yan yol başka bir şeyi ifade et
mektedir. Onun için katılamıyoruz. 

«Bariyer» beynelmilel bir kelimedir, yerleşmiş bir 
kelimedir. Karayolcular, trafikçiler bu kelimeyi rahat
lıkla kullanmaktadır, şoförlerimiz de bilmektedir. 
Onun için katılamıyoruz. 

Motorlu bisiklet 200 kilometre sürat yapmaz 
efendim. Onların motor güçleri çok azdır, 50 kilomet
re kadar sürat yapmaktadırlar, 1,5 beygir gücündedir-
ler; onun için motosikletle motorlu bisiklet ayrıdır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Azgur, buyurun. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkan, bu tanımlar içe
risinde «meskûn mahal» diye bir tarife rastlamadım. 
Tasarının birçok maddesinde «meskûn mahal» di-

yemi var, «meskûn mahaldeki cezaî tedbirler» diyemi 
var; fakat tanımlar içerisinde, meskûn mahal nedir, 
meskûn olmayan mahal nedir tarifi, bir tanım yok. 
Zabıtlara geçmesi bakımından acaba buna gerek gö
rürler mi?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur, 
Sayın Komisyon, buyurun. 

MtLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MIREL — Sayın Başkanım, Sayın Azgur'un haklı 
endişesi var. Yalnız yönetmeliklerde bunlar yer ala
caktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Erginay, buyurun. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, birinci mad
de ikinci madde ile ilgili fakat üçüncü madde başlığı 
bakımından «birinci bölüm», «ikinci bölüm» deyim
lerinin metinden çıkarılmasına acaba Komisyon ne 
diyor?.. Gerçekten dördüncü kısma kadar bölüm 
denmiş. 'Ben Komisyonu tebrik ederim; çünkü gerek 
Tasarıda gerek diğer Komisyonun getirdiği metinde, 
evvela bölüm, bölüm kısımlara ayırmışlar. Bu bakım
dan bölümleri kısımlara ayırma yerindedir; fakat bi
rinci kışıma «Genel hükümler» deyince, onun altın
da artık «Birinci bölüm», «İkinci bölüm» denmesinin 
anlamı yok. «Genel hükümler» deyince artık amaç 
girebilir, kapsam girebilir, tanımlar girebilir. İkinci 
bölümün de başlığı «Tanımlar», sonra altındaki mad
deler bakımından tanımlar var. Bu bir. 

'Bir de üçüncü maddedeki deyimler acaba alfabe
tik bir sıraya konabilir mi?.. Komisyon bunda mah
zur görür mü?.. 'Bir kimse bir deyimi aramak için 
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böyle 4 - 5 sayfalık maddeyi arayacaktır. Herhalde 
alfabetik olsa daha iyi olmaz mı?.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
'Buyurun Sayın iKomisyon. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE D İŞ İŞLER t 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKİ DE-
MİR'EL — Sayın 'Başkan, Profesör Sayın Erginay' 
in önerisine katılamıyoruz. Bu Kanun bölüm 'bölüm 
tanzim edilmiştir. Buradaki bölüm de belli bir kısmı 
içermektedir. O itibarla katılmıyoruz Komisyon ola
rak, 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Yarkın. 
ŞER AFETTİN YARKTN — Sayın Başkan, sora

cağım konu, «işleten» tanımıyla ilgili 91 inci sayfa
daki. Sayın Aşkın kısmen bu sorunun ikinci cümle
deki ilgili kısma değindiler. 

Silindiği gibi, tanım maddesini görüşüyoruz, do
layısıyla tanımların çok açık, 'belirli ve başka 'bir so
ruya meydan vermeyecek kadar güzel ifadeler olma
sında yarar var. 

«İşleten» tanımında ilk cümle, «Trafik sicilinde 
araç sahibi olarak kayıtlı olan veya kiralama, ariyet, 
rehin, mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış gibi haller
de kiracı, ariyet veya rehin alan veya alıcı sıfatıyla 
sicilde kayıtlı görülen kişidir.» Buraya kadar gayet 
açık, 'belirli ve doğru bir tanım var işleten olarak. 
İlave edilen kısım ki, Hükümet Tasarısında bu kısım 
yokmuş, 'Bayındırlık, Ulaştırma Komisyonunda ila
ve edilmiş, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu aynen benimsemiş, «... ancak ilgili tarafın
dan başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlike
si kendisine ait olmak üzere işlettiği...» 

Önce, «tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlet
tiği» deyimi bir anlam ifade etmiyor. Bununla kas-
dettiği, tehlikeden kasıt nedir?.. Rizikosu mudur, iş
letmeden doğan sorumluluklar mıdır?.. Hukukta böy
le bir deyime lüzum yok, «tehlikesi kendisine ait ol
mak üzere» gibi bir şey bir kanunda geçmez. İşlete
nin sorumlulukları neyse, o sorumluluğa zaten işle
ten olarak tabi olacaktır. Dolayısıyla böyle bir de
yime lüzum yok evvela. «Tehlikesi kendisine ait ol
mak üzere» hem fazla hem yanlış, «tehlikesi» kelimesi 
özellikle yanlış. Riziko kasdediliyorsa, o anlamda bir 
mana kullanılmalıdır, «tehlikesi kendisine ait olmak 
üzere» diye 'bir şeyi anlayamadım. 

İkincisi, Sayın Aşkın'ın sorduğu, «araç üzerinde 
eylemsel tasarruf gücü». «Eylemsel tasarruf gücü» 

deyimi de bir açıklığa kavuşmamış oluyor, cevap da 
yeterli olmadı. Buradaki «tasarruf gücünden» kasıt 
nedir? Tasarruf hakkı mı?.. Bir zoralım mı olmuş
tur, güç nedir burada?.. Dolayısıyla fiilî tasarrufta 
bulunan mı denmek isteniyor?.. Bunun da açıklığa 
kavuşmasında ve «eylemsel tasarruf gücü» gibi hiç 
alışılmayan bir deyim yerine, «araç üzerinde fiilen 
tasarruf eden etmekte olan etme hakkı olan» gibi; 
çünkü burada tasarruf gücü, 'bir nevi sanki zorla bir 
şeyi elde etmiş, yasalara aykırı olarak bir şeyi kul
lanıyor gibi bir şey de taşıyabilir; yani bu ikili cüm
leyi her haliyle düzeltmekte sanıyorum yarar ola
caktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Komisyon, buyurun. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
M'fR'EL — Demin de arz ettim Sayın Başkanım. Bir 
ilim komisyonu bu maddeyi, tanımları tespit etmiş, 
biz de Ulaştırma Komisyonunda aynen benimseyerek 
almıştık. 

'Sayın Yarkın'ın temas ettiği hususlar doğrudur. 
Burada sorumluluk ve fiilen işleten anlamını biz de 
çıkarıyoruz. O şekilde düzeltilmesi uygun olur. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Sayın 

üyeler, bu maddeyle ilgili önergeler var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının üçüncü maddesinde 

yer alan tanımların (Karayolu, trafik, taşıt, şoför ve 
sürücü gibi ana deyimler dışında) bütünüyle tüzüğe 
ve yönetmeliklere bırakılmasını arz ve teklif ederim. 

Cahit TUTUM 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Trafik Kanunu Tasarısının 

üçüncü maddesinin aşağıda olduğu şekilde değiştiril
mesini Genel Kurulun onayına sunulmasını izinleri
nize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hayati GÜRTAN 

«Madde 3. — Bu Kanunda yer alan terimlerin 
tanımları İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönet
melikte belirtilir.» 

Yüce Başkanlığa 
«Erişme kontrollü karayolu» yerine, «oto yol» 

kelimesini saygılarımla öneririm. 
ismail ŞENGÜN 
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Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının üçüncü maddesinde 

yer alan «erişme kontrollü karayolu» deyiminin «oto 
yol» olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Halil EVLİYA Cahit TUTUM 
Sayın 'Başkanlığa 

ıKarayolları Trafik Kanununun üçüncü tanımlar 
maddesindeki «taşıt yolu» tanımının aşağıdaki gibi 
düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İbrahim BARANGİL 

«Taşıt yolu - (Kaplama) - Karayolunun sadece 
taşıt trafiğine kullanılan kısmıdır.» 

Sayın Başkanlığa 
'«•Karayolu sınır çizgisi - Kamulaştırılmış, kamuya 

terk veya tahsis edilmiş karayolunun mülkle olan sı
nır çizgisi. Diğer karayollarında yarmada, şevden son
ra hendek varsa, hendek dış kenarı, hendek yoksa şev 
ve üst kenarı, dolguda şev etek çizgisi.» 

Halil EVLİYA 

BAŞKAN — Sayın üyeler, mevcut önergelerden 
Sayın Şengün, Sayın Tutum ile Sayın Evliya'nm «Eriş
me kontrollü karayolu» yerine «oto yol» kelimesi
nin kullanılmasına ilişkin önergelerini işleme koy
mam mümkün değildir. Şu nedenle, biraz evvel kabul 
buyurduğunuz ikinci maddede, «erişme kontrollü kara
yolu» deyimini kabul etmiş oldunuz. Bundan sonra 
bir müzakere tekrarı söz konusu olmadığı için, bu
nun yerine «oto yol» deyimini kullandığınız takdirde, 
ikinci maddedeki «erişme kontrollü karayolu» tama
men ortadan kalkma durumuyla karşı karşıya kalacak
tır. Bu nedenle o sıraya geldiğim'izde bu konuyu tekrar 
görüşeceğiz efendim. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, bu usulî iş
leminize itirazım vardır. 

İSMAİL ŞENGÜN — Benim de itirazım var Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, biraz evvel kabul buyu-
rulan bir metinden sonra ikinci bir değişiklik yap
mak mümkün değildir. Genel Kurul ikinci maddeyi 
kabul etti. O zaman bu önerge verilseydi, bu değişik
lik önergesi verilseydi memnuniyetle işleme koyacak
tık; çünkü İçtüzük gereği idi; ama bir madde kabul 
edilip, böyle bir ibarede o madde içinde kabul edile
rek geçtikten sonra değiştirmemiz mümkün değil Sa
yın Tutum. Bu nedenle usul hakkında söz isteyecek
seniz, buyurun. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, sözü geçen 
maddede geçen «erişme kontrollü» deyimi tanımlan-
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mamış, bir tanım sözcüğü değil; yani bir yerde geçen 
bir sözcük bir üst metinde veya üstte geçen bir madde
de geçen bir sözcük asla değiştirilemez diye 'bir şey 
söylenemez. Onu parantez içerisine almak suretiyle 
önergemizi tashih edebiliriz; yani «erişme kontrollü» 
yine geçebilir; ama parantez içinde «otoyol» denebilir 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Tutum haklısınız, eğer 
önergenizi «erişme kontrollü karayolu» yanına hani 
şu ibare de konsun şeklinde olsa... İbare kaldırılsın 
«otoyol» densin deniliyor her iki önergede de, o 
mümkün değil; ama sıra gelecek, evvela şu önerge
lerimiz aykırılığa göre işleme konacak, zaten bir kabul 
söz konusu olursa bu tabirlerin hiçbirisi de bu madde
de yer almayacaktır. O bakımdan Sayın Gürtan'ın ki 
en aykırıdır. 

CAHİT TUTUM — Benim önergem en aykırı 
BAŞKAN — Hayır Sayın Gürtan'ınki en aykırıdır. 
CAHİT TUTUM — Galiba benimki en aykırı. 
BAŞKAN — Hayır efendim, siz «karayolu, trafik, 

taşıt, şoför, sürücü gibi deyimler kalsın bunlar dışın
da» diyorsunuz. Halbuki Sayın Gürtan «hepsini birden 
yönetmeliğe bırakmadır» müsaade ederseniz Başkanlı
ğın tutumu yerindedir Sayın Tutum. 

Buyurun efendim. 

HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım izin verir 
misiniz efendim buradan arz edeyim görüşlerimi?.. 

Sayın Başkanım; 
Sayabildiğim kadarıyla burada 80'i aşkın tanım 

var. Bu tanımların birçoğu belli bir zaman süreci 
içerisinde geçerliliğini yitirecek nitelikte benim tespit
lerime göre, kısa zamanda teknolojinin gelişmesi bu 
tanımların bazılarını geçersiz hale getirecek. Geçer
siz hale geldiği takdirde Yasada değişiklik yapmak 
gerekecek. Bu nedenle bu tanımların tamamını eğer 
biz yönetmeliğe veya tüzüğe bırakırsak, sanırım bu 
gibi değiştirme işlemleri daha kolaylaşacak. Kaldı 
ki, eğer burada kalacaksa bu tanımların teker teker 
müzakere edilip üzerinde durulması gerekir. Benim 
şu ana kadar tespit edebildiğim birçok noksanlıklar 
var, tabiî bu kişisel görüşüm, kanım. İsterseniz bir 
tane örnek vereyim. 

Burada bir tane «taşıt yolu» var 89 uncu sayfada 
«karayolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan 
kısmıdır» bir defa bunun «araç trafiğince» olması 
lazım, diğer tanımlar dikkate alındığında. Bunun dı
şında motorlu bisiklet tanımı yapılıyor, akülü, pilli 
olursa ne olur?.. 50 kilometreyi geçen bir teknoloji 
geliştirilirse ne olur?.. Bunun dışında lastik tekerlekli 
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traktör tarif edilmiş, tanımlanmış «belirli şartlarda 
römork ve yarı römork çekebilen, ancak ticarî amaç
lı taşımada kullanılmayan» bugün Türkiye'deki trak
törlerin pek çoğu tarım dışında ticarî amaçlarda kul-
lanılagelmektedir. Örneğin kil taşımaktadır, örneğin 
tuz taşımaktadır, pamuk taşımaktadır, odun taşımak
tadır, eşya taşımaktadır, insan taşımaktadır, vs. bu
nun gibi pek çok komplikasyonlar çıkartabilir Yasa
da yer aldığı takdirde. 

Özetle arz etmek istediğim, bunları biz yönetme
liğe bıraktığımız takdirde daha kapsamlı, daha geçerli 
tanımlar yapabiliriz ve gerektiğinde bunlar zaman 
içerisinde değiştirilir ve amaca uygun hizmet etmesi 
sağlanabilir. 

Saygılar sunarım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Sayın Gürtan'ın önergesinin lehinde, aleyhinde söz 

isteyen sayın üye?.. Sayın Aşkın aleyhinde, Sayın 
Kurtoğlu lehinde. 

Sayın Aşkın aleyhinde buyurun efendim. 

AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, Sayın Gür
tan'ın önerisi şüphesiz zaman kazanma bakımından, 
pratik olma bakımından ve zaman içerisinde eskiyen 
terimleri çıkartabilme bakımından geçerli olabilir. 
Yalnız bir Trafik Kanununda bu deyimlerin her bi
rinin çok büyük ağırlığı ve önemi vardır. Eğer bu 
tarifleri önceden Kanuna koymayacak olursanız ileri-
ki maddelere bakıldığı zaman bütün Kanun bu de
yimlere dayanılarak tedvin edilmiş, dolayısıyla bu 
mümkün olmaz. Bu nedenle sayın arkadaşımızın öne
risi her ne kadar pratikse de, hukukta her zaman pra
tiklik ve akıl geçmiyor, o nedenle bu bir mecburiyet 
gibi geliyor. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Sayın Kurtoğlu lehinde, buyurun efendim. 
SERDA KURTOĞLU — Sayın arkadaşımızı? 

teklifi gayet makuldür ve yerindedir kanaatindeyim. 
Çünkü hukukta kanun yazma tekniği bakımından, 
takdim politikası bakımından tanımların hep kanu
nun uygulaması bakımından zarurî kavramları izah 
ettiğimiz bir madde açılması gerekmektedir. Yoksa 
buradaki gibi, 80 - 100 maddelik bir lügat yapmak 
değildir. Ancak kanunun mahiyeti teknik olduğu için, 
uygulayıcının bu teknik tabirleri bilmesinde yarar 
vardır; yani bilhassa profesyonel olmayan amatör ki
şiler bu terimleri hakikî manasını bilmedikçe Kanu
nun anlaşılmazlığı içinde kalması tehlikesi ile karşı 

karşıya kalınır. Bu tehlikeyi önlemek bakımından ben 
öneriyorum, arkadaşımın teklifini makul gördüğüm 
için, yönetmelik yapılmasını. Yönetmelik iki şekilde 
yapılır. Bir, kanun yapılır yönetmelikten bahsedil
mez; fakat kanunu uygulayacak makam, idarî ma
kam kanunun açıklamasını yönetmeliğe göre yapa
bilir. Bir de kanun vazı kanunda belirtmek istemediği 
hususları; fakat dercine zarurî gördüğü hususların yö
netmelikle yapılmasını emreder. O yönetmelik kanun 
kuvvetindedir; fakat kanun metnine dahil değildir. 

İşte arkadaşımızın çok haklı gerekçelerle söyledi
ği gibi, tekniğin ilerlemesi ve bugün müzakeresinde 
görülen kavram karışıklığını önlemek için demeliyiz 
ki, bu maddenin tatbikatında yararlı olacak hususları 
yönetmelikle tespit edelim, yoksa böyle 80 maddelik 
maddelerle dercine hem kanun tekniği bakımından 
ters olur, hem de uygulamada çok büyük mahzurlar 
doğar, kanunun tatbik gücünü zayıflatır. Kanunun 
yeknesak tatbikini de önler. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Sayın Komisyon, Sayın Gürtan'ın önergesi üze

rindeki görüşünüzü lütfedin efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, JÇİŞLERt VE DIŞİŞLERt 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAÎL HAKKI DE
Mİ REL — Efendim, öneriye katılmıyoruz, Kanun
da bunların ayrı ayrı gösterilmesinin yararlı olacağı
nı düşünüyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Bakan, öner

ge üzerindeki görüşünüzü lütfedin efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER — 

Sayın Başkan, bu tarifler seçilmiş tariflerdir. Daha 
birçok tarif var ki, yönetmeliğe bırakılmıştır. Yanlış 
anlamaları önlemek, uygulayıcılara kolaylık sağla
mak bakımından biz 'bu tanımların burada bırakıl
ması taraftarıyız. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler, Sayın Gürtan'ın önergesine Komis

yon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. 
Önergenin dikkate alınıp, alınmaması hususunu oyla
rınıza sunuyorum efendim. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın Tutum, sizinkinde bazı ibareler bırakılarak 
diyorsunuz, buyurun. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, daha evvel 
Karayolları Trafik Tüzüğünde tanımlanmış olan tüm 
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deyimlerin Kanuna aktarılmasının nedenleri ikna ede
bilecek bir düzeyde bize sunulmamıştır kanımca; ya
ni bunun tüzükte bulunması ile Kanunda bulunması 
arasında ne gibi bir fark olacağını ben anlayabilmiş 
değilim. Biz Kanunda tramvayı tarif edersek çok mu 
önemli bir iş yapmış olacağız?.. Tüzükle tramvayı 
tarif etsek kötü bir şey mi?.. Yani tüzükte tarif edil
se tramvay hukukî ihtilaflarda bir mesnet olmayacak 
mıdır?.. Eğer böyle denirse, o zaman c kadar çok 
deyimleri kanunlara tanım olarak koymamız gerekir 
ki, artık o yasanın kullanılabilirlik değerini büyük 
ölçüde tartışma konusu haline getiririz. 

Sayın Kurtoğlu'nun söylediklerine benim ilave et
mek istediğim şudur. Bir kanunda yer alacak olan 
tanımlar aslında uygulayıcılara ve ilgililere ışık tutan, 
kılavuz kavramlar olmalıdır, anakavramlar olur. 
Anakavramların dışı daima işin tekniğine ilişkindir 
ve teknolojik gelişmeye ve diğer gelişmelere bağlı ola
rak sık sık değişir, eğer biz tanımlamalarda otomobil 
yedi kişilik yeri bulunan bir araçtır diye tanımlar
sınız; sekiz olursa minibüs olur. E., yarın birisi oto
mobil diye sekizlik bir otomobil çıkartırsa elbetteki 
kanunda değişiklik yapacaksınız veyahut buna benzer 
sonsuz tanımlar yer almış. 

Bunlar teknik şeylerdir; kanunda yer almalarına 
gerek yoktur diye düşündüm. Evvelce olduğu gibi, 
tüzük ve yönetmeliklerde yer alması daha isabetli 
olur diye düşündüm. 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Tutum'un önergesinin lehinde, aleyhinde söz 

isteyen sayın üye?.. 
AKİF ERGİNAY — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Aleyhinde buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, bazı konular 

vardır ki, yasama organının bilgisi dahilinde olması 
gerekir. Buradaki mefhumlar, buradaki tanımlar ya
sama organının bilgisi dahilindedir, onun işaretiyle 
kanunlaşması gerekir. Bunu tüzüğe ve yönetmeliğe 
bırakırsanız yarın idarenin bunu nasıl değiştirebile
ceğini yasama organının bilgisi dışına bırakmış olur
sunuz; ama yasama organının bir nevi mübdi tanım
ların içerisinde hareket etmek mecburiyeti karşısında 
zannediyorum ki, bu metinlerin burada kalması ve 
kanunda gösterilmesi gerekir. Misal vereyim; Emlak 
Vergisi Kanununda bina bile tarif edilmiştir, Motorlu 
Taşıtlar Vergisi Kanununda bütün motorlar bakımın
dan tek tek tanımlar yapılmıştır. Bu itibarla zanne
diyorum ki, tüzüklere bırakmak, hele hele yönetmelık-

. lere bırakmak katiyen varit değildir, metinde kalması 
uygundur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Komisyon?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Efendim, Sayın Tutum'un önergesine ka
tılamıyoruz; arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNBR — 
Metinde kalmasına taraftarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; 
Sayın Tutum'un önergesine Komisyon ve Hükü

met katılmadığını beyan etmektedir. Önergenin dik
kate alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... Öner
genin dikkate alınması kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın Şengün, Sayın Tutum, eğer önergelerinizde 
«Erişme Kontrollü Karayolu» yanma «Otoyol» ibare
sinin konulması şeklinde değişiklik yaparsanız işleme 

" koyacağım, yoksa maalesef işlem yapamayacağım. 

İSMAİL ŞENGÜN — Bendeniz bu önerinizi 
memnuniyetle kabul ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Tutum, siz de efendim, yani kalksın, yerine 

konsun, mümkün değil; ama yanına diyorsanız o 
zaman her iki önerge de işleme konacaktır. 

CAHİT TUTUM — Ben de kabul ediyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Peki efendim. Her ikisi de aynı 
mealdedir; bir açıklamanız olacak mı efendim bu hu
susta?.. 

İSMAİL ŞENGÜN — Hayır efendim, açık. 
CAHİT TUTUM — Hayır Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bu önergelerin lehinde, aleyhinde 

söz isteyen sayın üye var mı efendim?... Yok. 
Sayın Komisyon?. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DEMl-
REL — Efendim, katılamıyoruz; daha evvel arz et
tik. 

BAŞKAN — Sayın 'Bakan?. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 

— Erişime 'kontrollü yolum 'tarifi vardır, ayrıca, yanına 
«Otoyol» kelimesinin ökîenmıesiııe lüızıutm glörmlüıyo-
rulm Sayım Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakam. 
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Sayın üyeler; 
Sayın Şengün ve Sayın Tutum'un önergelerine 

Komisyon ve Hükümet katılmadığını beyan etmek
tedir. Önergenin dikkate alınmasını kabul edenler...; 
Etmeyenler... Önergelerin dikkate alınması kabul 
edilmiştir. 

Sayın Komisyon?... 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DEMİ-
REL — Sayın Başkan, kaltılııyoruız; Genel Kum
lun iradesine saygılıyız. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 
Önergelere biraz evvel kabul buyurduğunuz biçim

de «Erişme Kontrollü» ki, üzerindeki inceltmeyi de 
kaldırıyoruz, biraz evvel de bu şekilde olmuştu; 
«Erişme Kontrollü karayolu» diyoruz ve açıyoruz, 
yanına «Otoyol» ibaresini koyuyoruz ve daha son
ra bu ıbiçimde oylama yapacağız. 

Sayın Barangil'in önergesine sıra gelmiştir. 
Sayın Barangil, bir açıklamanız olacak mı efen

dim?... 
İBRAHİM BARANGİL — 'Müsaade ederseniz 

kısaca efendim. 
BAŞKAN —• Buyurun efendim. 

İBRAHİM BARANGİL — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

Tanımlarda trafiği «Yayaların, hayvanların ve 
araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleri
dir» diye tarif ettik. Diğer bir tanım da bisiklet yo
lunu «Karayolunun sadece bisikletlilerin kullanma
sına ayrılan kısmıdır» diye 'bir tanım getiriyoruz.; Ya
ya yolunu «Karayolunun sınır çizgileri arasında ka
lan ve yalnız yayaların kullanmasına ayrılmış olan 
kısmıdır» ditye yine ı&ımrîılyiaruız v!e 'başka hiiç Ikita'se 
kullanamaz bunları diye bir tanım getiriyoruz; ama 
taşıt yolunu «Karayolunun genel olarak taşıt trafi
ğine kullanılan kısmıdır» diye bir genelleme yapıyo
ruz. Yani taşıt yolundan diğer tanımlarda yayalar 
da, bisikletliler de geçebilecek.; 

Ben birçok kazaların medeni olan bu tanıma açık
lık getirmek üzere önergemi takdim etmiş bulunu
yorum ve karayolunun «Ancak taşıt trafiğince kul
lanılan kısmıdır» diye bunun yeni bir tanıma bağlan
masını arz ve teklif ediyorum. Takdirlerinize arz 
eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barangil. 
Sayın Barangil'in önergesinin lehinde, aleyhinde 

söz isteyen sayın üye?... Yok. 

ı Sayın Komisyon, Sayın Hükümet?... 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DEMİ-
REL — Sayın 'Başkanım, Sayın Barangil'in önergesi 
meseleyi kısıtlamaktadır. Yani karayolu üzerindeki 

I kaplamadan yalnız taşıtlar istifade etsin diyor. Hal
buki zaman zaman yaya geçitleri yapılmaktadır ka
rayolu kaplaması üzerinde; dolayısıyla yayalar geç-

j mektedir, yayalar da istifade etmektedir. Banket ve-
I yahut kaldırım o sırada tamirdedir; kaplama üzerin

den de yayalar veyahut hayvanlar geçebilir. O itibar-
I la katılaımiııyiaruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 

I — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; 
Sayın Barangil'in önergesine Komisyon ve Hü

kümet katılmadığını ıbeyan etmektedir. Önergenin dik
kate alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... Öner
genin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Evliya'nın önergesinin lehinde, aleyhinde 
söz isteyen sayın üye var mı efendim?... Yok. 

Sayın Komisyon?... 
İMİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DEMt-
REL — Sınır çizgisiyle ilgili önergesine katılıyoruz. 

'BAŞKAN — Sayın Bakan?... 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 

— Sayın Başkan, katılıyoruz, 
'BAŞKAN — Efendim, «Karayolu sınır çizgisi: 

Kamulaştırılmış, kamuya terk veya tahsis edilmiş ka
rayolunda mülkle olan sınır çizgisi, diğer karayol
larında yarmadan, şevden sonra hendek varsa hen
dek dış kenarı, hendek yoksa şev üst kenarı, dolgu
da şev etek çizgisi» biçiminde; değil mi efendim?... 

HALİL EVLİYA — Sayın Başkan, bir yanlış 
anlama olmasın; izin verirseniz yerimden kısaca bir 
izahat vereyim. 

BAŞKAN — Evet efendim, acele. 
HALİL EVLİYA — Efendim, şöyle: «Karayolu 

sınır çizgisi» iki nokta üst üste, satırîbaşı... 
BAŞKAN — Satırbaşımız yok. 
HALİL EVLİYA — Olacak efendim, öyle iki 

I tane terim var da onun için. Birisi, kamulaştırılmış, 
I kamuya terk veya tahsis edilmiş karayolunda mülk-
I le olan sınır sizgisi, diğeri, diğer karayollarında, yani 
I istimlâkti karayollarında «Yarmada», «Yarmadan» 

değil «Yarmada» şevden sonra hendek varsa hen* 
I dek iç kenarı, hendek yoksa şev üst kenarı,.. , 
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BAŞKAN — Bir dakika efendim, burada «Hen
dek dış kenarı», «İç kenarı» değil Siz okuyun, ben 
de buradan takip edeyim, yani ikinci fıkrasını oku
yun. 

HALİL EVLİYA — «Ciğer karayollarında yar
mada şevden sonra hendek varsa hendek dış kena
rı, hendek yoksa şev üst kenarı, dolguda şev etek 
çizgisi» 

BAŞKAN — Tamam, doğru, bu biçimde. 
Sayın üyeler * 
Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 

katılmaktadır. Sayın Evliya'nın bu önergesini kesin 
olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Önerge kabul edilmiştir. 

ıBu arada Sayın Yarkın'ın düzeltmeyle ilgili bir 
şeyi var. 

Sayın Yankın?... 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, işle

tenle ilgili; «İşleten» tanımının ikinci cümlesini yaz
mış oldum oraya; tasarının 91 inci sayfasında. «An
cak ilgili tarafından, - Virgül - başka bir kişinin - Vir
gül - aracı kendi hesabına ve - Tehlikesi yerine - so

rumluluğu kendisine ait olmak üzere - İşlettiği de
ğil - işlettiğini ve araç üzerinde - Eylemsel tasarruf 
gücü yerine - fiilî tasarruf ıhaiklkının bful'un'diuğu ispat 
edilirse 'bu kimse de işleten sayılır.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, redaksiyonla il
gili ıbir düzenlemedir; katılıyor musunuz efendim?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DEMI-
REL — Yalnız «Fiilî tasarrufu» olarak alıyoruz; 
«Hakkı» kelimesine gerek yok efendim burada,, 
«Fiilî tasarrufu» demek yeterlidir, 
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BAŞKAN — «Fiilî tasarruf gücü» öyle mi efen
dim?... 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DBMİ-
REL — «Tasarruf gücü» ne de gerek yok efendim, 
«Fiilî tasarrufu» kâfidir efendim. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Doğru, «Fiilî tasar
rufu» 

BAŞKAN — Bunu «Fiilî tasarrufu» yapıyorsu
nuz, «Tehlikesi» kelimesini kaldırıyorsunuz «Sorum
luluğu» olarak düzeltiyorsunuz ve «İşlettiği»* kelime
sini de «'İşlettiğini» yapıyorsunuz; tamam mı efen
dim?... 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU GÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DBMİ-
REL — Tamam efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, siz katılıyor musunuz 
efendim?... 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sayın Yarkın'ın bu düzeltmesine Sayın Komis

yon ve Sayın Hükümet katılmaktadır. 3 üncü mad
deyi, kabul edilen önergeler ve mevcut değişiklik
lerle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler... 
Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
Günlük çallılşima siüremiz sona erdiğinden, 8 Hazi

ran 1983 Çarşamba günü saat 14.00t'e toplanmak üze
re Birleşimi! kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 19.00 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

114 üncü BİRLEŞİM 

7 Haziran 1973 Safa 

. Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASİ YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) Belediye Suçlarına İlişkin Ceza Hükümleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sos
yal İşler ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri (ko
misyonları raporları. (1/564) (S. Sayısı : 308) (Dağıt
ma tarihi : 27.1.1983) 

(2) Karayolları Trafik Kanunu Tasalısı ve Ba
yındırlık, Ulaştiüma, İmar ve iskân, Turizm ve Ta
nıtma, Adalet ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/116) (S. Sayısı : 397) 
(Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

(3) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet AKDEMİR 
ve 71 arkadaşının Sağlık Personeli Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (2/32) (S. Sayısı : 297) (Dağıt
ma tarihi : 13.1.1983) 

(4) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 
Tasarısı ve Adalet, Anayasa ve Millî Savunma, İçiş
leri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/654) (S. Sa
yısı : 450) (Dağıtma tarihi : 3.6.1983) 

(5) Tasfiye Halindeki Bankerlerin Tasfiyeleri
nin Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Ma
lî İşler Komisyonu Raporu. (1/679) (S. Sayısı : 462) 
(Dağıtma tarihi : 3.6.1983) 

(6) Danışma Meclisi Üyesi Tevfik Fikret AL
PASLAN ve 11 arkadaşının, Tababet ve Şuabatı 
Sanatlarının Tarz-ı icrasına Dair Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Milli Eği
tim, Adalet ve Sağlık ve Sosyal işler komisyonlar.'. 
raporları. (2/69) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 
1.2.1983) 

(7) Danışma Meclisi Üyesi Feridun Şakir 
ÖĞÜNÇ ve 10 Arkadaşının, 5434 Sayılı T. C. Emek
li Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fükra 

ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 1 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Tek
lifi ve Sağlık vb Sosyal İşler ve Bütçe - Plan komis
yonları raporları. (2/27) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma' 
tarihi : 4.2.1983) 

(8) Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz
lerin önlenmesi Hakkında Kantin tasarısı ve Ada
let ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları. (1/554) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma ta
rihi : 25.2.1983) 

(9) Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler, Bütçe - Plan ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları. (1/567) (S. Sayısı : 
350) (Dağıtma tarihi : 15.3.1983) 

(10) 8.7.1981 Tarihli ve 2487 Saydı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve iskân. Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/615) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(11) 3 Haziran 1938 Tarihli ve 3423 Sayüı Ma
arif Vekâletine Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Ser
mayesi Hakkında Kanun ile Bu Kanunda Değişiklik 
Yapan 6 Temmuz 1962 Tarihli ve 69, 28 Aralık 1982 
Tarihli ve 2768 sayılı Kanunların Başlıklarında ve 
Metinlerinde Geçen Deyimlerin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu. (1/627) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1983) 

(12) Danışma Meclisi Üyesi Kamer GENÇ ve 10 
Arkadaşının 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 39 uncu Maddesine (k). Fıkrası Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (2/68) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma tarihi : 
31.3.1983) 

(13) Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
34 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun 6311 Sayılı Kanunla Değişik 71 inci Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (2/97) (S. Sayısı : 
365) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 
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(14) Danışma Meclisi Üyesi Erdoğan BAYIK'ın I 
Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Başbakanlık Tez
keresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve Adalet Karma 
Komisyonu Raporu. (3/391) (S. Sayısı 366) (Dağıtma 
tarihi 31.3.1983) 

(15) 29.5.1973 Tarih ve 1734 Sayılı Yem Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Tarım ve Orman, Köy işleri ve 
Kooperatifler komisyonları raporları. (1 /606) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

<16) 21.12.1967 Tarihli ve 969 Sayılı Tarım Ba
kanlığı Ziraat işleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mü
cadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı 
Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Veril
mesi Hakkında Kanunun Adının ve 1 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan ve Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler 
komisyonları raporları. (1/594) (S. Sayısı : 369) (Da
ğıtma tarihi : 31.3.1983) , | 

(17) Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Si
linmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî işler ve 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/497) (S. Sa
yısı : 371) (Dağıtma tarihi : 7.4.1983) 

(18) Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma, içişleri ve Dışişleri, Adalet ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (1/62) (Ss Sayısı : 370) (Dağıt
ma tarihi : 8.4.1983) 

ı(19) 2.6.1941 Tarihli ve 4060 Sayılı Yüzde Beş 
Faizli Hazine Tahvilleri ihracına Dair Kanun ile Ek 
ve Değişikliklerinin Yürürlükten Kaldırılması Hak-
ıkmda Kanun Tasarısı ve Malî işler Komisyonu Ra
poru. (1/631) (S. Sayısı : 376) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1983) 

(20) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
OĞLU'nun Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/491) (S. Sayısı 377) 
(Dağıtma tarihi : 13.4.1983) 

(21) 26.10.1963 Tarihü ve 357 Sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İliş
kin Kanun Tasarısı ile 26 Ekim 1983 Tarihli ve 357 
Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci Maddesi
nin Birinci Fıkrasının (D) Bendinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, 
içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/593, 
1/618) (S. Sayısı : 378) (DağDtma tarihi : 15.4.1983) 

(22) 10,4.1967 Tarihli ve 852 Sayılı Başbakanlık 
Basımevi Döner Sermaye işletmesi Kuruluşu Hakkın-
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. (1/641) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 

(23) 647 Sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanu
nun Ek Birinci Maddesine 17.3.1982 Tarih ve 2683 
Sayılı Kanunla Eklenen İkinci Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (1/645) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 
18.4.1983) 

(24) 6.11.1981 Tarihli ve 2548 Sayılı Gemi Sağlık 
Resmi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme*! 
Hakkında Kanun Tasarısı ve iktisadî işler, Adalet ve 
Sağlık ve Sosyal işler komisyonları raporları. (1/628) 
(S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 26.4.1983) 

(25) tpekböcekçiliği Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Tarım ve Ofman, Köy işleri ve Kooperatifler ko
misyondan raporları. (1/580) (S. Sayısı : 389) (Dağıt
ma tarihi : 26.4.1983) 

(26) 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (1/588) (S. Sayısı : 399) (Dağıt
ma tarihi : 17.5.1983) 

(27) 17.7.1972 Tarihli ve 1612 Sayılı Yüksek As
kerî Şûra'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/676) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1983) 

(28) Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
21 Arkadaşının, 15.7.1950 Tarih ve 5682 Sayılı Pasa
port Kanununun 25.2.1981 Tarih ve 2418 Sayılı Ka
nunla Değişik 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Savunma, içişler» ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/99) (S. Sayısı : 402; 
(Dağıtma tarihi : 18.5.1983) 

(29) Danışma Meclisi Üyesi Bahtiyar UZUN-
OĞLU ve 9 Arkadaşının, Ticaret Vekâleti Teşkilat 
ve Vazifelerine Dair 3614 Sayılı Kanuna ek 21.6.1943 
Tarih ve 4442 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin 
Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve iktisadî İşler, Adalet ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(2/79) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 20.5.1983) 



(30) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
OĞLU ve 37 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Memur -
îarı Kanununa 2595 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 
9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ile içtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme 
Alınma önergesi ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. (2/43) (S. Sayısı : 230'a 3 üncü Ek) (Dağıtma ta
rihi : 25.5.1983) 

(31) 29.6.1956 Tarihli ve 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 1264 üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrası 
ile 1404 ve 1406 ncı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/668) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

(32) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekü 
Sandığı Kanununun 12 nci Maddesinin II işaretli 

Fıkrasına (o) Bendinin Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Bütçe-Plan Komisyonu Raporu. (1/559) (S. 
Sayısı : 414) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

(33) 9.5.1958 Tarihli ve 7116 Saydı imar ve is
kân Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında. Ka-. 
nunun Ek 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan, Millî Savunma, 
içişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, imar 
ve iskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporla
rı. (1/625) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 3.6.1983) 

(34) 14.7.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununa 1327 Sayılı Kanunla Eklenen ve 
1897 Sayılı Kanun ile Değiştirilen Ek 2 nci Madde
nin (c) Fıkrasının Değiştiirlmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/664) 
(S. Sayısı : 464) (Dağıtma tarihi : 6.6.1983) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 397 

Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, 
İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma, Adalet ve Millî Savunma, 

İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları. (1 /116) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 27 Ağustos 1981 

Sayı : 101-168/05573 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 26.8.1981 tarihinde kararlaş
tırılan «Karayolu Trafiği Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

KARAYOLLARI TRAFİK KANUN TASARISI GENEL GEREKÇE 

Motorlu araçların karayolu taşımacılığında gittikçe artan önemi ve uygar toplumlardaki yararlı yeri yanın
da; insanlığı tehdit eden bir afet halini alan trafik kazaları, her yıl karayollarında binlerce insanın ölümüne ve 
yaralanmasına, milyarlara ulaşan Türk Lirası karşılığı millî prodüktivite kaybına sebep olmaktadır. 

Örneğin; 1978, 1979, 1980 yılları itibariyle toplam 130 614 trafik kazası meydana gelmiş olup bunun tabiî 
sonucu, 14 488 vatandaş imiz Ihaiyatını kayıp etmiş, 82 407 fcişi yaralanmış ve 4 289 483 000 TL. maddî hasar 
meydana gelmiştir. 

Ülkemizde trafik kazalarının oluş nedenlerine ilişkin gerek milletlerarası ve millî seviyede yapılan bilim
sel toplantılar ve gerekse istatistikî bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde; trafik kazaları ve düzensizliğinin 
başlıca temel nedenlerinin, alt yapı yetersizliği ile trafik mühendisliğine ilişkin bilumum hizmetlerin yeterli dü
zeyde olmayışı, yoldan faydalananların eğitimsizliği, cezaî müeyyidelerin azlığı ve denetim hizmetlerinde yeter
li etkinliğin sağlanamamasıdır. 

Hiç şüphesiz trafik kazalarına sebep olan kusurlu unsurların başında şoför, sürücü ve yaya olarak in
san faktörü gelmektedir. 

Bütün Dünyada olduğu gibi ülkemizde de trafik kazalarının önlenmesi ve azaltılması konusunda rasyo
nel, teknik ve bilimsel olarak yapılan çalışmalar sürdürülmekle beraber, yasalar yönünden de günün ko
şullarına uygun hükümlerin getirilmesi ve böylece uygulamada görülen aksaklıkların giderilmesi zorunlu ha
le gelmiştir, 

18.5.1953 yılında yürürlüğe giren 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bütün İllerde uygulaması 
1958 yılına kadar çıkarılan kararnamelerle gerçekleştirilmiştir. 

1961 yılında uygulamaların yarattığı boşluklar ve yetersizlikleri gidermek üzere 12 Ocak 1961 tarihli 232 
sayılı kanunla 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun birçok maddesi değiştirilmiş ve bazı maddeleri yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

Kanundaki eksik veya uygulama imkânı bulunmayan konuların Tüzük veya Yönetmeliklerle karşılanması 
yoluna gidilmiş ise de, sorun çözümlenememiş buna karşılık Kanun, Tüzük, Yönetmelik çelişkileri ortaya çık
mış, kanuna aykırı hükümlerin yargı organlarınca iptali sonucu doğan boşluklar doldurulamamıştır^ 
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Karayolu trafiğinde uluslararası ilişkilerin artmış olması, ülkemizdeki yabancı trafiğin yoğunlaşması, 1968 
Viyana Konvansiyonunda ülkemiz temsil edilmiş ve alınan kararlara karşı herhangi ihtirazi kayıt konulmamış 
olması (bu konvansiyon ülkemizce henüz tasvip olunmamıştır) nedeni ile karayolu trafiğinde çok önemli yeri 
olan kurallar kısmının yeni baştan ele alınması zorunluluğunu doğurmuştur. 

!Bu nedenlerle, hazırlanan bu tasarı, mevcut 6085 sayılı kanun ile onu tadil eden kanunların değiştiril
mesi veya yeni birkaç hüküm eklenmesi şeklinde ele alınmamış karayolu trafiği yönünden günün ihtiyaçla
rına ülke şartlarına, uluslararası anlaşmalara uygun olarak bütün konuları kapsayacak şekilde yeni baştan ha
zırlanmıştır. 

Tasarının hazırlanmasında yabancı ülke kanunlarından yararlanılmış, teknik ve ortak konu ve hükümler 
için yabancı mevzuat göz önünde tutulmuştur. 

Daha önceki uygulamalarda aksayan ve eksikliği duyulan konular ön planda tutularak karayolu trafi-
ğinin düzenlenmesi ve yönetimi için gerekli bütün konulara yeteri kadar ayrıntılı olarak tasarı da yer verilmiş
tir. 

Bütün konularda kanunda bulunması zorunlu görülen terim, tanım, kural, nitelik ve şartlar ile diğer hu
suslar tasarıda ifade olunmuş cezaların trafik düzenlenmesi ve yönetimini etkili kılabilmek için gerekli ayrın
tıda gösterilmesini sağlayacak metinler tasarıya alınmış bunun dışındaki ayrıntılar ve zamanla günün şartları
na uygun hale getirilmesi gereken hususlar Yönetmeliklere bırakılmıştır. 

Ayrıca bu yasa'da trafik hizmetlerinin yürütülmesi ile trafiğin denetlenmesi ve düzenlenmesi konusunda 
yeni bir teşkilatlanmaya gidilmiştir. 

Trafik kazalarının, bilimsel esaslara göre tespit edilmesi vatandaşın trafik suçu işlemesi halinde her zaman 
ve her yerde yakalanabileceği imajının yaratılabilmesi, karayolları üzerindeki aşırı trafik düzensizliğini ve anar
şisini ortadan kaldıracak şekilde devletin varlığını ve otoritesini hissettirebilmesini sağlayacak şekilde trafik 
zabıtası görev ve yetkilerle mücehhez kılınmıştır. 

Trafik hizmetlerinin çok başlılıktan kurtarılması, trafik suçu işleyenlerin ve kayıt tescil hizmetlerinin ülke 
çapında merkezî bilgi toplama sistemi ile dengelendirilmesi, taşıt ve ehliyetname sahibi kişilerin sicillerinin 
tutulması, suç ve suçluya karşı daha müessir tedbirlerin getirilmesi ve uygulanması, taşıt muayenelerinin daha 
teknik metotlarla yapılması, gereksiz formalitelerin kaldırılması, alt yapıya ve trafik mühendisliğine ilişkin hiz
metlerin geliştirilmesi, insan, yol ve araç unsuruna ilişkin kaza faktörlerinin asgarî düzeye indirilmesi teknik 
ve bilimsel esaslara bağlı kalınarak hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi esasları getiril
miştir. 

Bu tasarı ile getirilen yenilikler : 
a) Mer'i kanunda yer almayan ve eksik olan tanımlar ve kurallar ülke gerçekleri de dikkate alınarak 

yeniden düzenlenmiş uluslararası (Cenevre ve Viyana Sözleşmeleri) sözleşmelere uygun hale getirilmiştir. 

b) Trafik, alt yapı tesisleri, araçlar, yoldan faydalananlar, eğitim, denetim ve taşıma hizmetleri ile bir 
bütündür. Trafiğin işleyişi de, değişik kuruluşların görev alanına giren değişik hizmetlerin bir uyum içinde 
gerçekleştirilmesine bağlıdır. 

Bu nedenle çeşitli kuruluşlarca koordineyi sağlayacak hükümlere yer verilmiştir. 
c) Trafik zabıtası kuruluşları genişletilmiş, denetim hizmeti yapanları aslî görevine döndürme amacı ile tra

fik şubelerine bağlı araçların tescil işlemlerini ve sürücülerin sınavlarını yapacak, belgelerini verecek sivil 
personelin çalıştırılacağı «tescil büroları» kurulmuştur. 

d) İl Trafik Komisyonlarından ayrı olarak îlçe Trafik Komisyonları da kurulmuş, üye sayısı azaltılmış 
yetkili ve uzman kişilerden oluşması sağlanmıştır. 

e) Eğitime ağırlık verildiğinden 'Merkez Trafik Komisyonu kaldırılmış «Trafik Danışma ve Eğitim Ko
misyonu» kurulmuştur. 

f) Araçların, tescil işlemleri, teknik şartları yeniden düzenlenmiştir. 
g) Sürücü belgeleri sözleşmelere uygun şekilde sınıflandırılmış, sürücü belgesi almada pratiklik ve ko

laylıklar sağlanmış, imtihan ve muayene komisyonlarının faaliyetine son verilmiş sürücü sınavlarının trafik 
zabıtaşınça yapılması öngörü]müştür3 

Danışma Meclisi (S. Sayısı: 397) 
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ih) Trafik kazalarında izlenecek yol, sorumluluk ve yükümlülükler açıkça belirlenmiş, kazalarda tam ku
sur sayılacak haller kanuna dercedilmiştir. 

i) Hukukî sorumluluk ve sigorta uluslararası hukuk kuralları da dikkate alınarak yeniden düzenlenmiş, 
kusursuz sorumluluk üçüncü şahısların hakları ve sigortacıların sorumluluğu belli esaslara bağlanmıştır. 

k) Adlî kovuşturmada vatandaş lehine hükümler getirilmiş trafik suçlarında 3005 sayılı Kanunun uygulan
masından vazgeçilmiştir. 

1) Cezaların uygulanmasında, yeni esaslar getirilmiş trafik para cezalarının banka veya posta ile ödenme
sine imkân tanınmış, ödenmeyen cezaların katlanma süreleri artırılmıştır. 

Ayrıca, 5435 sayılı kanunla hemen hemen her ceza için beş yüz lira olarak belirlenmiş olan para cezaları, 
ağırlıklarına göre yeniden düzenlenmiştir. 

m) Hizmetiçi eğitim yanında halkın eğitimine de ağırlık verilerek konu, kapsam ve uygulama esaslarının 
Yönetmelikte belirlenmesine imkân tanınmıştır. 

Ayrıca, gerçek ve tüzelkişilerin sürücü okulları açması, Trafik Çocuk Eğitim parklarının işletilmesi, okul
larda trafik dersi okutulmasına dair hükümlere yer verilmiştir. 

n) Çeşitli hükümler bölümünde olağanüstü hal ve savaşta karayolunun kullanılması araçların önemli ve 
teknik parçalarının imali, ithali ve satışı, araç bakım, onarım, alım ve satış işyerleri ile karayolu dışı çeşitli 
tesis sahiplerinin uyacağı şartlar hükme bağlanmıştır. 

o) IBasılı kâğıt ve plakaların Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunca basılıp dağıtılmasına imkân tanı
yan 471 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır, 

ö) Terk edilmiş veya uzun süre yolu kullananları etkileyecek şekilde park edilmiş araçların kaldırılıp gö
türülmesine trafik zabıtası yetkilidir. 

p) ıBilgi-îişlem Merkezinin geliştirilip yaygınlaştırılması ve kapak devre televizyon üniteleri kurulup işle
tilmesi için çağdaş teknolojinin yerine getirilmesi, 

Trafik hizmetlerini gelişltirmek, eitlkinlik kazandırmalk amacı ile her çeşit bina, araç ve gerecin yaptırılması, 
alınması, kiralanması, bakımı ve onarımının sağlanması, 

Trafikle ilgili görevler verilen mahallî idarelerin, bu konulardaki projelerinin finanse edilmesi, 

Okullar ve kurslar açma dahil, trafik personelinin ve halkın eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi için Em
niyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bir «Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu» kurulmuştur. 

r) Trafik düzeni, güvenliği ve denetimi konularında görevli ve yetkililere yardımcı olmak, teklif ve öneri
lerde bulunmak üzere; 

Valilerin tavsiyeleri Emniyet Genel Müdürünün teklifi ve İçişleri Bakanımızın onayı ile belli niteliklere sa
hip kişilere fahrî trafik müfettişliği yapma imkânı tanınmıştır. 

s) Trafiği ve karayolu yapısını büyük ölçüde etkileyen Uluslararası Transit ve Yurtiçi taşımalar belirli 
gün veya saatlerde kısıtlanabilecektir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

•Madde 1. — Karayollarında trafiğin düzenlenip denetlenerek trafik güvenliğinin sağlanması, kanunun 
amacı olarak belirlenmiştir. 

Madde 12. — Kanunun kapsamını açıklayan maddedir. Bu madde ile karayolunun kapsamı genişletilerek 
maddenin (a) ve (b) fıkralarında sayılan yerlerin de karayolu sayılması ve bu kanun hükümlerinin uygulan
ması öngörülmüştür. Bu düzenleme ile mer'i kanundaki bu boşluk ortadan kaldırılmıştır. Böylece, bir garaj, 
park, bahçe, terminal veya bir araba vapurunda araçların çarpması veya çarpışması sonucu meydana gelen 
kazaların «trafik kazası mıdır? değilmidir?» tartışmasına son verilmiş olacakta*. 

Madde 3. — Kanunda geçen terim ve tanımlardan ekseriyetine bu madde de yer verilmek suretiyle Adlî 
ve İdarî uygulamada kolaylık sağlanmıştır. 

Madde 4. — Doğrudan ve dolaylı olarak görevli kılınan kuruluşları, açıklamaktadır. 
Madde 5. — Emniyet Genel Müdürlüğü kuruluşları ile trafik zabıtasının görev ve yetkileri sayılmak

tadır. 
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Madde 6. — Trafik zabıtasının görev, yetki ve yükümlülükleri ile genel zabıtanın trafik suçlarına el koy
ma yetkisini açıklamaktadır. 

Madde 7. — Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri sayılmaktadır. 
Madde 8. — Ulaştırma Bakanlığının, bu kanun ve karayolu taşımacılığına ilişkin kanunlar, Tarıım ve Or

man Bakanlığının da ormari yolları açısından görev ve yetkileri sayılmaktadır. 
Madde 9. — Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol Su Elektrik İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve 

yetkileri sayılmaktadır, 
Madde 10. — Özellikle alt yapı ve parkyeri temini konularında belediyeler üzerlerine düşen görevi gerek

tiği şekilde yerine getirmemektedirler. 
Bu'maddede sayılan hizmetleri yapmak üzere belediyelerin hizmet birimleri kurmaları istenmektedir. 
Bu birimin adı belediyenin büyüklüğüne ve iş hacmine göre «Trafik Müdürlüğü» «Trafik Amirliği» 

«Trafik Mühendisliği» «Trafik Teknisyenliği» veya başka bir isim olabilir, önemli olan bu birimin kurulması 
ve trafikle ilgili hizmetleri yüklenip yürütmesidir. Bu madde ile bir açıdan belediyeler göreve davet edil
mektedir. 

Madde 11. — Trafik mevzuatı ve trafik eğitimi konularında incelemeler yaparak öneri şeklinde kararlar 
almak üzere «Trafik Danışma ve Eğitim Komisyonu» kurulmuştur. 

Mer'i kanunda sadece trafik mevzuatı konularını inceleyen merkez trafik komisyonu vardı. 
Trafik eğitiminin önemi dikkate alınarak ayrı bir komisyon kurulması düşünülmüş ancak, mevzuatın da, 

eğitimin de aynı komisyonda incelenerek karara bağlanmasının uygun olacağı görüşünden hareketle tek ko
misyonda karar kılınmıştır. 

Madde 12. -̂ - 11 Trafik Komisyonlarından ayrı olarak İlçelerde de trafik komisyonları kurulması öngö
rülmektedir. 

(Malumları olduğu üzere araç sayılarına paralel olarak nüfusumuzda hızla artmaktadır. 
Karayolu trafiği artık eskisi gibi değildir. Motorlu aracın girmediği yer hemen hemen kalmamış gibidir. 

Bazı kasaba ve köylerimizde dahi trafiğin sorun haline gelmeye başladığı bilinmektedir. Nüfusu elli bini, yüz 
bini aşan ilçelerimizde ise trafik sorununa çözüm aranmaktadır. 

Bu nedenlerle ilçelerdeki yöneticileri, kanunla görevli ve yetkili kılarak trafik konularına eğilmeleri amaç
lanmıştır. 

Maddenin son bölümünde 11 ve İlçe Trafik Komisyonlarının görev ve yetkileri sayılmaktadır. 
Madde 13. — Bilindiği üzere ülkemizde alt yapı tesisleri, çok defa gelecekteki düzenlemeler dikkate alın

madan yapıldığından, yapılanlar sık sık bozulmakta ve yeniden yapılmaktadır. 
Milyonlar sarfedilerek yapılan asfalt birgün, su borusu geçirmek için enlemesine, bir başka zaman telefon 

kablosu veya havagazı borusu geçirmek için boylamasına tahrip edilir. 
Geleceği görmek her zaman mümkün olmayacağı cihetle bu yapılanları bir dereceye kadar hoşgörü ile 

karşılamak mümkündür. Ancak, bu işler sürdürülürken trafik, can ve -mal güvenliği açısından gerekli önlem
leri almayanlar, iş bittikten sonra yolu eski haline getirmeden öylece bırakanlar bağışlanamaz. 

Bu madde ile Mer'i Kanunda yer almayan bir boşluk, yapılacak işlemler açıklanarak doldurulmuş, aykırı 
davranışta bulunanların para ve hapis cezası ile cezalandırılmaları öngörülmüştür,: 

Madde 14. — Karayolu yapısına ve trafik işaretlerine yönelik suçlar ile karayolu yapısı, üzerine bir şey 
koyarak, atarak, dökerek ve benzeri hareketlerde bulunmak suretiyle işlenen suçları ve cezalarını açıklamak
tadır. 

Madde 15. — Trafik işaretlerine ait genel hükümleri açıklamaktadır. 
Madde 16. — Karayolu kenarında veya karayolu sınırı içindeki levha, ışık ve işaretlemeler şeklindeki mü

dahalelerde yapılacaklar belirlenmektedir. 
Madde 17. — Belediye sınırlan dışındaki karayolları,kenarında tesis yapmak isteyenlerin tesisleri ile kara

yolu sınır çizgisine 50 metre mesafe içinde bağlantıyı sağlayacak geçiş yolları için yolun yapım ve bakımın
dan sorumlu kuruluştan izin alınması gerektiği açıklanmaktadır. 

Met'i kanunda bu hüküm mevcuttur. 
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Getirilen yenilik, karayolu sınır çizgisine olan J5 metrelik mesafenip 50 metreye çıkarılması yapılacak te
sislerin adlarının şümullendirilmesidir. 

Madde 18. — Belediye sınırları içindeki karayolları kenarındaki yapılacak olan 17 nci maddede de sayılan 
tesisler için uygulanacak usuller belirlenmektedir. 

Mer'i Kanunda da mevcuttur. 
Madde 19. — Bu maddede sayılan istisnalar dışındaki bütün araçların sahipleri, araçlarını, karayoluna 

çıkarmasalar da tescil ettirmeye ve tescil belgesi almaya mecbur kılınmışlardır. 
Bu belge aracın tapu senedi niteliğinde sayılacaktır. 
Madde 20. — Araç sahipliğinin başlaması tarihinden itibaren bir ay içinde tescil için başvurulması, tescil 

de ve kayıt silmede gerekli belgelerin sağlanması hükmü getirilmiştir. 
Yapılan yeni düzenleme ile mer'i mevzuatta aksayan aracını satan kişilerin vergi ve hukukî sorumluluk

ları yönünden mağduriyetlerine de çözüm getirilmektedir. 
Bu madde ile araç satış işlemleri ile ilgili olarak noterlerede mer'i mevzuatta bulunmayan sorumluluklar 

getirilmektedir. 
Böylece tescile tabi bütün araçlara tescil belgesi verileceği ve bütün bilgiler bilgisayara aktarılacağı için, 

sahipleri, cins ve sayıları kesinlikle belirlenmiş bulunacak, büyük oranda, oto kaçakçılığı önlenmiş olacaktır. 

Madde 21. — Trafik belgesi, mer'i kanundaki trafik ruhsatnamesinin karşılığı olan belgedir. Tebcil pla
kası ise harf ve sayılardan oluşan bilinen plakadır. 

Bütün araçlar yeni baştan tescil edileceğinden ve ayrıca bilgi işlem merkezi kurulduktan sonra hizmet
lerin bütününde uyumun ve denetimin sağlanması için belge ve plakalar değiştirilecektir. 

Madde 22. — Belge ve plaka vermeye yetkili kuruluşlar belirtilmektedir. 
Madde 23. — Trafik belgesi ve plaka almadan trafiğe çıkarılan araçların sürücü,ve işletenlerine uygula

nacak cezalar açıklanmaktadır. 
Madde 24. — Trafik belgesi alınabilmesi için ibrazı gereken araçla ilgili diğer belgeler sayılmaktadır. 
Madde 25. — Geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakalarına ait hükümleri kapsamaktadır. 
Üç çeşit geçici belge ve plaka düşünülmüş, motorlu araçların plakasız trafiğe çıkarılmaması amaçlan

mıştır. 
İmalatçı, ithalatçı, ihracatçı, satıcı ve komisyoncular trafiğe çıkardıkları her araca plaka takacaklardır. 
Keza alıcılar da bu plakalarla denemeye çıkacak, tescil işlemlerini takip edecektir. 
Yurt dışına götürülecek veya yurt dışından getirilecek araçlar için de geçici plaka verilebilecektir. 
Detaylı hükümler yönetmelikte yer alacaktır. 
Madde 26. — Araçlarda trafik ayırım işaretleri : 
Yolcu taşıması yapan taksi, dolmuş, otobüs, okul otobüsü, yük taşıması yapan her çeşit kamyonet, kam

yon ve çekicilerin çalışma yerine, şekline ve kapasitesine göre ayırım işaretleri bulundurmaları mecburiyeti 
ve ceza yönünden ağır müeyyideler getirilmektedir. 

Mer'i mevzuatımızda da bir takım hükümler vardı, ancak yetersizdi, müeyyidesi zayıftı. 

Ayırım işaretlerine ait detaylı bilgiye yönetmelikte yer verilecektir. 
iMadde 27. — Tanınma işaretleri : 
Araçların tanınmasına yarayan bilgi ve işaretlerin bulunmasını zorunlu kılan maddedir., 
Madde 28. — Bu madde de devlet malı araçlara ayrı renk tescil plakası, verilmesi, emniyet araçlarında kul

lanılan renk ve ayrım işaretlerinin diğer resmî araçlarda kullanılmaması öngörülmektedir. 
Madde 29. — Araçların karayoluna uygunluğu : 
(Karayoluna çıkarılacak araçların, yapımı ve kullanılması bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliği

ne uygun olması gereklidir. Zira üçüncü şahıslar için bu araçlar her zaman bir tehlike kaynağıdırlar. İmalat 
sırasında sağlam ve güvenilir şekilde yapılıp yapılmadıklarını kontrol etmek ve bunu belgelemek gerekli 
görülmüştür. Şüphesiz ki seri imalatta bir araç için düzenlenen belge diğerleri içinde geçerli olacaktır. 

'Madde 30. — Araçların yapımı açısından 29 uncu madde ile bağlantılı olmakla beraber, trafiğe çıkarıl
dıktan sonra çeşitli ilaveler veya onarım ve bakım eksiklikleri nedeni ile tehlikeli olabilen veya gaz, duman, 
koku ve gürültü çıkaran araçları kullananlar için cezaîhükümler getirilmiştir. 
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Madde 31. — Araçlarda, cins ve özelliklerine göre bulundurulması zorunlu malzeme ile araçların içinde ve 
dışındaki zorunlu olmayan ışık, resim, şekil, süs eşyası, yazı, işaret, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerle
rinin uygun durumda bulundurulması ve bunlardan araçların dışında olanlar için izin alınması hususları hükme 
bağlanmakta, taksi otomobillerinde taksimetre, kamyon, çekici ve otobüsler içinde takometre bulundurma mec
buriyeti getirilmektedir. 

Madde 32. — Araçlar üzerinde yapılacak değişikliklerle, adres değişikliklerini 30 gün içinde bildirme 
zorunluluğu getirilmektedir. 

Madde 33. — Özel izne bağlı yüklerin taşınması ile ilgili olup, madde metni açıktır. 
Madde 34. — Araçların muayenesi mer'i mevzuata göre 4 ila 6 ayda bir yapılmakta iken, bu süreler araç

ların ekonomik ve teknik durumlarına göre yeniden düzenlenecektir. 
Madde 35. —• Muayeneye yetkili kuruluş belirtilmektedir. 
Araç muayeneleri bu kanuna göre araç tekniği yönünden hizmetleri üslenmiş bulunan Karayolları Genel 

Müdürlüğüne ait istasyonlarında veya birimlerinde yapılabilecektir. 
Ayrıca bu kuruluşun, işletme belgesi ile yetki vereceği kamu, özel, tüzel kurum ve kuruluşlarda muayene 

istasyonu açabileceklerdir. 
Askerî araçların ve iş makinelerinin muayeneleri ilgili kuruluşlarca yapılacaktır. 
Madde 36. — Motorlu araçları sürebilmek için sürücü belgesi sahibi olmayı zorunlu kılan maddedir. 
Madde 37. — Sürücü belgesi aranmayanlara ait şartlar belirlenmektedir. 
Madde 38. — Sürücü belgelerinin sınıfları sayılmaktadır. 
Bu sınıflandırma uluslararası anlaşmalara uygundur. 
Getirilen en önemli yenilik, «ağır vasıta» ehliyetname türünün kaldırılması yük ve yolcu taşıyan ağır 

araçlar için «kamyon, çekici ve otobüs» sürücü belgesinin getirilmesidir. 
Madde 39. — Sürücü belgelerine ait esaslar ile sürücü belgelerinin ve sahiplerinin tabi olacağı diğer 

esaslar sıralanmakta, 60 yaşından sonra belgeler yenilenirken sağlık kurulu raporu istenmekte, sürmeye yetkili 
oldukları araçlar dışındaki araçları sürenlere müeyyide getirilmektedir. 

Madde 40. — Mer'i Kanunun 24 üncü maddesi vatandaşlarımızın yabancı ülkelerden aldıkları ve yaban
cılarında millî sürücü belgeleri ile ülkemizde tescilli araçları kullanmalarına imkân tanımıyordu. 

Bu madde ile getirilen yenilikle, hem yabancılara hem vatandaşlarımıza bu imkân tanınmakta ayrıca, is
tenirse yabancıların millî sürücü belgelerinin ülkemizdeki karşılığı olan sürücü belgeleri ile değiştirilmesine im
kân tanınmaktadır. 

Madde 41. — Belge alacaklarda aranan şartları belirleyen maddedir. Bu madde ile getirilen yenilik 
profesyonel sürücüler için (motosiklet dışında) yaş haddinin 19 olarak yeniden belirlenmesidir. 

Diğer şartlarda fazla değişiklik yapılmamıştır. 
Madde 42. — Sınav için başvurmada kırtasiyeciliğe son verilmektedir. 
Sürücü adayının başvurma formunu doldurup imzalaması yeterli görülmektedir. 
Beyanın doğru olup olmadığını, sınavı yapacak kuuluş araştıracaktır. 
Sürücü sınavlarının ilçelerde ve askerî birliklerin sınav merkezlerinde de yapılmasına imkân verilmekte

dir. 
Madde 43. — Er ve erbaşlara askerlikleri süresince' orduya ait araçları kullanabilmeleri için Türk Silahlı 

Kuvvetleri tarafından sürücü belgesi verilmesi öngö ülmüştür. 
Eski mevzuata göre er ve erbaşlara verilen bu belgelerin geçerli olabilmeleri için ayrıca, trafik şubele

rinde uygulamalı sınav yapılır ve belgeler vize edii'lirdi. 
Bu madde hükmüne göre bu zorunluluk kaldırılmış, yönetmelikteki esaslara göre belge verileceği açıklan

mıştır. Böylece bütün şartlar yönetmeliklerinde değişik şekilde yer alabilecektir. 
Madde 44. — Adres değişikliklerini bildirme ve araç kullanırken sürücü belgesinin bulundurulmasını 

hükme bağlayan maddedir. 
Madde 45. — Mer'i mevzuatta olduğu gibi sürücü belgesi aldıktan sonra sağlık ve psikofizik durum

larında değişiklik olanların belgelerinin geri alınabileceği, sağlık şartlarının yeniden kazanılması halinde de 
tekrar iade edilebileceği hükme bağlanmakta, ayrıca sürücü belgelerinin sahteliğinin anlaşılması, hile ile alın
dığının veya şartlarına uygun olmadan verildiğinin tespiti halinde uygulanacak işleme yer verilmektedir. 
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Madde 46. — Genel trafik kuralları ile ilgilidir. 
Madde 47. — Trafik işaretlerine uyma sırası açıklanmaktadır. 
Madde 48. — Alkollü içki ve uyuşturucu maddelerin etkisi altında araç sürme ile ilgili hükümler yer al

maktadır. Mer'i mevzuatta alkollü içki ve uyuşturucu madde almış olanların araç kullanmaları kesinlikle ya
saktır. 

Getirilen yeni düzenlemeye göre belli bir oranda alkollü içki almış olarak araç kullanmaya izin verile
cek, kullanılmasına müsaade edilmeyen uyuşturucu maddelerin (keyif verici çeşitli madde ve ilaçlar) cinsleri 
yönetmelikte sayılacaktır. 

Madde 49. — Ticarî amaçla yük ve yolcu taşıması yapan araç sürücülerinin çalışma sürelerini ve usul
lerini düzenleyen maddedir. Süreler ve usuller yönetmelikte belirlenecektir. 

Yürürlükteki mevzuatımıza göre çalışma süreleri, çalışma karneleri ile kontrol edilmektedir. Ne var ki 
çift karne kullanılması, taşıtların durdurulmadan kontrollerinin gerçekleştirilememesi yüzünden denetime et
kinlik kazandırılamayışı ve müeyyide yetersizliği çalışma karnesi uygulamasında verim sağlanamamıştır. 

Madde 50. — Hız kuralları : 
Araç cinsleri için azamî hız sınırlan yönetmelikte belirtilecektir. 
Ancak; bilindiği üzere uygun yollarda bazı araçlar için hız sınırlanması gereksiz ve faydasız olmakta, bu

nun sonucu olarak da bile hile bu kural ihlal edilmektedir. 
Bu bakımdan, getirilen yeni bir düzenleme ile yol durumuna göre belirlenen sınırların üstünde veya altında 

hız sınırı tespiti mümkün olacaktır. Bunun şehirlerarası karayollarında Karayolları Genel Müdürlüğü, şehiriçi 
yollarda da.ti Trafik Komisyonları yapacaktır. 

Madde 51. — Hız sınırlarını aşanlar için müeyyide maddesi olup getirilen yenilik, hız sınırını yüzde yir
miye kadar aşanlara para cezası uygulanması ve bu kişilerin mahkemeye verilmemeleridir. 

Madde 52. — Hızın gerekli şartlara uydurulması; 
Sürücülerin, hız sınırlamaları imkân tamsa bile, bu madde de sayılan yer ve hallerde hızlarını azaltmaları 

gerektiğini 'belirleyen maddedir. 
Madde 53. — Dönüş kuralları : 
Sağa ve sola dönüşlerde yapılması ve uyulması gereken durumlar açıklanmaktadır. 
Madde 54. — Geçme kural ve yasakları : 
Geçmede uyulacak kurallar ile geçmenin yasak olduğu yerler sayılmaktadır. 
Bu madde ile getirilen yenilik, şerit değiştirmemek şartıyla bir şeritteki araçların diğer şerittekilerden-

hızlı gitmesinin seçme sayılmaması halidir. 
Madde 55. — Geçilen araçların uyacağı kurallar detaylı olarak açıklanmaktadır. 
Madde 56. — Şerit izlenirken uyulacak kurallar sıralanmakta ve işaret verilmeden şerit değiştirileme

yeceği hükme bağlanmakta, gelen trafikle karşılaşmalarda, gereksiz yere yavaş sürme ve tehlikeli yavaşlama 
yasağı, par'k edilen ve durulan yerden çıkarken dikkat edilecek hususlar ve geçiş kolaylığı sağlama kuralları 
açıklanmaktadır. 

Madde 57. — Kavşaklarda geçiş hakkı, kavşaklarda ilk geçiş hakkının hangi araç sürücülerinde olduğu 
belirlenmektedir. 

Madde 58. — îndirme - bindirme de uyulacak kurallar açıklanmaktadır. 
Madde 59. — Duraklama ve par'k etmede genel kurallar yer almakta, şehirlerarası karayollarında taşıt-

yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak ve park etmek yasaklanmaktadır. 
Zorunlu olarak duraklayan ve park edenlerin ise gerekli önlemleri almaları icabetmektedir. 
Bu madde hükmüne uymayanlara ağır cezaî müeyyide getirilmiştir. Zira ölümlü ve büyük kazalar bü 

yasağa uyulmadığından meydana gelmektedir. 
Madde 60. — Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerler belirtilmektedir. 
Madde 61. — Bu maddede taşıt yolu üzerinde park etmenin yasaklandığı yerler sayılmaktadır. 
Madde 62. — Yerleşim yerleri 'içindeki karayollarında bir işaıre-tle izin Verilmedikçe arızalanma, yükle

me, boşaltma, indirme ve bindifme halleri dışında ağır tonajlı her türlü motorlu aracın ve lastik tekerlekli 
traktörlerin park etmelerini yasaklayan yeni bir hükümdür. 
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Madde 6 3 . — Bu madde araçların ışıklandırılması ile ilgilidir. 
Madde 64. — Bu maddede de araçlardaki ışıkların kullanılması detaylı bir şekilde açıklanmaktadır. 
Madde- 65. — Araçların yüklenmesi yükleme ve taşımada uygulacak kurallar açıkça sayılmıştır. 
Madde 66. — Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet 'kullananlara ait kurallar yer almaktadır, 
Madde 67. — Araç sürücülerinin manevra sırasında uymaları gereken kurallar açıklanmaktadır. 
Madde 68. — Yayalara ait kurallar açık ve detaylı olarak belirlenmektedir. 
Madde 69. — Bu madde metni açıktır. 
Madde 70. — Madde metni açıktır. 
Madde 71. — Geçiş üstünlüğüne haiz araçlar sayılmakta, yeni bir hüküm olarak zorunluluk olmadan 

geçiş üstünlüğü hakkını kullananlar için müeyyide getirilmektedir. 
Madde 72. — Madde metni açıktır. 
Madde 73. — Tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye getirilen yeni bir hükümdür. 
Araçların, mal* ve can güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde dikkatsiz ve tedbirsiz, birtakım cambaz

lıklar, numaralar, yaparak veya 'başkalarının üzerine su veya çamur sıçratacak şekilde ve benzeri şekillerde 
saygısızca sürülmesi, araçlardan bir şey atılması ve dökülmesi yasaklanmış ve müeyyidelehdirilmiştir. 

Madde 74 - 75. — Okul geçitleri, okul taşıtları ile ilgilidir. 
Elde edilen bilgilere göre trafik kazalarında hayatını kaybeden ve sakat kalan çocukların genellikle okul 

geçitlerinde kazaya uğradıkları görülmüş bu nedenle en azından ilkokul çağındaki çocuklarımızın can gü
venliğini sağlayabilmek amacı ile okul geçitleri ve okul taşıtları için yeni hükümler getirilmiştir. 

Madde 76. — Madde metni açıktır. 

Madde 77. — Yeni hükümler getiren bir maddedir, a) Fıkrası hasta, sakat ve çocuklara ait motorsuz ta
şıtları sürenlere yayalarla ilgili hükümlerin uygulanacağı, b) fıkrası gözleri görmeyenlerin taşıt yolunda (kap
lamada) bulunmaları halinde bütün sürücülerin yavaşlayıp bunlara imkân tanımaları ve gerekli hallerde ise 
durmlan hususları hükme bağlanmakta ve e) fıkrası ile de düzenli yürüyen yürüyüş kolları arasından geçme 
yasaklanmaktadır. 

Madde 78. — Koruyucu tertibat kullanma zorunluluğu; ; 

Yürürlükteki mevzuatımızda, motosikletlerde sürücü ve varsa yolcular için koruma başlığı, otomobil ve 
bu sınıfa giren taşıtlarda da sürücü ve ön koltukta oturanlar için emniyet kemeri bulundurma mecburiyeti 
bulunduğu halde başlık ve kemer kullanmayanlar için müeyyide yoktur. 

Bu madde ile bu boşluk giderilmiştir. 
Madde 79. — Bu madde karayolu üzerindeki park yerlerinden ücret almaya yetkili olanlar ile ilgilidir. 
Bilindiği üzere, özellikle büyük kentlerimizde park büyük bir sorundur. Herkes, aracını evinin önünde 

veya işyerine ve yakın yerde park etmek ister. Alış veriş merkezlerinde yerlerde genellikle park edecek yer 
bulmak zordur. Kent belediyeleri ise gerektiği şekilde park sorunu üzerine eğilmezler ve park yerleri yap
mazlar. 

Bu durumdan yararlanan bazı açıkgözler kendiliklerinden bazı karayolu kesimlerinin bir çeşit sahibi du
rumuna girer park yöneticisi olur ve ücret almaya başlarlar. 

Bu durum trafikte bir «kahyalık» müessesesi oluşturmuştur. Bunlar bazen bir derneğin temsilcisi du
rumunda, bazende kendiliklerinden ve tek başlarına ortaya çıkarlar. 

Bu madde halkın şikayetçi olduğu bu uygulamaya son verme amacı ile getirilmiştir. 

Madde 80. — Trafik yönetmeliğine atıf maddesidir. 
Madde 81. — Trafik kazalarında kazaya karışanların yapacağı işler ve uymaları gereken hususlar fıkralar 

halinde açıklanmaktadır. 
Madde 82. — Trafik kazalarında yükümlülük, kazazedelere yardım ve sanıkları yakalama için; 
a) Akaryakıt istasyonlarında, bu istasyonları işletenlerin ilk yardım malzemesi bulundurma, 
b) Kazaya karışanlarla birilkte, kaza yerinden geçenlerin de götürülmesi gerekli yaralıları en yakın sağ

lık kuruluşuna götürme, 
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c) Tamirhane, servis istasyonu ve garaj sahipleri veya sorumlularının, işyerlerine kaza geçirdiği belli 
olan veya üzerinde suç belirtisi bulunan bir araç geldiğinde gecikmeden en yakın zabıtaya haber verme ve 
bir deftere işleme 

Gibi yürürlükteki mevzuatta yer almayan yeni yüküı ılülükler getirilmiştir. 
Madde 83. — Trafik kazalarına el koyma; 
Bu madde ile üç esas yenilik getirilmektedir. 
1. Trafik kazalarına adlî yönden gereği yapılmak üzere mahallî zabıtaca, ihtisası nedeni ilede trafik ka

za tespit tutanağı düzenlemek üzere trafik zabıtasınca el konulacaktır. 
Trafik zabıtası şayet usul kanunlarına göre savcı veya hâkim tarafından görevlendirilirse bilirkişilik ya

pacaktır. 
Traifik hazalarında, adlî soruişiturma açısındain esas görevli genel zabıtadır. Trafik zabıtasının kazaya el 

koyması ihtisası nedeni ile gerekli tespitleri yaparak bir tutanak düzenlemek ve görevli zabıtaya yardiımcı ol
maktır. 

Trafik zabıtasının bulunmadığı veya ulaşamayacağı yerlerde, iz ve delilleri tespit ve tutanak düzenleme 
görevi genel zabıta tarafından yerine getirilecektir. 

2. Türk Ceza Kanunun 565 inci maddesine giren trafik kazalarında kamu davası açma hükmünün uygu
lanmaması ve resen kovuşturma yapılmaması hususu gerekli görülmüştür. 

Böylece hem ilgili zabıta, hem mahkemeler, hemde vatandaş bir yığın işten ve git - gelden kurtulacaktır. 
3. Ölümlü ve hayatı tehlike yaratan yaralanmak kazalarda yolun trafiğe kapandığı hallerde, bu kaza, 

mal ve can güvenliğini etkiliyor ve başka bir yoldan geçiş verilemiyorsa ve savanında gecikeceği veya gele-
meyecejği anlaşılmışsa trafik zabıtası ve genel zabıta gerekli işaretlemeleri yaptıktan sonra araç, ölü veya 
yaralıları kenara alarak durumu bir tutanakla tespit edip yolu trafiğe açmaya yetkili kılınmıştır. 

Madde 84. — Kazalarda sürücü kusurlarının tespiti ile ilgili getirilen bu yeni hükümle sürücüler, on iki fık
ra olarak sayılan hallerde ve kural ihlallerinde lam ku urlu sayılacaktır. 

Madde 85. — Hukukî sorumlulukla ilgili olan madde metni açıktır. Yürürlükte olan «Kusursuz soıumlu-
luk» prensibi devam ettirilmektedir. 

Madde 86. — Sigorta : 
Meri mevzuatta olduğu gibi trafiğe çıkarılan araçlar için üçüncü şahısların haklarının korunması açı

sından «malî sorumluluk sigortası» yaptırılması zorunlukılınmıştır. 
Resmî araçlar içinde «malî sorumluluk teminatı» verildiği takdirde sigorta mecburiyeti aranmayacaktır. 
Bunun için Maliye Bakanlığında bir fon tesis edilecek ve bunun esasları yönetmelikte gösterilecektir. 
Madde 87. — Sigortacıların kasıt hali dışında, malî sorumluluk sigortası sınırları içinde ödedikleri gider 

ve tazminatlar için sürücü veya işletene rücu hakkı kaldırılmıştır. 
Madde 88. — Sigorta sözleşmesinin yenilenmesi veya feshine ait işlemler ve süreler açıklanmaktadır. 

Madde 89. — Bu madde ile yeni bir hüküm getirilerek araç sürücüleri, isterlerse kendilerine bağlı ola
rak ayrıca kullanacakları araçlar için malî sorumluluk sigortası yaptırabileceklerdir. 

Madde 90. — Getirilen bu yeni hükümle de, yönetmelikte sayılacak haller dışında sigortacıların isteyen 
kişilerle sözleşme yapma zorunluluğu getirilmiştir. 

Madde 91. — Yine getirilen yeni bir hükümle, madde metninde açıklandığı şekilde bir «sigorta teminat 
fonu» teşkil edilmiştir. 

Madde 92. — Yürürlükteki mevzuatta olduğu gibi malî sorumluluk sigorta ve teminatlarının kapsam 
ve miktarları Bakanlar Kurulunca tespit edilecektir. 

Madde 93. — Sigorta mevzuatına ait hükümlerden doğan ve tazminat miktarlarının azaltılmasını veya 
kaldırılmasını doğuran defiler, kasıt hali dışında üçüncü şahıslara karşı ileri sürülemeyecektir. 

Madde 94. — Kazalarda yaralananların tedavi giderleri, malî sorumluluk sigortası sınırları içinde sigor
tacılar tarafından sekiz gün içinde itirazsız ödenecektir. 

Giderler, başvurulan sigortacı tarafından ödenecek, ödenen miktar sigortacılar arasında paylaşılacaktır. 
Kazayı yapan araç bilinmiyor veya sigortası yoksa giderler, 91 inci maddedeki fondan karşılanacaktır. 
Bu yeni hükümle, trafik kazalarına uğrayanların mağduriyetlerini önleme amaçlanmıştır. 
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Madde 95. — Sigortacılar tarafından tazminat vegiderlerin ödenmesine ait esaslar açıklanmaktadır. 
Madde 96. — ödeme de, zarar görenlerin çok olması halinde sigortacılar, ödemeyi orantılı olarak yapa

cak hüsnüniyetle yaptıkları ödemelerden dolayı sorumlu tutulmayacaklardır. 
Madde 97. — Motorlu araç yarışlarında, ayrıca bir yarış sigortası mecburiyeti aranacaktır. 
Madde 98. — Sigorta yapmaya Türkiye'de kaza sigortası dalında çalışma izni olan sigortacılar yetkili kı

lınmıştır. 
Eski hüküm «sigorta şirketleri» şeklinde idi. 
Madde 99. — Trafik suçları ile ilgili davalara bakacak mahkemeler ve yetkileri açıklanmaktadır. 
Madde 100. — Duruşmasız bakılacak davaların sırtın belirleniyor. 
Madde 101. — Trafik suçu işleyenler hakkında ceza tutanağı düzenlenmesi, mahkemelere iletilmesi ve pa

ra cezalarının ödenmesine ait esas ve usuller açıklanmaktadır. 

Yürürlükteki Kanunumuzun 64 üncü maddesi ile mahkemelerde trafik suçlarına 3005 sayılı Kanun hü
kümlerine göre bakılmaktadır. Bu tasarı ile bundan vazgeçilmiştir. Zira, bu hüküm, trafik zabıtasını de
netim görevini yapmaktan alıkoymakta, bir çeşit adlî polis hizmeti yaptırmaktadır. 

Esasen, kabahat çeşidinde olan trafik suçlarını diğer suçlardan ayırmanın nedenini belli bir gerekçeye da
yandırmak mümkün değildir. 

Şayet, «trafiği düzgün olan bir ülkede diğer hizmetlerde düzgündür» mealindeki söze uyularak (ki bu 
söz büyük bir gerçeği yansıtmaktadır) halkı kurallara uymaya zorlamak için 3005 sayılı Kanun bir silah 
olarak 'kullanılmak istenmişse bu da yanlıştır. 

Çünkü sorunların çözümü sadece cezalandırma ile değil temel de eğitim ve denetimle olmalıdır ve bun
ların her ikisinde de etkinlik ve süreklilik sağlamak esastır. 

Madde 102. — Para cezalarının hangi süreler içinde ödeneceği ve hangilerine itiraz edilip hangilerine 
itiraz edilemeyeceği belirlenmektedir. 

Madde 103. — Tescil plakasına göre tutanak düzenlenmesi; 

Getirilen 'bu hükümle yeni bir uygulamaya 'başlanacak: sürücüsü tespit edilemeyen araçlarla trafik suçu iş
leyenlerin gıyabında tutanak düzenlenecektir. 

Böylece, yasak yerlere park ettikleri için bulunamayanlar seyir halinde suç işleyip durdurulamayan veya 
kaçanlar cezasız kalmamış olacaktır. Plakaya ceza yazmaya sadece trafik zabıtası yetkili kılınmıştır. 

Madde 104. — Kesinleşmiş cezalar yerine getirilmeden sürücü belgeleri ve- araçlarla ilgili işlemler yapıl
mayacaktır. 

Bundan amaç trafik suçu işleyenlerin takip edildiklerini hissettirmek para cezalarının toplanmasını ve di
ğer cezaların uygulanmasını sağlamaktır. 

Madde 105. — Bu madde ile yeni bir sistem oluşturulmaktadır. 
Bir çok ülkede uygulanan ve önceden işlenmiş suçların belli bir sayıya ulaşması sonucu hâkim kararı ile 

uygulanacak olan ek bir cezadır. 
Ayrıca, birden fazla ek ceza alanlar bir günden yedi güne kadar «trafik eğitim cezası»na da tabi tutula

caktır. 
Madde 106. — Madde metni açıktır. 
Madde 107. — Bugüne kadar olan uygulamada trafik para cezalarının takip ve tahsilinde zaman aşımı açısın

dan kesinlik yoktu, zira, değişik iki ayrı görüş nedeni ile zaman zaman 18 aylık ve beş yıllık süreler benimsenmiş 
ve uygulatılmıştır. 

Madde 108. — Yönetmeliğe atıf maddesidir. 
Madde 109. — Trafik eğitimi ve denetimi : 
Trafik sorununun çözümünde temel unsurlardan en başta gelen eğitimdir. Ülkemizde trafik eğitiminde ar

zulanan düzeyde 'başarılı olabilme, her alanda eğitime ağırlık verilmesi ile mümkün olabilecektir. 
Her şeye rağmen can ve mal güvenliğini ilgilendirmesi nedeıii ile trafik eğitimine öncelik verilmesi gerek

lidir. 
Yönetmelikte belirtilecek esaslar çerçevesinde bu hizmet Emniyet ve Karayolları Genel Müdürlüklerince 

yürütülecektir. 
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Madde 110. — Emniyet Genel Müdürlüğünce ve yetki vereceği gerçek ve tüzelkişilere Yönetmelikte be

lirtilecek esaslar çerçevesinde sürücü okulu açma imkânı tanınmıştır. Bu okullarında eğitime katkıları olacak
tır. 

Madde 111 - 112. — IBu maddelerde Çocuk Trafik Eğitim Parkları ile okullarda trafik derslerine yer ve
rilmiştir. 

Trafik eğitiminin küçük yaşta başlatılması, bu konuda belirgin şekilde başarının sırrı olacaktır. 
Bunun için bir sisteme bağlı olarak çok sayıda çocuk eğitim parkı açılması, ilk ve orta dereceli okulların 

ders programlarına yeteri kadar mecburî trafik dersi konulması gerekli görülmüştür. 
Madde 113. — Madde metni açık olup yeni bir hükümdür. 

Madde 114. — Bu madde ile araçlarda kullanılan önemli ve teknik parçaların standartlarının imal, ithal 
ve satışının belli esaslara bağlanması amaçlanmıştır. 

Madde 115. — Çeşitli kuruluşların; trafik, işletme, sağlık ve çalışma yönünden denetimine tabi olan araç 
bakım - onarım, alım - satım işyerleri ile karayolu dışı park yeri, garaj, terminal ve benzeri yerlerin tabi ola
cağı esasların yönetmelikte belirlenmesi ve bir sisteme bağlanması öngörülmüştür. 

Madde 116. — Uzun süre terkedilen yolu kullananları etkileyen araçların kaldırılması için trafik zabıtasına 
yetki verilmiştir. 

Madde 117. — Trafik zabıtası araç ve gereç temini ile eğitim hizmetlerini yürütme bakımından sıkıntı 
içindedir. 

«Alet işler el öğünür» atasözümüz büyük bir gerçeği yansıtmaktadır. Hizmetin arzulanan düzeyde yü
rütülmesi araç ve gerecin bulunmasına bağlıdır. 

Bu nedenle de bir malî kaynağa kesinlikle muhtaçtır. 
Bunun için «trafik hizmetlerini geliştirme fonu» kurulmuştur. 
Madde 118. — Bakanlık ve kuruluşlarla koordine sağlanması ile ilgilidir. 
Özellikle taşıma kanunun yürürlüğünden sonra Ulaştırma Bakanlığı ve diğer hizmetler yönünden de 

çeşitli kuruluşlarca işbirliğine ve hizmette koordineye gerek vardır. 
Madde 119. — Basılı kâğıtlarla ilgili olup, madde metni açıktır. 
Madde 120. — Hizmetlerin bilgi işlem merkezine bağlantılı olarak yürütülmesi esas alınmıştır. 
Madde 121. — Trafiği ve karayolu yapısını büyük ölçüde etkileyen Uluslararası Taşımaların belli gün

lerde ve saatlerde kısıtlanabilmesi veya yasaklanabilmesi için İçişleri Bakanlığına yetki tanınmıştır. 
Madde 122. — Yeni getirilen bir hükümdür. Okul geçitlerinde öğrenciler arasından trafiği yönetmek üze

re yetkili bulundurularak, bir dereceye kadar öğrencilerin trafik kazalarından korunması amaçlanmıştır. 
Madde 123. — Trafik düzeni, güvenliği ve denetimi konularında görevli ve yetkililere yardımcı olmak, 

teklif ve önerilerde bulunmak üzere, belirli niteliklere sahip kişilere Fahri Trafik Müfettişliği görevi verile
bileceğine dair hükümleri kapsamaktadır. 

GEÇtCt MADDELER 

Geçici Madde 1. — Yönetmeliklerin çıkarılması için gerekli süreyi belirlemektedir. 
Geçici Madde 2. — Araçlara ait belge ve plakalarla, sürücü belgelerinin geçerlilikleri değiştirilme zamanı 

ve esasları hükme bağlanmıştır. 
Geçici Madde 3. — Vatandaşın elinde bulunan fatura ve benzeri belgelerinin zayi edilmesi yüzünden tes

cilleri yapılamamış olan traktör, biçerdöver gibi araçlarla motorlu bisikletlerin herhangi bir sahiplik belgesi 
ile tescillerine imkân tanınmaktadır. 

Geçici Madde 4. — Kanunun yayını tarihinden yürürlük tarihine kadar imtihan ve Muayene Komisyonla
rının faaliyetine son verilerek sürücü sınavlarının trafik zabıtasınca, araçların teknik muayenesinin de karayol-
larınca müştereken yapılması hükme bağlanmıştır. 

Geçici Madde 5. — Kanunun yayımı tarihinde 471 sayılı Kanun yürürlükten kalkacağından bu hizmeti 
yürütecek kuruluş ve basılı kâğıtların devri belirlenmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı: 397) 



— 12 — „ 

Geçici Madde 6. — Trafik zabıtasının mevcut,ye yeniden alınacak personelinin bu kanunun yayımı ta
rihinden yürürlük tarihine kadar olan süre içinde eğitilerek bu kanuna intibaklarının sağlanması hükme bağlan
maktadır. 

Geçici Madde 7. — 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işleme konan ceza hükümlerinin takip 
ve sonuçlandırılması işinin TDÜ kanun'yürürlüğünden sonra da işlem tarihindeki kanun hükümlerine tabi ol
ması gerekli görülmüştür. ' ' 

Geçici Madde 8. — Bilgi - İşlem Merkezinin hizmete konulma süresi açıklanmaktadır. 
Geçici Madde 9. — Okullara eğitim amacı ile konulacak trafik dersinin başlangıç zamanı açıklanmak

tadır. 
Geçici Madde 10. — IBu Kanuna göre çıkarılacak yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar mevcut 

tüzük ve yönetmelik' hükümleririin uygulanması öngörülnektedir. . . •: 
Yürürlük Maddeleri : . • . , • • / . . . . < • • . > 
Madde 124. — Yürürlükten kaldırılan, kanunlarla tadil ve ekleri ile diğer kanunlardaki hükümler belir

lenmektedir. 
Madde 125: — Kânürtün yayımı tarihinde yürürlüğe girecek maddeler ile diğer maddelerinin yürürlüğe' 

girme zamanı açıklanmaktadır. ' 
Madde 126. — Yürütme maddesidir. 

Bayındırlık, Ulaştırma, tmaır ve Mân, turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 

TC 
W Danışma Meclisi < : , ı 

Bayındırlık; Ulaştırma, İmar ve İskân, , , - , , - " , • . ; ..,,• , ,, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu 

. Esas No. : 1/116 •, . ., , 26 Mayıs 1982 
Karar No., rlff 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı Hükümet temsilcilerinin de iştiraki ile, Komisyonumuzun 3.3.1982 
günlü toplantısında incelenmeye başlandı. 

Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edildi. 
2 nci maddesinin (b) fıkrasında (giriş kontrollü karayolu) deyimi, (erişme kontrollü karayolu) olarak dü

zeltildi, bazı yazım düzeltmeleri ile madde bu haliyle kabul edildi. 

3 üncü madde başlığı (bu kanunun uygulanmasında geçen tanımlar) şeklinde kaleme alındı. 
Mülk tanımında (gayrimenkullerdir) kelimesi yerine (taşınmazlardır) kelimesi uygun görüldü. 

Karayolları sınır çizgisi tanımı (kamulaştırılmış veya kamuya terk veya tahsis edilmiş karayolunda mülk
le olan sınır çizgisi) olarak değiştirildi. 

tki yönlü karayolu: (Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur). 
Tek yönlü karayolu: (Taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur) diye 

tanımlandı. 
Erişme kontrollü karayolunda küçük değişiklikle oluşturulan tanım kabul edildi. 
Bu maddedeki (işleten) e kadar olan diğer tanımlar, küçük yazım değişikliği ile kabul edildi. 
işleten tanımı, yeniden düzenlenip kabul edildi. 
Akaryakıt istasyonu tanımına (yağ dan sonra (ve basınçlı hava) ibaresinin eklenmesi, uygulama göz 

önüne alınarak uygun görüldü. 
Bu maddedeki diğer tanımlarda da bazı değişiklikler yapılarak kabul edildi. 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddelerde öngörülen değişiklikler yeniden yazılıp kabul edildi. 
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Tasarının 14 üncü maddesi aynen kabul edildi. 
15, 16, 17, 18 inci maddelerde öngörülen değişikliklerle kabul edildi. 
Tasarının 19 uncu maddesi aynen kabul edildi. 
20' nci madde yeniden kaleme alındı. Burada bilhassa, araçların, notere intikal ettirilmeyen haricî alım 

satımlarının pek çok mülkiyet, sorumlu davalının kim olacağı ihtilafları yarattığı, uygulamada kazaya karı
şan aracın işleteninin, mal sahibinin kim olduğunun mağdurlarının açtığı davalarda karışıklıklara yol açtığı, 
husumet tevcihinin kime yapılacağının bilinemediği, öte yandan Maliyenin, gizli elden mülkiyet değiştirmeler
de, pek çok (araç alım satım vergisi) kayıplarının olduğu, milyonlara varan değer ifade eden motorlu taşıt 
alım satımlarının sadece menkul niteliği göz önüne alınarak teslimle intikal ettiğinin kabulü, pek çok mül
kiyet tespit davalarına sebep olduğu göz önüne alınarak, gemiler gibi bir ayrıcalık getirilmesi zarurî görü
lerek, 20 nci maddenin (d) bendinin sonuna: 

(Noterce tanzim, tasdik ve tebcil edilmemiş araç satış ve devirleri geçersizdir) bendi yeniden • eklendi. 
Madde tümüyle yeniden yazılarak bu haliyle kabul edildi-

21 inci madde yeniden düzenlenerek kabul edildi. 
22 nci madde küçük yazım değişiklikleri ile kabul edildi-
23 üncü madde daha kısa şekilde yeniden kaleme alınarak kabul edildi. 
24 üncü madde son fıkrası çıkarılıp ufak değişikliklerle kabul edildi. 
25 inci madde (a) ve (b) bentleri haricinde yeniden düzenlenerek kabul edildi. 
26 ncı madde yeniden düzenlenerek kabul edildi. . 
27 nci madde ufak yazım değişikliği ile 28 inci madde de aynen kabul edildi. 
29 uncu madde de araçların yapım, montaj ve tadili safhasında daha iyi kontrol edilebilmesi için yeni 

düzenlemeye gidildi. 
30 uncu madde de bu gerekçe ile yeniden düzenlendi. 
31 inci ve 32 nci madde yeniden düzenlenerek kabul edildi. 
33 üncü madde aynen'kabul edildi. 
34 üncü, 35 inci ve 36 ncı maddeler ufak yazım değişikliği ile kabul edildi. 
37 nci maddede bisiklet kullanmak için, ceza kanunu uygulanmasına paralel olarak 9 yaşın değil 11 ya

şın asgarî yaş olması kabul edildi. Fizikî ve ruhî kelimeleri, bedensel ve ruhsal olarak değiştirildi ve mad
dede yazılı beş yüz lira para cezası az görülerek bin liraya yükseltildi. 

38 inci maddede, şehir içinde trafiğe çıkan fayton ye araba sürücülerine de sürücü belgesi alma zorun
luluğu, getirilmesi düşünüldü, ancak bu fikir ekseriyet bulmadı, maddede .belirtilen tüzük kelimesi, yönetme
lik olarak değiştirildi, son iki fıkrada yazım düzeltmeleri yapıldı, madde bu haliyle kabul edildi. 

39 uncu maddede (a) fıkrasında (A ve B sınıfı) deyimi (Al, A2 ve B sınırı) haline getirilip aynı fıkranın 
üçüncü satırındaki (yarar) kelimesinin (kazanç) olarak ifadesi uygun görülüp madde bu haliyle kabul edil
di.. • . . , . - , ' . ; • . . 

Son kısımda ceza üst haddi birinci halde, 40 güne, çıkartıldı. Ufak yazım değişiklikleri ile, 40 inci mad
denin (b) fıkrası yeniden düzenlenerek kabul edildi. 

41 inci maddenin (e) bendinde sürücü belgesi alacak olanların suçlu olmama şartları tanzim edilmiş ise 
de bu bent uzun tartışmalara konu olmuş, alt komisyon çalışması sonucu, 

a) Kasten öldürme suçlarında, sanığın meşru savunma durumunda kalarak veya ağır tahrike mâruz bı
rakılarak bu suçu işlemesi haline ayrıcalık,tanınmış, ! 

b) Mütecaviz sarhoşluk suçunun bir defa işlenmesi halinde dahi sürücü belgesi almaya mutlak mani ol
ması kuralına yumuşaklık getirilmiş, , 

c) Türk Ceza Kanununun 501 inci 502 nci maddeleri, suç ihtiva etmeyen maddeler olduğu için metin
den çıkarılmış ve 495 inci ve 499 uncu maddelerinde tanımlanan bazı gasp suçları mutlak sürücü belgesi al
maya mani, 500 üncü ve 503 üncü 506 ncı maddeleri mütecaviz sarhoşluğu düzenleyen 572/2 nci maddesi 
mutlak değil şartlı olarak sürücü belgesi almaya mâni kısımda mütalaa edilmiş böylece, 41 inci maddenin 
(e) bendi yeniden düzenlenerek 'kabul edilmiştir. 

42 nci maddede, sınavın şekli, teferruatı, yönetmeliğe bırakılmış, keza sınav yetkisinin sadece- belli ko
misyonlara tanınması yolu tercih edilmiş, bu haliyle madde yeniden düzenlenerek kabul edilmiştir. 
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Keza adı geçen 42 nci maddede, yanlış veya sahte bilgi veya belge verenlere mutlak ceza kanununun 
buna ilişkin hükümlerinden ayrı ikinci bir ceza uygulamasının, Türk Ceza Kanununun 79 uncu maddesin
de yerini bulan genel kurala aykırı olduğu düşünülerek bir suça iki ayrı yerde ceza verilmesi yolu kapatılmış
tır. 

43 üncü maddede, askerî araç sürücülerinin sınavları teferruatı yönetmeliğe bırakılmış ve aynı yönetme
likte, hangi belgelerle hangi cins taşıtların nerede kullanılacağı hususunun düzenlenmesi istenilmiştir. 

44 üncü maddede, sürücü belgesi olup da olağan unutkanlıkla yanında bulundurmama hali, adres deği
şikliğini bildirmeme halinden ayrı tutularak, birinci duruma daha hafif para cezası uygulanması öngörül
müş ve madde bu hali ile yeniden düzenlenmiştir. 

45 inci madde küçük yazım değişiklikleri ile yeniden kaleme alınmıştır. 
46 ncı maddede, bazı yollarımızda yüklü araçların dik meyil çıkarken kendilerine (tırmanma şeridi) adı 

ile ayrı bir şerit tahsis edildiği, bu faydalı uygulamanın giderek daha yaygın biçimde düzenlenmesinin de 
yetkililerce düşünüldüğü nazara alınarak (tırmanma şeridi) ne uymayı da düzenleyen ayrı bir fıkra eklenmesi 
gerekip gerekmeyeceği tartışıldı, sonunda maddenin (a) ve (e) fıkraları ile 47 nci maddenin (c) fıkrasının 
bunu temine yeterli olduğu görüşüne varılarak sadece, madde son fıkrasında yazılı (hükmüne) kelimesi (hü
kümlerine) şeklinde düzeltilerek madde aynen kabul edildi^ 

47 nci maddede, trafiği düzenleme ve denetimle görevlendirilecek trafik zabıtasından gayri kişilerin özel 
kıyafet veya işaret taşımalarının yanlış uygulamaları engellemek için zarureti ve öte yandan durmayı emre
den ışık veya sesli işaretin sürücü tarafından gerçekten görülemeyeceği veya duyulamayacağı hallerde gerek
siz tartışmalar doğabileceği ihtimalleri nazara alınarak ilaveler yapıldı ve madde yeniden kaleme alındı. 

48 inci maddede, eski trafik yasasında, mücerret ağzına alkol bulaşmış olmak (alkollü vasıta kullanma) 
suçunun oluşması için yeterli iken, bu defa alkollü içki alınmış olması halinin (güvenli sürme yeteneğini kay
bettirir) dereceye gelmesi halinde suç oluşturması şeklinde maddenin düzenlenmiş olması uzun tartışıldı, so
nuçta yeni düzenlemenin daha gerçekçi ve uygulanabilir olduğunda fikir birliğine varıldı. Ancak maddede 
geçen genel (ilaç) deyimi, yanlış anlaşılmalara sebebiyet verir diye metinden çıkarıldı. Maddenin dördüncü 
ve son fıkralarında yazım düzeltmesi yapılarak madde aynen kabul edildi. 

49 uncu maddeye açıklık getirecek düzeltmeler yapıldı, ve para cezası iki bin liraya çıkarılarak kabul 
edildi. 

50 nci maddenin son fıkrasına (yol ve trafik durumlarına göre) ibaresi eklenerek kabul edildi, 
51 inci madde başlığı değiştirildi, ufak yazım düzeltmeleri yapıldı ve 2 nci fıkrada yazılı (takometre) ke

limesi (takograf) olarak değiştirildi. Düzeltmeler metine işlendi. 
52 nci maddenin (a) bendindeki satırbaşları gerekli görülmeyerek metin, bir birini takip eden devamlı 

cümleler halinde kaleme alındı ve (dolambaçlı) kelimesi uygun görülmeyerek (dönemeçli) halinde düzeltildi, 
keza son fıkrada (hükmüne) kelimesi (hükümlerine) olarak değiştirilip madde bu haliyle kabul edildi. 

53 üncü maddenin (b -1) bendinden sonra (b - 2) bendi olarak (hızını azaltmaya) bendi kabul edildi, bu
na göre, 2, 3 ve 4 üncü bentler, bu ilave dolayısıyla 3, 4, 5 inci olarak numaralandırıldı. Yeni (5) numaralı 
bentte (küçük bir yarı çapla dönmeye) ibaresi mahzurlu görülüp sola dönüşün aksine dar dönüş olmayacağı 
düşünülerek metinden çıkarıldı. Son bentte (hükmüne) kelimesi (hükümlerine) olarak değiştirildi. 

54 üncü maddenin 5 inci fıkrası, (şerit değiştirmemek şartı ile) diye başlarken bu kısım (gidişe ayrılmış 
yol bölümlerinde şerit değiştirmemek şartı ile...) şeklinde kaleme alındı. Son fıkrada yine (hükmüne) kelimesi 
yerine (hükümlerine) kelimesi alınarak madde bu şekli ile kabul edildi. 

55 inci maddenin (c) bendinde (duyulur ve görülür) ibaresi yerine, maksada daha uygun (duyulur veya 
görülür) ibaresi tercih edildi. Son bentte (hükmüne) kelimesi, (hükümlerine) şeklinde değiştirildi, madde bu 
ufak yazım değişikliği ile kabul edildi. 

56 ncı maddenin (a -1) bendinde dönme ve durmanın arasına (duraklama) kelimesi eklendi, (b) fıkrası 
ikinci bendinde (geçişi güvenli sağlama) deyimi yerine, (güvenli geçişi sağlama) deyimi kullanıldı, (d) fıkra
sında (âni yavaşlamalar yasaktır) yerine, (gereksiz âni yavaşlamalar yasaktır) deyimi öngörüldü, (e) fıkrası 
kaldırıldı, (f) fıkrası (e) olarak isimlendirilerek bu fıkrada sayılan araçlara (minibüs) ilave edildi ve otomo-
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bil ile kamyonet arasına yerleştirildi, (birbirlerine geçiş 'kolaylığı) deyimi yerine daha doğru bulunan (kendin
den öncekilere) deyimi kullanıldı, son fıkrada (hükmüne), (hükümlerine) şeklinde değiştirildi. 

57 nci maddenin (b) fıkrası ilk bendinde (trafik ışıklı işareti) yerine, (ışıklı trafik işareti) deyimi tercih 
edildi, (b - 2) bendi kaldırıldı, takip eden bentler bir küçültülerek numaralandırıldı eski 5, yeni 4 üncü bent
te (döner kavşak) yerine (dönel kavşak) deyimi kullanıldı, (c) bendi sonuna cümlenin bitmesi için (yasak
tır) kelimesi eklendi, (d) bendinde (trafik ışıklı işareti) yerine (ışıklı trafik işareti) deyimi kullanıldı. Cümle; 
sürücüler... diye başladığı için (zorundadırlar) diye çoğul olarak bitirildi, (d) bendi en sonundaki (yasaktır) 
satırbaşından alınıp cümle sonuna eklendi, (e) bendinde de (zorundadır) satır başından alındı. Son fıkradaki 
(hükmüne) (hükümlerine) şeklinde kaleme alındı. 

58 inci madde aynen kabul edildi. 
59 uncu madde de (hayvan bulundurma) apayrı bir hal olduğu için metinden çıkarıldı ve madde, yeni

den düzenlendi. Zorunlu haller ile gayrisi, duraklamak ile parketmek halleri ayrı ayrı ceza kategorilerine tabi 
tutuldu. 

60 inci maddenin (d) bendine (köprüler) ilave edildi. 
61 inci maddenin (e) fıkrasında (kamu yararına çalışan) deyimi yerine, maksadı daha iyi ifade eden (ka

mu hizmeti yapan) deyimi kullanıldı, (j) fıkrası metinden çıkarıldı bunun yerine (n) (yeni m) fıkrasında bu 
hal düzenlendi. 

(n) fılkralsı sonu (ve yaya yollarında) deyimi yerine (ve yöndtmelikle 'belirtilen hailler dışında yaya yolla
rında) deyimi kullanıldı. Hemen arkasından uymamanın cezasını bdl'irtimelk için, maddenlin son fikırası, (hük
müne) deyimi (hükümlerine) haline getirilerek madde kabul edildi. 

Takip eden fıkrada (yasaklara aykırı parkedilmiş araçlar trafik zabıtasınca kaldırılır), mecburiyet ifade 
etmemek için (kaldırılabilir) haline getirildi. 

62 nci madde üzerinde (her yerleşim biriminde park işareti ve yeri olmadığı) noktasından tartışmalar ya
pıldı, sonuçta aynen kabul edildi. 

63 üncü madde, ışık bulundurmaya ait olup kullanıma ait bir madde olmaması ve kullanımın 64 üncü 
maddede yer alması nazara alınarak maddeden, kullanıma ait (ve bunları...) diye devam eden uzun cümle 
çıkartıldı. 

64 üncü madde, (zorunluluklar) ve (yasaklar) diye iki ana fıkraya ayrılarak tamamen yeniden düzenlen
di. Ancak üye Güngör Çakmakçı'nın bu madde için ekte sunulan aykırı oyu tartışıldı, kabul edilmedi. 

65 inci madde (d) fıkrası (a) fıkrasının devamı olarak alındı. Ve fıkra sıralaması buna göre yapıldı. 
Ayrıca (...) yasaktır dan sonra gelen ve cezaları düzenleyen fıkra tamamen değiştirildi, her suçu ağırlık 

derecesine göre cezalandıran daha geniş ve kapsamlı hale getirildi. 
66 nci madde tamamen yeniden düzenlendi. 
67 nci maddenin (a) fıkrasında (sağa veya sola dönerken) ibaresi fazla bulunup metinden çıkarıldı mad

de bu haliyle kabul edildi. 
68 inci maddenin başlığı ve metni tartışıldı, tamamen yeniden düzenlendi. Yayaların yaya geçidi olma

yan veya uzakta bulunan yolları nasıl geçecekleri, pek yakında yaya geçidi varken de (yaya geçidi hemen 
önünde olmamak) yorumuna mani olunmak için madde ayrıca tartışıldı yayaların, 73 üncü maddedeki şo
förler için getirilmiş (saygısızca yolu kullanma) haline paralel bir (saygısızca yolu kullanma veya işgal et
me) hallerinin de cezalandırılmasını isteyen aykırı görüş azınlıkta kaldı. 

69 uncu madde yeniden düzenlendi ve para cezası bin liraya çıkarıldı. 
70 inci madde yeniden kaleme alındı, bu haliyle kabul edildi. 
71 inci maddenin (a) fıkrasına cankurtaran araçları ile aynı nitelik ve sırada olmak üzere (yaralı veya âcil 

hasta taşıyan araçlar ibaresinin eklenmesi hususu uzun tartışmalara yol açtı, bu ibarenin eklenmesi ile acele 
gitmek isteyen kötü niyetli sürücülerin, (içinde hasta var) pozunu takınarak yolculardan birine de hasta gi
bi rol yaptırarak bu hakkı çoklukla kötüye kullanacakları yolundaki eleştirilerin haklılığı da yabana atılma-
makla beraber, gerçek hastayı taşıyan bir aracın bu imkândan yararlanması sayesinde bir can dahi kurta-
rılabilirse her şeye değeceği fikri ağırlık kazandı ve suiistimal edilme, istismar edilme pahasına (a) fıkrası
na bu ibare eklendi. 
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72 nci madde başlığı, görüntü cihazlarını da- içerecek Şekilde (kes, müzik ve görüntü cihazlarının kulla
nılması) halinde kaleme alındı. Son fıkra ikinci fıkra olarak araya alındı, görüntü cihazı da metne sokula
rak madde yeniden düzenlendi. 

73 üncü madde metnindeki (saygısız) ibaresinin yoruma tabi olduğu, bunun yerine (dikkatsiz) ibaresinin 
konulmasının daha uygun olacağı, taıjtışldj ve kabul edildi. Metine, (zarar yerecek hız veya. tarzda) ibaresi 
eklendi. Ancak, bu maddenin Türk Ceza Kanununun 565 inci maddesi ile tedahül ettiği, tehlikeli vasıta kul
lanmanın iki ayrı kanunda iki defa suç olacağı ve bunun ceza kanununun anaprensiplerine uymayacağı, son 
fıkranın^ (fjil daha ağır bir suçu oluşturmadıkça) şartına bağlanması gerekeceği yolundaki teklif kabul edil
medi. 

7 4 ü n c ü a y n e n k â b u r e d i l d i . '' '• ' ":' ''' "' " <'•' ' ;' / ^ -> ' " - ' 

75 inci maddenin birinci fıkrasında, (okul taşıtlarının Dur işaretini yaktıkları hallerde o yoldaki bütün 
araçların durması zorunludur) şeklinde mi yoksa, okul taşıtının bulunduğu olsun, karşıdan gelen ikinci yol 
olsun oraya mücavir bütün yollardaki araçların durması zorunludur şeklinde mi kaleme alınması gerekeceği 
uzun tartışıldı, (o yoldaki) sınırlaması konulmadan birinci fıkranın • yazıldığı gibi kaleme alınması fikri be
nimsendi. Son fıkrada (hükmüne) kelimesi (hükümlerine) haline getirildi. 

76 nci madde ve 77 nci madde aynen kabul edildi. ' •, .; . 

78 inci maddede, gelen metinde çok genel mahiyette yasak konulduğu, çok kısa şehir içi dur - kalk mesa
fede seyrederken dahi mesela emniyet kemerinin takılıp çıkarılmasının mı gerekeceği, dolmuşların şehir için
de adım başına in - bin işlemi yaparken ön. sıra yolcuların emniyet kemerini takıp çıkarmasının uygulanama
yacağı uzun uzun tartışıldı, kanun maddesinde fazla ayrıntıya girmemek için sadece şehirlerarası yollarda 
genel mecburiyet, şehir içi yollarda ayrıntı tespiti için madde yeniden kaleme alınarak ayrıntı yönetmeliğe 
bırakıldı. Para cezası da 500 liraya indirildi. 

79 uncu maddede ufak yazım düzeltmeleri yapıldı ve cezası - beş yüz lira - az görülerek iki bin liraya 
çıkarıldı. 

80 inci maddeye (ve hayvan sürüleri) ibaresi eklendi. 
81 inci madde (b) fıkrasnıda ölen veya yaralanan olmasa dahi önemli maddî hasar var ise yine fıkrada

ki şartla delil ve iz durumunu değiştirmemek vecibesinin bulunması gerekeceği hakkındaki teklif benimsen-
meyerek (a) fıkrası gibi, (b) fıkrası da aynen kabul edildi. 

(c) fıkrasının ayrıca buraya yazılmasına gerek olmadığı düşünülerek metinden çıkarıldı müteakip fıkra 
başlık harfleri bir önceki harf haline getirildi. Müeyyideleri ve cezaları içeren son fıkrada hem yazım dü
zeltmesi yapıldı, hem bu fıkra ayrı ayrı halleri kapsar iki ayrı fıkraya ayrıldı, (b) fıkrasına uymama; hali bi
rinci ağır suç -grubunda mütalaa edildi, lcezası on günden1 bir aya &eğil, bir aydan üç aya, sonraki halin ce
zası da bin liradan iki bin liraya çıkarıldı. 

82 nci madde, bu maddede, sürücülerin yükümlülüğünden bahseden (b) fıkrası (a) fıkrası olarak, akar
yakıt istasyonları sahip ve işletenlerinden bahseden (a) fıkrası (b) fıkrası olarak, yeri değiştirildi. 

Yeni (a) fıkrasında kazaya karışan veya gören araç sürücülerinin yükümlülükleri arasında (yaralıları gö
türmeye...) ait bir pasajın bulunmasına gerek olup olmadığı ve hatta bunun tıbbî sakıncalar doğurup doğur
mayacağı uzunca tartışıldı sonunda ufak yazım düzeltmesi ile madde aynen kabul edildi. Cezalardan bahse
den son fıkrada cezalar değiştirildi ve (c) fıkrasının cezası ayrı tanzim edilip hapis cezası sadece bu fıkraya 
hasredildi. 

83 üncü maddenin (b) fıkrasında (ihtisası nedeniyle) ibaresi yersiz görülerek metinden çıkarıldı. (Yerleşim 
yerlerinde...) diye başlayan dördüncü fıkra tamamen metinden çıkarılarak yerine (karayollarında meydana 
gelen ve yalnız maddî hasarla sonuçlanan trafik kazalarında tarafların anlaşması halinde Türk Ceza Kanu
nunun 565 inci maddesi uygulanmaz. Fiilin başka bir suç oluşturması hali saklıdır) metni getirildi. 

Maddenin sonuna aşağıdaki fıkra yeniden eklendi. 
(Trafik zabıtası, usul kanunlarına göre görevlendirilirse trafik kazalarında bilirkişilik yapar. Trafik kaza

ları, kaza tahkik memurluğu, bilirkişilik ve bunlarda aranacak şartlar ile diğer esaslar yönetmelikte göste
rilir) 
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84 üncü maddenin başlığı (taşıt ve araç sürücüleri trafik kazalarında:) haline getirildi. 
(a) fıkrası (kırmızı ışıklı trafik işaretlerinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme) haline getirildi. 
Maddenin (a) dan (1) harfine kadar sıra ile numaralanmış fıkralarındaki hallerde yine de başkasının veya 

başka sürücünün müterafik kusuru olabileceği nazara alınarak başlıkta metinden çıkarılan (tam kusurlu sayı
lırlar) ibaresi yerine (1) fıkrasının takibeden satırbaşına, (hallerinde aslî kusurlu sayılırlar) ibaresi eklendi. Ta
kip eden fıkra başına bu düzenlemenin devamı olarak (ancak,) kelime ve işareti konuldu. Bu maddenin son 
iki fıkrası, bir önceki maddeye eklendiğinden metinden tamamen çıkarıldı. 

85 inci madde ile başlayan hukukî sorumluluk ve sigorta bahsinin genel olarak tartışması yapıldı. Borç
lar Kanununun umumî hükümlerinin bu konuda yeterli olduğu, örneğin işletenin sorumluluğu bahsinde 
Borçlar Kanununun 55 inci ve 100 üncü maddelerinin koyduğu esasların kâfi gelebileceği yolunda görüşler 
tartışıldı, sonunda bu 85 inci madde yeniden düzenlendi. 

86 ncı madde ile gelen metinde sigorta bahsi başlamakta ise de işletenin hukukî sorumluluğunu işleyen 
86, 87, 88, 89, 90 inci maddeler bu konuda daha ayrıntılı halleri kapsar biçimde yeniden düzenlendi. 

Bu ilave maddeler sebebiyle, gelen metindeki madde numaraları değiştiğinden bundan böyle, eski metne 
bakılmaksızın yeniden numaralanma devam ettirildi. 

91 inci madde ile malî sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu düzenlendi, gelen metin yeniden düzen
lenerek üçüncü fıkrada yabancı plakalı taşıtların Türkiye'ye girerken uyması gerekli kural, dördüncü fıkrada 
ve son fıkrada bunun cezası ve müeyyidesine yer verildi. 

92 nci madde ile zorunlu malî sorumluluk sigortası dışında kalan hususlar altı bent halinde yeniden dü
zenlendi. 92 nci madde (a) bendinde (işletenin usul ve füruu) veya (işletenin üstsoy ve altsoy kan hısımları) 
ibarelerinden hangisinin kullanılması konusu tartışıldı, sonunda, Medenî Kanun ile uygunluğun temini ve is
teneni daha iyi ifade ettiği kanısıyla (usul ve füru) ibaresinin kullanılması ağırlık kazandı. 

93 üncü maddede en az sigorta tutarlarının, paranın zamanla alım gücünün değişmesi bakımından her 
yıl Bakanlar Kurulunca düzenlenmesi yerine, (gerektikçe) ve kolaylığı bakımından sadece Ticaret Bakanlığın
ca düzenlenmesi daha uygun görüldü. 

94 üncü maddede tasarıda olmayan işletenin değişmesinin sigortaya ve sigortacıya tesiri konusu düzen
lendi. 

95, 96, 97 nci maddeler tasarıya bağlı kalınmayarak yeniden düzenlendi. 
98 inci maddede tedavi giderlerinin ödenmesi, tasarının 95 ve 96 ncı maddeleri ışığı altında yeniden 

düzenlendi. 
99 uncu maddede, tedavi gideri dışında tazminat ve sair giderlerin sigortacı tarafından ödenmesi dü

zenlendi. 
100 üncü maddede zorunlu sigortada bulunan bazı hükümlerin ihtiyarî malî sorumluluk sigortasında da 

uygulanacağı hususu düzenlendi. 
101 inci maddede sigorta şirketlerinin başvuruda; zorunlu malî sorumluluk sigortası yapmaktan kaçına

mayacakları ve müeyyidesi hususları düzenlendi. 
102 nci maddede motorlu araç römorkları, çekilen araç takılıp çekilmekte ise, meydana gelen zararda 

çekicinin sigortasının bunu da ödeyeceği hususu ve bu sağlanmadıkça trafiğe çıkılamayacağı hususu düzen
lendi. 

103 üncü maddede yine özel bazı araçların hukukî sorumluluğu düzenlendi. 
104 üncü maddede motorlu araç onarım, gözetim, alım satımı gibi işlerle uğraşanların kendilerine bu ga

ye ile tevdi edilmiş araçlarla (mesela deneme maksadı ile yola çıktığında) kaza yapmaları halinde işleten gibi 
sorumlu olmalarını, bunun için de sigorta yapmaları mecburiyetini düzenleyen yeni bir madde olarak ka
bul edildi. 

Bu sorumluluk arasına (karayoluna çıkmaksızın o işyerinde tevdi edildiği yerde) yanan aracın zararını 
da işletme sahiplerince sigortadan karşılanması hususunun dahil edilmesi hususu tartışıldı, bunun Borçlar 
Kanunundaki umumî hükümlerle halledilmesi fikri ağırlık kazandı. 
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105 inci maddede, gittikçe sıklıkla rastlanan (yarış düzenlemesi) hali ele alındı, bunun için de sigorta 
yaptırma zorunluluğu getirildi, muhtelif yarışlardaki muhtelif haller maddede ayrı ayrı düzenlendi. 

106 ncı maddede sayılan kamu araçlarının sebep oldukları zararların nasıl karşılanacağı hususu yeniden 
düzenlendi. Bunun için bir (Kamu Araçları Garanti Fonu) oluşturuldu. 

107 nci maddede, eski mevzuatta olmayan (çalınan veya gasbedilen araçlarla yapılan kazaların sorum
luluğu) hususu yeniden düzenlendi. Burada da gerektiğinde zarar görenlerin mağdur olmamaları için takip 
eden maddede düzenlenmiş (Garanti Fonu) na başvurulabileceği kabul edildi. 

108 inci maddede, yukarıdaki maddelerde bahsi geçen (Garanti Fonu) düzenlendi. Ortak hükümler ola
rak 109 uncu maddede, zamanaşımı, 110 uncu maddede yetkili mahkemenin hangi yer mahkemesi olacağı, 
111 inci maddede sorumluluğa ilişkin anlaşmaların hangi hallerde geçersiz olduğu ve hangi hallerde bu anlaş
maların hangi sürece iptal edilebileceği hususlar: düzenlendi. 

112 nci maddede bu Kanundaki suçlarla ilgili görevin hangi mahkemelere ait olacağı, bunlara 3005 sayılı 
Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Hakkındaki Kanunun (suçüstü) usulünün uygulanacağı, buradaki suçla
rın tekerrüre esas alınma durumu gibi hususlar düzenlendi. 

113 üncü maddede duruşmasız bakılabilecek dava nm hangisi olduğu belirlendi. 
114 üncü maddede özellikle : 
a) Birden fazla trafik suçunun bir arada işlenmesi halinde trafik polisinin her suç içi-ı ayrı ayrı ceza 

uygulaması, 
b) Aynı sürücünün aynı araçla bir suçunun karşılığı para cezasını ödedikten sonra, yoluna devam et

tiğinde aynı konunun yeni trafik ekipleri ile karşılaştığında birden fazla aynı gün için ceza uygulaması ya
pılması ihtimalleri üzerinde uzun tartışmalar açıldı. 

ikinci hususun makbuz gösterilmek suretiyle uygulamada halledilebileceği, çıkarılacak yönetmelikte dü
zenleneceği fikri ağırlık kazandı. 

Ancak, trafik polisinin anında para cezası bir seferde alabilme tavanının 2 000 lira olduğu, birden fazla 
trafik suçu işlenmesi halinde her biri için ceza uygulama yetkisinin trafik memuruna verilmesi halinde me
murun yetkisinin çok genişleyeceği gibi sürücü tarafından aksi ispat edilemeyeceği için itiraz da edilemeyece
ğinden kötü ve gerektiğinde hissî uygulamalara çığır açabileceği ayrıca, Türk Ceza Kanununda dahi aynı 
anda aynı fiille birden fazla suç işlenmesi halinde en ağırından tek uygulama yapılması esası vaz edildiğine 
göre (Türk Ceza Kanununun 79) bunun adaletsiz de olacağı fikri ağırlık kazandı. 

Buna mukabil Hükümet temsilcileri, yeni yasa ile 118 inci maddede ceza puanlaması esası getirildiğini 
birden fazla trafik suçunu aynı anda işleyen sürücünün en ağırından tek cezaya çarptırılması halinde, puan
lamada diğer suçların nazara alınmama mahzuru doğacağını ileri sürdüler. Bu iki fikri ortak noktada birleş
tirmek için 114 üncü maddenin ikinci fıkrası muhtelif önergelerin ayrı ayrı oylanması sonucu; 

Her suç için ayrı ayrı para cezası uygulandığının ceza zaptına geçmesi, ancak para cezaları toplamının 
trafik zabıtasının verebileceği azamî ceza sınırı (şimdilik 2 000 lira) geçemeyeceği şeklindeki önerge çoğunluk 
oyunu aldı ve maddenin ikinci fıkrası buna göre yeniden düzenlendi. 

115 inci maddede süresinde ödenmeyen para cezasının ne kadar zamlı hale geleceği ve ne kadar süre ve
rileceği, bu yeni sürede de ödenmeyen para cezasının ne kadar zamlı hale geleceği hususları uzun tartışma
lara yol açtı, verilen değişik önergeler oylandı, neticede madde, yeniden düzenlendi ve 114/2 maddenin 
değiştirilmesi karşısında (aynı anda üç veya daha fazla trafik suçundan verilen para cezaları) ndan bahseden 
fıkra gereksiz kaldığından metinden çıkarıldı. 

116 ncı maddede kazaya karışmış, sürücüsü tespit edilememiş araçların tescil plakasına göre tutanak dü
zenlenmesi ve buna itiraz usulleri belirtildi. 

117 nci madde aynen kabul edildi. 
118 inci madde metni yeniden düzenlenerek yeni bir sistem (puanlama sistemi) ni getirecek şekilde ka

leme alındı. 
119 uncu madde 41 inci maddenin tamamen yeniden kaleme alınmış olması hesabıyla, buna uyar hale 

getirildi ve yeniden tanzim edildi, böylece bir taraftan da eski 6085 sayılı Kanunun 60/E maddesindeki her 
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mahkemeye göre çeşitli muvakkat süreli ehliyeti geri alma veya gereksiz yere yine her mahkemeye göre ayrı 
uygulanan ehliyeti müebbeden geri alma uygulamalarının çeşitliliğinin adaletsizliği de önlenmiş oldu. 

120 nci maddede zamanaşımı düzenlendi. 
121 inci madde getirilen teklif aynen kabul edilerek madde yeniden düzenlendi. 
122 nci madde eski tasarının 109 uncu maddesi alınarak aynen kabul edildi. 
123 üncü madde eski 110 uncu maddenin bilhassa ceza hükümleri tartışılarak yeni bir metin düzenlendi 

ve kabul edildi. 
124 ve 125 inci maddeler, yeni baştan düzenlendi. 
126 nci madde, eski 113 üncü maddenin son fıkrası tamamen metinden çıkarılarak kabul edildi. 
127 nci madde, eski 115 inci maddenin ikinci fıkrasının başına yönetmeliğin nasıl çıkarılacağına ilişkin 

açıklamalar eklenerek kabul edildi. 
128 inci madde, eski tasarının 116 nci maddesi aynen kabul edildi. 
129 uncu madde, eski tasarının 117 nci madde aynen alınmakla beraber kırsal kesimdeki hizmetlerinden 

dolayı Jandarma Genel Komutanlığına da fondan tahsis yapılması için son fıkrasına mahallî idareler ve Jan
darma Genel Komutanlığına da tahsis yapılmasına imkân veren ibareler eklendi. 

130 uncu madde tasarının 118 inci maddesi aynen alındı. 
131 inci madde kâğıtların ve plakaların basımı işinin şimdiye kadar Şoförler Derneğince yerine getiril

mesi uygulamasının, kötüye kullanma, pahalı satma, kontrol edilememe gibi sebeplerle terkedilmesi istendi
ği Hükümet yetkililerince ısrarla ileri sürüldü. 

Madde üzerinde Komisyonumuzca uzun tartışmalar yapıldı. 
Maliye Bakanlığının böyle bir görevi üstlenmeye istekli olmadığı yetkililerince belirtildi. 
Bir kısım üyeler, kâğıtların plakaların basım ve dağıtımının bir sınırlayıcı kurala bağlanmaması, serbest 

bırakılmasını teklif ettiler Evvelki maddelerde bahsi edilen Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonuna gelir ge
tirmek üzere İçişleri Bakanlığınca bu işin yürütülmesi tartışıldı, sonuçta tasarının 119 uncu maddesi, 131 inci 
madde olarak aynen kabul edildi. 

132 nci madde yazım düzeltmesi ile tasarının 120 nci maddesi aynen kabul edildi. 
133 üncü madde, tasarının 121 inci maddesi aynen kabul edildi. 
134 üncü madde, tasarının 122 nci maddesi önce, neden ihtiyaç duyulduğu yönünden tartışıldı, küçük 

yazım düzeltmeleri ile kabul edildi. 
135 inci madde, tasarının 123 üncü maddesinde yeniden düzenlenmek istenen Fahrî Trafik Müfettişliği 

kuruluş istemi etraflıca tartışıldı. Sonunda bir belge almadan da her vatandaşın gördüğü trafik suçu veya 
uygunsuzluğunu yetkililere ihbar edebileceği bunun için bazı kişilere üstünlük tanınmasının karışıklığa ve 
istenmeyen uygulamalara da yol açabileceği fikri çoğunluk bularak, tasarının 123 üncü maddesi tamamen 
metinden çıkarıldı. 135 inci madde olarak, tasarıda yer almayan özel bir yönetmelik çıkarılması yeniden dü
zenlenerek kabul edildi. 

Geçici hükümler ve yürürlük bölümünde, tasarıda yeni kurulacak Bilgi tşlem Merkezinin çalışabilmesi 
için araçlara ait belge ve plakalarla sürücü belgelerinin de yeniden değiştirilmesi öngörülmüş ise de özellikle, 
plakaların yeni değiştiği, şimdi yeniden değiştirilmesinin büyük parasal külfetlere sebep olacağı, tşlem Mer
kezinin mevcut plakalara göre çalışır şekilde ayarlanmasının mümkün olabileceği tartışıldı. Geçici 1 inci 
madde yeniden buna göre düzenlenc'i. Tasarıdaki geçici 2 nci madde ayrıntılara ait hüküm olduğundan ve 
çıkarılacak yönetmelikte düzenlenebileceğinden bu madde metinden çıkarıldı. 

Yeni ihtiyaçlara göre geçici 2, 3, 4, 5, 6, 7 nci maddeler yeniden düzenlendi. 
Yürürlükten kaldırılan hükümleri içeren 136 nci madde ile, yürürlüğe girmeyi düzenleyen 137 nci mad

de yapılan değişikliklere göre yeniden düzenlendi. 
138 inci madde, eski 126 nci maddeyi (hükümlerini) ibaresi eklenerek kabul edildi. 
Yeni Trafik Kanununun yeni suçlar, cezalar, düzenlemeler getirmiş olması karşısında vatandaşça uygula

madan evvel iyice öğrenilebilmesi için gerçi Türk Ceza Kanununun 44 üncü maddesinde (kanunu bilmemek 
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mazeret sayılmaz) genel kuralı konulmuş ise de başta TV, Radyo olmak üzere çeşitli duyuru, açıklama ça
lışmaları yapılması temennisi ısrarla belirtildi. 

Keza, trafik memuruna verilen yetkilerin ve cezaların artırılmasının (iyi eğitilmiş, kaliteli, nazik, çalışkan 
ve dürüst personelce duyulan ihtiyacı da artırdığı, hususu Komisyonumuzca kabul ve yetkililere ifade edildi. 

Raporumuz gereği için Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

A. Fehmi KUZUOĞLU 
Başkan 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip 

Söz hakkım saklıdır. 

Halil EVLİYA 
Söz hakkım saklıdır. 

Üye 

Atalay PEKÖZ 
Söz hakkım saklıdır. 

Üye 

Lütfullah TOSYALI 
Söz hakkım saklıdır. 

Üye 

Ayhan FİRAT 
Başkanvekili 

Mehmet AYDAR 
Üye 

Mehmet HAZER 
Üye 

Ahmet SARP 
Üye 

Hidayet UĞUR 
Karşı oy şerhim eklidir. 

Üye 

Zeki YILDIRIM 
Sözcü 

Şükrü BAŞBUĞ 
Üye 

Ali Mazhar HAZNEDAR 
Üye 

Hayri SEÇKİN 
Üye 

Mustafa YÜCEL 
Üye 

19 Nisan 1982 

TRAFİK KANUNU TASARISI HAKKINDA MUHALEFET ŞERHİ 
1. Memleketimizde, yolları inşa eden, taşıma hizmetlerini yapan ve trafiği kontrol eden kuruluşlar ayrı 

Bakanlıklara bağlı bulunmaktadırlar. Tasarı gerekçesinde (79 uncu sahife), trafik kazaları ve düzensizliğinin 
nedenleri arasında alt yapı yetersizliği ve trafik mühendisliği hizmetlerinin yeterli düzeyde bulunmadığı vur
gulanmakta, 81 inci sahifede, trafiğin alt yapı tesisleri, araçlar, yoldan faydalananlar, eğitim, denetim ve ta
şıma hizmetleri ile bir bütün olduğu belirtilmekte, çeşitli kuruluşlar arasında bu tasarı ile koordinasyon sağ
landığından söz edilmektedir. Tasarının 4 üncü maddesinde de çeşitli kuruluşlar ve Bakanlıklar için sayılan 
görevler hususunda koordinasyonun trafik komisyonlarınca sağlanacağı, çalışmalarımız sırasında ilgililerce dile 
getirilmiştir. Diğer taraftan gerekçede, geçmişte bu işlerin tüzük ve yönetmeliklerle sağlanamadığı da belir
tilmektedir. Bir komisyonun üyeleri, gerekli sorumlulukları taşıyamayacakları gibi, ilgili Bakanlıklara tüzük ve 
yönetmeliklerden daha etkin olamayacakları da açıktır. Kaldıki o tüzük ve yönetmelikler de iyi sonuçlar alı
nacağı inancı ile hazırlanmışlardı. Bu bakımdan çeşitli kuruluşlarca yürütülmesi istenen çeşitli hizmetler be
lirli ve sorumlu bir teşkilatta toplanmadıkça ümit edilen koordinasyonla trafik düzeni gereği gibi sağlanamaz. 

Gerçekte trafik daha geniş çerçevede, Millî Taşıma Politikası ve buna uygun Ulaştırma Planı ile başlayan 
ve ancak bu çerçevede köklü çözüm bulunabilecek bir konudur. Her şeyden evvel Ulaştırma Bakanlığınca, 
Bakanlıklar arası bir koordinasyonla, sanayileşmenin ve iktisadî durumun gerektirdiği ulaştırma talebi ile yük 
ve yolcu taşımacılığı hacmi, trafik durumu, gelecekteki artış tahminleri ve mevcut olanaklar gibi faktörler göz 
önünde tutularak ulaştırma ihtiyacının saptanması gerekir. Bu ihtiyacı karşılamak için çeşitli taşıma sistem
lerinde, taşıma maliyetleri, mesafeler ve zaman, kapasite, trafik ve diğer hizmetler de düşünülerek taşıma mo
dellerinin tespiti ve müteakiben alınması gerekli idarî, hukukî tedbirler ve yatırım ihtiyaçlarını da ihtiva eden 
Millî Taşıma Politikasının belirlenmesi zorunludur. Buna uygun olarak da Ulaştırma planı yapılması lazımdır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı: 397) 



— 21 — 

Böylece taşıma sistemleri birbirini tamamlayacağından esaslar belli olur ve teşkilatlanma, yatırımlar, alt yapı 
ve uygun ulaştırma araçlarının imali esasları ile trafik ve diğer hizmetlerin kısa ve uzun vadede İslah ve dü
zenlenmesi de imkân dahiline girer. Mevzuat bu ihtiyaca göre düzenlenir. Tesis yetersizlikleri planlı olarak gi
derilir. Modern olmayan işletme düzeni, keyfilik ve günlük tedbirlerden kurtulma olanağına kavuşulur, iktisadî 
bir ulaştırma hizmeti sağlanmış olur. Trafikle ilgili konular da bu plana dayanarak ele alınabilir. 

Arz ettiğim bu esas evvela hükümet içinde yapım, işletme ve kontrol hizmetlerinin bir elde toplanmasını 
sağlayacak teşkilatlanmanın yapılmasını gerektirir. Aksi halde trafikte en etkin olan, planlama, alt yapı, yol 
güvenliğini sağlayıcı projeler, fizikî yapı, işaretleme, trafik ve araçlarla ilgili ilkelerin, hız sınırlandırılmalarının, 
hatta ağırlık kontrolü ve araç muayenelerinin, bir çok olanaksızlıklar içinde bulunan ve ihtisas dışı konularla 
görevlendirilen kuruluşların oluşturduğu ve sorumlulukların dağıldığı ortamda yürütülmesi mümkün değildir. 
Bu bakımdan ismi zabıta veya polis olduğu için içişleri Bakanlığına bağlı bir kuruluşun denetlemesi ve tasa
rıdaki tedbirlerle trafiğin gerektiği şekilde çözüme kavuşturulmasını olanaksız mütalaa etmekteyim. Ayrıca, 
daha ziyade şehirlerde toplanan trafik polisinin, yurtsaiühına dağılmış yapım ve işletme faaliyetini yürüten ku
ruluşlar gibi işe yurt çapında hâkimiyet sağlaması da çok güçtür. 

Bakanlıklararası lüzumlu ve faydalı koordinasyon çalışmaları yapılamadığına ait tatbikatta bir çok ör
nekler vardır. Komisyonumuzun çalışmaları sırasında da 7 nci madde müzakeresinde görüldüğü üzere, iç
işleri Bakanlığı ve Karayolları arasında tartı istasyonları ile araç muayene istasyonlarının maksada uygun 
olarak çalıştırılabilmesi hususunda işbirliği sağlanmasında dahi güçlükler görülmüştür. Aym şekilde bir güçlük 
12 nci maddede trafik komisyonu sorumluluğu konusunda da vardır. Tatbikatta, trafik kontrolündeki bir 
yolda görülen ve tehlike yaratabilecek bir çukur için trafik memurunun dikkati çekildiğinde «biz Karayol
larına bildirdik» cevabı almanıza karşı, Karayollarının haberi olmadığına rastlamak mümkündür. Kaydığınız 
bir yolda teknik sorumlu olmadığı gibi, trafik zabıtası orada çok kaza olduğunu size söyleyebiliyor ve bir 
işaret levhası da göremiyorsunuz. Bu küçük örnekler dahi işbirliği konusunda fikir vermeye yeterlidir ka
nısındayım. 

Kaldı ki, Komisyonumuzun çalışmaları sırasında, ilk günü mükemmeliyetine inanılarak takdim edilen ka
nun tasarısının incelenmesinde bir çok pürüzler çıkmış ve hemen her gün yeni maddeler getirilerek tasarı ta
mamen değişmiştir. Meydana gelen son şekil de aşağıda sunacağım veçhile yalnız sürücülere yönelik tek yön
lü hükümleri ihtiva etmekte olup, konuya esaslı bir çözüm getirmekten uzaktır. Bu bakımdan her şeyden 
evvel sorumlu bir makam emrinde yukarıda açıklamaya çalıştığım ilgili kuruluşların toplanması için teşkilat ko
nusunun ve esaslar üzerindeki çalışmaların halli önem taşır. 

2. Yeni kanun tasarısı, özellikle sürücülere yükümlülükler ve buna paralel olarak cezaları ihtiva eden tek 
taraflı tedbirler manzumesinden ibarettir. Tasarıda görev verilen kuruluşlara, trafiğin gerektirdiği tertipleri 
almaya zorlayıcı sorumluluklar yüklenmemiş ve hiç bir müeyyideye yer verilmemiştir. Bazı maddelerin is
viçre kanunundan tercüme edildikleri malumdur. Ancak onların o maddeye dayak olarak aldığı diğer ter
tipler dikkate alınmamıştır. Örneğin bir kaza halinde haber verme yükümlülüğünü getiriyoruz. Avrupa'da 
yol boyunca telefon kabinleri olduğundan bu husus mümkün ise de, Türkiye'de bu tesisler için görevli ve 
sorumlu bir teşküat yoktur. Araçlarda emniyet kemerleri ve diğer teçhizatı bulundurma zorunluluğu getiri
liyor ve muayenelerde kontrol ediliyor. Diğer taraftan 78 inci maddeye göre şehir içinde bile kemer tak
mayana para cezası keserek can güvenliği bu cezaya bağlanıyor. Halbuki sağlık tesislerinin kurulması para 
ve zamana bağlı olmakla beraber, görevlendirilen sorumlu yoktur. Olsa idi, bu güne kadar çok şeyler yapılmış 
olabileceğinde de şüphe yoktur. Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde inşa edilen ve hatta işaretlenmeyi nok
san yapanların sorumlulukları da yoktur. 

(Tasarıda trafik polisinin yetkileri artırılırken, burada sayılmaya gerek olmayan ve hepimizin karşılaştığı
mız, uygunsuz ve yanlış hareketlerde bulunan bazı görevlilere karşı hiç bir sorumluluk ve müeyyide geti
rilmemektedir. Az da olsa bu gibi şahısların yetkileri daha da artınca meydana gelebilecek durumların çeşitli 
cepheleri ile incelenmesinde yarar vardır. 

Sonuç olarak tasarı trafik problemlerinin hallini sürücülerin yükümlülükleri ile sağlamaya yönelik bulun
maktadır. Alman diğer tedbirler de bunun kontrolü niteliğindedir. 
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3. Tasarının 5 inci ve 7 nci maddelerinde genel olarak eğitim yapmak ve yaptırmak görevleri geçiyorsa da, 
halkın trafik eğitimi için yeterli ve belirli esaslar gösterilmemiştir. 

Cezalarla dolu olan bu Kanuna göre halka ve sürücülere yükümlülükleri ve dikkat edecekleri hususlar 
hakkında bilgi verilmesi görevinin bir geçici maddede bile belirtilmesi sağlanamamıştır. 

4. Tasarıda mevcut veya yer alması gereken bir kaç noktaya da değinmek ihtiyacını duymaktayım. 
a) 7 nci ve 50 nci maddelerde görüleceği üzere müsait yollarda hız artırılması öngörülmektedir. Hal

buki 90 Km. üzerindeki hızın memleketimizde trafiği ferahlatma ve zaman kazanma faydaları ile kıyasla
namayacak kadar sakıncaları vardır. Benzin sarfiyatı artacağından gayri iktisadidir. Yurdumuzda çoğunlukla 
eski araçlar ve yıpranmış lastikli vasıtalar seferde olduklarından, teknik arıza ve kaymalarla kazalar da 
artacaktır. 

b) Kazaların önlenmesinde malzemenin kalite kontrolünün de önem taşıdığı tabiîdir. Tamirhanelerin, ba
kım yerlerinin ve hatta benzin istasyonlarındaki pompaların dahi kontrolü gerekir. Tasarıda Sanayi ve Tekno
loji Bakanlığına hiç bir görev verilmediği gibi, böyle bir kontrolü yapabilecek teşkilat da mevcut değildir. 

c) VIII inci Bölümde görüldüğü gibi, hukukî durumlarda, hâkimin kararına bağlı olması gereken bazı hu
suslar da tasarıya konularak metin lüzumsuz şekilde uzatılmıştır. 

d) 20 nci Madde satışların noter senedi ile ve trafikte tescil edilerek muteber olacağını belirtmektedir. 
Ancak şimdiye kadar bir çok araç adî senetle satılmış veya devredilmiş olup, tescil edilmemiştir ve vergileri 
yeni sahiplerince ödenmemektedir. Daha bir sene bu usul geçerli kalacaktır. Bunların tescili konusunda müracaat
ları için geçici bir madde ve müeyyide konulmazsa, müracaatta bulunmayacaklarından kaçak durumları ya
kalanıncaya kadar devam eder, hurdaya çıkanlar bilinmez ve haksızlıklar da önlenemez. 

e) Cezaların nevi ve dengesi üzerinde de durulması gerekeceği kanaatindeyim. Örneğin belirli bir dönemde 
tespit edilen fena puanı dolduran bir sürücünün ehliyeti on gün geri alınacağı hükmü getiriliyor. Bu gibi sü
rücüler yakalandıkça para cezası ödeyerek etrafa ölüm tehdidi saçmaya devam edebilecekleridr. Trafik teşkilatı 
için esas olan, trafik fonuna para toplamak olmadığına göre bu gibilerin ehliyetlerinin alınması tedbiri önem 
taşır. Parası olanlar için, tasarıda getirilen para cezalarının etkili bir önemi olmayacağından diğer tedbirler 
düşünülmesinde faydalar bulunduğu kanaatindeyim. 

Arz ederim. 
Saygılarımla 

Hidayet Uğur 
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Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonu 26 Ekim 1982 
Sayı : 13 

Esas No. : 1/116 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Karayolu Trafik Kanunu Tasarısı» hak
kında Başkanlıkça komisyonunuz görüşünün alınması uygun görülmüştür. 

Ayrıca Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesinden* alınan 11.10.1982 gün ve K.K.T.D. de 
18 -101/168/06711 sayılı yazıda da söz konusu tasarının komisyonumuzca gündeme alınarak komisyonlarda 
ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi istenildiğinden İçtüzüğün 33 üncü ve 36 ncı maddeleri 
gereğince tasarının cezaî hükümleri yönünden görüşlerinizin komisyonumuza bildirilmesini saygılarımla rica 
ederim, 

Eşref AKINCI 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 

KomSisyonu Başikanı 

Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 1 Şubat 1983 
Esas No. : 1/116 
Karar No. : 52 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 26.10.1982 tarih ve 13 sayılı yazınız. 
İlgideki yazınız ekinde gönderilen Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı ile Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 

Ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca hazırlanmış olan metin ve söz konusu komisyon raporu örne
ği incelendi. 

1. Her iki tasarının sistematiği, tasarının önce bölümlere, bölümlerin kısımlara ayrılması esasına göre 
düzenlenmiştir. Oysa ki Anayasamız kanun yapma tekniğine uygun olarak önce kısımlara ayrılmış, kısımlar 
da bölümlere ayrılmış olduğundan, tasarı sistematiğinin bu esasa göre yeniden düzenlenmesi, 

2. Tasarının 6 ncı maddesinin (a) bendinin 3 üncü fıkrasında yer alan «trafik zabıtasına genel zabıta gö
revi verilemez» hükmü İcra ve İflas Kanununun, 81 inci maddesi hükmü ile çelişmektedir. İcra ve İflâs 
Kanununun 81 inci maddesi «zor kullanmak hususunda bütün zabıta memurları icra memurunun yazılı mü
racaatı üzerine kendisine muavenet ve emirlerini ifa etmekle mükelleftirler» hükmünü ihtiva etmektedir. 
Bu maddede «bütün zabıta memurları denildiğine göre «Trafik zabıtası memurlarının» da bu madde kapsa
mına girdiği açıkça anlaşılmaktadır. Trafik zabıtasının yardım ve müzahareti olmaksızın icra memurlarınca 
haczine karar verilen motorlu araçların bulunup yakalanması ve bunlar üzerine haciz konulması mümkün 
olmamaktadır. Tasarının «trafik zabıtasına genel zabıta görevi verilemeyeceğine» dair yukarıda anılan hük
mü, trafik zabıtasının haciz işlemlerini yerine getirmek hususundaki görevi kabullenmemesine yol açmakta-
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dır. Bu durum ise motorlu nakil araçları hakkındaki haciz işlemlerinin yerine getirilememesi sonucunu hâ
sıl etmektedir. Bu sakıncanın ortadan kaldırılması için söz konusu fıkraya «İcra ve İflâs Kanununun 81 inci 
maddesi hükmü saklıdır» cümlesinin ilave edilmesi, 

3- Tasarının 33 üncü maddesinde yer alan özel izne bağlı yüklerin taşınması için gerekli izni almayanlar 
hakkında müeyyide getirilmemiştir. Bu yasaklamaya uymayanlar için de bir cezaî müeyyide getirilmesi ge
rektiğinden maddenin, «Bu zorunluluğa uymayanlar iki'bin lira para cezası ile cezalandırılırlar ve araç; 
özel izni alınıncaya kadar trafikten men edilir.» şeklinde düzenlenmesi, 

4. Tasarının diğer maddelerinin Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyo
nunca kabul edilen şekilde aynen kabul edilmesi uygun görülmüştür. 

Raporumuz saygıyla arz olunur. 

Rıfat BAY AZIT M. Fevzi UYGUNER Enis MURATOĞLU 
Başkan Başkanvekili Sözcü 

Serda KURTOĞLU Yavuz ALTOP İbrahim BARANGİL 
Kâtip Üye Üye 

(İmzada Bulunamadı) 

Necip BİLGE Halil ERTEM Halil GELENDOST 
Üye Üye Üye 

(İmzada Bulunamadı) (İmzada Bulunamadı) 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK Besir HAMİTOĞULLARI Ömer Adnan OREL 
Üye Üye Üye 

(İmzada Bulunamadı) 

Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonu 

Karar No. : 37 

DANIŞMA MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 26.8.1981 tarihinde, Millî Güvenlik Konseyi Baş
kanlığına arzı kararlaştırılan «Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı»; Millî Güvenlik Konseyinin ilgili komis
yonlarında ön incelemeleri yapıldıktan sonra, gereği yapılmak üzere 11.1.1982 tarihinde Danışma Meclisi Baş
kanlığına gönderilmiştir. 

Tasarı, Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ile Adalet Komisyonlarında incelen
miştir. Komisyonumuzda 'kanun tasarısının müzakerelerine, yukarıda belirtilen komisyonların raporları da göz 
önünde tutularak, İçişleri, Adalet, Bayındırlık, Ulaştırma ve Ticaret Bakanlıklarının yetkili temsilcilerinin de 
katılması ile 4.4.1983 tarihinde başlanılmış ve on oturum yapan komisyonumuzda, tasarının tümü kabul edi
lerek maddeleri, aşağıda belirtildiği şekilde aynen, değiştirilerek veya Bayındırlı'k, Ulaştırma Komisyonunun 
değiştirilen benimsenerek kabul edilmiştir. 

Kanun Tasarısı halen yürürlükte bulunan 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun tümünü değiştir
mekle beraber, amaç ve 'kapsam yönünden büyük bir ayrıcalık getirmemektedir. Tasarının getirdiği deği
şiklik ve yenilikleri şöyle özetleyebiliriz : 

Kanun Tasarısı, mevcut 6085 sayılı Kanun ile onu tadil eden kanunların değiştirilmesi veya yeni bir kaç 
hüküm eklenmesi şeklinde ele alınmamış, bütün konuları 'kapsayacak şekilde yeni baştan hazırlanmıştır. 
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Tasarı, trafik konusunda yetkili, görevli ve sorumlu kuruluşları ayrı ayrı saymış, görev, yetki ve sorum
luluk sınırları belirlenmiştir. 

Hukukî sorumluluk ve sigorta konularına yenilik getirilirken, eğitim 'konusuna ağırlık verilmiştir. 
Cezalar yeniden düzenlenmiş, trafik zabıtasına plâkaya ceza yazma imkânı tanınmış, işlenen suça göre 

puan sistemine yer verilmiştir. 
Hizmetin özelliğine göre, teknik, genel idare ve sözleşmeli personelin çalıştırılması öngörülmüş, tescil bü

roları kurulması sağlanmıştır. 
Trafikle ilgili her türlü ihtiyacın karşılanabilmesi için «Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu» kurulmuş

tum 
Kanunun kapsamı, mümkün olduğu ölçüde genişletilmiştir, 
Yürürlükte olan yasada yer almayan ve eksik olan tanımlar ve kurallar yeniden düzenlemm^tir. 
Trafik konusundaki görevli kuruluşlar ile bunlar arasındaki koordineyi sağlayacak hükümlere yer ve

rilmiştir. 
Trafik zabıtasının 'kuruluşları genişletilmiş, denetim hizmeti yapanları aslî görevlerine döndürmek üzere, 

sivil personelin çalıştırılacağı «Tescil Büroları» kurulmuştur. 
il trafik komisyonlarından ayrı olarak ilçe trafik komisyonları da kurulmuş, komisyondaki üye sayısı 

azaltılmış, yetkili ve uzman kişilerden oluşması sağlanmıştın 

Merkez Trafik Komisyonu kaldırılmış, «Trafik Danışma ve Eğitim Komisyonu» kurulmuştur. 
Araçların tescil işlemleri yeniden düzenlenmiştir. 
Sürücü Belgeleri yeniden sınıflandırılmış sürücü belgesi almada pratiklik ve kolaylıklar sağlanmıştır. 
Sürücü sınavlarının trafik zabıtasınca yapılması öngörülmüştür. 
Cezaların uygulanmasında yeni esaslar getirilmiş, trafik para cezalarının banka ve posta ile ödenmesine 

imkân tanınmıştır. 
Eğitim ile ilgili hükümlere yer veri'lmiş, sürücü okulları ve çocuk eğitim parklarının açılması konusunda 

yeni esaslar getirilmiştir. 
Basılı kağıt ve plakaların Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunca basılıp dağıtılmasına son verilmiştir. 
Bilgi işlem merkezi kurulması öngörülmüştür. 
Trafik düzeni, güvenliği ve denetimi konularında görevli ve yetkililere yardımcı olmak; teklif ve öneri

lerde bulunmak üzere Fahrî Trafik Müfettişliği ihdas edilmiştir. 

Taksi otomobillerinde «taksimetre», kamyon, çekici ve otobüslerde «takoğraf» bulundurulması zorunlu
luğu getirilmiştir. 

Sürücülerin kısmen alkollü araç kullanmaları imkânı tanınmıştır. 
Temel Eğitim ve orta dereceli okullarda trafik dersi okutulması zorunlu' hale getirilmiştir. 
Araçların fennî muayenesi yeni esaslara bağlanmış, bu görev tümü ile Karayolları Genel Müdürlüğü Ku

ruluşuna verilmiştir. 
Ülkemizde trafik kazalarının oluş nedenlerine ilişkin, gerek millî gerekse milletlerarası seviyede yapılan 

bilimsel toplantılarda ve istatisti'ki bilgilerin değerlendirilmesinde; trafik kazaları ve düzensizliğinde başlıca 
temel nedenlerinin, alt yapı yetersizliği ile trafik mühendisliğine ilişkin hizmetlerin yeterli düzeyde olmayı
şı, yoldan faydalananların eğitimsizliği, cezaî müeyyidelerin azlığı ve denetim hizmetlerinde yeterli etkinliğin 
sağlanamamasıdır. 

Yıllık istatistik bilgilerden elde edilen sonuçlara göre; Türkiye'mizde trafik kazaları sonunda meydana ge
len ölüm ve yaralanmalar ile maddî kayıplar; trafik sorununun hangi' boyutlara ulaştığını açık bir şekilde vur
gulamaktadır. 

Hükümetimiz işte bu tablo karşısında yürürlükte olan 6085 sayıü Kanunun boşluklarını ortadan kal
dırmak, görev, yetki ve sorumlulukları daha belirgin hale getirmek ve nihayet kanunun, günün şartlarına 
göre, yetersiz kalan müeyyidelerini yeniden tanzim etmek amacıyla, ilişikte sunulan kanun tasarısını hazır
layarak, Danışma Meclisine sunduğu anlaşılmış olup, Tasarının madde gerekçeleri aşağıda yazılmıştır. 

Tasarının genel düzenlemesinde, Anayasa'nın düzenleme şekline uyularak, «BÖLÜMLER» «KISIM», «KI
SIMLAR» «BÖLÜM» şeklinde değiştirilmiştir. 
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Tasarının 1 inci maddesi, Komisyonumuzca Bakanlar Kurulundan gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 2 mci, maddesinin birinci fıkrasında yer alan «uygulanmasını» kelimesinden sonra gelen «,» 

kaldırılmış yerine «ve» bağlacı konulmuştur. İkinci fıkranın «a.» bendinin son satırında yer alan «fayda
lanılan yerler» tabirinden sonra «ile» bağlacı eklenmiş, aynı fıkranın «b.» bendinin ilk kelimesi olan «Giriş» 
«Erişme» olarak, «kısımlarda» kelimesi «kısımlarında da» şeklinde değiştirilmiş, «karayolu sayılır ve» tabiri 
tasarı metninden çıkarılmıştır. Aynı bendin son satırında geçen «bu kanun hükümleri uygulanır» deyimi (a) 
ve (b) bentlerini kapsayan bir cümle olduğu kanısına varılarak söz konusu deyim (b) bendinden çıkarılarak 
(a) ve (b) benltlefini kapsayacak şekilde (b) bendinim almdâ ayrı bir paragraf halinde yazılmıştır. 

Tasarının 3 üncü maddesinde tarifleri yapılan tanımların çok olması nedeniyle Komisyonumuzca her bir 
tanımın ayrı ayrı görüşülerek oylanması kabul edilmiştir. 

Trafik, Karayolu, Karayolu yapısı tanımları hükümetten gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
'Mülk tanımında geçen «gayrimenkullerdir» kelimesi «taşınmaz mallardır» şeklinde düzeltilerek kabul 

edilmiştir. 
Karayolu sınır çizgisi bu tanımda Ulaştırma Komisyonu metni esas alınmış ve tanımın ikinci paragrafında 

geçen «varsa» kelimesinden sonra yer alan «;» kaldırılmış ve Ulaştırma Komisyonunun metni bu değişik
likle kabul edilmiştir. 

İki yönlü karayolu, tek yönlü karayolu tanımları Ulaştırma Komisyonundan gelen şekli ile aynen ka
bul edilmiştir. 

Bölünmüş karayolu, Erişme Kontrollü karayolu, Geçiş yolu, bağlantı yolu, Ana yol tanımları Hükümetten 
gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Talî yol tanımında yer alan «ve geometrik ölçüleri» tabirinin anayolda bir üstünlük sağlamadığı bunun 
yerine trafikte «yoğunluk» unsurumun ağır bastığı düşüncesiyle söz konusu tabirin tasarı metninden çıkarıl
ması bunun yerine «yoğunluğu» kelimesinin konulması 'benimsenmiştir, 

Taşıt yolu (Kaplama), Yaya yolu (Kaldırım) tanımları hükümetten gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
Bisiklet yolu bu tanımda geçen «kullanılmasına» kelimesi «kullanmalarına» olarak değiştirilmiştir. 
Yaya geçidi, Kavşak, Banket, Şerit tanımları hükümetten gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
Alt geçit bu tanımda geçen «engele» kelimesi «engeli» şeklinde düzeltilmiştir. 
Üst geçit, Demiryolu Geçidi (Hemzemin geçit) tanımları hükümetten gelen şekli ile aynen kabul edil

miştir. 
Okul geçidi bu tanımda Bayındırlık Komisyonu Metni esas alınmış ve tarifde geçen «taşıt yolunda ayrıl

mış,» tabirinden sonra gelen «,» yerine «ve» bağlacı konulmuştur. 
Ada, ayırıcı, park yeri, karayolu üzeri park yeri tanımları Hükümetten gelen şekli ile aynen kabul edil

miştir. 
Karayolu dışı park yeri tanımın son satırında yer alan ve birleşik yazılan «parkyeridir» tabirindeki iki 

kelime ayrı yazılarak «park yeridir» şeklinde düzeltilmiştir. 
Otomobil tanımı Hükümetten gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
Minibüs tanımında yer alan «başka sekiz» tabirinden sonra gelen «ile» bağlacı «ila» şeklinde düzeltil

miştir. 
Kamyonet, kamyon tanımları Hükümetten gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
Otobüs bu tanımda parantez içinde geçen «Troleybüslerde bu sınıfa girer.» tabiri ayrı bir cümleyi oluş

turduğu için parantez dışına çıkarılmış «troleybüslerde» kelimesindeki dahi anlamına gelen «de» eki ayrı ya
zılmıştır. 

Çekici, arazi taşıtı tanımları Hükümetten gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
özel amaçlı taşıt tanımında geçen «televizyon, kütüphane, araştırma» tabirinin sonundaki «,» kaldırı

larak yerine «araçları ile» deyimi konulmuştur. 
Kamu hizmeti taşıtı, römork, yarı römork, hafif römork, motosiklet, bisiklet, motorlu bisiklet tanım

lan hükümetten gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
Lastik tekerlekli traktör tanımında geçen «yarı römork çekebilen» deyiminden sonra «,» konulmuştur. 
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İş makineleri tanımında yer alan «yol inşa makineleri ile benzeri» tabirinden sonra gelen «gibi» kelimesi 
tasarı metninden çıkarılmıştır. 

Tramvay tanımı Hükümetten gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
Okul taşıtı ve taşıt katarı tanımları da Ulaştırma Komisyonundan gelen şekli ile aynen kabul edilmiş

tir. 
Araç tanımı Hükümetten gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
Taşıt tanımında yer alan ve tırnak içinde geçen «motorlu taşıt» tabirinden sonra «,» konulmuş vç «yürü

tenlere de» kelimesindeki «de» eki kaldırılmıştır. 
Sürücü tanımı Hükümetten gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Amatör sürücü, profesyonel sürücü (şoför) tanımlarında Ulaştırma Komisyonu metni aynen kabul edil
miştir. 

Araç sahibi tanımı hükümetten gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
İşleten tanımında Ulaştırma Komisyonunun metni aynen kabul edilmiştir. 
Yolcu tamımı Hükümetten gelen şâkli ile aynen kabul edikn'işltir. 
Hizmetli tanımının birinci satırında bulunan «araçlarda» kelimesinden sonra «,» konulmuştur. 

Durak tanımı Hükümetten gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
Garaj tanımında yer alan «veya servisininde» kelimesinde dahi anlamına gelen «de» eki kelimeden ayrı 

yazılmak suretiyle düzeltilmiştir. 
Terminal, servis istasyonları tanımları Hükümetten gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
Akaryakıt istasyonu tanımında Ulaştırma Komisyonu metni aynen kabul edilmiştir. 

Muayene istasyonu, trafik kazası, durma, duraklama, park etme, geçiş hakkı, geçiş üstünlüğü, taşıma sınırı 
(kapasite) tanımları Hükümetten gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Gabari tanımında Ulaştırma Komisyonu metni aynen kabul edilmiştir. 
Azamî ağırlık tanımı Hükümetten gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
Yüksüz ağırlık tanımında geçen «alet, edevat, parça» kelimelerinden sonra «,» konulmuştur. 
Yüklü ağırlık, dingil ağırlığı, azamî dingil ağırlığı, azamî toplam ağırlık tanımları Hükümetten gelen 

şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
Trafik işaretleri tanımında Ulaştırma Komisyonu metni esas alınmış ve tanımda geçen «sesli işaretler» 

tabirinin yanma «,» konulmuştur. 
İşaret levhası tanımında Ulaştırma Komisyonu metni aynen kabul edilmiştir. 

Işıklı ve sesli işaretler tanımında Ulaştırma Komisyonu metni esas alınmış ve trafikte yer alan «yanma 
süresi olan» kelimelerinden sonra «,» konulmuştur. 

İşaretleme tanımı Hükümetten gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
Trafikten men, bu tanımda Ulaştırma Komisyonu metni esas alınmış ve tarifin ikinci fıkrasında yer alan 

«sınıflandırılması» kelimesinin sonuna «na» eki ve «ve» bağlacı ilave edilmiştir. 
Tasarının 2 nci kısım başlığında yer alan «Kuruluşlar» kelimesinden sonra gelen «-» kaldırılmış bu işaret 

yerine «,» konulmuştur. 
Tasarının 4 üncü maddesinde, Ulaştırma Komisyonunun dördüncü madde metni esas alınmış ve bu metin 

Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 5 inci maddesinde, Ulaştırma Komisyonunun beşinci madde metni esas alınmış ve değişiklik

ler bu metin üzerinde yapılmıştır. Madde başlığında geçen «merkez» ve «bölge» kelimelerinden sonra birer 
«,» konulmuş «il ve ilçe» kelimelerinin baş harfleri büyük harflerle yazılmış ve bu değişiklikler maddenin 
birinci fıkrasının «a.» bendinin bir numaralı alt bendinde de aynen yapılmıştır. Bu maddenin «b.» bendinin 
alt bent numaralarında açılan parantezler kaldırılmıştır, Maddenin üçüncü fıkrasında geçen «trafik kuruluşları» 
tabirinden sonra «nın» eki ilave edilmiş, bunlardan sonra gelen «bunların» kelimesi metinden çıkarılmış ve «gö
revlendirilecek personelin» tabirinden sonra «nitelikleri,» kelimesi eklenmiştir. 

Tasarının 6 ncı maddesinde Ulaştırma Komisyonunun altıncı madde metni esas alınmış ve değişiklikler 
bu metin üzerinde yapılmıştır. 
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Bu maddenin «a.» bendinde geçen «adlî ve idarî olaylarda» tabirinden sonra gelen «de» eki kaldırılmış, 
bunları takip eden «yapmakla» kelimesinden sonra dahi anlamına gelen «da» eki ilave edilmiş ve «zabıta gö
revi verilemez» deyiminden sonra gelen «,» kaldırılarak yerine «;» konulmuştur. 

Maddenin jandarmaya trafik suçunu önlemeyi düzenleme bakımından yetki veren «b.» bendi Komisyonu
muzca jandarmayı trafik suçlarından dolayı verilecek para cezalarında para işlerine karıştırmamak için ye
niden düzenlenmiştir. 

Tasarının 7 nci maddesinde Ulaştırma Komisyonunun yedinci madde metni esas alınmış ve bu madde
nin «e.» bendinde yer alan «yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında» tabiri «içişleri Bakanlı
ğının uygun görüşü alınmak suretiyle» cümlesini oluşturan deyimin başına alınmıştır. 

Tasarının 8 inci, 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci maddelerinde Ulaştırma Komisyonunun 7 nci, 8 inci, 9 uncu, 
10 uncu ve 11 inci madde metinleri esas alınmış ve Tasarının 7 nci, 8 inci, 9 uncu. 10 uncu ve 11 inci mad
deleri olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 12 nci maddesinde Ulaştırma Komisyonunun 12 nci madde metni esas alınmış ve bu maddenin 
«b.» bendinin alt bent numaralarında açılan parantezler kaldırılmıştır. 

Tasarının 13 üncü maddesinde Ulaştırma Komisyonunun 13 üncü madde metni esas alınmış ve bu mad
denin ikinci fıkrasının «c.» bendinde geçen «en kısa zamanda ortadan kaldırılarak» tabirinden sonra «,» ve 
dördüncü fıkrada yer alan «gerekli tedbirlere ait esaslar» deyiminden sonra da, «,» konulmuştur. 

Tasarının 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının «b.» bendinde bulunan «yazı yazarak, çizerek ve başka» 
tabirindeki «ve» bağlacı «veya» şeklinde değiştirilmiş ve maddenin son fıkrasında bulunan «a. fıkrası» tabiri 
yerine «1 inci fıkrasının a. bendi» şeklinde düzeltilmiş ve aynı fıkranın ikinci satırında geçen «b.» fıkrası «ta
birinin yerine «b. bendi» şeklinde değiştirilerek düzeltilntiştir. 

Ulaştırma Komisyonunun 15 inci madde metni esas alınmış ve bu maddenin birinci fıkrasında yer alan 
«ile benzeri trafik işaretleri» deyiminden sonra «,» konulinuştur. 

Tasarının 16 nci maddesinde Ulaştırma Komisyonunun 16 nci madde metni esas alınarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Tasarının 17 nci maddesinde Ulaştırma Komisyonunun 17 nci madde metni esas alınmış ve bu maddenin 
ikinci fıkrasının son satırında parantez içinde yer alan «(tmar Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere)» tabiri 
parantezden çıkarılmış, sözkonusu tabirde geçen «karmak üzere» kelimeleri metinden çıkarılarak geriye ka
lan ve «İmar Kanunu hükümleri saklıdır» şeklinde değiştirilen bu deyim, «sorumlu kuruluştan izin alınması 
zorunludur» tabirinden sonra yazılmıştır. 

Tasarının 18 inci maddesinde Ulaştırma Komisyonunu 18 inci madde metni esas alınarak Komisyonu
muzca aynen benimsenmiştir. 

Tasarının 19 uncu maddesi Hükümetten gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 20 nci, 21 inci, 22 nci maddelerinde Ulaştırma Komisyonunun 20 nci, 21 inci ve 22 nci mad

de metinleri esas alınmış ve Tasarının 20 nci, 21 inci ve 22 nci maddeleri olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 23 üncü maddesinde Ulaştırma Komisyonunun 23 üncü madde metni esas alınmış ve bu madde

de geçen «belge ve plakaları» tabirinden hangi belgelerin amaçlandığının belirtilmesi için sözkonusu tabir ye
rine «tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakaları» deyimi benimsenmiştir. 

Tasarının 24 üncü maddesinde Ulaştırma Komisyonunun 24 üncü madde metni esas alınmış ve bu metin 
Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 25 inci maddesinde Ulaştırma Komisyonunun 25 inci madde metni esas alınmış ve bu madde
nin birinci fıkrasının «b.» bendinde geçen «a.» fıkrasında tabiri «1 inci fıkrasının a bendinde» şeklinde değiş
tirilmiştir. 

Tasarının 26 nci maddesinde Ulaştırma Komisyonunun 26 nci madde metni esas alınmış ve bu metin 
komisyonumuzca da aynen benimsenmiştir. 

Tasarının 27 inci maddesinde, ulaştırma komisyonunun 27 inci madde metni esas alınmış ve bu mad
denin 4 üncü fıkrasında, bu madde hükmüne uymayan işleten ve sürücülere verilecek olan 500 lira para 
cezası, 5435 sayılı Kanunun ikinci maddesini değiştiren 21.1.1983 gün ve 2787 sayılı kanun ile asgarî ceza 
haddi 500 liradan 1500 liraya çıkarıldığı için «500 lira» olarak hükme bağlanan para cezası «1 500 lira» 
olarak değiştirilmiştir. 
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Tasarının 28 inci maddesi hükümetten gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 29 uncu, 30 uncu ve 32 inci maddelerinde Ulaştırma Komisyonunun 29 uncu, 30 uncu, 32 nci 

madde metinleri esas alınmış ve bu maddeler komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 31 inci maddesinde ulaştırma komisyonunun 31 inci madde metni esas alınmış ve bentlerde 

açılan parantez işaretleri kaldırılmıştır. 
Tasarının 33 üncü maddesi hükümetten gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 34 üncü maddesinin son fıkrasının birinci satırında yer alan «a. fıkrasında» deyimi «a. bendin

de» olarak değiştirilmiştir. 
Tasarının 35 inci, 36 nci, 37 nci, 38 inci maddelerinde ulaştırma komisyonunun 36 nci, 37 nci, 38 inci 

madde metinleri esas alınmış ve bu metinler komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 39 uncu maddesinde, ulaştırma komisyonunun 39 uncu madde metni esas alınmış ve bu mad

denin (bentlerinde açılan parantezler kaldırılmış, maddenin birinci fıkrasını «d» bendinin beşinci paragrafın
da geçen «d. fıkrası» tabiri «d. bendinde» olarak düzeltilmiş, yine aynı bendin altıncı paragrafında «(a), 
(b) ve (c) fıkralarındaki» deyimi «(a), (b) ve (c) bendlerin'de» şeklinde düzeltilmiştir. 

40 inci madde ve daha sonraki maddelerde ulaştırma komisyonu metni ile hükümet tasarısı metni ara
sında çok farklılık olduğu görülerek komisyonumuz görüşmelerinde ulaştırma komisyonunu metnini esas 
almıştır. 

Ulaştırma Komisyonu metninin 40 inci maddesinin «a. bendi» aynen kabul edilmiş ve «b. bendi» yaban
cılara beraberlerinde getirdikleri arabaları ile ülkemizde rahat seyahat edebilme imkanı sağlamak için ko
misyonumuzca yeniden düzenlenmiştir. 

Ulaştırma Komisyonu metni 41 inci, 42 nci, 43 üncü, 44 üncü ve 45 inci maddeleri de komisyonumuzca 
da aynen kabul edilmiştir. 

Ulaştırma Komisyonunun 46 nci madde metninin son fıkrasında «bin lira» olarak hükme bağlanan pa
ra cezasının miktarı az bulunarak «bin beşyüz liraya» çıkarılmış ve aynı nedenle 47 nci madde metninin son 
fıkrasında yer alan para cezaları «ikib'in liradan» «ikibinbeşyüz liraya», «bin liradan» «binbeşyüz liraya» 
yükseltilmiştir. 

Ulaştırma komisyonunun 48 inci, 49 uncu ve 50 inci madde metinleri komisyonumuzca da aynen ka
bul edilmiştir. 

Ulaştırma komisyonunun 51 inci madde metninin sonuna, yollarda azamî ve asgarî hız miktarları be
lirtileceği için komisyonumuzca iki fıkra eklenmiştir. 

Ulaştırma komisyonunun 52 nci, 53 üncü, 54 üncü, 55 ind, 56 nci, 57 nci, 59 uncu ve 60 inci madde me
tinleri ufa'k redaksiyon düzeltmeleri ile aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 58 ind maddesi hükümetten gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
Ulaştırma komisyonunun 61 ind maddesinin birinci fıkrasının «ı.» bendinde geçen «park etmek için» ta

birinden sonra gelen «izin verilen süreye ait ücretin ödenmemesi halinde,» deyimi metinden çıkarılarak ye
rine «tespit edilen süre ve şeklin dışında,» deyimi benimsenmiştir. 

Tasarının 62 nci maddesi hükümetten gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
Ulaştırma komisyonunun kabul ettiği metnin 63 üncü maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Ulaştırma komisyonunun kabul ettiği metnin 64 üncü maddesinin birinci fıkrasının «a.» bendinin (3) 

numaralı alt bendinde taşıt vasıtalarının, imali ile ilgili hususların belirtilmekte olduğu anlaşılmış, oysa bu 
bent ile amaçlanan, taşıtların ışıklarının kullanma şeklinin belirtilmesi olduğundan söz konusu bent komis
yonumuzca yeniden düzenlenmiştir. 

Ulaştırma Komisyonu metninin 65 inci maddesinin birinci fıkrasının «e.» bendinde yer alan «açık yük 
üzerine» deyiminden sonra «veya» bağlacı eklenmiştir. 

Ulaştırma Komisyonu metninin 66 nci, 67 nci, 68 inci (ufak redaksiyon düzeltmesi ile), 69 uncu, 70 
inci 71 inci ve 72 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Ulaştırma Komisyonu metninin 73 üncü maddesinin madde başlığında ve maddenin içinde geçen «say
gısız sürme» tabirini «tedbirsiz sürme» ifadesini kapsadığı görüşüne varılarak maddenin başlığında yer alan 
«ve saygısız» tabiri ile maddenin üçüncü satırında geçen «veya saygısızca» deyimleri metinden çıkarılmış
tır. 
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Tasarının 74 üncü maddesi hükümetten gelen şekli ile aynen ka'bul edilmiştir. 
Ulaştırma Komisyonu metninin 75 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Ulaştırma Komisyonu metninin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasının «b.» bendinde geçen «olduğundan» 

kelimesi «olduğuna» şeklinde değiştirilmiştir. 
Tasarının 77 nci maddesi hükümetten gelen şekli ile aynen ka'bül edilmiştir. 
Ulaştırma Komisyonu metninin 78 inci, 79 uncu, 80 inci, 81 inci, 82 nci, 83 ve 84 üncü maddeleri ko

misyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Ulaştırma Komisyonu metninin 85 inci, 86 ncı ve 88 inci maddesi komisyonumuzca da aynen kabul edil

miştir. 
Ulaştırma Komisyonu metninin 87 nci maddesinde yer alan «işletenin sorumluluğu,» tabirinin sonunda 

bulunan «,» kaldırılarak yerine «ve» bağlacı konulmuştur. 
Ulaştırma Komisyonu metninin 89 uncu madde başlığında yer alan «giderimi» kelimesinin gidermek 

kökünden geldiği, «gidermek» tabiri ise birşeyi bir maniyi, kaldırmak demek olduğu için 'burada tazmin an
lamında kullanılmak 'istenilen «giderimi» kelimesi yerine «tazmini» kelimesi benimsenmiş ve maddenin 
ikinci fıkrasında geçen «sorumlu tutulduğu,» ta'birinden sonra gelen «,» kaldırılmıştır. 

Ulaştırma Komisyonu metninin 90 ve 91 inci maddeleri komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Ulaştırma komisyonu metninin 92 nci maddesinin «f.» bendini teşkil eden cümlenin sonundaki «,» kal

dırılmış ve cümle «.» ile bitirilmiştir. 
Ulaştırma Komisyonu metninin 93 üncü, 94 üncü, 95 inci, 96 ncı, 97 nci ve 98 inci maddeleri komisyo

numuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Ulaştırma Komisyonu metninin 99 uncu maddesinde üçüncü fıkra olarak yazılan cümle, komisyonumuz

ca ikinci fıkranın devamı olarak benimsenmiş ve bu şekilde söz konusu cümle ikinci fıkra ile birleştirilmiş
tir. 

Ulaştırma Komisyonu metninin 100 üncü, 102 nci, (ufak redaksiyon düzeltmesi ile), 103 üncü, 104 üncü 
105 inci, 106 ncı ve 107 nci maddeleri komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Ulaştırma Komisyonu metninin 101 inci maddesinin birinci fıkrasının son kelimesi olan «yapılabilir» 
kelimesi «yapılır.» şeklinde düzeltilerek birinci fıkra ile ikinci fıkra birleştirilmiştir. 

Ulaştırma Komisyonu metninin 108 nci maddesinin, 'birinci ve yedinci fıkrasında geçen «Maliye Ba
kanlığı» yerine sigorta ile ilgili hükümlerin uygulamasında «Ticaret Bakanlığı» sorumlu olduğu için Maliye 
Bakanlığınca oluşturulacak fonda şahısların talepleri ile ilgili konuda mevzuat yönünden bazı aksamaların 
olabileceği düşünülerek söz konusu fonun ihtisası sebebiyle «Ticaret Bakanlığı» bünyesinde oluşturulması 
komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Ulaştırma Komisyonu metninin 109 uncu, 110 uncu, 111 inci, 112 nci ve 113 üncü maddeleri komisyo
numuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 101 inci maddesi, komisyonumuzca 114 üncü madde olarak, yine tasarının 102 nci maddesi, 
komisyonumuzca 115 inci madde olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Ulaştırma Komisyonu metninin 116 ncı maddesinin üçüncü, dördüncü ve 'beşinci fıkraları olarak düzen
lenen paragraflar ikinci fıkranın sonuna eklenerek madde iki fıkra haline getirilmiştir. 

Ulaştırma Komisyonu metninin 117 nci maddesi komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Ulaştırma komisyonu metninin 118 inci maddesinde düzenlenen husus; «puanlama» konusu olduğu için 

madde başlığında bu ifadenin yer alması gerektiği kanısına varılarak «belirli süreler içinde alınan, cezalar» 
tabirinden sonra «ve puanlama» deyimi eklenmiştir. 

Ulaştırma komisyonu metninin 119 uncu maddesinin birinci fıkrasında yazı ile yazılan «iki» sayısı ra
kamla yazılmış, ikinci fıkrada «yazılı suçlardan mahrumiyet» tabirinde yer alan «mahrumiyet» kelimesi yerine 
«mahkûmiyet» kelimesi konulmuş ve yine bu fıkrada «ceza süresini geçmemek üzere,» tabiri iki «,» arasına 
alınmıştır. 

Ulaştırma komisyonu metninin 120 nci ve 122 nci maddesi komisyonumuzca da aynen 121 inci maddede 
ise ufak redaksiyon düzeltmesi ile kabul edilmiştir. 

Ulaştırma komisyonu metninin 123 üncü maddesinin ikinci fıkrasında geçen «gerçek ve tüzelkişilerede» ta
birinde yer alan «kişilerede» kelimesinin sonundaki «de» eki kaldırılmıştır. 
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Ulaştırma komisyonu metninin 124 üncü 125 inci, 126 ncı, 127 nci ve 128 inci maddeleri komisyonumuzca 
da aynen kabul edilmiştir. 

Ulaştırma komisyonu metninin 129 uncu maddesinin birinci fıkrasının «b.» bendinin (4) numaralı alt ben
dinde yer alan «Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun» görevleri «Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası 
Anonim Şirketine» devredildiği için söz konusu kurum adını tasarı metninden çıkarılarak yerine «Türkiye 
Cumhuriyeti Turizm Bankası Anonim Şirketi» tabiri konulmuştur. 

Ulaştırma komisyonu metninin 130 uncu, 131 inci, 132 nci, 133 üncü ve 134 üncü maddeleri komisyonu
muzca da aynen kabul edilmiştir. 

Ulaştırma komisyonu metninde «YÖNETMELİKLER» madde başlığını taşıyan 135 inci madde, komis
yonumuzca tasarı metnine «Fahri Trafik Müfettişliği» müessesesi getirildiğinden söz konusu maddenin baş
lığına «Fahri Trafik Müfettişliği» yazılmış ve bu şekilde ulaştırma komisyonu metninin 135 inci maddesi, 
136 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

Ulaştırma komisyonu metninin geçici birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci maddeleri 
komisyonumuzca da aynen kabul edilmiş ve geçici maddelerdeki değişikliklerle ilgili ulaştırma komisyonunun 
gerekçeleri komisyonumuzca da aynen benimsenmiştir. 

Ulaştırma komisyonu metninde «yürürlükten kaldırılan hükümler» madde başlıklı olan 136 ncı maddesi 
komisyonumuzca 137 nci madde olarak ve maddenin birinci fıkrasının «a.» bendinin son satırında yer alan 
«ve diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri» tabiri kanun düzenlemesi tekniğine uygun olmadığı ve 
hangi kanunların hangi maddelerinin iptal edildiği belirli olmayan bir kargaşa ortamı yaratacağından bu tabir 
metinden çıkarılmıştır. 

Ulaştırma komisyonu metnindeki 137 nci madde komisyonumuzca 138 inci madde olarak ele alınmış ve 
maddede, madde numaraları arasına konulan «-» işareti yerine «ila» bağlacı konulmuş ve «80, 120, 121, 
125, 128 ila 130, 132, 133, 135 madde sıralamasında 133 üncü maddeden sonra gelen 135 inci madde, 136 
ncı madde olarak düzeltilmiştir. Yine aynı şekilde 43, 45, 48, 49, 79, 85 ila 111, 118, 119, 122 ila 124, 127 
ve 134 madde sıralamasında «127 nci maddenin yanında yer alan «ve» bağlacı kaldırılarak yerine «,» konul
muş ve 134 üncü maddenin yanına 135 inci madde» eklenmiştir. 

Ulaştırma komisyonunca 138 inci madde olarak kabul edilen «yürütmeye» ilişkin madde komisyonumuz
ca 139 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Danışma Meclisi' Başkanlığına saygı ile sunulur. 

Eşref AKINCI 
Başkan 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Bu raporda sözcü 

Ender CİNER 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

AbduMah Asım İĞNECİLER 
Başkanvekili 

123 üncü Maddede söz 
hakkım saklıdır. 

Avni MÜFTÜ OĞLU 
Kâtip 

Ali DİKMEN 
Üye 

Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Halit ZARBUN 
Üye 

Aydın TUĞ 
Sözcü 

Söz hakkım saklıdır. 

Remzi BAN AZ 
Üye 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Karayolları Trafik Kanunu Tasana 

KISIM - I 

Genel Hükümler 

BÖLÜM - I 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1. — Tasarının birinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.; 
MADDE 2. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 

ikinci madde aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM - II 

Bu Kanunun Uygulanmasında Geçen Tanımlar 

MADDE 3. — Bayındırlık, Ulaştırma, îmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
üçüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

KISIM - n 

Kuruluşlar - Komisyonlar Görev ve Yetkileri 

MADDE 4. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
dördüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
beşinci madde aynen kabul edilmiştir. 

Trafik zabıtasının görev ve yetki sınırı ile genel zabıtanın trafik hizmetlerini yürütmeye ilişkin yetkisi : 

MADDE 6. — Trafik zabıtası ve genel zabıtanın görev ve yetki sınırı : 
a) Trafik zabıtası : 
Bu kanunla verilen görevleri yapar. 
Trafik zabıtası aslî görevi olan trafik hizmetlerini yürütüken karşılaştığı adlî ve idarî olaylarda genel za

bıta görevi yapmakla da yetkili ve sorumludur. 

Valilerin takdir edecekleri asayişe müessir olağanüstü durumlar dışında, trafik zabıtasına genel zabıta görevi 
verilemez, araç gereç ve özel teçhizatı trafik hizmetleri dışında kullanılamaz. İcra ve İflas Kanununun 81 inci 
maddesi hükümleri saklıdır. 

Bölge, il ve ilçe trafik kuruluşları bu kanunun uygulanması ile ilgiil konularda bağlı oldukları sıralı amir
lere ilave olarak merkez kuruluşunun da denetimine tabidir. 

b) Genel zabıta (Polis ve Jandarma) 

Trafik yönetmeliğinde belirtilen esas ve şartlara uygun olarak, trafik zabıtasının bulunmadığı, yeterli ol
madığı yerlerde trafiği düzenlemeye ve trafik suçlarına el koymaya yetkilidir. 

Gerekli görülen yerlerde ve hallerde, Yönetmelikte belirtilen esas ve şartlara uygun olarak, Merkez Ko
mutanlıkları inzibat er ve erbaşlarına trafiği yönetme yetkisi verilebilir. 

MADDE 7. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
yedinci madde aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 8. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
sekizinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
dokuzuncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
onuncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
onbirinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
onikinci madde aynen kabul edilmiştir. 

KISIM - IH 
Karayolu Trafik Güvenliği - Trafik İşaretleri - Yapı ve Tesisler 

MADDE 13. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
onüçüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Tasarının ondördüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15, — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
onbeşinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
onaltıncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
onyedinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
onsekizinci madde aynen kabul edilmiştir. 

KISIM - IV 
Tescil ve Trafik Belgeleri - Tescil Plakaları Motorlu Araçlara Ait Şartlar ve Muayene 

(BOLÜM - I 
Tescil ve Trafik Belgeleri - Tescil Plakaları 

MADDE 19. — Tasarının ondokuzuncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2Q. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
yirminci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
yirmibirinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
yirmiikinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len yirmiüçüncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 24. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunda kabul edi
len yirmidördüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len yirmibeşinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len yirmialtıncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len yirmiyedinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Tasarının yirmisekizinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM - II 
Motorlu Araçlara Ait Şartlar 

MADDE 29. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len yirmidokuzuncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len otuzuncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len otuzbirinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len otuzikinci madde aynen kabul edilmiştir. 

Taşınması özel izne bağlı yükler 

MADDE 33. — Ağırlık ve boyutları bakımından özelliği olan, başka ulaşım sistemleri ile taşınması 
mümkün olmayan ve taşıma sınırını aşıp da taşınması zorunlu olan yüklerin taşınması için Karayolları Ge
nel Müdürlüğünden özel izin alınması zorunludur. 

Bu zorunluluğa uymayan ikibin lira para cezası ile cezalandırılırlar ve araç özel izin alınıncaya kadar 
trafikten menedilir. 

BÖLÜM - III 
Araçların Muayenesi ve Muayene istasyonları 

MADDE 34. — Tasarının otuzdördüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
otuzbeşinci madde aynen kabul edilmiştir. 

KISIM - V 
Sürücü Belgeleri ve Sürücüler 

MADDE 36. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len otuzaltıncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len otuzyedinci madde aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 38. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve îskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len otuzsekizinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len otuzdokuzuncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 40. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len kırkıncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 41. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len kırkbirinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len kırkikinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len kırküçüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len kırkdördüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 45. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len kırkbeşinci madde aynen kabul edilmiştir. 

KISIM - VI 

Trafik Kuralları 

BÖLÜM - I 

Genel Kurallar 

MADDE 46. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len kırkaltıncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 47. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len kırkyedinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 48. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len kırksekizinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 49. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len kırkdokuzuncu madde aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM - II 

Hız Kuralları 

MADDE 50. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len ellinci madde aynen kabul edilmiştir. 

I 

MADDE 51. — Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len ellibirinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 52. — Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len elliikinci madde aynen kabul edilmiştir. 
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BÖLÜM - III 
Sürücülerin Uyacağı Diğer Kurallar 

MADDE 53. — Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len elliüçüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 54. — Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len ellidördüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 55. — Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len ellibeşinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 56. — Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len ellialtıncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 57. — Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len elliyedinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 58. — Tasarının ellisekizinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 59. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len ellidokuzuncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 60. — Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len altmışıncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 61. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len altmışbirinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 62. — Tasarının altmışikinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 63. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len altmışüçüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 64. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len altmışdördüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 65. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len altmışbeşinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 66. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len altmışaltıncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 67. — Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len altmışyedinci madde aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM - IV 
Yayalar - Hayvanla Çekilen veya Elle Sürülen Araçlarla Hayvan Sürücüleri ve Yarışlar Hakkındaki Kurallar 

MADDE 68. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len altmışsekizinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 69. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len altmışdokuzuncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 70. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len yetmişinci madde aynen kabul edilmiştir. 
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BÖLÜM - V 
Çeşitli Kurallar 

MADDE 71. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len yetmişbirinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 72. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len yetmişikinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 73. — Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len yetmişüçüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 74. — Tasarının yetmişdördüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 75. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi-
' len yetmişbeşinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 76. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len yetmişaltıncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 77. — Tasarının yetmişyedinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 78. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len yetmişsekizinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 79. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len yetmişdokuzuncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 80. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len sekseninci madde aynen kabul edilmiştir. 

KISIM - VII 
Trafik Kazaları 

MADDE 81. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len seksenbirinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 82. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len seksenikinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 83. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len seksenüçüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 84. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len seksendördüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

KISIM - Vffl 
Hukukî Sorumluluk ve Sigorta 

BÖLÜM - I 
İşletmenin Hukukî Sorumluluğu 

MADDE 85. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len seksenbeşinci madde aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 86. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len seksçnaltıncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 87. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len seksenyedinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 88. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len seksensekizinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 89. — Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len seksendokuzuncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 90. — Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len doksanıncı madde aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM - II 
Sigorta 

MADDE 91. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len doksanbirinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 92. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len doksanikinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 93. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len doksanüçüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 94. — Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len doksandördüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 95. — Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len doksanbeşinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 96 .— Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len doksanaltıncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 97. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len doksanyedinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 98. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len doksansekizinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 99. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len doksandokuzuncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 100. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len yüzüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 101. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len yüzbirinci madde aynen kabul edilmiştir. 
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BÖLÜM - III 
özel Durumlar 

MADDE 102. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len yüzikinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 103. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len yüzüçüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 104. — Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len yüzdördüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 105. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len yüzbeşinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 106. — Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve İskan, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
yüzaltıncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 107.— Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
yüzyedinci madde aynen 'kabul edilmiştir. 

BÖLÜM - IV 
Garanti Fonu 

MADDE 108. — Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
yüzsekizinci madde aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM - V 
Ortak Hükümler 

MADDE 109. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca ka'bul edilen 
yüzdokuzuncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 110. — Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len yüzonuncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 111. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len yüzonbirinci madde aynen kabul edilmiştir. 

KISIM - IX 

Adlî Kovuşturma-Cezalarının Uygulanması 

BÖLÜM - I 

Adlî Kovuşturma 

MADDE 112. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
yüzonikinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 113. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
yüzonüçüncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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BÖLÜM - II 

Cezaların Uygulanması 

MADDE 114. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İdkân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
yüzondördüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 115. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len yüzonbeşinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 116. — Baynıdırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len yüzonaltıncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 117. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len yüzonyedinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 118. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
yüzonsekizinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 119. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len yüzondokuzuncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 120. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len yüzyirminci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 121. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len yüzyirmîbMnci madde aynen kabul edilmiştir. 

KISIM - X 

Eğitim, Okullar, Çocuk Eğitim Parkları 

MADDE 122. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len yüzyirmikinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 123. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len yüzyirmiüçüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 124. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len yüzyirmidördüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 125. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
yüzyirnibeşinci madde aynen kabul edilmiştir. 

KISIM - XI 

Çeşitli Hükümler 

MADDE 126. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len yüzyirmialtıncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 127. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len yüzyirmiyedinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 128. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len yüzyirmisekizinci madde aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 129. — Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
yüzyirmidokuzuncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 130. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
yüzotuzuncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 131. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len yüzotuzibirinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 132. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len yüzotuzikinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 133. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıitma Komisyonunca kabul edi
len yüzotuzüçüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 134. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len yüzotuzdördüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Yönetmelikler 

MADDE 135. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
yüzotuzbeş'inci madde aynen kabul edilmiştir. 

KISIM - X I I 
Geçici Hükümler ve Yürürlük 

BÖLÜM - I 
Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bayındırlık, Ulaştırma İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul 
edilen geçici birinci madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul 
edilen geçici ikinci madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca ka
bul edilen geçidi üçüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca ka
bul edilen geçici dördüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul 
edilen geçici beşinci madde aynen kabul edilmiştir. 

-GEÇİCİ MADDE 6. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul 
edilen geçici altıncı madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul 
edilen geçici yedinci madde aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı: 397) 



— 42 — 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

BÖLÜM - II 
Yürürlük 

MADDE 136. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
yüzotuzaltmçı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 137. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turi,zm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
yüzotuzyedinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 138. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Tuıizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
yüzotuzsekizinci madde aynen kabul edilmiştir. 
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HÜKÜMETIN TEKLIFİ 

Karayolları Trafik Kanuna 

BÖLÜM - I 
Genel Hükümler 

KISIM - I 
Amaç ve Kapsam 

Amaç 

MADDE 1. — Bu kanunun amacı, karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini ve gü
venliğini sağlamaktır. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu kanun, trafikle ilgili kuralları, şartları, hak ve yükümlülükleri, 'bunların uygulanma
sını, denetlenmesini, i'lgi'K kuruluşları ve bunların görev, yetki sorumluluk ve çalışma usulleri ile diğer hü
kümleri kapsar. 

Bu kanun karayollarında uygulanır. Ancak aksine bir hüküm yoksa; 
a) Karayolu dışındaki alanlardan kamuya açık olanlar ile park, bahçe, parkyeri, garaj, yolcu ve eşya 

terminali, servis ve akaryakıt istasyonlarında karayolu taşıt trafiği için faydalanılan yerler, 
b) Giriş kontrollü karayolu, para ödenerek yararlanılan karayollarının 'kamuya açık kesimleri ve belirli 

bir karayolunun bağlantısını sağlayan deniz, göl ve akarsular üzerinde kamu hizmeti gören araçların, ka
rayolu araçlarına ayrılan kısımları da karayolu sayılır ve bu kanun hükümleri uygulanır. 

KISIM - II 
Tanımlar 

MADDE 3. — Tanımlar : 
Trafik: Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. 
Karayolu: Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır. 
Karayolu yapısı : Karayolunun kendisi ile karayolunun üstünde, yanında, altında veya yukarısındaki; 

ada, ayırıcı, korkuluk, istinat duvarı, köprü, tünel, menfez ve benzeri yapılardır. 
Mülk: Devlete, kamuya, gerçek ya da tüzelkişilere ait olan gayrimenküllerdir. 
Karayolu sınır çizgisi : Kamulaştırılmış, hazinece veya köy tüzelkişiliğince tahsis olunmuş karayolunda, 

mülkle olan sınır çizgisi. 
Diğer karayolunda, yarma veya dolguda şevden sonra hendek varsa; hendek dış kenarı, hendek yoksa 

yarmada şev üst kenarı, dolguda şev etek çizgisi, 
Yaya yolu ayrılmış karayolunda ise yaya yolunun mülkle birleştiği çizgidir. 
iki yönlü karayolu: Taşıt yolu, her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanılan karayoludur. 

Tek yönlü karayolu: Taşıt yolu, yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanılan karayoludur. 
Bölünmüş karayolu: Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun 'bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan 

ayrılması ile meydana gelen karayoludur. 
Erişme Kontrollü Karayolu : özellikle transit trafiğe tahsis edilen, 'bdirli yerler ve şartlar dışında giriş 

ve çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve, motorsuz taşıt ve araçların giremediği, ancak, izin verilen motor
lu taşıtların yararlandığı Ve trafiğin özel kontrola tabi tutulduğu karayoludur. 

Geçiş yolu: Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, karayolu üzerinde bulunan kıs
mıdır. 
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Bağlantı yolu: Bir kavşak yakınında karayolu taşıt yollarının birbirine 'bağlanmasını sağlayan, kavşak 
alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmıdır. 

Anayol : Anatrafiğe açık olan ve bunu kesen karayolundaki trafiğin, bu yolu geçerken veya bu yola 
girerken, ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği işaretlerle belirlenmiş karayoludur. 

Tali yol : Genel alarak üzerindeki trafik ve geometrik ölçüleri bakımından, bağlandığı yoldan daha 
az önemde olan yoldur. 

Taşıt yolu (Kaplama): Karayolunun, genel olarak 'taşıt trafiğince kullanılan kısmıdır. 
Yaya yolu (Kaldırım) : Karayolunun, taşıt yolu kenarı ile gerçek veya tüzelkişilere ait mülkler ara

sında kalan ve yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan kısmıdır. 
Bisiklet yolu : Karayolunun, sadece bisikletlilerin kullanılmasına ayrılan kısmıdır. 
Yaya geçidi : Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile be

lirlenmiş alandır. 
Kavşak : İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alandır. 
Banket : Yaya yolu ayrılmamış karayolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı 

arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu haillerde de araçların fayda
lanabileceği kısımdır. 

Şerit : Taşıtların bir dizi halinde güvenle seyredebilmeleri için taşıt yolunun ayrılmış bir bölümüdür. 
Alt geçit : Karayolunun, bir karayolu veya demiryolu gibi bir engeli alttan geçmesini sağlayan yapı

dır. 
Üst geçit : Karayolunun, herhangi bir karayolu veya demiryolu gibi bir engeli üstten geçmesini sağlayan 

yapıdır. 
Demiryolu geçiti (hemzemin geçit) : Karayolu ile demiryolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya 

bariyersiz geçitlerdir. 
Okul geçidi : Genel olarak oribeş yaşına kadar öğrencilerin devam ettiği derecedeki okulların önlerinde 

veya civarında, genellikle öğrencilerin geçmesi için taşıt yolunda ayrılmış ve bir trafik işareti ile belirlenmiş 
alandır. 

Ada : Yayaların geçme ve durmalarına, taşıtlardan inip binmelerine yarayan, trafik akımını düzenleme 
ve trafik güvenliğini sağlama amacı ile yapılmış olan, araçların bulunamıyacağı koruyucu tertibatla belirlen
miş bölüm ve alanlardır. 

Ayırıcı : Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geç
mesini engelleyen veya zorlaştıran sürekli karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gereçtir. 

Park yeri : Taşıt ve araçların parketmesi için kullanılan açık veya kapalı alandır. 
Karayolu üzeri park yeri : Taşıt yolundaki veya buna bitişik alanlardaki park yeridir. 
Karayolu dışı pafk yeri : Karayolu sınır çizgisi dışında olan ve bir geçiş yolu veya servis yolu ile ta

şıt yoluna 'bağlanan park yeridir. 
Otomobil : Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka en çok yedi oturma yeri olan ve insan taşımak için 

imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır. 
Minibüs : Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka sekiz ila on oturma yeri olan ve insan taşımak için imal 

edilmiş bulunan motorlu taşıttır. 
Kamyonet : İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 Kğ.ı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş 

motorlu taşıttır. 
Kamyon : İzin verilebilen azamî yüklü ağırlığı 3500 Kğ. dan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş 

motorlu taşıttır. 
Otobüs : Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka en az onbir oturma yeri olan ve insan taşımak için imal 

edilmiş 'bulunan motorlu taşıttır. (Troleybüsler de bu sınıfa girer) 
Çekici : Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu taşıttır. 
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Arazi taşıtı : Karayollarında yolcu veya yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber, bütün 
tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen motorlu taşıtlardır. 

Özel amaçlı taşıt : özel amaçla insan ve eşya taşıma için imal edilmiş olan ve itfaiye, cankurtaran, ce
naze, radyo, sinema, televizyon, kütüphane, araştırma, bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek 
veya taşımak, kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır. 

Kamu hizmeti taşıtı : Kamu hizmeti için yük veya yolcu taşıması yapan bütün taşıtlardır. 
Römork : Motorlu araçla çekilen insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıttır. 
Yarı römork : Bir kısmı motorlu taşıt veya araç üzerine oturan, taşıdığı yükün ve kendi ağırlığının bir 

kısmı motorlu araç tarafından taşınan fömorkdur. 
Hafif fömork : Azamî yüklü ağırlığı 750 Kğ. ı geçmeyen römork veya yan römorkdur. 
Motosiklet : İM veya üç tekerlekli sepetli veya sepetsiz motorlu araçlardır. Bunlardan -karoserisi yük 

taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde yapılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılmayan üç te
kerlekli motosikletlere yük motosikleti (triportör) denir. 

Bisiklet : En çok üç tekerleği olan ve taşıtın üzerinde bulunan insanın adele gücü ile pedal veya el 
ile tekerleği döndürülmek suretiyle hareket eden ve yolcu taşımalarında kullanılmayan motorsuz taşıtlar
dır. 

Motorlu bisiklet : Silindir hacmi 5ö santimetreküpü geçmeyen, içten patlamalı motorla donatılmış ve imâl 
hızı saatte 50 Km. den az olan bisiklettir. 

Lastik tekerlekli traktör : Belirli şartlarda römork ve yarı fömork çekebilen ancak ticarî amaçla taşı
mada kullanılmayan tarım araçlarıdır. 

îş makineleri : Paletli veya madenî tekerlekli traktör, biçer döver ve yol inşa makineleri ile benzeri gibi 
tarım, sanayi, bayındırlık, millî savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan ve karayolun
da insan, hayvan ve yük taşınmasında kullanılmayan araçlardır, 

Tramvay : Genellikle yerleşim birimleri içinde insan taşımasında kullanılan, karayolunda tekerlekleri ray
lar üzerinde hareket eden ve hareket gücünü dışarıdan sağlayan taşıttır. 

Okul taşıtı : Genel olarak oribeş yaşına kadar öğrencilerin devam ettiği derecedeki okul öğrencileri ile 
sadece göz^tleyici ve hizmetlilerin okula veya okuldan taşınmalarında veya öğrencilerin topluca belirli yer
lere getirilip götürülmesinde kullanılan taşıttır. 

Taşıt katarı : Karayolunda bir birim olarak seyahat etmek üzere birbirine bağlanmış taşıtlardır. 
Araç : Karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik 

tekerlekli traktörlerin genel adıdır. 
Taşıt : Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlardır. Bunlardan makine gücü ile yürü

tülenlere «motorlu taşıt» insan ve hayvan gücü ile yürütülenlere de «motorsuz taşıt» denir. 
Sürücü : Karayolunda bir aracı veya taşıtı süren, hayvan veya hayvan sürülerini sevk ve idare eden ki

şidir. 
Amatör sürücü : özel hizmetlerinde kullandıkları araçları sevk ve idare eden sürücülerdir. 
Profesyonel sürücü (şoför) : Aracın sahibi olsun veya olmasın sürücülüğü bir yarar karşılığı olarak ya 

pan motorlu araç sürücüsüdür. 
Araç sahibi : Araç için adına yetkili idarece tescil belgesi verilmiş, sahiplik veya satış Ibelgesi düzenlen

miş kişidir. 
İşleten : Aracı, özel hizmetlerinde veya ticarî amaçla kullanması halinde araç sahibi, bunun dışında aracın 

tescilini yapan kuruluşa bildirilmesi şartı ile, kiralama, uzun süreli ödünç verme, mülkiyeti muhafaza kaydı 
ile satış gibi hallerde de kiracı, ödünç veya satın alan gerçek ve tüzelkişiler işletendir. 

Yolcu : Aracı kullanan sürücü ile hizmetliler dışında araçta bulunan kişilerdir. 
Hizmetli : Araçlarda, sürücü hariç, araç veya taşıma hizmetlerinde süreli veya süresiz çalışan kişiler ile 

iş makinelerinde sürücüden gayri kişilerdir. 
Durak : Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu ve hizmetlileri bindirmek, indirmek için durdukları 

yerdir^ 
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Garaj : Araçların, genellikle uzun süre durmaları için kullanılan bakım veya servisinin de yapılabildiği, 
kapalı veya açık olan yerlerdir. 

Terminal : İnsan veya eşya taşımalarında, araçların indirme - bindirme, yükleme - boşaltma, aktarma 
yaptıkları ve ayrıca bilet satışı ile bekleme, haberleşme, şehir ulaşımı ve benzeri hizmetlerin de sağlandığı 
yerdir. 

Servis İstasyonu : Araçların bakım, onarım ve servislerinin yapıldığı açık veya kapalı yerdir. 
Akaryakıt istasyonu : Araçların esas itibariyle akaryakıt, yağ gibi ihtiyaçlarının sağlandığı yerdir. 
Muayene İstasyonu : Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personeli bulunan ve 

teknik kontrolü yapılan yerdir. 
Trafik kazası : Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, ya

ralanma ve zararla sonuçlanmış olan olaydır. 
Durma : Her türlü trafik zorunlulukları nedeni ile aracın durdurulmasıdır. 
Duraklama : Trafik zorunlulukları dışında araçların, insan indirmek ve bindirmek, eşya yüklemek, bo

şaltmak veya beklemek amacı ile geçici bir süre için durdurulmasıdır. 
Parketme : Araçların, durma ve duraklaması gereken haller dışında, içinde yolcu ve sürücüsü olmadan 

bırakılmasıdır, 

Geçiş hakkı : Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sıra
sındaki öncelik hakkıdır. 

Geçiş üstünlüğü : Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak 
şartıyla, trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarıdır, 

Taşıma sınırı (kapasite) : Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısıdır. 
Gabari : Araçların, yüklü ve yüksüz olarak karayolunda güvenle seyirlerini temin amacı ile uzunluk, ge

nişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir. 

Azamî ağırlık : Taşıtın güvenle taşıyabileceği azamî yükle birlikte ağırlığıdır. 
Yüksüz ağırlık : Taşıtın akaryakıt deposu dolu ve taşınması zorunlu alet, edevat, parça, donatım ve 

benzerlerinin taşıt üzerinde bulunduğu, sürücü ve hizmetlilerin bulunmadığı ağırlığıdır. 
Yüklü ağırlık : Bir taşıtın kendi ağırlığı ile birlikte, taşımakta olduğu sürücü, hizmetli, yolcu ve eşyanın 

ağırlığıdır, 
Dingil ağırlığı : Taşıt ve araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden karayolu yapısına aktarılan ağırlıktır. 
Azamî dingil ağırlığı : Taşıt ve araçların karayolu yapılarında güvenle ve yapıya zarar vermeden geçe

bilmeleri için saptanan dingil ağırlığıdır. 
Azamî toplam ağırlık : Taşıt ve araçların karayolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar vermeden geçe

bilmeleri için saptanan toplam ağırlıktır. 
Trafik işaretleri : Trafik zabıtası ve diğer yetkililerin trafiği yönetme ve hareketleri ile işaret levhaları, 

ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri olarak trafiği düzenlemede kullanılan işaret, cihaz ve benzeri tertip
lerdir, 

İşaret levhası : Kalıcı veya taşınabilir bir mesnet üzerine yerleştirilmiş ve üzerindeki sembol, renk ve 
yazı ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır. 

Işıklı ve sesli işaretler : Trafiği düzenlemede kullanılan ışıklı ve veya sesli kalıcı veya taşınabilir, elle 
'kumanda edilebilen veya otomatik çalışan, üzerinde çeşitli renk, şekil, sembol, yazı bulunan ve belirli yanma 
süresi olan, ışık veya sesle özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır. 

, İşaretleme : Taşıt yolu ile bordur, ada, ayırıcı, korkuluk gibi karayolu elemanları üzerindeki çeşitli renk
te çizgi, şekil sembol, yazı ve yansıtıcı ve benzerleri ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan tertibatdır. 

Trafikten men : Trafik zabıtasınca, araçla ilgili belgelerin ve veya tescil plakalarının alınması ve aracın 
belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasıdır. 

Bu kanunda yer almayan diğer tanım ve terimlerle, 'karayollarının sınıflandırılması, trafikten men hükmü
nün uygulama şekli ve usulleri Yönetmelikte gösterilir. 
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BÖLÜM - II 
Kuruluşlar - Komisyonlar Görev ve Yetkileri 

MADDE 4. — Bu kanunla ve trafik hizmetleri açısından işbirliğini gerektiren diğer kanunlar ile kendile
rine verilen görevler : 

a) içişleri Bakanlığı : 
(1) Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez, Bölge ve ti Trafik zabıtası kuruluşlarınca, 
(2) Jandarma Genel Komutanlığının yetkili kılınan personelince, 
t>) (Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra kuruluşlarınca, 
c) Ulaştırma Bakanlığı Merkez ve Taşra kuruluşlarınca* 
>d) Tarım ve Orman Bakanlığının yetkili birimlerince, 
e) Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol, Su, Elektrik işleri Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra 

Kuruluşlarınca, 
f) Belediyelerin ilgili birimlerince, 
g) Trafik Danışma ve Eğitim Komisyonunca, 
h) ti ve ilçe Trafik Komisyonlarınca, 
Yürütülür, 

Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez ve İl Trafik Kuruluşları, Görev ve yetkileri : 
MADDE 5. — Bu kanunla verilen görevleri yapmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez ve 

ti Kuruluşları ile bu kuruluşların görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir. 
a) Kuruluş : 
(1) ; Merkezde yeter sayıda Daire Başkanlıkları ile bunlara bağh Şube Müdürlükleri, 
<2) Her İl'de «Trafik Şube Müdürlükleri» ile gerekli görülen ilçelerde «Trafik Büro Amirlikleri», 
(3) Gerekli görülen illerde «Bölge Trafik Şube Müdürlükleri ile bunlara bağlı olarak uygun görülen yer

lerde «Trafik Kontrol istasyonları», 
(4) Araçların plakalarının verilmesi ve kayıt tescil işlemleri ile sürücü sınavlarının yapılması ve belgele

rinin verilmesi işlemlerini yapmak üzere Trafik Şube Müdürlükleri bünyesinde «tescil büroları» kurulur. 
İhtiyaç duyulan ilçelerde «Tescil Büroları» kurulabileceği gibi illerdeki tescil büroları da «Tescil Şubesi» 

haline dönüştürülebilir. 
Tescil bürolarında emniyet hizmetleri sınıfı personelinden ayrı olarak, teşkilat ve kadrolarında gösterilen 

sayıda genel idare ve teknik hizmetler sınıfından personel ile sözleşmeli personel çalıştırılabilir. 
b) Görev ve yetkiler : 
(1) Araçları, bu kanuna göre araçlarda bulundurulması gerekli belge ve gereçler ile sürücüleri ve bun

lara ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kurallara uyup uymadığını, trafik dü
zenlemelerinin ve çeşitli tesislerin bu kanun hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek, 

(2) Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek, 
<3) Bu kanunla kendisine verilen görev ve yetki sınırı içinde karayolundan faydalananların eğitimini 

yapmak, yaptırmak, 
(4) El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek, 
ı(5) Trafik suçu işleyenler hakkında tutanak düzenlemek* 
(6) Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek, 
(7) Sürücülerin sınavlarını yapmak ve belgelerini vermek* 
(8) ©u kanuna göre düzenlenen suç tutanakları ile ilgili işlemleri yapmak ve takip etmek, 
(9) Ülke çapında taşıtların ve sürücülerin sicillerini tutmak, teknik ve hukukî değişikliklerini işlemek, 

istatistiki bilgileri toplamak ve değerlendirmek, 

Danışma Meclisi {S. Sayısı: 397) 



— 48 — 

(Hükümetin Teklifi) 

(10) Trafik kazalarının oluş nedenleri ile ilgili tüm unsurları kapsayan istatistik "bilgileri toplamak, değer
lendirmek, sonuçlarına göre gereken önlemlerin alınmasını sağlamak ve ilgili kuruluşlara teklifte bulunmak, 

(11) Bu kanunla ve bu kanuna göre çıkarılmış olan Yönetmeliklerde verilen diğer görevleri yap
mak.. 

Trafik kuruluşlarının çalışma şekil ve şartları ile görevlendirilecek genel idare ve teknik .hizmetler sını
fından personel ile denetim, düzenleme ve sözleşmeli personelin seçimi, çalışma usulleri, görev, yetki ve so
rumluluklarına ait esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak Yönetmelikte belirtilir. 

Trafik zabıtasının görev ve yetki sınırı ile genel zabıtanın trafik hizmetlerini yürütmeye ilişkin yetkisi 

MADDE 6. — Trafik zabıtası ve genel zabıtanın görev ve yetki sının : 
a) Trafik zabıtası : 
Bu ıkanunla verilen görevleri yapar. 
Trafik zabıtası aslî görevi olan trafik hizmetlerini yürütürken karşılaştığı adlî ve idarî olaylarda genel 

zabıta görevi yapmakla da yetkili ve sorumludur. 
Valilerin takdir edecekleri asayişe müessir olağanüstü durumlar dışında, trafik zabıtasına genel zabıta gö

revi verilemez; araç, gereç ve özel teçhizatı trafik hizmetleri dışında kullanılamaz. 
'Bölge, il ve ilçe trafik kuruluşları bu kanunun uygulanması ile ilgili konularda bağlı oldukları sıralı amir

lere ilave olarak merkez kuruluşunun da denetimine tabidin 
b) Genel zabıta (Polis ve Jandarma) : 
Trafik yönetmeliğinde belirtilen esas ve şartlara uygun olaraik, trafik zabıtasının bulunmadığı, yeterli ol

madığı yerlerde trafiği düzenlemeye ve trafik suçlarına el koymaya yetkilidir. 
Gerekli görülen yerlerde ve hallerde, Yönetmelikte belirtilen esas ve şartlara uygun olarak, Merkez Ko

mutanlıkları inzibat er ve erbaşlarına trafiği yönetme yetkisi verilebilir. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri 

MADDE 7. — Karayolları Genel M'üdürl'üğününbünyesinde kurulmuş bulunan Trafik Fen Heyeti ve 
buna bağlı birimlerin görev ve yetkileri şunlardır : 

a) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu 'karayollarında can ve mal güvenliği yönünden karayolu trafi
ğinde gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak önlemleri almak ve aldırmak, 

b) Tüm karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek, 
c) Bu kanunla kendisine verilen görev ve yetki sınırı içinde karayolundan faydalananların eğitimini yap

mak, yaptırmak, 
d) Trafik ve araç tekniğine ait ilkeleri koymak, görüş bildirmek, karayolu güvenliğini ilgilendiren ko

nulardaki projeleri incelemek, onaylamak, 

e) İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara
yollarında, Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek, işaretlemek, 

f) Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve karayollarında gerekli önleyici teknik 
tedbirleri almak, 

g) Yol güvenliğini ilgilendiren kavşak, durak yeri, aydınlatma, yol dışı park yerleri ve benzeri tesislerin 
projelerini tetkik ve gerekenleri tasdik etmek, 

h) Yetkili birimlerince veya trafik zabitasınca, tespit edilen trafik kaza analizi sonucu, alt yapı ve yolun 
fizikî yapısı ile işaretlemeye dayalı kaza faktörleri göz önünde bulundurularak, önerilen gerekli önlemleri al
mak, 

ı) Araçların ağırlık kontrollarını yapmak, 
i) Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak, 
j) Bu kanunla ve bu kanuna göre çıkarılmış olan Yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır. 
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Ulaştırma Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının görev ve yetkileri 

MADDE 8. — Ulaştırma Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır : 
a) Ulaştırma Bakanlığının ilgili birimleri, bu kanun ile Karayolu Taşımacılığına ait kanunlar ve bun

lara göre çıkarılmış Yönetmeliklerle verilen görevleri yapar. 
b) Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimleri, yapım ve bakımından sorumlu olduğu orman yolla

rında, bu kanun ve bu kanuna göre çıkarılmış yönetmelik hükümderine göre, trafik güvenliği yönünden 
düzenleme ve işaretlemeleri yaparak gerekli önlemleri alır. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının görev ve yetkileri 

MADDE 9. — (Bu kanuna göre Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol, Su - Elektrik İşleri Genel Mü
dürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır : 

a) Can ve mal güvenliği yönünden köyyolları trafiğinde gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak ön
lemler almak ve aldırmak, 

b) İçişleri Bakanlığından uygun görüş almak şartı ile Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarının üstünde ve
ya altında hız sınırları belirlemek, 

c) Köyyollannda trafik düzeni ve güvenliğini ilgilendiren konularda, kavşak, durak yeri, aydınlatma, yol 
dışı park yerleri ve benzeri tesislerin projelerini incelemek ve gerekenleri onaylamak, 

d) Yetkili birimlerince veya trafik zabıtasınca tespit edilen trafik kaza analizi sonucu altyapı ve yolun 
fizikî yapısı ile işaretlemeye dayalı kaza faktörleri göz önünde bulundurularak iköyyolları için önerilen gerek
li önlemleri almak, 

e) Bu kanunla ve bu kanuna göre çıkarılmış olan Yönetmeliklerde köyyollaırı trafiği ile ilgili verilen gö
revleri yapmak, 

Belediyelerin trafiğe ilişkin hizmet birimleri, görev ve yetkileri 

MADDE 10. — İllerde ve İçişleri Bakanlığının tespit edeceği ilçelerde, bucak ve kasabalarda belediye 
başkanlıklarınca, trafik hizmet birimleri kurulur. 

Belediyelerin trafikle ilgili görev ve yetkileri şunlardır : 
Mahallî Trafik Teşkilatı ile işbirliği ve uyum sağlanarak; 
a) Şehir içi karayolu yapısını, trafik düzen ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak, 
b) İl Trafik Komisyonunun aldığı kararlara uygun olarak trafik düzenlemeleri ile ilgili şehir içi trafik 

akım programları yapmak, gerekli görülen yol ve kavşakları düzenlemek, sinyalize etmek ve işaretlemek, 
c) Açık ve kapalı oto park yerleri, alt ve üst geçitler yapmak, yaptırmak, açmak veya açtırmak, 

d) Trafik düzen ve güvenliği ile ilgili her çeşit işaretlerin yapılmasını ve yerlerine konulmasını, yer işa
retlemelerinin çizilmesini ve devamlılığını sağlamak, 

e) Şehir içi yollarda her türlü yapım, onarım ve altyapı tesisleri çalışmalarında, trafik düzen ve güven
liğini sağlayacak önlemlerini almak, aldırmak ve denetlemek, 

f) Çocuk trafik eğitim bahçeleri açmak veya açılmasına izin vermek, 
g) Yetkili birimlerince veya trafik zabıtasınca tespit edilen trafik kaza analizi sonucu, altyapı ve yolun 

fizikî yapısı ile işaretlemeye dayalı kaza faktörleri göz önünde bulundurularak, önerilen gerekli önlemleri 
almak, 

h) Yaya ve taşıt yollarında yayalar ve araçların hareketlerini zorlaştıran her türlü engeli ortadan kal
dırmak, 

ı) Sürücü eğitim ve sınav pistleri yapmak veya yaptırmaktır. 
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Trafik Danışma ve Eğitim Komisyonu 

MADDE 11. — Trafik Danışma ve Eğitim Komis yonu kuruluş, görev ve yetkileri : 
Trafik rnevzuatı, eğitimi ve trafikle ilgili diğer konuları inceleyerek tavsiye niteliğinde kararlar almak üzere 

İçişleri Bakanlığında, İçişleri Bakanlığı temsilcisinin başkanlığında; Genelkurmay Başkanlığı, Adalet, Millî 
Savunma, Maliye, Millî Eğitim, Bayındırlık, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ulaştırma, Tarım ve Orman 
Çalışma, Sanayi ve Teknoloji, Turizm ve Tanıtma, İmar ve İskân, Köy İşleri ve Kooperatifler, Sosyal Güven
lik bakanlıkları ile Üniversite ve Türkiye Radyo - Televizyon Kurumundan birer üyenin katılması ile oluşan 
«Trafik Danışma ve Eğitim Komisyonu» kurulur. 

Bu Komisyona gerektiğinde görüşleri alınmak üzere, gündem ile ilgili diğer bakanlık ve kuruluş temsil
cileri çağrılabilir. 

Komisyon en az yılda bir kere toplanır. İçişleri Bakanlığınca olağanüstü olarak da her zaman toplan
tıya çağrılabilir. 

Komisyonca alınacak kararlar ilgili bakanlık ve kuruluşlara gönderilir ve İçişleri Bakanlığı koordinatörlü
ğünde gerekli işlemler yapılır. 

Bu Komisyonun sekreterya hizmetleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. 

// ve ilçe trafik komisyonları 

MADDE 12. — İl ve ilçe trafik komisyonlarının kuruluşu : 
a) Kuruluş : 
Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasında mahallî ihtiyaç ve şartlara göre, trafik güvenliğini ve düzenini 

sağlamak amacıyla illerde, valinin veya yetki vereceği kişinin başkanlığında; emniyet, karayolları, ulaştırma, 
il imar müdürlüğü kuruluşlarının ve il belediyelerinin birer teknik veya uzman temsilcisinden oluşan «İl Tra
fik Komisyonu» (Valinin Başkanlık etmesi halinde komisyona kuruluşların illerdeki birinci derecedeki so
rumluları da katılır.) 

İlçelerde de, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili ön karar almak üzere kaymakamın başkanlığında, bele
diye başkanı, ilçe jandarma bölük komutanı ile emniyet amiri veya komiserinden oluşan «İlçe Trafik Komis
yonu» 

Kurulur. 
İlçe trafik komisyonunun kararları, il trafik komisyonunca incelenip karara bağlanır. 
Komisyonlara, gerektiğinde kendi konularında görüşleri alınmak üzere oy hakkı olmaksızın diğer kuruluş 

temsilcileri de çağrılabilir. 
Komisyonlar, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oy 

eşitliği halinde, başkanın oy kullandığı yöndeki görüş ile ilgili karar geçerlidir. 

İl trafik komisyonu kararları valinin onayı ile yürürlüğe girer. 
b) Görev ve yetkileri : 
İl ve ilçe trafik komisyonlarının görev ve yetkileri şunlardır : 
İl ve ilçe belediye sınırları içinde; 
(1) Karayollarında, gerekli hallerde, en çok ve en az hız limitine göre yeniden hız sınırlarını belirlemek, 
(2) Karayollarının bir kısmının veya tamamının, yoldan faydalananların bir kısmına veya tamamına ka

patılmasına, park edilecek yerler ile zaman ve süresinin ve araçların geliş ve gidiş yollarının ve yollara ko
nulacak trafik işaretlerinin yerlerinin belirlenmesine karar vermek, 

(3) Karayolu taşımacılığına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, belediyelerce trafik düzeni 
ve güvenliği yönünden zorunlu görülerek teklif edilmesi halinde, ticarî amaçla çalıştırılacak yolcu taşıtlarının 
çalıştırılabileceği yerler ile güzergâhlarını tespit ve sayılarını belirlemek, 
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(4) Yapı ve tesislerle ilgili olarak 18 inci madde gereğince belediyelerden gelen teklifleri, trafik güven
liği yönünden inceleyerek karar vermek, 

(5) Bu Kanunla ve bu Kanun gereğince çıkarılan yönetmeliklere göre, görev verilen diğer konularda ka
rar vermek. 

BÖLÜM - III 
Karayolu Trafik Güvenliği - Trafik işaretleri, Yapı ve Tesisler 

Karayolu trafik güvenliği 

MADDE 13. — Karayolunun yapım ve bakımı ile görevli ve sorumlu bütün kuruluşlar karayolu yapısını, 
trafik güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmakla yükümlüdür. 

Çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlar, karayolu yapısında yapacakları ve esasları yönetmelikte belirtilen çalış
malarda; 

a) Yolun yapım ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almak, 
b) Çalışmaları, gerekli önlemleri alarak, aldırarak ve devamlılığını sağlayarak, trafik akımını ve güven

liğini bozmayacak tarzda yapmak, 
c) Zorunlu nedenlerle meydana gelen arıza, engel ve benzerlerini en kısa zamanda ortadan kaldırarak 

karayolunu kullananlara ve araçlara zarar vermeyecek duruma getirmek, 
d) Şehir içi karayolu kenarında çeşitli tesislerin yapımı süresince; kaldırımlarda tünel ve benzerlerini ya

parak güvenli geçiş sağlamak ve yaya yollarını trafiğe açık bulundurmak, 
Zorundadırlar. 
Bu çalışmalar sırasında meydana getirilen tehlike ve engel bütün sorumluluk ve masraflar, bunları yara

tan kimselere ait olmak üzere zabıtaca kaldırtılır. 
Çalışma mahallinde trafik akımı ve güvenliği açısından alınması gerekli tedbirlere ait esaslar İçişleri Ba

kanlığının görüşü alınarak Bayındırlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir. 
Bu madde hükmüne uymayanlar, ikibin liradan beşbin liraya kadar hafif para cezası ve onbeş güne kadar 

hafif hapis cezası, tekrarında ve her seferinde beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ve onbeş 
günden iki aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Karayolu yapısı ve trafik işaretlerinin korunması 

MADDE 14. — Karayolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak; 
a) Karayolu yapısı üzerine, trafiği güçleştirecek tehlikeye sokacak veya engel yaratacak, trafik işaret

lerinin görülmelerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirecek şekilde bir şey koymak, atmak, 
dökmek, bırakmak ve benzeri hareketlerde bulunmak, 

b) Karayolu yapısını, trafik işaretlerini ve karayoluna ait diğer yapı ve güvenlik tesislerini, üzerlerine 
yazı yazarak, çizerek ve başka şekillerde bozmak, yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak, 

Yasaktır. 
Meydana gelen tehlike ve engeller, ilgili kuruluşlar ve zabıtaca ortadan kaldırılır, bozukluk ve. eksiklikler 

yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşça derhal giderilir, zarar karşılıkları ve masraflar sorumlulara 
ödetilir. 

Bu maddenin (a) fıkrası hükmüne uymayanlar ikibin lira para cezası, (b) fıkrası hükmüne uymayanlar 
beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ve onbeş günden iki aya kadar hafif hapis cezası ile ce
zalandırılırlar. 
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Trafik işaretleri 

MADDE 15. — Trafiği düzenlemede kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri 
ile benzeri trafik işaretleri karayolunun yapım ve bakımı ile görevli kuruluşlarca, belediye sınırları içinden 
geçen Devlet yolları ile bu yollarla birleşen diğer yollarda Karayolları Genel Müdürlüğünce, temin ve tesis 
edilerek sürekliliği ve işlerliği sağlanır. 

İlgili kuruluşlarca tesis olunan trafik işaretlerinin uygunlukları ve yeterli olup olmadıkları Emniyet ve 
Karayolları Genel Müdürlüklerince denetlenir. 

Görülen eksiklikler ilgili kuruluşlara bildirilerek giderilmesi sağlatılır. 
Trafik işaretlerinin standart, anlam, nicelik ve nitelikleri ile diğer esasları İçişleri Bakanlığının görüşü alı

narak Bayındırlık Bakanlığınca çıkarılacak Yönetmelikte gösterilir. 

Karayolu dışında, kenarında veya üzerindeki levhalar, ışıklar ve işaretlemeler 

MADDE 16. — Karayolu dışında, kenarında veya karayolu sınırı içinde; trafik işaretlerinin görülmele
rini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirecek, tereddüde sebep olacak veya yanıltacak ve tra
fik için tehlike - veya engel yaratacak şekilde levhalar, ışıklar, işaretlemeler ile ağaç, direk, yangın musluğu, 
çeşme, parmaklık gibi yapı elemanları veya benzerlerini dikmek, koymak veya bulundurmak yasaktır. 

Zorunlu hallerde bunların bulunabileceği yer, nitelik ve nicelikleri ile hangi şartlarda bulunabileceği, han
gilerinin izne bağlı olduğu ve bunlarla ilgili diğer esaslar İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Bayındırlık 
Bakanlığınca çıkarılacak Yönetmelikte gösterilir. 

Verilen izinler Emniyet Genel Müdürlüğü ve ilgili birimine bildirilir. 
Bu madde hükmüne aykırı hareket edenler ikibin liradan beşbin liraya kadar hafif para cezası ile on gün

den bir aya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 
Ayrıca bunlar, bütün sorumluluk ve giderler mal sahibine ait olmak üzere yolun yapım ve bakımı ile 

ilgili kuruluşça kaldırılır. 

Belediye sınırları dışında karayolu kenarındaki yapı ve tesisler 

MADDE 17. — Karayollarında her iki taraftan sınır çizgisine 50 metre mesafe içinde bağlantıyı sağla
yacak geçiş yolları yönünden; 

Akaryakıt, servis, dolum ve muayene istasyonları, park yeri, garaj, terminal, fabrika, işhanı, çarşı, pazar
yeri, eğlence yerleri, turistik yapı ve tesisler, inşaat malzemesi ocak ve harmanları, maden ve petrol tesisleri, 
araç bakım - onarım ve satım işyerleri gibi trafik güvenliğini etkileyecek yapı ve tesisler için, o karayolu
nun yapım ve bakımı ile sorumlu kuruluştan izin alınması zorunludur. Bu izin verilirken ilgili trafik zabıta
sının uygun görüşü alınır. 

İzinsiz yapılan bu gibi tesislerin yapımı ve işletilmesi yetkililerce durdurulacağı gibi, Yönetmelikteki şart
lar yerine getirilmeden işletme izni verilmez ve bağlantı yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yo
lun yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşça ortadan kaldırılır. 

Bu madde hükmüne uymayanlar beşbin liradan on bin liraya kadar hafif para cezası ve onbeş günden iki 
aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Belediye sınırları içinde karayolu kenarındaki yapı ve tesisler 

MADDE 18. — Belediye sınırları içindeki karayolları kenarında yapılacak ve açılacak 17 nci maddede 
sayılan yapı ve tesisler için belediyelerden izin alınması zorunludur. Belediyeler imar ve bu konuyla ilgili mev
zuatı açısından gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, trafik güvenliği yönünden de il trafik komisyonlarından 
uygun bir karar almadıkça yapım veya işletme izni veremezler. 
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il trafik komisyonları da, yolun yapısı ve bağlantı yolları yönünden karayolunun yapım ve bakımı ile gö
revli kuruluşun uygun görüşünü almak zorundadır. 

İzinsiz yapılan bu gibi tesislerin yapımı ve işletilmesi yetkililerce durdurulacağı gibi, yönetmelikte şartlar 
yerine getirilmeden işletme izni verilmez ve bağlantı yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yolun 
yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlarca ortadan kaldırılır. 

Bu madde hükmüne uymayanlar beşbin liradan on bin liraya kadar hafif para cezası ve onbeş günden iki 
aya kadar hafif hapis cezası ile cezlandırılırlar. 

Bu madde ve 17 nci maddedeki tesislere ait şartlar, izin ve denetim esasları İçişleri ve Bayındırlık Bakan
lıklarınca müştereken çıkarılacak Yönetmelikte belirtilir. 

BÖLÜM - IV 
Tescil ve Trafik Belgeleri - Tescil Plakaları Motorlu Araçlara Ait Şartlar ve Muayene 

KISIM - I 
Tescil ve Trafik Belgeleri - Tescil Plakaları 

Tescil belgesi alma zorunluluğu 

MADDE 19. — Araç sahipleri araçlarını Yönetmelikte belirtilen esaslara göre yetkili kuruluşa tescil et
tirmek ve tescil belgesi almak zorundadırlar. 

Ancak : 
a) Tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve tescil plakası bulunan ve geçici olarak Türkiye'ye girmesine 

izin verilmiş olan araçlar, 
b) Tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve tescil plakası bulunan ikili ve çok taraflı anlaşmalara göre, 

Türkiye'de tescil zorunluluğundan muaf tutulmuş araçlar, 
c) Araç, imal, ithal, ihraç edenlerin ve satıcılığını yapanların, ithal, ihraç, depolama, teşhir ve satış ama

cıyla geçici olarak bu işlere mahsus yerlerde maliki olarak bulundurdukları motorlu araçlar, 
d) Tescil zorunluğu bulunan motorlu taşıtlarla çekilenler ile 22 nci maddenin (c) fıkrasına göre tescili 

gerekli görülenler hariç, bütün motorsuz taşıtlar, 
Bu hükmün dışındadır. 

Tescil süresi ve bildirme zorunluluğu, satış ve devirler ile noterlerin sorumluluğu 

MADDE 20. — Tescil süreleri satış ve devirler, noterlerin sorumluluğu ile ilgili esaslar şunlardır : 
a) Araç sahipleri: 
(1) Tescili zorunlu olan araçları satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren, süresi üç ayı 

geçmeyen tadil ve, tamir gibi nedenler dışında, bir ay içinde tescil için, hurdaya çıkarılma halinde çıkarılış 
tarihinden itibaren bir ay içinde tescilin silinmesi için, yazılı olarak ilgili tescil kuruluşuna başvurmak, 

(2) Tescilin yapılması veya silinmesi için de Yönetmelikte belirtilen bilgi ve belgeleri sağlamak, 
Zorundadır. 
b) Tescil belgesi aracın başkasına satış veya devrine, hurdaya çıkarılmasına veya araçta Yönetmelikte 

belirtilen niteliklerin değişmesine kadar geçerli sayılır. 
c) Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri tescil belgesi esas alınarak noterlerce yapılır ve 

bu satış noterlerce tescil belgelerine tarih konularak ve tasdik edilmek suretiyle işlenir. Ayrıca, tescil edilmiş 
araçların satış ve devirleri noterlerce, sicillerine işlenmek üzere derhal ilgili tescil bürolarına bildirilir. 

Tescil edilmiş araçların satış ve devirleri tescil bürosundaki siciline ve tescil belgesine işletilmedikçe geçerli 
sayılmaz. 
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d) Tescilli araç satın alanlar, gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak, ilgili tescil bürosundan bir ay içinde 
adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar. 

Araç satın alıp, bu maddenin (a) fıkrasının (1) inci bendi ile (d) fıkrası hükmüne uymayanlar, beşbin li
radan onbin liraya kadar hafif para cezası ve bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezası, (c) fıkrası hükmüne 
uymayan noterler onbin liradan yirmıbeşbin liraya ka dar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 

Ayrıca, satış ve devirlerde, belirlenen sürelerde alıcı adına tescili yapılmadan trafiğe çıkarılan araçlar, tes
cil yapılıncaya kadar trafik zabıtasınca trafikten men edilir. 

Trafik belgesi, tescil plakası alma zorunluluğu ve geçerlilikleri 

MADDE 21. — Tescil edilen araçların karayoluna çıkarılmaları halinde, «Trafik belgesi» ve «Tescil pla
kası» alınması zorunludur. Trafik belgeleri, araçların süreleri içinde muayenelerinin yapılmış olması, geçerli 
sigorta belgesinin bulunması; tescil plakaları ise, trafik belgesinin geçerli olduğu sürece ve Yönetmelikte belirti
len süreyi geçmemek şartı ile geçerlidir. 

Belge ve plaka vermeye yetkili kuruluşlar 

MADDE 22. — Yönetmelikte gösterilen esaslara göre : 
a) Askerî amaçlarla kullanılan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bütün araçlar ile çeşitli anlaşmalara göre 

askerî amaçla yurdumuzda bulunan kuruluşların araçlarının tescilleri Türk Silahlı Kuvvetlerince, 
b) tş makinesi türünden ve rayh sistemle çalışan araçların tescilleri kullanıldığı yerlere göre, ilgili kamu 

kuruluşlarınca, 
c) Tarım kesiminde kullanılanlar hariç, il trafik komisyonlarından karar alınmak şartı ile motorsuz ta

şıtlardan gerekli görülenlerin tescilleri belediyelerce, 
d) Yukarıdaki fıkralarda sayılanlar dışında kalan bütün motorlu araçların tescilleri trafik şubelerinin tes

cil bürolarınca yapılır, belge ve plakaları verilir. 

Trafik belgesi, tescil plakası alma ve bulundurma zorunluluğu 

MADDE 23. — Araçların : 
a) Trafik belgesi ve tescil plakası alınmadan, 
b) Bu belgeler, süresi içinde yenilenmeden, belge ve plakalar araç üzerinde ve uygun durumda bulundu

rulmadan veya belge ve plakalardaki bilgilerin eksik veya yanlış olması halinde, 
Trafiğe çıkarılması yasaktır. 
Bu maddenin (a) fıkrasına uymayan sürücü ile işleten veya araç sahipleri ikibin liradan beşbin liraya ka

dar hafif para cezası ile on günden bir aya kadar hafif hapis cezası, tekrarında ve her seferinde beşbin lira
dan onbin liraya kadar hafif para cezası ve onbeş günden iki aya kadar hafif hapis cezası, (b) fıkrasına uy
mayan sürücü, işleten veya araç sahipleri ise binbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu araçlar eksiklikleri giderilinceye kadar trafik zabıtasınca trafikten men edilir. 
Trafik belgesi : Tescil belgesinin geçersiz olması halinde sürekli olarak, kendi üzerindeki ve ilgili belge

lerdeki bilgilerin eksik veya yanlış olması halinde geçici olarak trafik zabıtasınca geri alınır. 

Trafik belgesi verilmesi için zorunlu belgeler 

MADDE 24. — Trafik belgesi verilebilmesi için araca ait tescil belgesi, karayoluna uygunluk belgesi, 
malî sorumluluk sigorta belgesi, muayene belgesi ve vergi belgesinin bulunması zorunludur. 

Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakalarının verilmesi şartları, geçerlilikleri, süreleri, nicelik ve nite
likleri ile diğer esaslar Yönetmelikte gösterilir. 

Tescil ve trafik belgeleri «Tescil ve Trafik Belgesi» adı altında tek belge olarak da verilebilir. 
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Geçici trafik belgeleri ile geçici tescil plakaları 

MADDE 25. — Karayolunda geçici olarak kullanılacak araçlara; 
Malî sorumluluk sigortası yaptırılmış olma şartı ile, 
a) imalatçı, ithalatçı ve ihracatçılara ait araçların, depo, fabrika, gümrük, satış yeri, teşhtr yeri ve benzeri 

yerler arasındaki karayollarında sürülmesi için «A» geçici trafik belgesi ve tescil plakası, 
b) Araçların, satıcılığını ve komisyonculuğunu yapanlara deneme ve gösterisi yapılacak araçlarının (a) 

fıkrasında sayılan yerler arasında sürülmeleri için «B» geçici trafik belgesi ve tescil plakası, 
c) Tescil işlemleri tamamlanmamış araçlar için «C» geçici trafik belgesi ve tescil plakası verilir. 
«A» ve «B» geçici trafik belge ve tescil plakaları, bunları alacakların her türlü hukukî sorumluluğu kabul 

ettiğini belirleyen formları doldurup imzalamalarından sonra geçerli olur. 
Geçici trafik belgesi ve plakalarının verilme şartları geçerlilik süreleri, nicelik ve nitelikleri, yurt dışından 

getirilecek veya yurt dışına götürülecek olan araçlara geçici plaka verilmesi şartları ile diğer esaslar Yönetme
likte belirtilir. 

Geçici trafik belgeleri ve geçici tescil plakalarını süresini geçirerek kullananlar ikibin liradan beşbin lira
ya kadar hafif para cezası ile onbeş günden iki aya kadar hafif hapis cezası, amaç dışı veya başka taşıtta 
kullanılan ve/veya kullandıranlar beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ile bir aydan üç aya 
kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Ayrıca, trafik zabıtasmca bu geçici belge ve plakalar iptal edilerek, araçlar trafikten men edilir. 

Araçlarda trafik ayırım işaretleri 

MADDE 26. — Belirli araçlarda, çalışma yerini ve şeklini kapasite ve diğer niteliklerini belirleyen plaka, 
ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi ayırım işaretleri bulundurulması zorunludur. 

Esasları Yönetmelikte belirtilen ayırım işaretleri bulunmayan araçlar trafik zabıtasmca trafikten men edi
lir. 

Trafik ayırım işaretleri Yönetmelik hükümlerine uymayan veya zorunlu olduğu halde bulundurmayan araç 
işletenleri ile sürücüler, ilk seferinde ikibin liradan beşbin liraya kadar hafif para cezası ve trafik belgelerinin 
yedi gün geri alınması, tekrarında ve her seferinde beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ve tra
fik belgelerinin onbeş günden iki aya kadar geri alınması cezası ile cezalandırılırlar. 

Tanınma işaretleri 

MADDE 27. — Esasları Yönetmelikte açıklanan ve araçların tanınmasına yarayan marka, model, sem
bol, motor - şasi - karoseri seri numaraları, yüklü, yüksüz ağırlıkları ile benzeri hususlara ait bilgilerin araç
lar üzerinde bulunması zorunludur. 

Tanınma işareti bulunmayan araçlara trafik belgesi verilmez. 
Tanınma işaretleri bulunmayan veya bilinmeyen araçların, işaretleri tescil bürolarınca belirlenir ve bel

gelerine işlenir. 
Bu madde hükmüne uymayan araç sahibi, işleten ve sürücüler beşyüz Ura para cezası ile cezalandırılırlar. 

Devlet malı araçların ayırım işaretleri ve tescil plakaları 

MADDE 28. — Devlet malı araçların tescil plakalarının rengi ayrı olur. 
Emniyet araçlarının renklerine göre boyama şekli ile ayırım işaretleri diğer resmî ve özel kuruluşlarla ger

çek ve tüzelkişilere ait araçlarda kullanılamaz. 
Bu maddenin ikinci fıkrasına aykırı olarak boyanan ve ayırım işareti kullanan araçlar aykırılık giderilince

ye kadar trafikten men olunur. 
Bu madde hükmüne uymayanlar ikibin liradan beşbin liraya kadar hafif para cezası ve on günden bir aya 

kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 
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KISIM - I I 
Motorlu Araçlara Ait Şartlar 

Araçların karayoluna uygunluğu 

MADDE 29. — Araçların yapım ve kullanma bakımından, karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uy
gun olması zorunludur. 

Esasları Yönetmelikte belirtilen şartlara uyan araçlara, Karayolları Genel Müdürlüğünce «Karayolu Uy
gunluk Belgesi» verilir. 

Askerî araçlara ait karayolu uygunluk belgesi Türk Silahlı Kuvvetlerince, raylı sistemle çalışan ve iş ma
kinesi türünden araçlarınki ise ilgili kuruluşlarca verilir. 

Araçların teknik şartları 

MADDE 30. — Araçların, esasları Yönetmelikte belirtilen şekilde ve tarzda teknik şartlara uygun olarak 
yapılması zorunludur. 

Bir kaza halinde, süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları nedeni ile aracın içindekiler ve karayolunu kullanan
lar için tehlike yaratacak şekilde olan, fazla miktarda zararlı gaz, duman, koku ve gürültü çıkaran araçları 
kullanan sürücüler bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu araçlar, teknik şartlara uygun duruma getirilinceye kadar trafik zabıtasınca trafikten men edilebilir. 

Araçlara ait diğer şartlar 
MADDE 31. — Araçlara ait diğer şartlar şunlardır : 
a) özelliklerine ve cinslerine göre araçlarda takoz, zincir, çekme halatı, reflektör, kriko, stepne, emniyet 

kemeri, bijon anahtarı, hava ölçeği ve Yönetmelikte sayılan benzerleri gibi parça, alet ve malzeme ile ilkyar
dım çantasının bulundurulması ve kullanılır durumda olması, 

b) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlıklarının görüşü alındıktan sonra içişleri Bakanlığınca : 
(1) Kamyon, çekici ve otobüslerde ilan edilecek tarihten itibaren takometre, 
(2) Tespit edilecek il ve ilçelerde çalıştırılan taksi otomobillerinde de ilan edilecek tarihlerden itibaren 

taksimetre bulundurulması, 
c) Araçların içindeki ışık, resim, şekil, süs ve diğer eşyanın güvenlik ve sağlık bakımından uygun du

rumda bulunması, 
Zorunludur. 
d) Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, 

flama, bayrak ve benzerlerinin takılması, bulundurulması, yazılması ve sesli ve ışıklı donanımların kullanılması 
tescile yetkili kuruluşun iznine bağlıdır. 

Yukarıdaki fıkralarda sayılan gereç, cihaz, eşya ve diğerlerinin nicelik ve nitelikleri ile takma, bulundur
ma ve kullanma esasları, müzik cihazlarını kullanma şartları yönetmelikte belirtilir. 

Bu maddenin (c) ve (d) fıkrasına uymayan araçları kullanan sürücüler beşyüz lira para cezası, 
(a) fıkrasında sayılan gereç, cihaz, eşya ve diğerlerini kullanabilir durumda bulundurmayan veya gerek

tiğinde kullanmayan sürücüler bin lira, bulundurmayanlar ikibin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
(b) fıkrasına göre zorunlu halde araçlarında taksimetre ve takometre bulundurmayan, kullanmayan veya 

kullanılabilir durumda bulundurmayan sürücü ve işletenler ikibin liradan beşbin liraya kadir hafif para ce
zası ve on günden bir aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Ayrıca (b) fıkrası hükmüne uygun durumda bulunmayan araçlar eksiklikleri giderilinceye kadar trafik 
zabıtasınca trafikten men edilir. 

(a) fıkrasında sayılan gereç, cihaz ve eşya bulundurulmayan araçlardan hangilerinin hangi şartlarda trafik
ten men edileceği Yönetmelikte gösterilir. 
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Bu mddede ve diğer maddelerde sayılan ve araçlarda uygun durumda bulundurulmayan ve bulundurul
ması yasaklanan gereçler, bütün sorumluluk ve giderler araç sahibine ait olmak üzere uygun duruma getirtilir 
veya gerekli ise söktürülür. 

Adres değiştirme ve araçlar üzerindeki değişiklikleri bildirme 

MADDE 32. — İkamet adresinde ve araçlar üzerinde yapılan değişikliklerde; 
a) Araçlar üzerinde yönetmelikte belirtilen şekillerde yapılacak her türlü değişikliğin, araç sahipleri, 
b) Adres değişikliklerinin de araç sahipleri veya işleten tarafından otuz gün içinde tescili yapan kurulu

şa bildirilmesi zorunludur. 
Bu madde hükmüne uymayanlar ikibin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
(a) fıkrasına aykırı olarak üzerinde değişiklik yapılan araçlar, değişikliğin şartlara uygun olarak yapıldı

ğını belgeleyip ilgili tescil bürosunda tescil ve trafik belgesine işletinceye kadar trafikten men edilir. 

Taşınması özel izne bağlı yükler 

MADDE 33. — Ağırlık ve boyutları bakımından özelliği olan, başka ulaşım sistemleri ile taşınması müm
kün olmayan ve taşıma sınırını aşıp da taşınması zo runlu olan yüklerin taşınması için Karayolları Genel 
Müdürlüğünden izin alınması zorunludur. 

KISIM - i n 
Araçların Muayenesi ve Muayene istasyonları 

Araçların muayenesi 

MADDE 34. — Trafiğe çıkarılacak motorlu araçların teknik şartlara uyup uymadığı ekonomik yapıları 
da dikkate alınmak suretiyle belirli zamanlarda muayene edilerek tespit edilir. 

Motorlu araçların muayenelerinin, Yönetmelikte belirtilen süreler içinde yaptırılması zorunludur. 
Muayene süresi dolmasa bile kazaya karışan, hasara uğrayan, üzerinde değişiklik yapılaa veya sahip de

ğiştiren araçların ayrıca özel muayenesi zorunludur. 
Karayollarında kullanılmakta olan araçların, teknik şartlara uyup uymadığı trafik zabıtasında kontrol edi

lerek her an muayeneleri yapılabilir. 
Bu madde hükmüne aykırı olarak; 

a) Muayene süresi geçirilen, servis freni, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, 
fren ve dönüş ışıkları noksan veya bozuk olan araçları kullanan sürücüler ikibin lira para cezası, 

b) Diğer eksik ve bozulukları bulunan araçları kullanan sürücüler bin lira para cezalı ile cezalandırı
lırlar. 

Ayrıca (a) fıkrasında sayılan eksiklikleri bulunan ve Yönetmelikte belirtilen şekilde trafik güvenliğini 
tehlikeye düşürecek durumda olan araçlar eksiklikleri giderilinceye kadar trafik zabıtasınca trafikten men edi
lir. 

Muayeneye yetkili kuruluşlar 

MADDE 35. — Araçların muayeneleri, Karayolları Genel Müdürlüğüne ait muayene istasyonları veya 
bu kuruluşun işletme belgesi ile yetki verdiği kamu, gerçek, tüzelkişi, kurum ve kuruluşlara ait muayene istas
yonlarında yeterli makine ve gereçlerle ve yetkili kılınan görevlilerce yapılır. 

Özel muayeneler sadece Karayolları Genel Müdürlüğünün muayene birimlerinde yapılır. 
Askerî araçlarla, raylı sistemle çalışan veya iş makinesi türünden araçların muayeneleri Yönetmelikte be

lirlenen esaslara göre tescilini yapan kuruluşlarca yapıür. 
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Muayene istasyonlarında bulunacak makine, araç, gereç ile personelin nitelikleri, işletme, çalışma ve de
netleme usulleri ve işletme belgesi ile yetki verilen muayene istasyonlarında alınacak ücretin tespiti ile diğer 
şartlar ve esaslar Bayındırlık Bakanlığınca çıkarılacak Yönetmelikte gösterilir. 

İşletme belgesi ile yetkili kılındığı halde, Yönetmelikte belirtilen işletme şartlarına uymayan ve muaye
neleri gerektiği şekilde yapmayan, muayene istasyonu işletenleri ilk seferinde onbin lira hafif para cezası 
ikinci seferinde yirmibin lira hafif para cezası, üçüncü seferinde otuzbin lira hafif para cezası ile cezalandı
rılırlar ve işletme belgeleri birinci seferinde yedi gün, ikinci seferinde onbeş gün geri alınır, üçüncü seferinde 
iptal edilir. 

İşletme belgesi geri alındığı halde geri alma süresi içinde muayene yapan muayene istasyonu işletenleri 
onbin lira hafif para cezası ile cezalandırılırlar ve işletme belgeleri iptal edilir. 

BÖLÜM - V 
Sürücü Belgeleri ve Sürücüler 

Sürücü belgesi alma zorunluluğu 

MADDE 36. — Motorlu araçların, sürücü "belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sü
rülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. 

Araçlar, bu kanunda sınıfları belirtilen sürücü belgelerine sahip sürücüler ile iki veya çok taraflı anlaş
malara göre sürücü belgesi bulunan veya geçerli Uluslararası Sürücü Belgesi olan kişilerce sürülebilir. 

Sürücü belges<ine sahip olmadan araç süreri ve sürülmesine izin verenler, ilk seferinde beşbin lira hafif 
para ve onbeş günden iki aya kadar hafif hapis cezası, tekrarında ve her seferinde onbin lira hafif para ve 
iki aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Sürücü belgesi alması zorunlu olmayanlarda aranacak şartlar 
MADDE 37. — Sürücü belgesi almaları zorunlu olmamakla beraber; 
Bisiklet kullananların 9, motorsuz taşıtları kullananlar ile hayvan sürücülerinin 15 yaşını bitirmiş olmaları, 

fizikî ve ruhî bakımdan vücut yapılarının sağlıklı bulunmaları, zorunludur, 
Durumları bu madde hükmüne uymayanlara taşıt kullandıran ve hayvanları tevdi edenler beşyüz lira 

para cezası ile cezalandırılırlar. 

Sürücü belgesi stnıflctrı 
MADDE 38. — Sürücü belgeleri, kullanılacak araçların cinslerine ve gruplarına göre aşağıdaki sınıflara 

ayrılmıştır. 
«Ax» Sınıfı Sürücü Belgesi, 
Motorlu bisiklet kullanacaklara, 
«A2» Sınıfı Sürücü Belgesi, 
Motosiklet kullanacaklara, 
«B» Sınıfı Sürücü Belgesi, 
Otomobil, minibüs veya kamyonet kullanacaklara, 
«C» Sınıfı Sürücü Belgesi, 
Kamyon kullanacaklara, 
«D» Sınıfı Sürücü Belgesi, 
Çekici kullanacaklara, 
«E» Sınıfı Sürücü Belgesi, 
Otobüs kullanacaklara, 
«F» Sınıfı Sürücü Belgesi, 
Lastik tekerlekli tarım traktörü kullanacaklara, 
«G» Sınıfı Sürücü Belgesi, 
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îş makinesi türünden motorlu araçları kullanacaklara, 
«H» Smıfı Sürücü Belgesi, 
özel tertibatlı olarak, imal, tadil veya teçhiz edilmiş motosiklet veya otomobil türünden araçları kulla

nacak hasta veya sakatlara, 
«K» Sınıfı Sürücü Belgesi, 
Tüzükte 'belirtilen şartlar ve esaslara göre, sürmeyi öğrenmek isteyen sürücü adaylarına, 
Uluslararası Sürücü Belgesi, 
tki veya çok taraflı anlaşmalar uyarınca, sınıflarına göre belli süre ile, 
Verilen sürücü ıbelgdenikiir. 

Sürücü belgeleririe ait esaslar 

MADDE 39. — Sürücü 'belgelerine ait esaslar şunlardır : 
a) A ve B Sınıfı Sürücü Belgesi alacaklardan, bu sınıflara giren araçlan özel hizmetlerinde bizzat kul

lanacakların sürücü belgelerine «amatör sürücü», bir yarar karşılığı kullanacak olanların sürücü belgelerine 
«profesyonel sürücü» kaydı konur. Kamyon, çekici ve otobüs kullananlar da profesyonel sürücüdür. 

Amatör sürücü belgesi ile profesyonel amaçla taşıt kullanmak yasaktır. 
b) IDiğer araçları kullanma yetkisi: 
(1) Av F, G ve H sürücü belgeleri ile yalnız kendi sınırlarındaki araçlar, 
(2) A2 sınıfı sürücü belgesi ile Ax 

(3) B sınıfı sürücü belgesi ile F, 
(4) C sınıfı sürücü belgesi ile B ve F, 
(5) D sınıfı sürücü belgesi ile C, B ve F 
(6) E smıfı sürücü belgesi ile B, C, D ve F sınıfı sürücü belgeleri ile kullanılan araçlar da sürülebilir. 
Sürücü belgesi sahiplerinin sürücü belgesinin sınıfına göre sürmeye yetkili oldukları araçlar dışındaki araç

ları sürmeleri yasaktır. 
c) Römork takarak taşıt kullanma : 
B, C ve E sınıfı sürücü belgesi sahipleri, araçlarına en çok yüklü ağırlığı, 750 Kg.'a kadar olan (750 Kg. 

dahil) hafif römork takarakta kullanabilirler. 
Yüklü ağırlığı 750 Kg. mı geçen römorkları taşıtlarına takarak kullanmak isterlerse ayrı bir sınavdan geçi-

riMrler ve römorklu taşıt kullanabilecekleri belgelerine işlenir. 
d) Sürücü belgelerinin geçerlilik süresi, 
Sürücü belgelerinden K sınıfı sürücü aday belgesi altı ay geçerlidir. Diğer sürücü belgelerinin Yönetme

likte belirtilen esaslara göre beş yılda bir vize edilmesi veya İçişleri Bakanlığınca gerekli görüldüğünde değiş
tirilmesi zorunludur. 

Sürücü belgeleri vize edilirken altmış yaşını dolduran sürücülerden ayrıca sağlık kurulu raporu İstenir. 
Vize edilmemiş sürücü belgesi ile araç kullanmak ve kullandırmak yasaktır. 
G Sınıfı sürücü belgesi alacak olanlarda aranacak özel şartlar ile uluslararası sürücü belgelerinin veriliş 

şartları Yönetmelikte gösterilir. 
Bu maddenin d) fıkrası hükmüne uymayan sürücüler ve vize edilmemiş belge ile araç kullandıranlar 

bin lira para cezası, 
a, b ve c fıkraları hükmüne uymayan sürücüler ile bunları kullandıran veya azmettirenler 'ilk seferinde 

ikibin liradan beş'bin liraya kadar hafif para cezası ile on günden bir aya kadar hafif hapis cezası, tekrarında 
ve her seferinde beşbin liradan oribin liraya kadar hafif para cezası ile onbeş günden iki aya kadar hafif 
hapis cezası ve sürücü belgelerinin on günden bir aya kadar geri alınması cezası ile cezalandırılırlar. 
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Yabancıların ülkelerinden ve Türk vatandaşlarının dış ülkelerden aldığı sürücü belgelerinin geçerliliği 

MADDE 40. — Yabancı ülke sürücü belgelerine ait esaslar : 
a) Türk vatandaşlarının dış ülkelerden aldıkları geçerli sürücü belgeleri, 41 inci maddedeki şartlar ara

narak sınavsız olarak karşılığı veya dengi sürücü belgesi ile değiştirilir. 
Yurda geçici olarak gelen yabancı sürücü belgeli Türk vatandaşları, cinsi için geçerli sürücü bölgeleri ile 

beraberlerinde getirdikleri veya Türkiye'de kayıt tescil edilmiş taşıtları kullanabilirler. 
b) İlgili kanunlar ve ikili veya çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere, yabancıların ülke

lerinden aldığı sürücü belgeleri ile Yönetmelikte belirlenen esaslara göre, ülkemizde tescil edilmiş araçları sür
melerine izin verilebilir veya bunların sürücü belgeleri karşılığı olan ve bu madde de sayılan sürücü belgeleri 
ile değiştirilebilir. 

Sürücülerde aranacak şartlar 

MADDE 41. — Sürücü belgesi alacaklarda aşağıdaki şartlar aranır : 
a) Yaş şartı; 
A sınıfı sürücü 'belgesi alacakların 17, 
B sınıfı amatör sürücü, F, H ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların 18, 
B, C, D ve E sınıfı profesyonel sürücü belgesi alacakların 19 yaşlarını bitirmiş olmaları, 
b) öğrenim şartları : 
F, G ve H sınıfı sürücü belgesi alacaklann okur yazar, diğerlerinin en az ilkokulu bitirmiş bulunmaları, 
c) Sağlık şartları : 
Vücut yapısı ve ruh sağlığı bakımından Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmaları, 
d) Sınavlarda başarı şartlan : 
Yazılı veya test ve uygulamalı (K sınıfı için sadece yazılı) sınavların başarılması, 
e) Suçlu olmama şartlan : 
(1) Sürücü belgesi alacak olanların Türk Ceza Kanununun 403, 404, 448, 449, 450 ve 572/2 nci madde

lerindeki suçlardan hüküm giymemiş olmaları, 
(2) Aynı Kanunun 414, 418, 429, 436, 491, 493, 495, 506, 508, 510 ve 512 nci maddelerinde yazılı suç

lardan profesyonel sürücülerin birden fazla diğer sürücülerin ise başvurma tarihinden önceki 10 yıl içinde iki
den fazla hüküm giymemiş olmaları, 

f) Aynı sınıf sürücü belgesinin bulunmaması veya belgelerin geri alınmamış olma şartı; 
önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması sürücü belgelerinin süresiz geri alın

mamış olması veya geçici olarak geri alınmış ise sürenin dolmuş bulunması, 
Zorunludur. 

Sürücülerin sınavları 
MADDE 42. — Sürücü belgesi alacakların sınavları, yazılı veya test ve uygulamalı olarak Emniyet Genel 

Müdürlüğünün ilgili birimlerinde görevlendirilecek kişiler veya komisyonlarca yapılır ve kazananlara belgeleri 
verilir. 

Gerekli görülen hallerde ti Trafik Komisyonunun kararı ile sürücülerin sınavları ilçeler de ve askerî 
birliklerin sınav merkezlerinde de yapılabilir. 

Sınava girmek isteyenler başvurma formunu yetkili memurun önünde bizzat el yazıları ile doldurarak 
imzalarlar. Bu belgedeki bilgiler, aksi ispatlanıncaya kadar doğru sayılır. 

Genel hükümler saklı kalmak kaydıyla yanlış veyasahte bilgi ve/veya 'belge verenler iki aydan altı aya ka
dar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Sürücülerin; sınavları, sağlık muayenelerinin nasıl ve nerede yapılacağı, sürücü belgeleri, bu belgelerin ve
rilmesi, geçerlilik süreleri, yenilenmeleri, sınavlarda görevlendirilecek kişilerin veya oluşturulacak komisyon
ların çalışma esas ve usulleri ile diğer hususlara ait şartlar, usuller ve esaslar Yönetmelikte belirtilir. 
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Askerî araç sürücülerinin sınavları 

MADDE 43. — Er ve erbaş sınıfından askerî araç sürücülerinin özel sınavları ve belge verme işlemleri 
Türk Silahlı Kuvvetlerince Yönetmelikte belirtilen esaslara göre yapılır. 

Bu belgeler sadece askerî araçlar için askerlik süresince geçerlidir. 

Adrçs değişikliklerinin bildirilmesi ve sürücü belgehrinin taşınması zorunluluğu 

MADDE 44. — Sürücü belgesi sahipleri: 
a) tkamet adresi değişikliklerini Emniyet Genel Müdürlüğünün belgeyi veren kuruluşuna otuz gün için

de bildirmek, 
b) Araç kullanırken belgelerini yanlarında bulundurmak ve yetkililerin her isteyişinde göstermek zo

rundadırlar. 
Bu madde hükmüne uymayan sürücüler bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Sürücülerin sağlık şartlarında sonradan meydana gelen değişiklikler ile sahte olan, hile ile alınan veya şart
larına uygun olmadan verilen sürücü belgeleri 

MADDE 45. — Trafik zabıtasınca sürücülerin sağlık veya psikofizik durumlarında bir değişiklik olduğu 
şüphesi üzerine, her zaman sağlık ve psikofizik muayenesi istenebilir, gerekli sağlık veya psikofizik şartlarına 
sahip olmadığı sağlık kurulu kararı ile anlaşılanların belgeleri geri alınır. 

Ancak, sağlık ve psikofizik şartlan sebebiyle belgeleri geri alınanların bu belgeleri, sağlık şartlarını ye 
niden kazandıklarının sağlık kurulu ile belgelendirilmesi halinde geri verilir. 

Sürücü belgelerinin sahte olduğu veya hile ile alındığının veya şartlarına uygun olmadan verildiğinin tes
piti halinde bu belgeler ilgili trafik şubesince geri alınır veya iptal edilir. Ayrıca, sanıklar hakkında adlî iş
lem yapılır. 

BÖLÜM - VI 
Trafik Kurulları 

KISIM - I 
Genel Kurallar 

Karayollarında trafiğin akışı 

MADDE 46. — Karayollarında trafik sağdan akar. 
Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücüler : 
a) Araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hı

zının gerektirdiği şeritten sürmek, 
b) Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen ıraçların emniyetle geçişini beklemek, 
c) Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmemek, 
d) Gidişte ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmemek, 
e) tki yönlü trafiğin kullanıldığı dört veya daha fazla şeritli yollarda aksine bir işaret bulunmadıkça, 

motosiklet, otomobil, kamyonet ve otobüs dışındaki araçları kullananlar, geçme ve dönme dışında, en sağ 
şeridi izlemek, 
, Zorundadırlar. 

Karayollarının belirli kesimlerinde, bu yollardan faydalanma zorunda olanlar, hayvanlarını veya hayvan 
sürülerini gidiş yönünde yolun en sağından ve en az genişlik işgal ederek ve imkân olduğunda yol dışından 
götürmek zorundadırlar. 

Bu madde hükmüne uymayan sürücüler bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
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Trafik işaretlerine uyrria 

MADDE 47. — Karayollarından faydalananlar aşağıdaki sıralamaya göre; 
a) Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası ve yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine, 
b) Trafik ışıklarına, 
c) Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleriyle belirtilen veya gösterilen hususlara, 
d) Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan, ayrıca Yönetmelikte gösterilen kurallara, yasaklara, zorun

luluklara veya yükümlülüklere, 
Uymak zorundadırlar. 
Trafik polisi ve diğer yetkililerin dur işaretine, ışıklı trafik işaretlerinden kırmızı renkli olanına ve sesli 

işaretlere uymayan sürücüler ikibin, diğer trafik işaretlerine uymayan sürücüler bin lira para cezası ile ceza
landırılırlar. 

Alkollü içki, uyuşturucu ve keyif verici madde veya ilaçların etkisi altında araç sürme 

MADDE 48. — Uyuşturucu ve keyif verici madde ve ilaçları almış olanlar ile alkollü içki almış olması 
nedeniyle güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş kişilerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır. 

Uyuşturucu ve keyif verici maddelerin cinsleri ile alkollü içkilerin etki dereceleri ve kandaki miktarları, 
tespit usulleri ve muayene şartları Yönetmelikte belirtilir. 

Bu madde hükmüne uymayan sürücüler derhal araç kullanmaktan men olunur. 
Bunların Yönetmelikte belirtilen miktarın üzerinde alkollü içki kullandığı tespit olunanlar; ilk seferinde 

ikibin liradan beş hin liraya kadar hafif para cezası ve oribeş günden 'iki aya kadar hafif hapis cezası, tek
rarında ve her seferinde beş bin liradan on bin liraya kadar hafif para cezası ve bir aydan üç aya kadar 
hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar ve sürücü belgeleri bir aydan üç aya kadar geri alınır. 

Uyuşturucu, keyif verici maddeleri kullananlar ise beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ve 
iki aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar ve sürücü belgeleri süresiz olarak geri alınır. 

Çalışma sürelerine uyma sorunluluğu 

MADDE 49. — Ticarî amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücülerinin, çalışma sürelerine ve bu 
konuda alınmış olan önlemlere aykırı olarak taşıt kullanması ve kullanmalarına izin verilmesi yasaktır. 

Çalışma süreleri ile ticarî amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıtları kullanacakların denetimi için uygula
nacak usuller Yönetmelikte belirtilir. 

Bu madde hükmüne uymayan sürücüler ve azmettirenler bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

KISIM - II 
Hız Kuralları 

Hız sınırları 

MADDE 50. — Karayollarında yerleşim yerleri içinde ve dışında motorlu araçların cins ve kullanma 
amaçlarına göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırları ve diğer esaslar Yönetmelikle belirlenir. 

En çok ve en az hız sınırlarını gösteren işaret levhaları, gerekli görülen yerlere, ilgili kuruluşlarca konu
lur. 

Bu kanunla yetki verilen kuruluşlar tarafından Yönetmelikte belirtilen hız sınırları azaltılabilir veya çoğal
tılabilir. Bu hallerde durum trafik işaretleri ile belirtilir ve uygun vasıtalarla duyurulur. 
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En çak hız kuralına uyma 

MADDE 51. — Sürücüler, aksine bir karar alınıp işaretlenmemişse bu Kanunun 50 nci maddesine göre, 
Yönetmelikte 'belirtilen en çok hız sınırlarına uymak zorundadırlar. 

Radar, takometre, kronometre gibi cihaz veya çeşitli usullerle yapılan tespitler sonucu hız sınırlarının; 
Yüzde yirmiye (yirmi dahil) kadar aşan sürücüler ikibin lira para cezası, 
Yüzde yirmiden fazla aşan sürücüler ise, her seferinde beş;bin liradan onbin liraya kadar hafif para ce

zası ile onbeş günden iki aya kadar hafif hapis cezası ve bir aydan üç aya kadar sürücü belgelerinin geri alın
ması cezası ile cezalandırılırlar. 

Hızın gerekli şartlara uygunluğunu sağlama 
MADDE 52. — Sürücüler : 
a) Kavşaklara yaklaşırken, 
Dönemeçlere girerken, 
Tepe üstlerine yaklaşırken, 
Dolambaçlı yollarda ilerlerken, 
Yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, 
Yapım ve onarım alanlarına girerken, hızlarını azaltmak, 
b) Hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun ge

rektirdiği şartlara uydurmak, 
c) Diğer bir aracı izlerken yukarıdaki fıkrada belirlenen durumları göz önünde tutarak güvenli bir ara

lık bırakmak, 
d) Kol ve grup halinde araç kullananlar, araçları arasında Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun ola

rak diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklıklar bulundurmak, 
Zorundadırlar. 
Bu madde hükmüne uymayan sürücüler bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

KISIM - III 
Sürücülerin Uyacağı Diğer Kurallar 

Dönüş kuralları 
MADDE 53. — Sağa ve sola dönecek olan sürücüler aşağıdaki kurallara uyarlar. 
a) Sağa dönüşler; 
(1) Sağa dönüşü işaretini vermeye, 
(2) Sağ şeride veya dönüşe ayrılmış şeride girmeye, 
(3) Hızını azaltmaya, 
(4) Dar bir kavisle dönmeye, 
(5) Dönülen karayolunun gidiş şeridine veya gidişe ayrılmış en sağ şeridine girmeye, 
Zorunludurlar. 
b) Sola dönüşler; 
(1) Sola dönüş işaretini vermeye, 
(2) Dönüş noktasına kadar trafiği tehlikeye düşürmeyecek şekilde yolun gidişe ayrılmış kısmının sol ke

narına yanaşmaya, 
(3) Kavşağa girmiş veya emniyetle durdurulması, mümkün olmayacak kadar yaklaşmış diğer araçların 

geçmesini beklemeye, 
<4) Dönüşe başlarken İlk geçiş hakkını sağdan ve karşıdan gelen araçlara bıraktıktan sonra, küçük bir 

yarı çapla dönmeye, dönülen karayolunun gidişe ayrılmış bölümüne, çok şeritli yollarda gidiş şeridine veya 
en sol şeride girmeye, 

Zorunludurlar. 
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Sağa ve sola dönüşlerde, sürücüler kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki 
bisikletlilere ve sola dönüşlerde sağdan ve karşıdan gelen trafiğe ilk geçiş hakkım vermek zorundadırlar. 

Gidişe ayrılmış birden fazla şeridi bulunan yollarda, en sağdaki veya soldaki şerit işaretlenmek suretiyle 
sadece dönüşlere ayrılabilir, ayrılmış bu şeritlere bitişik diğer şeritlerdende işaretlenmek sureti ile sağa veya 
sola dönüşlere izin verilebilir. 

Bu dönüşler için yukarıdaki a. ve b. fıkralarındakine benzer manevra yapılır. 
Bu madde hükmüne uymayan sürücüler beşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Geçme kural ve yasakları 

MADDE 54. — Sürücülerin geçme sırasında uymak zorunda oldukları kural ve yasaklar şunlardır; 
a) Geçme kuralları, 
Sürücülerin önlerinde giden bir taşıt veya aracı geçmeleri için; 
(1) Kendisini takip eden sürücülerin kendisini geçmeye başlamamış olması, 
(2) Önündeki sürücünün, başka bir taşıt veya aracı geçme niyetini belirten uyarma işaretini vermemiş ol

ması, 
(3) Geçeceği aracın hızı ile geçme esnasındaki kendi hızını da göz önüne alarak, iki yönlü trafiğin kul

lanıldığı taşıt yollarında karşıdan gelen 'trafik dahil karayolunu kullananların tümü için tehlike veya engel 
olmadan geçme için kullanacağı şeridin yeteri kadar ilerisinin boş olması, 

Zorunludur. 

Geçme, geçilecek aracın solundaki şeritten yapılır. Geçilecek aracın sürücüsü ses ve ışık cihazları ile 
uyarılarak, geçerken kullanılan şeritte güvenli mesafe gidildikten sonra işaret verilip izlenecek şeride giril
mekle tamamlanır. 

Araçların sağından veya banketlerden yararlanmak suretiyle geçmek yasaktır. 
Ancak, herhangi bir araç, başka bir yola, karayoluna bitişik bir mülke girmek veya sola yanaşıp durmak 

için bu niyetini sola dönüş işareti ile belirtmişse bunların sağındaki şeritten geçilebilir. 

§erit değiştirmemek şartı ile bir şeritteki taşıtların diğer şeritteki taşıtlardan hızlı gitmesi geçme sayılmaz. 
b) Geçmenin yasak olduğu yerler : 
(1) Geçmenin herhangi bir trafik işaretiyle yasaklandığı yerlerde, 
(2) Görüş yetersizliği olan tepelerde ve dönemeçlerde, 
(3) Yaya ve okul geçitleri yaklaşımında, 
(4) Kavşaklarda, demiryolu geçitlerinde ve bunların yaklaşımında, 
(5) Gidiş ve geliş için birer şeridi bulunan iki yönlü trafiğin kullanıldığı köprü ve tünellerde, 
Sürücülerin önlerindeki bir aracı geçmeleri yasaktır. 
Bu madde hükmüne uymayan sürücüler iki bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Geçilen araçlara ait kurallar 

MADDE 55. — Geçilmek istenen araçların sürücüleri: 
a) Duyulur veya görülür bir geçiş işareti alınca trafiğin iki yönlü kullanıldığı karayollarında taşıt yo

lunun sağ kenarından gitmeye, dörtten fazla şeritli veya bölünmüş karayollarında bulunduğu şeridi izleme
ye ve hızını artırmamaya, 

b) Dar taşıt yolları ile trafiğin yoğun olduğu karayollarında yavaş gitme nedeni ile, kendilerini geçmek 
için izleyen araçların kolayca ve güvenli geçmelerini sağlamak için; araçlarını elverdiği oranda sağ kenara 
almaya, yavaşlamaya, gerekiyorsa durmaya, 

c) Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alınca, bu araçların kolayca ilerle
melerini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açmaya, gerekiyorsa durmaya, 

Zorunludurlar. 
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54 üncü maddede yazılı durumlar dışında, geçiş yapmak isteyenlere yol vermemek, geçilmekte iken bir baş
ka aracı geçmeye veya sola dönmeye kalkışmak yasaktır. 

Bu madde hükmüne uymayan sürücüler iki bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

§erit izleme, gelen trafikle karşılaşma, araçlar arasındaki mesafe, yavaş sürme ve yavaşlama, park edilen 
ve durulan yerden çıkan ve geçiş kolaylığı sağlama 

MADDE 56. — Sürücüler aşağıdaki kurallara ve/veya yasaklara uymak zorundadırlar. 
a) Şerit izleme : 
(1) Sürücülerin; geçme, dönme, durma, parketme gibi haller dışında şerit değiştirmeleri veya iki şeridi 

birden kullanmaları, 
(2) Kavşaklara yaklaşırken, yerleşim yerleri dışında yüzelli metre, yerleşim yerlerinde ise otuz metre mesa

fe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri, 
<3) Araçlarının cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmeleri, 
(4) İşaret vermeden şerit değiştirmeleri, 
Yasaktır. 
b) Gelen trafikle karşılaşma : 
Sürücüler iki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran 

bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için aracını, sağ kenara yanaştırmaya, gerektiğinde sağa yanaşıp durma
ya, 

Dağlık ve dik yokuşlu karayollarında karşılaşma halinde, çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, 
güvenli geçişi sağlamak üzere, inen araçlar, varsa önceden sığınma cebine girmeye, sığınma cebi yoksa sağ 
kenara yanaşıp durmaya, gerektiği hallerde geri gitmeye, 

Zorunludurlar. 
c) Araçlar arasındaki mesafe : 
Sürücüler önlerinde giden araçları Yönetmelikte belirtilen güvenli ve yeterli bir mesafeden izlemek zorun 

dadırlar. 
d) Yavaş sürme ve yavaşlama : 
Sürücülerin; araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya 

işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmeleri, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyul
ması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde ani yavaşlamaları yasaktır. 

e) Park edilen ve durulan yerden çıkma : 
Sürücüler; park ettikleri ve durdukları yerlerden çıkmadan önce çıkış işareti vermeye, hareket için uygun 

ve güvenli bir durum oluşuncaya kadar beklemeye mecburdurlar. 
f) Geçiş kolaylığı sağlamak : 
Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa, motorsuz araçları kullananlar 

motorlu araçlara, otomobil, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerlekli traktör, iş makineleri, yazı
lış sırasına göre birbirlerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadırlar. 

Bu madde hükmüne uymayan sürücüler beşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Kavşaklarda geçiş hakkı 

MADDE 57. — Kavşaklarda aşağıdaki kurallar uygulanır : 
a) Bir kavşağa yaklaşan sürücüler kavşaktaki şartlara uyacak şekilde dikkatli bulunmak ve araçlarını ilk 

geçiş hakkı olan araçların geçmesine izin vermek üzere durabileceği hızda sürmek zorundadır. 
b) Trafik zabıtası veya trafik ışıklı işareti ile yönetilmeyen veya aksine bir trafik işareti bulunmayan 

hallerde; 
(1) Tali yoldan gelen sürücüler anayoldaki sürücülere, 
(2) Bir izden gelen sürücüler karayollarındaki sürücülere, 
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(3) Bir mülkten karayoluna çıkan sürücüler karayolundaki sürücülere, 
(4) Yukarıdaki haller dışındaki kavşaklarda, soldaki sürücüler sağ taraflarındaki karayolundan yaklaşan 

sürücülere, 
(5) Döner kavşak dışındaki sürücüler, kavşak içindeki sürücülere, 
İlk geçiş hakkını vermek zorundadır,; 
c) Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akımı; kendisini kavşak içinde durmaya zorlayacak veya 

diğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olacak ise, sürücülerin kavşağa girmeleri, 
d) Trafik zabıtası, yetkili kişi veya trafik ışıklı işareti ile yönetilen kavşaklarda, sürücüler kavşağı en kısa 

zamanda geçmek zorundadır. ISürücülerin gereksiz olarak yavaşlamaları, durmaları, taşıttan inmeleri, taşıt ve
ya araçların motorlarını durdurmaları, 

Yasaktır. 
e) Aksine bir trafik işareti olmadıkça, bütün kavşaklarda araçlar ray üzerinde hareket eden taşıtlara ilk 

geçiş hakkını vermek, 
Zorundadır. 
Bu madde hükmüne uymayan sürücüler bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

İndirme ve bindirme kuralları 

MADDE 58. — Sürücüler aksine bir işaret bulunmadıkça, araçlarını gidiş yönlerine göre yolun en sağ 
kenarında durdurmaya, yolcularının iniş ve binişlerini sağ taraftan yaptırmaya ve yolcular da iniş ve biniş
lerini sağ taraftan yapmaya zorunludurlar. 

Bu madde hükmüne uymayan sürücüler beşyüz lira, yolcular üç yüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Duraklama ve parke tme 

MADDE 59. — Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında taşıtyolu üzerinde du
raklamak, parketmek veya hayvan bulundurmak yasaktır. 

Duraklama ve parketme usulleri ile uyulacak şartlar Yönetmelikte belirtilir. 
'Bu madde hükmüne uymayan sürücüler ile zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklayan veya 

park edenler beşbin liradan onbin liraya kadar hafifpara cezası ve iki aydan altı aya kadar hafif hapis ce
zası ile cezalandırılırlar. 

Duraklamanın yasak olduğu yerler 

MADDE 60. — Taşıt yolu üzerinde; 
a) Duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde, 
b) Sol şeritte, (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç) 
c) Yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde, 
d) Kavşaklar, tüneller, rampalar ve bağlantı yollarında ve buralara yerleşim birimleri içinde 5 metre ve 

yerleşim birimleri dışında 100 metre mesafede, 

e) Görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde ve dönemeçlerde, 
f) Otobüs, tramvay ve taksi duraklarında, 
g) Duraklayan veya parkedilen taşıt veya araçların yanında, 
h) İşaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde 15 met

re ve yerleşim birimi dışında 100 metre mesafede, 
Duraklamak yasaktır. 
Bu madde hükmüne uymayan sürücüler bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
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Park etmenin yasak olduğu yerler ve haller 

MADDE 61. — Taşıt yolu üzerinde : 
a) Duraklamanın yasaklandığı yerlerde, 
b) Parketmenin trafik işaretleriyle yasaklandığı yerlerde, 
c) Geçiş yolları önünde veya üzerinde, 
d) Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde, 
e) 'Kamu yararına çalışan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş metrelik me

safe içinde, 
f) Üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda, 
g) Kurallara uygun şekilde parketmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde, 
h) Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından, onbeş 

metre mesafe içinde, 
i) işaret levhalarında parketme izni verilen süre veya zamanın dışında, 
j) İşaretlenerek belli araçlara ayrılmış duraklarda, 
k) Kamunun faydalandığı ve Yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönünde 

beş metrelik mesafe içinde, 
1) Park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleriyle belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üze

rinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde, 
m) Parketme için izin verilen süreye ait ücretin ödenmemesi halinde, 
n) Belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, Yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret lev

hası ile belirlenmiş park yerlerinde, 
Ve yaya yollarında, 
Parketmek yasaktır. 
Yasaklara aykırı parkedilmiş araçlar trafik zabıtasınca kaldırılır. 

Yasaklanan yerlerde ve hallerde parkedilmiş olan araçların hangilerinin hangi şartlarda, kaldırılıp götürü
leceği, götürülme sırasında zarara ve ziyana uğratılmaması için alınacak önlemler ile taşıma giderlerinin tahsili 
usul ve esasları Yönetmelikte gösterilir. 

Kaldırılıp götürülen araçların giderleri ile verilen ceza, sürücüsü veya sahibince ödenmeden araç teslim 
edilmez. 

Bu madde hükmüne uymayan sürücüler bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Karayolu üzerinde parketme izni verilmeyen araçlar 

MADDE 62. — Yerleşim birimleri içindeki karayolunda, bir trafik işareti ile izin verilmedikçe ve yükleme, 
boşaltma, indirme, bindirme, arızalanma gibi zorunlunedenler dışında kamyon, otobüs ve bunların katarları, 
lastik tekerlekli traktörler ile her türlü iş makinelerinin parkedilmesi yasaktır. 

Bu madde hükmüne uymayan sürücüler bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Araçların ışıklandırılması 

MADDE 63. — Karayolunda trafiğe çıkan bütün araçların, nicelik ve nitelikleri Yönetmelikte belirtilen 
şartlara uygun ışık donatımı bulundurmaları ve bunları geceleri veya sisli, karlı, şiddetli yağmurlu havalarda, 
yeteri derecede aydınlatılmamış tünel gibi görüşün yetersiz olduğu yer ve zamanlarda, araçlarının varlığını açık
ça belirtecek şekilde yakmaları zorunludur. 

Işık donanımına ait ayrıntılar Yönetmelikte gösterilir. 

Kanun ve Yönetmelikte belirtilmeyen lambalar trafik zabıtasınca söktürülür. 
Bu madde hükmüne uymayan sürücüler bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
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Işıkların kullanılması 

MADDE 64. — Sürücüler araçlarının ışıklarını aşağıdaki zorunluluk ve yasaklara göre kullanmaya mec
burdurlar. 

a) Araçların sürülmesi sırasındaki zorunluluklar; 
(1) Geceleri veya sisli, karlı, şiddetli yağmurlu havalarda, yeterli derecede aydınlatılmamış tünel içinden 

geçiş gibi görüşün yetersiz olduğu yer ve hallerde, uzağı gösteren ışıkların devamlı yakılması zorunludur. 
Ancak, yakını gösteren ışıklar sürücünün yeterli mesafeyi açık olarak görebilmesine ve karayolunu kulla

nanların bu taşıt veya aracı yeterli uzaklıktan görebilmelerine elverdiği hallerde, yakını gösteren ışıklar uzağı 
gösteren ışıklar yerine kullanılabilir. 

(2) Geceleri uzağı gösteren ışıkların yasaklandığı hallerde, yakını gösteren ışıkların devamlı yakılması 
zorunludur. 

(3) Kuyruk (arka kenar) ışıklarının uzağı veya yakını gösteren ışıklar veya sis ışıkları ile birlikte kulla
nılması zorunludur. 

b) Araçların sürülmesi sırasındaki yasaklar : 
\(1) Belirli uzunlukta ye yeterli düzeyde aydınlatılmış karayolunda uzağı gösteren ışıkların yakılması ya

saktır. 
(2) Başka aracı geçerken, geçilen sürücünün kolayca ve tehlikesizce ilerleyebilmesi için, geçme sırasındaki 

uyarma hali dışında, başka bir aracın yakından izlenmesi ve karayolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini ka
maştırmanın muhtemel olduğu bütün hallerde, uzağı gösteren ışıkların yakılması yasaktır. 

(3) Sis ışıklarının, dar ve virajlı yollar veya sis, kar, şiddetli yağmur gibi görüşün yetersiz olduğu haller 
dışında kullanılması yasaktır. 

(4) Karşılaşma halinde uzağı gösteren ışıklar öne eğilir veya yakını gösteren ışıklar yakılır. Karşılaşma
larda farları yakıp söndürmek veya yalnız park lambalarını kullanmak yasaktır. 

Geçme sırasındaki ışıkla uyarma, yakın ve uzağı gösteren ışıkların çok kısa zaman süresi boyunca sıra ile 
veya her ikisinin birlikte çok kısa zaman süresi ile yakılmasıdır. 

Dönüş ışıkları hiçbir şekilde «geç» işareti anlamına kullanılamaz. 
IBu madde hükmüne uymayan sürücüler bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Araçların yüklenmesi 

MADDE 65. — Araçların yüklenmesinde Yönetmelikte belirtilen ölçü ve esaslara aykırı olarak; 
a) Taşıma sınırı üstünde yük ve yolcu alınması, 
b) Karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme ya

pılması, 
c) Tehlikeli ve zararlı maddelerin gerekli tedbirleri almadan taşınması, 
d) Taşıma sınırı aşılsın veya aşılmasın dingil ağırlıklarını aşacak şekilde yüklenmesi, 
e) Ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı olan eşyanın izin alınmadan yüklenmesi, ta

şınması veya taşıttırılması, 
f) Gabari dışı yük yüklenmesi, açık yük üzerine, araç dışına yolcu bindirilmesi, 
g) Yükün, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak 

şekilde yüklenmesi, 
h) Yükün, her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki birşeye takılacak ve sivri çı

kıntılar hâsıl edecek şekilde yüklenmesi, 
ı) Sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak, ve tescil plakaları, ayırım işaret

leri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yüklenmesi, 
i) Çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araçların çekilmesi, 
Yasaktır. 
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IBu madde hükmüne uymayanlar bin beşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar ve araçlar bütün sorum
luluk ve giderler araç sahibine ait olmak üzere gerekli şartlar sağlanıncaya kadar trafik zabıtasınca trafikten 
men edilir. 

Bisikletli, motorlu bisikletli ve motosikletlilerle ilgili kurallar 

MADDE 66. — Bisikletli, motorlu bisikletli ve motosikletlilere aşağıdaki kuralar uygulanır : 

a) Ayrı bisiklet yolu varsa; bisiklet ve motorlu bisikletlilerin taşıt yolunu kullanması; bisiklet motorlu 
bisiklet ve motosikletlerin yayaların kullanılmasına ayrılmış yerlerde sürülmesi; bunlardan ikiden fazlasının 
taşıt yolunun bir şeridinde yanyana sürülmesi yasaktır. 

b) Bisiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret verme hali dışında iki 
elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmeleri ve Yönemelikte belirtilen güvenlik şart
larına uymaları zorunludur. 

c) Bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosiklet sürücülerinin, küçük çocukların taşınması için özel 
şekilde donatılmış yerleri bulunması hali dışında, sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka ki
şileri bindirmeleri ve taşımaları gereken sınırdan fazla yük taşımaları yasaktır. 

Sürücü arkasında ayrı oturma yeri olan bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlere bir kişiden faz
lası bindirilemez. 

IBu madde hükmüne uymayan bisiklet sürücüleri üç yüz lira, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücüleri ise 
beşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Araç manevralarını düzenleyen kurallar 

MADDE 67. — Manevralarda aşağıdaki kurallar uygulanır. 

a) Sürücülerin, park yapmış taşıtlar arasından çıkarken veya park yaparken, taşıt yolunun sağına veya 
soluna yanaşırken, sağa veya sola dönerken, karayolunu kullananlar için tehlike doğurabilecek ve bunların ha
reketlerini zorlaştıracak şekilde davranmaları yasaktır. 

b) Yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmek veya geriye gitmek yasaktır. İzin verilen hal
lerde bu manevraları yapacak sürücüler, karayolunu kullananlar için tehlike veya engel yaratmamak zorun
dadır. 

c) Dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde sürücülerin niyetlerini dönüş işaret ışıkları veya kol işareti ile 
açıkça ve yeterli şekilde belirtmesi, işaretlerin manevra süresince devam etmesi ve biter bitmez sona erdirilme
si zorunludur. 

(Bu madde hükmüne uymayan sürücüler bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

KISIM - IV 

Yayalar, Hayvanla Çekilen Veya Elle Sürülen Araçlarla Hayvan Sürücüleri ve Yarışlar Hakkındaki Ku
rallar. 

Yayalara uygulanacak kurallar 

MADDE 68. — Yayalara aşağıdaki kurallar uygulanır: 

a) Yayalar, taşıtyolu bitişiğinde veya yakınında uygun yaya yolu, banket veya alan varsa burada yürü
mek zorundadır. 

b) Yönetmelikte belirtilen tedbirler alınmak şartıyla, diğer yayalar için ciddî rahatsızlık verecek boyutta 
eşyaları iten veya taşıyan kişiler ile bir yetkili ve görevli yönetiminde düzenli şekilde yürüyen yaya kafileleri 
taşıtyolu üzerinde yürüyebilir. 
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c) Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmaması veya bulunmaması hal
lerinde yayalar, bisiklet trafiğine engel olmamak şartıyle bisiklet yolunda, bisiklet yolu yoksa taşıtyolu üzerin
de yürüyebilirler. 

Taşıt yolu üzerinde yürümek zorunda olan yayalar imkân oranında taşıtyolu kenarına yakın yürüyecek
tir. 

d) Her iki tarafında, yaya yolu ve banket bulunmayan veya kullanılır durumda olmayan iki yönlü tra
fiğin kullanıldığı karayollarında yaya kafileleri dışındaki yayalar, taşıt yolunun sol kenarını izlemek zorun
dadır. 

e) Yaya kafilelerinin taşıtyolunun en sağ şeridinden daha fazla kısmını kaplamaları yasaktır. Gece ve 
gündüz görüşün az olduğu hallerde imkân oranında tek sıra halinde yürümeleri zorunludur. 

f) Yayaların dikkat etmeden taşıtyoluna girmeleri ve 100 metre mesafe içinde yaya geçidi veya kavşak 
varsa, taşıtyolunu yaya geçidi veya kavşak dışında herhangi bir yerden geçmeleri yasaktır. 

g) Yayaların, yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde; geçit yayalar için ışıklı işaretle donatıtmrşsa 
bu işaretlere uymaması; geçitte yayalar için ışıklı işaret yoksa fakat geçit taşıt trafiği ışıklı işareti veya yetkili 
kişi tarafından yönetiliyorsa geçecekleri doğrultu açık olmadan taşıtyoluna girmeleri; diğer yaya geçitlerinde 
ve kavşaklarda, yaklaşan aracın uzaklık ve hızını göz önüne almadan taşıtyoluna inmeleri yasaktır., 

h) Yaya geçidi olmayan yerlerde, yayalar taşıt trafiği için bir engel teşkil etmemek şartıyle ve yolu 
kontrol ederek kendi güvenliklerini sağladıktan sonra en kısa doğrultuda ve en kısa zamanda taşıtyolunu ge
çebilirler., 

Bu madde hükmüne uymayan yayalar üçyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Hayvanla çekilen, elle sürülen araçları sürenler ile hayvan sürücülerine ait kurallar 
MADDE 69. — Karayollarının yasaklanmamış kesimlerinde hayvanla çekilen veya elle sürülen araçları, 

hayvanları, hayvan sürülerini ve binek hayvanlarını trafik kurallarına uymadan sürmek ve bunları sürme 
yeteneğinden yoksun kimselerin yönetimine vermek veya başı boş bırakmak yasaktır. 

Taşıt yolunu kullanmak zorunda olan hayvan sürü ve kümelerinin boyunun otuz metreyi geçmemesi ve 
aralarında en az 30 metre uzaklık olacak şekilde kısımlara ayrılması zorunlu olup, Yönetmelikte belirtilen ted
birler alınmadan tünellerden hayvan sürü ve kümelerinin geçirilmesi yasaktır. 

İBu madde hükmüne uymayanlar beşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Yarışlara ait kurallar : 
MAİDDE 70. — Yarışlarda aşağıdaki kurallar uygulanır. 
a) Bir il sınırı içindeki karayolları üzerinde yapılacak yarış ve koşular için o ilin valiliğinden, 
b) Birden fazla il sınırları içindeki şehirlerarası karayolları üzerinde yapılacak millî ve milletlerarası 

yarış ve koşullar için, Bayındırlık Bakanlığı (Karayolları Genel Müdürlüğü) nın uygun görüşü alındıktan 
sonra, İçişleri Bakanlığından izin alınması zorunludur. 

İzinsiz yapılan yarış ve koşular görevlilerce derhal durdurulur. 
Yarış ve koşularda uygulanacak usuller, başvurma şekil ve süreleri izin verilebilmesi için gerekli şartlar 

ile diğer esaslar Yönetmelikte gösterilir. 
Bu madde hükmüne uymayanlar beşbin liradan on bin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 

KISIM - V 

ÇeşitlÜ Kurallar 

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ve sürme kuralları .< 

İMAIDDE 71. — Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar öncelik sırasıyle şunlardır: 
a) Cankurtaran araçları, 
b) İtfaiye araçları, 
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c) Hükümlü veya sanığı takip eden veya emniyet ve asayişi korumak için acele olay yerine giden zabıta 
araçları, 

d) Bir trafik suçu işleyerek kaçan aracı takip eden veya trafik güvenliğini koruma yahut trafik kazasına 
el koyma amacı ile olay veya kaza yerine (gitmekte olan görevlilere ait araçlar, 

e) Alarm sırasında sivil savunma hizmetlerinde görevli bulunan araçlar, 
f) Koruma ile görevli ekiplere ait araçlar. 

iBu araçlar görev halinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir. 
IBu hak, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, duyulur ve görünür geçiş üstünlüğü işare

tini vermek şartı ile kullanılır. 
Bu araçlar, bu kanun ve Yönetmelikte yazılı trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı değildir. 
Bunların biribirleriyle karşılaşmalarında birinin diğerine göre geçiş üstünlüğü yukarıda yazılı olan sıra

ya 'göredir. 
Zorunluluk olmadığı hallerde geçiş üstünlüğünü kullanmak yasaktır. 
Zorunluluk olmadığı halde ve gereksiz geçiş üstünlüğü hakkını kullanan sürücüler ikibin lira para cezası 

ile cezalandırılırlar. 

Ses ve müzik cihazları : 

MADDE 72, — Aksine bir hüküm bulunmadıkça araçlardaki ses ve müzik cihazlarının kanun ve Yö
netmelikte ıgösterilen haller dışında gereksiz olarak Nveya kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kulla
nılması yasaktır. 

Yönetmelikte belirtilen teknik şartlara uymayan ses ve müzik cihazları araçlardan söktürülür. 
Bu madde hükmüne uymayan sürücüler bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Tedbirsiz ve saygısız sürme 

IMADDE 73. — Karayolunda araçların gerekli tedbir ve dikkat göstermeksizin can ve mal güvenliğini 
tehlikeye düşürecek hız ve tarzda veya saygısızca sürülmesi, araçlardan birşey atılması veya dökülmesi yasak
tır. 

Bu madde hükmüne uymayan sürücüler bin beşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Yaya ve okul geçitleri, 

MADDE 74. — Görevli bir kişi veya trafik ışıklı işaretleri bulunmayan, ancak başka bir trafik işareti 
ile belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken bütün sürücüler araçlarını yavaşlatmak ve bu geçitler
de geçen veya geçmek üzere bulunan kişilere ve öğrencilere ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar. 

Bu madde hükmüne uymayan 'sürücüler bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Okul taşıtları 

/MAİDDE 75. — (Okul taşıtlarının «DUR» işaretini yaktıkları hallerde bütün araçların durması zorunlu
dur. 

«DUR» işaretinin sadece öğrencilerin binmeleri veya inmeleri sırasında ve yönetmelikte belirtilen haller
de yakılması zorunludur. 

Okul taşıtlarının çalıştırılması şartları, zamanları ve nitelikleri Yönetmelikte belirtilir. 

Bu madde hükmüne uymayan sürücüler bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
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Demiryolu geçitleri 

MADDE 76. — Demiryolu geçitlerinde; 
a) Sürücülerin demiryolu geçitlerini, geçidin durumuna uygun olmayan hızla geçmeleri, ışıklı veya sesli 

işaretin vereceği dur talimatına uymamaları, taşıt yolu üzerine indirilmiş veya indirilmekte olan tam veya 
yarım bariyerler varken geçide girmeleri yasaktır. 

b) Işıklı işaret veya bariyerle donatılmamış demiryolu geçitlerini geçmeden önce, sürücülerin durumları, 
herhangi bir demiryolu aracının yaklaşmamakta olduğundan emin olduktan sonra geçmeleri zorunludur. 

(Bu madde hükmüne uymayan sürücüler ikibin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Çocuk, hasta ve sakat taşıtları, gözleri görmeyen yayalar, yürüyüş kolları 

MADDE 77, — IBu kanun açısından; 

a) Çocuk, hasta ve sakatlara ait motorsuz taşıtların sürücülerine, yayalarla ilgili hükümler uygulanır. 
b) Gözleri görmeyen ve Yönetmelikte gösterilen özel işaret ve benzerlerini taşıyan kişilerin, taşıtyolu 

üzerinde bulunmaları halinde, bütün sürücülerin yavaşlamaları ve gerekiyorsa durmaları ve yardımcı olmala
rı zorunludur. 

c) Bir yetkili ve görevli yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmek yasaktır. 
Bu maddenin b. ve c. fıkralarına uymayan sürücüler bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Sürücülerin ve yolcuların koruyucu tertibatı kullanma zorunluluğu 

MADDE 78. — Belirli sürücülerin ve yolcuların, araçların sürülmesi sırasında koruyucu tertibat kullan
maları zorunludur. Hangi sürücülerin ve yolcuların hangi şartlarda hangi koruyucu tertibatı kullanacakları 
ve koruyucuların nitelikleri ve nicelikleri Yönetmelikte belirtilir. 

Bu madde hükmüne uymayanlar bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Karayolu üzerindeki park yerlerinde ücret almaya yetkililer 

MADDE 79. — Karayolu üzeri park yerindeki taşıt ve araçlar için sadece karayolunun bakımından sorum
lu kuruluş birimlerince ücret alınabilir. 

Bunlar dışında hiçbir gerçek ve tüzelkişi herhangi bir şekilde para alamaz. Bu park yerleri hiçbir şekil
de kiralanamaz. 

Alınacak ücret, alınma şekli ve diğer esaslar Yönetmelikte belirtilir. 
Bu madde hükmüne uymayanlar beşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 80. — Trafikle ilgili diğer kurallar ile tehlikeli madde taşıyan araçlar, çeken, çekilen araçlar, kol 
ve grup halinde seyreden araçlar, taşıma sınırı ve gabari ölçüleri ile yük ve yolcu taşınması ile ilgili diğer ku
rallar ve şartlar Yönetmelikte gösterilir. 

BÖLÜM - VII 

Trafik Kazaları ile İlgili Kurallar 

Trafik kazalarına karışanlar ile iigili kurallar J 

MADDE 81. — Trafik kazalarında kazaya karışanlar: 
a) Hareket halinde iseler trafik için ek bir tehlike yaratmayacak şekilde hemen durmak, kaza alanında 

trafik güvenliği için gereken tedbirleri almak, 
b) Kazada ölen veya ciddî şekilde yaralanan var ise ve bu kaza trafik, can ve mal güvenliğini etkilemi

yorsa, sorumluluğun saptanmasında yararlı olacak delil ve izler dahil, kaza yerindeki durumu değiştirmemek, 
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c) Yaralılara ilk ve acil yardım kurallarına göre yardım etmek, 
d) Kazaya karışan kişiler tarafından istendiği takdirde kimliğini, adresini, sürücü ve trafik belgesi ile 

sigorta poliçesi tarih ve numarasını bildirmek ve göstermek, 
e) Kazayı; yetkili ve görevli memurlara bildirmek, bunlar gelinceye kadar veya bunların iznini almadan 

kaza yerinden ayrılmamak, 
f) Sürücüsü, mal sahibi veya ilgili kişilerin bulunmadığı sırada taşıt, araç, eşya veya mülklere zarar ve

ren sürücüler, zarar verdikleri taşıt, araç, eşya veya mülkün sahibini veya ilgili kişileri bulmak, ilgilileri bu
lamadıkları takdirde durumu tespit etmek ve zarar verilen şey üzerine yazılı bilgi bırakmak, trafik zabıtasına 
veya ilgili zabıtaya en kısa zamanda bilgi vermek, 

Zorundadırlar. 
Yalnız maddî hasar meydana gelen kazalarda, kazaya dahil kişilerin tümü, yetkili ve görevli kişinin gel

mesine lüzum görmezlerse, bunu yazılı, olarak saptamak suretiyle kaza yerinden ayrılabilirler. 
Bu madde hükmüne aykırı olarak anlaşma hali dışında maddî hasarlı, ölümlü ve yaralanmak trafik ka

zalarında, zabıtanın iznini almadan olay yerinden ayrılan sürücüler beş bin liradan on bin liraya kadar hafif 
para cezası ve bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezası ile sürücü belgelerinin on günden bir aya kadar 
geri alınması cezası, diğer hükümlere uymayanlar bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Trafik kazalarında yükümlülük 

MADDE 82. — Karayollarında meydana gelecek trafik kazalarına hemen el konmasını, ölü ve yaralıların 
taşınmasını veya yaralıların tedavisini veya sanıkların yakalanmasını sağlamak için; 

a) Şehirlerarası akaryakıt istasyonlarında, sahipleri veya işletenleri her an kullanılabilir, belirlenen stan
dartlara uygun ilk yardım malzemesi bulundurmaya, 

b) Kaza yerinden geçmekte olan veya kazaya karışmış bulunan araçların sürücüleri ilk yardım önlem
lerini almaya, götürmeleri gerekli olan yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmeye ve en yakın zabıtaya 
haber vermeye, 

c) Tamirhane, servis istasyonu, garaj sahip ve sorumluları; tesislerine, ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan 
bir kaza geçirmiş olduğu belli olan ve/veya üzerinde suç belirtisi bulunan bir araç gelince gecikmeksizin 
zabıtaya haber vermeye ve bunları bir deftere işlemeye zorunludurlar. 

Bu madde hükmüne uymayanlar likibin liradan beş bin liraya kadar hafif para ve on günden bir aya kadar 
hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Trafik kazalarına el koyma 

MADDE 83. — Trafik kazalarına; 
a) Adlî yönden gereği yapılmak üzere mahallî zabıtaca, 
b) İhtisası nedeniyle kazanın oluş nedenlerini iz ve delillerini belirleyerek, trafik kaza tespit tutanağı dü

zenlemek üzere de trafik zabıtasınca el konulur. 
Trafik zabıtasının bulunmadığı veya ulaşamadığı karayollarında meydana gelen kazalarda trafik kaza 

tespit tutanağı mahallî zabıtaca düzenlenir ve bir örneği o yerin trafik zabıtasına gönderilir. 
Yerleşim yerlerinde meydana gelen ve Türk Ceza Kanununun 565 inci maddesi kapsamına giren trafik 

kazalarında kamu davası açma hükmü uygulanmaz ve resen kovuşturma yapılmaz. 
Trafik kazalarında yolun trafiğe kapandığı hallerde : 
Trafik zabıtası veya genel zabıta; iz ve delilleri kaybolmayacak şekilde işaretledikten ve gerekli işlemleri 

yaptıktan sonra, karayolunu trafiğe açmaya yetkilidir. 
Karayolunun trafiğe kapanmasına ölümlü ve hayatî tehlike yaratan yaralanmak kazalara neden olmuş ve 

bu kaza can, mal ve trafik güvenliğini etkiliyor ve başka bir yoldan geçiş verilemiyorsa, Cumhuriyet Savcı
sının gecikeceğinin anlaşılması halinde, gerekli işaretlemeler yapıhp araç ve ölüler kenara alınarak durum 
bir tutanakla tespit edildikten sonra yol trafiğe açılır. 
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Trafik kazalarında sürücü kusurlarının tespiti ve tam kusur sayılan haller 

MADDE 84. — Aşağıdaki hal ve hareketleri yapan taşıt ve araç sürücüleri trafik kazalarında tam kusurlu 
sayılırlar. 

a) Kırmızı ışıklı trafik işaretlerinde geçme, 
b) Taşıt giremez trafik işareti bulunan karayoluna veya bölünmüş karayolunda, karşı yönden gelen tra

fiğin kullandığı şerit, rampa veya bağlantı yollarına girme, 
c) İkiden fazla şeritli taşıt yollarında, karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne gir

me, 
d) Arkadan çarpma, 
e) Geçme yasağı olan yerlerde geçme, 
f) Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma, 
g) Şeride tecavüz etme, 
h) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, 
ı) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymama, 
j) Manevraları düzenleyen genel şartlara uymama, 
k) Yerleşim birimleri dışındaki karayolunun taşıt yolu üzerinde, zorunlu haller dışında park etme veya 

duraklama ve her durumda gerekli tedbirleri almama, 
1) Park için ayrılmış yerlerde veya taşıt yolu dışında kurallara uygun olarak park edilmiş taşıt ve araç

lara çarpma, 
Kazada bu hareketlerden herhangi biri, kazaya karışan araç sürücülerinden birden fazlası tarafından ya

pılmış veya kaza bu hareketler dışında kurallara, yasaklamalara ve kısıtlamalara, talimatlara uyulmaması 
nedenlerinden doğmuşsa, karayolunu kullananlar için kusur oranları Yönetmelikte belirtilen esaslara göre 
tespit edilir. 

Trafik zabıtası; usul kanunlarına göre görevlendirilirse, trafik kazalarında bilirkişilik yapar. 
Trafik kazaları, kaza tahkik memurluğu, bilirkişilik ve bunlarda aranacak şartlar ile diğer esaslar Yönet

melikte gösterilir. 

BÖLÜM - VIII 
Hukukî Sorumluluk ve Sigorta 

KISIM - I 
Hukukî Sorumluluk 

Sorumluluğun kime ait olacağı : 

MADDE 85. — Araçların karayolunda işletilmesi nedeniyle meydana gelecek ölüm, yaralanma veya 
maddî ve manevî zararlardan aracı işleten sorumludur. 

işleten veya bunun yetkili kıldığı kişilerin her türlü önlemi almasına rağmen, izinsiz olarak araçlarının alı
nıp götürülmesi, aracın zorla alınması veya sürücüsünün tehdit altında bulundurulması hallerinde, aracı izin
siz veya zorla alan veya sürücüyü tehdit altında bulunduran kişiler işleten yerine sorumludurlar. 

Zarar doğuran olaya birden fazla aracın karışması halinde; 
Olayın doğmasına bir araç sebep olmuşsa, bu aracın işleteni birden fazla araç sebep olmuşsa, araçların 

zararının doğmasındaki etki dereceleri oranında işletenleri, kusur derecesinin belli olmaması halinde de za
rara sebep olanlar, eşit oranda sorumlu olurlar. 

Hareket halinde olmayan araçlar bir trafik kazasına sebep olduğu takdirde, zarar görene karşı işleten so
rumlu olur. 

İşleten, sürücü veya birlikte çalışan yardımcı kişilerin kusurlarından, kendi kusurluymuş gibi sorumludur. 
Hukukî sorumluluğu kaldıran veya hafifleten her türlü anlaşmalar geçersizdir. 
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KISIM - II 

Sigorta 

Üçüncü şahısların zararlarının karşılanması : 

MADDE 86. — İşletenlerin tescile tabi araçlarının üçüncü şahıslar için yarattıkları tehlikelerden doğacak 
zararların karşılanmasını sağlamak üzere malî sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur. 

Ancak, genel ve katma bütçeli kuruluşlar, il özel idareleri ve belediyeler ile kamu iktisadî kuruluşları 
araçları için malî sorumluluk teminatı verildiği takdirde sigorta zorunluğu aranmaz. 

Malî sorumluluk teminatı verilen araçların karıştıkları kazalardan doğan zararların karşılanmasını sağla
mak üzere Maliye Bakanlığınca bir fon ayrılması ve bloke edilmesi zorunludur. 

Malî sorumluluk teminatı fonunun miktarı, bu fondan yapılacak ödemeler, katma bütçeli kuruluşlar, il 
özel idareleri ve belediyeler ile kamu iktisadî kuruluşlarının fona katkıları İçişleri Bakanlığının görüşü alı
narak Maliye Bakanlığınca çıkarılacak Yönetmelikte belirtilir. 

Turistlere ait taşıtlarla milletlerarası çok taraflı veya karşılıklı anlaşmalar kapsamına giren yabancı pla
kalı taşıtların Türkiye'de geçerli uluslararası anlaşmalarla kabul edilmiş sigortaları yoksa, bunlar için malî 
sorumluluk sigortası Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına girişleri sırasında yapılır. 

Bu madde hükmüne uymayanlar iki bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
Malî sorumluluk sigortası veya teminatı bulunmayan araçlar trafikten menedilir. 

Sürücü, araç sahibi veya işletenlere rücu edilemeyeceği 

MADDE 87. — Kasıt hali dışında, malî sorumluluk sigortası sınırları içinde ödenen gider ve tazminatlar 
için sigortacıların sürücü, araç sahibi veya işletene rücu etme hakları yoktur. 

Malî sorumluluk sigorta sözleşmesi, yenilenmesi, feshedilmesi 

MADDE 88. — Malî sorumluluk sigorta sözleşmesi örneğinin tescil kuruluşuna verilmesi zorunludur. 

Sigortalı aracın işleteninin değişmesi halinde, devreden kişi onbeş gün içinde sigortacıya durumu bildir
mek zorundadır. Sigortacı, araç sahibi veya işletenin değişmesi halinde, durumu tescili yapan kuruluşa ih
bar eder ve sigortacının sorumluluğu, ihbar tarihinden itibaren onbeş gün devam eder. 

Sigortacı, sigorta sözleşmesini, durumun kendine tebliği tarihinden onbeş gün içinde feshedebilir. 
Sigorta, fesih tarihinden onbeş gün sonrasına kadar geçerlidir. 

Sigorta sözleşmesinin feshi halinde sigortacı, durumu en geç yedi gün ve sözleşmenin yenilenmemesi ha
linde sürenin bitiminden itibaren en geç üç gün içinde tescili yapan kuruluşa bilgi vermek zorundadır, bil
dirmezse, sigortacının sorumluluğu bu bildirim yapılıncaya kadar devam eder. 

Bu madde hükmüne uymayanlar bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Araç ve sürücülerin malî sorumluluk sigortası ve geçerliliği 

MADDE 89. — Malî sorumluluk sigortası araca bağlıdır. 

Geçici tescil plakası ile sürülen araçların malî sorumluluk sigortaları tescil plakasına bağlı olup, tescil pla
kasının bulunduğu araç için geçerlidir. 

Geçerli sürücü belgesi olan kimseler, sürücü belgesi sınıfına uyan araçlar için, bunların sürülmesinden 
doğacak zararlara karşı kendilerine bağlı olarak, zorunlu malî sorumluluk sigortası da yaptırabilirler. Bu du
rumda doğan zararlar sigortalı sürücünün isteği halinde sürücüye bağlı sigorta sözleşmesini yapan sigortacı ta
rafından ödenir. 
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Sigorta sözleşmesi yapma zorunluluğu \ 

MADDE 90. — Sigortacılar, Yönetmelikte belirtilen haller dışında malî sorumluluk sigortası yaptırmak 
isteyen kişiler ile sigorta sözleşmesi yapmak zorundadır. 

Bu madde hükmüne uymayan sigortacılar beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ile ceza
landırılırlar. 

Sigorta primlerinin belirli miktarının teminat fonunda toplanması , 

MADDE 91. — Her yıl, zorunlu malî sorumluluk sigortası için alınan primlerin, sigortalıların karşılaştık
ları kazalardan doğan zararların ödenmesinden ve vergilerin, ihtiyatların, masrafların çıkarılmasından sonra 
arta kalan kısmının % 20'si, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında açılacak teminat fonunda toplanır. 

Bu fonun nasıl kullanılacağına dair esaslar İçişleri, Bayındırlık, Ulaştırma ve Ticaret bakanlıklarınca ha
zırlanacak bir Yönetmelikte gösterilir. 

Malî sorumluluk sigortası ve teminatın kapsamı ve miktart 

MADDE 92. — Malî sorumluluk sigortasının kapsamı ile araçların cinslerine göre sigorta ve teminatla
rın miktarları, İçişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Ticaret Bakanlığının teklifi üzerine her yıl Ba
kanlar Kurulunca tespit edilir ve yayınlanır. 

Tazminatın azaltılması veya kaldırılmasını doğuran de filer 

MADDE 93. — Sigorta sözleşmelerinden veya bu sözleşme ile ilgili kanunî hükümlerden doğan ve taz
minat miktarının azaltılmasını veya kaldırılmasını doğuran def iler, kasıt hali hariç zarar gören üçüncü şahıs
lara karşı ileri sürülemez. 

Tedavi giderlerinin ödenmesi 

MADDE 94. — Araçların, üçüncü şahıslara karşı yarattıkları tehlikeler sonucu yaralanan kişilerin, ilk
yardım, muayene ve kontrol veya bu yaralanmadan ötürü, ayakta, klinikte, hastane veya gerekli diğer yer
lerdeki tedavi ve ilgili diğer giderleri, bu kişilere zarar veren araç veya sürücünün malî sorumluluk sigortası 
sözleşmesini yapan sigortacıdan alınır. 

Sigortacı, malî sorumluluk sigortası sınırları içinde giderleri sekiz günde itirazsız ödemek zorundadır. 
Birden fazla kişi, birden fazla aracın karıştığı bir kazada zarar görmüş iseler, bu araçların farklı sigorta 

veya malî sorumluluk teminatı olsa bile bunlardan herhangi birinin sigortacısına başvurarak giderlerini isteye
bilirler. 

Başvurulan sigortacı, bütün giderleri öder, ödenen miktar sigortacılar arasında sigorta ve teminat oranın
da paylaşılır. 

Zararı doğuran araçların bilinmemesi veya aracın geçerli sigortasının olmaması halinde giderler 91 inci 
maddedeki fondan karşılanır. 

Bu madde hükmüne uymayan sigortacılar beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ile cezalan
dırılırlar. 

Tazminat ve giderlerin ödenmesi 

MADDE 95. — Sigortacılar, hak sahiplerinin kaza ve zarara ait hasar, kaza tespit veya bilirkişi raporu
nu, sigortacının merkezi veya şubelerinden birine ilettikleri tarihten itibaren sekiz gün içinde yükümlü bulun
dukları malî sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarları hak sahibine ödemek zorundadırlar. 

Tazminat ve giderlerin birden fazla sigortacı tarafından ödenmesi gereken hallerde, başvurulan sigortacı 
bütün giderleri öder, ödenen miktar, sigortacılar arasında sigorta teminatı altında paylaşılır. 
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Adlarına ödeme yapılan sigortacılar durumun yazı ile bildirilmesi üzerine paylarına düşen miktarı en geç 
yedi işgünü içinde ödemekle yükümlüdürler. 

Zarar gören kimseler malî sorumluluk sigortası ile sağlanan sınırlar içinde doğrudan doğruya sigortacı aley
hine dava açabilirler. 

Bu madde hükmüne uymayan sigortacılar onbin liradan yirmibeşbin liraya kadar hafif para cezası, on 
günden bir aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Zarar gören kimselerin çokluğu 

MADDE 96. — Zarar gören kimselerin çokluğu veya doğan zarara karşılık ödenecek gider ve tazmi
natların tutarı malî sorumluluk sigortası ile sağlanan miktarları aştığı takdirde, zarar gören kişilerin sigor
tacı veya tazminat verene karşı hakları, sağlanan miktarlarla orantılı olarak azalır. 

Ancak sigortacılar, tazminat istemlerinin bulunduğunu bilmeksizin zarar gören kişilere iyiniyetle ödedikleri 
tutarlar oranında, öteki zarar gören kişilere karşı sorumluluktan kurtulurlar. 

Yarışların sigortalanması 

MADDE 97. — Motorlu taşıt yarışlarında yarışın özelliklerinin doğuracağı tehlikelerden dolayı yarışa 
katılan veya yarışla ilgili iş ve hizmetlerde kullanılan taşıt ve araçların tümünün, üçüncü şahısların uğraya
cakları zararların karşılanması için, yarışı düzenleyen tarafından ayrıca sigorta ettirilmesi zorunludur. 

Bu madde hükmüne uymayanlar beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 

Sigorta yapmaya yetkili sigortacılar 

MADDE 98. — Bu Kanunda yapılması zorunlu olan sigortalar Türkiye'de kaza sigortası dalında çalışma
larına izin verilmiş sigortacılarca yapılır. 

BÖLÜM - DC 

Adlî Kovuşturma - Cezaların Uygulanması 

KISIM - I 

Adlî Kovuşturma 

Bu Kanundaki suçlarla ilgili davalara bakacak mahkemeler ve yetkileri 

MADDE 99. — Bu Kanundaki; hafif para cezası ve hafif para cezası ile birlikte hafif hapis cezasını, 
belgelerin geri alınması ve iptali cezasını ve/veya işyerlerinin kapatılması cezasını gerektiren suçlarla ilgili da
valara Trafik Mahkemelerinde, bunların bulunmadığı yerlerde yetki verilen Sulh Ceza Mahkemelerinde, baş
ka işlere göre öncelik verilerek bakılır. 

Trafik suçlarına ait kesinleşen karar örnekleri, sürücülerin sicillerine işlenmek üzere mahkemelerce ilgili 
Trafik Şubelerine gönderilir. 

Bu Kanuna göre verilen hükümler, diğer kanunlaraı göre verilen hükümlerle birleştirilemez ve tekerrüre 
I 

esas tutulmaz. 
Askerî araçları süren kişiler ile, asker kişilerin bu Kanunda yazılı suçlarla ilgili davalarına da bu mah

kemelerde bakılır. 
Askerî görev ve hizmetlerin yürütülmesi sırasında askerî araç sürücülerinin asker kişilere karşı işledik

leri trafik kazaları ile ilgili suçlarda 353 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. 
Bu Kanunun; hafif para cezası veya hafif para cezası ile birlikte hafif hapis cezası yanında veya tek ba

şına belgelerin geri alınması, iptali ve/veya işyerlerinin kapatılması cezası öngörülmüş olan maddelerindeki 
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suçlarda, Türk Ceza Kanununun 7.1.1981 tarihli ve 2370 sayılı Kanunun birinci maddesi ile değiştirilen 119 un
cu maddesindeki «kanun maddesinde ayrıca bir meslek veya sanatın tadili cezasının bulunması bu madde 
hükmünün uygulanmasına engel olmaz» hükmü uygulanmaz. 

Duruşmasız olarak bakılacak davalar 
MADDE 100. — Trafik Mahkemeleri ile yetki verilen Sulh Ceza Mahkemelerinde, sürücü belgelerinin 

onbeş güne kadar geri alınması cezasını gerektiren davalara duruşmasız bakılabilir. 
Duruşma yapmaksızın verilen ceza kararlarına, kararın tebliği tarihinden itibaren sekiz gün içinde itiraz 

edilmezse ceza kararnamesi kesinleşir. 

KISIM - II 

Cezaların Uygulanması 
Ceza tutanağı ve alındı makbuzu 
MADDE 101. — Mahkemelik suçlar dışındaki para cezaları, suçun işlendiği anda yetkili memurlarca mak

buz karşılığı tahsil olunur. • 
Ancak; bir kaç trafik suçunun bir arada işlenmesi halinde her suç için ayrı ceza uygulanır. 
Derhal ödenmeyen para cezaları trafik şube, büro ve istasyonlarında görevli sayman mutemetlerine ve 

mal sandıklarına ödenebileceği gibi posta ile cezayı yazan trafik kuruluşuna gönderilebilir veya mal sayman
lıklarının o yerdeki bankalardaki hesabına da yatırılabilir. 

Posta veya bankalar vasıtası ile yapılan ödemelerde paranın postaya veriliş veya bankaya yatırılış tarihi 
ödeme tarihi sayılır. 

Paranın yatırıldığı mal sandığı, sayman mutemedi veya bankalar, tutanağı düzenleyen trafik şube veya bü
rosuna hemen bilgi vermek zorundadır. 

Peşin para cezasının hemen alınmasının mümkün olmadığı veya mahkemelik suçlarda trafik suçu işleyen
ler hakkında ceza tutanağı düzenlenir. 

Dört nüsha olarak düzenlenen ceza tutanağının bir örneği yerinde ilgiliye verilir. İkinci örnek Emniyet 
Genel Müdürlüğü merkez birimine postalanır. 

Suç mahkemelik suçlardan ise üçüncü örnek beş işgünü içinde ilgili mahkemeye gönderilir. Değilse tah
sil için trafik şube müdürlüğünce takibe alınır ve para cezası tanınan son süre sonunda da ödenmezse 6183 
sayılı Amme Alacakları Kanununa göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili mal sandığına gönderilir. 

Ceza tutanağının dördüncü nüshası değerlendirmelere esas olmak üzere ilgili birimde saklanır. 
Peşin veya mal sandıklarınca tahsil edilen trafik para cezalarının yüzde ellisi 117 nci maddesi gereğince 

trafik fonuna aktarılır. 
Trafik para cezalarının peşin olarak tahsilinde veya takibinde kullanılacak makbuzun şekli ve kullanma 

esasları içişleri ve Maliye bakanlıklarınca müştereken tespit edilir ve Maliye Bakanlığınca bastırılarak trafik 
şube ve bürolarına dağıtımı sağlanır. 

Para cezalarının ödenme süresi ve itiraz hakkı 
MADDE 102. — Peşin ödenmeyen para cezalarının, tebliğ tarihinden itibaren yirmi işgünü içinde ödenmesi 

gerekir. 
Yirmi işgünü içinde ödenmeyen cezalar iki katına çıkar ve ödeme süresi otuz işgünü uzatılır. 
Bu süre içinde de ödenmeyen cezalar üç katına çıkar. 
Bu Kanuna göre verilen para cezaları kesindir, itiraz edilemez. Para ile birlikte verilen hürriyeti bağlayıcı 

cezalar temyiz edilebilir. 

Tescil plakasına göre tutanak düzenlenmesi 
MADDE 103. — Trafik zabıtasınca; sürücüsü tespit edilemeyen araçlarla trafik suçlarının işlenmesi halin

de, aracın tescil plakasına göre tutanak düzenlenir. 
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Bu halde, araç sahibi veya işletenden cezayı ödemesi, suçun sanığı olmadığını iddia ettiği takdirde tebliğ 
tarihinden itibaren beş işgünü içinde aracı kimin kullandığını çalınma hali hariç ispat etmesi ve kimliğini 
bildirmesi istenir. 

Tanınan sürede bilgi alınırsa ceza tutanağı ismi bildirilen adına düzenlenir. 
Adı bildirilen sürücünün suçu kabullenememesi halinde sürücü ile birlikte araç sahibi veya işleten mah

kemeye verilir. 
Mahkemede, suçlu görülene para cezası iki kat olarak uygulanır, sadece para cezasını gerektiren suçlar

da, ayrıca onbeş güne kadar hafif hapis cezası da hükmedilir. 
Tanınan sürede bilgi alınamadığı hallerde cezanın takip ve tahsili için araç sahibi veya işleten hakkında 

101 ve 102 nci maddelerdeki hükümler uygulanır. 

Ceza yerine getirilmeden işlem yapılmaması 

MADDE 104. — Kesinleşmiş cezalar yerine getirilmeden sürücü belgesi ve araçlarla ilgili işlemler yapıl
maz. 

Belirli süreler içinde alınan cezalar nedeni ile ek cezalar r 

MADDE 105. — Mahkeme kararıyla; 
a) Bir yılda veya üç yıllık herhangi bir süre içinde ceza puanı toplamı Yönetmelikte belirtilen sayıyı aşan 

sürücülerin, sürücü belgeleri on gün, 
b) Geri alma cezası toplamı bir yılda elli günü, üç yılda yüz günü geçen sürücülerin, sürücü belgeleri on

beş gün süreyle geri alınır. 
Üç yıllık süre için, geri alma zamanının hesaplanmasında, bu zaman içindeki geri alma süreleri dahil edil

mez. 
Sürücü belgesi, ek ceza ile birden fazla geri alınanlar, Yönetmelikte belirtilen esaslara göre ayrıca bir 

günden yedi güne kadar trafik eğitimine tabi tutulurlar. 

Ceza puanlarının tespit ve uygulanmasına ait usul ve esaslar Yönetmelikte gösterilir. 
Bu madde ve diğer ilgili maddelerdeki hükümlere göre sürüdü 'bölgesi geri alınanlardan geri alma süresi 

içinde araç kullandığı tespit edilenler, beşbin liradan oribin liraya kadar hafif para cezası ve onbeş günden 
iki aya kadar hafif hapis cezası ve sürücü belgesinin yirmi 'gün geri alınması cezası ile cezalandırılırlar. 

Türk Ceza Kanununa göre işlenen suçlar nedeni ile sürücü belgelerinin geri alınması 

MADDE 106. — Sürücü belgeleri, bu 'kanunun 41 inci maddesinin (e) fıkrasının (2) nci bendindeki Türk 
Ceza Kanununun maddelerinde yazılı suçlardan birinden mahkûmiyet halinde bir yıldan on yıla kadar ge
çici, 

Aynı fıkranın (1) inci bendinde yazılı suçlardan birinden mahkûmiyet veya (2) nci bendinde yazılı suç
lardan birinden mükerrer veya bir kaçı ile mahkûmiyet halinde süresiz, 

Türk Ceza Kanununun diğer maddelerinde yazılı suçlardan mahkûmiyet halinde de gerekli görülür ise, 
geçici veya süresiz olarak davaya bakan mahkemece geri alınır. 

Zaman aşımı 

MADDE 107. — Trafik suçları ile ilgili para cezalarında zaman aşımı süresi beş yıldır. 

MADDE 108. — Ceza tutanakları, para cezalarının tahsil ve toplanmasına ait esaslar ve uygulama usul
leri ite genel zabıta Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlıkları mensuplarından hangi niteliklere sahip kişilerin 
hangi şartlarda ceza tutanağı düzenleyeceği, yetki sınırları, işbirliği ve koordine esasları ile cezaların uygulan
masına dair diğer esaslar Yönetmelikte gösterilir. 
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BÖLÜM - X 

Eğitim, Okullar, Çocuk Eğitim Parkları 

Trafik eğitimi ve denetim 
MADDE 109. — öğrenim kurumlan dışında gerçek ve tüzelkişilerin karayolunu kullananların eğitimi 

ile ilgili çalışmalarını konu ve kapsam yönünden tespite ve uygulama yönüniden denetlemeye Emniyet Genel 
Müdürlüğünün koordinatörlüğünde Emniyet ve Kara yoları Genel Müdürlükleri yetkilidir. 

Eğitim çalışmalarının 'konu ve kapsamı ile uygulama esasları, denetleme usûlleri, Yönetmelikte gösteri
lir. 

Sürücü okulları 
MADDE 110. — Motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, öğretim ve eğitim yaptırmak üzere Emniyet Ge

nel Müdürlüğü sürücü okulları açabileceği gibi İçişleri Bakanlığının onayı ile de aynı amaçla gerçek ve tü
zel kişilere de özel okul açma izni verebilir. 

Okul açma'sı uygun görülenlerden yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olan gerçek ve tüzelkişilere okul 
açma belgesi verilir. 

Sürücü okullarındaki öğretim ve. eğitim konuları, süresi, kural ve uygulamalı derslerin programı, alına
cak ücretin belirlenme şekli, okulun gözetim ve denetimi, okul için gerekli bina, alan, makine teçhizatı, öğ
retim ve eğitim araçları, taşıt ve benzerleri ile eğitici personelin nicelik ve nitelikleri, malî ve teknik güç öl
çüleri, çalışma usulleri ve teminat miktarları İçişleri ve Millî Eğitim Bakanlıklarınca çıkarılacak Yönetmelikte 
belirtilir. 

Emniyet Genel Müdürlüğünce açılacak sürücü okullarının çalıştırılması için, bir döner sermaye işletmesi 
kurulur. 

'Bu kuruluşun işletilmesi alnacı ile Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine 100 milyon lira ödenek verilir. 
Bu miktar Bakanlar Kurulu kararı ile beş katına kadar artırılabilir. 

Döner sermaye işletmesinin gelirleri : 
a) Genel bütçeden verilen ödeneklerden, 
b) Okulların işletilmesinden elde edilen kârlardan, 
c) Döner sermaye hesabının bankalarda tutulmasından elde edilen faizlerden, 
d) Yardım ve bağışlardan, 
Oluşur. 
Açılacak okullara sermaye vermeye ve birinden diğerine aktarma yapmaya Maliye Bakanlığına bilgi ver 

mek »suretiyle Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilidir. 
Yardım ve bağışlar, sermaye limitine bağlı kalınmaksızın mevcut sermayeye eklenir. 
Döner sermayenin işleyiş usul ve esasları İçişleri ve Maliye 'Bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak Yönet

melikte belirtilir. . 
Bu madde hükmüne ve Yönetmelikteki şartlara uymayan okul sahipleri ûk seferinde onbin lira hafif pa

ra cezası, ikinci seferinde yirmibin lira hafif para cezası üçüncü ve dördüncü seferinde otuz bin lira ha
fif para cezası ile cezalandırılır ve okulun ilk seferinde beş gün, ikinci seferinde ongun, üçüncü seferinde 
bir ay ve dördüncü seferinde ise süresiz olarak kapatılmasına hukmolunur. 

Belge alınmadan açılan okulların sahipleri onbin lira hafif para cezası ile cezalandırılır. 
Ayrıca, belge alınmadan açılan okullar zabıtaca kapatılır. 

Çocuk trafik eğitim parkları 

MADDE 111. — Okul öncesi çocuklara ve temel eğitim öğrencilerine, trafik bilgisi vermek ve kurallara 
uyma alışkanlığı kazandırmak amacıyla, belediyeler, özel idare ve diğer resmî ve özel kurum veya kuruluş
larca ücretsiz çocuk trafik eğitim parkları açılır. 
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Çocuk trafik eğitim parklarının açılma ve çalışma esasları ve diğer hususlar Yönetmelikte gösterilir. 

Okullarda trafik dersleri 
MADDE 112. — Millî Eğitim Bakanlığınca Temel eğitim ve orta dereceli okulların ders programlarına 

eğitim amacı île yeteri kadar trafik dersleri konulur. 

BÖLÜM - XI 

Çeşitli Hükümler 

Olağanüstü hal ve savaşta karayolunda trafiğin düzenlenmesi ve denetimi 

MADDE 113. — Olağanüstü hal ve savaşta karayolunun kullanılması, trafiğin düzenlenmesi ve yöne
timi esasları Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Yönetmelikte belirtilir. 

Barışta, bu düzenleme ve yönetimi denemek için yapılacak maneVra ve tatbikatlarda Genelkurmay Baş
kanlığının istemi üzerine özel uygulamalar yapılabilir. 

Olağanüstü hal ve savaşta sadece askerî trafiğe açık karayolu dışında, hu kanunda gösterilen trafik işa
retleri ve 'kurallar uygulanır. 

Araçların önemli ve teknik parçaları 

MADDE 114. — Araçların Yönetmelikte belirtilen önemli ve tekriik parçalarının Türk Standartlarına, 
Türk standartı yoksa, parçanın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onanmış imalat standartına uygun ol
ması zorunludur. 

Standarda uymayan önemli ve teknik parçalara zabıtaca el konulacağı gibi bu madde hükmüne uy
mayanlar oribin liradan yirmibeşbin liraya kadar hafif para cezası ve ongünden iki aya kadar hafif hapis 
cezası 'ile cezalandırılırlar. 

Araçlarla ilgili çeşitli işyerlerine ait şartlar 

MADDE 115. — işyerleri hakkında aşağıdaki şartlar uygulanır : 

a) Araç bakım ve onarım işyerlerinin, 
b) Motorlu araç alım ve satımı yapılan işyerlerinin, 
c) Karayolu dışı park yerleri, garaj terminal, akaryakıt, servis ve bakım istasyonlarının, N 

Yönetmelikte gösterilen şartlara uygun olarak işletilmesi zorunludur. 
Bu iş yerlerinde bulundurulacak araç, gereç ve donatım malzemesi, çalıştırılan personelin nicelik ve ni

telikleri, işletme esasları, çalışma süre ve usulleri ile diğer esaslar ve şartlar Yönetmelikte gösterilir. 

Yönetmelikte belirtilen şartlara uymayan bu gibi tesislere ilgili kuruluşlarca işletme izni verilemez. 
Yönetmelikte gösterilen trafikle ilgili esaslara uymayan işyeri sahipleri ilk seferinde beşbin lira hafif 

para cezası ikinci seferinde onbin lira hafif para cezası, üçüncü seferinde onbeş bin lira hafif para cezası ile 
ilk seferinde üç güne kadar, tekrarında ve her seferinde üç günden onbeş güne kadar iş yerinin kapatılması 
cezası ile cezalandırılırlar. 

Yönetmelikte gösterilen diğer esaslara uymayan işyeri sahipleri hakkında da ilgili kuruluşlarca işlem 
yapılır. 

Terk edilen, hasara uğrayan veya uzun süre park edilen araçlar 

MADDE 116. — Terk edilmiş, hasara uğramış veya uzun süre yolu kullananları etkileyecek şekilde park 
edilmiş araçların kaldırılıp götürülmesine trafik zabıtası yetkilidir. 
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Trafik hizmetlerini geliştirme fonu 

MADDE 117. — Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde : 

a) 'Bilgi-işlem Merkezinin geliştirilip, yaygınlaştırılması ve kapalı devre televizyon üniteleri kurulup 
işletilmesi için çağdaş teknolojinin yerine getirilmesine, 

Trafik hizmetlerini geliştirmek, etkinlik kazandırmak amacı ile her çeşit bina, araç ve gerecin yaptırıl
ması, alınması, kiralanması, 'bakımı ve onarımının sağlanmasına, 

Trafikle ilgili görevler verilen mahallî idarelerin, bu konulardaki projelerinin finanse edilmesine, 
Okullar ve kurslar açma 'dahil, trafik personelinin ve 'halkın eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesine, 
Katkıda 'bulunmak amacı ile bir «Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu» kurulur. 
b) 'Bu fonun gelirleri : 
(1) Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine trafik hizmetleri için her yıl konulan ödeneklerden, 
(2) Her yıl tahsili tahmin olunan trafik para cezalarının yüzde ellisinden, 
(3) 197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanununun 17 nci maddesindeki «Trafik Fonu» için ay

rılan1 % 19 oranındaki payın tamamından, 
(4) 1615 Sayılı Gümrük Kanunun 12 nci maddesi gereğince Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun 

sağladığı gelirlerin turizm fonunda toplanan miktarının yüzde onundan, 
(5) Bu fon hesabının bankalarda tutulmasından elde edilen faizlerden, 
(6) Diğer yardım ve bağışlardan, 
Oluşur. 

Bu maddenin (b) fıkrasının (2) ve (3) üncü bentlerinde sayılan gelir ve paylara ait para tutarları Emni
yet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonuna tahsis edilmek üzere Maliye Bakanlığı bütçe
sine ödenek kaydolunur. 

'Bu paralar ile ayrıca '(4) üncü bendinde gösterilen pay her yıl engeç Nisan ayı sonuna kadar Emniyet 
Genel Müdürlüğü emrine fon hesabına kaydedilmek üzere Ziraat Bankasına tediye olunur. 

Fon hesabının işleyişi, tahsil, kullanma ve muhasebe usulleri ile diğer usul ve esaslar fçişleri ve Maliye 
Bakanlıklarınca çıkarılacak bir Yönetmelikte düzenlenir. 

İlgili Bakanlık ve kuruluşlarla koordineyi sağlama • 

MADDE 118. — Bu kanunun uygulanmasında hizmet gereği trafik zabıtası ile işbirliği içinde çalışma zo
runda bulunan ilgili Bakanlık ve kuruluşlarla belediyelerin; hizmeti ve hizmette koordinenin sağlanması açı
sından görev, yetki ve sorumluluk esasları Yönetmelikte belirtilir. 

Kâğıtların ve plakaların basım ve dağıtımı 

MADDE 119. — Trafik Şube ve Bürolarında kullanılması ve iş sahiplerine verilmesi gerekli kıymetli kâ
ğıtlar 'dışındaki basılı kâğıtlarla plakaların çeşitleri nicelik ve nitelikleri İçişleri, Maliye, Bayındırlık ve Ulaştır
ma 'Bakanlıklarınca tespit edilir. 

Bu 'basılı kâğıtlar ve plakalar Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından bastırılarak, İçişleri, 
Maliye ve Vakıfça müştereken tespit edilecek bedeller üzerinden dağıtımı sağlanır. 

Bilgi işlem merkezinin faaliyeti 

MADDE 120. — Araçların sürücülerin ve trafik suçu işleyenlerin sicilleri, bunlara ait 'hukukî ve teknik 
değişiklikler ile diğer gerekli ve istatistik! bilgilere ait kayıtlar ve hizmetler Emniyet Genel Müdürlüğünün 
Bilgi .- Jşlem Merkezi tarafından tutulur ve yürütülür, 
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Araçların trafiğe çıkarılmalarında kısıtlama ve yasaklamalar 

MADDE 121. — Trafiğin ve karayolu yapısının büyük ölçüde etkilendiği karayollarında ikili ve çok taraf
lı anlaşma hükümleri saldı kalmak üzere, uluslararası transit ve yurt içi taşımalar belirli gün veya saatlerde 
kısıtlanabilir veya yasaklanabilir. 

'Kısıtlama ve yasaklamalar Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlıklarının görüşü alınarak içişleri Bakanlığınca 
tespit ve ilan edildikten sonra uygulanır. 

Okul geçiti görevlisi 

MADDE 122. — Okul geçitlerinde, trafik zabıtasınca verilmiş belgesi bulunan ve özel kıyafet veya işaret 
taşıyan kişiler, görev sırasında trafik yönetimi açısından görevli kişilerin yetkilerine sahiptir. 

Okul geçitlerinde görevli olarak çalışabileceklerde aranacak nitelikler, 'bunların hangi şartlarda, zaman ve 
sürelerle görev yapacakları, kıyafetleri veya taşıyacakları işaretler ile diğer hususlar Yönetmelikte belirtilir. 

Okul geçidi görevlisinin talimatına uymayanlar, duyuru üzerine trafik zabıtasınca, eylemine uyan madde 
hükmüne göre cezalandırılırlar. 

Fahri trafik müfettişliği 

MADDE 123. — Trafik düzeni, güvenliği ve denetimi konularında görevli ve yetkililere yardımcı olmak, 
teklif ve önerilerde bulunmak üzere; yükseköğrenim görmüş, ıkırk yaşını bitirmiş en az beş yıBlık (B) sınıfı 
sürücü belgesine sahip, kamu hizmetlerinden yasaklı olmayan kişilere, Valilerin yaptıracakları inceleme sonu
cu durumu uygun görülenlere, Emniyet Genel Müdürünün teklifi ve tçişleri Bakanının onayı ile iki yıl süre 
ile «Fahri Trafik Müfettişi» olarak görev verilebilir. 

Bu hizmet, fahrî ve ücretsizdir. 
Fahri Trafik Müfettişlerinin hizmet, görev, yetki ve sorumluluklarına ait esaslar Yönetmeliğinde belir

lenir. 
Görevini kişisel çıkarları için veya kötüye kullandığı tespit edilen Fahri Trafik Müfettişleri beşbin liradan 

onbin liraya kadar hafif para cezası ve iki aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 
Ayrıca belgeleri iptal edilir. 

BÖLÜM - XII 
Geçici Hükümler ve Yürürlük 

KISIM - I 
Geçici Hükümler 

GEÇtCt MADDE 1. — Bu kanunla ilgili Karayolları Trafik Yönetmeliği, ilgili bakanlıkların görüşü alın
mak suretiyle İçişleri Bakanlığının koordinatörlüğünde içişleri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlıklarınca müş
tereken, bu kanunla çıkarılması öngörülen diğer yönetmelikler ilgili bakanlıklarca kanunun yayımı tarihinden 
itibaren bir yıl içinde hazırlanır. 

GEÇlCİ MADDE 2. — Bu kanunun yayımı tarihinden itibaren araçlara ait belge ve plakalarla sürücü 
belgelerinin verilmesi, değiştirilmesi, geçerlilikleri bakımından, bu kanun ile 6085 sayılı Karayolları Trafik 
Kanunu ve bunun tadil ve eklerinin hükümleri açısından uyum sağlanmak üzere : 

a) Şoför ehliyetnamesi almak için yapılan başvurular, bu kanunun tümünün yürürlüğe gireceği tarihe üç 
ay kala durdurulur ve yürürlük tarihine kadar ehliyetname alamayanlar için, bu kanunun sürücü belgesi ala
caklarla ilgili sınav hükümleri uygulanır. 

b) Bu ıkanunun tümünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde; 6085 sayılı ikanuna göre veril
miş şoför ehliyetnamelerinin, bu kanunun 38 inci maddesinde sınıfları sayılan sürücü belgeleri ile uygunluk
ları sağlanır, 
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Şoför ehliyetnameleri bu kanunun yayımı tarihlinden itibaren sınıfları bakımından uygunlukları sağla
nıncaya veya yeniieninceye kadar bu kanun hükümleri açısından karşılığı ve yakını alan sürücü belgeleri gibi 
geçerli sayılır. 

c) Bu kanunun tümünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren araçlara ait belge ve plakalarla sürücü belge
lerinin şekJil ve esaslarının değiştirilip yenilenmesine, bilgi - işlem merkezi hizmete konulduktan sonra, Yö
netmelikte belirtilen usul, esas ve şartlara göre İçişleri Bakanlığının tespit ve ilân edeceği tarihte başlanır ve 
bir yıl içinde tamamlanır. 

Bu 'değiştirmeler harca tabi değildir. 

Değiştirme süreleri, zorunluluk halinde İçişleri Bakanlığınca bir yıla kadar uzatılabilir, bu süre sonunda 
da değiştirilmeyen araçlara ait belge ve plakalar geçerliliğini kaybeder, sürücü 'belgeleri ise üptal edilmiş sayı
lır ve yenilenmez. 

GEÇİCt MADDE 3. — Bu kanunun yayımı tarihinden önce iktisap edilmiş ve bu tarihe kadar çeşitli ne
denlerle tescili yapılmamış tarımda kullanılan lastik tekerlekli traktör ve biçer - döver gibi motorlu araçlar ile 
motorlu bisikletlerin tescili, bu kanunun yayınlandığı tarihten bağlayarak Ibir yıl içinde yapılır. 

Tescil için başvuranların, aracın sahibi olduklarını gösteren belge vermeleri zorunludur. 

GEÇİCİ' MADDE 4. — Bu kanunun yayımı tarihinde görev ve yetkileri sona eren, imtihan ve muayene 
komisyonlarınca yürütülen hizmetler, 'bu ikanunun yayım tarihinden yürürlük tarihine kadar geçecek olan 
bir yıllık süre içinde İçişleri Bakanlığınca belirlenen Usul ve esaslara göre : 

a) Şoför ve sürücü ehliyetnamesi alacakların sınavları trafik zabıtasınca, 
b) Araçların teknik muayeneleri ise Emniyet ve Karayolları Genel Müdürlükleri görevliilerince müşte

reken yapılır. 

GEÇİCt MADDE 5. — 471 sayılı Kanun gereği Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunca 
bastırılıp dağıtılan basılı kâğıt ve plakalar bu kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde Türk Polis 
Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından bastırılarak dağıtılır. 

Adı geçen federasyonca bastırılmış ve henüz satılmamış basılı kâğıtlar, bu kanunun yayımı tarihinden 
itibaren üç ay içinde Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfınca 'fatura ve diğer ibelgelere 'dayalı bedelleri 
ödenmek suretiyle devralınır ve tespit olunacak fiyatlar üzerinden iş sahiplerine dağıtımı sağlanır. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunla verilen görevleri yapmak üzere mevcut ve yeniden atanması yapı
larak denetim ve tescil bürolarında görevlendirilecek olan genel 'idare ve teknik hizmetler sınıfından perso-
nelile sözleşmeli personelin nicelik ve nitelikleri tespit edilerek, açılacak trafik okul veya kurslarında eğiti
mine başlanır ve bu kanuna intibakları sağlanır. 

GEÇİCt MADDE 7. — 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan 232 sayılı 
Kanun gereğince işleme konan para cezalarına ait hükümlerin takip ve sonuçlandırılmasına bu kanunun ya
yımı tarihinden sonrada işlem tarihindeki kanun hükümlerine göre devam olunur. 

GEÇİCt MADDE 8. — Araçların ve sürücülerin, sicillerinin, trafik suçu işleyenlerin, trafikle ilgili düğer 
bilgilerin ve bunlara ait teknik ve hukukî değişikliklerin kayıt ve takibedebileceği bilgi işlem merkezi bu kanunun 
yayımı (tarihinden itibaren iki yıl içinde kurulur ve bu sisteme bağlı olarak bütün illerle haberleşme bağlantı
larının gerçekleştirilmesi ıbö'lge illerde terminaller kurulması ve diğer işlemler engeç beş yıl içinde tamamla
nır, 

GEÇİCİ MADDE 9. — Millî Eğitim Bakanlığımca trafik dersleri, bu kanunun yayımı tarihinden sonra 
gelen öğretim yılında ibaşlamak üzere temel eğitim ve orta dereceli okulların ders programlarına konulur. 

GEÇİCİ MADDE 10. — İBu kanunun yayımı tarihinden itibaren çeşitli 'tarihlerde yürürlüğe konulan 
maddelerine ai't hükümlerin uygulanmasında; 
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Bu kanuna göre çıkarılacak trafik Yönetmeliği ile diğer Yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar 
6085 sayılı Kanun üle bunun tadil ve eklerine göre çıkarılmış bulunan Tüzük ve Yönetmeliklerin bu ka
nuna aykurı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

KISIM - II 

Yürürlük 

Yürürlükten kaldırılan kanun ve hükümleri 
MADDE 124. — Yürürlükten kaldırılan kanun ve hükümler; 
a) 232 sayılı kanunla değiştirilen 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun : 
(1) Eki olan 471 sayılı Kanun, 
(2) İmtihan ve Muayene komisyonlarının kuruluşuna ait 8 inci maddesi hükmü ile bu komisyonlara gö

rev ve yetki veren diğer maddelerindeki 'hükümleri, 
(3) Bu kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe konulan maddelerini kapsayan hükümleri, 
'Bu kanunun yayımı tarihinde, 
(4) Bu kanunun yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe konulan maddelerini kapsayan hükümleri, 
Bu kanunun yayımı tarihinden üç ay 'sonra, 
b) Bütün tadilleri ile birlikte 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve diğer kanunlardaki bu kanunun 

kapsamına giren tüm hükümler, 
Bu kanunun tümünün yürürlüğe girdiği tarihte, 
Yürürlükten kalkar. 

Yürürlüğe girme • 

MADDE 125. — Bu Kanunun 1 - 12, 28, 33, 40, 107, 111, 112, 116, 117, 120 ve geçici maddeleri ya
yımı tarihinde, 13 - 18, 23, 30, 32, 34, 36, 44, 46, 47, 50 - 78, 81 - 86, 99 - 104, 114 ve 119 uncu maddeleri 
yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra diğer maddeleri ise bir yıl sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 126. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütün 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z« Baykara 
Divlet Bakanı 

Prof.Dr. M. N. Özdas 
Dışişleri Bakanı 

/. Türkmen 
Ticaret Bakanı 

K. Cantürk 
Tarım ve Orman Bakanı 

Prof. Dr. S. Özbek 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı ; 

T. Özal 
Adalet Bakanı 

C. Menteş 
Maliye Bakanı 

K. Erdem 
Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T, Esener 

İmar ve îskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. Fi. Bayülken 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Sanayi ve Tek. Bakam 
S. Kocatopçu 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
M, R. Güney 
Kültür Bakanı 

Ct Baban 

26 . 8 . 1981 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T, Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
& Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 
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BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İSKÂN, TURtZM VE TANITMA KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı 

BÖLÜM - I 
Genel Hükümler 

KISIM - I 
Amaç ve Kapsam 

Amaç 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, trafikle ilgili kuralları, şartları, hak ve yükümlülükleri, bunların uygulanması
nı ve denetlenmesine, ilgili kuruluşları ve bunların görev, yetki ve sorumluluk ve çalışma usulleri ile diğer 
hükümleri kapsar. 

Bu Kanun karayollarında uygulanır. Ancak aksine bir hüküm yoksa : 
a) Karayolu dışındaki alanlardan kamuya açık olanlar ile park, bahçe, park yeri, garaj, yolcu ve eşya 

terminali, servis ve akaryakıt istasyonlarında karayolu taşıt trafiği için faydalanılan yerler, 
b) Erişme kontrollü karayolu ile para. ödenerek yararlanılan karayollarının kamuya açık kesimleri ve 

belirli bir karayolunun bağlantısını sağlayan deniz, göl ve akarsular üzerinde kamu hizmeti gören araçların, 
karayolu araçlarına ayrılan kısımlarında da, bu Kanun hükümleri uygulanır. 

KISIM - II 
Bu Kanun Uygulamasında Geçen Tanımlar 

MADDE 3. — Tanımlar : 
Trafik : Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. 
Karayolu : Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır. 
Karayolu yapısı : Karayolunun kendisi, ile karayolunun üstünde, yanında, altında veya yukarısındaki; ada, 

ayırıcı, korkuluk, istinat duvarı, köprü, tünel, menfez ve benzeri yapılardır. 
Mülk : Devlete, kamuya, gerçek ya da tüzelkişilere ait olan taşınmazlardır. 
Karayolu sınır çizgisi : Kamulaştırılmış, kamuya terk veya tahsis edilmiş karayolunda, mülkle olan sı

nır çizgisi, 
Diğer karayollarında, yarma veya dolguda şevden sonra hendek varsa; hendek dış kenarı, hendek yok

sa yarmada şev üst kenarı, dolguda şev etmek çizgisi, 
Yaya yolu ayrılmış karayolunda ise yaya yolunan mülkle birleştiği çizgidir. 
İki yönlü karayolu : Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur. 
Tek yönlü karayolu : Taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur. 
Bölünmüş karayolu : Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yo

lundan ayrılması ile meydana gelen karayoludur. 
Erişme Kontrollü Karayolu : Özellikle transit trafiğe tahsis edilen, belirli yerler ve şartlar dışında giriş ve 

çıkışın yasaklandığı, veya hayvan ve motorsuz araçların giremediği, ancak, izin verilen motorlu araçların 
yararlandığı ve trafiğin özel kontrola tabi tutulduğu karayoludur. 

Geçiş yolu : Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, karayolu üzerinde bulunan kıs
mıdır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 397) 



— 87 — 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı 

KISIM - I 
Genel Hükümler 

BÖLÜM - I 
Amaç ve Kapsam 

Amaç 

MADDE 1. — Tasarının birinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, trafikle ilgili kuralları, şartları, hak ve yükümlülükleri, bunların uygulanmasını 
ve denetlenmesini, ilgili kuruluşları ve bunların görev, yetki ve sorumluluk ve çalışma usulleri ile diğer hü
kümleri kapsar. 

Bu Kanun karayollarında uygulanır. Ancak aksine bir hüküm yoksa; 
a) Karayolu dışındaki alanlardan kamuya açık olanlar ile park, bahçe, park yeri, garaj, yolcu ve eşya ter

minali, servis ve akaryakıt istasyonlarında karayolu taşıt trafiği için faydalanılan yerler ile, 
b) Erişme kontrollü karayolu, para ödenerek yararlanılan karayollarının kamuya açık kesimleri ve belirli 

bir karayolunun bağlantısını sağlayan deniz, göl ve akarsular üzerinde kamu hizmeti gören araçların, karayolu 
araçlarına ayrılan kısımlarında da, 

Bu Kanun hükümleri uygulanır. 

BÖLÜM - II 
Tanımlar 

MADDE 3. — Tanımlar : 
Trafik : Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. 
Karayolu : Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır. 
Karayolu yapısı : Karayolunun kendisi ile karayolunun üstünde yanında, altında veya yukarısındaki; ada, 

ayırıcı korkuluk, istinat duvarı, köprü, tünel, menfez ve benzeri yapılardır. 
Mülk : Devlete, kamuya, gerçek ya da tüzelkişilere ait olan taşınmaz mallardır. 
Karayolu sınır çizgisi : Kamulaştırılmış, kamuya terk veya tahsis edilmiş karayolunda, mülkle olan sınır 

çizgisi, 
Diğer karayolunda, yarma veya dolguda şevden sonra hendek varsa hendek dış kenarı, hendek yoksa yarmada 

şev üst kenarı, dolguda şev etek çizgisi, 
Yaya yolu ayrılmış karayolunda ise yaya yolunun mülkle birleştiği çizgidir. 
İki yönlü karayolu : Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur. 
Tek yönlü karayolu : Taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur. 
Bölünmüş karayolu : Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolun

dan ayrılması ile meydana gelen karayoludur. 
Erişme kontrollü karayolu : Özellikle transit trafiğe tahsis edilen, belirli yerler ve şartlar dışında giriş ve 

çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorsuz taşıt ve araçların giremediği, ancak, izin verilen motorlu 
taşıtların yararlandığı ve trafiğin özel kontrola tabi tutulduğu karayoludur. 

Geçiş yolu : Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, karayolu üzerinde bulunan kıs
mıdır. 
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(Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanitma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Bağlantı yolu : Bir kavşak yakınında karayolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak ala
nı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmıdır. 

Anayol : Anatrafiğe açık olan ve bunu kesen karayolundaki trafiğin, bu yolu geçerken veya bu yola 
girerken, ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği işaretlerle belirlenmiş karayoludur. 

Tali yol : Genel olarak üzerindeki trafik bakımından, bağlandığı yoldan daha az önemde olan yoldur. 
Taşıt Yolu (Kaplama) : Karayolunun, genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmıdır. 
Yaya Yolu (Kaldırım) : Karayolunun, taşıt yolu kenarı ile gerçek veya tüzelkişilere ait mülkler arasında 

kalan ve yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan kısmıdır. 
Bisiklet Yolu : Karayolunun, sadece bisikletlilerin kullanılmasına ayrılan kısmıdır. 
Yaya Geçidi : Taşıt yolunda, yayaların güvenli gelebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile be 

lirlenmiş alandır. 
Kavşak : İki veya da'ha fazla karayolunun fcesişmeai veya birleşmesi ile oluşan ortak alandır. 
Banket : Yaya yolu ayrılmamış karayolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı ara

sında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hallerde de araçların faydalana
bileceği kısımdır. 

Şerit : Taşıtların bir dizi halinde güvenle seyredebilmeleri için taşıt yolunun ayrılmış bir bölümüdür. 
Alt Geçit : Karayolunun, bir karayolu veya demiryolu gibi bir engeli alttan geçmesini sağlayan yapıdır. 

Üst Geçit : Karayolunun, herhangi bir karayolu veya demiryolu gibi bir engeli üstten geçmesini sağlayan 
yapıdır. 

Demiryolu geçiri (Hemzemin geçit) : Karayolu ile demiryolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya 
bariyersiz geçitlerdir. 

Okul geçidi : Genel olarak okul öncesi, temel eğitim ve orta dereceli okulların çevresinde özellikle öğ
rencilerin geçmesi için taşıt yolunda ayrılmış bir trafik işareti ile belirlenmiş alandır. 

Ada : Yayaların geçme ve durmalarına, taşıtlardan inip binmelerine yarayan, trafik akımını düzenleme 
ve trafik güvenliğini sağlama amacı ile yapılmış olan, araçların bulunamayacağı, koruyucu tertibatla belirlen
miş bölüm ve alanlardır. 

Ayırıcı : Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geç
mesini engelleyen veya zorlaştıran sürekli karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gereçtir. 

Park Yeri : Taşıt ve araçların park etmesi için kullanılan açık veya kapalı alandır. 
Karayolu üzeri park yeri : Taşıt yolundaki veya buna bitişik alanlardaki park yeridir. 
Karayolu dış park yeri : Karayolu sınır çizgisi dışında olan ve bir geçiş yolu veya servis yolu ile taşıt 

yoluna bağlanan park yeridir. 
Otomobil : Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka en çok yedi oturma yeri olan ve insan taşımak için imal 

edilmiş bulunan motorlu taşıttır. 
Minibüs : Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka sekiz ila on oturma yeri olan ve insan taşımak için imal 

edilmiş bulunan motorlu taşıttır. 
Kamyonet : İzin verilebilen azamî yüklü ağırlığı 3 500 Kg.'ı geçmeyen ve yük taşımak için imal edil

miş motorlu taşıttır. 
Kamyon : İzin verilebilen azamî yüklü ağırlığı 3 500 Kg.'dan fazla olan ve yük taşımak için imal edil

miş motorlu taşıttır. , 
Otobüs : Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka en az onbir oturma yeri olan ve insan taşımak için imal 

edilmiş bulunan motorlu taşıttır. (Troleybüsler de bu sınıfa girer.) 
Çekici : Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu taşıttır. 
Arazi taşıtı : Karayollarında yolcu veya yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber, bütün 

tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen motorlu taşıtlardır. 
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Bağlantı yolu : Bir kavşak yakınında karayolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı 
dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmıdır. 

Anayol : Anatrafiğe açık olan ve bunu kesen karayolundaki trafiğin, bu yolu geçerken veya bu yola gi
rerken, ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği işaretlerle belirlenmiş karayoludur. 

Tali yol : Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından, bağlandığı yoldan daha az önemde olan 
yoldur. 

Taşıt yolu (Kaplama) : Karayolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmıdır. 
Yaya yolu : (Kaldırım) : Karayolunun, taşıt yolu kenarı, ile gerçek veya tüzelkişilere ait mülkler ara

sında kalan ve yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan kısmıdır. 
Bisiklet yolu : Karayolunun, sadece bisikletlilerin kullanmalarına ayrılan kısımdır. 
Yaya geçidi : Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belir-

lirlenmiş alandır.. 
Kavşak : iki veya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alandır. 
Banket : Yaya yolu ayrılmamış karayolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı ara

sında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hallerde de araçların faydalanabi
leceği kısımdır. 

Şerit : Taşıtların bir dizi halinde güvenle seyredebilmeleri için taşıt yolunun ayrılmış bir bölümüdür. 
Alt geçit : Karayolunun, bir karayolu veya demiryolu gibi bir engeli alttan geçmesini sağlayan yapıdır. 

Üst geçit : Karayolunun, herhangi bir karayolu veya demiryolu gibi bir engeli üstten geçmesini sağlayan 
yapıdır. 

Demiryolu geçidi (Hemzemin geçit) : Karayolu ile demiryolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya 
bariyersiz geçitlerdir. 

Okul geçidi : Genel olarak okul öncesi, temel eğitim ve orta dereceli okulların çevresinde özellikle öğ
rencilerin geçmesi için taşıt yolunda ayrılmış ve bir trafik işareti ile belirlenmiş alandır. 

Ada : Yayaların geçme ve durmalarına, taşıtlardan inip binmelerine yarayan, trafik akımını düzenleme ve 
trafik güvenliğini sağlama amacı ile yapılmış olan, araçların bulunamayacağı, koruyucu tertibatla belirlenmiş 
bölüm ve alanlardır. 

Ayırıcı : Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geç
mesini engellenyen veya zorlaştıran sürekli karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gereçtir. 

Park yeri : Taşıt ve araçların park etmesi için kullanılan açık veya kapalı attandır. 

Karayolu üzeri park yeri : (Taşıt yolundaki veya buna bitişik alanlardaki park yeridir. 
Karayolu dışı park yeri : Karayolu sınır çizgisi dışında olan ve bir geçiş yolu veya servis yolu ile taşıt yo

luna bağlanan park yeridir. 
Otomobil : Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka en çok yedi oturma yeri olan ve insan taşımak için 

imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır. 
Minibüs : Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka sekiz ila on oturma yeri olan ve insan taşımak için imal 

edilmiş bulunan motorlu taşıttır.: 
Kamyonet : İzin verilebilen azamî yüklü ağırlığı 3500 Kg.'ı» geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş 

motorlu taşıttır. 
Kamyon : izin verilebilen azamî yüklü ağırlığı 3500 Kg.'dan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş 

motorlu taşıttır. 
Otobüs : Yapısı itibariyle sürücüsünden başka en az onbir oturma yeri olan ve insan taşımak için imal 

edilmiş bulunan motorlu taşıttır. 
Troleybüsler de bu sınıfa girer. 
Çekici : Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu taşıttır. 
Arazi taşıtı : Karayollarında yolcu veya yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber bütün teker

lekleri motordan güç alan veya alabilen motorlu taşıtlardır. 
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Özel Amaçlı Taşıt : özel amaçla insan veya taşıma için imal edilmiş olan ve itfaiye, cankurtaran, cenaze, 
radyo, sinema, televizyon, kütüphane, araştırma, bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek veya ta
şımak, kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır. 

Kamu Hizmeti Taşıtı : Kamu hizmeti için yük veya yolcu taşıması yapan bütün taşıtlardır. 
Römork : Motorlu araçlarla çekilen insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıttır. 
Yarı römork : Bir kısmı motorlu taşıt veya araç üzerine oturan, taşıdığı yükün ve kendi ağırlığının bir kıs

mı motorlu araç tarafından taşınan römorkdur. 
Hafif römork : Azamî yüklü ağırlığı 750 Kg.'ı geçmeyen römork veya yarı römorkdur. 
Motosiklet : İki veya üç tekerlekli, sepetli veya sepetsiz motorlu araçlardır. Bunlardan karoserisi yük 

taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde yapılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılmayan üç te
kerlekli motosikletlere yük motosikleti (triportör) denir. 

Bisiklet : En çok üç tekerleği olan ve taşıtın üzerinde bulunan insanın adele gücü ile pedal veya el ile te
kerleği döndürmek suretiyle hareket eden ve yolcu taşımalarında kullanılmayan motorsuz taşıtlardır. 

Motorlu bisiklet : Silindir hacmi 50 santimetreküpü geçmeyen içten patlamalı motorla donatılmış ve imal 
hızı saatte 50 Km.'den az olan bisiklettir. 

Lastik tekerlekli traktör : Belirli şartlarda römork ve yarı römork çekebilen ancak ticarî amaçla taşımada 
kullanılmayan tarım araçlarıdır. 

îş makineleri : Paletli veya madenî tekerlekli .traktör, biçerdöver ve yol inşa makineleri ile benzeri gibi 
tarım, sanayi, bayındırlık, millî savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan ve karayolunda 
insan, hayvan ve yük taşımasında kullanılmayan araçlardır. 

Tramvay : Genellikle yerleşim birimleri içinde insan taşımasında kullanılan, karayolunda tekerlekleri 
raylar üzerinde hareket eden ve hareket gücünü dışarıdan sağlayan taşıttır. 

Okul Taşıtı : Genel olarak okul öncesi, temel eğitim ve orta dereceli okulların öğrencileri ile sadece gö-
zetleyici ve hizmetlilerin okula veya okuldan taşınmalarında veya öğrencilerin topluca belirli yerlere ge
tirip götürülmesinde kullanılan taşıttır. 

Taşıt Katarı : Karayolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış taşıtlardır. 
Araç : Karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik 

tekerlekli traktörlerin genel adıdır. 
Taşıt : Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlardır. Bunlardan makine gücü ile yü

rütülenlere «Motorlu taşıt» insan ve hayvan gücü ile yürütülenlere de «motorsuz taşıt» denir. 
Sürücü : Karayolunda bir aracı süren, hayvan veya hayvan sürülerini sevk ve idare eden kişidir. 
Amatör sürücü : !Bir kazanç karşılığı olmaksızın özel hizmetlerde kullanılan motorlu araçları süren kişi

dir. 
Profesyonel sürücü : Aracın sahibi olsun veya olmasın bir 'kazanç karşılığında motorlu araçları süren 

kişidir. 
Araç sahibi : Araç için adına yetkili idarece tescil belgesi verilmiş, sahiplik veya satış belgesi düzenlen

miş kişidir. 
İşleten : Trafik sicilinde araç sahibi olarak kayıtlı olan veya kiralama, ariyet, rehin, mülkiyeti muhafaza 

kaydı ile satış gibi hallerde, kiracı, ariyet veya rehin alan veya alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görünen kişidir. 
Ancak ilgili taraflardan başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlet
tiği ve araç üzerinde eylemseH tasarruf gücü bulunduğu ispat edilirse, bu kimse işleten sayılır. 

Yolcu : Aracı kullanan sürücü ile hizmetliler dışında araçta bulunan kişilerdir. 
Hizmetli : Araçlarda, sürücü hariç, araç veya taşıma hizmetlerinde süreli veya süresiz çalışan kişiler ile 

iş makinelerinde sürücüden gayri kişilerdir. 
Durak : Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu ve hizmetlileri bindirmek, indirmek için durdukları 

yerdir. 
Garaj : Araçların, genellikle uzun süre durmaları için kullanılan bakım veya servisinin de yapılabildiği, 

kapalı veya açık olan yerlerdir. 
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Özel amaçlı taşıt : Özel amaçla insan veya eşya taşıma için imal edilmiş olan ve itfaiye, cankurtaran, ce
naze, radyo, sinema, televizyon, kütüphane, araştırma araçları ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araç
ları çekmek veya taşımak, kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır. 

Kamu hizmeti taşıtı : Kamu hizmeti için yük veya yolcu taşıması yapan bütün taşıtlardır. 
Römork : Motorlu araçla çekilen insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıttır. 
Yarı römork : Bir kısmı motorlu taşıt veya araç üzerine oturan, taşıdığı yükün ve kendi ağırlığının bir kısmı 

motorlu araç tarafından taşınan römorkdur. 
Hafif römork : Azamî yüklü ağırlığı 750 Kg.'ı geçmeyen römork veya yarı römorkdur. 
Motosiklet : İki veya üç tekerlekli sepetli veya sepetsiz motorlu araçlardır. Bunlardan karoserisi yük ta 

şıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde yapılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılmayan üç teker
lekli motosikletlere yük motosikleti (triportör) denir. 

Bisiklet : En çok üç tekerleği olan ve taşıtın üzerinde bulunan insanın adete gücü ile pedal veya el ile 
tekerleği döndürülmek suretiyle hareket eden ve yolcu taşımalarında kullanılmayan motorsuz taşıtlardır. 

Motorlu bisiklet : Silindir hacmi 50 santimetreküpü geçmeyen, içten patlamalı motorla donatılmış ve imal 
hızı saatte 50 Km.'den az olan bisiklettir. 

Lastik tekerlekli traktör : Belirli şartlarda römork ve yarı römork çekebilen, ancak ticarî amaçla taşımada 
kullanılmayan tarım araçlarıdır. 

İş makineleri : Paletli veya madenî tekerlekli traktör, biçerdöver ve yol inşa makineleri ile benzeri, ta
rım, sanayi, bayındırlık, millî savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan ve karayolunda 
;nsan, hayvan ve yük taşınmasında kullanılmayan araçlardır. 

Tramvay : Genellikle yerleşim birimleri içinde insan taşımasında kullanılan, karayolunda tekerlekleri raylar 
üzerinde hareket eden ve hareket gücünü dışarıdan sağlayan taşıttır. 

Okul taşıtı : Genel olarak okul öncesi, temel eğitim ve orta dereceli okulların öğrencileri ile sadece gözet-
leyici ve hizmetlilerin okula veya okuldan taşınmalarında veya öğrencilerin topluca belirli yerlere getirilip 
götürülmesinde kullanılan taşıttır. 

Taşıt katarı : Karayolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış taşıtlardır. 
Araç : Karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik te

kerlekli traktörlerin genel adıdır. 
Taşıt : Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlardır. Bunlarda makine gücü ile yürü

tülenlere «motorlu taşıt» insan ve hayvan gücü ile yürütülenlere «motorsuz taşıt» denir. 
Sürücü : Karayolunda bir aracı veya taşıtı süren, hayvan veya hayvan sürülerini sevk ve idare eden kişidir. 
Amatör sürücü : Bir kazanç karşılığı olmaksızın özel hizmetlerde kullanılan motorlu araçları süren kişi 

dir. 
Profesyonel sürücü.: Aracın sahibi olsun veya olmasın bir kazanç karşılığında motorlu araçları süren ki

şidir. 
Araç sahibi : Araç için adına yetkili idarece tescil belgesi verilmiş, sahiplik veya satış belgesi düzenlen

miş kişidir. 
İşleten : Trafik sicilinde araç sahibi olarak kayıtlı olan veya kiralama, ariyet, rehin, mülkiyeti muhafaza 

kaydı ile satış gibi hallerde, kiracı, ariyet veya rehin alan veya alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen kişidir. An
cak ilgili tarafından başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği 
ve araç üzerinde eylemsel tasarruf gücü bulunduğu ispat edilirse, bu kimse işleten sayılır. 

Yolcu : Aracı kullanan sürücü ile hizmetliler dışında araçta bulunan kişilerdir. 
Hizmetli : Araçlarda, sürücü hariç, araç veya taşıma hizmetlerinde süreli veya süresiz çalışan kişiler ile 

iş makinelerinde sürücüden gayri kişilerdir. 
Durak : Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmek, indirmek için dur

dukları yerdir. 
Garaj : Araçların, genellikle uzun süre durmaları için kullanılan bakım veya servisinin de yapılabileceği, f-

kapalı veya açık olan yerlerdir. 
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Terminal : İnsan veya eşya taşımalarında, araçların indirme, bindirme, yükleme - boşaltma, aktarma yap
tıkları ve ayrıca bilet satışı ile bekleme, haberleşme, şehir ulaşımı ve benzeri hizmetlerin de sağlandığı yer
dir. 

Servis istasyonu : Araçların bakım, onarım ve ser/islerinin yapıldığı açık ve kapalı yerdir. 
Akaryakıt istasyonu : Araçların esas itibariyle akaryakıt yağ ve basınçlı hava gibi ihtiyaçlarının sağlandı

ğı yerdir. 
Muayene istasyonu : Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personeli bulunan ve tek

nik kontrolü yapılan yerdir. 
Trafik kazası : Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, ya

ralanma ve zararla sonuçlanmış olan olaydır. 
Durma : Her türlü trafik zorunlulukları nedeni ile aracın durdurulmasıdır. 

Duraklama : Trafik zorunlulukları dışında araçların, insan indirmek ve bindirmek, eşya yüklemek, bo
şaltmak veya beklemek amacı ile geçici bir süre için durdurulmasıdır. 

Parketme : Araçların, durma ve duraklaması gereken haller dışında, içinde yolcu ve sürücü olmadan 
bırakılmasıdır. 

Geçiş hakkı : Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasın
daki öncelik hakkıdır. 

Geçiş üstünlüğü : Görev sırasında, belirli araç sü ücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak 
şartıyla, trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarıdır. 

Taşıma sınırı (kapasite) : Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısıdır. 
Gabari : Araçların, yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenle seyirlerini temin amacı ile uzunluk, 

genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir. 
Azamî ağırlık : Taşıtın güvenle taşıyabileceği azamî yükle birlikte ağırlığıdır. 
Yüksüz ağırlık : Taşıtın akaryakıt deposu dolu ve taşınması zorunlu alet, edavat, parça, donatım ve 

benzerlerinin taşıt üzerinde bulunduğu, sürücü ve hizmetlilerin bulunmadığı ağırlığıdır. 
Yüklü ağırlık : Bir taşıtın kendi ağırlığı ile birlikte, taşımakta olduğu sürücü, hizmetli, yolcu ve eşyanın 

ağırlığıdır. 
Dingil ağırlığı : Taşıt ve araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden karayolu yapısına aktarılan ağırlıktır. 
Azamî dingil ağırlığı : Taşıt ve araçların karayolu yapılarında güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebil

meleri için saptanan dingil ağırlığıdır. 
Azamî toplam ağırlık : Taşıt ve araçların karayolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar vermeden £eçe-

bilmeleri için saptanan toplam ağırlıktır. 
Trafik işaretleri : Trafiği düzenleme amacı ile kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler yer işa

retlemeleri ile trafik zabıtası veya diğer yetkililerin trafiği yönetmek için yaptıkları hareketlerdir. 

İşaret levhası : Sabit veya taşınabilir bir mesnet üzerine yerleştirilmiş ve üzerindeki sembol, renk ve yazı 
ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır. 

Işıklı ve sesli işaretler : Trafiği düzenlemede kullanılan ışıklı ve sesli sabit veya taşınabilir, elle kumanda 
edilebilen veya otomatik çalışan, üzerinde çeşitli renk, şekil, sembol, yazı bulunan ve belirli yanma süresi 
olan ışık veya sesle özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır. 

İşaretleme : Taşıt yolu ile bordur, ada, ayırıcı, korkuluk gibi karayolu elemanları üzerindeki çeşitli renk
te çizgi, şekil sembol, yazı ve yansıtıcı ve benzerleri ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan tertibatdır. 

Trafikten men : Trafik zabıtasınca, bu Kanunda belirtilen hallerde araçla ilgili belgelerin alınması ve ara
cın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasıdır. 

Bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer tanım ve terimlerle, karayollarının sınıflandırılması, trafikten men 
hükmünün uygulanmasına ilişkin ayrıntılar Yönetmelik e gösterilir. 
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Terminal : İnsan veya eşya taşımalarında, araçların indirme - bindirme, yükleme - boşaltma, aktarma yap
tıkları ve ayrıca bilet satışı ile bekleme, haberleşme, şehir ulaşımı ve benzeri hizmetlerin de sağlandığı yerdir. 

Servis istasyonu : Araçların bakım, onarım ve servislerinin yapıldığı açık veya kapalı yerdir. 
Akaryakıt istasyonu : Araçların esas itibariyle akaryakıt, yağ ve basınçlı hava gibi ihtiyaçlarının sağlandığı 

yerdir. 
Muayene istasyonu : Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personeli bulunan ve tek

nik kontrolü yapılan yerdir. 
Trafik kazası : Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, ya

ralanma ve zararla sonuçlanmış olan olaydır. 
Durma : Her türlü trafik zorunlulukları nedeni ile aracın durdurulmasıdır. 
Duraklama : Trafik zorunlulukları dışında araçların, insan indirmek ve bindirmek, eşya yüklemek, boşalt

mak veya beklemek amacı ile geçici bir süre için durdurulmasıdır. 

Park etme : Araçların, durma ve duraklaması gereken haller dışında, içinde yolcu veya sürücüsü olmadan bıra
kılmasıdır. 

Geçiş hakkı : Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanmak sıra
sındaki öncelik hakkıdır. 

Geçiş üstünlüğü : Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak 
şartı ile, trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarıdır. 

Taşıma sınırı (Kapasite) : Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısıdır. 
Gabari : Araçların, yüklü veya yüksüz karayolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik 

ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir. 
Azamî ağırlık : Taşıtın güvenle taşıyabileceği azamî yükle birlikte ağırlığıdır. 
Yüksüz ağırlık : Taşıtın akaryakıt deposu dolu ve taşınması zorunlu alet, edevat, parça, donatım ve ben

zerlerinin taşıt üzerinde bulunduğu, sürücü ve hizmetlilerin bulunmadığı ağırlığıdır. 
Yüklü ağırlık : Bir taşıtın kendi ağırlığı ile birlikte, taşımakta olduğu sürücü, hizmetli yolcu ve eşyanın 

ağırlığıdır. 
Dingil ağırlığı : Taşıt ve araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden karayolu yapısına aktarılan ağırlıktır. 
Azamî dingil ağırlığı : Taşıt ve araçların karayolu yapılarında güvenli ve yapıya zarar vermeden geçebil

meleri için saptanan dingil ağırlığıdır. 
Azamî toplam ağırlık : Taşıt ve araçların karayolu yapılarında güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebil

meleri için saptanan toplam ağırlıktır. 
Trafik işaretleri : Trafiği düzenleme amacı ile kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işa

retlemeleri ile trafik zabıtası veya diğer yetkililerin trafiği yönetmek için yaptıkları hareketlerdir. 

işaret levhası : Sabit veya taşınabilir bir mesnet üzerine yerleştirilmiş ve üzerindeki sembol, renk ve 
yazı ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır. 

Işıklı ve sesli işaretler : Trafiği düzenlemede kullanılan ışıklı ve sesli sabit veya taşınabilir, elle kumanda 
edilebilen veya otomatik çalışan üzerinde çeşitli renk, şekil, sembol, yazı bulunan ve belirli yanma süresi 
olan, ışık veya sesle özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır. 

işaretleme : Taşıt yolu ile bordur, ada, ayırıcı, korkuluk gibi karayolu elemanları üzerindeki çeşitli renkte 
çizgi, şekil, sembol, yazı ve yansıtıcı ve benzerleri ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan tertibattır. 

Trafikten men : Trafik zabıtasınca, bu konuda belirtilen hallerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın 
belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasıdır. 

Bu Kanunun uygulaması ile ilgili diğer tanım ve terimlerle, karayollarının sınıflandırılmasına ve trafik
ten men hükmünün uygulanmasına ilişkin ayrıntılar yönetmelikte gösterilir. 
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BÖLÜM - II 
Kuruluşlar - Komisyonlar Görev ve Yetkileri 

Görevli kuruluşlar 

MAIDDE 4. — Bu kanunla ve trafik hizmetleri açısından diğer kanunlarla verilen görevler; içişleri Ba
kanlığı ile bu kanunla yetkili kılınan Bakanlık ve diğer kuruluşların ilgili birimlerinde İçişleri Bakanlığı ile 
koordineli olarak yürütülür. 

Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez Bölge İl ve İlçe Trafik Kuruluşları, görev ve yetkileri , 

MADDE 5. — Emniyet Genel Müdürlüğünün trafik kuruluşların ilgili birimlerinde içişleri Bakanlığı ile 
lardır : 

a) Kuruluş : 
Bu kanunla Emniyet Genel Müdürlüğüne verilen görevler, bu Genel Müdürlüğün İMerkez Bölge, il ve ilçe 

trafik zabıtası kuruluşlarınca yürütülür. 
Araçlara ve sürücülere ait işlemleri yapmak, plaka ve belgelerini vermek ve bu amaca yönelik hizmetleri 

yürütmek üzere her ll'de ve gerekli görülen ilçelerde Tescil Şube veya büroları kurulur. 
Tescil Şube veya Bürolarında emniyet hizmetleri sınıfı personelinden ayrı olarak teşkilat ve kadrolarında 

gösterilen sayıda genel idare ve teknik hizmetler sınıfından personel ile sözleşmeli personel çalıştırılabilir,; 
b) Görev ve yetkiler : 
(1) Araçları, bu kanuna göre araçlarda bulundurulması gerekli belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara 

ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kurallara uyup uymadığını, trafik düzenleme
lerinin ve çeşitli tesislerin bu kanun hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek, 

(2) Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek, 
(3) Bu kanunla kendisine verilen görev ve yetki sınırı içinde karayolundan faydalananların eğitimini yap

mak, yaptırmak, 
1(4) El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağını düzenlemek, 
(5) Trafik suçu işleyenler hakkında tutanak düzenlemek, gerekli işlemleri yapmak ve takip etmek, 
(6) Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek, 
(7) Sürücülerin sınavlarını yapmak ve belgelerini vermek, 
(8) Ülke çapında taşıtların ve sürücülerin sicillerini tutmak, teknik ve hukukî değişikliklerini işlemek, ista-

tistikî bilgileri toplamak ve değerlendirmek, 
(9) Trafik kazalarının oluş nedenleri ile ilgili tüm unsurları kapsayan istatistikî bilgileri toplamak, değer

lendirmek, sonuçlarına göre gereken önlemlerin alınmasını sağlamak ve ilgili kuruluşlara teklifte bulunmaktır. 
Ayrıca bu kanunla ve bu kanuna göre çıkarılmış olan yönetmeliklerde verilen diğer görevleri yapmak, 
Trafik kuruluşları bunların çalışma şekil ve şartları, görevlendirilecek personelin seçimi, çalışma usulleri, gö

rev, yetki ve sorumluluklarına ait esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir. 

Trafik zabıtasının görev ve yetki sınırı ile genel zabttanın trafik hizmetlerini yürütmeye ilişkin yetkisi 

MADDE 6. — Trafik zabıtası ve genel zabıtanın görev ve yetki sınırı : 
a) Trafik zabıtası : 
Trafik zabıtasının aslî görevi trafik hizmetlerini yürütmektir. 

Ancak bu görevi yaparken karşılaştığı adlî ve idarî olaylarda da genel zabıta görevi yapmakla görevli ve 
yetkilidir. 
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KISIM - II 
Kuruluşlar, Komisyonlar Görev ve Yetkileri 

Görevli kuruluşlar 

MADDE 4. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen dör
düncü madde Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Emniyet Genel Müdürlüğünün, merkez, bölge, il ve ilçe kuruluşları, görev ve yetkileri 

MADDE 5. — Emniyet Genel Müdürlüğünün trafik kuruluşları ile Ibu kuruluşların görev ve yetkileri 
şunlardır : 

a) Kuruluş : 
Bu Kanunla Emniyet Genel Müdürlüğüne verilen görevler, bu genel müdürlüğün merkez, bölge, il ve ilçe 

trafik zabıtası kuruluşlarınca yürütülür. 
Araçlara ve sürücülere ait işlemleri yapmak, plaka ve belgelerini vermek ve bu amaca yönelik hizmetleri 

yürütmek üzere her ilde ve gerekli görülen ilçelerde tescil şube veya büroları kurulur. 
Tescil şube veya bürolarında emniyet hizmetleri sınıfı personelinden ayrı olarak teşkilat ve kadrolarında 

gösterilen sayıda genel idare ve teknik hizmetler sınıfında personel ile sözleşmeli personel çalıştırılabilir. 
b) Görev ve yetkileri : 
1. Araçları, bu Kanuna göre araçlarda 'bulundurulması gerekli belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara 

ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kurallara uyup uymadığını, trafik düzenleme
lerinin ve çeşitli tesislerin bu Kanun hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek, 

2. Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek, 
3. Bu Kanunla kendisine verilen görev ve yetki sınırı içinde karayolundan faydalananların eğitimini yap

mak, yaptırmak, 
4. El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek; 
5. Trafik suçu işleyenler hakkında tutanak düzenlemek, gerekli işlemleri yapmak ve takip etmek, 
6. Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek, 
7. Sürücülerin sınavlarını yapmak ve belgelerini vermek, 
8. Ülke çapında taşıtların ve sürücülerin sicillerini tutmak, teknik ve hukukî değişikliklerini işlemek, is-

ta'tistikî bilgileri toplamak ve değerlendirmek, 
9. Trafik kazalarının oluş nedenleri ile ilgili tüm unsurları kapsayan istatistikî bilgileri toplamak, değer

lendirmek, sonuçlarına göre gereken önlemlerin alınmasını sağlamak ve ilgili kuruluşlara teklifte bulun
maktır. 

Ayrıca bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılmış olan yönetmeliklerde verilen diğer görevleri yapmak, 
Trafik kuruluşlarının, çalışma şekil ve şartları, görevlendirilecek personelin nitelikleri, seçimi, çalışma 

usulleri, görev, yetki ve sorumluluklarına ait esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirti
lir, 

Trafik zabıtasının görev ve yetki sınırı ile genel zabıtanın trafik hizmetlerini yürütmeye ilişkin yetkisi 

MADDE 6. — Trafik zabıtası ve genel zabıtanın görev ve yetki sınırı : 
a) Trafik zabıtası : 
Trafik zabıtasının aslî görevi trafik hizmetlerini yürütmektir, ; 

Ancak bu görevi yaparken karşılaştığı adlî ve idarî olaylarda genel zabıta görevi yapmakla da görevli 
ve yetkilidir. 
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Mülkî amirlerin takdir edecekleri asayişe müessir olağanüstü durumlar dışında, trafik zabıtasına genel za
bıta görevi verilemez, araç, gereç ve özel teçhizatı trafik hizmetleri dışında kullanılamaz. 

IBölge, il ve ilçe trafik kuruluşları bu kanunun uyjgulanması ile ilgili konularda bağlı oldukları sıralı amir
lere ilave olarak Merkez kuruluşunun da denetimine tabidir. 

b) Genel zabıta (Polis ve Jandarma) : 
Yönetmelikte belirtilen esas ve şartlara uygun olarak, trafik zabıtasının bulunmadığı, yeterli olmadığı 

yerlerde trafiği düzenlemeye ve trafik suçlarına el koymaya yetkilidir. 
Gerekli görülen yerlerde ve hallerde. Yönetmelikte belirtilen esas ve şartlara uygun olarak, Merkez Komu

tanlıklarına trafiği yönetme yetkisi verilebilir. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri 

MADDE 7. — Karayolları Genel Müdürlüğünün bu kanunla ilgili görev ve yetkileri şunlardır : 
a) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayo larında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzen-

leme ve işaretlemeleri yaparak önlemleri almak ve aldırmak, 
b) Tüm karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek, 
c) Bu kanunla kendisine verilen görev ve yetki sınırı içinde karayolundan faydalananların eğitimini yap* 

mak, yaptırmak, 
d) Trafik ve araç tekniğine ait ilkeleri koymak, görüş bildirmek, karayolu güvenliğini ilgilendiren ko^ 

nulardaki projeleri incelemek, onaylamak, 
e) İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayolu 

larında, Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında Ihız sınırları belirlemek, işaretlemek, 
If) Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve karayollarında gerekli önleyici teknik 

tedbirleri almak, 
g) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında trafik güvenliğini ilgilendiren kavşak, durak yeri, 

aydınlatma, yol dışı park yerleri ve benzeri tesislerin projelerini tetkik ve gerekenleri tasdik etmek, 
h) Yetkili birimlerince veya trafik zabıtasınca tespit edilen trafik kaza analizi sonucu, alt yapı ve yolun 

fizikî yapısı ile işaretlemeye dayalı kaza faktörleri göz önünde bulundurularak, önerilen gerekli önlemleri al
mak, 

ı) Araçların ağırlık kontrollarmı yapmak ve aykırı görülen hususlar hakkında ceza tutanağı düzenlemek, 
i) Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak, 
j) Bu kanunla ve bu kanuna göre çıkarılmış olan Yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır. 
Bu görev ve yetkileri bünyesinde oluşturduğu Trafik Fen Heyeti vasıtası ile yerine getirir. 

Ulaştırma, Tarım ve Orman, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının görev ve yetkileri 

MADDE 8. — Ulaştırma, Tarım ve Orman, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının görev ve yetkileri 
şunlardır : 
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Mülki amirlerin takdir edecekleri asayişe müessir olağanüstü durumlar dışında, trafik zabıtasına genel 
zabıta görevi verilemez; araç, gereç ve özel teçhizatı trafik hizmetleri dışında kullanılamaz. 

Bölge il ve ilçe trafik kuruluşları bu Kanunun uygulanması ile ilgili konularda bağlı oldukları sıralı amir
lere ilave olarak merkez kuruluşunun da denetimine tabidir. 

b) Genel zabıta. 
1. Polis: 
Yönetmelikte belirtilen esas ve şartlara uygun olarak, trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olma

dığı yerlerde trafiği düzenlemeye ve trafik suçlarına el koymaya yetkilidir. 
2. Jandarma : 
Yönetmelikte belirtilen esas ve şartlara uygun olarak, bölge trafik teşkilatının görev alanı dışında kalan 

jandarma sorumluluk bölgesinde; 
a) Trafiği düzenlemeye, {tıkanan trafiği açmak, bu Kanuna aykırı hareketleri men etmek) 
b) Trafik suçlarına el koymaya, trafik ceza tutanağı düzenleyerek ilgili trafik zabıtasına vermeye, (suç 

ve suçluları saptamak, delilleri ile birlikte ilgililere teslim etmek) 
c) Trafiğe salih olmayan araçları eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men etmeye, 
d) Trafik kazaları ve oluş nedenleri ile ilgili tüm hususları kapsayan istatistikî bilgiler toplayarak mül

kî amire tevdi etmeye, 
Görevli ve yetkilidir. 
Gerekli görülen yerlerde ve hallerde, yönetmelikte belirtilen esas ve şartlara uygun olarak, Merkez Ko

mutanlıklarına trafiği yönetme yetkisi verilebilir. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri 

MADDE 7. — Karayolları Genel Müdürlüğünün bu Kanunla ilgili görev ve yetkileri şunlardır : 
a) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzen

leme ve işaretlemeleri yaparak önlemleri almak ve aldırmak, 
b) Tüm karayollarındaki işaretleme standartlarım tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek, 
c) Bu Kanunla kendisine verilen görev ve yetki sınırı içinde karayolundan faydalananların eğitimini 

yapmak, yaptırmak, 
d) Trafik ve araç tekniğine ait ilkeleri koymak, görüş bildirmek, karayolu güvenliğini ilgilendiren ko

nulardaki projeleri incelemek, onaylamak, 
e) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak su

retiyle, yönetmelikte belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek, işaretlemek, 
f) Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve karayollarında gerekli önleyici teknik 

tedbirleri almak, 
g) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında trafik güvenliğini ilgilendiren kavşak, durak 

yeri, aydınlatma, yol dışı park yerleri ve benzeri tesislerin projelerini tetkik ve gerekenleri tasdik etmek, 
h) Yetkili birimlerce veya trafik zabıtasınca tespit edilen trafik kaza analizi sonucu, altyapı ve yolu fi

zikî yapısı ile işaretlemeye dayalı kaza faktörleri göz önünde bulundurularak önerilen gerekli önlemleri al
mak, 

ı) Araçların ağırlık korttrollarını yapmak ve aykırı görülen hususlar hakkında ceza tutanağı düzenlemek, 
i) Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak 'veya yaptırmak, 
j) Bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılmış olan yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır. 
Bu görev ve yetkileri bünyesinde oluşturduğu Trafik Fen Heyeti vasıtası ile yerine getirir. 

Ulaştırma, Tarım ve Orman, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının görev ve yetkileri 

MADDE 8. — Bayındırlık, Ulaştırma, îmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunun kabul ettiği 
sekizinci madde Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
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a) Ulaştırma Bakanlığının ilgili birimleri, bu kanun ile Karayolu Taşımacılığına ait kanunlar ve bunlara 
göre çıkarılmış Yönetmeliklerle verilen görevleri yapar. 

b) Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimleri, yapım ve bakımından sorumlu olduğu orman yolların
da, bu Kanun ve bu Kanuna göre çıkarılmış yönetmelik hükümlerine göre, trafik güvenliği yönünden dü
zenleme ve işaretlemeleri yaparak gerekli önlemleri alır. 

c) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ilgili birimleri, karayollarında ilk yardım, yaralı taşınması ve 
acil yardım ve tedavi konularında gerekli önlemleri alır ye Yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapar. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının görev ve yetkileri 

MADDE 9. — Bu Kanuna göre Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol, Su, Elektrik İşleri Genel Mü
dürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır; 

Yapım ve bakımından sorumlu bulunduğu karayollarında (köy yollarında) : 
a) Can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak önlemler almak ve al' 

dırmak, 
b) İçişleri Bakanlığından uygun görüş almak suretiyle Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarının üstünde 

veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek, 
c) Yol güvenliğini ilgilendiren konularda, kavşak, durak yeri, aydınlatma, yol dışı park yerleri ve ben

zeri tesislerin projelerini incelemek ve gerekenleri onaylamak, 
d) Yetkili birimlerince veya trafik zabıtasınca tespi, edilen trafik kaza analizi sonucu alt yapı ve yolun fi

zikî yapısı ile işaretlemeye dayalı kaza faktörleri göz önünde bulundurularak gerekli önlemleri almak, 
e) Bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılmış olan Yönetmeliklerde trafikle ilgili verilen görevleri yapmak, 

Belediyelerin trafiğe ilişkin, görev ve yetkileri 

MADDE 10. — Belediyelerin trafikle ilgili görev ve yetkileri şunlardır: 
Mahallî Trafik Zabıtası ile işbirliği sağlanarak; 
a) Şehir içi karayolu yapısını, trafik düzen ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak, 
b) İl Trafik Komisyonunun aldığı kararlara uygun olarak trafik düzenlemeleri ile ilgili şehir içi trafik 

akım programları yapmak, gerekli görülen yol ve kavşakları düzenlemek, sinyalize etmek ve işaretlemek, 
c) Açık ve kapalı oto park yerleri, alt ve üst geçitler yapmak, yaptırmak, açmak veya .açtırmak, 
d) Trafik düzen ve güvenliği ile ilgili her çeşit işaretlerin yapılmasını ve yerlerine konulmasını, yer işa

retlemelerinin çizilmesini ve devamlılığını sağlamak, 
e) Şehir içi yollarda her türlü yapım, onarım ve alt yapı tesisleri çalışmalarında, trafik düzen ve gü

venliğini sağlayacak önlemlerini almak, aldırmak ve denetlemek, 
f) Çocuk Trafik Eğitim parkları yapmak veya yapılmasına izin vermek, 
g) Yetkili birimlerince veya trafik zabıtasınca tespit edilen trafik kaza analizi sonucu, alt yapı ve yolun fi

zikî yapısı ile işaretlemeye dayalı kaza faktörleri göz önünde bulundurularak, önerilen gerekli önlemleri al
mak, 

h) Yaya ve taşıt yollarında yayalar ve araçların hareketlerini zorlaştıran her türlü engeli ortadan kaldır
mak, 

ı) Sürücü eğitim tesisleri yapmak veya yapılmasına izin vermektir. 
İl merkezlerinde ve İçişleri Bakanlığının tespit edeceği belediye teşkilatı bulunan yerlerde Belediye Baş

kanlıklarınca trafik hizmet birimleri kurulur ve yukarıdaki görevler bu birimler eliyle yürütülür. 

Trafik Danışma ve Eğitim Komisyonu 

MADDE 11. — Trafik Danışma ve Eğitim Komisyonu kuruluş, görev ve yetkileri : 
Trafik mevzuatı, eğitimi ve trafikle ilgili diğer konuları inceleyerek tavsiye niteliğinde kararlar almak 

üzere İçişleri Bakanlığında, İçişleri Bakanlığı temsilcisinin Başkanlığında; Genelkurmay Başkanlığı, Adalet, 
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Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının görev ve yetkileri 

MADDE 9. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
ddkuzuncu madde aynen kabul edilmiştir. 

Belediyelerin trafiğe ilişkin görev ve yetkileri 

MADDE 10, — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len onuncu madde aynen kabul edilmiştir. 

Trafik Danışma ve Eğitim Komisyonu 
MADDE 11. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 

onbirinci madde aynen kabul edilmiştir. 
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Millî Savunma, Maliye, Millî Eğitim, Bayındırlık, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ulaştırma, Tarım ve 
Orman, Çalışma, Sanayi ve Teknoloji, Kültür ve Turizm, İmar ve İskân, Köy İşleri ve Kooperatifler, Sosyal 
Güvenlik Bakanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye Radyo Televiz
yon Kurumundan birer üyenin katılması ile oluşan «Trafik Danışma ve Eğitim Komisyonu» kurulur. 

Bu komisyona gerektiğinde görüşleri alınmak üzere, gündem ile ilgili diğer bakanlık üniversite, kurum ve 
kuruluş temsilcileri çağrılabilir. 

Komisyon yılda en az iki defa toplanır. İçişleri Bakanlığınca olağanüstü olarak da her zaman toplantıya 
çağrılabilir. 

Komisyonca alınacak kararlar ilgili Bakanlık ve kuruluşlara gönderilir ve İçişleri Bakanlığı koordina
törlüğünde gerekli işlemler yapılır. 

Bu Komisyonun sekreterya hizmetleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. 

// ve İlçe Trafik Komisyonları 

MADDE 12. — İl ve İlçe Trafik Komisyonlarının kuruluşu görev ve yetkileri; 
a) Kuruluş: 
Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasında mahallî ihtiyaç ve şartlara göre, trafik güvenliğini ve düzenini 

sağlamak amacıyla illerde, Valinin veya yetki vereceği kişinin başkanlığında; Garnizon Komutanlığı, İl Jan
darma Alay Komutanlığı, Emniyet, Karayolları, Ulaştırma, İl İmar Müdürlüğü kuruluşlarının ve İl Beledi
yelerinin birer teknik veya uzman temsilcisinden oluşan «İl Trafik Komisyonu», 

İlçelerde de, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili ön karar almak üzere kaymakamın başkanlığında, belediye 
başkanı, ilçe jandarma birlik komutanı ile emniyet amiri veya komiserinden oluşan «İlçe Trafik Komisyonu» 

Kurulur. 
İlçe trafik komisyonunun kararları, il trafik komisyonunca incelenip, onaylandıktan sonra yürürlüğe gi

rer. 
Komisyonlara, gerektiğinde kendi konularında görüşleri alınmak üzere oy hakkı olmaksızın diğer kuruluş 

temsilcileri de çağrılabilir. 

Komisyonlar, üye tamsayısının sait çoğunluğu ile toplanır. Kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oy 
eşitliği halinde, başkanın oy kullandığı yöndeki görüş ile ilgili karar geçerlidir. 

İl trafik komisyonu kararları valinin onayı ile yürürlüğe girer. 
b) Görev ve yetkileri : 
İl ve ilçe trafik komisyonlarının görev ve yetkileri şunlardır : 
Belediye sınırları içinde : 
(1) Karayollarında, gerekli hal ve yerlerde en çok ve en az hız limitine göre yeniden hız sınırlarını be

lirlemek, 
(2) Karayollarının bir kısmının veya tamamının, yoldan faydalananların bir kısmına veya tamamına ka

patılmasına, park edilecek yerler ile zaman ve süresinin ve araçların geliş ,ve gidiş yollarının ve yollara konu
lacak trafik işaretlerinin yerlerinin belirlenmesine karar vermek, 

(3) Karayolu taşımacılığına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, belediyelerce trafik düzeni 
ve güvenliği yönünden zorunlu görülerek teklif edilmesi halinde, ticarî amaçla çalıştırılacak yolcu taşıtlarının 
çalıştırılabileceği yerler ile güzergâhlarım tespit ve sayılarını belirlemek, 

(4) Yapı ve tesislerle ilgili olarak 18 inci madde gereğince belediyelerden gelen teklifleri, trafik güven
liği yönünden inceleyerek karar vermek, 

(5) Bu Kanunla ve bu Kanun gereğince çıkarılan yönetmeliklere göre, görev verilen diğer konularda ka
rar vermek. 
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// ve İlçe Trafik komisyonları : ' 

MADDE 12. — îl ve ilçe trafik komisyonlarının kuruluşu, görev ve yetkileri 
a) Kuruluş ^ 
Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasında mahallî ihtiyaç ve şartlara göre, trafik güvenliğini ve düzenini 

sağlamak amacıyla illerde, valinin veya yetki vereceği kişinin başkanlığında; Garnizon Komutanlığı, il Jan
darma Alay Komutanlığı, Emniyet, Karayolları, Ulaştırma, 11 imar Müdürlüğü Kuruluşlarının ve il beledi
yelerinin birer teknik veya uzman temsilcisinden oluşan «ti Trafik Komisyonu», 

İlçelerde de, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili ön karar almak üzere kaymakamın başkanlığında, Bele
diye Başkanı, ilçe Jandarma Birlik Komutanı ile Emniyet Amiri veya Komiserinden oluşan «ilçe Trafik 
Komisyonu» 

Kurulur. ' 
İlçe Trafik Komisyonunun kararları, İl Trafik Komisyonunca incelenip, onaylandıktan sonra yürürlüğe 

girer. 
Komisyonlara, gerektiğinde kendi konularında görüşleri alınmak üzere oy hakkı olmaksızın diğer kuruluş 

temsilcileri de çağrılabilir. 
Komisyonlar, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. 

Kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oy eşitliği halinde, 'başkanın oy kullandığı yöndeki görüş ile il
gili kararlar geçerlidir. 

il Trafik Komisyonu kararları valinin onayı ile yürürlüğe girer. 
b) Görev ve Yetkileri: 
II ve ilçe Trafik Komisyonlarının görev ve yetkileri şunlardır : 
Belediye sınırları içinde : 
1. Karayollarında, gerekli hal ve yerlerde en çok ve en az hız limitine göre yeniden hız sınırlarını belir

lemek, 
2. Karayollarının bir kısmının veya tamamının, yoldan faydalananların bir kısmına veya tamamına kapatıl

masına, park edilecek yerler ile zaman ve süresinin ve araçların geliş ve gidiş yollarının ve yollara konulacak 
trafik işaretlerinin yerlerinin belirlenmesine karar vermek, 

3.: Karayolu taşımacılığına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, belediyelerce trafik düzeni ve 
güvenliği yönünden zorunlu görülerek teklif edilmesi halinde, ticarî amaçla çalıştırılacak yolcu taşıtlarının çalış
tırılabileceği yerler ile güzergâhlarını tespit ve sayılarını belirlemek, 

4. Yapı ve tesislerle ilgili olarak 18 inci madde gereğince belediyelerden gelen teklifleri, trafik güven
liği yönünden inceleyerek karar vermek, 

5. Bu kanunla ve bu kanun gereğince çıkarılan yönetmeliklere göre görev verilen diğer konularda karar 
vermek. 
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BÖLÜM - III 
Karayolu Trafik Güvenliği - Trafik İşaretleri, Yapı ve Tesisler 

Karayolu trafik güvenliği 

MADDE 13. — Karayolunun yapım ve bakımı ile görevli ve sorumlu bütün kuruluşlar karayolu yapısı
nı, trafik güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmakla yükümlüdür. 

Çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlar, karayolu yapısında yapacakları ve esasları Yönetmelikte belirtilen ça
lışmalarda; 

a) Yolun yapım ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almak, 
b) Çalışmaları, gerekli önlemleri alarak, aldırarak ve devamlılığını sağlayarak, trafik akımını ve güven

liğini bozmayacak tarzda yapmak, 
c) Zorunlu nedenlerle meydana gelen arıza, engel ve benzerlerini en kısa zamanda ortadan kaldırarak 

karayolunu kullananlara ve araçlara zarar vermeyecek duruma getirmek, 
d) Şehir içi karayolu kenarında çeşitli tesislerin yapımı süresince; kaldırımlarda tünel ve benzerlerini ya

parak güvenli geçiş sağlamak ve yaya yollarım trafiğe açık bulundurmak, 
Zorundadırlar. 
Bu çalışmalar sırasında meydana getirilen tehlikeli durum ve engeller bütün sorumluluk, bunları yaratan 

kimselere ait olmak üzere zabıtaca kaldırılır, yapılan masraflar sorumlulara ödetilir. 
Çalışma mahallinde trafik akımı ve güvenliği açısından alınması gerekli tedbirlere ait esaslar İçişleri Bakan

lığının görüşü alınarak Bayındırlık Bakanlığınca çıkarılacak Yönetmelikte belirtilir. 
Bu madde hükümlerine uymayanlar, fiil daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde ikibin liradan beş-

bin liraya kadar hafif para cezası ve onbeş güne kadar hafif hapis cezası, tekrarında ve her seferinde beşbin 
liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ve onbeş günden iki aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandı
rılırlar. 

Karayolu yapısı ve trafik işaretlerinin korunması 

MADDE 14. — Karayolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak : 
a) Karayolu yapısı üzerine, trafiği güçleştirecek tehlikeye sokacak veya engeli yaratacak, trafik işaretle

rinin görülmelerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirecek şekilde bir şey kaymak, atmak, 
dökmek, bırakmak ve benzeri hareketlerde bulunmak, 

b) Karayolu yapısını, trafik işaretlerini ve karayoluna ait diğer yapı ve güvenlik tesislerini, üzerlerine ya
zı yazarak, çizerek ve başka şekillerde bozmak, yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak, 

Yasaktır. 
Meydana gelen tehlike ve engeller, ilgili kuruluşlar ve zabıtaca ortadan kaldırılır, bozukluk ve eksiklikler 

yolun bakım ve yapımından sorumlu kuruluşça derhal giderilir, zarar karşılıkları ve masraflar sorumlulara 
ödetilir. 

Bu maddenin (a) fıkrası hükmüne uymayanlar ikibin lira para cezası, (b) fıkrası hükmüne uymayanlar beş
bin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ve onbeş günden iki aya kadar hafif hapis cezası ile ceza
landırılırlar. 

Trafik işaretleri 

MADDE 15. — Trafiği düzenlemede kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretleme
leri ile benzeri trafik işaretleri karayolunun yapım ve bakımı ile görevli kuruluşlarca, temin ve tesis edilerek 
sürekliliği ve işlerliği sağlanır. 

İlgili kuruluşlarca tesis olunan trafik işaretlerinin uygunlukları ve yeterli olup olmadıkları Emniyet ve 
Karayolları Genel Müdürlüklerince denetlenir. 
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KISIM - I U 
Karayolu Trafik Güvenliği - Trafik İşaretleri, Yapı ve Tesisler 

Karayolu trafik güvenliği 

MADDE 13. — Karayolunun yapım ve bakımı ile görevli ve sorumlu bütün kuruluşlar karayolu yapısını, 
trafik güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmakla yükümlüdür. 

Çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlar, karayolu yapısında yapacakları ve esasları yönetmelikte belirtilen ça
lışmalarda; 

a) Yolun yapım ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almak, 
b) Çalışmaları, gerekli önlemleri alarak, aldırarak ve devamlılığını sağlayarak, trafik akımını ve güven

liğini bozmayacak tarzda yapmak, 
c) Zorunlu nedenlerle meydana gelen arıza, engel ve benzerlerini en kısa zamanda ortadan kaldırarak, 

karayolunu kullananlara ve araçlara zarar vermeyecek duruma getirmek, 
d) Şehir içi karayolu kenarında çeşitli tesislerin yapımı süresince; kaldırımlarda tünel ve benzerlerini ya

parak güvenli geçiş sağlamak ve yaya yollarını trafiğe açık bulundurmak, 
Zorundadırlar. 
Bu çalışmalar sırasında meydana getirilen tehlikeli durum ve engeller bütün sorumluluk, bunları yaratan 

kimselere ait olmak üzere zabıtaca kaldırılır, yapılan masraflar sorumlulara ödetilir. 
Çalışma mahallinde trafik akımı ve güvenliği açısından alınması gerekli tedbirlere ait esaslar, içişleri Ba

kanlığının görüşü alınarak Bayındırlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir. 
Bu madde hükümlerine uymayanlar, fiil daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde ikibin liradan beşbin 

liraya kadar hafif para cezası ve onbeş güne kadar hafif hapis cezası tekrarında ve her seferinde beşbin liradan 
onbin liraya kadar hafif para cezası ve onbeş günden iki aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar, 

Karayolu yapısı ve trafik işaretlerinin korunması 

MADDE 14. — Karayolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak; 
a) Karayolu yapısı üzerine, trafiği güçleştirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak, trafik işaretlerinin 

görülmelerini engelleyecek anlamlarını değiştirecek veya güçleştirecek şekilde bir şey koymak, atmak, dökmek, 
bırakmak ve benzeri hareketlerde bulunmak, 

b) Karayolu yapısını, trafik işaretlerini ve karayoluna ait diğer yapı ve güvenlik tesislerini, üzerlerine yazı 
yazarak, çizerek veya başka şekillerde bozmak, yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak, 

Yasaktır. 
Meydana gelen tehlike ve engeller, ilgili kuruluşlar ve zabıtaca ortadan kaldırılır, bozukluk ve eksiklikler 

yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşça derhal giderilir, zarar karşılıkları ve masraflar sorumlulara 
ödetilir. 

Bu maddenin 1 inci fıkrasının (a) bendi hükmüne uymayanlar ikibin lira para cezası, (b) bendi hükmüne uy
mayanlar beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ve onbeş günden iki aya kadar hafif hapis ce
zası ile cezalandırılırlar,: 

Trafik işaretleri 

MADDE 15. — Trafiği düzenlemede kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri 
ile benzeri trafik işaretleri, karayolunun yapım ve bakımı ile görevli kuruluşlarca, temin ve tesis edilerek sü
rekliliği ve işlerliliği sağlanır. 

İlgili kuruluşlarca tesis olunan trafik işaretlerinin uygulandıkları ve yeterli olup olmadıkları Emniyet ve 
Karayolları Genel Müdürlüklerince denetlenir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 397) 



— 104 — 

(Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Görülen eksiklikler ilgili kuruluşlara bildirilerek giderilmesi sağlatılır. 
Trafik işaretlerinin standart, anlam, nicelik ve nitelikleri ile diğer esasları içişleri Bakanlığının görüşü alı

narak Bayındırlık Bakanlığınca çıkarılacak Yönetmelikte gösterilir. 

Karayolu dışında, kenarında veya üzerindeki levhalar, ışıklar ve işaretlemeler 

MADDE 16. — Karayolu dışında, kenarında veya karayolu sınırı içinde, trafik işaretlerinin görülmeleri
ni engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirecek, tereddüde sebep olacak veya yanıltacak ve tra
fik için tehlike veya engel yaratacak şekilde levhalar, ışıklar, işaretlemeler ile ağaç, direk, yangın musluğu, 
çeşme, parmaklık gibi yapı elemanları veya benzerlerini dikmek, koymak veya bulundurmak yasaktır. 

Zorunlu hallerde bunların bulunabileceği yer, nitelik ve nicelikleri ile hangi şartlarda bulunabileceği, han
gilerinin izne bağlı olduğu ve bunlarla ilgili diğer esaslar İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Bayındırlık Ba
kanlığınca çıkarılacak Yönetmelikte gösterilir. 

Verilen izinler ilgili valiliğe bildirilir. 
Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenler ikibin liradan beşbin liraya kadar hafif para cezası ile on 

günden bir aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 
Ayrıca bunlar, bütün sorumluluk ve giderler mal sahibine ait olmak üzere yolun yapım ve bakımı ile 

ilgili kuruluşça kaldırılır. 

Belediye sınırları dışında karayolu kenarındaki yapı ve tesisler 

MADDE 17. — Karayollarında her iki taraftan sınır çizgisine 50 metre mesafe içinde bağlantıyı sağlaya
cak geçiş yolları yönünden; 

Akaryakıt, servis, dolum ve muayene istasyonları, park yeri, garaj, terminal, fabrika, işhanı, çarşı pazar 
yeri, eğlence yerleri, turistik yapı ve tesisler, inşaat malzemesi ocak ve harmanları, maden ve petrol tesis
leri, araç bakım, onarım ve satım işyerleri ve benzeri gibi trafik güvenliğini etkileyecek yapı ve tesisler için, 
o karayolunun yapım ve bakımı ile sorumlu kuruluştan izin alınması (İmar Kanunu hükümleri saklı kalmak 
üzere) zorunludur. 

Verilen bu izinler ilgili valiliğe bildirilir. 

İzinsiz yapılan bu gibi tesislerin yapımı ve işletilmesi yetkililerce durdurulacağı gibi, Yönetmelikteki şart
lar yerine getirilmeden işletme izni verilmez ve bağlantı yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere 
yolun yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşça ortadan kaldırılır. 

Bu madde hükümlerine uymayanlar beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ve onbeş günden 
iki aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Belediye sınırları içinde karayolu kenarındaki yapı ve tesisler 

MADDE 18. — Belediye sınırları içindeki karayolları kenarında yapılacak ve açılacak 17 nci maddede sa
yılan yapı ve tesisler için belediyelerden izin alınması zorunludur. Belediyeler imar ve bu konuyla ilgili mev
zuatı açısından gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, trafik güvenliği yönünden de il trafik komisyonların
dan uygun bir karar almadıkça yapım veya işletme izni veremezler. 

İl trafik komisyonları da, yolun yapısı ve bağlantı yolları yönünden karayolunun yapım ve bakımı ile 
görevli kuruluşun uygun görüşünü almak zorundadır. 

İzinsiz yapılan bu gibi tesislerin yapımı ve işletilmesi yetkililerce durdurulacağı gibi, yönetmelikteki şartlar 
yerine getirilmeden işletme izni verilmez ve bağlantı yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yolun 
yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlarca ortadan kaldırılır. 

Bu madde hükümlerine aykırı olarak izinsiz tesis yapanlar beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para 
cezası ve onbeş günden iki aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 
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Görülen eksiklikler ilgili kuruluşlara bildirilerek giderilmesi sağlatılır. 
Trafik işaretlerinin standart, anlam, nicelik ve nitelikleri ile diğer esasları İçişleri Bakanlığının görüşü alı

narak Bayındırlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. 

Karayolu dışında, kenarında veya üzerindeki levhalar, ışıklar ve işaretlemeler 

MADDE 16. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve Mân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
onaltıncı madde aynen kabul edilmiştir. 

Belediye sınırları dışında karayolu kenarındaki yapı ve tesisler 

MADDE 17. — Karayollarında her iki taraftan sınır çizgisine elli metre mesafe içinde bağlantıyı sağla
yacak geçiş yolları yönünden; 

Akaryakıt, servis, dolum ve muayene istasyonları, park yeri, garaj, terminal, fabrika, işhanı, çarşı, pazar
yeri, eğlence yerleri, turistik yapı ve tesisler, inşaat malzemesi, ocak ve harmanları maden ve petrol tesisleri, 
araç bakım onarım ve satım işyerleri ve benzeri gibi trafik güvenliğini etkileyecek yapı ve tesisler için, o ka
rayolunun yapım ve bakımı ile sorumlu kuruluştan izin alınması zorunludur. İmar Kanunu hükümleri saklıdır. 

Verilen bu izinler ilgili valiliğe bildirilir. 

İzinsiz yapılan bu gibi tesislerin yapımı ve işletilmesi yetkililerce durdurulacağı gibi, yönetmelikteki şart
lar yerine getirilmeden işletme izni verilmez ve bağlantı yolu 'her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yolun 
yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşça ortadan kaldırılır. 

Bu madde hükümlerine uymayanlar beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ve onbeş günden 
iki aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Belediye sınırları içinde karayolu kenarındaki yapı ve tesisler 

MADDE 18. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turzim ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
onsekizinci madde aynen kabul edilmiştir. 
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Bu madde ve 17 nci maddedeki tesislere ait şartlar, izin ve denetim esasları İçişleri, Bayındırlık, îmar ve 
îskân bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak Yönetmelikte belirtilir. 

BÖLÜM - IV 
Tescil ve Trafik Belgeleri - Tescil Plakaları Motorlu Araçlara Ait Şartlar ve Muayene 

KISIM - I 
Tescil ve Trafik Belgeleri -. Tescil Plakaları 

Tescil belgesi alma zorunluluğu 

MADDE 1.9. — Tasarının ondakuzuncu maddesi aynen kaibui edilmiştir. 

Tescil süresi ve bildirme zorunluluğu satış ve devirler ile noterlerin sorumluluğu 

MADDE 20. — Tescil süreleri, satış ve devirler, noterlerin sorumluluğu ile ilgili esaslar şunlardır. 
a) Araç sahipleri, 
(1) Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan araçların satın alma veya gümrükten çekme tarihinden 

İtibaren üç ay içinde tescili için; hurdaya çıkarılma halinde çıkarılış tarihinden itibaren bir ay içinde tesci
lin silinmesi için; yazılı olarak ilgili tesoil kuruluşuna başvurmak, 

(2) Tescilin yapılması veya silinmesi için de yönetmelikte belirtilen bilgi ve belgeleri sağlamak, 
Zorundadırlar. 
b) Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan araçları satanlar ile giriş işlemlerini yapan gümrük idareleri 

bu durumu onbeş gün içinde, araç sahiplerinin beyan ettikleri tescil kuruluşuna bildirmekle yükümlüdürler. 
c) Tescil belgesi aracın başkasına satış veya devrine, hurdaya çıkarılmasına veya araçta, Yönetmelikte 

belirtilen niteliklerin değişmesine kadar geçerli sayılır. 
d) Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, araç sahibi adına düzenlenmiş tescil belgesi esas 

alınarak, noterlerce yapılır ve bu satış noterlerce tescil belgesine tarih konularak ve tasdik edilmek suretiyle 
işlenir. 

Ayrıca tescil edilmiş araçların satış ve devirleri noterlerce, sicillerine işlenmek üzere en geç müteakip iş
günü içinde ilgili tescil kuruluşuna bildirilir. 

Noterlerce tanzim, tasdik ve tescil edilmemiş araç satış ve devirleri geçersizdir. 
e) Tescilli araç satın alanlar, gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak, ilgili tescil bürosundan bir ay içinde ad

larına tescil belgesi almak zorundadırlar. 
Araç satın alıp, bu maddenin (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (e) bendi hükmüne uymayanlar, 

beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ve bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezası, (d) bendi 
hükmüne uymayan noterler onbin liradan yirmibeşbin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 

Ayrıca, satış ve devirlerde, belirlenen sürelerde alıcı adına tescili yapılmadan trafiğe çıkarılan araçlar, tes
cil yapılıncaya kadar trafik zabıtasınca trafikten menedilir. 

Trafik belgesi ve tescil plakası alma zorunluluğu 

MADDE 21. — Tescil edilen araçlar, «Trafik Belgesi» ve «Tescil Plakası» alınmadan karayollarına çı
kamaz. 

Bu madde hükmüne uymayan sürücülerle araç işletenler ikibin liradan beşbin liraya kadar hafif para ce
zası ile on günden kırk güne kadar hafif hapis cezası, tekrarında beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para 
ve onbeş günden iki aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu gibi araçlar eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten menedilir. 
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KISIM - IV 
Tescil ve Trafik Belgeleri - Tescil Plakaları Motorlu Araçlara Ait Şartlar ve Muayene 

BÖLÜM - I 
Tescil ve Trafik Belgeleri - Tescil Plakaları 

Tescil belgesi alma zorunluluğu 

MADDE 19. — Tasarının ondokuzuncu maddesii aynen 'kabul editaişüir^ 

Tescil süresi ve bildirme zorunluluğu satış ve devirler ile noterlerin sorumluluğu 

MADDE 20. — Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len yirminci madde aynen kabul edilmiştir. 

Trafik belgesi ve tescil plakası alma zorunluluğu 

MADDE 21. — Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len yirmibirinci madde aynen kabul edilmiştir. ' 
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Trafik belgesi, tescil belgesi geçersiz duruma gelince sürekli olarak, üzerinde eksik veya yanlış bilgi bulun
ması halinde geçici olarak trafik zabıtasınca geri alınır. 

Belge ve plaka vermeye yetkili kuruluşlar 

MADDE 22. — Yönetmelikte gösterilen esaslara göre : 
a) Askerî amaçlarla kullanılan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bütün araçlar ile çeşitli anlaşmalara göre 

askerî amaçla yurdumuzda bulunan kuruluşlara ait araçlarının tescilleri Türk Silahlı Kuvvetlerince, 
b) tş makinesi türünden ve raylı sistemle çalışan araçların tescilleri kullanıldığı yerlere göre, ilgili kamu 

kuruluşlarınca, 
c) Tarım kesiminde kullanılanlar hariç, il trafik komisyonlarından karar alınmak şartı ile motorsuz ta

şıtlardan gerekli görülenlerin tescilleri belediyelerce, 
d) Yukarıdaki fıkralarda sayılanlar dışında kalan bütün motorlu araçların tescilleri trafik tescil kuruluş

larınca yapılır, belge ve plakaları verilir. 

Belge ve plakaların araçlar üzerinde bulundurulması zorunluluğu 

MADDE 23. — Araçlar, belge ve plakaları araç üzerinde ve uygun durumda bulundurulmadan trafiğe 
çıkarılamaz. 

Bu madde hükmüne uymayanlar binbeşyüz lira pa ra cezası ile cezalandırılırlar. 

Trafik belgesi verilmesi için zorunlu belgeler 

MADDE 24. — Trafik belgesi verilebilmesi için araca ait tescil belgesi, karayoluna uygunluk belgesi, 
malî sorumluluk sigorta belgesi, muayene belgesi ve araca ait vergi belgesinin bulunması zorunludur. 

Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakalarının verilmesi şartları, geçerlilikleri, süreleri, nicelik ve nitelik
leri de diğer esaslar Yönetmelikte gösterilir. 

Geçici trafik belgeleri ile geçici tescil plakaları 

MADDE 25. — Karayolunda geçici olarak kullanılacak araçlara; 
Malî sorumluluk sigortası yaptırılmış olma şartı ile, 
a) îmalatçı, ithalatçı ve ihracatçılara ait araçların, depo, fabrika, gümrük, satış yeri, teşhir yeri ve ben

zeri yerler arasındaki karayollarında sürülmesi için «A» geçici trafik belgesi ve tescil plakası, 
b) Araçların, satıcılığını ve komisyonculuğunu yapanlara deneme ve gösterisi yapılacak araçlarının (a) 

fıkrasında sayılan yerler arasında sürülmeleri için «B» geçici trafik belgesi ve tescil plakası, 

c) Tescil işlemleri tamamlanmamış araçlar için «Q» geçici trafik belgesi ve tescil plakası, 
Verilir. 
Geçici trafik belgesi ve plakalarının verilme şartları geçerlilik süreleri, nicelik ve nitelikleri, yurt dışından 

getirilecek veya yurt dışına götürülecek olan araçlara geçici plaka verilmesi şartları ile diğer esaslar Yönet
melikte belirtilir. 

Geçici trafik belgeleri ve geçici tescil plakalarını süresini geçirerek kullananlar ikibin lira para cezası, 
amaç dışı veya başka taşıtta kullanan veya kullandıranlar beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası 
ve bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Ayrıca, trafik zabıtasınca bu geçici belge've plakalar iptal edilerek, araçlar trafikten men edilir. 

Araçlara ait trafik ayırım işaretleri ve diğer işaretler 

MADDE 26. — Belirli araçlarda, çalışma yerini ve şeklini kapasite ve diğer niteliklerini belirleyen plaka, 
ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi ayırım işaretleri bulundurulması zorunludur. 
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Belge ve plaka vermeye yetkili kuruluşlar 

MADDE 22. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len yirmiikinci madde aynen kabul edilmiştir. 

Belge ve plakaların araçlar üzerinde bulundurulması zorunluluğu 

MADDE 23. — Araçlar, tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakaları araç üzerinde ve uygun durumda 
bulundurulmadan trafiğe çıkarılamaz. 

Bu madde hükmüne uymayanlar 1 500 lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Trafik belgesi verilmesi için zorunlu belgeler 

MADDE 24. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len yirmidördüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Geçici trafik belgeleri ile geçici tescil plakaları 

MADDE 25. — Karayolunda geçici olarak kullanılacak araçlara; malî sorumluluk sigortası yaptırılmış ol
ma şartı ile, 

a) İmalatçı, ithalatçı ve ihracatçılara ait araçların, depo, fabrika, gümrük, satış yeri, teşhir yeri ve ben
zeri yerler arasındaki karayollarında sürülmesi için «A» geçici trafik belgesi ve tescil plakası, 

b) Araçların, satıcılığını ve komisyonculuğunu yapanlara deneme ve gösterisi yapılacak araçlarının bi
rinci fıkrasının a. bendinde sayılan yerler arasında sürülmeleri için «B» geçici trafik belgesi ve tescil plakası, 

c) Tescil işlemleri tamamlanmamış araçlar için «C» geçici trafik belgesi ve tescil plakası 
Verilir. 
Geçici trafik belgesi ve plakalarının verilme şartları geçerlilik süresi, nicelik ve nitelikleri, yurt dışından 

getirilecek veya yurt dışına götürülecek olan araçlara geçici plaka verilmesi şartları ile diğer esaslar yönet
melikte belirtilir. 

Geçici trafik belgeleri ve geçici tescil plakalarını süresini geçirerek kullananlar ikibin lira para cezası, 
amaç dışı veya başka taşıtta kullanan veya kullandıranlar beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası 
ve bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Ayrıca, trafik zabıtasınca bu geçici belge ve plakalar iptal edilerek, araçlar trafikten menedilir. 

Araçlara ait trafik ayırım işaretleri ve diğer işaretler 

MADDE 26. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi* 
len yirmialtıncı madde aynen kabul edilmiştir. 
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Ayrıca, araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka yazı, işaret, resim, şekil, sembol, 
ilan, flama, bayrak ve benzerlerinin takılması, bulundurulması, yazılması, sesli ve ışıklı donanımların kul
lanılması özel izne bağlıdır, izin verilmesine ilişkin esaslarla bunların nicelik ve nitelikleri Yönetmelikte 
gösterilir. 

Bu maddenin 2 nci fıkrası hükümlerine uymayan araçları kullanan sürücüler bin lira para cezası ile ce
zalandırılırlar. 

Birinci fıkrada belirtilen trafik ayırım işaretleri Yönetmelik hükümlerine uymayan veya zorunlu olduğu 
halde bulundurmayan araç işletenleri ile sürücüler, iki bin liradan beşbin liraya kadar hafif para cezası ve tra
fik belgelerinin yedi gün geri alınması, tekrarında beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ve tra
fik belgelerinin onbeş günden iki aya kadar geri alınması cezası ile cezalandırılırlar. 

Esasları Yönetmelikte belirtilen ayırım işaretleri bulunmayan araçlar trafik zabıtasınca trafikten men 
edilir. 

Şartlara aykırı olarak bulundurulanlarla, araçlara izin alınmadan yazılan yazılar sildirilir veya takılan do
nanımlar bütün giderler ve sorumluluk işletene ait olmak üzere söktürülür. 

Tarunma işaretleri 

MADDE 27. — Esasları Yönetmelikte açıklanan ve araçların tanınmasına yarayan, motor - şasi - seri 
numaraları, gerektiğinde yüklü, yüksüz ağırlıkları ile benzeri hususlara ait bilgilerin araçlar üzerinde bu
lunması zorunludur. 

Tanınma işareti bulunmayan araçlara trafik belgesi verilmez. 
Tanınma işareti bulunmayan veya bilinmeyen araçların, işaretleri tescil bürolarınca belirlenir ve belge

lerine işlenir. 
Bu madde hükmüne uymayan, işleten ve sürücüler beşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Devlet matı araçların ayırım işaretleri ve tescil plakaları 

MADDE 28. — Tasarının yirmiseMzinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

KISIM - H 
Motorlu Araçlara Ait Şartlar 

Araçların karayoluna uygunluğu 

MADDE 29. — Araçların yapım ve kullanma bakımından, karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uy
gun olması zorunludur. 

Esasları Yönetmelikte belirtilen şartlara uyan araçlara, Karayolları Genel Müdürlüğünce «Karayolu Uy
gunluk Belgesi» verilir. 

Araçların imal, tadil ve montajı hakkında teknik şartları gösteren Yönetmelik Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığınca çıkarılır. 

Ancak yapım safhasında araçların imal, tadil, montaj, projelerinin tetkik ve tasriki ile imalat yeterlik bel
gelerinin verilmesine Türk Standartları Enstitüsü görevli ve yetkilidir. 

Askerî araçlara ait karayolu uygunluk belgesi Türk Silahlı Kuvvetlerince, raylı sistemle çalışan ve iş ma
kinesi türünden araçlarınla ise ilgili kuruluşlarca verilir. 

Araçların teknik şartlara uygunluğu 

MADDE 30. — Araçların, esasları yönetmelikte belirtilen şekilde ve tarzda teknik şartlara uygun durum
da bulundurulması zorunludur. 
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Tanınma işaretleri 

MADDE 27. — Esasları yönetmelikte açıklanan ve araçların tanınmasına yarayan, motor - şasi, seri numa
raları, gerektiğinde yüklü, yüksüz ağırlıkları ile benzeri hususlara ait bilgilerin araçlar üzerinde bulunması zo
runludur. 

Tanınma işareti bulunmayan araçlara trafik belgesi verilmez. 
Tanınma işareti bulunmayan veya bilinmeyen araçların, işaretleri tescil bürolarmça belirlenip ve belgelerine 

işlenir. 
Bu madde hükmüne uymayan, işleten ve sürücüler binbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Devlet malı araçların ayırım işaretleri ve tescil plakaları 

MADDE 28. — Tasarının yirmisekizinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM - II 
Motorlu Araçlara Ait Şartlar 

Araçların karayoluna uygunluğu 

MADDE 29. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len yirmidokuzuncu madde aynen kabul edilmiştir. 

Araçların teknik şartlara uygunluğu 

MADDE 30. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len otuzuncu madde aynen kabul edilmiştir. 
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Yukarıdaki fıkra hükmüne uymayan veya ışık, süs eksesuar, eşya ve çıkıntıları, aracın içindekiler veya 
karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve yolu kullananları 
rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanan sürücüler bin lira para cezası ile ce
zalandırılırlar. 

Bu araçlar yönetmelikte belirtilen teknik şartlara uygun duruma getirilinceye kadar trafik zabıtasınca 
trafikten men edilebilir. 

Araçlarda bulundurulması zorunlu gereçler 

MADDE 31. — Araçlarda bulundurulması zorunlu gereçler şunlardır: 
a) Özelliklerine ve cinslerine göre araçlarda, Yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen takoz, çekme 

halatı, reflektör, kriko, stepne, emniyet kemeri, bijon anahtarı, karlı ve buzlu yerlerde kullanılmak üzere 
zincir, ilkyardım çantası, 

b) Kamyon çekici ve otobüslerde takoğraf, taksi otomobillerinde taksimetre, 
Bulundurulması ve kullanılır durumda olması zorunludur. 
Taksimetrelerin hangi il ve ilçelerde hangi tarihten itibaren, takoğrafların öncelikle hangi cins araçlarda 

hangi tarihten itibaren kullanılacağına ilişkin esas ve ayrıntılar Yönetmelikte gösterilir. 
(a) bendinde 

ler binbeşyüz lira, hiç bulundurmayanlar ikibin lira para cezası, 
(b) bendine köre araçlarında taksimetre veya takoğraf bulundurmayan, kullanmayan veya kullanabilir du

rumda bulundurmayan sürücü ve işletenler ikibin liradan beşbin liraya kadar hafif para cezası ve on günden 
kırk güne kadar hafif hapis cezası, ile cezalandırılırlar. 

(b) bendi hükmüne uygun durumda bulunmayan araçlar eksiklikleri giderilinceye kadar trafik zabıtasınca 
ayrıca trafikten menedilir. 

Bu Kanundş. sayılan ve araçlarda uygun durumda bulundurulmayan veya bulundurulması yasaklanan 
gereçler, bütün 
söktürülür. 

Adres, değiştirme ve araçlar üzerindeki değişiklikleri bildirme 

MADDE 32 
adres 

Bu madde 
Üzerinde 

rum ilgili teşci} 
edilir. 

sayılan gereçleri kullanabilir durumda bulundurmayan veya gerektiğinde kullanmayan sürücü-

sorumluluk ve giderler araç sahibine ait olmak üzere uygun duruma getirilir veya gerekli ise 

— Araçlar üzerinde yönetmelikte belirtilen şekiller de yapılacak her türlü değişikliğin ve 
değişikliklerinin işleten tarafından otuz gün içinde tescili yapan kuruluşa bildirilmesi zorunludur. 

hükmüne uymayanlar ikibin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
teknik değişiklik yapılan araçlar, değişikliğin şartlara uygun olarak yapıldığı belgelenip bu du-

bürosunda tescil ve trafik belgesine işleten tarafından yazdırılıncaya kadar trafikten men 

Taşınması öqel izne bağlı yükler 

MADDE 33|j — Tasarının ötuzüçüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

KISIM - m 
Araçların Muayenesi ve Muayene İstasyonları 

Araçların muayenesi 

MADDE 34 — Tasarının otuzdördüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Araçlarda bulundurulması zorunlu gereçler 

MADDE 31. — Araçlarda bulundurulması zorunlu gereçler şunlardır : 
a) özelliklerine ve cinslerine göre araçlarda, yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen takoz, çekme 

halatı, reflektör, kriko, stepne, emniyet kemeri, bijon anahtarı, karlı ve buzlu yerlerde kullanılmak üzere 
zincir, ilk yardım çantası, 

b) Kamyon, çekici ve otobüslerde takoğraf, taksi otomobillerinde taksimetre, 
Bulundurulması ve kullanılır durumda olması zorunludur. 
Taksimetrelerin hangi il ve ilçelerde hangi tarihten itibaren, takografların öncelikle hangi cins araçlarda 

hangi tarihten itibaren kullanılacağına ilişkin esas ve ayrıntılar yönetmelikte gösterilir. 
(a) bendinde sayılan gereçleri kullanabilir durumda bulundurmayan veya gerektiğinde kullanmayan sürü

cüler binbeşyüz lira, hiç bulundurmayanlar ikibin lira para cezası, 
(b) bendine göre araçlarında taksimetre veya takoğraf bulundurmayan, kullanmayan veya kullanabilir du

rumda bulundurmayan sürücü ve işletenler ikibin liradan beşbin liraya kadar hafif para cezası ve on günden 
kırk güne kadar hafif hapis cezası, ile cezalandırılırlar. 

(b) bendi hükmüne uygun durumda bulunmayan araçlar eksiklikleri giderilinceye kadar trafik zabıtasınca 
ayrıca trafikten menedilir. 

Bu Kanunda sayılan ve araçlarda uygun durumda bulundurulmayan veya bulundurulması yasaklanan 
gereçler, bütün sorumluluk ve giderler araç sahibine ait olmak üzere uygun duruma getirilir veya gerekli ise 
söktürülür. 

Adres değiştirme ve araçlar üzerindeki değişiklikleri bildirme 

MADDE 32. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisvonunca kabul edi
len otuzikinci madde aynen kabul edilmiştir. 

Taşınması özel izne bağlı yükler 

MADDE 33. — Tasarının otuzüçüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM - III 
Araçların Muayenesi ve Muayene İstasyonları 

Araçların muayenesi 

MADDE 34. — Trafiğe çıkarılacak motorlu araçların teknik şartlara uyup uymadığı ekonomik yapılan 
da dikkate alınmak suretiyle belirli zamanlarda muayene edilerek tespit edilir. 

Motorlu araçların muayenelerinin, yönetmelikte belirtilen süreler içinde yaptırılması zorunludur. 
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Muayeneye yetkili kuruluşlar 

MADDE 35. — Araçların muayeneleri, Karayolları Genel Müdürlüğüne aüt muayene istasyonları veya bu 
kuruluşun işletme belgesi ile yetki verdiği kamu, gerçek, tüzelkişi, kurum ve kuruluşlara ait muayene istasyon
larında yeterli makine ve gereçlerle ve yetkili 'kılınan görevlilerce yapılır. 

Özel muayeneler sadece Karayolları Genel Müdür1 üğüriün muayene birimlerinde yapılır. 
Askerî araçlarla, raylı sistemle çalışan veya iş makinesi 'türünden araçların muayeneleri Yönetmelikte 

belirlenen esaslara göre tescilini yapan kuruluşlarca yapılır. 
Muayene istasyonlarında bulunacak makine, araç, gereç ile personelin nitelikleri, işletme, çalışma ve de

netleme usulleri ve işletme belgesi ile yetki verilen muayene istasyonlarında alınacak ücretin tespiti ile diğer 
şartlar ve esaslar Bayındırlık Bakanlığınca çıkarılacak Yönetmelikte gösterilir. 

İşletme belgesi ile yetkili kılındığı halde, Yönetmelikte belirtilen işletme şartlarına uymayan ve muayene
leri gerektiği şekilde yapmayan, muayene istasyonu işitenleri, onbin lira hafif para cezası ile işletme belge
lerinin yedi gün geri alınması, tekrarında yirmibin lira hafif para cezası ile işletme belgelerinin onbeş gün 
geri alınması, ikinci tekrarında ise otuz bin lira hafif para cezası ve işletme belgelerinin süresiz iptali ceza
sı ile cezalandırılırlar. 

işletme belgesi geri alındığı halde geri alma süresi içinde muayene yapan muayene istasyonu işletenleri 
onbin lira hafif para cezası ile cezalandırılırlar ve işletme belgeleri iptal edilir. 

BÖLÜM - V 
Sürücü Belgeleri ve Sürücüler 

Sürücü belgesi alma zorunluluğu 

MADDE 36. — Motorlu araçların, sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sü
rülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. 

Araçlar, bu kanunda sınıfları belirtilen sürücü belgelerine sahip sürücüler ile İki veya çok taraflı anlaş
malara göre sürücü belgesi bulunan veya geçerli Uluslararsı Sürücü Belgesi olan kişilerce sürülebilir. 

Sürücü belgesine sahip olmadan araç süren ve sürülmesine izin verenler, beşbin lira hafif para ve onbeş 
günden iki aya kadar hafif hapis cezası, tekrarında onbin lira hafif para ve iki aydan altı aya kadar hafif 
hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Sürücü belgesi alması zorunlu olmayanlarda aranacak şartlar 

MADDE 37. — Sürücü belgesi almaları zorunlu olmamakla beraber; 
Bisiklet kullananların 11, motorsuz taşıtları kullananlar ile hayvan sürücülerinin 15 yaşını bitirmiş olma

ları, bedensel ve ruhsal bakımdan sağlıklı bulunmaları, zorunludur, 
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Muayene süresi dolmasa bile kazaya karışan, hasara uğrayan üzerinde değişiklik yapılan veya sahip değiş
tiren araçların ayrıca özel muayenesi zorunludur. 

Karayollarında kullanılmakta olan araçların, teknik şartlara uyup uymadığı trafik zabıtasınca kontrol edi
lerek her an muayeneleri yapılabilir. 

Bu madde hükmüne aykırı olarak; 
a) Muayene süresi geçirilen, servis freni, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, 

fren ve dönüş ışıkları noksan veya bozuk olan araçları kullanan sürücüler ikibin lira para cezası, 
b) Diğer eksik ve bozuklukları bulunan araçları kullanan sürücüler bin lira para cezası ile cezalan

dırılırlar. 
Ayrıca a. bendinde sayılan eksiklikleri bulunan ve yönetmelikte belirtilen şekilde trafik güvenliğini teh

likeye düşürecek durumda olan araçlar eksiklikleri giderilinceye kadar trafik zabıtasınca trafikten menedilir. 

Muayeneye yetkili kuruluşlar 

MADDE 35. — Bayındırlık, Ulaştırma, îmar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len otuzbeşinci madde aynen kabul edilmiştir. 

KISIM - V 
Sürücü Belgeleri ve Sürücüler 

Sürücü belgesi alma zorunluluğu 

MADDE 36. — Bayındırlık, Ulaştırma, îmar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len otuzaltıncı madde aynen kabul edilmiştir. 

Sürücü belgesi alması zorunlu olmayanlarda aranacak şartlar 

MADDE 37. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len otuzyedinci madde aynen kabul edilmiştir. 
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Durumları bu madde hükmüne uymayanlara taşıt kullandıran ve hayvanları tevdi edenler bin lira para 
cezası ile cezalandırılırlar. 

Sürücü belgesi sınıfları 

MADDE 38. — Sürücü bölgeleri, kullanılacak araçların cinslerine ve gruplarına göre aşağıdaki sınıflara 
ayrılmıştır. 

<s\» Sınıfı Sürücü Belgesi, 
Motorlu bisiklet kullanacaklara, 

«A2» Sınıfı Sürücü Belgesi, 
Motosiklet kullanacaklara, 

«B» Sınıfı Sürücü Belgesi', 
Otomobil, minibüs veya kamyonet kullanacaklara, 

«C» Sınıfı Sürücü Belgesi, 
Kamyon kullanacaklara, 

«D» Sınıfı Sürücü Belgesi, 
Çekici kullanacaklara, 

«E» Sınıfı Sürücü Belgesi, 
Otobüs kullanacaklara, 

«F» Sınıfı Sürücü Belgesi, 
Lastik tekerlekli tarım traktörü 'kullanacaklara, 

«G» Sınıfı Sürücü Belgesi, 
tş makinesi türünden motorlu araçları kullanacaklara, 

«H» Sınıfı Sürücü Belgesi, 
özel tertibatlı olarak, imal, tadil veya teçhiz edilmiş motosiklet veya otomobil türünden araçları 

kullanacak hasta veya sakatlara, 
«K» Sınıfı Sürücü Aday Bölgesi, 

Yönetmelikte belirtilen şartlar ve esaslara göre, sürmeyi öğrenmek isteyen sürücü adaylarına, 
Verilen sürücü belgeleridir. 
Uluslararası Sürücü Belgesi, 
iki veya çok taraflı anlaşmalar uyarınca, sınıflarına göre araç kullananlara belli süre ile verilen belge

dir-

Sürücü belgelerine ait esaslar 

MADDE 39. — Sürücü belgelerine ait esaslar şunlardır : 
a) A l t A2 ve B Sınıfı Sürücü Belgesi alacaklardan, bu sınıflara giren araçları özel hizmetlerinde bizzat 

kullanacakların sürücü belgelerine «amatör sürücü» bir kazanç karşılığı kullanacak olanların sürücü belgeleri
ne «profesyonel sürücü» kaydı konur, Kamyon, çekici ve otobüs kullananlar da profesyonel sürücüdür. 

Amatör sürücü belgesi ile profesyonel amaçla taşıt kuManmak yasaktır. 
b) Diğer araçları kullanma yetkisi : 
(1) Av F, G ve H sürücü belgeleri ile yalnız kendi sınıf larındaki araçlar, 
(2) A2 sınıfı sürücü belgesi ile A1 

(3) B sınıfı sürücü belgesi ile F, 
(4) C sınıfı sürücü belgesi ile B ve F, 
(5) D sınıfı sürücü belgesi ile C, B ve F 
(6) E sınıfı sürücü belgesi ile B, C, D ve F sınıfı sürücü bölgeleri ile kullanılan araçlar da sürülebilir. 
Sürücü belgesi sahiplerinin sürücü belgesinin sınıfına göre sürmeye yetkili oldukları araçlar dışındaki araç

ları sürmeleri yasaktır. 
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Sürücü belgesi sınıfları 

MADDE 38. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len otuzsekizinci madde aynen kabul edilmiştir. 

Sürücü belgelerine ait esaslar 

MADDE 39. — Sürücü belgelerine ait esaslar şunlardır : 
a) Ax, A2 ve B Sınıfı sürücü belgesi alacaklardan, bu sınıflara giren araçları özel hizmetlerinde bizzat 

kullanacakları sürücü belgelerine «amatör sürücü» birkazanç karşılığı kullanacak olanların sürücü belgeleri
ne «profesyonöl sürücü» kaydı konur. Kamyon, çekici ve otobüs kullananlar da profesyonel sürücüdür. 

Amatör sürücü belgesi ile profesyonel amaçla taşıt kullanmak yasaktır. 
Ib) Diğer araçları kullanma yetkisi : 
1, Ax, F, G ve H sürücü belgeleri ile yaralız kendi sınrflartndaki araçlar, 
2„ A2 sınıfı sürücü belgesi ile Ax 

3. 'B sınıfı sürücü belgesi ile F , 
4. C sınıfı sürücü belgesi ile B ve F, 
5. D sınıfı sürücü belgesi ile C, B ve F 
6. E sınıfı sürücü belgesi ile B, C, D ve F. 

sınıfı sürücü belgeleri ile kullanılan araçlarda sürülebilir. 
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c) Römork takarak taşıt (kullanma : 
B, C ve E sınıfı sürücü belgesi sahipleri, araçlarına en çok yüklü ağırlığı, 750 Kg.'a (kadar dan (750 Kg. 

dahil) hafif römork takarakta kullanabilirler. 
Yüklü ağırlığı 750 Kg. mı geçen römorkları taşıtlarına takarak kullanma'k isterlerse ayrı bir sınavdan 

geçirilirler ve römorklu taşıt kullanabilecekleri belgelerine işlenir. 
d) Sürücü belgelerinin geçerlilik süresi, 
Sürücü belgelerinden K sınıfı sürücü aday belgesi altı ay geçerlidir. Diğer sürücü belgelerinin Yönetme

likte belirtilen esaslara göre beş yılda bir vize edilmesi veya içişleri Bakanlığınca gerekli görüldüğünde değiş
tirilmesi zorunludur. 

Sürücü belgeleri vize edilirken altmış beş yaşını dolduran sürücülerden ayrıca sağlık kurulu raporu iste
nir. 

Vize edilmemiş sürücü belgesi ile araç kullanmak ve kullandırmak yasaktır. 
G sınıfı sürücü belgesi alacak olanlarda aranacak özel şartlar ile uluslararası sürücü belgelerinin veriliş 

şartları Yönetmelikte gösterilir. 
Bu maddenin (d) fıkrası hükmüne aykırı olarak vize edilmemiş sürücü belgesi ile araç kullanan ve kul

landıranlar bin lira para cezası, 
(a), (b) ve (c) fıkralarındaki hükümlere uymayan sürücüler ile bunlara araç kullandıranlar iki bin lira

dan beşbin liraya kadar hafif para cezası ile on günden kırkgüne kadar hafif hapis cezası, tekrarında beşbin 
liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ile onbeş günden iki aya kadar hafif hapis cezası ve sürücüler 
sürücü belgelerinin on günden bir aya kadar geri alınması cezası, ile cezalandırılırlar. 

Yabancıların ülkelerinden ve Türk vatandaşlarının dış ülkelerden aldığı sürücü belgelerinin geçerliliği 

MADDE 40. — Yabancı ülke sürücü belgelerine ait esaslar: 
a) Türk vatandaşlarının dış ülkelerden aldıkları geçerli sürücü belgeleri, 41 inci maddedeki şartlar ara

narak sınavsız olarak karşılığı veya dengi sürücü belgesi ile değiştirilir. 
Yurda geçici olarak gelen yabancı sürücü belgeli Türk vatandaşları, cinsi için geçerli sürücü belgeleri ile 

beraberlerinde getirdikleri veya Türkiye'de kayıt ve tescil edilmiş taşıtları kullanabilirler. 
b) İlgili kanunlar ve ikili veya çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere, yabancıların ülkelerin

den aldığı cinsi için geçerli sürücü belgeleri ile beraberlerinde getirdikleri araçları ve Yönetmelikte belirlenen 
esaslara göre, ülkemizde tescil edilmiş araçları sürmelerine izin verilebilir veya istekleri halinde bunlara sürü
cü belgelerinin karşılığı veya dengi olan ve bu madde de sayılan sürücü belgeleri verilebilir. 

Sürücülerde aranacak şartlat 

MADDE 41. — Sürücü belgesi alacaklarda aşağıdaki şartlar aranır: 
a) Yaş şartı: 
Aj ve A2 sınıfı sürücü belgesi alacakların 17, 
B sınıfı amatör sürücü, 
F, H ve G sınıfı sürücü belgesi alacaklarla, 
B, C, D sınıfı profesyonel sürücü belgesi alacakların 18, yaşını bitirmiş, 
E sınıfı profesyonel sürücü belgesi alacakların ise 22, yaşını bitirmiş ve en az iki yıllık C ve D sınıfı 

profesyonel sürücü belgesine sahip olmaları, 
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Sürücü belgesi sahiplerinin sürücü belgesinin sınıfına göre sürmeye yetkili oldukları araçlar dışındaki araç
ları sürmeleri yasaktır. 

c) Römork takarak taşıt kullanma : 
B, C ve E sınıfı sürücü belgesi sahipleri, araçlarına en çok yüklü ağırlığı, 750 Kğ.'a ıkadar olan (750 Kğ. 

dahil) hafif römork takarak da kullanabilirler. 
Yüklü ağırlığı 750 Kğ. geçen römorkları taşıtlarına takarak kullanmak isterlerse ayrı bir sınavdan ge

çirilebilirler ve römorklu taşıt kullanabilecekleri belgelerine işlenebilir. 
d) Sürücü belgelerinin geçerlilik süresi : 
Sürücü belgelerinden (K) sınıfı sürücü aday belgesi altı ay geçerlidir. Diğer sürücü belgelerinin yönetme

likte belirtilen esaslara göre beş yılda bir vize edilmesi veya İçişleri Bakanlığınca gerekli görüldüğünde değiş
tirilmesi zorunludur, 

Sürücü belgeleri vize edilirken altmışbeş yaşım dolduran sürücülerden ayrıca sağlık kurulu raporu iste
nir. 

Vize edilmemiş sürücü belgesi ile araç kullanmak ve kullandırmak yasaktır. 
(G) sınıfı sürücü belgesi alacak olanlardan aranacak özel şartlar ile uluslararası sürücü belgelerinin ve

riliş şartları yönetmelikte gösterilir. 
Bu maddenin (d) bendi hükmüne aykırı olarak vize edilmemiş sürücü belgesi ile araç .kullanan ve kullan

dıranlar bin lira para cezası, 
(a), (b) ve (c) bentlerindeki hükümlere uymayan sürücüler ile bunlara araç kullandıranlar ikibin liradan 

beşbin liraya ıkadar hafif para cezası ile ön günden kırk güne kadar hafif hapis cezası, tekrarında beşbin lira
dan onlbin liraya kadar hafif para cezası ile onbeş günden iki aya kadar hafif hapis cezası ve sürücüler sürü
cü belgelerinin on günden bir aya ıkadar geri alınması cezası ile cezalandırılırlar. 

Yabancıların ülkelerinden ve Türk vatandaşlarının dış ülkelerden aldığı sürücü belgelerinin geçerliliği 

MADDE 40. — Yabancı ülke sürücü belgelerine ait esaslar : 
a) Türk vatandaşlarınım dış ülkelerden aldıkları geçerli sürücü bölgeleri, 41 inci maddedeki şartlar ara

narak sınavsız olarak karşılığı veya dengi sürücü belgesi ile değiştirilir. 
Yurda geçici olarak gelen yabancı sürücü belgeli Türk vatandaşları cinsi için geçerli sürücü belgeleri 

ile beraberlerinde getirdikleri veya Türkiye'de kayıt ve tescil edilmiş taşıtları kullanabilirler. 
b) ilgili kanunlar ve ikili veya çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere, yabancılar, ülkelerinden 

aldıkları, cinsi için geçerli sürücü belgeleri ile beraberlerinde getirdikteri araçları ülkemizde kullanabilirler. 
istekleri halinde bunlara sürücü belgelerinin karşılığı veya dengi olan ve 38 inci maddede sayılan sürücü 
belgeleri de verilebilir. 

Yabancıların, sürücü belgelerinin değiştirilme esasları ve Millî ehliyetnameleri ile ülkemizde tescil edilmiş 
araçları kullanabilmelerine ilişkin esaslar yönetmelikte gösterilir. 

Sürücülerde aranacak şartlar 

MADDE 41. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len kırkbirinci madde aynen kabul edilmiştir. 
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b) öğrenim şartları : 
F, G ve H sınıfı sürücü belgesi alacakların okur yazar, diğerlerinin en az ilkokulu bitirmiş bulunmala

rı, 
c) Sağlık şartları: 
Vücut yapısı ve ruh sağlığı bakımından Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmaları, 
d) Sınavlarda başarı şartları: 
Yazılı veya test ve uygulamalı (K sınıfı için sadece yazılı) sınavların başarılması, 
e) Suçlu olmama şartlan: 
1. Sürücü belgesi alacak olanların, Türk Ceza Kanununun; 
403, 404 ve (50, 51/2, 461 son veya 4Ö2 maddelerinden biri ile beraber uygulanmadığı hallerde) 448-450 

ve ayrıca 495-499 maddelerindeki suçlardan hüküm giymemiş olmaları, 
2. Aynı kanunun 414-418, 429-436 ve <50, 51/2, 461 son veya 462 maddeleri ile beraber uygulanmış) 

448-450 maddeleri ve 491-493; 500, 503-506, 508-510, 512-572/2 nci maddelerinde yazılı suçlardan profesyo
nel sürücü adaylarının birden fazla, diğer sürücü adaylarının ise başvurma tarihinden önceki on yıl içinde 
ikiden fazla hüküm giymemiş olmaları, 

F) Aynı sınıf sürücü belgesinin bulunmaması veya belgelerin geri alınmamış olma şartı: 
önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması sürücü belgelerinin süresiz geri alın

mamış olması veya geçici olarak geri alınmış ise sürenin dolmuş bulunması, 
Zorunludur. 

Sürücülerin sınavları 

MADDE 42. — Sürücü belgesi alacakların sınavları, Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinde 
görevlendirilecek komisyonlarca yapılır ve kazananlara belgeleri verilir. 

Gerekli görülen hallerde ti Trafik Komisyonunun kararı ile sürücülerin sınavları ilçelerde ve askerî bir
liklerin sınav merkezlerinde de yapılabilir. 

Sınava girmek isteyenler başvurma formunu yetkili memurun önünde bizzat el yazıları ile doldurarak im
zalarlar. Bu belgedeki bilgiler, aksi ispatlanmcaya kadar doğru sayılır. 

Yanlış veya sahte bilgi veya belge verenler fiil daha ağır cezayı gerektirmediği takdirde iki aydan altı 
aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

'Sürücülerin; sınavları, sağlık muayenelerinin nasıl ve nerede yapılacağı, sürücü belgeleri, bu belgelerin ve
rilmesi, geçerlilik süreleri, yenilenmeleri, sınavlarda görevlendirilecek kişilerin veya oluşturulacak komisyonla
rın çalışmasına ve diğer hususlara ilişkin şartlar, usuller ve esaslar Yönetmelikte belirtilir. 

Askeri araç sürücülerinin sınavları 

MADDE 43. — Er ve erbaş sınıfından askerî araç sürücülerinin özel sınavları ve belge verme işlemlerinin 
usulü ve bu belgelerle hangi cins taşıtların nerelerde kullanılacağı Türk Silahlı Kuvvetlerince çıkarılacak 
Yönetmelikte gösterilir. 

IBu belgeler sadece askerî araçlar için askerlik süresince geçerlidir. 

Adres değişikliklerinin bildirilmesi ve sürücü belgelerinin taşınması zorunluluğu 

MADDE 44. — Sürücü belgesi sahipleri t 
a) İkâmet adresi değişikliklerini belgeyi veren kuruluşa otuz gün içinde bildirmek, 
b) Araç kullanırken belgelerini yanlarında bulundurmak ve yetkililerin her isteyişinde göstermek 
Zorundadırlar-

Bu maddenin (a) fıkrası hükmüne uymayan sürücüler bin lira, (b) fıkrası hükmüne uymayan sürücüler 
beşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
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Sürücülerin sınavları 

MADDE 42. — Bayındırlık, Ulaştırma, îmar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len kırkdkinci madde aynen kabul edilmiştir. 

Askerî araç sürücülerinin sınavları 

MADDE 43. — Bayındırlık, Ulaştırma, fmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabuJ edi
len kırküçüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Adres değişikliklerinin bildirilmesi ve sürücü belgelerinin taşınması zorunluluğu 

MADDE 44. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len kırkdördüncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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Sağlık şartlarında sonradan meydana gelen değişiklikler ile sahte olan, hile ile alınan veya şartlarına uy
gun olmadan verilen sürücü belgeleri 

MADDE 45. — Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre trafik zabıtasınca sürücülerin : 
a) Sağlık durumlarında sürücülüğe engel bedensel bir değişikliğin görülmesi ve tespiti halinde sağlık ku

ruluşlarında muayenesi istenebilir ve Yönetmelikte belirtilen sağlık şartlarını kaybettiği doktor raporu ile 
belgelendirilenlerin sürücü belgeleri geri alınır. Bunlardan kaybettiği sağlık şartlarını yeniden kazandıklarını 
sağlık kurulu raporu ile belgelendirenlere sürücü belgeleri geri verilir. 

b) Sahte olduğu, hile ile alındığı veya şartlarına uygun olmadan verildiği tespit edilen sürücü belgeleri 
adlî işlem yapılmak üzere geri alınır. 

BÖLÜM - VI 
Trafik Kuralları 

KISIM - I 
Genel Kurallar 

Karayollarında trafiğin akışı 

MADDE 46. — Karayollarında trafik sağdan akar, 
Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücüler : 
a) Araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre 

hızının gerektirdiği şeritten sürmek, 
b) Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen araçların emniyetle geçişini beklemek, 
c) Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmemek, 
d) Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmemek, 
e) iki yönlü trafiğin kullanıldığı dört veya daha fazla şeritli yollarda aksine bir işaret bulunmadıkça, 

motosiklet, otomobil, kamyonet ve otobüs dışındaki araçları kullananlar, geçme ve dönme dışında, en sağ 
şeridi izlemek, 

Zorundadırlar. 
Karayollarının belirli kesimlerinde, bu yollardan faydalanma zorunda olanlar, hayvanlarını veya hayvan sü

rülerini gidiş yönünde yolun en sağından ve en az genişlik işgal ederek ve imkân olduğunda yol dışından 
götürmek zorundadırlar. 

Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Trafik işaretlerine uyma 

MADDE 47. — Karayollarından faydalananlar aşağıdaki sıralamaya göre; 
a) Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli veya işaret taşıyan diğer 

yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine, 
b) Trafik ışıklarına, 
c) Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleriyle belirtilen veya gösterilen hususlara, 

d) Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan, ayrıca Yönetmelikte gösterilen kurallara, yasaklara, zorunlu
luklara veya yükümlülüklere, 

Uymak zorundadırlar. 
Trafik zabıtası ve diğer yetkililerin dur işaretine, ışıklı trafik işaretlerinden kırmızı renkli olanına ve sesli 

işaretlere belirgin şekilde uymayan sürücüler ikibin diğer trafik işaretlerine uymayan sürücüler bin lira para 
cezası ile cezalandırılırlar. 
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Sağlık şartlarında sonradan meydana gelen değişiklikler ile sahte olan, hile ile alınan veya şartlarına uy
gun olmadan verilen sürücü belgeleri 

MADDE 45. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len kırkbeşinci madde aynen kabul edilmiştir. 

KISIM - VI 
Trafik Kuralları 

BÖLÜM - I 
Genel Kurallar 

Karayollarında trafiğin akışı 

MADDE 46. — Karayollarında trafik sağdan akar, 
Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücüler : 
a) Araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre 

hızının gerektirdiği, şeritten sürmek, 
b) Şerit değiştirmeden önce gireceği şeridde sürülen araçların emniyetle geçişini beklemek, 
c) Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmemek, 
d) Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgali etmemek, 
e) iki yönlü trafiğin kullanıldığı dört veya daha fazıla şeritli yollarda aksine bir işaret bulunmadıkça, 

motosikletler, otomobil, kamyonet ve otobüs dışındaki araçları kullananlar, geçme ve dönme dışında en sağ 
şeridi izlemek, 

Zorundadırlar, 
Karayollarının belirti kesimlerinde, bu yollardan faydalanma zorunda olanlar, hayvanlarını veya hay

van sürülerini gidiş yönünde yolun en sağından ve en az genişlik işgal ederek ve imkân olduğunda yal dı
şından götürmek zorundadırlar. 

Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler bin beşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Trafik işaretlerine uyma 

MADDE 47. — Karayollarından faydalananlar aşağıdaki sıralamaya göre; 
a) Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli veya işaret taşıyan diğer 

yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine, 
h) Trafik ışıklarına, 
c) Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara, 

d) Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan, ayrıca yönetmelikte gösterilen kurallara, yasaklara, zorun
luluklara veya yükümlülüklere, 

Uymak zorundadırlar. 
Trafik zabıtası ve diğer yetkililerin dur işaretine, ışıklı trafik işaretlerinden kırmızı renkli olanına ve 

sesli işaretlere belirgin şekilde uymayan sürücüler ikibinheşyüz diğer trafik işaretlerine uymayan sürücüler 
binbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
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Alkollü içki, uyuşturucu ve keyif verici maddelerin etkisi altında araç sürme yasağı 

MADDE 48. — Uyuşturucu ve keyif verici maddeleri almış olanlar ile alkollü içki almış olması nedeniy
le güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş kişilerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır. 

Uyuşturucu ve keyif verici maddelerin cinsleri ile alkollü içkilerin etki dereceleri ve kandaki miktarları, 
tespit usulleri ve muayene şartları Yönetmelikte belirtilir. 

Bu madde hükmüne uymayan sürücüler derhal araç kullanmaktan men olunur. 
Bunlardan Yönetmelikte belirtilen miktarın üzerinde alkollü içki kullandığı tespit olanlar; ikibin liradan beş 

bin liraya kadar hafif para cezası ve onbeş günden iki aya kadar hafif hapis cezası, tekrarında beşbin liradan 
onbin liraya kadar hafif para cezası ve bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar ve sürücü 
belgeleri bir aydan üç aya kadar geri alınır. 

Uyuşturucu, keyif verici maddeleri alarak araç kullananlar ise beşbin liradan onbin liraya kadar hafif pa
ra cezası ve iki aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar ve sürücü belgeleri süresiz olarak 
geri alınır. 

Taşıt kullanma sürelerine uyma zorunluluğu 

MADDE 49. — Ticarî amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücülerinin, taşıt kullanma sürelerine 
aykırı olarak taşıt kullanması ve bunlara taşıt kullan dırılması yasaktır. 

Taşıt kullanma süreleri ile ticarî amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıtları kullanacakların denetimi için 
uygulanacak usuller Yönetmelikte belirtilir. 

Bu madde hükmüne uymayan sürücüler ve azmettirenler iki bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

KISIM - II 
Hız Kuralları 

Hız sınırları 

MADDE 50. — Karayollarında yerleşim yerleri içinde ve dışında motorlu araçların cins ve kullanma 
amaçlarına göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırları ve diğer esaslar Yönetmelikte belirlenir. 

En çok ve en az hız sınırlarını gösteren işaret levhaları, gerekli görülen yerlere, ilgili kuruluşlarca ko
nulur. 

Bu kanunla yetki verilen kuruluşlar tarafından Yönetmelikte belirtilen hız sınırları yol ve trafik durumu
na göre azaltılabilir veya çoğaltılabilir. Bu hallerde durum trafik işaretleri ile belirtilir ve uygun vasıtalarla 
duyurulur. 

Hız sınırlarına uyma 

MADDE 51. — Sürücüler, aksine bir karar alınıp işaretlenmemişse, Yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını 
aşmamak zorundadırlar. 

Radar, takograf, kronometre gibi cihaz veya çeşitli usullerle yapılan tespitler sonucu hız sınırlarını; 
Yüzde yirmiye (yirmi dahil) kadar aşan sürücüler ikibin lira para cezası, 
Yüzde yirmiden fazla aşan sürücüler ise, her seferinde beşbin liradan on bin liraya kadar hafif para 

cezası ile onbeş günden iki aya kadar hafif hapis cezası ve bir aydan üç aya kadar sürücü belgelerinin geri alın
ması cezası ile cezalandırılırlar. 
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Alkollü içki, uyuşturucu ve keyif verici maddelerin etkisi altında araç sürme yasağı 

MADDE 48. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len kırksekizinci madde aynen kabul edilmiştir. 

Taşıt kullanma sürelerine uyma zorunluluğu 

MADDE 49. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len kırkdokuzuncu madde aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM - II 
Hız Kuraları 

Hız sınırları 

MADDE 50. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len ellinci madde aynen kabul edilmiştir. 

Hız sınırlarına uyma 

MADDE 51. — Sürücüler, aksine bir karar alınıp işaretlenmemişse, yönetmelikte belirtilen hız sınırlarım 
aşmamak zorundadırlar. 

Radar, takoğraf, kronometre gibi cihaz veya çeşitli usullerle yapılan tespitler sonucu hız sınırlarını; 
Yüzde yirmiye (yirmi dahili) kadar aşan sürücüler ikibin lira para cezası, 
Yüzde yirmiden fazla aşan sürücüler ise, her seferinde beşbin liradan orılbin liraya ka'dar hafif para ce

zası ile onbeş günden iki aya kadar hafif hapis cezası ve bir aydan üç aya kadar sürücü belgelerinin geri 
alınması cezası ile cezalandırılırlar. 

Hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını tespit etmekte kullanılan radar cihazlarının yerini tespit veya sürücü
yü ikaz eden her türlü cihazın imali, ithali v» araçlarda bulundurulması yasaktır. 

Bu cihazları imal veya itfhal edenler, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç teşkil etmediği takdir
de üç bin liradan yirmibeşbin liraya kadar hafif para cezası ve üç aydan altı aya kadar hafif hapis cezasıyla, 
araçlarında bulunduran işletenler ise üçbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ve onbeş günden iki 
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Hızın gerekli şartlara uygunluğunu sağlama 

MADDE 52. — Sürücüler : 
a) Kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, 

yaya geçitlerine, henzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına 
girerken, hızlarını azaltmak, 

b) Hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerek
tirdiği şartlara uydurmak, 

c) Diğer bir aracı izlerken yukarıdaki fıkrada belirlenen durumları göz önünde tutarak güvenli bir ara
lık bırakmak, 

d) Kol ve grup halinde araç kullananlar, araçları arasında Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun ola
rak diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklıklar bulundurmak, 

Zorundadırlar. 
Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

KISIM . m 
Sürücülerin Uyacağı Diğer Kurallar 

Dönüş kuralları 

MADDE 53. — Sağa ve sola dönecek olan sürücüler aşağıdaki kurallara uyarlar. 
a) Sağa dönüşler : 
(1) Sağa dönüş işaretini vermeye, 
(2) Sağ şeride veya dönüşe ayrılmış şeride girmeye, 
(3) Hızını azaltmaya, 
(4) Dar bir kavisle dönmeye, 
(5) Dönülen karayolunun gidiş şeridine veya gidişe ayrılmış en sağ şeridine girmeye, 
Zorunludurlar. 
b) Sola dönüşler : 
(1) Sola dönüş işaretini vermeye, 
(2) Hızını azaltmaya, 

(3) Dönüş noktasına kadar trafiği tehlikeye düşürmeyecek şekilde yolun gidişe ayrılmış kısmının sol ke
narına yanaşmaya, 

(4) Kavşağa girmiş veya emniyetle durdurulması, mümkün olmayacak kadar yaklaşmış diğer araçların 
geçmesini beklemeye, 

(5) Dönüşe başlarken ilk geçiş hakkını sağdan ve karşıdan gelen araçlara bıraktıktan sonra, dönülen ka
rayolunun gidişe ayrılmış bölümüne, çok şeritli yollarda gidiş şeridine veya en sol şeride girmeye, 

Zorunludurlar. 
Sağa ve sola dönüşlerde, sürücüler kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki 

bisikletlilere ve sola dönüşlerde sağdan ve karşıdan gelen trafiğe ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar. 

Gidişe ayrılmış birden fazla şeridi bulunan yollarda, en sağdaki veya soldaki şerit işaretlenmek suretiyle 
sadece dönüşlere ayrılabilir, ayrılmış bu şeritlere bitişik diğer şeritlerden de işaretlenmek sureti ile sağa veya 
sola dönüşlere izin verilebilir^ 

Bu dönüşler için yukarıdaki (a) ve (b) fıkralarındakine benzer manevra yapılır. 
Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler beşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
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aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. Bu takdirde radar tespit cihazlarının müsaderesinede 
hükmolunun 

Hızın gerekli şartlara uygunluğunu sağlama 

MADDE 52. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len eiliikinçi madde aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM - III 
Sürücülerin Uyacağı Diğer Kurallar 

Dönüş kuralları 
MADDE 53. — Sağa ve sola dönecek olan sürücüler aşağıdaki kurallara uyarlar. 
a) Sağa dönüşler : 
1. Sağa dönüş işaretini vermeye, 
2. Sağ şeride veya dönüşe ayrılmış şeride girmeye, 
3. Hızını azaltmaya, 
4. Dar bir kavisle dönmeye, 
5 4 Dönülen 'karayolunun gidiş şeridine veya gidişine ayrılmış en sağ şeridine girmeye, 
Zorunludurlar. 
b) Sola dönüşler : 
1. Sola dönüş işaretini vermeye, 
2. Hızını azaltmaya, 
3* Dönüş noktasına kadar trafiği tehlikeye düşürmeyecek şekilde yolun gidişine ayrılmış kısmının sol 

kenarına yanaşmaya, 
4 Kavşağa girmiş veya emniyetle durdurulması, mümkün olmayacak kadar yaklaşmış diğer araçların 

geçmesini beklemeye, 
5. Dönüşe başlarken ilk geçiş halckını sağdan ve karşıdan gelen araçlara bıraktıktan sonra, dönülen ka

rayolunun gidişe ayrılmış bölümüne çok şeritli yollarda gidiş şeridine veya en sol şeride girmeye, 
Zorunludurlar. 

Sağa ve sola dönüşlerde, sürüdüler 'kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki 
bisikletlilere ve sola dönüşlerde sağdan ve karşıdan gelen trafiğe ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar. 

Gidişe ayrılmış birden fazla şeridi bulunan yollarda, en sağdaki veya soldaki şerit işaretflenmeik suretiyle 
sadece dönüşlere ayrılabilir, ayrılmış bu şeritlere bitiş diğer şeritlerden de işaretlenmek sureti ile sağa veya 
sola dönüşlere izin verilebilir. 

Bu dönüşler için yukarıdaki (a) ve (b) bendlerîndekine benzer manevra yapılır. 
Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler beşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
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Geçme kural ve yasakları 

MADDE 54. — Sürücülerin geçme sırasında uymak zorunda oldukları kural ve yasaklar şunlardır : 
a) Geçme kuralları : 
Sürücülerin önlerinde giden bir aracı geçmeleri için; 
ı(l) Kendisini takip eden sürücülerin kendisini geçmeye başlamamış olması, 
(2) önündeki sürücünün, başka bir taşıt veya aracı geçme niyetini belirten uyarma işaretini vermemiş ol

ması, 
(3) Geçeceği aracın 'hızı ile geçme esnasındaki kendi hızını da göz önüne alarak, iki yönlü trafiğin kul

lanıldığı taşıt yollarında karşıdan gelen trafik dahil karayolunu kullananların tümü için tehlike veya engel 
olmadan geçme için kullanacağı şeridin yeteri kadar ilerisinin boş olması, 

Zorunludur. 
Geçme, geçilecek aracın solundaki şeritten yapılır. Geçilecek aracın sürücüsü ses ve ışık cihazları ile uya-

rılarak, geçerken kullanılan şeritte güvenli mesafe gidildikten sonra işaret verilip izlenecek şeride girilmekle 
tamamlanır. 

Araçların sağından veya banketlerden yararlanmak suretiyle geçmek yasaktır. 
Ancak, herhangi bir araç, başka bir yola, karayoluna bitişik bir mülke girmek veya sola yanaşıp durmak 

için bu niyetini sola dönüş işareti ile belirtmişse bunların sağındaki şeritten geçilebilir. 
Gidişe ayrılmış yol bölümlerinde, şerit değiştirmemek şartı ile bir şeritteki taşıtların diğer şeritteki taşıt

lardan hızlı gitmesi geçme sayılmaz. 
b) Geçmenin yasak olduğu yerler : 
(1) Geçmenin herhangi bir trafik işaretiyle yasaklandığı yerlerde, 
ı(2) Görüş yetersizliği olan tepelerde ve dönemeçlerde, 
<3) Yaya ve okul geçitleri yaklaşımında, 
(4) Kavşaklarda, demiryolu geçitlerinde ve bunların yaklaşımında, 
(5) Gidiş ve geliş için birer şeridi bulunan iki yönlü trafiğin kullanıldığı köprü ve tünellerde, 
Sürücülerin önlerindeki bir aracı geçmeleri yasaktır. 
ıBu madde hükümlerine uymayan sürücüler ikibin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Geçilen araçlara ait kurallar 

MADDE 55. — Geçilmek istenen araçların sürücüleri : 
a) Duyulur veya görülür bir geçiş işareti alınca trafiğin iki yönlü kullanıldığı karayollarında taşıt yolu

nun sağ kenarından gitmeye, dörtten fazla şeritli veya bölünmüş karayollarında bulunduğu şeridi izlemeye ve 
hızını arttırmamaya, 

b) Dar taşıt yolları ile trafiğin yoğun olduğu karayollarında yavaş gitme nedeni ile, kendilerini geçmek 
için izleyen araçların kolayca ve güvenli geçmelerini sağlamak için; araçlarını elverdiği oranda sağ kenara 
almaya, yavaşlamaya, gerekiyorsa durmaya, 

c) Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alınca, bu araçların kolayca ilerle
melerini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açmaya, gerekiyorsa durmaya, 

Zorunludurlar. 
54 üncü maddede yazık durumlar dışında, geçiş yapmak isteyenlere yol vermemek, geçilmekte iken 

bir başka aracı geçmeye veya sola dönmeye kalkışmak yasaktır., 
Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler iki bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Şerit izleme, gelen trafikle karşılaşma, araçlar arasındaki mesafe, yavaş sürme ve yavaşlama ve geçiş 
kolaylığı sağlama 

MADDE 56. — Sürücüler aşağıdaki kurallara ve yasaklara uymak zorundadırlar. 
a) Şerit izleme: 
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Geçme kural ve yasakları 

MADDE 54. — Sürücülerin geçme sırasında uymak Zorunda oldukları kural ve yasaklar şunlardır : 
a) Geçme kuralları, 
Sürücülerin Önlerinde giden bir aracı geçmeleri için; 
1. Kendisine takip eden sürücülerin kendisini geçmeye başlamamış olması, 
2. Önündeki sürücünün başka bir taşıt veya aracı geçme niyetini belirten uyarma işaretini vermemiş ol

ması, 
3. Geçeceği aracın hızı ile geçme esnasındaki kendi hızını da göz önüne alarak iki yönlü trafiğin kul

lanıldığı taşıt yollarında karşıdan gelen trafik dahil 'karayolunu kullananların tümü için tehlike veya engel 
olmadan geçme için kullanacağı şeridin yeteri kadar ilerisinin boş olması, 

Zorunludur. 
Geçme, geçilecek aracın solundaki şeritten yapılır. Geçilecek aracım sürücüsü ses ve ışık cihazları ile uya-

rılarak, geçerken kullanılan şeritte güvenli mesafe gidildikten sonra işaret verilip izlenecek şeride girmekle ta
mamlanın 

Araçların sağından veya banketlerden yararlanmak suretiyle geçmek yasaktır. 
Ancak, herhangi bir araç, başka bir yola, karayoluna bitiş bir mülke girmek veya sola yanaşıp durmak 

için bu ıniyetini sola dönüş işareti ile belirtmiş ise bunların sağındaki şeritten geçilebilir. 
Gidişe ayrılmış yol bölümlerinde, şerit değiştirmemek şartı ile bir şeritteki taşıtların diğer şeritteki taşıt

lardan hızlı gitmesi geçme ısayılmaz. 
b) Geçmenin yasak olduğu yerler : 
1. Geçmenin herhangi bir trafik işareti ile yasaklandığı yerler, 
2. Görüş yetersizliği olan tepelerde ve dönemeçlerde, 
3. Yaya ve okul geçitleri yaklaşımında, 
4. Kavşaklarda, demiryolu geçitlerinde ve bunların yaklaşımımda, 
5. Gidiş ve geliş için birer şeridi bulunan iki yönlü trafiğin kullanıldığı köprü ve tünellerde, 

. Sürücülerin önlerindeki bir aracı geçmeleri yasaktır. 
Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler ikibin lira para cezası cezalandırılırlar. 

Geçilen araçlara ait kurallar 

MADDE 55. — Ulaştırma Komisyonunun kabul ettiği ellibeşinci madde komisyonumuzca da aynen 
kabul edilmiştir. 

Şerit izleme, gelen trafikle karşılaşma, araçlar arasındaki mesafe, yavaş sürme ve yavaşlama ve geçiş kolay
lığı sağlama 

MADDE 56. — Sürücüler aşağıdaki kurallara ve yasaklara uymak zorundadırlar. 
a) Şerit izleme: 
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(1) Sürücülerin; geçme, dönme, duraklama ve durma, park etme gibi haller dışında şerit değiştirmeleri ve
ya iki şeridi birden kullanmaları, 

(2) Kavşaklara yaklaşırken, yerleşim yerleri dışında yüzelli metre, yerleşim yerlerinde ise otuz metre me
safe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri, 

(3) Araçlarının cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmeleri^ 
(4) işaret vermeden şerit değiştirmeleri, 
Yasaktır. 
b) Gelen trafikle karşılaşma : 
Sürücüler iki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran 

bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için aracım, sağ kenara yanaştırmaya, gerektiğinde sağa yanaşıp dur
maya, 

Dağlık ve dik yokuşlu karayollarında karşılaşma halinde, çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, 
güvenli geçiş sağlamak üzere, inen araçlar, varsa önceden sığınma cebine girmeye, sığınma cebi yoksa sağ 
kenara yanaşıp durmaya, gerektiği hallerde geri gitmeye, 

Zorunludurlar. 
c) Araçlar arasındaki mesafe : 
Sürücüler önlerinde giden araçları Yönetmelikte belirtilen güvenli ve yeterli bir mesafeden izlemek zo

rundadırlar. 
d) Yavaş sürme ve yavaşlama : 
Sürücülerin; araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya 

işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmeleri, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyul
ması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamaları yasaktır. 

e) Geçiş kolaylığı sağlamak ': 
Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa, motorsuz araçları kullananlar 

motorlu araçlara, otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı lastik tekerlekli traktör, iş maki
neleri, yazılış sırasına göre kendisinden öncekilere geçiş kolaylığı sağlamak zorundadırlar. 

Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Kavşaklarda geçiş hakkı 

MADDE 57. — Kavşaklarda aşağıdaki kurallar uygulanır: 
a) Bir kavşağa yaklaşan sürücüler kavşaktaki şartlara uyacak şekilde dikkatli bulunmak ve araçlarını ilk 

geçiş hakkı olan araçların geçmesine izin vermek üzere durabileceği hızda sürmek zorundadır. 
b) Trafik zabıtası veya trafik ışıklı işareti ile yönetilmeyen veya aksine bir trafik işareti bulunmayan hal

lerde; 
(1) Tali yoldan gelen sürücüler anayoldaki sürücülere, 
(2) 'Bir mülkten karayoluna çıkan sürücüler karayolundaki sürücülere, 
1(3) Yukarıdaki haller dışındaki kavşaklarda, soldaki sürücüler sağ taraflarındaki karayolundan yaklaşan 

sürücülere, 
(4) Dönel kavşak dışındaki sürücüler, kavşak içindeki sürücülere, 
İlk geçiş hakkını vermek zorundadır. 

c) Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akımı; kendisini kavşak içinde durmaya zorlayacak veya di
ğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olacak ise, sürücülerin kavşağa girmeleri yasaktır. 

d) Trafik zabıtası, yetkili kişi veya trafik ışıklı işareti ile yönetilen kavşaklarda, sürücüler kavşağı en kı
sa zamanda geçmek zorundadır. Sürücülerin gereksiz olarak yavaşlamaları, durmaları, taşıttan inmeleri, ta
şıt veya araçların motorlarını durdurmaları yasaktır. 
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1. Sürücülerin; geçme, dönme, duraklama ve durma paricetme gibi haller dışında şerit değiştirmeleri ve
ya iki şeriti birden 'kullanmaları, 

2. Kavşaklara yaklaşırken, yerleşim yerleri dışında yüzelli metre, yerleşim yerlerinde ise otuzmetre me
safe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri, 

3. Araçların cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmeleri, 
4. işaret vermeden şerit değiştirmeleri, 
Yasaktır. 

b) Genel trafikle karşılaşma : 
Sürücüler iki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yolarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran 

bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için aracını sağ kenara yanaştırmaya, gerektiğinde sağa yanaşıp dur
maya, 

Dağlık ve dik yokuşlu karayollarında karşılaşma halinde, çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değil 
lise, güvenli geçiş sağlamak üzere, inen araçlar, varsa önceden sığınma cebine girmeye, sığınma cebi yoksa 
sağ kenara yaklaşıp durmaya, gerektiği hallerde geri gitmeye, 

Zorunludurlar. 
c) Araçlar arasındak'i mesafe : 
Sürücüler önlerinde giden araçları yönetmelikte belirtilen güvenli ve yeterli ıbir mesafeden izlemek zo

rundadırlar. 
d) Yavaş sürme ve yavaşlama : 
Sürücülerin; araçlarım zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde ve

ya işaretle belirtilen hız smınnın çok altında sürmeleri, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata 
uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamaları ya
saktır. 

e) Geçiş kolaylığı sağlamak : 
Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde alksini gösteren bir trafik işareti yoksa, motorsuz araçları kullanan

lar motorlu araçlara, otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerlekli traktör, 
iş makineleri, yazılış sırasına göre kendisinden öncekilere geçiş kolaylığı sağlamak zorundadırlar. 

Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Kavşaklarda geçiş hakkı 

MADDE 57. — Kavşaklarda aşağıdaki kurallar uygulanır. 
a) Bir kavşağa yaklaşan sürücüler kavşaktaki şartlara uyacak sekide dikkatli bulunmak ve araçlarım 

ilk geçiş hakkı olan araçların geçmesine izin vermek üzere durabileceği hızda sürmek zorundadır. 
b) Trafik zabıtası veya trafik ışıklı işareti ile yönetilmeyen veya aksine bir trafik işareti bulunmayan 

hallerde; 
1. Tali yoldan gelen sürücüler anayoldaki sürücülere, 
2. Bir mülkten karayoluna çıkan sürücüler karayolundaki sürücülere, 
3. Yukarıdaki haller dışındaki kavşaklarda, soldaki sürücüler sağ taraflarındaki karayolundan yaklaşan 

sürücülere, 
4. Dönel kavşak dışındaki sürücüler, kavşak içindeki sürücülere, 
İlk geçiş hakkını vermek zorundadır. 
c) Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akımı; kendisini kavşak İçinde durmaya zorlayacak veya 

diğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olacak ise, sürücülerin kavşağa girmeleri yasaktır. 

d) Trafik zabıtası, yetkili kişi veya trafik ışıklı işareti ile yönetilen kavşaklarda, sürücüler kavşağı en 
kısa zamanda geçmek zorundadır. Sürücülerin gereksiz olarak yavaşlamaları, durmaları, taşıiütan inmeleri, ta
şıt veya araçların motorlarım durdurmaları yasaktır. 
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e) Aksine bir trafik işareti olmadıkça, bütün kavşaklarda araçlar ray üzerinde hareket eden taşıtlara ilk 
geçiş hakkını vermek zorundadır, 

Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

İndirme ve bindirme kuralları 

MADDE 58. — Tasarının ellisekizinoi maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Duraklama ve parketme 

MADDE 59. — "Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında taşıt yolu üzerinde du
raklamak veya parketmek yasaktır. 

Zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklayan sürücüler bin lira, 
Zorunlu haller dışında duraklayan sürücüler ikibin lira, 
Zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan parkeden sürücüler üçbin liradan beşbin liraya kadar hafif 

para cezai ile bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezası, 
Zorunlu haller dışında parkeden araç sürücüleri ise beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası 

ve iki aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Duraklamanın yasak olduğu yerler 

MADDE 60. — Taşıt yolu üzerinde; 
a) Duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde, 
b) Sol şeritte, (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç) 
c) Yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde, 
d) Kavşaklar, tüneller, rampalar köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara yerlişim birimleri içinde 5 

metre ve yerleşim birimleri dışında 100 metre mesafede, 
e) Görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde ve dönemeçlerde, 
:f) lOtobüs, tramvay ve taksi duraklarında, 
g) [Duraklayan veya parkedilen araçların yanında, 
h) İşaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde 15 

metre ve yerleşim birimi dışında '100 metre mesafede, 
Duraklamak yasaktır. 
Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Park etmenin yasak olduğu yerler ve haller 

MADDE 6)1, — Taşıt yolu üzerinde; 
a) Duraklamanın yasaklandığı yerlerde, 
b) Parketmenin trafik işaretleriyle yasaklandığı yerlerde, 
c) Geçiş yolları önünde veya üzerinde, 
d) (Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde, 
e) Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten lehvalara iki yönden onbeş metrelik mesa

fe içinde, , 
f) Üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda, 
g) Kurallara uygun şekilde parketmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde, 
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e) Aksine bir trafik işareti olmadıkça, bütün kavşaklarda araçlar ray üzerinde hareket eden taşıtlara 
ilk geçiş hakkını vermek zorundadır. 

Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

İndirme ve bindirme kuralları 

MADDE 58. — Tasarının ellisekizinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Duraklama ve park etme 

MADDE 59. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
ellidokuzuncu madde aynen kabul edilmiştir. 

Duraklamanın yasak olduğu yerler 

MADDE 60. — Bayındırlık, Ulaştırma, îmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
altmışıncı madde aynen kabul edilmiştir. 

Park etmenin yasak olduğu yerler ve haller 

MADDE 61. — Taşıt yolu üzerinde; 
a) Duraklamanın yasaklandığı yerlerde, 
b) Park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde, 
c) Geçiş yolları önünde veya üzerinde, 
d) Belirlenmiş yangın mushiklanna her iki yönden beş metrelik mesafe içinde, 
e) Kamu hizmeti yapan yolcu taşrt&tnnnı duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş metrelik mesa

fe içinde, 
f) Üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan (karayolunda ortadaki taşıt yolunda, 
g) Kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde, 
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h) Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışınınyapıldığının belirlendiği işaret levhasından, onbeş metre 
mesafe içinde, 

i) 'işaret levhalarında parketme izni verilen süre veya zamanın dışında, 
j) Kamunun faydalandığı ve Yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönünde 

beş metrelik mesafe içinde, 
k) . Park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleriyle belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde 

veya bunlara on metrelik mesafe içinde, 
1) Parketme için izin verilen süreye ait ücretin ödenmemesi halinde, 
m) Belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, Yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret 

levhası ile belirlenmiş park yerlerinde, 
Ve Yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında Parketmek yasaktır. 
ıBu madde hükümlerine uymayan sürücüler bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
Yasaklara aykırı parkedilmiş araçlar tarafik zabıtasınca kaldırılabilir. 
Yasaklanan yerlerde ve hallerde parkedilmiş olan araçların hangilerinin hangi şartlarda, kaldırılıp götü

rüleceği, götürülme sırasında zarara ve ziyana uğratılmaması için alınacak önlemler ile taşıma giderlerinin 
tahsili usul ve esasları Yönetmelikte gösterilir. 

Kaldırılıp götürülen araçların giderleri ile verilen ceza, sürücüsü veya sahibince ödenmeden araç teslim edil 
mez. 

Karayolu üzerinde parketme izni verilmeyen araçlar 

MADDE 62. — Tasarının ateuşikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Araçların ışıklandırılması: 

MADDE 63., — Karayolunda trafiğe çıkan bütün araçların, nicelik ve nitelikleri Yönetmelikte belirtilen 
şartlara uygun ışık donatımı bulundurmaları zorunludur. 

Işık donatımına ait ayrıntılar Yönetmelikte gösterilir. 
Kanun ve Yönetmelikte belirtilmeyen lambalar trafik zabıtasınca söktürülür. 
Bu madde hükmüne uymayan sürücüler hin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Işıkların kullanılması 

MADDE 64. •— Araçların sürülmesi sırasında; 
a) Zorunluluklar: 
(1) Geceleri veya görüşü azaltacak şekildeki sisli, karlı, yağmurlu havalarda ve yeteri kadar aydınlatıl

mamış tünellerle benzeri hal ve yerlerde uzağı gösteren ışıkların yakılması, 
(2) Yukarıda sayılan hal ve yerlerdeki karşılaşmalarda, aydınlatmanın yeterli olduğu kesimlerde, öndeki 

aracı takip sırasında veya bir aracı geçerken yanyana gelinmesine kadar yakını gösteren ışıkların yakılması, 
'3) Kuyruk lambalarının yakını ve uzağı gösteren ışıklarla birlikte yanacak şekilde yapılmış olması, 
Zorunludur. 
b) Yasaklar <: 
(1) Gece sis ışıklarının; sisli, karlı ve sağnak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakılması, 

(2) Dönüş ışıklarının geç anlamında kullanılması, 
(3) (Karşılaşmalarda, ışıkların söndürülmesi, 
1(4) öndeki aracı geçişlerde uyarı için çok kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkların yakılması, 
Yönetmelikte belirlenecek esaslara aykırı olarak ışık takılması ve kullanılması, 
Yasaktır. 
Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
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h) Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından, onbeş met
re mesafe içinde, 

i) işaret levhalarında park etme, izni verilen süre veya zamanın dışında, 
j) Kamunun faydalandığı ve yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarımın her iki yönde beş 

metrelik mesafe içinde, 
k) Park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üze

rinde veya bunlara onmetrelik mesafe içinde, 
1) Park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında, 
m) Belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret lev

hası ile belirlenmiş park yerlerinde, 
Ve yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya-yollarında park etmek yasaktır. 
Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
Yasaklara aykırı park edilmiş araçlar trafik zabıtasınca kaldırılabilir, 
Yasaklanan yerlerde ve hallerde park edilmiş olan araçların hangilerinin hangi şartlarda, kaldırılıp götü

rüleceği, götürülme sırasında zarara ve ziyana uğratılmaması için alınacak önlemler ile taşıma giderlerinin 
tahsili usul ve esasları yönetmelikte gösterilir. 

Kaldırılıp götürülen araçların giderleri ile verilen ceza, sürücüsü veya sahibince ödenmeden araç teslim 
edilmez. 

Karayolu üzerinde park etme izni verilmeyen araçlar 

MADDE 62. — Tasarının altmışikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Araçların ışıklandırılması 

MADDE 63. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
altmışüçüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

İşıkların kullanılması 

MADDE 64. — Araçların sürülmesi sırasında; 
a) Zorunluluklar: 
1. Geceleri veya görüşü azaltacak sekilideki sisli, karlı, yağmurlu havalarda ve yeteri kadar aydınlatıl

mamış tünellerle benzeri hal ve yerlerde uzağı gösteren ışıkların yakılması, 
2. Yukarıda sayılan hal ve yerlerdeki karşılaşmalarda aydınlatmanın yeterli olduğu kesimlerde, önde

ki aracı takip şurasında veya ıbir aracı geçerken yan yana gelinmesine kadar yakını gösteren ışıkların ya
kılması, 

3., Kuyruk (arka kenar) ışıklarının uzağı veya yakını gösteren ışıklar veya sis ışıkları ile 'birlikte kulla
nılması, 

Zorunludur. 
b) Yasaklar: 
1. Gece sis ışıklarının; sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakılması, 
2. Dönüş ışıklarının geç anlamında kullanılması, 
3. Karşılaşmalarda, ışıkların söndürülmesi, 
4. Öndeki aracı geçişlerde uyarı için çok kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkların yakılması, 
Yönetmelikte belirlenecek esaslara aykırı olarak ışık takılması ve kullanılması, 
Yasaktır. 
Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
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Araçların yüklenmesi 

IMADDE 65. — Akaçların yüklenmesinde Yönetmelikte belirtilen ölçü ve esaslara aykırı olarak; 
a) Taşıma sının üstünde yük ve yolcu alınması, taşıma sınırı aşılsın veya aşılmasın dingil ağırlıklarını 

aşacak şekilde yüklenmesi, 
b) Karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme ya

pılması, 
e) Tehlikeli ve zararlı maddelerin (gerekli tedbirleri almadan taşınması, 
d) Ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı olan eşyanın izin alınmadan yüklenmesi, 

taşınması veya taşıttınteası, 
p) Gabari dışı yük yüklenmesi, açık yük üzerine araç dışına yolcu bindirilmesi, 
f) Yükün, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıka

racak şekilde yüklenmesi, 
g) Yükün, her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak ve sivri 

çıkıntılar hâsıl edecek şekilde yüklenmesi, 
h) Sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırım işa

retleri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yüklenmesi, 
i) Çeken ve çekilen araçlarla İlgili şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araçların çekilmesi, 
Yasaktır. 
Bu maddenin (a) bendi hükmüne aykırı olarak trafik belgelerinde yazılı taşıma sınırlarını yüzde on (yüzde 

on dahil) aşacak şekilde yük taşıması yaptıkları tespit edilen sürücüler iki'bin lira para cezası, yüzde ondan 
fazla aşacak' şekilde yük taşıması yaptıkları tespit edilen sürücülerle (d) bendindeki şartlara uymayan sürücü
ler ise beşbin liradan oribin liraya kadar hafif para cezası ile onbeş günden kırkbeş güne kadar hafif ha
pis cezası ile cezalandırılırlar. 

Taşıma sınırının1 üstünde yolcu alan araç sürücüleri ile bu maddenin diğer bentleri hükümlerine uymayan
lar binbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Ayrıca, bütün sorumluluk ve giderler araç işletenine ait olmak üzere, fazla yolcuları en yakın yerleşim 
biriminde indirilir, yolcu taşıması dışında kalan taşıtlar ise gerekli şartlar sağlanıncaya kadar trafikten men-
edilir. 

Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücüleri ile ilgili kurallar 

MADDE 66. — Bisiklet, motorlu bisiklet ve motoiiklet sürücülerine aşağıdaki kurallar uygulanır. 
a) Ayrı bisiklet yolu varsa, bisiklet ve motorlu bisikletlerin taşıt yolunda, 
Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin yayaların kullanılmasına ayrılmış yerlerde, 
Bunlardan ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yanyana, 
Sürülmesi yasaktır. 
b) Bisiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet sürenlerin manevra İçin işaret verme hali dışında 

iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmeleri ve Yönetmelikte belirtilen güven
lik şartlarına uymaları zorunludur. 

c) Bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosiklet sürücülerinin, sürücü arkasında yeterli bir oturma ye
ri olmadıkça başka kişileri bindirmeleri ve Yönetmelikte belirtilen sınırdan fazla yük taşımaları yasaktır. 

Sürücü arkasında ayrı oturma yeri olan bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerle bir kişiden 
fazlası taşınamaz. 

Bu madde hükümlerine uymayan bisiklet sürücüleri üçyüz lira, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücüleri 
ise beşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
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Araçların yüklenmesi ' 

MADDE 65. — Araçların yüklenmesinde yönetmelikte belirtilen ölçü ve esaslara aykırı olarak; 
a) Taşıma sınırı üstünde yük ve yolcu alınması, taşıma sınırı aşılsın veya aşılmasın dingil ağırlıklarını 

aşacak şekilde yüklenmesi, 
b) Karayolu yapısı ve kapasitesi file trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek: tarzda yükleme 

yapılması, 
c) Tehlikeli ve zararlı maddelerin gerekli tedbirleri almadan taşınması, 
d) Ağırlık ve boyutları bakınıından taşınması özel izne bağlı olan eşyanın izin alınmadan yüklenmesi, 

taşınması ve taşıttırıliması, 
e) Gabari dışı yük yüklenmesi, açık yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi, 
f) Yükün, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkara

cak şekilde yüklenmesi, 
g) Yükün, her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki birşeye takılacak ve sivri 

çıkıntılar hâsıl edecek şekilde yüklenmesi, 
h) Sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sürme güvenliğimi bozacak ve tescil plakaları, ayırım işa

retleri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yüklenmesi, 
i) Çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve tedbirler yerine getirilemeden araçların çekilmesi, 
Yasaktır. 
Bu maddenin (a) bendi hükmüne aykırı olarak trafik belgelerinde, yazılı taşıma sınırlarını yüzde on (yüz

de on dahil) aşacak sekide yük taşıması yaptıkları tespit edilen sürücüler ikibin lira para cezası yüzde on
dan fazla aşacak şekilde yük taşıması yaptıkları tespit edilen sürücülerle (d) bendindeki şartlara uymayan 
sürücüler ise beşbin liradan oribin liraya kadar hafif para cezası ile onbeş günden kırkbeş güne kadar ha
fif hapis cezası ile cezalandırılirlar. 

Taşıma sınırının üstünde yolcu alan araç sürücüleri ile bu maddenin diğer bentleri hükümlerine uyma
yanlar binbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Ayrıca, bütün sorumluluk ve giderler araç işletene ait olmak üzere, fazla yolcuları en yakın yerleşim bi
riminde indirilir, yolcu taşıması dışında kalan taşıtlar ise gerekli şartlar sağlanıncaya kadar trafikten men 
edilir. 

Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücüleri ile ilgili kurallar 

MADDE 66. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
altmışaltına madde aynen kabul edilmiştir. 
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Araç manevralarını düzenleyen kurallar 

MADDE 67. — Manevralarda aşağıdaki kurallar uygulanır. 
a) Sürücülerin, park yapmış taşıtlar arasından çıkarken veya park yaparken, taşıt yolunun sağına veya 

soluna yanaşırken, sağa veya sola dönerken, karayolunu kullananlar için tehlike doğurabilecek ve bunların 
hareketlerini zorlaştıracak şekilde davranmaları yasaktır. 

b) Yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmek veya geriye gitmek yasaktır. İzin verilen hal. 
lerde bu manevraları yapacak sürücüler, karayolunu kullananlar için tehlike veya engel yaratmamak zorun
dadır. 

c) Dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde sürücülerin niyetlerini dönüş işaret ışıkları veya kol işareti ile 
açıkça ve yeterli şekilde belirtmesi, işaretlerin manevra süresince devam etmesi ve biter bitmez sona erdiril
mesi zorunludur. 

Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

KISIM - IV 

Yayalar, Hayvanla Çekilen veya Elle Sürülen Araçlarla Hayvan Sürücüleri ve Yarışlar Hakkında Kurallar 

Yayaların uyacakları kurallar 

MADDE 68. — Yayaların uyacakları kurallar aşağıda belirtilmiştir. 
a) Yayalar, aşağıda sayılan haller dışında, taşıt yolu bitişiğinde ve yakınında yaya yolu, banket veya alan 

varsa burada yürümek zorundadır. 
(1) Yönetmelikte belirtilen tedbirler alınmak şartıyla, diğer yayalar için ciddî rahatsızlık verecek bo

yutta eşyaları iten veya taşıyan kişiler ile, taşıt yolunun en sağ şeridinden fazla kısmını işgal etmemek, gece ve 
gündüz görüşün az olduğu hallerde de imkân oranında tek sıra halinde yürümek şartıyla bir yetkili veya gö
revli yönetiminde düzenli şekilde' yürüyen yaya kafileleri taşıtyolu üzerinde yürüyebilirler. 

(2) Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmaması veya bulunmaması hal
lerinde yayalar, bisiklet trafiğine engel olmamak şartıyla bisiklet yolunda bisiklet yolu yoksa taşıtyolu üze
rinde; imkân oranında taşıtyolu kenarına yakın olmak şartıyla yürüyebilirler. 

(3) Her iki tarafında, yaya yolu ve banket bulunmayan veya kullanılır durumda olmayan iki yönlü tra
fiğin kullanıldığı karayollarında veya kafileleri dışındaki yayalar, taşıtyolunun sol kenarını izlemek zorun
dadır. 

b) Taşıtyolunun karşı tarafına geçmek isteyen yayaların taşıtyolunu, yaya ve okul geçidi ile kavşak gi
riş ve çıkışları dışında herhangi bir yerden geçmeleri yasaktır. 

Yayalar, bu yerlerden geçerken; 
(1) Yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde, geçitte yayalar için ışıklı işaret varsa bu işaretlere uy

mak, 
(2) Geçitte yayalar için »şıklı işaret yoksa ve ge;it sadece taşıt trafiği ışıklı işareti veya yetkili kişi ta

rafından yönetil'iyorsa geçecekleri doğrultu açıldıktan sonra taşıtyoluna girmek, 

(3) Işıklı işaret veya yetkili kişilerin bulunmadığı geçitlerde veya kavşaklarda güvenlikleri açısından yak
laşan araçların uzaklık ve hızını göz önüne almak, 

Zorundadırlar. 
Ancak, yüzmetre kadar mesafede yaya geçidi ve kavşak bulunmayan yerlerde yayalar, taşıt trafiği için 

bir engel teşkil etmemek şartıyla ve yolu kontrol ederek kendi güvenliklerini sağladıktan sonra en kısa doğ
rultuda ve en kısa zamanda taşıtyolunu geçebilirler. 

c) Yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerle taşıtyolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engel
leyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları yasaktır. 

Bu madde hükümlerine uymayan yayalar üçyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
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Araç manevralarını düzenleyen kurallar 

MADDE 67. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
altmışyedinci madde aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM - IV 

Yayalar, Hayvanla Çekilen veya Elle Sürülen Araçlarla Hayvan Sürücüleri ve Yarışlar Hakkındaki Kurallar 

Yayaların uyacakları kurallar 

MADDE 68. — Yayaların uyacakları kurallar aşağıda beliırtilmiştir: 
a) Yayalar, aşağıda sayılan haller dışında, taşıt yolu bitişiğinde ve yakınında yaya yolu, banket veya 

alan varsa burada yürümek zorundadır. 
1. Yönetmelikte belirtilen tedbirler alınmak şartı ile diğer yayalar için ciddî rahatsızlık verecek boyutta 

eşyaları iten veya taşıyan kişiler ile, taşıt yolunun en sağ şeridinden fazla kısmımı işgal etmemek, gece ve 
gündüz görüşün az olduğu hallerde de imkân oranında tek sıra halinde yürümek şartı ile bir yetkili veya 
görevli yönetiminde düzenli şekilde yürüyen yaya ka fileleri taşıt yolu üzerinde yürüyebilirler. 

2. Yayaların yürümesine ayrılmış 'kısımların (kullanılmasının mümkün olmaması veya bulunmaması hal
lerinde yayalar, ıbisiklöt trafiğine engel olmamak şartı ile bisiklet youunda bisiklet yolu yoksa taşıt yolu 
üzerinde, imkân oranında taşıt yolu kenarına yakın olmak şartı 'ile yürüyebilirler. 

3. Her iki tarafında, yaya yolu ve banket bulunmayan veya kullanılır durumda olmayan iki yönlü tra
fiğin kullanıldığı karayollarında yaya kafileleri dışındaki yayalar, taşıt yolunun sol 'kenarım izlemek zorun
dadır. 

b) Taşıt yolunun karşı tarafına geçmek isteyen yayaların taşıt yolunu, yaya ve okul geçidi ile kavşak 
giriş ve çıkışları dışında herhangi bir yerden geçmeleri yasaktır. 

Yayalar, bu yerlerden geçerken; 
1. Yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde, geçitte yayalar için ışıklı işaret varsa bu işaretlere 

uymak, 
2. Geçitte yayalar için ışıklı işaret yoksa ve geçit sadece taşıt trafiği ışıklı işareti veya yetkili kişi ta

rafından yönetiliyorsa geçecekleri doğrultu açıldıktan sonra taşıt yoluna girmek, 
3. Işıklı işaret veya yetkili kişilerin 'bulunmadığı geçitlerde veya kavşaklarda güvenlikleri açısından yak

laşan araçların uzaklık ve hızım göz önüne almak, 
Zorundadırlar. 
Ancak, yüzmetre kadar mesafede yaya geçidi veya kavşak bulunmayan yerlerde yayalar, taşıt trafiği için 

bir engel teşkil etmemek şartı ile ve yolu kontrol ederek kendi güvenliklerini sağladıiktan sonra en kısa doğ
rultuda ve en kısa zamanda taşıt yolunu geçebilirler. 

c) Yaiya yollarında geçitlerde veya zorunlu hallerde taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engel
leyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları yasaktır. 

Bu madde hükümlerine uymayan yayalar üçyüz lira para cezası 'ile cezalandırılırlar. 
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Hayvanla çekilen, elle sürülen araçları sürenler ile hayvan sürücülerine ait kurallar 

MADDE 69. — Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, taşıtyolu üzerinde zorunlu haller dışında hay
van bulundurmak, karayollarının yasaklanmamış kesimlerinde ise hayvanla çekilen veya elle sürülen araçları, 
hayvanları, hayvan sürülerini ve binek hayvanlarını trafik kurallarına uymadan sürmek ve bunları sürme 
yeteneğinden yoksun kimselerin yönetimine vermek veya başıboş bırakmak yasaktır. 

Taşıtyolunu kullanmak zorunda olan hayvan sürü ve fümelerini sevk ve idare edenler yönetmelikte be
lirtilen usul ve şartlara uymak zorundadırlar. 

Bu madde hükümlerine uymayanlar bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Yarış ve koşulara ait kurdtar 

MADDE 70. — Yarış ve koşullarda trafik güvenliği bakımından aşağıdaki kurallar uygulanır. 
a) 'Bir il sınırı içindeki karayolları üzerinde yapılacak yarış ve koşullar için o ilin valiliğinden, 
b) Birden fazla il sınırları içindeki şehirlerarası karayollarında üzerinde yapılacak millî ve milletlerarası 

yarış ve koşular için, İçişleri Bakanlığından izin alınması zorunludur. 
Bu izin verilirken Bayındırlık Bakanlığının (Karayolları Genel Müdürlüğünün) uygun görüşü alınır. 
izinsiz yapılan yarış ve koşular görevlilerce derhal durdurulur. 
Yarış ve koşularda trafik güvenliği yönünden uygulanacak usul ve şartlar yönetmelikte gösterilir. 
Bu madde hükümlerine uymayanlar beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır

lar. 

KISIM - V 
Çeşitli Kurallar 

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ve sürme kuralları 

MADDE 71. — Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar öncelik sırasıyla şunlardır : 
a) Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar, 
b) İtfaiye araçları, 
c) Hükümlü veya sanığı takip eden veya emniyet 

bıta araçları, ve asayişi korumak için acele olay yerine giden za-
d) Bir trafik suçu işleyerek kaçan aracı takip eden veya trafik güvenliğini koruma yahut trafik kazasına 

el koyma amacı ile olay veya kaza yerine gitmekte olan görevlilere ait araçlar, 
e) Alarm sırasında sivil savunma hizmetlerinde görevli bulunan araçlar, 
f) Koruma ile görevli ekiplere ait araçlar, 
Bu araçlar görev halinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir. 
Bu hak, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, duyulur ve görünür geçiş üstünlüğü işa

retini vermek şartı ile kullanılır. 
Bu araçlar, bu Kanun ve Yönetmelikte yazıh trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı değildir. 
Bunların birbirleriyle karşılaşmalarında birinin diğerine göre geçiş üstünlüğü yukarıda yazılı olan sıraya 

göredir. 
Zorunlu olmadığı hallerde geçiş üstünlüğünü kullanmak yasaktır. 
Zorunluluk olmadığı halde ve gereksiz geçiş üstünlüğü hakkını kullanan sürücüler ikibin lira para cezası 

ile cezalandırılırlar. 

Ses, müzik ve görüntü cihazlarının kullanılması 

MADDE 72. — Araçlardaki ses, müzik ve görüntü cihazlarının, kanun ve yönetmelikte gösterilen şart
lara uyulmadan veya kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanılması yasaıktur. 
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Hayvanla çekilen, veya elle sürülen araçları sürenler ile hayvan sürücülerine ait kurallar 

MADDE 69. — Bayındırlık, Ulaştırma, îmar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
altmışdokuzuncu madde aynen kabul edilmiştir. 

Yarış ve koşullara ait kurallar 

MADDE 70. — Bayındırlık, Ulaştırma, îmar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
yetmişinci madde aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM - V 
Çeşitli Kurallar 

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ve sürme kuralları 

MADDE 71. — Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
yetmişbirinci madde aynen kabul edilmiştir. 

Ses, müzik ve görüntü cihazlarının kullanılması 

MADDE 72. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
yetmişikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Bu madde hükmüne uymayan sürücüler bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
Yönetmelikte belirtilen şartlara uymayan ses, müzik ve görüntü cihazları araçlardan söktürülür. 

Tedbirsiz ve saygısız sürme 

MADDE 73. — Karayolunda araçların gerekli tedbir ve dikkat göstermeksizin can ve mal güvenliğini 
tehlıikeye düşürecek veya zarar vereceik hız ve tarzda veya saygısızca sürülmesi, araçlardan birşey atılması 
veya dökülmesi yasaktır. 

Bu madde hükümlerine uymayanlar bin beşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Yaya ve okul geçitleri 

MADDE 74. — Tasarının yetmişdördüncü maddesi aynen kabul edilmiştir, 

Okul taşıtları 

MADDE 75. — Okul taşıtlarının «Dur» işaretini yaktıkları hallerde bütün araçların durması zorunlu
dur. 

«Dur» işaretinin sadece öğrencilerin binmeleri veya inmeleri sırasında ve yönetmelikte belirtilen hallerde 
yakılması zorunludur. 

Okul taşıtlarımın çalıştırılması şartları, zamanları ve nitelikleri Yönetmelikte belirtilir. 
Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Demiryolu geçitleri 

MADDE 76. — Demiryolu geçitlerinde : 
a) Sürücülerin demiryolu geçitlerini, geçidin durumuna uygun olmayan hızla geçmeleri, ışıkla veya sesli 

işaretin vereceği dur talimatına uymamal'arı, taşıityolu üzerine indirilmiş veya 'indirilmekte olan tam veya 
yarım bariyerler varken geçide girmeleri yasaktır. 

b) Işıklı işaret veya ibariyerle donatılmamış demiryolu geçitlerini geçmeden önce, sürücülerin durmaları, 
herhangi bir demiryolu aracının ya'klaşmamakta olduğundan e m i n ,01yuktan sonra geçmeleri zorunludur. 

Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler ikibin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Çocuk, hasta ve sakat taşıtları, gözleri görmeyen yayalar, yürüyüş kolları 

MADDE 77. — Tasarının yetmişyedinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sürücülerin ve yolcuların koruyucu tertibatı kullanma zorunluluğu 

MADDE 78. — Belirli sürücülerin ve yolcuların, araçların sürülmesi sırasında şehirlerarası yollarda ko
ruyucu tertibat kullanmaları zorunludur. 

Kullanma ve yolların özelliği gözetilerek hangi sürücülerin ve yolcuların şehir içi ve şehirlerarası yollar
da hangi şartlarda hangi koruyucu tertibatı kullanacakları ve koruyucuların nitelikleri ve nicelikleri Yönet
melikte belirtilir. 

Bu madde hükmüne uymayanlardan beşyüz lira para cezası alınır. 

Karayolu üzerindeki park yerlerinde ücret almaya yetkililer 
MADDE 79. — Karayolu üzeri park yerindeki araçlar için sadece karayolunun bakımından sorumlu ku

ruluş birimlerince ücret alınabilir. 
Bunlar dışında hiçbir gerçek veya tüzelkişi herhangi bir şekilde para alamaz. Bu park yerleri hiçbir şe

kilde kiralanamaz. 
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Tedbirsiz sürme 

MADDE 73. — Karayolunda araçların gerekli tedbir ve dikkat göstermeksizin can ve mal güvenliğini 
tehlikeye düşürecek veya zarar verecek hız ve tarzda sürülmesi, araçlardan birşey atılması veya dökülmesi 
yasaktır. 

Bu madde hükümlerine uymayanlar binbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Yaya ve okul geçitleri 

MADDE 74. — Tasarının yetmişdördüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Okul taşıtları 

MADDE 75. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve' iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
yetmişbeşinci madde aynen kabul edilmiştir. 

Demiryolu geçitleri 

MADDE 76. — Demiryolu geçitlerinde: 
a) Sürücülerin demiryolu geçitlerini, geçitin durumuna uygun olmayan hızla geçmeleri, ışuklı veya sesli 

işaretin vereceği dur tai'imatma uymamaları, taşıt yolu üzerine indirilmiş veya indirilmekte olan tam veya 
yarım bariyerler varken geçide girmeleri yasaktır. 

b) Işıklı işaret veya ıbariyerlerle donatılmamış demiryolu geçitlerini geçmeden önce, sürücülerin durma
ları, herhangi bir demiryolu aracının yaklaşmamakta olduğuna emin olduktan sonra geçmeleri zorunludur. 

Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler ikiıbin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Çocuk, hasta ve sakat taşıtları, gözleri görmeyen yayalar, yürüyüş kolları 

MADDE 77. — Tasarının yetmişyedinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sürücülerin ve yolcuların koruyucu tertibatı kullan ma zorunluluğu 

MADDE 78. — Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
yefcmişsekizinci madde aynen kabul edilmiştir. 

Karayolu üzerindeki park yerlerinde ücret almaya yetkililer 
MADDE 79. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi

len yetmişdokuzuncu madde aynen kabul edilmiştir. 
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Park ücreti, alınma şekli ve diğer esaslar Yönetmelikte belirtilir. 
Bu madde hükmüne uymayanlardan ikibin lira para cezası alınır. 

MADDE 80. — Trafikle ilgili diğer kurallar ile tehlikeli madde taşıyan araçlar, çeken, çekilen araçlar, 
kol ve grup halinde seyreden araçlar ve hayvan sürüleri taşıma sınırı ve gabari ölçüleri ile yük ve yolcu 
taşınması ile ilgili diğer kurallar ve şartlar Yönetmelikte gösterilir. 

BÖLÜM - VII 
Trafik Kazaları 

Trafik kazalarına karışanlar ile ilgili kurallar 

MADDE 81. — Trafik kazalarına karışanlar : 
a) Hareket halinde iseler trafik için ek bir .tehlike yaratmayacak şekilde hemen durmak, kaza alamtinda 

trafik güvenliği için gereken tedbirleri almak, 
b) Kazada ölen veya ciddî şekilde yaralanan var ise ve bu kaza trafiği can ve mal güvenliğini etkile

miyorsa, sorumluluğun saptanmasında yararlı olacak kanıt ve izler dahil, kaza yerindeki durumu değiştir
memek, 

c) Kazaya karışan kişiler tarafından istendiği takdirde kimliğini, adresini, sürücü ve trafik belgesi ile 
sigorta poliçesi tarih ve numarasını bildirmek ve göstermek, 

d) Kazayı; yetkili ve görevli memurlara bildirmek bunlar gelinceye kadar veya bunların iznini almadan 
kaza yerinden ayrılmamak, 

e) Sürücüsü, mal sahibi veya ilgili kişilerin bulunmadığı sırada taşıt, araç, eşya veya mülklere zarar ve
ren sürücüler, zarar verdikleri taşıt, araç, eşya veya mülkün sahibini veya ilgili 'kişileri bulmak, ilgilileri bu
lamadıkları takdirde durumu tespit etmek ve zarar verilen şey üzerine yazılı bilgi bırakmak, trafik zabıtası
na veya ilgili zabıtaya en kısa zamanda bilgi vermek, 

Zorundadırlar. 
Yalnız maddî hasar meydana gelen kazalarda, kazaya dahil kişilerin tümü, yetkili ve görevli ikisinin gel

mesine lüzum görmezlerse, bunu yazılı olarak saptamak suretiyle kaza yerinden ayrılabilirler. 
Anlaşma hali dışında maddî hasadı, ölümlü ve yaralanmalı trafik, (kazalarında, zabıtanın iznini almadan 

olay yerimden ayrılan veya (b) bendindeki hükümlere uymayan sürücüler beşbin liradan onbin liraya kadar 
hafif para cezası ve bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezası ile sürücü belgelerinin bir aydan üç aya ka
dar geri alınması cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu maddenin diğer hükümlerine uymayanlardan iki bin lira para cezası alınır. 

Trafik kazalarında yükümlülük 

MADDE 82. — Karayollarında meydana gelecek trafik kazalarına hemen el konmasını, ölü ve yaralıla
rın taşınmasını veya yaralıların tedavisini veya 'sanıkların yakalanmasını sağlamak için; 

a) Kaza yerinden geçmekte olan veya kazaya karışmış bulunan araçların sürücüleri ilk yardım önlem
lerini almaya, götürmeleri gerekli olan yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmeye ve en yakın zabı
taya haber vermeye, 

b) Şehirlerarası akaryakıt istasyonlarında, sahipleri veya işletenleri her an kullanılabilir, belirlenen stan
dartlara uygun ilk yardim malzemesi bulundurmaya, 

c) Tamirhane, servis istasyonu, garaj sahip ve sorumluları; 'tesislerine, ölüm veya yaralanma ile sonuç
lanan bir kaza geçirmiş olduğu belli olan veya üzerinde suç belirtisi bulunan bir araç gelince gecikmek
sizin zabıtaya haber vermeye ve bunları bir deftere işlemeye, 

Mecburdurlar. 
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MADDE 80. — Bayındırlık, Ulasitırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len seksenindi madde aynen kabul edilmiştir. 

KISIM - VH 
Trafik Kazaları 

Trafik kazalarına karışanlar ile ilgili kurallar 

MADDE 81. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len seksenbirinci madde aynen ka'bul edilmiştir. 

Trafik kazalarında yükümlülük 

MADDE 82. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len sekseni'kinci madde aynen kabul edilmiştir. 
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Bu maddenin (a) ve (b) bentleri hükmüne uymayanlardan ikihin lira para cezası alınır; (c) bendi hükmü
ne uymayanlar ikibin liradan tbeşbin liraya kadar hafif para ve on günden iki aya 'kadar hafif hapis cezası 
ile cezalandırılır. 

Trafik kazalarına el koyma ve bilirkişilik 

MADDE 83. —Trafik kazalarına : 
a) Adlî yönden gereği yapılmak üzere mahallî zabıtaca, 
b) Kazanın oluş nedenlerini iz ve delillerini belirleyerek, trafik ikaza tespit tutanağı düzenlemek: üzere 

de trafik zabıtasınca el konulur. 
Trafik zabıtasının bulunmadığı veya ulaşamadığı karayollarında meydana gelen kazalarda trafik kaza 

tespit tutanağı mahallî zabıtaca düzenlenir ve 'bir örneği o yerin trafik zabıtasına gönderilir. 
Karayollarında meydana gelen ve yalnız maddî hasarla sonuçlanan trafik kazalarında tarafların anlaşma

sı halinde ve fiil 'başka bir suç oluşturmuyorsa adlî kovuşturma yapılmaz ve Türk Ceza Kanununun 565 inci 
maddesi hükmü uygulanmaz. 

Trafik 'kazalarında yolun trafiğe 'kapandığı hallerde; 
Trafilk zabıtası veya genel zabıta; iz ve delilileri kaybolmayacak şekilde işaretledikten ve gerekli işlemleri 

yaptıktan sonra, karayolunu trafiğe açmaya yetkilidir. 
Karayolunun trafiğe kapanmasına ölümlü ve hayatî tehlike yaratan yaralanmalı kazalar neden olmuş ve 

bu kaza can, mal ve trafik güvenliğini etkiliyor ve başka bir yoldan geçiş verilemiyorsa, Cumhuriyet Savcı
sının gecikeceğinin anlaşılması halinde, gereikli işaretlemeler yapılıp araç ve ölüler kenara alınaralk durum 
bir tutanakla tespit edildikten sonra yol trafiğe açılır. 

Trafik zabıtası: Usul kanunlarına göre görevlendirilirse, trafik kazalarında bilirkişilik yapar. 
Trafik kazaları, kaza tahkik memurluğu, biİrkiş'ilik ve bunlarda aranacak şartlar ile diğer esaslar Yö

netmelikte gösterilir. 

Trafik kazalarında sürücü kusurlarının tespiti ve tanı kusur sayılan haller 

MADDE 84. — Taşıt ve araç sürücüleri trafik kazalarında; 
a) Kırmızı ışıklı trafik işaretlerinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme, 
b) Taşıt giremez trafik işareti bulunan -karayoluna veya bölünmüş karayolunda, karşı yönden gelen 

trafiğin kullandığı şerit rampa veya bağlantı yollarıma girme, 
c) İkiden fazla şeritli taşıt yollarında, karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne 

girme, 
d) Arkadan çarpma, 
e) Geçme yasağı olan yerlerde geçme, 
f) Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma, 
g) Şeride tecavüz etme, 
h) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, 
ı) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymama, 
j) Manevraları düzenleyen genel şartlara uymama, 
k) Yerleşim birimileri dışındaki karayolunun taşıt yolu üzerinde, zorunlu haller dışında park etme veya 

duraklama ve her durumda gereikli tedbirleri almama, 
1) Park için ayrılmış yerlerde veya ıtaşıt yolu dışında kurallara uygun olarak park edilmiş taşıt ve araç

lara çarpma, 
Hallerinde aslî kusurlu isayılırlar. 
Ancak, kazada bu hareketlerden herhangi biri, kazaya karışan araç sürücülerinden birden fazlası tara

fından yapılmış veya kaza bu hareketler dışında kurallara, yasaklamalara ve kısıtlamalara, talimatlara uyul-
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Trafik kazalarına el koyma ve bilirkişilik 

MADDE 83. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len seksenüçüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Trafik kazalarında sürücü kusurlarının tespiti ve tam kusur sayılan haller 

MADDE 84. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len seksendördüncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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maması nedenlerinden doğmuşsa, karayolunu kullananlar için kusur oranları Yönetmelikte belirtilen esaslara 
göre tespit edilir. 

BÖLÜM - VIII 
Hukukî Sorumluluk ve Sigorta 

KISIM - I 
İşletenin Hukukî Sorumluluğu 

işletenin sorumluluğu 

MADDE 85. — Bir motorlu aracın karayolunda işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmiasına 
veya bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın işleteni bu zarardan sorumlu olur. 

Park eden 'bir motorlu aracın sebep olduğu trafik kazasından dolayı işletenin sorumlu tutulabilmesi için, 
zarar görenin, kazanın oluşumunda, işleten veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere 'ilişkin bir kusu
run varlığım veya araçtaki bozukluğun kazaya sebep olduğunu ispat etmesi gerekir. 

işleten, hâkimin takdirine göre, kendi aracının katıldığı bir kazadan sonra yapılan yardım çalışmaları
nın sebep olduğu zararlardan da sorumlu tutulabilir. Ancak, bu durumda, işletenin sorumlu kılınabilmesi 
için, kazadan kendisinin sorumlu olması veya yardımın doğrudan doğruya kendisine ya da araçta bulunan 
yolculara yapılması gerekir. 

İşleten, aracın sürücüsünün ya da aracın kullanılmasına katılan yardımcı kişilerin kusurundan, kendi 
kusuru gibi sorumludur, 

İşletenin sorumluluktan kurtulması veya sorumluluğun azaltılması 

MADDE 86. — İşleten, kendisinin veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin kusuru bulunmaksı
zın ve araçtaki bir bozukluk kazayı etkilemiş olmaksızın, kazanım bir mücbir sebepten veya zarar görenin 
yahut bir üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat ederse sorumluluktan kurtulur. 

Sorumluluktan kurtulamayan işleten, kazanın oluşunda zarar görenin kusurunun bulunduğunu ispat eder
se, hâkim, durum ve şartlara göre tazminat miktarını indirebilir. 

Genel hükümlerin uygulanması 

MADDE 87. — Yaralanan veya ölen kişi, hatır için karşılıksız taşınmakta ise veya motorlu araç, ya
ralanan veya ölen kişiye hatır için karşılıksız verilmiş bulunuyorsa, işletenin sorumluluğu, 

Motorlu aracın maliki ile işleteni arasındaki ilişkide araca gelen zararlardan dolayı sorumluluk, genel 
hükümlere tabidir. 

Zarar görenin beraberinde bulunan bagaj ve benzeri eşya dışında araçta taşınan eşyanın uğradığı zarar
lardan dolayı işletenin sorumluluğu da genel hükümlere tabidir. 

Zarar verenlerin birden fazla olması 

MADDE 88. — Bir motorlu aracın katıldığı bir kazada, bir üçüncü kişinin uğradığı zarardan dolayı, 
birden fazla kişi tazminatla yükümlü bulunuyorsa, bunlar müteselsil olarak sorumlu tutulur. 

Birden fazla kişinin sorumlu olduğu durumlarda, bunlar arasındaki ilişki bakımından zarar, olayın bü
tün şartları değerlendirilerek paylaştırılır. Özel durumlar ve özellikle araçların işletme tehlikeleri, zararın iç 
ilişkide başka türlü paylaştırılmasını haklı göstermedikçe, işletenler, kusurları oranında zarara katlanırlar. 
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KISEM - vra 
Hukukî Sorumluluk ve Sigorta 

BÖLÜM - I 
işletenin Hukukî Sorumluluğu 

İşletenin sorumluluğu 

MADDE 85. — Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len seksenbeşinci madde aynen kabul edilmiştir. 

İşletenin sorumluluktan kurtulması veya sorumluluğun azaltılması 

MADDE 86. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len seksenaltmcı madde aynen kabul edilmiştir. 

Genel hükümlerin uygulanması 

MADDE 87. — Yaralanan veya ölen kişi, hatır için karşılıksız taşınmakta ise veya motorlu araç, yarala
nan veya ölen kişiye hatır için karşılıksız verilmiş bulunuyorsa, işletenin sorumluluğu ve motorlu aracın 
maliki ile işleteni arasındaki ilişkide araca gelen zararlardan dolayı sorumluluk, genel hükümlere ta'bidir. 

Zarar görenin beraberinde bulunan bagaj ve benzeri eşya dışında araçta taşınan eşyanın uğradığı za
rarlardan dolayı işletenen sorumluluğu da genel hükümlere ta'bidir. 

Zarar verenlerin birden fazla olması 

MADDE 88. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len seksensekizinci madde aynen kabul edilmiştir. 
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İsletenler arasında zararın giderimi 

MADDE 89. — Birden çok motorlu aracın katıldığı bir kazada işletenlerden bini bedensel 'bir zarara 
uğrarsa, özel durumlar ve özellikle işletme tehlikeleri başka türlü paylaştırmayı haklı göstermedikçe, kaza
ya katılan araçların işletenleri kendilerine düşen kusur oranında, zararı gidermekle yükümlüdürler . 

işletenlerden birine ait bir şeyin zarara, uğraması halinde, zarar gören, ancak zarar veren işletenin veya 
eylemlerinden sorumlu tutulduğu, kimsenin kusuru veya geçici olarak temyiz gücünü kaybetmesi ya da za
rar verene ait araçtaki bir bozukluk yüzünden zararın vuku bulduğunu ispat ederse, zarar veren işleten taz
minatla yükümlü tutulur. 

Tazminatla yükümlü olan işletenler, zarar gören işletene karşı müteselsilen sorumludurlar. 

Maddî ve manevî tazminat 

MADDE 90l — Maddî tazminatın biçimi ve kapsamı Î\Q manevî tazminat konularında Borçlar Kanunu
nun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanır. 

Ölen veya yaralananın olağan dışı yüksek bir gelirinin bulunması halinde hâkim olayın bütün şartlarını 
değerlendirerek, tazminatı uygun ıbir miktara indirebilir. 

KISIM - II 
Sigorta 

' Malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorunluluğu 

MADDE 91. — işletenlerin, bu kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumlulukları
nın karşılanmasını sağlamak üzere malî sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur. 

Zorunlu malî sorumluluk sigortasına ilişkin primler peşin oilarak ödenir. 
Turistlere ait taşıtlarla, milletlerarası çok taraflı veya karşılıklı anlaşmalar kapsamına giren yabancı pla

kalı taşıtların Türkiye'de geçerli milletlerarası- anlaşmalarla kabul edilmiş sigortaları yoksa, ıbunlar için zo
runlu malî sorumluluk sigortası; Türkiye 'sınırlarına girişleri sırasında yapılır. 

Bu madde hükmüne uymayanlardan ikinin lira para cezası alınır. 
Zorunlu malî sorumluluk sigortası bulunmayan veya 106 ncı maddeye göre kamu araçları Garanti Fo-. 

nundan yararlanma kaydı olmayan araçlar trafikten men edilirler. 

Zorunlu malî sorumluluk sigortası dışında kalan hususlar 

MADDE 92. — Aşağıdaki hususlar, zorunlu malî sorumluluk sigortası kapsamı dışındadırlar. 
a) işletenin; bu kanun uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği talepler, 
b) işletenin; eşinin, usul ve füruuınun kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte ya

şadığı kardeşlerinin, mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler, 
c) 'işletenin; bu kanun uyarınca sorumlu tutulmadığı şeye gelen zararlara ilişkin talepler, 
d) Bu kanunun 105 inci maddesıinin üçüncü fıkrasına göre zorunlu malî sorumluluk sigortasının temi

natı altında yapılacak motorlu araç yarışlarındaki veya yarış denem elerindeki kazalardan doğan talepler, 
e; Motorlu araçta taşınan eşyanın uğrayacağı zararlar, 
f) Manevî tazminata ilişkin talepler. 

En az sigorta tutarları 

MADDE 93. — Zorunlu malî sorumluluk sigortasının en az tutarları, araçların cinsine göre Ticaret Ba
kanlığınca gerektikçe tespit edilir ve yayınlanır. 
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İşletenler arasında zararın tazmini 

MADDE 89. — Birden çok motorlu aracın katıldığı bir kazada işletenlerden biri bedensel bir zarara 
uğrarsa, özel durumlar ve özellikle işletme tehlikeleri başka türlü paylaştırmayı haklı göstermedikçe, kaza
ya katılan araçların işletenleri kendilerine düşen kusur oranında, zararı gidermekle yükümlüdürler. 

Iştelerilerden birine ait bir şeyin zarara uğraması halinde, zarar gören, ancak zarar veren işletenin veya 
eylemlerinden sorumlu tutulduğu kimsenin kusuru veya geçici olarak temyiz gücünü kaybetmesi ya da za
rar verene ait araçtaki bir bozukluk yüzünden zararın vuku bulduğunu ispat ederse, zarar veren işleten taz
minatla yükümlü tutulur. 

Tazminatla yükümlü olan işletenler, zarar gören işletene karşı müteselsilen sorumludurlar. 

Maddî ve manevî tazminat 

MADDE 90. — Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len doksanıncı madde aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM - II . ' 
Sigorta 

Malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorunluluğu 

MADDE 91. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len doksanbirinci madde aynen kabul edilmiştir. 

Zorunlu Malî Sorumluluk sigortası dışında kalan hususlar 

MADDE 92. — Aşağıdaki hususlar, zorunlu malî sorumluluk sigortası kapsamı dışındadırlar. 
a) İşletmenin; bu kanun uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği talep

ler, 
b) işletenin; eşinin, usul ve füruunun kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşa

dığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler, 
c) işletenin; bu kanun uyarınca sorumlu tutulmadığı şeye gelen zararlara ilişkin talepler, 
d) Bu kanunun 105 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre zorurilu malî sorumluluk sigortasının temi

natı altında yapılacak motorlu araç yarışlarındaki veya yarış denemelerindeki kazalardan doğan talepler, 
e) Motorlu aradta taşınan eşyanın uğrayacağı zararlar, 
f) Manevî tazminata ilişkin talepler. 

En az sigorta tutarları 

MADDE 93. — Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edi
len döksanüçüncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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Sigorta sözleşmesinin verilmesi ve isletenin değişmesi halinde yapılacak işlemler 

MADDE 94. — Zorunlu malî sorumluluk sigorta sözleşmesi örneği sigortacı tarafından ilgü tescil ku^ 
ruluşuna verilir^ 

Sigortalı aracın işleteninin değişmesi halinde, devreden kişi 15 gün içinde sigortacıya durumu bildir
mek zorundadır. Sigortacı, işletenin değişmesi halinde, durumu tescil yapan kuruluşa ihbar etmekle yüküm
lüdür. Bu durumda sigortacının sorumluluğu bildirme tarihinden (itibaren 15 gün devam eder. 

Sigortacı sigorta sözleşmesini durumun (kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde feshedebilir. 
Sigorta fesih tarihinden 15 gün sonrasına kadar geçerlidir.; 

Sigorta sözleşmesinin feshi halinde, sigortacı en geç 7 gün ve sözleşmenin yenilenmemesi halinde sürenin 
.bitiminden itibaren en geç 3 gün içinde tescili yapan kuruluşa bilgi vermek zorundadır. Aksi halde, sigor
tacının sorumluluğu bu bildirim yapılıncaya kadar devam eder. 

Bu madde hükmüne uymayanlardan bin lira para cezası 'alınır. 

Tazminatın azaltılması veya kaldırılması sonucunu doğuran haller 

MADDE 95. — Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve 
tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller zarar görene 
karşı ileri sürülemez, 

Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre, taz
minatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda sigorta ettirene veya sigortalıya (başvurabi
lir, 

Zarar görenlerin çokluğu 

MADDE 96. — Zarar görenlerin tazminat alacakları, sigorta sözleşmesinde öngörülen sigorta tutarın
dan fazla ise zarar görenlerden her birinin sigortacıya 'karşı yöneltebileceği tazminat talebi, sigorta tutarının 
tazminat alacakları toplamına olan oranına göre indirime tabi tutulur. 

Başka tazminat taleplerinin bulunduğunu bilmeksizin zarar görenlerden birine, veya bir kaçına kendileri
ne düşecek olandan daha fazla ödemede bulunan iyi niyetli sigortacı, yaptığı ödeme çerçevesinde, diğer za
rar görenlere karşı da borcundan kurtulmuş sayılır. 

Doğrudan doğruya talep ve dava hakkı 

MADDE 97. — Zarar gören zorunlu malî sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde doğrudan 
doğruya sigortacıya karşı talepte bulunabileceği gibi dava da açabilir. 

Tedavi giderlerinin ödenmesi 

MADDE 98. — Motorlu araçların sebep oldukları kazalarda yaralanan kimselerin ilk yardım, muayene 
ve kontrol veya bu yaralanmadan •ötürü ayakta, klinikte, hastane ve diğer yerlerdeki tedavi giderleri ile te
davinin gerektirdiği diğer giderleri aracın zorunlu malî sorumluluk sigortasını yapan sigortacı başvurma tari
hinden itibaren 8 iş günü içinde ve zorunlu malî sorumluluk sigortası sınırları kapsamında öder. 

Birden çok aracın karıştığı bir trafik kazasında, zarar gören kişiler, araçların sigortacılarından herhan
gi birine veya aracın yararlandığı Kamu Araçları Garanti Fonuna başvurarak zararın giderilmesini isteye
bilirler. Giderleri ödeyen sigortacı veya Garanti Fonu, ödediği miktarın sorumluluk oranlarına göre paylaşıl
masını diğerlerinden talep edebilir. 

Zarara sebep olan aracın bilinmemesi veya geçerli bir zorunlu malî sorumluluk sigortasının bulunmama
sı veya sigartacının iflas etmesi veya çalınan aracın işleteninin sorumlu tutulamaması hallerinde, birinci fıkra
da belirtilen giderler, 108 inci maddede öngörülen garanti fonu tarafından ödenir^ 
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Sigorta sözleşmesinin verilmesi ve işletenin değişmesi halinde yapılacak işlemler 

MADDE 94. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
doksandördüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Tazminatın azaltılması veya kaldırılması sonucunu doğuran haller 

MADDE 95. — Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve iskân, Turizm ve Tamtma Komisyonunca kabul edilen 
doksanbeşinci madde aynen kabul edilmiştir. 

Zarar görenlerin çokluğu 

MADDE 96. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
doksanaltıncı madde aynen kabul edilmiştir. 

Doğrudan doğruya talep ve dava hakkı 

MADDE 97. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
doksanyedinci madde aynen kabul edilmiştir. 

Tedavi giderlerinin ödenmesi 

MADDE 98. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
doksansekizinci madde aynen kabul edilmiştir. 
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Bu madde hükmüne uymayan sigortacılar, onbin liradan otuzbin liraya kadar hafif para cezası ile ce
zalandırılırlar. 

Tazminat ve giderlerin ödenmesi 

MADDE 99. — Sigortacılar, hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi ra
porunu, sigortacının merkez veya kuruluşlarından ıbirine ilettiği ıtarihten itibaren 8 iş günü içinde zorunlu 
malî sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarları hak sahibine ödemek zorundadırlar. 

Ödemeyi yapan sigortacı, ödenen miktarın sorumluluk oranlarında paylaşılmasını diğer sigortacılardan ya
zılı olarak talep eder. 

Diğer sigortacılar talep tarihlinden itibaren 8 İş günü içinde kendilerine düşen miktarı talepte bulunana 
öder, 

Bu madde* hükmüne uymayan sigortacılar onbin liradan otuzbin liraya kadar hafif para cezası ile ceza
landırılırlar. 

İhtiyarî malî sorumluluk sigortasına uygulanacak hükümler 

MADDE 100. — Bu kanunun sorumluluğun kaldırılması veya tazminatın azaltılmasına ilişkin 95 inci mad
desi, doğrudan doğruya talep ve dava hakkına ilişkin 97 nci maddesi ve zaman aşımına ilişkin 109 uncu 
maddesi ihtiyarî malî sorumluluk sigortasında da uygulanır. 

Sigorta sözleşmesi yapmaya yetkili sigorta şirketleri ve sigorta yapma zorunluluğu 

MADDE 101. — Bu kanunda öngörülen zorunlu malî sorumluluk sigortası Türkiye'de kaza sigortası 
dallında çalışmaya yetkili olan sigorta şirketleri tarafından yapılabilir. 

Bu sigorta şirketleri zorunlu malî sorumluluk sigortasını.yapmakla yükümlüdürler. 
Bu madde hükmüne uymayan sigorta şirketleri onbin liradan otuzbin liraya kadar hafif para cezası ile 

cezalandırılırlar. 

KISIM - III 
Özel Durumlar 

Motorlu araç römorkları 

MADDE 102. — Bir römorkun veya yarı römorkun veya çekilen bir aracın sebep olduğu zarardan do
layı, çekicinin işleteni, motorlu aracı işletenin sorumluluğuna ilişkin hükümlere göre sorumlu tutulur. Çeki
len araçla ilgili olarak sorumluluk genel hükümlere tabidir. 

Çekicinin sorumluluk sigortası, çekiciyi işletenin, römorkun sebep olduğu zarardan dolayı sorumluluğunu 
da kapsar, 

insan taşımada kullanılan römorklar, römork için ek bir sorumluluk sigortası yaptırılarak tüm katarın 
en az zorunlu malî sorumluluk sigortası tutarlarının kapsamına girmesi sağlanmadıkça, trafiğe çıkarılamaz. 

Motorsuz taşıtlar ve motorlu bisiklet 

MADDE 103. — Motorsuz taşıtlar ile motorlu bisiklet sürücülerinin hukukî sorumluluğu genel hüküm
lere tabidir. 

Motorlu araçlarla ilgili meslekî faaliyette bulunanlar 

MADDE 104. — Motorlu araçlarla ilgili meslekî faaliyette bulunan teşebbüslerin sahibi, gözetim, ona
rım, bakım, alım - satım, araçta değişiklik yapılması ya da benzeri bir amaçla kendisine bırakılan 'bir mo-
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Tazminat ve giderlerinin ödenmesi 

MADDE 99. — Sigortacılar, hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi raporu
nu, sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine ilettiği tarihten itibaren 8 işgünü içinde zorunlu malî 
sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarları hak sahibine Ödemek zorundadırlar. 

Ödemeyi yapan sigortacı, ödenen miktarın sorumluluk oranlarında paylaşılmasını diğer sigortacılardan ya
zılı olarak talep eder. Diğer sigortacılar talep tarihinden itibaren 8 işgünü içinde kendilerine düşen miktarı 
talepte bulunana öder. 

Bu madde hükmüne uymayan sigortacılar onbin liradan otuzbin liraya kadar hafif para cezası ile ce
zalandırılırlar. 

İhtiyarî malî sorumluluk sigortasına uygulanacak hükümler 

MADDE 100. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
yüzüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Sigorta sözleşmesi yapmaya yetkili sigorta şirketleri ve sigorta yapma zorunluluğu 

MADDE 101. — Bu Kanunda öngörülen zorunlu malî sorumluluk sigortası Türkiye'de kaza sigortası 
dalında çalışmaya yetkili olan sigorta şirketleri tarafından yapılır. Bu sigorta şirketleri zolunlu malî sorumlu
luk sigortasını yapmakla yükümlüdürler. 

Bu madde hükmüne uymayan sigorta şirketleri onbin liradan otuzbin liraya kadar hafif para cezası ile 
cezalandırılırlar. 

BÖLÜM - III 
Özel Durumlar 

Motorlu araç römorkları 

MADDE 102. — Bir römorkun veya yarı römorkun veya çekilen bir aracın sebep olduğu zarardan do
layı, çekicinin işleteni, motorlu aracı işletenin sorumluluğuna ilişkin hükümlere göre sorumlu tutulur. Çekilen 
araçla ilgili olarak sorumluluk genel hükümlere tabidir. 

Çekicinin sorumluluk sigortası, çekiciyi işletenin, römorkun sebep olduğu zarardan dolayı sorumluluğunu 
da kapsar. 

tnsan taşımada kullanılan römorklar, römork için ek bir sorumluluk sigortası yaptırılarak tüm katarın 
en az zorunlu malî sorumluluk sigortası tutarlarının kapsamına girmesi sağlanmadıkça, trafiğe çıkarılamaz. 

Motorsuz taşıtlar ve motorlu bisiklet 

MADDE 103. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
yüzüçüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Motorlu araçlarla ilgili meslekî faaliyette bulunanlar 

MADDE 104. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
yüzdördüncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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torlu aracın karayolunda sebep olduğu zararlardan dolayı, işleiten gibi sorumlu tutulur. Aracın işleteni ve 
•araç için zorunlu malî sorumluluk sigortası yapan sigortacısı bu zararlardan sorumlu değildir. 

Yukarıda yazılı teşebbüs sahipleri ile motorlu araç üretenler, kendilerine ait olan veya kendilerine bıra
kılan motorlu araçların tümünü kapsanmak üzere esasları Ticaret Bakanlığınca tespit edilecek bir zorunlu 
malî sorumluluk sigortası yaptırmaya mecburdurlar. 

işletenin sorumluluk sigortasına ilişkin hükümler, burada da uygulanır. 
Motorlu araçları meslekî veya ticarî amaçlar için elinde bulunduran teşebbüs sahipleri bu araçların Yö

netmelikte gösterilecek biçimde bir defterini tutmakla yükümlüdürler. 
Bu madde hükümlerine uymayan teşebbüs sahipleri hakkında onbin liradan otuzbin liraya kadar hafif 

para cezası hükmolunur. 

Yarışlar 

MADDE 105. — Yarış düzenleyicileri, yarışa katılanların veya onlara eşlik edenlerin araçları ile göste
ride kullanılan diğer araçların sebep olacakları zararlardan dolayı, motorlu araç işletenin sorumluluğuna 
İlişiklin hükümler uyarınca sorumludurlar. 

Yarışçılarım veya onlarla birlikte araçta bulunanların uğrayacakları zararlarla, gösteride kullanılan araç
larım uğradıkları zararlardan dolayı sorumlululk genel hükümlere tabidir. 

Yarış düzenleyicilerinin, yarışa katılanların ve yardımcı kişilerin, yarış esnasında üçüncü kişilere karşı olan 
sorumluluklarını karşılamak üzere bir sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur. Bu gibi yarışlara izin ver
meye yetkili olan makamın talebi üzerine Ticaret Bakanlığı durum ve şartlara göre en az sigorta tutarla
rını belirlemekle görevlidir. Motorlu araçlar için yapılacak sigortalarda, en az sigorta tutarları zorunlu malî 
sorumluluk sigortasındaki tutarlardan az olamaz. Bu Kanunun, zarar görenin doğrudan doğruya sigortacı
yı dava edebilmesine ilişkin 97 nci maddesi hükümleri ile zarar görenlerin birden çok olması haline ilişkin 
96 nci maddesi hükümleri, burada da uygulanır. 

Yetkili makamdan izin alınmaksızın düzenlenen bir yarışta vukubulan zararlar, zarara sebep olan motorlu 
aracın sorumluluk sigortacısı tarafından karşılanır. Böyle bir durumda, sigortacı, yarış için özel bir sigor
tanın yapılmamış olduğunu bilen veya gerekli özenin gösterilmesi halinde bilebilecek olan işleten yahut işle
tenlere rücu edebilir. 

Bu madde hükümleri, ortalama hızı saatte en az elli Km. nin üstünde olan ya da ulaşılacak hıza göre 
değerlendirilme yapılması öngörülen motorlu araç veya bisiklet sporu gösterilerinde uygulanır. Bu hükümler 
yarış güzergâhının diğer trafiğe kapatılması halinde de geçerlidir. Bakanlar Kurulu, bu madde hükümlerinin, 
başka yarışlar bakımından da uygulanmasına karar verebilir. 

Devlete ve kamu tüzelkişilerine ait' araçlar 

MADDE 106. — Genel ve katma bütçeli kuruluşlara, il özel idareleri ve belediyelere ve kamu iktisadî 
teşebbüslerine ve kamu kuruluşlarına ait motorlu araçların sebep oldukları zararlardan dolayı, bu Kanunun 
işletenin hukukî sorumluluğuna ilişkin hükümleri uygulanır. Sözü geçen kuruluşlar, üçüncü kişilere gelen za
rarı karşılamak üzere zorunlu malî sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlü değildirler. 

Sözkonusu araçların sebep oldukları zararların karşılanması amacıyla Maliye Bakanlığı tarafından bir 
«Kamu Araçları Garanti Fonu» oluşturulur ve fona tahsis edilen tutar bloke edilir. 

Kamu Araçları Garanti Fonunun miktarı, ilgili kuruluşların fona yapacakları katkılar ile Fon tarafın
dan yapılacak ödemeler, bu Kanuna göre, yürürlüğe girişinden itibaren en geç bir yıl içinde Ticaret Ba
kanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikte belirtilir. 

Zarar görene «Garanti Fonu»ndan yapılacak ödemeler, bu Kanunda öngörülen en az sigorta tutarlarının 
altında olamaz. 95 inci maddenin 2 nci fıkrası hükmü fondan yapılacak ödemeler hakkında da uygulanır. 
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Yarıçlar 

MADDE 105. — Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve iskân, Turizm ve Tamtma Komisyonunca kabul edilen 
yüzbeşinci madde aynen kabul edilmiştir. 

Devlete ve kamu tüzelkişilerine ait araçlar 

MADDE 106. — Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve tskân, Turizm ve Tamtma Komisyonunca kabul edilen 
yüzaltıncı madde aynen kabul edilmiştir. 
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Çalınan veya gasbedilen araçlarda sorumluluk 

MADDE 107. — Bir motorlu aracı kullanmak amacıyla çalan veya gasbeden kimse işleten gibi sorumlu 
tutulur. Yolculuğun başında aracın çalınmış veya gasbedilmiş olduğunu bilen veya gereken özen gösterildiği 
takdirde öğrenebilecek durumda olan aracın sürücüsü de onunla birlikte müteselsilen sorumludur, işleten, 
kendisinin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerden birinin, aracın çalınmasında veya gasbedilmesinde ku
surlu olmadığını ispat ederse, sorumlu tutulamaz. işleten, sorumlu olduğu durumlarda diğer sorumlulara rücu 
edebilir. 

Aracın çalındığını veya gasbedildiğini bilerek binen yolculara karşı sorumluluk, genel hükümlere tabidir. 
Çalınmış veya gasbedilmiş motorlu araç bir olaya sebep olmuş ise işletende sorumlu değilse kişiye ge

len zararlar, 108 inci madde uyarınca Garanti Fonu tarafından karşılanır. 

KISIM - IV 
Garanti Fonu 

Garanti Fonu 

MADDE 108. — Bu Kanuna göre, zorunlu malî sorumluluk sigortasına tabi motorlu araçların sebep 
olacakları zararların, aşağıdaki durumlarda işletenin sorumluluğuna ilişkin kurallar uyarınca ve zorunlu sigorta 
tazminatı sınırları içinde karşılanması amacıyla, Maliye Bakanlığı tarafından bir Garanti Fonu oluşturulur. 

Garanti Fonuna aşağıdaki durumlarda başvurulur : 
a) Kazayı yapan motorlu aracın tespit edilememesi durumunda kişiye gelen zararlar için; 
b) Zorunlu malî sorumluluk sigortası yaptırılmak sızın trafiğe çıkarılan motorlu aracın kişiye verdiği za

rarlar için; 
c) Kazanın vukubulduğu sırada, zorunlu malî sorumluluk sigortasını yapan sigortacının iflası halinde, ki

şiye ve herhangi bir şeye gelen zararlar için; 
d) 107 nci maddenin son fıkrasında öngörülen durumlar için; 
Kazaya sebep olan aracın işleteninin, sonradan bulunması halinde Garanti Fonu ona ve sigortacısına rü

cu edebilir. Diğer durumlarda da' Garanti Fonunun sorumlulara başvurma ve sigortacının iflas masasına ka
tılma hakları saklıdır. 

Fonun gelirleri : Her yıl sigorta şirketlerince zorunlu malî sorumluluk sigortası için tahsil edilen safî prim
lerin % l'i ile sigorta yaptıranların, safî priminin % 2'si oranında sigorta şirketine ayrıca ödeyecekleri ka
tılma paylarından oluşur. 

Sigorta Şirketleri : Kendilerine ait katılma paylarını her yıl Mayıs ayı sonuna kadar, sigorta yaptıranlar
dan tahsil ettikleri katılma paylarını ise ertesi ayın sonuna kadar fon hesabına yatırırlar. 

Sözü edilen katılma paylarını zamanında veya tam olarak fon hesabına yatırmayan sigorta şirketleri on-
bin liradan otuzbin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu fonun kuruluşuna, işleyişine, fondan yapılacak ödemelere ve diğer hususlara ilişkin esaslar, Maliye 
Bakanlığı koordinatörlüğünde içişleri, Maliye, Bayındırlık, Ulaştırma ve Ticaret bakanlıklarınca müştere
ken hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir. 

KISIM - V 
Ortak Hükümler 

Zamanaşımı 

MADDE 109. — Motorlu araç kazalarından doğan maddî zararların giderilmesine ilişkin talepler, zarar 
görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve her halde, kaza gününden 
başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar. 
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Çalınan veya gasbedilen araçlarda sorumluluk 

MADDE 107. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
yüzyedinci madde aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM - IV 
Garanti Fonu 

Garanti fonu 

MADDE 108. — Bu Kanuna göre, zorunlu malî sorumluluk sigortasına tabi motorlu araçların sebep 
olacakları zararların, aşağıdaki durumlarda işletenin sorumluluğuna ilişkin kurallar uyarınca ve zorunlu sigor
ta tazminatı sınırları içinde karşılanması amacıyla, Ticaret Bakanlığı tarafından bir Garanti Fonu oluşturu
lur. 

Garanti Fonuna aşağıdaki durumlarda başvurulur: 
a) Kazayı yapan motorlu aracın tespit edilememesi durumunda kişiye gelen zararlar için; 
b) Zorunlu malî sorumluluk sigortası yaptırılmak sızın trafiğe çıkarılan motorlu aracın kişiye verdiği za

rarlar için; 
c) Kazanın vukubulduğu sırada, zorunlu malî so rumluluk sigortasını yapan sigortacının iflası halinde, 

kişiye ve herhangi bir şeye gelen zararlar için; 
d) 107 nci maddenin son fıkrasında öngörülen durumlar için; 
Kazaya sebep olan aracın işleteninin, sonradan bulunması halinde Garanti Fonu ona sigortacısına rücu 

edebilir, diğer durumlarda da Garanti Fonunun sorumlulara başvurma ve sigortacının iflas masasına katılma 
hakları saklıdır. 

Fonun gelirleri : Her yıl sigort şirketlerince zorunlu malî sorumluluk sigortası için tahsil edilen safi prim
lerin % 1 'i ile sigorta yaptıranların, safi priminin % 2'si oranında sigorta şirketine ayrıca ödeyecekleri ka
tılma paylarından oluşur. 

Sigorta şirketleri : Kendilerine ait katılma paylarını her yıl mayıs ayı sonuna kadar, sigorta yaptıranlardan 
tahsil ettikleri katılma paylarını ise ertesi ayın sonuna kadar fon hesabına yatırılır. 

Sözü edilen katılma paylarını zamanında veya tam olarak fon hesabına yatırmayan sigorta şirketleri on-
bin liradan otuzbin liraya kadar hafif para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Bu fonun kuruluşuna, işleyişine, fondan yapılacak ödemelere ve diğer hususlara ilişkin esaslar, Ticaret 
Bakanlığı Koordinatörlüğünde, İçişleri, Maliye, Bayındırlık, Ulaştırma ve Ticaret bakanlıklarınca müştereken 
hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir. 

BÖLÜM - V 
Ortak Hükümler 

Zamanaşımı 

MADDE 109. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
yüzdokuzuncu madde aynen kabul edilmiştir. 
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Dava, cezayı gerektiren bir eylemden doğar ve Ceza Kanunu bu eylem için daha uzun bir zamanaşımı sü
resi öngörmüş bulunursa, bu süre, maddî tazminat talepleri için de geçerlidir. 

Zamanaşımı, tazminat yükümlüsüne karşı kesilirse, sigortacıya karşı da kesilmiş olur. Sigortacı bakımın
dan kesilen zamanaşımı, tazminat yükümlüsü bakımından da kesilmiş sayılır. 

Motorlu araç kazalarında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları, kendi yükümlülüklerini 
tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak iki yılda zamanaşımı
na uğrar. 

Diğer hususlarda, genel hükümler uygulanır. 

Yetkili mahkeme 

MADDE 110. — Motorlu araç kazalarından dolayı hukukî sorumluluğa ilişkin davalar, sigortacının mer
kez veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acentanm bulunduğu yer mahkemelerinden birinde açı
labileceği gibi, kazanın vukubulduğu yer mahkemesinde de açılabilir. 

Sorumluluğa ilişkin anlaşmalar 

MADDE 111. — Bu Kanunla öngörülen hukukî sorumluluğu kaldıran ya da daraltan anlaşmalar geçer
sizdir. 

Tazminat miktarlarına ilişkin olup da, yetersiz veya fahiş olduğu açıkça belli olan anlaşmalar veya uz
laşmalar yapıldıkları tarihten başlayarak iki yıl içinde iptal edilebilir. 

BÖLÜM - IX 
Adlî Kovuşturma - Cezaların Uygulanması 

KISIM - I 
Adlî Kovuşturma 

Bu kanundaki suçlarla ilgili davalara bakacak mahkemeler ve yetkileri 

MADDE 112. — Bu kanundaki; hafif para cezasını veya bununla binlikte hafif hapis cezasını, belgelerin 
geri alınması ve iptali cezasını veya İşyerlerinin kapatılması cezasını gerektiren suçlarla ilgili davalara Tra
fik Mahkemelerinde, bunların bulunmadığı yerlerde yetki verilen Sulh Ceza Mahkemelerinde bakılır. 

Bu kanunda yazılı suçları işleyenler hakkındaki duruşmalar, 3005 sayılı Meşhud Suçların Muhakeme Usu
lü Hakkındaki Kanunun 1 inci maddesinin (A) bendindeki yer ve aynı Kanunun 4 üncü maddesindeki za
man kayıtlarına bakılmaksızın sözü edilen Kanun hükümlerine göre yapılır. 

Trafik suçlarına ait kesinleşen karar örnekleri, sürücülerin sicillerine işlenmek üzere mahkemelerce ilgili 
Trafik Şubelerine gönderilir. 

'Bu kanuna göre görülen davalar, 'diğer kanunlara göre görülen davalarla birleştirilemez. Bu kanunun 
uygulanmasında, suçun tekrarından söz edilen maddelerinin dışında tekerrür hükümleri uygulanmaz. 

Bu kanuna göre verilen hükümler diğer kanunlara göre; diğer kanunlara göre verilen hükümler bu kanu
na göre işlenen suçlarda tekerrüre esas olmaz. 

Bu kanunda yer alan «suçun tekrarından» maksat, daha önce verilmiş hükmün kesinleşme tarihinden iti
baren ıbir yıl içinde aynı suçun tekrar işlenmesidir. 

Askerî araçları süren kişiler ile, asker kişilerin bu kanunda yazılı suçlarla ilgili davalarına da bu mah
kemelerde bakılır. 

Askerî görev ve hizmetlerin yürütülmesi sırasında askeri araç sürücülerinin asker kişilere karşı işledik
leri trafik kazaları ile ilgili suçlarda 353 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. 

Bu kanunun; hafif para cezası veya hafif para cezası ile birlikte hafif hapis cezası yanında veya tek ba
şına belgelerin geri alınması, iptali veya işyerlerinin kapatılması cezası öngörülmüş olan maddelerindeki suç-
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Yetkili mahkeme 

MADDE 110. — Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
yüzonuncu madde aynen kabul edilmiştir. 

Sorumluluğa ilişkin anlaşmalar 

MADDE 111. — Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
yüzonbirinci madde aynen kabul edilmiştir. 

KISIM - IX 
Adlî Kovuşturma - Cezaların Uygulanması 

BÖLÜM - I 
Adlî Kovuşturma 

Bu Kanundaki suçlarla ilgili davalara bakacak mah kemeler ve yetkileri 

MADDE 112. — Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
yüzonikinci madde aynen kabul edilmiştir. 
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larda, Türk Ceza Kanununun 7.1.1981 tarihli ve 2370 sayıflı Kanunun birinci maddesi ile değiştirilen 119 
uncu Maddesindeki «kanun maddesinde ayrıca bir meslek veya sanatın tadîli cezasının bulunması bu madde 
hükmünün uygulanmasına engel olmaz» hükmü uygulanmaz. 

Duruşmasız olarak bakılacak davalar 

MADDE 113. — Trafik Mahkemeleri ile yetki verilen Sulh Ceza Mahkemelerinde, sadece sürücü belge
lerinin geçici olarak geri alınması cezasını gerektiren davalara duruşmasız bakılabilir. 

KISIM - II 
Cezaların Uygulanması 

Ceza veya suç tutanağı ve alındı makbuzu 

MADDE 114. — Mahkemelerce hükmedilecekler dışındaki para cezaları, suçun işlendiği anda yetkili 
memurlarca makbuz karşılığı tahsil plunur. 

Birkaç trafik suçunun bir arada işlenmesi halinde trafik zabıtasınca her suç için ayrı ayrı para cezası 
uygulanır. Ancak para cezası toplamı trafik zabıtasının verebileceği azamî ceza sınırını geçemez. 

Derhal ödenmeyen para cezaları trafik kuruluşlarında görevli sayman mutemetlerine ve mal sandıkları
na ödenebileceği gibi posta ile cezayı yazan trafik kuruluşuna gönderilöbilir veya mal saymanlıklarının o 
yerdeki bankalardaki hesabına da yatırılabilir. 

Posta veya bankalar vasıtası ile yapılan ödemelerde paranın postaya veriliş veya bankaya yatırılış tarihi 
ödeme tarihi sayılır. 

Paranın yatırıldığı mal sandığı, sayman mutemedi veya bankalar, tutanağı düzenleyen trafik kuruluşuna 
hemen bilgi vermek zorundadır. 

Peşin para cezasının hemen alınmasının mümkün olmadığı hallerde veya mahkemece bakılacak trafik 
suçu işleyenler hakkında ceza ve suç tutanağı düzenlenir. 

Dört nüsha olarak düzenlenen 'tutanağın bir örneği yerinde ilgiliye veridir. İkinci örnek Emniyet Genel 
Müdürlüğü Merkez birim'ine postalanır. 

Suç mahkemece bakılacak suçlardan ise üçüncü örnek beş iş günü içinde ilgili mahkemeye gönderilir. 
Değilse 'tahsil için ilgili trafik kuruluşunca takibe alınır ve para cezası tanınan son süre sonunda da. öden
mezse 6183 sayılı Amme Alacakları Kanununa göre takilp ve tahsil edilmek üzere ilgili mal sandığına gön
derilir, 

Tutanağın dördüncü nüshası değerlendirmelere esas olmak üzere ilgili birimde saklanır. 
Trafik para cezalarının peşin olarak tahsilinde veya takibinde kullanılacak makbuzun şekli ve kullanma 

esasları İçişleri ve Maliye 'Bakanlıklarınca müştereken tespit edilir ve Maliye Bakanlığınca bastırılarak Tra
fik kuruluşlarına dağıtımı sağlanır. 

Para cezalarının ödenme süresi 

MADDE 115. — Peşin ödenmeyen para cezalarının, tebliği tarihinden itibaren yirmi iş günü içinde 
ödenmesi gerekir. 

Yirmi iş günü İçinde ödenmeyen cezalar iki katına çıkar ve ödeme süresi otuz iş günü daha uzatılır. 
Bu süre içinde de ödenmeyen cezalar üç katına çıkar. 
Para cezaları ile mahkemelerce verilen ve sadece hafif para cezalarına ilişkin hükümler kesindir. 

Tescil plakasına göre tutanak düzenlenmesi 

MADDE 116. — Trafik zabıtasınca; sürücüsü tespit edilemeyen araçlarla trafik suçlarının işlenmesi ha
linde, aracın tescil plakasına göre tutanak düzenlenir. 
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Duruşmasız olarak bakılacak davalar 

MADDE 113. — Bayındırlık, Ulaştırma, îmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
yüzonüçüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM - II 
Cezaların Uygulanması 

Ceza ve suç tutanağı 

MADDE 114. — Trafik suçu işleyenler hakkındaki ceza veya suç tutanağı trafik zabıtası veya yetkili ve 
görevli kişilerce düzenlenir. 

Birkaç trafik suçunun bir arada işlenmesi halinde her suç için ayrı ceza uygulanır. 
Dört nüsha olarak düzenlenen tutanağın bir örneği yerinde ilgiliye verilir. İkinci örnek Emniyet Genel 

Müdürlüğü merkez birimine postalanır. 
Suç mahkemece bakılacak suçlardan ise üçüncü örnek beş işgünü içinde ilgili mahkemeye gönderilir. De

ğilse tahsil için ilgili trafik kuruluşunca takibe alınır. Ve para cezası tanınan süre sonunda da ödenmezse 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili mal sandığına 
gönderilir. 

Tutanağın dördüncü nüshası değerlendirmelere esas olmak üzere ilgili birimde saklanır. 
Mahkemelik suçlar dışında kalan para cezaları trafik kuruluşlarınca görevli sayman mutemetlerine ve 

mal sandıklarına ödenebileceği gibi cezayı yazan ilgili trafik kuruluşuna posta ile de gönderilebilir veya mal 
sandıklarının o yerdeki bankalardaki hesabına da yatırılabilir. 

Posta veya bankalar vasıtasıyla yapılan ödemelerde paranın postaya veriliş veya bankaya yatırılış tarihi 
ödeme tarihi sayılır. 

Paranın yatırıldığı mal sandığı, sayman mutemedi veya bankalar, tutanağı düzenleyen ilgili trafik kurulu
şuna müteakip işgününde bilgi vermek zorundadır. 

Trafik para cezalarının tahsilinde veya takibinde kullanılacak makbuzun şekli ve kullanma esasları İçişleri 
ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken tespit edilir ve Maliye Bakanlığınca bastırılarak trafik kuruluşlarına 
dağıtımı sağlanır. 

Para cezalarının ödenme süresi 

MADDE 115. — Trafik para cezalarının tutanağın tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde ödenmesi ge
rekir, 30 gün içinde ödenmeyen cezalar iki katına çıkar ve ödeme süresi 30 gün daha uzatılır. 

Bu süre içinde de ödenmeyen cezalar üç katına çıkar. 
Para cezaları ile mahkemelerce verilen ve sadece hafif para cezalarına ilişkin hükümler kesindir. 

Tescil plakasına göre tutanak düzenlenmesi 

MADDE 116. — Trafik zabıtasınca; sürücüsü tespit edilemeyen araçlarla trafik suçlarının işlenmesi halin
de, aracın tescil plakasına göre tutanak düzenlenir. 
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Bu halde, işletenden cezayı ödemesi, suçun sanığı olmadığını iddia ettiği takdirde tebliğ tarihinden iti
baren beş iş günü içinde aracın kullanılmadığını ilgili trafik /kuruluşuna ispat etmesi veya çalınma hali ha
riç kimin kullandığını bildirmesi istenir. 

Tanınan sürede bilgi alınırsa ceza tutanağı ismi bildirilen adına düzenlenir. 
Adı bildirilen sürücü, suçu kabullenmemesi halinde işletenle birlikte mahkemeye verilir. Mahkemece, suç

lu görülene para cezası iki kat olarak uygulanır. 
Tanınan sürede bilgi alınamadığı hallerde cezanın takip ve tahsili için işleten hakkında 114 ve 115 inci 

maddelerdeki hükümler uygulanır. 

Ceza yerine getirilmeden işlem yapılmaması 

MADDE 117. — Trafik para cezaları ödenmeden sürücü belgesi ve aracılarla ilgili işlemler yapılmaz. 

Belirli süreler içinde alınan cezalar nedeni ile sürücü belgelerinin geri, alınması 

MADDE 118. — Bu kanunun suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülere, al
dıkları her ceza için esasları yönetmelikte belirlenen ceza puanları verilir. 

Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde işlenen trafik suçlarına ait ceza puanlan 
toplamı yönetmelikte belirtilen sayıyı aşan sürücülerin sürücü belgeleri mahkeme kararıyla on gün süreyle 
geri alınır. Ayrıca yönetmelikte (belirtilen esaslara göre trafik eğitimine tabi tutulmasına da hü'kmiolunabi'lir. 

Ceza puanlarının tespit ve uygulanmasına ait usul ve esaslar yönetmelikte gösterilir. 
Bu madde ve diğer ilgili maddelerdeki hükümlere göre sürücü belgesi geri alınanlardan geri alma sü

resi içinde araç kullandığı tespit edilenler, beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ve onbeş gün
den iki aya .kadar hafif hapis cezası ve sürücü belgesinin yirmi gün daha geri alınması cezası ile cezalan
dırılırlar. 

Türk Ceza Kanununa göre işlenen suçlar nedeni ile sürücü belgelerinin geri alınması 

MADDE 119. — Sürücü belgeleri, belge alındıktan sonra bu kanunun 41 inci maddesinin (e) bendinin 1 
numaralı alt bendindeki suçlardan biri ile mahkumiyet veya iki numaralı alt bendinde yazılı suçlardan birin
den mükerrer olarak veya birkaçı ile mahkumiyet halinde süresiz geri alınır. 

Türk Ceza Kanununun kabahatler ve taksirli suçlar haricindeki diğer maddelerinde yazılı suçlardan 
mahrumiyet halinde de gerekli görülür ise ceza süresini geçmemek üzere geçici olarak davaya bakan mah
kemece geri alınabilir. 

Zaman aşımı 

MADDE 120. — Hafif para cezaları dışındaki para cezalarında zaman aşımı süresi beş yıldır. 

Yönetmelikte yer alacak diğer esaslar : 

MADDE 121. — Ceza tutanakları, para cezalarının tahsil ve toplanmasına ait esaslar ve uygulama 
usulleri ile genel zabıta Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlıkları mensuplarından hangi niteliklere sahip kişi
lerin hangi şartlarda ceza tutanağı düzenleyeceği, yetki sınırları, işbirliği ve koordine esasları ile cezaların uy
gulanmasına dair diğer esaslar yönetmelikte gösterilir. 
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Bu halde, işletenden cezayı ödemesi, suçun sanığı olmadığını iddia ettiği takdirde, tebliğ tarihinden itiba
ren beş işgünü içinde aracın kullanılmadığını ilgili trafik kuruluşuna ispat etmesi veya çalınma hali hariç 
kimin kullandığını bildirmesi istenir. Tanınan sürede bilgi alınırsa ceza tutanağı ismi bildirilen adına düzen
lenir. Adı bildirilen sürücü, suçu kabullenmemesi halinde işletenle birlikte mahkemeye verilir. Mahkemece, 
suçlu görülene para cezası iki kat olarak uygulanır. Tanınan sürede bilgi alınamadığı hallerde cezanın takip 
ve tahsili için işleten hakkında 114 ve 115 inci maddelerdeki hükümler uygulanır. 

Ceza yerine getirilmeden işlem yapılmaması 

MADDE 117. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
yüzonyedinci madde aynen kabul edilmiştir. 

Belirli süreler içinde alman cezalar ve puanlama nedeniyle sürücü belgelerinin geri alınması 

MADDE 118. — Bu Kanunun suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında para cezası uygulanan sürücülere, 
aldıkları her ceza için esasları Yönetmelikte belirlenen ceza puanları verilir. 

Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde işlenen trafik suçlarına ait ceza puanları top
lamı Yönetmelikte belirtilen sayıyı aşan sürücülerin sürücü belgeleri mahkeme kararıyla on gün süreyle geri 
alınır. Ayrıca Yönetmelikte belirtilen esaslara göre trafik eğitimine tabi tutulmasına da hükmolunabilir. 

Ceza puanlarının tespit ve uygulanmasına ait usul ve esaslar Yönetmelikte gösterilir. 
Bu madde ve diğer ilgili maddelerdeki hükümlere göre sürücü belgesi geri alınanlardan geri alma süresi 

içinde araç kullandığı tespit edilenler, beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ve onbeş günden 
iki aya kadar hafif hapis cezası ve sürücü belgesinin yirmi gün daha geri alınması cezası ile cezalandırılır
lar. , • 

Türk Ceza Kanununa göre islenen suçlar nedeni ile sürücü belgelerinin geri alınması 

MADDE 119. — Sürücü belgeleri, belge alındıktan sonra bu Kanunun 41 inci maddesinin (e) bendinin 
1 numaralı alt bendindeki suçlardan biri ile mahkûmiyet veya 2 numaralı alt bendinde yazılı suçlardan birin
den mükerrer olarak veya birkaçı ile mahkûmiyet halinde süresiz geri alınır. 

Türk Ceza Kanununun kabahatler ve taksirli suçlar haricindeki diğer maddelerinde yazılı suçlardan mah
kûmiyet halinde de gerekli görülür ise, ceza süresini geçmemek üzere, geçici olarak davaya bakan mahkeme
ce geri alınabilir. 

Zamanaşımı 

MADDE 120. — Bayındırlık, Ulaştırma, îmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
yüzyirminci madde aynen kabul edilmiştir. 

Yönetmelikte yer alacak diğer esaslar ' 

MADDE 121. — Ceza tutanakları, para cezalarını tahsil ve toplanmasına ait esaslar ve uygulama usulleri 
ile genel zabıta, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlıkları mensuplarından hangi niteliklere sahip kişilerin hangi 
şartlarda ceza tutanağı düzenleyeceği, yetki sınırları, işbirliği ve koordine esasları ile cezaların uygulanması
na dair diğer esaslar Yönetmelikte gösterilir. 
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BÖLÜM - X 
Eğitim, Okullar, Çocuk Eğitim Parkları 

Trafik eğitimi ve denetim 

MADDE 122. — Tasarının 109 uncu maddesi 122 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Sürücü okulları 

MADDE 123. — Motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, öğretim ve eğitim yaptırmak üzere Emniyet Mü
dürlüğü sürücü okulları açabilir. 

Gerçek ve tüzelkişilerde aynı amaçla İçişleri Bakanlığının onayı ile okul açma izni verilebilir. 
Okul açması uygun görülenlerden yönetmelikte belirtilen şaftlara sahip olan gerçek ve tüzelkişilere okul 

açma belgesi verilir. 
Sürücü okullarındaki öğretim ve eğitim konuları, süresi, kural ve uygulamalı derslerin programı, alına

cak ücretin belirlenme şekli, okulun gözetim ve denetimi, okul için gerekli bina, alan, makine teçhizatı, öğ
retim ve eğitim araçları, taşıit ve benzerleri ile eğitici personelin nicelik ve nitelikleri, malî ve teknik güç öl
çüleri, çalışma usulleri ve teminat miktarları İçişleri ve Millî Eğitim Bakanlıklarınca çıkarılacak Yönetmelik
te belirtilir. 

Emniyet Genel Müdürlüğünce açılacak sürücü okullarının çalıştırılması için, bir döner sermaye işletmesi 
kurulur. 

Bu kuruluşun işletilmesi amacı ile Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine 100 milyon lira ödenek verilir. 
Bu miktar Bakanlar Kurulu kararı ile beş katına kadar artırılabilir. 

Döner sermaye işletmesinin gelirleri : 
a) Gendi bütçeden verilen ödeneklerden, 
b) Okulların işletilmesinden elde edilen kârlardan, 
c) Döner sermaye hesabının bankalarda tutulmasından elde edilen faizlerden, 
d) Yardım ve bağışlardan, 
Oluşur. 
Emniyet Genel Müdürlüğünce açılacak okullara sermaye vermeye ve birinden diğerine aktarma yapmaya 

Maliye Bakanlığına bilgi verme'k suretiyle Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilidir. 
Yardım ve bağışlar, sermaye limitine bağlı kalınmaksızın mevcut sermayeye eklenir. 
Döner sermayenin işleyiş usul ve esasları İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak Yö

netmelikte belirtilir. 
'Bu madde hükümlerine ve Yönetmelikteki şartlara uymayan okul sahiplerine, olayın özelliğine göre bel

li bir süre içinde şartlara uymaları izin veren kuruluş tarafından yazılı olarak bildirilir. Bu süre içinde şart
ların yerine getirilmemesi halinde, o'kul sahipleri on bin liradan yirmi bin liraya kadar hafif para cezası ile 
cezalandırılırlar. 

Olayın tekerrüründe yazılı uyarı yapılmaksızın okul sahipleri yirmi 'bin liradan otuz bin liraya kadar ha
fif para cezası ile cezalandırılır ve ayrıca okul on günden az olmamak üzere süreli veya süresiz olarak ka
patılabilir. 

Belge alınmadan açılan okulların sahipleri otuz bin lira hafif para cezası ile cezalandırılır. 
Ayrıca, belge alınmadan açılan okullar trafik zabıtasınca kapatılır. 
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KISIM - X 
Eğitim, Okullar, Çocuk Eğitim Parkları 

Trafik eğitimi ve denetim 

MADDE 122. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
yüzyirmiikinci madde aynen kabul edilmiştir. 

Sürücü okulları 

MADDE 123. — Motorlu taşı't sürücüsü yetiştirmek, öğretim ve eğitim yaptırmak üzere Emniyet Ge
nel Müdürlüğü sürücü okulları açabilir. 

Gerçek ve tüzelkişilere aynı amaçla içişleri Bakanlığının onayı ile okul açma izni verilebilir. 
Okul açması uygun görülenlerden yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olan gerçek ve tüzelkişilere okul 

açma belgesi verilir. 
Sürücü okullarındaki öğretim ve eğitim konuları, süresi, kural ve uygulamalı derslerin programı, alına

cak ücretin belirlenme şekli, okulun gözetim ve denetimi, okul için gerekli bina, alan, makine teçhizatı, öğ
retim ve eğitim araçları, taşıt ve benzerleri ile eğitici personelin nicelik ve nitelikleri, malî ve teknik güç 
ölçüleri, çalışma usulleri ve teminat miktarları İçişleri ve «Millî Eğitim bakanlıklarınca çıkarılacak yönetme
likte belirtilir, 

Emniyet Genel Müdürlüğünce açılacak sürücü okullarının çalıştırılması için, bir dönem sermaye işletmesi 
kurulur. 

Bu kuruluşun işletilmesi amacı ile Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine 100 milyon lira ödenek verilir. 
Bu miktar Bakanlar Kurulu kararı ile beş katına kadar artırılabilir. 

Döner sermaye işletmesinin gelirleri : 
a) Genel bütçeden verilen ödeneklerden, 
b) Okulların işletilmesinden elde edilen kârlardan, 
c) Döner sermaye hesabının bankalarda tutulma 

sından elde edilen faizlerden, 
d) Yardım ve bağışlardan, 
Oluşur. 
Emniyet Genel Müdürlüğünce açılacak okullara sermaye 'vermeye ve birinden diğerine aktarma yapma

ya Maliye Bakanlığına bilgi vermek suretiyle Emniyet Genel ı Müdürlüğü yetkilidir. 
Yardım ve bağışlar, sermaye limitine bağlı kalınmaksızın mevcut sermayeye eklenir. 
Döner sermayenin işleyiş usul ve esasları İçişleri ve Maliye bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak yö

netmelikte belirtilir. 
Bu madde hükümlerine ve yönetmelikteki şartlara uymayan okul sahiplerine, olayın özelliğine göre belli 

bir süre içinde şartlara uymaları izin veren kuruluş tarafından yazılı olarak bildirilir. Bu süre içinde şartların 
yerine getirilmemesi halinde, okul sahipleri onbin liradan yirmibin liraya kadar hafif para cezası ile ce
zalandırılırlar. 

Olayın tekerrüründe yazılı uyarı yapılmaksızın okul sahipleri yirmibin liradan otuzbin liraya kadar hafif 
para cezası ile cezalandırılır ve ayrıca okul on günden az olmamak üzere süreli veya süresiz olarak kapatı
labilir. 

Belge alınmadan açılan okulların sahipleri otuzbin lira hafif para cezası ile cezalandırılır. 
Ayrıca, belge alınmadan açılan okullar trafik zabıtasınca kapatılır. 
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Çocuk trafik eğitim parkları 

MADDE 124. — Okul öncesi çocuklara ve temel eğitim öğrencilerine trafik bilgisi verme'k ve kurallara 
uyma alışkanlığı kazandırmak amacıyla 'belediyeler, yeteri kadar ücretsiz çocuk trafik eğitim parkları yapar 
veya yapılmasına izin verebilir. 

Ayrıca özel idare ve diğer kurum ve kuruluşlarca da ücretsiz çocuk trafik eğitim parkları yapılabilir. 
Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim ve denetim ve çalışma esasları ile diğer hususlar 

İçişleri, Millî Eğitim ve Bayındırlık Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak yönetmelikte gösterilir. 

Okullarda trafik dersleri 

MADDE 125. — Millî Eğitim Bakanlığınca temel eğitim ve orta dereceli okulların ders programlarına 
eğitim amacı ile yeteri kadar zorunlu trafik dersleri konulur. 

Silahlı Kuvvetler bünyesindeki birlik ve er eğitimi merkezilerine eğitim amacı ile yeteri kadar trafik der
si konulması Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenir. 

BÖLÜM - XI 
Çeşitli Hükümler 

Olağanüstü hal ve "savaşta karayolunda trafiğin düzenlenmesi ve denetimi 

MADDE 126. — Olağanüstü hal ve savaşta karayolunun kullanılması, trafiğin düzenlenmesi ve yöneti
mi esasları Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Yönetmelikte belirtilir. 

Barışta, bu düzenleme ve yönetimi denemek için yapılacak manevra ve tatbikatlarda Genelkurmay Baş
kanlığının istemi üzerine özel uygulamalar yapılabilir. 

Araçlarla ilgili çeşitli işyerlerine ait şartlar 

MADDE 127. — İşyerleri hakkında aşağıdaki şartlar uygulanır : 
a) Araç bakım ve onarım işyerlerinin, 
b) Motorlu araç alım ve satımı yapılan işyerlerinin, 
c) Karayolu dışı park yerleri, garaj, terminal, akaryakıt, servis ve bakım istasyonlarının, 
İçişleri Bakanlığının koordinatörlüğünde Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma, Sanayi ve Tek

noloji Bakanlıklarınca ve diğer ilgili Bakanlıkların görüşleri alınarak hazırlanacak yönetmelikte gösterilen 
şartlara uygun olarak işletilmesi zorunludur. 

Bu iş yerlerinde bulundurulacak araç, gereç ve donatım malzemesi, çalıştırılan personelin nicelik ve ni
telikleri, işletme esasları, çalışma süre ve usulleri ile diğer esaslar ve şartlar Yönetmelikte gösterilir. 

Yönetmelikte belirtilen şartlara uymayan bu gibi tesislere ilgili kuruluşlarca işletme izni verilemez. 

Yönetmelikte gösterilen trafikle ilgili esaslara uymayan işyeri sahipleri beşbin lira hafif para cezası tekra
rında onbin lira hafif para cezası, ikinci tekrarında oribeş bin lira hafif para cezası ile ilk seferinde üç gü
ne kadar, tekrarında ve her seferinde üç günden on beş güne kadar iş yerinin kapatılması cezası ile ceza
landırılırlar. 

Yönetmelikte gösterilen diğer esaslara uymayan işyeri sahipleri hakkında da ilgili kuruluşlarca işlem ya
pılır. 

Terk edilen, hasara uğrayan veya uzun süre parkedilen araçlar 

MADDE 128. — Tasarının 116 ncı maddesi 128 inci madde olarak aynen kalbul edilmiştir. 
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Çocuk trafik eğitim parkları 

MADDE 124. — Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma komisyonunca kaıbul edi
len yüzyirmidördüncü madde kabul edilmiştir. 

Okullarda trafik dersleri 

MADDE 125. — Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma komisyonunca kabul edi
len yüzyirmibeşinci madde aynen kabul edilmiştir. 

KISIM - X I 
Çeşitli Hükümler 

Olağanüstü hal ve savaşta karayolunda trafiğin düzenlenmesi ve denetimi 

MADDE 126. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve iskân, Turizm ve Tanıtma komisyonunca kabul edi
len yüzyirmialtıncı madde eynen kabul edilmiştir. 

Araçlarla ilgili çeşitli işyerlerine ait şartlar 

MADDE 127. — Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma komisyonunca kabul edi
len yüzyirmiyedinci madde aynen kabul edilmiştir. 

Terkedilen, hasara uğrayan veya uzun süre parkedilen araçlar 

MADDE 128. — Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma komisyonunca kabul edi
len yüzyirmisekizinci madde aynen kabul edilmiştir. 
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Trafik hizmetlerini geliştirme fonu 

MADDE 129. — Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde : 
a) Bilgi-lşlem Merkezinin geliştirilip, yaygınlaştırılması ve kapalı devre televizyon üniteleri kurulup iş-

ldfcihnesi için çağdaş teknolojMn yerine getirilmesine, 
Trafik hizmetlerini geliştirmek, etkinlik kazandırmak aımacı ile her çeşit bina, araç ve gerecin yaptırıl

ması, alınması, kiralanması, bakımı ve onarımının sağlanmasına, 
Trafikle ilgili görevler verilen mahallî idarelerin, bu konulardaki projelerinin finanse edilmesine, 
Okdllar ve kurslar açma dahil, trafik personelinin ve halkın eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesine, 
Katkıda bulunmak amacı ile bir «Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu» kurulur. 
b) Bu fonun gelirleri : 
(1) Emniyet Genel Müdürlüğü bütçes'ine trafik hizmetleri için her yıl konulan ödeneklerden, 
(2) Her yıl tahsili tahmin olunan trafik para cezalarının yüzde ellisinden, 
(3) 197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanununun 17 noi maddesindeki «Trafik Fonu» için ay

rılan % 19 oranındaki payın tamamından, 
(4) 1615 Sayılı Gümrük Kanunun 12 nci maddesi gereğince Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun 

sağladığı gelirlerin turizm fonundan toplanan miktarının yüzde onundan, 
(5) Bu fon hesabının bankalarda tutulmasından elde edilen faizlerden, 
(6) Diğer yardım veya bağışlardan, 
Oluşur. 
Bu maddenin (lb) fıkrasının (2) ve (3) üncü bentlerinde sayılan gelir ve paylara ait para tutarları Emni

yet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonuna tahsis edilmek üzere Maliye Bakanlığı bütçe
sine ödenek kaydolunur. 

Bu paralar ile ayrıca (4) üncü bendinde gösterilen pay her yıl engeç Nisan ayı sonuna kadar Emniyet 
Genel Müdürlüğü emrine fon hesabına kaydedilmek üzere Ziraalt Bankasına tediye olunur. 

Fon hesabının işleyişi, tahsil mahallî idarelere, icabında kırsal kesimdeki hizmetleri için Jandarma Ge
nel Komutanlığı emrine de tahsis, kullanma ve muhasebe usulleri ile diğer usul ve esaslar İçişleri ve Maliye 
Bakanlıklarınca çıkarılacak bir Yönetmelikte düzenlenir. 

//g/7/ Bakanlık ve kuruluşlarla koordineyi sağlama 

MADDE 130. — Tasarının 118 inci maddesi 130 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kâğıtların ve plakaların basım ve dağıtımı 

MADDE 131. — Tasarının 119 uncu maddesi 131 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Bilgi işlem merkezinin faaliyeti 

MADDE 132. — Araçların sürücülerin ve trafik suçu işleyenlerin sicilleri, bunlara ait hukukî ve teknik 
değişiklikler ile diğer gerekli ve Matistiki bilgilere ait kayıtlar ve hizmetler Emniyet Genel Müdürlüğü bün
yelinde kurulacak Bilgi-lşlem Merkezi tarafından tutulur ve yürütülür. 

Araçların trafiğe çıkarılmalarında kısıtlama ve yasaklamalar . ?4 U,;' 
. . . . i 

MADDE 133. — Tasarının 121 inci maddesi 133 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Trafik hizmetlerini geliştirme fonu 

MADDE 129. — Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde : 
a) Bilgi - işlem merkezinin geliştirilip, yaygınlaştırılması ve kapalı devre televizyon üniteleri kurulup 

işletilmesi için çağdaş teknolojinin yerine getirilmesine, 
Trafik hizmetlerini geliştirmek, etkinlik kazandırma amacı ile her çeşit bina, araç ve gerecin yaptırıl

ması, alınması, kiralanması, bakımı ve onarımının sağlanmasına, 
Trafikle ilgili görevler verilen mahalli idarelerin, bu konulardaki projelerinin finanse edilmesine, 
Okullar ve kurslar açma dahil, trafik personelinin ve halkın eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesine, 
Katkıda bulunmak amacı ile bir «Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu» kurulur. 
b) Bu fonun gelirleri : 
1. Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine trafik hizmetleri için her yıl konulan ödeneklerden, 
2. Her yıl tahsili tahmin olunan trafik para cezalarının yüzde ellisinden, 
3. 197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanununun 17 nci maddesindeki «Trafik Fonu» için ay

rılan % 19 oranındaki payın tamamından, 
4. 1)615 sayılı Gümrük Kanununun 12 nci maddesi gereğince Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası Ano

nim Şirketinin sağladığı gelirlerin Turizm fonundan toplanan miktarının yüzde onundan, 
5. Bu fon hesabının bankalarda tutulmasından elde edilen faizlerden, 
6. Diğer yardım veya bağışlardan, 
Oluşur. 
Bu maddenin (b) fıkrasının (2) ve (3) üncü bendle rinde sayılan gelir ve paylara ait para tutarları Emni

yet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonuna tahsis ediUmek üzere Maliye Bakanlığı bütçe
sine ödenek kaydolunur. 

Bu paralar ile ayrıca (4) üncü bendinde gösterilen pay her yıl en geç Nisan ayı sonuna kadar Emniyet 
Genel 'Müdürlüğü emrine fon hesabına kaydedilmek üzere, Ziraat Bankasına tediye olunur. 

Fon hesabının işleyişi, tahsil mahallî idarelere, icabında kırsal kesimdeki hizmetleri için Jandarma Genel 
Komutanlığı emrine de tahsis, kuianma ve muhasebe usulleri ile diğer usul ve esaslar İçişleri ve Mahye Ba
kanlıklarınca çıkarılacak bir yönetmelikte düzenlenir. 

İlgili Bakanlık ve kuruluşlarla koordineyi sağlama 

MADDE 130. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
yüzotuzuncu madde aynen kabul edilmiştir. 

Kâğıtların ve plakaların basım ve dağıtımı : 

MADDE 131. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
yüzotuzbirinci madde aynen kabul edilmiştir. 

Bilgi işlem merkezinin faaliyeti 

MADDE 132. — 'Bayındırlık Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
yüzotuzikinci madde aynen kabul edilmiştir. 

Araçların trafiğe çıkarılmalarından kısıtlama ve yasaklamalar 

MADDE 133. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
yüzötuzüçüncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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Okul geçici görevlisi » 

MADDE 134. — Okul geçitlerinde, trafik zabıta sınca verilmiş bölgesi bulunan ve özel kıyafet veya işa
ret taşıyan kişiler, görev sırasında trafik yönetimi açısından görevli kişilerin yetkilerine sahiptir. 

Okul geçitlerinde görevli olarak çalışabileceklerde aranacak nitelikler, bunların hangi şartlarda, zaman 
ve sürelerle görev yapacakları, kıyafetleri veya taşıyacakları işaretler ile diğer hususlar Yönetmelikte belirti
lir. 

Okul geçidi görevlisinin talimatına uymayanlar hakkında duyuru üzerine trafik zabıtasınca, eylemine uyan 
madde hükmüne göre işlem yapılır. 

Yönetmelikler 

MADDE 135. — Bu Kanunla ilgili Karayolları Trafik Yönetmeliği, ilgili Bakanlıkların görüşü alınmak su
retiyle İçişleri Bakanlığının koordinatörlüğünde, İçişleri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlıklarınca müştereken, 
bu Kanunla çıkarılması öngörülen diğer yönetmelikler ilgili Bakanlıklarca kanunun yayımı tarihinden itibaren 
bir yıl içinde çıkarılır. 

BÖLÜM - XII 
Geçici Hükümler ve Yürürlük 

KISIM - I 
Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — 6085 Sayılı kanuna ve bu Kanuna göre verilmiş olan araçlara ait belgelerle, şoför 
ehliyetnameleri ve sürücü belgelerinin değiştirilip yenilenmesine, bilgi işlem merkezi hizmete konulduktan son
ra yönetmelikte belirtilen usul, esas ve şartlara göre İçişleri Bakanlığının tespit ve ilan edeceği tarihte baş
lanır ve bir yıl içinde tamamlanır. 

Bu değiştirmeler harca tabi değildir. 
Değiştirme süreleri, zorunluk halinde İçişleri Bakanlığınca bir yıla kadar uzatılabilir. Tanınan süre veya ek 

süreler sonunda da değiştirilmeyen, araçlara ait belgelerle şoför ehliyetnameleri ve sürücü belgeleri geçersiz 
sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yayımı tarihinden önce edinilmiş ve çeşitli nedenlerle tescili yapılma
mış tarımda kullanılan lastik tekerlekli traktörlerin tescili, bu Kanunun yayımı tarihinden başlayarak bir yıl 
içinde, tescil için başvuranların aracın sahibi olduklarını kanıtlayan bir belge vermeleri şartıyla yapılır. 
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Okul geçici görvelisi 

MADDE 134. — Bayındırlık, Ulaştırma İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca ka'bul edilen 
yüzotuzdördüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Fahrî trafik müfettiğliği 

MADDE 135. — Trafik düzeni, güvenliği ve denetimi konularında görevli ve yetkililere yardımcı olmak, 
teklif ve önerilerde bulunmak üzere; yüksek öğrenim görmüş, kır'k yaşını bitirmiş, en az beş yıllık B sınıfı 
sürücü belgesine sahip, kamu hizmetlerinden yasaklı olmayan isitekli kişilerden, Valilerin yaptıracakları 
inceleme sonucu durumu uygun görülenlere, Emniyet Genel Müdürünün teklifi ve İçişleri Bakanının onayı 
ile iki yıl süreli «Fahrî Trafik Müfettişi» olarak görev verilebilir. 

Bu hizmet fahrî ve ücretsizdir, 
Görevine 'kişisel çıkarları için veya kötüye kullandığı tespit edilen fahrî trafik müfettişleri beşbin liradan 

onbin liraya kadar hafif para cezası ve iki aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 
Ayrıca bölgeleri iptal edilir. 
Fahrî Trafik Müfettişlerinin illere göre en az ve en çok sayılan, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul

lerine ait esaslar yönetmeliğinde belirlenir. 

Yönetmelikler 

MADDE 136. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca kabul edilen 
yüzotuzlbeşinci madde yüzotuzaltıncı madde olarak kabul edilmiştir. 

KISIM - XII 
Geçici Hükümler ve Yürürlük 

BÖLÜM - I 
Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca ka
bul edilen Geçici 1 inci madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bayındırlık, Ulaştırma, îmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca ka
bul edilen Geçici 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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GEÇİCİ MADDE 3. — 471 Sayılı kanun gereğince Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunca bas
tırılıp dağıtılan basılı kâğıt ve plakalar bu Kanunun 130 uncu maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
bir ay içinde; Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından fatura ve diğer belgelere dayalı bedelleri 
ödenmek suretiyle devralınır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 6085 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince işleme konan para cezalarının ta
kip ve sonuçlandırılmasına bu Kanunun yayımı tarihinden sonra da anılan kanun hükümlerine göre devam 
olunur. 

GEÇİCÜ MADDE 5. — Trafik dersleri, bu Kanunun yayımı tarihinden sonra gelen öğretim yılında başla
mak üzere temel eğitim ve orta dereceli okulların ders programlarına konulur. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren değişik tarihlerde yürürlüğe konulan madde
lerine ait hükümlerin uygulanmasında; çıkarılacak yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar 6085 sayılı 
kanuna göre çıkarılmış bulunan Tüzük ve Yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulan
masına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 7. — 'Bu Kanunun 42 nci maddesinin birinci «fıkrası uyarınca sınavların trafik zabıtasın-
ca yapılmasına kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde başlanır. Sınavların trafik zabıtasın-
ca yapılmasına başlanıncaya kadar 6085 sayılı kanun uyarınca görev yapmakta olan sınav komisyonlarının 
görev ve yetkileri devam eder. 

KISIM - II 
Yürürlük 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 136. — 232 Sayılı kanunla değişik 6085 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun; 
a) Bu Kanunda düzenlenmeyen hususlara ilişkin hükümleri ile bu Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe 

giren maddelerindeki hükümlerin karşılığı olan hükümleri ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri 
yayımı tarihinde, 

b) 471 Sayılı kanunla eklenen Ek maddesindeki hüküm ile bu Kanunun yayımı tarihinden altı ay son
ra yürürlüğe konulan maddelerindeki hükümlerin karşılığı olan hükümleri kanunun yayımı tarihinden itibaren 
altı ay sonra; bir yıl sonra yürürlüğe girecek maddelerindeki hükümlerin karşılığı olan hükümleri kanunun 
yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra, 

Yürürlükten kalkar. 

Yürürlüğe girme 

MADDE 137. — Bu Kanunun 1 -4, 33, 40, 42 nci maddesinin birinci fıkrası, 80, 120, 121, 125, 128-130, 
132, 133, 135 ve geçici maddeleri kanunun yayımı tarihinde; 5-18, 23, 30, 32, 34-37, 44, 46, 47, 50-78, 
81-84, 112-117 ve 131 inci maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra; 19-22, 24-29, 31, 38, 39, 
41, 42 nci maddenin birinci fıkrası dışındaki fıkraları, 43, 45, 48, 49, 79, 85 -111, 118, 119, 122 -124, 126, 127 
ve 134 üncü maddeleri yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 138. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 397) 



— 175 — 

(Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca ka
bul edilen Geçici 3 üncü madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4- — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca ka
bul edilen Geçici 4 üncü madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Kormsyonunca ka
bul edilen Geçici 5 inci madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca ka
bul edilen Geçici 6 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca ka
bul edilen Geçid 7 nd madde aynen kabul edilmiştir. 

KISIM - H 
Yürürlük 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 137. — 232 sayılı Kanunla değişik 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun; 
a) 'Bu kanunda düzenlenmeyen hususlara ilişkin hükümleri ile bu kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe 

giren maddelerindeki hükümlerin karşılığı olan hükümleri yayımı tarihinde, 
h) 471 sayılı kanunla eklenen ek: maddesindeki hüküm ile bu kanunun yayımı tarihinden 6 ay sonra yü

rürlüğe konulan maddelerindeki hükümlerin karşılığı olan hükümleri kanunun yayımı tarihinden itibaren 
alltı ay sonra; bir yıl sonra yürüdüğe girecek maddelerindeki hükümlerin karşılığı olan hükümleri kanunun 
yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra, 

Yürürlükten kalkar. 

Yürürlüğe girme 
MADDE 138. — Bu Kanunun 1 ila 4, 33, 40, 42 nci maddesinin birinci fıkrası 80, 120, 121, 125, 128 

ilâ 130, 132, 133, 136 ve geçici maddeleri kanunun yayımı tarihinde; 5 ilâ 18, 23, 30, 32, 34 ilâ 37, 44, 46, 
47, 50 ilâ 78, 81 Ha 84, 112 'ila 117 ve 131 ind maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra; 19 ilâ 22, 
24 ilâ 29, 31, 38, 39, 41, 42 nci maddesinin İ inci fıkrası dışındaki fıkraları, 43, 45, 48, 49, 79, 85 ilâ 111, 
118, 119, 122 ilâ 124, 126 127, 134 ve 135 inci maddeleri yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra yürürlü
ğe girer. 

Yürütme 
MADDE 139. — Bu Kanun hükümlerini bakanlar kurulu yürütür. 

*« mm* ı ı — . 

Danışma Meclis» <S, Sayısı : 397) 




