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1. — Karayolları Trafik Kariunu Tasarısı 
ve Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve İskân, Tu
rizm ve Tanıtma, Adalet ve Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(1/116) (S. Sayısı : 397) 576;625 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Türkiye - Sovyetler Birliği Ekonomik ve 

Teknik işbirliği Komisyonunun Moskova'da yapıla
cak toplantılarına katılmak üzere 8 - 14 Haziran 1983 
tarihleri arasında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Bir
liğine gidecek olan Sanayi ve eknoloji Bakanı Meh
met TURGUT'a, Ticaret Bakanı Kemal CANTÜRK' 
ün vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

2. — Okul Karnelerinin Tekeli Hakkında Kanun 
Tasarısının maddeleri ve tümü kabul edildi. 

3. — Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi BA-
VER ve 55 Arkadaşının, Millî Parklar Kanunu Tek
lifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak; 
maddeleri üzerinde' bir süre görüşüldü. 

9 Haziran 1983 Perşembe günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 18.50'de son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

'Başkanvekili 

A.'Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip Üye 

Ali Nejat ALPAT 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. 18.5.1955 Tarihli ve 6570 Sayılı Gayrimenkul 

Kiraları Hakkında kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı. (1/719) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 7.6.1983) (Adalet Komisyonuna : 8.6.1983) 

2. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İs
lam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaş
tırmasına Dair 20 EKİM 1982 Tarihli Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısı. (1/720) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.6.1983) 
(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonuna : 
8.6.1983) 

Raporlar 
3. Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu 

Öğrencilere İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/685) (S. Sayısı : 471) (Dağıt
ma tarihi : 9.6.1983) 

4. 22.7.1953 Tarihli ve 6186 Sayılı Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Kuruluş Ka
nununun 2 nci Maddesinin Bir Fıkrasının Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaş* 
tırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komis
yonu Raporu. (1/712) (S. Sayısı : 472) Dağıtma ta
rihi : 9.<6.1983) 

» • • « « 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00ı 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, Erdoğan BAYIK 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Danışma Meclisinin 116 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz, 
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IV. — GÖR 

1. — 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 —- Gündemin, «Kanun Tasarı ve Tek
lifleri ile Komisyonlardan Gelen İşler» bölümüne ge
çiyoruz. 

Bu bölümün birinci maddesinde bulunan «Ka
rayolları Trafik Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma, Ada
let ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları» üzerinde daha önceki birleşimlerde 
görüşmelere başlamıştık ve bu tasarının 4 üncü mad
desine kadar gelinmişti. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerindeler. 
4 üncü maddeyi okutuyorum efendim. 

KISIM - II 
Kuruluşlar - Komisyonlar, Görev ve Yetkileri 
Görevili kuruluşlar 
MADDE 4. — Bu Kanunla ve trafik hizmetleri 

açısından diğer kanunlarla verilen görevler; İçişleri 
Bakanlığı ile bu Kanunla yetkili kılınan Bakanlık ve 
diğer kuruluşların ilgili birimlerinde İçişleri Bakanlı
ğı ile koordineli olarak yürütülür. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Kırcalı söz almış bulunuyor
lar. 

Başka söz isteyen üye olmadığına göre, kayıt iş
lemi bitmiştir. 

Sayın Kırcalı, buyurun efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Bu madde üzerinde söz almam, bundan bir sene 
kadar evvel bütçe müzakereleri sırasında bir trafik 
konusunu esas alarak yaptığım bir konuşmada bir 
türlü kendime muhatap bulamamamın bu. madde ile 
giderilmiş olduğunu ortaya koymak içindir. 

Gerçekten o zaman burada trafik kargaşasından 
şikâyetçi olarak yapmış olduğum konuşmada İçiş-

(1) 397 S. Sayılı Basmayan 7 Haziran 1983 ta
rihli 114 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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ÜLEN İŞLER 

leri Bakanlığı konuyu üstlenmemiş; bana, «Ben bu 
konunun tam sorumlusu değilim» diye cevap veril
mişti. Dedim ki, Karayolları sebebiyle sorumlu her
halde Bayındırlık Bakanlığı olacak; Bayındırlık Ba
kanlığı da cevap verdi : «Hayır, biz bu konunun tam 
sorumlusu değiliz, Ulaştırma Bakanlığıdır.» dedi; fa
kat Ulaştırma Bakanlığı da aynı şekilde cevap verdi. 
Bir gün öğrendim ki, bu konuda İmar ve İskân Ba
kanlığı, Köy İşleri Bakanlığı dahil bütün bakanlık
lar nerdeyse sorumlu; ama hiç kimse tam sorumlu 
değil. 

Sayın İçişleri Bakanımızın o zamandan beri de
vam edip gelen, takdirle yadedeceğimiz, anacağımız 
bu konu üzerindeki titizliğine rağmen haklı olarak 
kendileri o zaman üstlenmemişlerdir konu hakkında 
tam sorumluluğu; çünkü yasalar onu öyle yapmı
yordu. 

Gerçekten bugün Hükümet Teklifinin 4 üncü 
maddesine bakarsanız arkadaşlar, diyor ki; (Bakınız 
aynı kargaşa; şimdi bu maddede sorumlunun kim ol
duğunu tayin etmenizi çok istirham edeceğim.) 

«Bu Kanunla ve trafik hizmetleri açısından işbir
liği gerektiren diğer kanunlarıyla kendilerine verilen 
görevler : 

a) İçişleri Bakanlığı : 
(1) Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez, Bölge 

ve il Trafik zabıtası kuruluşlarınca, 
(2) Jandarma Genel Komutanlığının yetkili kı

lınan personelince, 
b) Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Mü

dürlüğünün Merkez ve Taşra kuruluşlarınca, 
c) Ulaştırma Bakanlığının Merkez ve Taşra ku

ruluşlarınca, 
d) Tarım ve Orman Bakanlığının yetkili birim

lerince, 
e) Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol, Su, 

Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra 
kuruluşlarınca, 

f) Belediyelerin ilgili birimlerince, 

g) Trafik Danışma ve Eğitim Komisyonunca, 
h) İl ve İlçe Trafik komisyonlarınca, 
Yürütülür.» 
Burada kim baş?.. Katiyyen belli değil. Ben bu 

maddeyi ilk okuduğum vakit, bunun derhal Başbakan 
yardımcılarından sorumlu bir bakanın başkanlığında 
işlerin sürdürülmesinin meselenin halli için zorunlu 
olduğu kanaatine varmıştım; fakat Danışma Meclisi-
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mizin ilgili Komisyonunda bu meselenin ne kadar j 
isabetle tayin edildiğini ortaya koymak ve bu suretle 
Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve tskân, Turizm ve Ta
nıtma Komisyonuna bu bakımdan teşekkür etmek; 
aynı Komisyonun bu görüşlerine katılmış olan Ada
let Komisyonuna ve Esas Komisyon olan Millî Sa- I 
vunma, İçişleri ve Dış şleri Komisyonumuza teşek- I 
kürlerimi sunmak istiyorum. Bu birinci husus. 

İkinci bir hususu belirtmek istiyorum : Burada 
tescil ettirmek istiyorum ki, bu işin gerçek sorum
lusu îçişleri Bakanlığıdır, içişleri Bakanlığının riya
setinde koordineli bir heyet şeklinde meseleler yürü
tülür; aksi takdirde bir trafik olayında bir muhatap 
bulmanıza imkân yoktur. 

Şimdi efendim; gerçekten biraz önce okuduğum 
ve sorumluluğun kime ait olduğu belli olmayan ve 
Hükümet tarafından getirilmiş olan o karışık madde 
bakınız ne kadar güzel hale getirilmiş : 

«Bu Kanunla ve trafik hizmetleri açısından diğer 
kanunlarla verilen görevler; İçişleri Bakanlığı ile bu 
Kanunla yetkili kılınan bakanlık ve diğer kuruluşla
rın ilgili birimlerinde İçişleri Bakanlığı ile koordineli 
olarak yürütülür.» Bakanlıklar arasında bir faikiyyet 
ortaya koymamış; ama son sözün İçişleri Bakanlığın
da olacağını çok kibar bir şekilde ortaya koymuş bu
lunmaktadır. 

Bu sebeple sayın komisyonlarımıza bu değişiklik 
nedeniyle sonsuz teşekkürlerimi arz etmek isterken, 
bu hususu zabıtları tescil suretiyle ve İçişleri Ba
kanlığımızın, bu Kanunun müzakeresi sırasında bu 
işi üstlenmesini temin sadedine konuştum. 

Beni dinlediğiniz için saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Bu madde ile ilgili olarak soru sormak isteyen sa

yın üyemiz var mı efendim?.. Yok. 
Sayın Komisyon, mevcut konuşmaya bir cevabı

nız olacak mı efendim?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MlREL — Sayın Başkanım; Sayın Kırcalı bizim ge
tirdiğimiz metni tensip ettiler. Teşekkür ediyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon. 
Sayın Bakan, sizin bir cevabınız olacak mı efen

dim?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETlNER 

— Hayır efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; bu madde ile ilgili önergeler var, 

okutuyorum efendim. j 
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Sayın Başkanlığa 
Karayolları Trafik Kanun Tasarısının 4 üncü mad

desinin aşağıdaki gibi düzenlenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Turgut TAN 

MADDE 4. — Bu Kanunla ve trafik hizmetleri 
konusunda diğer kanunlarla verilen görevler içişleri 
Bakanlığı ile bu Kanunla yetkili kılınan diğer bakan
lık, kuruluş ve belediyelerce İçişleri Bakanlığı ile iş
birliği içinde yürütülür. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 4 üncü maddesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Cahit TUTUM 

MADDE 4. — Trafik hizmetlerine ilişkin görev
ler, bu Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde aşağı
da gösterilen kuruluşlarca yerine getirilir : 

a) İçişleri Bakanlığı, 
(1) Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez, Böl

ge ve İl Trafik zabıtası kuruluşları, 
(2) Jandarma Genel Komutanlığının yetkili kı

lınan personeli, 
b) Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Mü

dürlüğünün Merkez ve Taşra kuruluşları, 
c) Ulaştırma Bakanlığı Merkez ve Taşra kuru

luşları, 
d) Tarım ve Orman Bakanlığının yetkili birim

leri, 
e) Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol, 

Su, Elektrik işleri Genel Müdürlüğünün Merkez ve 
Taşra kuruluşları, 

f) Mahallî idareler, 
g) Trafik Danışma ve Eğitim Komisyonu 
h) İl ve İlçe Trafik Komisyonları 
BAŞKAN — Sayın Tan, bir açıklamanız olacak 

mı efendim?... 
TURGUT TAN — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Sayın Başkanım, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 
4 üncü maddeye ilişkin olarak vermiş olduğum 

önergede, tasarıdaki maddenin esprisinde hiç 'bir de
ğişiklik yoktur. Değişiklik yalnız şu iki noktaya iliş
kindir : 

Birincisi; burada denilmektedir ki... «bu Kanun
la yetkili kılınan Bakanlık ve diğer kuruluşların il
gili birimlerinde...» önermiş olduğum metinde» «Bu 
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kanunla yetkili kılınan diğer bakanlık» deyimini kul
landım; çünkü İçişleri Bakanlığı bu konuda yetkili
dir. Bunun yanında «Diğer Bakanlık ve kuruluş- • 
lar»a bir de ek yaptım, «belediyeler» dedim. Çünkü 
Tasarı incelendiği zaman yetkili kuruluşlar arasında 
bakanlıklar yanında belediyeler de sayılmaktadır, 
'bazı görevler verilmektedir. Oysa bakanlık ve kuru
luş deyimi içerisine belediyeler girmez. Bunlar ayrı 
ünitelerdir; bunların belirtilmesi gerekir. Dolayısıyla 
«diğer Bakanlık ve kuruluşlarla belediyelerce» deyi
mi eklenmiştir. 

İkinci değiştirilen nokta da; «koordineli» deyi
minin yerine «İçişleri Bakanlığıyla işbirliği halinde» 
deyimi kullanılmıştır. Bunun da nedenini arz ede
yim: Buradaki «koordineli» deyimi, sanki birbirine 
eşit yetki ve görevlere sahip birimlerin kendi ara
larında uyum içinde çalışmalarını ifade etmektedir. 
Oysa, demin Sayın Kırcalı'nın da konuşmasında be
lirttiği gibi, bu konuda esas görevli ve yetkili olan 
İçişleri Bakanlığıdır. Binaenaleyh, bu kendilerine gö
rev verilen diğer Bakanlık ve kuruluşların esas gö
rev ve yetkili olan İçişleri Bakanlığıyla iş'birliği yap
maları esastır bu çalışmaları sırasında. Bu ifadeyi 
da'ha iyi anlatması bakımından böyle bir düzenleme 
önerisinde bulunuyorum. 

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

isteyen sayın üyemiz var mı efendim?.. 
NECİP BİLGE —. Lebinde Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lehinde, buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Sayın Tan'ın vermiş olduğu önerge, kendisinin 

de belirttiği gibi, esas anlamda fazla bir değişiklik 
yapmamakla beraber, bilhassa anlatım bakımından 
daha iyi anlaşılır bir ifade taşımaktadır. Mevcut met
ne bakacak olursak, mevcut metnin içerisinde «le» 
veya «ile» bağlacı şeklinde kullanılmış olan şeyler 
4-5 tane bir araya gelmiş bulunmaktadır: «Bu ka
nunla», «diğer kanunlarla», .«İçişleri Bakanlığı ile», 
«bu kanunla» ve ondan sonra da «İçişleri Bakanlı
ğı ile.» 

Bir de ayrıca «koordineli olarak» deyimi var. 
Bu «koordineli olarak» yabancı bir kelime; «koor
dinasyon» kelimesini kullanıyoruz; ama artık «koor-
dineli»yi de kullanmayalım lütfen. Onun yerine Ar
kadaşımızın 'belirttiği gibi, «işbirliği içinde» olabilir; 
o kabul edilmediği takdirde «uyumlu olarak» da de
nilebilir; fakat «işbirliği içinde» demek daha uy

gundur. Çünkü esas görev İçişleri Bakanlığına ait
tir. Onunla işbirliği içerisinde olmak suretiyle bu iş
lerin yürütülmesi daha uygun olacağı kanısındayım. 

Söylediğim gibi, ifade daha düzgündür ve mana 
daha iyi anlaşılmaktadır. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Komisyon?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

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

4 üncü madde hakkında söz alan Sayın Kırcalı, 
Sayın Tan ve Sayın Bilge'ye Komisyon olarak te
şekkürlerimizi arz ediyoruz. Hakikaten 4 üncü mad
dede daha güzel bir ifade kullanılmıştır Sayın Tan'ın 
önergesinde; katılıyoruz. 

Bu 4 üncü madde Hükümetten gelen şekliyle gö
rev ve sorumluluğu dağıtmaktadır; bütün Bakanlık
lar âdeta eşdeğerde görevli ve yetkili kılınmış. Hal
buki, esas ağırlığıyla bu görev İçişleri Bakanlığının-
dır, dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğünündür. 
Diğer Bakanlık veya kuruluşların görevleri tali de
recededir. Bu itibarla, 4 üncü madde Sayın Tan'ın 
getirdiği metinle da'ha güzel bir şekle girmiştir; te
şekkürlerimizle kabul ediyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bakan? 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 

— Sayın Başkan; Sayın Tan'ın önergesine aynen iş
tirak ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Sayın Tan'ın önergesine Komis

yon ve Hükümet katıldıklarını beyan ettiklerinden 
kesin olarak oylarınıza sunacağım efendim. Önerge
yi kesin olarak kabul edenler... 

CAHİT TUTUM — Başka önerge var efendim. 
BAŞKAN — Efendim, Komisyon ve Hükümet 

katılınca kesin oylama medburiyetindeyiz. 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir efen

dim. 
Sayın üyeler; Sayın Tutum'un bir düzenlemeye 

ilişkin önergeleri var. 
Sayın Tutum, bu kabulden sonra önergeniz hak

kında ısrarlı mısınız efendim? 
CAHİT TUTUM — Hayır efendim; çünkü hü

kümet tasarısındaki bir şeyin değiştirilmiş şeklini sa
vunacaktım. Mademki hükümet daha önceki öner
geye katılmaktadır. Bu nedenle ben önergemi geri 
alıyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
önergeniz işlemden kaldırılmıştır efendim. 

Sayın üyeler; 4 üncü maddeyi biraz evvel kabul 
buyurduğunuz önerge 'biçiminde oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... 4 üncü madde 
kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Emniyet Genel Müdürlüğünün, merkez, bölge, il 

ve ilçe trafik kuruluşları, görev ve yetkileri 
MADDE 5. — Emniyet Genel Müdürlüğünün 

trafik kuruluşları ile bu kuruluşların görev ve yetki
leri şunlardır : 

a) Kuruluş : 
Bu Kanunla Emniyet Genel Müdürlüğüne veri

len görevler, 'bu genel müdürlüğün merkez, 'bölge, 
il ve ilçe trafik zabıtası kuruluşlarınca yürütülür. 

Araçlara ve sürücülere ait işlemleri yapmak, pla
ka ve 'belgelerini vermek ve bu amaca yönelik hiz
metleri yürütmek üzere !her ilde ve gerekli görülen 
ilçelerde tescil şube veya büroları kurulur. 

Tescil şube veya bürolarında emniyet 'hizmet
leri sınıfı personelinden ayrı olarak teşkilat ve kad
rolarında gösterileri sayıda genel idare ve teknik 
hizmetler sınıfında personel ile sözleşmeli personel 
çalıştırılabilir. 

b) Görev ve yetkileri : 
1. Araçları, bu Kanuna göre araçlarda bulun

durulması gerekli belge ve gereçleri, sürücüleri ve 
bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kul
lanan diğer kişilerin kurallara uyup uymadığını, tra
fik düzenlemelerinin ve çeşitli 'tesislerin bu Kanun 
hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek, 

2. Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönet
mek, 

3. Bu Kanunla kendisine verilen görev ve yetki 
sınırı içinde karayolundan faydalananların eğitimini 
yapmak, yaptırmak, 

4. El koyduğu tra'fik kazalarında trafik kaza 
tespit tutanağı düzenlemek; 

5. Trafik suçu işleyenler hakkında tutanak dü
zenlemek, 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 sicille
rini tutmak, teknik ve hukukî değişikliklerini işle
mek, istatistikî bilgileri toplamak ve değerlendirmek, 

9. Trafik kazalarında oluş nedenleri ile ilgili 
tüm unsurları kapsayan istatistikî bilgileri toplamak, 

' değerlendirmek, sonuçlarına göre gereken önlemle
rin alınmasını sağlamak ve ilgili kuruluşlara teklifte 
bulunmaktır. 

Ayrıca bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılmış 
olan yönetmeliklerde verilen diğer görevleri yapmak, 

Trafik kuruluşlarının, çalışma şekil ve şartları, 
görevlendirilecek personelin nitelikleri, seçimi, çalış
ma usulleri, görev, yetki ve sorumluluklarına ait esas
lar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte be
lirtilir. 

BAŞKAN — Bu maidde üzerinde söz isteyen ısa-
yın üyemiz... Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bu madde ile 
ilgili olarak bir açıklamanız var mı efendim?. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI IDE-
MİREL — Madde açıktır Sayın Başkanım; arz edi
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan?... 
IÇ^LERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİİNER 

— Bir açıklamamız yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?... Sayın Ergi-

nay. 
E. FUAT AVCI — Bir önergemiz olacak Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Önergeye gelecek efendim sıra. 
Sayın Barangil, Sayın Kırcalı, Sayın Gürel. Kayıt 

işlemi bitmiştir efendim. 
Sayın Erginay, buyurun. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, ben yalnız 
metin için söyleyecektim : «istatistikî» kelimesi tut
maz. Bu (î) nin kalkması lazım, her ikisinden de. 
«İstatistik bilgileri...» Fransızcada istatistik aynı za
manda sıfat mahiyetinde kullanılır; ,isim ve sıfat. 
Onun için «istatistik bilgileri» diyelim. 

BAŞKAN — Sorarız efendim onu. 
Sayın Barangil; madde ile ilgili soru efendim. 
İBRAHİM BARANGİL — Sayın Başkan; benim 

sorum (b) fıkrasının 3 numaralı alt bendine ait. Ora
da «Bu Kanunla kendisine verilen görev ve yetki sı
nırı içinde karayolundan faydalananların eğitimini 
yapmak, yaptırmak.» deniliyor. Daha ziyade bu ko
nuya açıklık getirmek ve zabıtlara da geçmesini sağ
lamak için bu soruyu soruyorum. Eğer lütfederlerse 
müteşekkir kalacağım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Gayın Komisyon?... 
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MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
M1REL — Sayın Başkanım, anlayamadım, afedersi-
niz. Bir daha tekrarlarlar mı?. 

BAŞKAN — Bir daha sorduralım efendim. 
Buyurun Sayın Barangil. 
(İBRAHİM BARANOltL — Efendim; karayolun

dan faydalananların eğitimini kim yapacak ve kime 
yaptıracak?. «Yapmak ve yaptırmak» diye bir görev 
ifadesi var burada. Buna açıklık getirirler mi. Bunu 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon, buyurunuz efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, IÇİİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ıSÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MlREL — Sayın Başkanım; karayolundan faydala
nan tüm vatandaşlardır. Bu itibarla eğitim konusu 
öncelikle Millî Eğitim Bakanlığında temel eğitim 
yapılan okullarda, ilkokul ve temel eğitim okullarında 
verilecektir. Kanunda bunun yeri vardır. Ayrıca tra
fik polisi de fiilen bu görevi uygulamalı olarak yürü
tecektir; eğitimle meşgul olacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, efendim. 
Sayın Kırcalı, buyurunuz sorunuz efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
Herhalde 'bu maddenin başlığında bir eksik yazım 

vardı, onun «Trafik» sözü ile tamamlandığını zan
nederim; çünkü öyle okundu. 

BAŞKAN — öyle okuttuk efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Ben şunu sor

mak istiyorum Sayın Başkanım; maddenin (a) bendi
nin hemen birinci satırında «Bu kanunla Emniyet 
Genel Müdürlüğüne verilen görevler, bu Müdürlüğün 
merkez, bölge, il ve ilçe trafik zabıtası kuruluşlarınca 
yürütülür.» diyor. 

Şimdi bu bölgeden gayenin ne olduğunu ben Ka
nun maddeleri içerisinde araştırdım; rastlayamadım. 
Bilmiyorum, belki ileriki maddeleri de vardır; daha 
istediğimiz kadar inceleyemedik, derinliğine girmedik. 
Bir eksik incelememiz olup olmadığını bilmiyorum; 
ama bölgeyi tayin edemedim. Bölge hakkında şu söz 
de var; bundan sonraki 6 ncı maddede (97 nci say
fada) jandarmanın alacağı vazifeler hakkında metin 
yazılırken» «Yönetmelikte belirtilen esas ve şartlara 
uygun olarak, bölge trafik teşkilatının görev alanı 
dışında kalan jandarma sorumluluk bölgesinde» den
mektedir. 

Şimdi bu bölge denince, ibenim bildiğim kadarıyla, 
il trafiği şehir içerisinde ve civarında vazife görüyor, 

ilçeler var ise hakeza o şekilde bir hudütlama var. 
Bu bölge deyimi ile nasıl bir bölgeleşme oluyor? 
Biz mümkün öldüğü kadar bölgelerden uzaklaşmak 
isterken, il içerisinde bölge oluşturuluyor. Yoksa il-
lerarası bir bölge mi oluşturuluyor? İl içinde olduğu 
anlaşılıyor ve bunun jandarma neresinde çalışacak? 

Bu hususta bir açıklamada bulunurlarsa herhalde 
yararlı olacaktır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Kırcalı. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Balkanım; Sayın Kırcalı'nin te
reddütlerini gidermek için arz ediyorum. Buradaki 
bölge, bildiğimiz anlamda 'bir bölge kuruluşu değil
dir. Bizim bölge trafik zabıtası, kendi karayolla
rında; yani kendi hudutları içinde bir bölgeyi içeriyor; 
ancak kendi bölgesi dışımda da karayolları vardır; 
özelikle 'köy karayolları. Köy karayollarına halen 
bölge trafik zabıtası girmemektedir, girememektedir. 
Teşkilatı oraya kadar uzanamadığı için, jandarma böl
gesinde kalan karayolları oluyor. Malumuâliniz po
lis ve jandarma bölgesi .ayrılmıştır. Şehir ve kasabalar 
meskûn alandır ve belediye hudutları içinde kalan 
alanlar polisin genel görev alanıdır. 

Ayrıca trafik yönünden de karayolları bölgesi var
dır. Muayyen bir karayolu bölümü, aşağı yukarı tü
müyle karayolları; yani ona il yollları diyelim, onlar 
doğrudan doğruya bölge trafik zabıtasının görev ala
nı içindedir. Bunların köylerle irtibatlı bağlantı yol
ları vardır; o yollarda jandarma vardır. İşte onu 
kastediyor burada; «Jandarma bölgesi» derken, ge
nellikle köy yollarında, çiftlik yollarında kalan ka
rayollarını kapsıyor. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Gürel, buyurunuz. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkanım; 

muhterem arkadaşlarım; 
5 inci maddenin başlığı, «Emniyet Genel Müdür

lüğünün Merkez Bölge, İl ve İlçe Kuruluşları, Gö
rev ve Yetkileri» başlığını taşımakta. 

BAŞKAN — Sayın Gürel, orada biz okuturken 
efendim «Trafik» kelimesini ekleyerek okuttuk. Her
halde üyelerimize dağıtılan metinde yok; orada bir 
düşme olduğu bize bildirildiği için «Emniyet Genel 
Müdürlüğünün Merkez, Bölge, İl ve İlçe Trafik Ku
ruluşları, Görev ve Yetkileri» biçiminde olacaktır. 
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HALİL ERDOĞAN GÜREL — 5 inci madde
den sonra gelen «a) Kuruluş» başlığının ikinci fık
rasında; «...gerekli görülen ilçelerde tescil şube ve 
büroları kurulur.» ibaresi yer almaktadır. 

Şimdi, gerekli görülen ilçelerin tayin ve tespitinin 
nasıl yapılacağı hakkında bu Tasarıda bir açıklık yok. 
Bu ileride yapılacak olan tüzüklere mi bırakılmış, 
yoksa halihazırda bunun kriterleri var mıdır? Bu bi
rinci sorum. 

İkincisi; son paragrafta, biraz evvel okuduğum 
başlıkla İlgili olarak, «Trafik kuruluşlarının, çalışma 
şekil ve şartları...» ibaresi yer almaktadır. Bu «çalışma 
şekil ve şartları»nın ne manaya geldiğini öğrenmek is
tiyorum? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürel. 
Sayın Komisyon, buyurunuz efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — «Trafik kuruluşlarının, çalışma şekil ve 
şartları...» Bu içhizmete taalluk eden bir husus efen
dim. Trafik konusu genel zabıta içinde nasıl bir ça
lışma düzeni içinde olacaktır, onu ifade ediyor. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Efendim; Sayın Gürel'in zannederim 

bir sorunları daha olmuştu. Sayın Gürel, birinci so
runuzu bir dalha tekrarlar mısınız; «Gerekli giörü-
len ilçelerde» hususunu tekrarlar mısınız? 

HALİL ERDOĞAN GÜREL — Efendim; ge
rekli görülen ilçelerle ilgili bir kriter halihazırda var 
rnıdır, yoksa, bir hüküm burada yer alsın, ilerde bu 
kriteri buluruz manasına mıdır?,. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın (Komisyon. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
IKÖMİİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL .— Efendim; ulaştırma bakımından trafiği 
yoğun olan ilçeleri kastediyoruz. Yani trafik ağırlığı 
hissedilen ilçeleri ifade ediyoruz. Günün şartlarına 
göre bu değişebiliyor. Bugün değilse de yarın bazı 
ilçeler de buna katılabilir.' Nüfus, trafik hareketleri
nin yoğunlaşması neticesi; ticarî, iktisadî faaliyetler 
isonurida ilçeler bugünkü durumdan daha değişik bir 
duruma geldiği zaman trafik yönünden gerekli ted
birlerin orada da alınması lazım gelir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim İSayın Komisyon. 
Sayın üyeler; bu madde ile ilgili Sayın Avcı'nın 

bir önergesi var, okutuyorum: 

9 , 6 . 1983 O : 1 

Sayın Başkanlığa 
Karayolları Trafik Kanunu Tasarısının 5 inci 

maddesinin ı(b) bendinin beşinci fıkrasından sonra 
altıncı fıkra olarak aşağıdaki cümlenin eklenmesine 
müsaadelerinizi arz ederim. 

E. Yıldırım AVCI 
«6. Trafik kazası neticesinde hastalanan veya 

yararlananların bakımlarını sağlayacak tedbirlerin 
süratle alınmasına yardımcı olmak.» 

BAŞKAN — Sayın Avcı, bir açıklamanız olacak 
mı efendim? 

E. YILDIRIM AVCI — Önergem açıktır; ama 
müsaade ederseniz çok kısa bir açıklamada Ibuluna-

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
yım. 

E. YILDIRIM AVCI — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; 

Teklifimin daha müşahhas olması için bir misal 
vermeme müsaade buyurmanızı istirham edeceğim. 
Bundan dört - beş yıl kadar önce İzmit civarında bir 
kaza oluyor ve bu kazada arkadan çarpılan araba yo
lun kenarına itiliyor. Dış görünüş itibariyle hemen 
'hemen hiçbir yaralanma yok. Trafik polisi geliyor, 
zabıtlar tutuluyor, yol açılıyor. Sonunda, polis tam 
oradan ayrılmak istediği bir anda, şoför mahallinde 
bulunan bey polislere giderek ricada bulunuyor; ken
disini iyi hissetmediğini ve yakındaki bir hastaneye 
götürülmesi gerektiğini söylüyor. Polis memuru ken
disine, «Benim görevim yolu açmak ve zabit tutmak
tır; onu ben üstlenemem.» diyor. Bu durumu eğer biz 
bu maddeyi ithal edersek, bunun bir vazife olarak tra
fik polisine verilmiş olacağı kanaatindeyim. 

Önergemde bir noksan yer var, onu da müsaade
nizle ilave edeyim; yakınlarına haber vermek vazife
sinin de trafik polisine verilmesini arzu ediyorum. 

Takdir Yüce Meclisindir. iSaygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Avcı.; 
Sayın Avcı'nın önergesinin lehinde söz İsteyen 

var mı? 
AYDEMİR AŞKIN — Lehinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — İSayın Aşkın, Lehinde söz istiyorsu

nuz. 
Aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Aleyhinde 

söz istiyorum, 
BA'ŞIKAıN — İSayın Kırcalı, aleyhte söz istiyorlar. 
Sayın Aşkın, buyurunuz. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan; konu çok 

açıktır. Yalnız görevlerin sıralanışına eğer dikkat edi
lirse 4 üncü ve 5 inci maddeler tamamıyla yapılan 
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kazalardan sonra alınması gereken tedbirleri birbiri 
ardına sıralıyor; fakat o arada en insancıl ıgörev olan 
yaralananların durumu tamamıyla açıkta bırakılıyor. 

Dikkat edilirse, bugün Türkiye'de birçok trafik 
kazalarından sonra ölüm vakalarının çok yüksek oran
da olmasının nedeni, bu tedbirlerin süratle alınma
ması ailelerine Ihaber verilerek, gerekli tedbirlerin çok 
daha geniş bir şekilde yapılmaması... Bu anda başka 
bir kuruluşun devreye girmesi beklenirse, maalesef 
çok geç olmaktadır. Dolayısıyla Sayın A'vcı'nın bu 
önerisine katılıyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Sayın İKırcalı... 
S. SIRRI KIRİCALI — 'Ben konuşmaktan vazgeç

tim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Avcı şöyle mi yapıyoruz önergenizi: «Tra* 

fik kazası neticesinde hastalanan veya yaralananların 
bakımlarını sağlayacak tedbirlerin süratle alınmasına 
yardımcı olmak ve yakınlarına haber vermek,...» Bu 
biçimde düzelttiniz kürsüden de, o nedenle soruyo
rum?.. 

E. YILDIRIM AVCI — Evet efendim. 
BAŞKİAN — Sayın Komisyon, buyurun. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE 'DlŞtŞLERl 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İİSMAtL HAKİKİ DE-
MtfREL — Sayın Başkan; Sayın A'vcı'nın önergesi, 
polisin aslî görevi içinde olan bir hususu kapsamakta
dır. Polis, genel zabıta olarak yaralılara, 'hastalanan 
lara, yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmekle görev
lidir. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet IKanunun-
da bu görev genel olarak polise verihniiştir; aslî gö
revleri içindedir. ' 

Burada tanzim ettiğimiz trafik zabıtasının göre
vidir; yani bu, genel görevlere İlaveten biz özel bir 
görev veriyoruz bu Kanunda; onun için gerek yok
tur kanı'sındayız. 

Arz ederim. 
BAŞKAM — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet, buyurun. 
İÇÎŞLERI IBAKANI İSELAHATTIN ÇETİNİER 

— 2559 sayılı 'Kanunda yerini almıştır; ama Yüce 
Kurul buna rağmen burada da kaydedilmesini arzu 
edefse, ben de katılırım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Komisyon; bu görüşten sonra bir İlaveniz 

var mı, yoksa katılmadığınızda ısrarlı mısınız?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL (HAKİKİ DE-

MİREL — Efendim; Genel Kurulun 'takdirine bıra
kıyoruz;. 

Arz ederim, 
BAŞKAN — Hayır; oylamanın ışonucu bakımın

dan çok önemli Sayın Komisyon. Çünkü Hükümet 
katılıyor; «IBir fazlalıktır; ama yer alırsa polisin mev
cut olan görevini bir kere daha teyit ve tekrar mahi
yetindedir» diyor Sayın Bakan. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
IKJOMftSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKİKİ DE-
MtREL — Efendim, yönetmeliklerde açıklanacak
tır; ancak Kanunda da açıklanmasında sakınca yok. 
Katılıyoruz. 

BAŞKAN — O bakımdan kesin oylayacağım da 
efendim, yoksa takdire sunacağım. 

Sayın üyeler; Sayın Alvcı'nın önergesine Komisyon 
ve Hükümet katıldığını beyan etmektedir. Bu neden
le önergeyi kesin olarak oylarınıza sunuyorum. (Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kesin ola
rak kabul edilmiş ve altıncı sıraya bu girmiş ve on
dan sonrakiler yedi sekiz, dokuz, on şeklinde düzen
lenmiştir efendim. 

NECİİP BİLGE — Sayın Başkan, bir redaksiyon. 
•BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP İBtLGE — (a) fıkrasında «Kuruluş» be

lirtiliyor, (b) fıkrasında «Görev ve yetkiler». 

«Görev ve yetkiler» dendikten ve Iherbiri ayrı ayrı 
sayıldıktan sonra, eski dokuzuncu bentte, şimdi onun
cu oluyor, «...teklifte bulunmaktır» şeklinde cümle 
bitiyor. Ondan sonra «Bu ıKanunla ve bu İKanuna 
göre çıkarılmış olan yönetmeliklerde verilen diğer 
görevleri yapmak.» Bu cümle fiille isonuçlanmıyor, 
sadece mastar olarak kalıyor. İBu doğru gözükmü
yor bendenize. Bu itibarla yukarıdaki eski dokuz, ye
ni on olanı «...teklifte bulunmak» dedikten ve virgül
le ayırdıktan sonra, on veya onbir numara koymak 
suretiyle; «Bu Kanunla ve bu kanuna göre çıkarıl
mış olan yönetmeliklerde verilen diğer görevleri yap
maktır.» şeklinde buraya «ıtır» fiilinin konulması 
icap eder. 

Bu son bentte (IBir numara köyacaktak, 11 inci 
bent oluyor) «Bu Kanunla» deniyor; «la» takısı kul
lanılıyor; fakat «yönetmeliklerde» deniyor. Bu iti
barla pek uygun gözükmüyor, «Kanunla» dediğimi
ze göre; «Bu IKanunla ve bu Kanuna göre çıkarıl
mış olan yönetmeliklerle» dememiz daha uygun ola
caktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Aslında Sayın Genel Kurulun ıttılaına arz etmek

te yarar var. Her kanun tasarısında veya kanunda 
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asıl görevler sayılır ve "bir de «Depo madde» denilen 
yahut «Depo fıkra» ̂ denilen bu biçimde bir fıkra bü
tün kanun tasarılarında yer alır; yani bir unutulma
ya meydan verilmemesi bakımından. Yüce IKo'mis-
yon da böyle bir şey getirmiş; ama buna bir numara 
vermekte (Sayın Bilge'nin de görüşüne katılarak) zan-
nederim yarar vardır. Sayılır sayılır .on, onbir ve «di
ğer görevleri yapmaktır» şeklinde 'daha düzgün olu
yor, 

Sayın Komisyon ve ISayın Hükümet katılıyor mu 
efendim?.. 

MİLLÎ SAVUNMA,, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKİKİ DE-
MİRİEIL — Katılıyoruz. 

IÇUŞLERil BAKANI SELAHATTIN ÇETfNER 
—. (Katılıyoruz. 

iBAiŞKAN — Sayın üyeler; biraz evvel kesin ola
rak kalbul buyurduğunuz önergeye göre, diğer ra
kamlar yedi, sekiz, dokuz, on olmuştu. Burada «tek
lifte bulunmaktır» 'ifadesinden «tır»ı çıkarıyoruz; 
«Teklifte bulunmak» dedikten sonra virgül koyuyo
ruz, «11» diyoruz «Ayrıca bu Kanunla ve bu Kanu
na göre çıkarılmış olan yönetmeliklerle verilen diğer 
görevleri yapmaktır.» şeklinde bir düzeltme yapıyo
ruz, Komisyon ve Hükümet Sayın Bilge'nin bu gö
rüşüne katılıyorlar. 

Sayın Aşkın buyurun efendim, düzeltme. 
AYDEMİR AŞKIN — ISayın IBaşkanım; eğer Sa

yın Komisyonumuz uygun görürlerse, üçüncü bent
te «Bu Kanunla kendisine verilen 'görev ve yetki sını
rı içinde karayolundan faydalanların eğitimini yap
mak»... deyiminin «faydalanların trafik -eğitimini yap
mak» şeklinde değiştirilmesi gerekmektedir. Blu bir 
tralfik görevidir, yukarıdaki başlıkta öyledir. Böyle
ce «eğitim» gibi genel bir terim kullanılmamış ve 
yanlış anlamalara yer verilmemiş olur., Onu öneriyo
ruz eğer uygun görürlerse. 

Bir de, biraz evvel Sayın Erginay Hocamız belirt
mişlerdi galiba, eski dokuz, yeni numarayla onuncu 
maddede; «Trafik kazalarının oluş nedenleri Üle ilgili 
tüm unsurları kapsayan istatistik verileri ve bilgileri 
toplamak.,» Burada yapılan veri ve bilgi toplamak
tır; çünkü toplanan dokümanlar bilgi olamaz, «...ve
rileri ve bilgileri toplamak, değerlendirmek» olmasını 
öneriyorum. Kabul buyururlarsa teşekkür ederim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. So
ralım efendim., 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-

MİREL — Sayın Aşkın'a biz de teşekkür ediyoruz 
Sayın Başkanım; yerindedir uyarıları, kabul ediyo
ruz. 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın 'Bakan. 
İÇİŞLERİ ©AKANI SELAHATTİİN ÇETİNEÎR 

— Sayın Başkan, katılıyorum efendim., 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim bu durumda (b) fıkrasının üçüncü ben-

'di; «...faydalananların trafik eğitimini» oluyor; bir 
«trafik» kelimesi ekliyoruz. 

Eski dokuz, yeni onuncu bentte (zaten Sayın Er
ginay da ifade buyurmuşlardı) «istatistik verileri ve 
bilgileri toplamak» biçim'inde bunu da düzeltiyoruz. 
Beşinci maddeyi bu haliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Beşinci madde 
kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Trafik zabıtasının görev ve yetkili sınırı İle genel 

zabıtanın trafik hizmetlerini yürütmeye ilişkin yetki
si. 

IMADDE 6. — Trafik zabıtası ve genel zabıtanın 
görev ve yetki sınırı : 

a) Trafik zabıtası : , 
Trafik zabıtasının aslî görevi trafik hizmetlerini 

yürütmektir. 
Ancak bu görevi yaparken karşılığı adlî ve idarî 

olaylarda genel zabıta görevi yapmakla da görevi i 
ve yetkilidir. 

Mülkî amirlerin takdir edecekleri asayişe mües
sir olağanüstü durumlar dışında, trafik zabıtasına 
genel zabıta görevi verilemez; araç, gereç ve özel teç
hizatı trafik hizmetleri dışında kullanılamaz. 

Bölge il ve ilçe trafik kuruluşları bu Kanunun 
uygulanması ile ilgili konularda bağlı oldukları 
sıralı amirlere ilave olarak merkez kuruluşunun da 
denetimine tabidir. 

b) Genel zabıta. 
1. Polis : ' , 
Yönetmelikte 'belirtilen esas ve şartlara uygun ola

rak, trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli ol
madığı yerlerde trafiği düzenlemeye ve trafik suçla
rına el koymaya yetkilidir ' 

2, Jandarma : 
Yönetmelikte belirtilen esas Ve şartlara uygun ola

rak, bölge trafik teşkilatının (görev alanı dışında ka
lan jandarma sorumluluk bölgesinde; 

a) Trafiği düzenlemeye, ^tıkanan trafiği açmak, 
bu Kanuna aykırı hareketleri menetmek) 
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!b) Trafik -suçlarına el koymaya, trafik ceza tu
tanağı düzenleyerek ilgili trafik zabıtasına Vermeye, 
ı(suç ve suçluları saptamak, delilleri ile birlikte ilgi
lilere teslim ötmek). 

c) Trafiğe salih olmayan araçları eksiklikleri gi
derilinceye kadar trafikten men ötmeye, 

d) Trafik kazaları ve oluş nedenleri ile ilgili tüım 
hususları kapsayan istatistik! bilgiler toplayarak mül
kî amire tevdi etmeye, 

Görevli ve yetkilidir. 
Gerekli 'görülen yerlerde ve hallerde, yönetmelik

te belirtilen esas ve şartlara uygun olarak, Merkez 
Komutanlıklarına trafiği yönetme yetkisi (verilebilir. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Sayın Tan, .Saytn Erdem, İSayın Yarkın. 
Kayıt işlemi ibitmişitir efendim. 

Sayın Tan, buyurun. 

TURGUT TAN — 'Sayın İBasJkan, Danışma Mec
lisinin değerli üyeleri; 

Tasarının 6 ncı maddesi ıgerek trafik zabıtasının, 
gerekse genel zabıtanın görev ve yetkilerini belirle
yen ve bu iki zabıta arasındaki ilişkileri düzenleyen 
önemli ibir görev ve yetki maddesi. 

Şimdi, izin verirseniz önce Tasarıdaki madde met
ni üzerinde dikkatimi çeken bazı düzenlemeleri orta
ya koyduktan sonra yeni bir düzenleme önerisinde 
bulunmaktayım; onu kısaca açıklamak (İsterim. 

Önce düzenleniş bakımından dikkat çeken bir ek
siklik: Dikkat edilirse «a) Trafik zabıtası», «b) Genel 
zabıta» ayrımı yapılmış olmasına rağmen, <b) başlı
ğının altında tekrar bir başka; «b) Trafik suçlarına 
el koymaya, trafik ceza 'tutanağı düzenleyerek ilgili 
trafik zabıtasına vermeye...» diyerek bir sistematik 
karışıklık vardır, önce' bunu söylemek isterim. Bu 
da maddenin düzenlenişindeki biraz uzunluk ve ka
rışıklıktan kaynaklanmaktadır. 

Şimdi izin verirseniz madde metni üzerinde dik
katimi çeken konuları söyleyeyim. 

'Birincisi; trafik zabıtasının görev ye yetkileri dÜ-
zelen'irken, sayfanın altında deniyor ki (95 inci sayfa
nın altında); «'Ancak bu görevi yaparken karşılaştı
ğı adlî ve idarî olaylarda genel zabıta görevi yap
makla da gerevli ve yetkilidir.» 

Değerli üyeler; 
«Adlî ve, idarî olay» diye bir şey söz konusu de

ğildir. «İdarî olay» demek idareye ilişkin olay de
mektir. Oysa burada söz konusu olan, anlatılmak is
tenen adlî ve idarî kolluk olaylarıdır. /Bilindiği 'gibi, 
«kolluk» denildiği zaman ikiye ayrılır; idarî kolluk, 

adlî kolluk, idarî kolluığa biz bir başka anlamda ön
leyici kolluk veya suç öncesi kolluğu deriz; yani bir 
suçun işlenmesini önlemek için nasıl ki trafik zabıtası 
denetim yapmaktadır; şöyle gideceksiniz, şunu yapa
caksınız, demektedir. Bunun amacı bir trafik suçu
nun işlenmesine engel olmaktır. Binaenaleyh, burada 
idarî kolluk görevi yapmaktadır. ıBir trafik suçu iş
lendiği zamanda iste adlî kolluk yetkisini kullanmak
tadır, adlî kolluk olarak işlem yapmaktadır. 

(Bizim ülkemizde personel açısından adlî ve idarî 
kolluk personel olarak birbirinden ayrılmadığı için, 

. bu tür karışıklıklar ortaya çıkmaktadır; yani aynı 
kolluk personeli idarî kolluk yetkisini kullanırken 
bir nok'ta gelmektedir, adlî kolluk yetkisini kullan
maktadır. izin verirseniz size, mevzuatımızda bunu 
gösteren örneklere de değinmek isterim, 

Mesela; Emniyet Teşkilatı Kanununun 12 nci 
maddesinde, «tdarî kolluk gereğinde veya savcının 
istemi üzerine adlî kolluğa yardımla yükümlüdür. 

idarî kolluk adlî kolluk görevini gerektiren bir 
durumla karşı karşıya kalırsa, adlî kolluk görevini 
de yapacak fakat adlî kolluğu durumdan haberdar 
edecek, gelince de işi ona devredecektir.» der. 

Aynı şekilde Polis Vazi'f6 ve Selahiyet (Kanunun
da da buna benzer hüküm vardır, polisin görev ve 
yetkilerini sayarken yine (Emniyet Teşkilatı Kanunu
nun 9 uncu maddesinde de bunlar sayılmıştır. 

Demek ki, burada anlatılmak istenen idarî ve ad
lî kolluk olaylarıdır. Yoksa idarî olay değildir, ida
reye ilişkin lolay değildir. Bunun düzeltilmesi 'gerek
tiği kanısındayım. 

Yine bu düzenlemede 97 nci sayfaya geçtiğimiz 
zaman, Mülkî amirlerin takdir edecekleri asayişe mü
essir olağanüstü durumlar...» deyimi kullanılmakta
dır. 'Bilindiği gibi yeni Anayasamızda olağanüstü hal
ler düzenlenmiştir 120 nci maddede iki halden; ge
rek doğal olaylardan, gerekse emniyet dolayısıyla or
taya çıkan olağanüstü (halden. ıBu karışıklığa yol açı
cı bir düzenlemedir; «Asayişe müessir olağanüstü du
rumlar...» ©en buraya daha uygun bir deyim arar
ken, 13 Ağustos 1982 tarihli Resmî Gazeteden, 2696 
sayılı Yasa ile Polis Çevik Kuvvet Kanunundan bir 
ifadeyi paralellik kurarak aldım. Bu Kanunun il 3 ün
cü maddesinde, «Emniyet ve asayişin gerektirdiği 
hallerde İlgili valinin" istemi üzerine, Emniyet Genel 
Müdürünün önerisi ve içişleri (Bakanının onayı ile 
Polis Çevik Kuvvet Birimleri geçici olarak başka il
lerde görevlendirilebilir.» denilmektedir; yani bura-
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da belirli bir güvenlik, emniyet bakımından olağanüs
tü durumun ifadesidir. Mademki biz bunu mülkî 
amirlerin takdirine bırakıyoruz; yani asayişe ilişkin 
önemli bir olayın ortaya çıkması halinde trafik za
bıtasından yararlanabilecektir. O halde, daha önce 
çıkardığımız yasalarla da, tabiî paralellik kurmak en
dişesi de burada rol oynamaktadır, onun için bunun 
«Mülkî idare amirleri...» Bir de bunun «Mülkî amir
ler» değil, «Mülkî İdare amirleri» şeklinde düzeltil
mesinde yarar görüyorum. Çünkü, bakın mesela 
21800 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri 
Hakkındaki Kanunda hep «mülkî idare amiri» deyimi 
geçmektedir. Bunlar yasalarımızda dil birliği sağla
mak açısından da önemlidir: «Mülkî idare amirleri
nin takdir' edecekleri emniyet ve asayişin gerektirdi
ği durumlarda...» Zaten bunları kendileri takdir ede
ceklerdir. «Olağanüstü durumlar» isözü ile karışıklı
ğa yol açmayalım; «Emniyet ve asayişin gerektirdiği 
durumlar da» dersek daha uygun olur düşüncesinde--
yim, 

Bunun altındaki düzenlemelerde, tabiî benim öner
diğim madde düzenlemesi eğer kabul edildiği takdir
de jandarmanın bu alandaki görev ve yetkilerini dü
zenleyen bentlere gerek kalmayacaktır. Çok genel bir 
düzenleme ile yetineceğiz; ama Komisyonumuz ve 
(Hükümet buna katılmadığı takdirde, o zaman bu dü
zenlemede bazı değişiklikler yapmaları gerekmekte
dir; aynen muhafaza edeceklerse. 

iBir kere «Yönetmelikte belirtilen esas ve şartları 
uyîgun olarak» deyimini başa aldığınız takdirde çok 
yanıltıcı bir sonuç yaratmaktadır. Şöyle ki; sanki 
bölge trafik teşkilatının görev alanı dışında kalan 
bölgeleri yönetmelikteki esaslara göre belirleyeceğiz, 
deyimi çıkıyor. Halbuki öyle değil. Şöyle olması ge
rekiyor; «Bölge trafik teşkilatının görev alanı dışın
da kalan jandarma sorumluluk bölgesinde, yönetme
likte belirtilen esas ve şartlara uygun olarak...» şu 
şu görevleri yapacaktır; yani ifadelerin yer değiştir
mesi gerekir. Doğru olması bakımından. 

'Bu, alttaki düzenlemeler açısından da söz konu
sudur: «Trafiği düzenlemeye...» dendikten -sonra ya
nına; «(Tıkanan trafiği açmak, bu Kanuna aykırı 
hareketleri -men etmek)» denmiş. 

Değerli üyeler; 
«iBu Kanuna aykırı hareketleri men etmek» deyi

minin içinde zaten tıkanan trafiği açmakta Vardır. 
İBir tanesinde böyle somut bir olayı sayıp, ondan son
ra çok genel bir yetki verirseniz pek kanun tekniği 
açısından doğru olmaz. Ya buna sadece, «Trafik akı

şını düzenlemek» deyin; jandarmaya vereceğiniz yet
kiyi eğer sınırlamak istiyorsanız veyahutta «Trafiği, 
bu Kanunun men ettiği hareketler anlamında düzen
lemek» deyin; ikisinden birini söylemek gerekir. 

(c) bendinde «Trafiğe salih olmayan araçları ek
sikleri giderilinceye kadar trafikten men etmeye» yet
kisini tanıyor jandarmaya. Şimdi Tasarının 34 üncü 
maddesini açarsanız, 34 üncü maddede böyle bir de
yim yok; «Trafiğe salih olmayan araç» deyimi yok. 
Ya ne var?.. Orada «Trafik güvenliğini tehlikeye dü
şürecek olan araçlar» deyimi var. IBurada da anla
tılmak istenen bu olsa gerek. O zaman Tasarının, 
kendi içinde tutarlılığı bakımından aynı deyimi her 
yerde kullanması lazım. Ya «Trafiğe salih olmayan 
araç» deyimi kullanılsın bütün Tasanda veyahut 34 
üncü maddede olduğu gibi, «Trafik güvenliğini teh
likeye düşürecek araç» deyimi kullanılsın ki; ikinci
si bence daha doğru bir deyim olmaktadır. 

Şimdi bu madde metni üzerindeki açıklamadan 
sonra, izin verirseniz maddenin nasıl olması gerekti
ğini okuyayım. 6 ncı madde şöyle olursa daha iyi 
olur: 

BAŞKAN — Sayın Tan, süreniz dolmuştur, lüt
fen bağlayınız. 

TURGUT TAN — İzin verirseniz bir madde 
metni okuyayım?.. 

BAŞKAN — 'Buyurun. 
TURGUT TAN — Teşekkür ederim. 

«Trafik Zabıta'sı ve Genel Zabıtanın Görev ve 
Yetki Sınırı. 

a) Trafik zabıtası bu Kanunla verilen görevleri 
yapar. Trafik zabıtası görevi sırasında karşılaştığı ad
lî ve idarî kolluk olaylarında genel zabıta görevi yap
makla da görevli ve yetkilidir. ı(Prensip ve onun ya
nı) Mülkî idare amirlerince emniyet ve asayiş bakı
mından gerekli görülen durumlar dışında trafik za
bıtasına genel zabıta görevi verilemez. Araç, gereç 
ve özel teçhizatı trafik hizmetleri dışında kullanıla
maz. ıBölge il ve ilçe trafik kuruluşları bu Kanunun 
uygulanmasıyla ilgili konularda bağlı oldukları sıra
lı amirlere ilave olarak merkez kuruluşunun da dene
timine tabidir.» 

Aslında bu fıkraya da gerek yok bence; fakat Ko
misyonumuz getirdiği için aynen aldım. Eğer uygun 
görürlerse bunun da çıkarılmasında yarar vardır. Ya
ni bu zaten kendi içinde vardır. Bakanlık içerisinde 
hıyerarşik bir yapı kurulmuştur. 
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«b) Genel zabıta, polis ve jandarma 
Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli ol

madığı yerlerde polis bölge trafik teşkilatının görev 
alanı dışında kalan bölgelerde de jandarma yörug-
melikte belirtilen esas ve şartlara uygun olarak trâff-
ği düzenlemeye ve trafik suçlarına el koymaya yet
kilidir. Gerekli görülen yerlerde ve hallerde yönet
melikte belirtilen esas ve şartlara uygun olarak mer
kez komutanlıklarına trafiği düzenleme yetkisi veri
lebilir.» 

'Bence madde bu hale getirilirse daha sâde ve da
ha düzgün bir anlatıma kavuşmuş olur düşüncesin
deyim. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAIŞIKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın Erdem. 
SADÎ ERDEM — Sayın [Başkan; 
Benim arz etmek istediğim hususlardan dört ta

nesine Sayın Hocam temas ettiler ve izah buyurdu
lar, onun için artık sarfınazar ediyorum. 

ıBAŞjKJAN — Teşekkür ederim Sayın Erdem. 
.Sayın Yarkın, 'buyurunuz. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin değerli üyeleri; 
Görüştüğümüz madde trafik zabıtasının görev ve 

yetki sınırıyla genel zabıtanın trafik hizmetlerini yü
rütmeye ilişkin yetkisi gibi çok önemli bir hükmü taşı
maktadır. Ben de maddenin temas edeceğim bazı kı
sımlarında görüşlerimi arz edeceğim; ancak bu ko
nulara Sayın Tan da temas ettiler. Kısmen bazı şey
leri de ayrıca ilave etmek istiyorum. 

Önce maddede «Trafik zabıtasının aslî görevi 
trafik hizmetlerini yürütmektir» şeklinde çok yerin
de bir uygulama var ve gene ikinci, ondan sonraki 
fıkrada «Bu görevi yaparken karşılaştığı adlî ve idarî 
olaylarda genel zabıta görevi yapmakla da görevli 
ve yetkilidir» denilmektedir. Bu da uygulamada son 
derece lüzumlu olan bir hükümdür. Zaman zaman 
bu konularda bazı tartışmalar yapılmıştır. 'Acaba tra
fik zabıtası genel zabıta yetkisine de sahip olsun mu?.. 
Jcendisinin aslî 'görevini aksatır mı, aksatmaz mı şek
linde. Hatta bu tartışmalar bir zaman o kadar ileri 
götürülmüştür ki, bu trafik görevinin tamamen bir 
başka kuruluşa, Ulaştırma Bakanlığına verilmesi, 
orada bir genel müdürlük kurulması ve orada yer ala
cak üniformalı; ama polis niteliğinde olmayan kişi
ler eliyle yapılması ileri sürülmüştür. Hatta bu, tasa
rı haline dahi gelmiştir; ama ancak: bunların tabiî za
manla yanlışlığı anlaşılmıştır. Kaldı ki, Türkiye'de 

artık uzun zamandan beri trafik zabıtasının aynı za
manda 'genel zabıta olduğu, polis yetkisine sahip ol
duğu ve trafik hizmetlerinin genel zabıta yetkisine 
de sahip bir trafik polisi dışında herhangi bir kişiy
le yapılmasının mümkün olmadığıdır. Yine Tasarı, 
mevcut uygulamayı bu yöndeki espriyi aynen benim
semekle cihetteki isabet etmiştir. 

Ayrıca Tasarıda bu hükümlerin, «Mülkî amirle
rin takdir edecekleri asayişe müessir olağanüstü du
rumlar dışında trafik zabıtasına genel zabıta görevi 
verilemez, araç, gereç ve özel teçhizatı trafik hizmet
leri dışında kullanılamaz» hükmü de yerindedir. Bu 
da tabiatıyla bu zabıtanın aslî görevini aksatmamak 
üzere konulmuş bir bükümdür; ancak elbetteki ka
mu düzeninin gerektirdiği hallerde trafik zabıtasının 
genel zabıta hizmetlerinde görevlendirilmesi mülkî 
amirin yapacağı takdire göre mümkün olması gere
kir. Bunu şey yapmaktadır; ancak burada (Sayın Tan' 
in belirttiği gibi «ölağanülstü durumlar» sanki Ola
ğanüstü Hal Kanununun şümulüne giren zamanlar
da yapılacakmış 'gibi, elbette değil; ama böyle bir 
karışıklığa yol açabilir. «Olağanüstü durum» kelime
lerine ihtiyaç yoktur. «'Kamu düzeninin gerektirdiği 
haller» gibi «Emniyet ve asayişin gerektirdiği haller» 
gibi bir ifadenin kullanılması yeterli olacaktır., 

Maddede değişikliğini istediğim bazı hususlar var. 
Bu da daha ziyade Hükümet Tasarısında yer alan 
şekliyle ilgilidir. Yani Hükümetin Teklifindeki şekil 
burada değişmiştir. Bu değişikliği kısaca arz etmek 
istiyorumH 

Hükümet Tasarısında genel zabıta, polis ve jan
darma, genel zabıtanın tanımı Emniyet Teşkilatı Ka
nununda 3 üncü maddesinde zaten yapılmıştır. Hü
kümet Teklifini okuyorum: 

«Polis ve jandarma, Trafik Yönetmeliğinde be
lirtilen esas ve şartlara uygun olarak trafik zabıtası
nın bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde trafi
ği düzenlemeye ve trafik suçlarına el koymaya yetki
lidir.» 

Bence bu hüküm içişleri Komisyonunda yapılan 
değişiklik hükmünden daha doğru ve daha iyidir. 
Şimdi, içişleri Kbmiisyonunda bu değişiklik yapılır
ken polis için, genel zabıtayı polis ve jandarma 
diye ayrı fıkralarda gösterdikten sonra yetkiyi de
ğiştirdiği için, polis için «Yönetmelikte belirtilen esas 
ve% şartlara uygun olarak trafik zabıtasının bulunma
dığı veya yeterli olmadığı yerlerde trafiği düzenleme
ye ve suçlarına el koymaya yetkilidir» diye belirttik
ten sonra jandarma için sadece bölge trafik teşkila-
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tının görev alanı dışında ka'Ian jandarma sorumluluk 
bölgelesinde görev verilmesi düşünülmüştür, dolayı
sıyla bir tahdit getirilmiştir. Ayrıca da Kanunda gö
revler tadat edilmiştir. Kanunda verilecek görevlerin 
tadat edilmesi sakıncalıdır. Bir. 

İkincisi; ısadece trafik bölge teşkilatının görev ala
nı dışında görev verileceğinin belirtilmesi de sakın
calıdır. Kanunda böyle yer aldığı takdirde jandar
maya bu bölge dışında hiçbir görev verilemeyecek
tir. Halbuki Hükümetin getirdiği Tasarıda öyle de
ğildir., Genel zabıtanın bulunmadığı veya yeterli ol
madığı yerde polis veya jandarma yönetmelikte be
lirtilen esas ve usullere göre trafiği düzenlemeye ve 
trafik suçuna el koymaya yetkili olacaktır. (Bence 
bu, hem böyle tadadi sisteme gitmekten, hem böyle 
yeniden tahdit getirmekten çok daha tutarlı ve yerin
dedir., 

Bu itibarla verdiğim önergede bu esasın benim
senmesini arz etmiş bulunuyorum, 

Ayrıca son fıkra üzerinde de durmak istiyorum. 
Son fıkrada «Gerekli görülen yerlerde ve hallerde 
Yönetmelikte belirtilen esas ve şartlara uygun olarak 
merkez komutanlarına trafiği yönetme yetkisi verile
bilir» denilmektedir. Burada doğrudan doğruya mer
kez komutanlıklarına yetki verilmesinden söz edil
mektedir; ancak Hükümet Tasarısı böyle değildir. O 
şöyledir: & 

«Merkez komutanlıkları inzibat er ve erbaşlarına 
trafiği yönetmeye yetkisi verilebilir.» 

tkîsi arasındaki fark şu: Eğer doğrudan doğruya 
«Merkez komutanlıkları» dersek trafik kuruluşları 
bir tarafa çekilecek anlamını taşıyabilir; ama Hükü
met Tasarısında merkez 'komutanlıkları inzibat er ve 
erbaşlarına bu gerekli görülen hallerde ve yerlerde 
yine trafik kuruluşu tamamen trafiği düzenleyecek, 

. yönetecek; ancak inzibat er ve erbaşlarına da bu ko
nuda yönetme yetkisi verecek, kendi insiyatifi, kont
rolü, denetimi dahilinde. 

Şimdi inzibat er ve erbaşlarına trafiği düzenleme, 
yönetme yetkisi verilirken trafik zabıtasına, .trafik 
kuruluşuna ilave olarak, yardım olarak 'bu görev ve
rilirken elbe'titeki merkez komutanlığının oluru alına
caktır. Bu itibarla bunda da yine Hükümetin getirdi
ği teklifteki şekilde daha uygun bir ifade tarzı olmak
tadır. 

Görüşlerimi, bu kadar arz etmiş bulunuyorum. 
Maddede arz ettiğim bu değişiklikle ilgili olarak da 
Hükümet Tasarısındaki gibi benimsenmesini istemiş 
bulunuyorum. 

J Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAiN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 

• 'Sayın üyeler; 
l|*Bu maddeyle ilgili olarak soru sormak isteyen sa

yın üyemiz?.. Yok., 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇtŞLERI VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HİAKKI DE-
MlÎREL — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Sayın Tan ve Sayın Yarkın'ın önergeleri dikkate 
alınmak üzere oylanırsa Komisyonumuz yeni baştan 
maddeyi düzenlemek istiyor. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Önerge zamanında düşüneceksiniz 
ve maddeyle geri çekip görüşmek istiyorsunuz. Oldu 
efendim, o zaman önergelere sıra geldiğinde bu hu
susu ayrıca düşünelim. 

Sayın /Bakan, bir cevabınız olacak mı efendim mev
cut konuşmalara?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHArTTİN ÇETİNER 
— .Sayın Başkan; 

Sayın Tan'ın ve Sayın Yarkın'ın değerli görüşle
rine aynen iştirak ediyorum. Komisyon Temsilcisi
nin dediği gibi maddenin yeni baştan ele alınması
nı arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
| Sayın üyeler; 

Bu maddeyle ilgili Sayın Yarkın'ın, İSayın Tan'ın 
ve Sayın Tutum'un önergeleri var; okutacağım ve 
dikkate alınmak üzere oylayacağım efendim. 

Sayın Başkanlığa ı 
Görüşülmekte olan Tasarının 6 ncı maddesinin 

Hükümet teklifinde yer alan şekliyle benimsenmesini 
arz ve teklif ederim-

Şerafettin YARfKIN 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Karayolları Trafik Kanunu Tasarısının 6 ncı mad

desinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Turgut TAN 

«MADDE 6. — Trafik zabıtası ve genel zabıta
nın görev ve yetki sınırı: 

a) Trafik zabıtası : 
Bu kanunla verilen görevleri yapar. Trafik zabı

tası, görevi sırasında karşılaştığı adlî ve idarî kolluk 
olaylarında genel zabıta görevi yapmakla da görevli 

I ve yetkilidir. 
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ıMüılkî idare amirlerince emniyet ve asayiş bakı
mından gerekli görülen durumlar dışında trafik zabı
tasına genel zabıta görevi verilemez; araç, gereç ve 
özel teçhizatlı trafik hizmetleri dışında kullanılamaz. 

(Bö'llge il ve ilçe trafik kuruluşları bu kanunun uy
gulanmasıyla ilgili konularda bağlı oldukları sıralı 

•amirlere ilave olarak merkez kuruluşunun da deneti
mine tabidir. 

b) Genel zabıta: 
Polis ve jandarma: 
Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olma-

. dığı yerlerde polis, bölge trafik teşkilatının görev ala
nı dışında kalan bölgelerde de jandarma, yönetme
likte belirtilen esas ve şartlara uygun olarak trafiği 
düzenlemeye ve trafik suçlarına el koymaya yetkili
dir. 

Gerekli görülen yerlerde ve hallerde yönetmelikte 
belirtilen esas ve şartlara uygun olarak merkez ko
mutanlıklarına trafiği düzenleme yetkisi verilebilir.» 

Yüksek Başkanlığa ' 
Görüşülmekte olan Tasarının 6 ncı maddesinin 

(a) bendinin üçüncü cümlesinde geçen «Asayişe mü
essir olağanüstü durumlar» ibaresinin «Asayişe mü
essir veya olağanüstü durumlar» şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Cahit TUTUM 
ÖAİSıKAN — ISayın üyeler; 
Komisyon ve Hükümet her üç önergeyi de iste

mekte ve bu önergeler ışığında bu maddeyi. yeniden 
düzenleyeceğini beyan etmektedir. Bu nedenle önerge
leri doğrudan doğruya Komisyona göndermekte ya
rar görmekteyim. Yeni bir metin gelecektir önümüze; 
o metin yüzerinde yeni bir görüşme açma İmkânıımız 
bu bakımdan hâsıl olacaktır efendim. 6 ncı maddeyi 
önerigelerle birlikte Komisyona gönderiyor ve 7 inci 
maddeyi okutuyorum. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yet
kileri 

MADDE 7. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 
bu Kanunla ilgili görev ve yetkileri şunlardır : 

a) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara
yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli dü
zenleme 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 
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 kara
yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alın
mak suretiyle, yönetmelikte belirlenen hız sınırları
nın üstünde veya altında hız sınırları belirlemek, işa
retlemek, 

f) Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre veri
leri hazırlamak ve karayollarında gerekli önleyici tek
nik tedbirleri almak, 

g) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara
yollarında trafik güvenliğini ilgilendiren kavşak, du
rak yeri, aydınlatma, yol dışı park yerleri ve benzeri 
tesislerin projelerini tetkik ve gerekenleri tasdik et
mek, 

h) Yetkili birimlerce veya trafik zabıtasınca tes
pit edilen trafik kaza analizi sonucu, altyapı ve yolu 
fizikî yapısı ile işaretlemeye dayalı kaza faktörleri 
göz önünde bulundurularak önerilen gerekli önlemle
ri almak, 

ı) Araçların ağırlık kontrollarını yapmak ve ay
kırı görülen hususlar hakkında ceza tutanağı düzen
lemek, 

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 Tra
fik Fen Heyeti vasıtası ile yerine getirir. 

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

Sayın Gürtan ve Sayın Evliya. Kayıt işlemi bit
miştir. 

Sayın Gürtan, buyurun efendim. 

HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım, sayın 
üyeler; 

Madde üzerinde iki hususa değinmek isterim. Bi
rincisi, (g) fıkrasında yer alan «Yapım ve bakımın
dan sorumlu olduğu karayollarında trafik güvenliği
ni ilgilendiren kavşak, durak yeri,, aydınlatma, yol 
dışı park yerleri ve benzeri tesislerin projelerini tet
kik ve gerekenleri tasdik etmek» cümlesidir. 

Buradan benim anladığım şu : «Gerekenleri tas
dik etmek» deyince, burada sayılanların projelerinden 
bazılarını tasdik edecektir, bazılarını da etmeyecek
tir anlamı çıkıyor. Eğer böyle ise bunun ayırımı ol
dukça zor; yok eğer bu benzeri tesislerden yol kena
rındaki yapılar ve diğer sanat yapıları ve benzerleri 
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giriyorsa, o takdirde bunun vurgulanması lazım gibi 
gelir veya bu «Gerekenleri» sözcüğünü buradan çı
kartıp «Projelerini tetkik ve tasdik etmek» le yetin
mek gerekiyor. 

Diğer husus son cümleyle ilgili; «Bu görev ve 
yetkileri bünyesinde oluşturduğu Trafik Fen Heyeti 
vasıtasıyla yerine getirir» diyor. Yani Karayolları 
Genel Müdürlüğünün bir birimini bu kanun böylece 
oluşturmuş, görünüyor. 

Ben derim ki, buna gerek yok. Karayolları Ge
nel Müdürlüğü bu hizmetleri kendisine verildiği tak
dirde nasıl bir birim kuracağını ve ne ad vereceğini 
kendi bünyesinde tespit eder. Kaldı ki, bir sonraki 
maddede, yani Ulaştırma, Tarım ve Orman, Sağlık ve 
Sosyal Yardım bakanlıklarına da bazı görevler veri
liyor bu Kanunla; ancak orada herhangi bir birimin 
kuruluşuna dair bir hüküm getirilmemiş. Eğer mut
laka burada bu cümlenin kalmasında ısrar edilir, çı
karılmasına yanaşilmazsa «Bu görev ve yetkileri bün
yesinde oluşturacağı bir birim vasıtasıyla yerine ge
tirir» demek sanıyorum daha uygun olur. Zira bu 
bir şube müdürlüğü olur, bir daire başkanlığı olur 
veya başka bir isim altında kurulabilir. O bakımdan 
bu hususun dikkate alınmasını Sayın Komisyondan 
istirham ederim. 

Saygılar sunarım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Sayın Evliya, buyurunuz. 
HALİL EVLİYA — Sayın Başkan, muhterem 

arkadaşlar; 
Ben de Sayın Gürtan'ın dokunduğu fıkralara ve

yahut bentlere temas etmek istiyorum. 

Şimdi, burada (g) bendinde diyoruz ki, «Yapım 
ve bakımından sorumlu olduğu Karayollarında» Ka
rayollarının bakmakla yükümlü olduğu yollar; Devlet 
yolları,,il yolları, ekspres yollar, otoyollar ve bir de 
duble yollar; bunun dışında yok zaten. Şimdi, bu 
yollar üzerinde «Trafik güvenliğini ilgilendiren kav
şak, durak yeri, aydınlatma, yol dışı park yerleri ve 
benzeri tesislerin projelerini tetkik ve gerekenleri tas
dik etmek.» 

Aslında Karayollarının aslî görevi bu tesisleri yap
maktır, projelerini tasdik etmek değil. Eğer bir baş
ka müessese böyle bir proje gerekiyor da yapıyorsa 
belki onları tasdik etmek olabilir. Ama Karayolla
rı kendi istimlak sınırları içerisinde yapacağı bu türlü 
altyapı tesislerini bir başka müesseseye yaptırtmaz; 
benim kanaatim budur. Bu bakımdan ben bu cüm
lenin şöyle düzeltilmesini teklif ediyorum : «Benzeri 

tesisleri yapmak veya başka kuruluşlarca hazırlanmış 
olan projeleri tasdik etmek.» Mesela buna bir misal 
vereyim : Eskişehir yolu üzerinde Beytepe Kampü-
süne gitmek üzere Hacettepe Üniversitesi bir üstge
çit istedi. Bu trafik güvenliği, emniyeti için lazımdı. 
Bunun projelerini yaptırdılar, getirdiler, Karayolla
rı Genel Müdürlüğü tashihen tasdik etti, ondan son
ra inşaatın da parasını Karayollarına vermek sure
tiyle Karayolları Genel Müdürlüğü bu üstgeçidi yap
tı. Aynı şey altgeçit için de söz konusudur, her türlü 
kavşak tanzimi için de söz konusudur. 

İkincisi; bu (j) bendinde «Trafik fen heyeti» ta
biri eksik bir tabirdir. Bundan önceki kanunda da 
vardı, Trafik Kanununda. Karayolları Genel Müdür
lüğünün Bakım Dairesine bağlı olarak bir Trafik 
Fen Heyeti Müdürlüğü vardır ve Trafik Fen Heyeti 
Müdürlüğü trafik zabıtası ile, yani zabıtanın Trafik 
Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışır. O bakımdan, 
bu görev gene bu Fen Heyeti Müdürlüğüne veril
miştir. Bunda bir sakınca yoktur; ancak «Trafik Fen 
Heyeti» tabiri yerine «Trafik Fen Heyeti Müdürlü
ğü vasıtasıyla demek daha doğru olur. Arzım bu ka
dar. 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Evliya. 
Buyurun Sayın Komisyon, 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
M|REL — Sayın Başkanım, Sayın Gürtan'ın teklifin
de «Trafik Fen Heyeti» yerine, «Birim» tabiri kul
lanılsın diyorlar. Sayın Evliya'nın teklifi daha uygun 
geldi bize. «Trafik Fen Heyeti Müdürlüğü» Esasen 
böyle bir birim vardır. Diğerinde de «Gerekenleri 
tasdik etmek...» bunun yerine «Uygun olanları tasdik 
etmek...» dediler zannediyorum Sayın Gürtan. «Ge
rekenleri» «Uygun olanları» anlamını taşımaktadır; 
aynen kalması yerinde olur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Yalnız efendim, Sayın Evliya, bu 

arada «Kavşak, durak yeri, aydınlatma, yoldışı park 
yerleri ve benzeri tesislerin biziatihi karayollarının 
aslî görevi olduğunu, bunun dışında da başka teşki
latların da bu gibi şeyler yapabildiği takdirde o za
man bunları tetkik ve tasdik etmek olabileceği husu
sunu zannederim beyan buyurdular. Yani bir ilave 
ile «Benzeri tesislerin projelerini yapmak ve diğer ku
ruluşlarca getirilen bu projeleri de tetkik ve gereken
leri tasdik etmek» biçiminde dediniz değil mi efen
dim? 
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HALİL EVLİYA — Sayın Başkanım, bunların . 
proje ve inşaatlarını yapmak karayollarının aslî gö
revidir zaten. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
M1REL — Katılıyoruz Sayın Başkanım, Sayın Evli-
yâ'nın ilavesini istediği hususlara aynen katılıyoruz. 

BAŞKAN — O zaman, müsaade ederseniz bunu 
bir düzeltme kabul edelim. «Benzeri tesislerin proje
lerini yapmak» değil mi efendim? 

HALİL EVLİYA — «Yapım ve bakımından so
rumlu olduğu karayollarında trafik güvenliğini ilgi
lendiren kavşak, durak yeri, aydınlatma, yoldışı park 
yeri ve benzeri tesislerin projelerini ve inşaatlarını 
yapmak, diğer kuruluşların bu konuda yapmış olduğu 
projeleri tasdik etmek.» 

BAŞKAN — Efendim, tabiî cümlenin başında da 
zaten «Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara
yolu» deyince; bunun zannederim yanında kavşağı da 
vardır, durak yeri de vardır, aydınlatması da vardır 
üstgeçidi de vardır gibi geliyor bana. Bilemiyorum; 
çünkü yukarda bakınız, «Yapım ve bakımından so
rumlu olduğu» deyince zaten yapma mükellefiyetini 
kendilerine zannederim vermiş oluyorlar Sayın Evli
ya. Acaba bir kere daha tekrar olacak mı? Yani bir 
lüzumsuz tekrar olmasın; Komisyon da ona göre gö
rüşünü bildirsin. 

HALİL EVLİYA — Sayın Başkanım, şimdi bu, 
mâlumuâliniz Kanun Tasarısı bizim Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonunda da görüşüldü. Bu madde üzerinde bir 
hayli tartışmalar da oldu. 

Şimdi, Karayolları Genel Müdürlüğü- yapım ve 
bakımından sorumlu olduğu bir yolun her türlü iş
lemlerini, projesini ve inşaatını kendisi yapar, başka
sına yaptırmaz; ancak başka müesseselerce ihtiyaç 
duyulan veya trafik zabıtasınca herhangi bir nokta
da ihtiyaç duyuluyor ise burası için de bir proje ha
zırlanmış ise, bu projeyi de tetkik ve tasdik eder; 
ama kendi projesini kendisi yapar karayolları. Benim 
arz etmek istediğim nokta bu. Bu bakımdan, isterse
niz «Projeleri» tabirini de kaldıralım; «Tesisleri yap
mak veya başka müesseselerce yapılmış projeleri 
tasdik etmek» şeklinde daha kısa olarak yazabiliriz. 
Yani şöyle oluyor : ikinci satırını okuyorum, «Yol
dışı park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak veya di
ğer kuruluşlarca hazırlanmış olan projeleri tasdik et
mek» Çünkü, kendi yaptığı projeyi kendisi zaten tas
dik eder. Burada bu tasdik keyfiyetini kullanmaya 
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gerek yok ve başka firmaların yaptığı yahut müesse
selerin, kuruluşların yaptığı projeleri kendi yolu üze
rinde yapılacak bir işlem için gayet tabiî Karayolları 
Genel Müdürlüğünün tasdik etmesi gerekir. O «Pro
jelerini» tabirini oradan silip, yerine «Tesisleri yap
mak veya başka kuruluşlarca hazırlanmış projeleri 
tetkik ve tasdik etmek» şeklinde olursa cümle daha 
doğru olur kanısındayım. Karayollarının 5539 sayılı 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna da daha uy
gun olur bu ifade tarzı. Benim arzım bundan ibaret
tir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Evliya. 
Sayın Komisyondan bir daha soralım. Efendim, 

cümle şöyle oluyor; müsaade ederseniz okuyayım. 
«Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayolla
rında trafik güvenliğini ilgilendiren kavşak, durak 
yeri, aydınlatma, yoldışı park yerleri ve benzeri tesis
leri yapmak veya diğer kuruluşlarca hazırlanan pro
jeleri tetkik ve gerekenleri tasdik etmek.» 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞtŞLERÎ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MtREL — Efendim, katılıyoruz Sayın Başkanım. 
Uygun efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bu düzenlemeye katı
lıyor musunuz efendim? 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTtN ÇETINER 
— Sayın Başkan, şöyle olursa daha iyi. olabileceği 
kanaatindeyim. «Yapım ve bakımından sorumlu ol
duğu karayollarında trafik güvenliğini ilgilendiren 
kavşak, durak yeri, aydınlatma, yoldışı park yerleri 
ve benzeri tesislerin projelerini yapmak, yaptırmak, 
tetkik ve gerekenleri tasdik etmek.» Yani, kendisi de 
yapabilir, yaptırabilir de. 

BAŞKAN — Zannederim aynı anlama geliyor. 
Sayın Evliya, aynı anlam oldu... 
HALİL EVLİYA — Sayın Başkanım, aynı anla

ma gelmiyor. Şöyle gelmiyor : Bu tesisleri yapmak 
zaten görevi Karayollarının. Tesisleri yapmak görevi 
buradan alınmış gibi bir anlam çıkıyor... 

BAŞKAN — «Yapmak» diyoruz işte... 
HALİL EVLtYA — «Projeleri» değil Sayın Baş

kan. Yani trafik güvenliğini ilgilendiren kavşak, dur 
raik yeri, aydınlatma, yoldışı park yerleri ve benzeri 
tesisleri yapmak, yaptırtmak ve diğer kuruluşlarca.. 

BAŞKAN — «Gereken» olunca efendim demek 
ki, bir diğer kuruluş zannederim içinde olur. 

HALİL EVLİYA — Eğer o anlama söyleniyorsa 
olabilir. 
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İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER I 
— O anlamda Sayın Başkan. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. I 
Efendim, o zaman yeniden okuyayım; bir yanlış- I 

lık yapmamak ve fıkrayı öyle düzenleme bakımından. I 
«Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayolla- I 
rında trafik güvenliğini ilgilendiren kavşak, durak ye- I 
ri, aydınlatma, yoldışı park yeri ve benzeri tesisleri I 
yapmak, yaptırtmak ve gerekenleri tetkik ve tasdik I 
etmek.» I 

HALİL EVLİYA'— «...ve projeleri» 
BAŞKAN — «..gereken projeleri» olursa bilmi- I 

yorum... I 
HALİL EVLİYA — Sayın Başkan müsaade eder- I 

seniz önerimi bir kere daha okuyayım... ' I 
BAŞKAN — Bir daha okuyun efendim. Aslında 

tabiî bir yazılı-metin vermiyorsunuz; şifahî bir şey. I 
Yani önerge olarak kabul etmiyorum ben bunu. Sa- I 
dece düzeltme olarak kabul ediyorum. I 

HALİL EVLİYA — Evet Başkanım, şöyle: «Ay
dınlatma» tabirinden sonra «..yoldışı park yerleri I 
ve benzeri tesisleri yapmak» yani tesisi 'bizatihi ken- I 
dişi inşa etmek anlamında, «...yapmak, veya diğer I 
kuruluşlarca hazırlanan projeleri tetkik ve tasdik et- I 
mek.» Olduğu 'takdirde, demin arz ettiğim Eskişehir I 
yolu üzerindeki üstgeçit gibi veya Atatürk Bulva- I 
rında yapılmış olan yaya geçitleri gibi, Kavşak ve I 
üst geçitlerde bunlar üzerinde karayollarına ait yer- I 
lerde yapılmakta olan geçitler (üst veya alt) veya I 
kavşak veya park yerleri gibi işlemleri, 'başka ku- I 
ruluşların hazırladığı projeyi tasdik edip onlar adına I 
da yapa'bilir ,onların yapmasına izin verebilir. Be- I 
nim arz etmek istediğim budur. I 

BAŞKAN — Komisyona soralım efendim. Bize I 
bu biçimde 'bir yazılı metin lütfetsinler. Çünkü sa- I 
yın üyeler; Başkanlık 'hakikaten zorluk çekmektedir. I 
Bu artık 'bir düzeltme, eski deyimle redaksiyon ol- I 
maktan çıkmakta, yepyeni bir anlam, yepyeni bir I 
düzenleme olarak görünmektedir. Çok uzun 'bir Ka- I 
nun Tasarısını inceliyoruz. Her maddede böyle böy- I 
le ilavelerle büyük zorluk içinde olacağımızı lütfen I 
takdir buyurun efendim. 

Sayın Komisyon; metni lütfen kendiniz yazdırın 
efendim. I 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Yazdıralım Sayın Başkanım. I 

AKİF ERGINAY — Sayın Başkan; redaksiyo- j 
na gelmişsek bir şey söyleyeceğim; hepsini birden 
yapsınlar. I 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz evve
la şu birinci düzeltmeyi halledelim. 

Sayın üyeler; 'biraz evvel okuduğumuz fıkra için 
Komisyon 'bir metin göndermiştir, okutuyorum. 

«g) Yapım ve 'bakımından sorumlu olduğu ka
rayollarında trafik güvenliğini ilgilendiren kavşak, 
durak yeri, aydınlatma, yol dışı park yerleri ve ben
zeri tesisleri yapmak, yaptırmak veya diğer kuru
luşlarca 'hazırlanan projeleri tetkik ve uygun olan
ları tasdik etmek.» 

'BAŞKAN — Sayın üyeler; yalnız, bir hususu 
Yüce Genel Kurulun ıttılaına arz etmek İstiyorum. 
öteden beri Meclis uygulamalarında bir kelimeyi de
ğiştirmek; yani Arapça'dır diye bunu Türkçelektir-
mek, bu 'bir düzeltmedir; fakat bir maddeye veya 
bu maddenin bir fıkrasına tamamen yeni bir unsur 
getirmek, eski deyimle redaksiyon, yeni deyimle dü
zeltme değildir, bu doğrudan doğruya bir önerge 
meselesidir. Bundan böyle 'Başkanlık Divanınca, bu 
şekilde yazılı 'bir önerge olarak gelmediği takdirde 
kesin olarak işlem yapılmayacaktır efendim; arz 
ederim. 

Sayın üyeler; 7 inci maddenin yine son satırında 
«Trafik Fen Heyeti Müdürlüğü vasftası ile yerine 
getirir» biçiminde de düzeltme yapıyoruz. 

Sayın Erginay; biraz evvel arz ettiğim biçimde 
düzeltme için buyurun. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; i(fo) bendi
nin ikinci satırındaki «fizikî» kelimesinin sonundaki 
«i» harfinin kalkması gerekir. 

Ayrıca, demin bahsedilen son cümlenin başına 
da «Genel Müdürlüğün, bu görev ve yetkileri» 
şeklinde olması lazım. Çünkü, bu cümlenin faili yok. 
«Genel Müdürlük, bu görev ve yetkileri bünyesinde 
oluşturduğu Trafik Fen Heyeti Müdürlüğü vasıtası 
ile yerine getirir.» demek lazım. 

BAŞKAN — Evet efendim, adı geçen Genel 
Müdürlük olduğu anlaşılıyor. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bir dakika müsaade «dermişiniz 

efendim, Komisyondan sorarak Sayın Erginay'ın gö
rüşünü açıklığa kavuşturalım? 

Efendim, «altyapı ve yolu fiziki yapısı» ibaresin
de «fiziki» kelimesinin sonundaki «i» harfinin kalk
ması istenmektedir. 

Ayrıca, en son satırda, «Genel Müdürlük, bu gö
rev ve yetkileri bünyesinde oluşturduğu Trafik Fen 
Heyeti Müdüflüğü vasıtası ile yerine 'getirir.» şek
linde bir düzeltme yapılmaktadır. 
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NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan; 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Yolga; bununla ilgili mi efen
dim? 

NAMIK KEMAL YOLGA — Evet. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Komisyon; Sayın 

Yolga'yı dinleyelim. 
Buyurun Sayın Yolga. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım; 

Fransızcada «p», «q» gibi 'harflerle biten kelimeler 
hem isim, 'hem stfat oluyor. Demin mesela «istatis
tik» kelimesi geçti; hem isim anlamında «istatistik», 
hem de «istatistiğe mensup ve müteallik» derdik es
kiden, o anlamda kullanılıyor Fransızcada; fakat 
Türkçede biz 'bu kelimeleri sadece isim olarak be-
nimsemişizdir ve o yüzden de 'bir defa «istatistik» 
kelimesini imla bakımından Türkçeleştirdik, 'başına 
«i» harfi koyduk, sonra da sıfat yapmak için ayrıca 
sonuna nispet eki ilave edildi daha evvelki metinde 
geçen «istatistiki» kelimesinde olduğu gibi. Şimdi 
«fizik» kelimesi konusunda da durum aynıdır. Türk
çede «fizik» yalnız isimdir, sıfat anlamı yoktur. Biz 
Fransızcadaki anlamını düşünerek kelimeyi değişti
renleyiz ve öteden beri yerleşmiş bir deyimdir, «fi
zikî» denir. «Fizik» deyince, yalnız isim anlamında 
fizik ilmi akla gelir. Dolayısıyla sanıyorum o düzelt
meye gerek olmayacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
Bir de Komisyonun ve Hükümetin görüşünü ala

lım. 
Efendim, şu anda Sayın Erginay'ın görüşüne bir 

karşı görüş çıktı. 
AKİF ERGINAY — Kendi fikrimi müdafaa 

edeceğim. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
AKİF ERGINAY — Sayın üstadımın söylediği 

doğru değil ki Sayın Başkan. 
BAŞKAN —- Müsaade 'buyurun efendini. Evvela 

Komisyon bakalım ne diyecek? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
M1REL — Sayın Başkan; bize göre «fizikî» daha 
uygun, bu şekilde kalması yerinde olur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan; sizin görüşünüz lüt
fen. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTIN ÇETINER 
— Sayın Başkan; «yolun fiziki yapısı» şeklinin da
ha uygun olduğu kanısındayım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGINAY — Sayın Başkanım: Sayın 

Yolga'dan özür dilerim, bir Fransız kelimesinin ar
kasına nispî «i» eki konmaz. Biz oradan aldığımız 
şekilde 'bunu kullanırız. «Fizik bilgi» dediğimiz tak
dirde aynı şeydir ve her tarafta da o kullanılmakta
dır. Fransızca 'bir kelime olan «fizik» kelimesinin ar
kasına nisbî «i» eki gibi Arapça bir ifadeyi koymak, 
onu Arapça hale getirmek anlamsız olur ve bu şe
kilde kullanılması gerekir. Onun için 'ben «i» harfi
nin kaldırılmasını tekrar teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon ve Hükümet 
katılmadıklarını beyan ettiler. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan; 
dil konusunda birazcık lütfen mazur görün. 

BAŞKAN — Sayın Yolga; çok kısa lütfen. As
lında tabiî dilbilgisindeki noksanlarımızı 'bu suretle 
telafi ediyoruz; ama lütfen kısa olsun. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım; 
«bankerzede» kelimesini hatırlatırım. «Banker» Fran
sızca bir kelime. Memnuniyetle karşılamak lazım, 
Türkçede çeşitli dillerden aldığımız kelimeleri kendi 
ihtiyacımıza göre kullanmak, sonuna bazı ekler koy
mak kolaylığımız vardır. 'Mesela, «gidiş» kelimesi 
halis tüfkçedir, fakat «Gidişat» diyoruz. «Düzen» 
kelimesi türkçedir, «Düzenbaz» diyoruz, buna ben
zer birçok kelimeler bulunabilir. 

Binaenaleyh, İlla kelime yabancı köktendir diye 
sonuna türkçe bir fiil veya ona benzer edatlar ila
ve edilemez görüşüne katılamıyorum, arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
Konu açıklığa kavuşmuştur. Komisyon ve Hü

kümet de bu (i) harfinin çıkmasını kabul buyurma-
dığınâ göre «fizikî» kalacaktır efendim yerinde. Yal
nız son satırın başına «Genel Müdürlük» ilavesini 
nasıl karşılıyorsunuz?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MIREL — «Genel Müdürlük» ifadesi yukarıda baş
lıkta vardır efendim. O itibarla, fazlalık olacaktır 
diye düşünüyoruz. Takdir Yüce Kurulundur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTIN ÇETINER 

— Aynı görüşteyim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler.... 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan izin verir mi

siniz?... 



Danışma Meclisi B : 116 9 . 6 . 1 9 8 3 0 : 1 

BAŞKAN — Düzeltme mi Sayın Bilge?.. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, bundan evvel-, 

ki maddede üç numaralı bentte, «...faydalananların 
eğitimi...» denilmektedir. Buraya «Trafik» kelimesini 
koymuştuk. 

Burada da aynı şekilde '(c) 'bendinde «...karayo
lundan faydalananların eğitimi...» denilmektedir. Tu
tanaklara geçmesi bakımından bunun trafik eğitimi 
olduğunu arz etmek istiyorum. Oraya konulursa iyi 
olur ve evvelki maddedeki duruma uygun hale gel
miş olur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Bendeniz buraya yazmıştım, fakat sonra imkânı

mız hâsıl olmadı. 
Sayın Komisyon biraz evvel trafik polisinin gö

revleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünün görevleri 
sayılırken orada (a) fıkrasında üçüncü bentte «Tra
fik eğitimini yaptırmak» demiştik. Sayın Bilge de 
hakh olarak diyorlar ki burada da faydalananların 
eğitimi, trafik eğitimidir; koyalım. Bu teklife katılıyor 
musunuz efendim?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
M1REL — Katılıyoruz efendim. 

Sayın Bakan siz de katılıyor musunuz efendim?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELÂHATTİN ÇETİNER 

— Katılıyoruz efendim. 
Sayın üyeler, (c) fıkrasına «Trafik» ilavesini ya

pıyoruz ve biraz evvel Komisyonun getirdiği yeni 
metinle birlikte, mevcut düzeltme ile birlikte 7 nci 
maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 7 nci madde kabul edilmiş
tir. 

8 inci maddeyi okutuyorum. 
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: 

a) Ulaştırma Bakanlığının ilgili birimleri, bu ka
nun 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 yönet
melikler hükümlerine göre, trafik güvenliği yönün
den düzenleme ve işaretlemeleri yaparak gerekli ön
lemleri alır. 

c) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ilgili 
birimleri, karayollarında ilk yardım, yaralı taşıması 
ve acil yardım ve tedavi konularında gerekli önlem
leri alır ve Yönetmeliklerle verilen diğer görevleri ya
par. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diye
cekleri?.. Yok. 

Soru sormak isteyen saym üyemiz?.. Yok. 
Redaksiyonla ilgili görüşü olan sayın üyemiz?.. 

AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan izin verir 
misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aşkın. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, acaba Ko

misyon bu maddenin (a) bendinde yer alan «Karayo
lu Taşımacılığı» ve «Yönetmelikler» ifadelerini neden 
büyük harflerle başlatmıştır?.. Nedenini anlayamadı
ğım için soruyorum, teşekkür ederim. 

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

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Efendim, «Karayolu Taşımacılığı» diye 
bir kanunumuz olacak. O Kanun özel ismi olarak 
burada düşünülmüştür; arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, yalnız kanun yap
ma tekniği bakımından yüksek malumları olduğu 
üzere, kanun numarası ile beraber sayıldığı takdirde 
veya bir tırnak, parantez içine alınınca bu kanunu 
büyük yazmak mümkün. Çünkü, «...Karayolu Taşı
macılığına ait kanunlar...» deyince sanki genelde gibi 
görünüyor da o nedenle Saym Aşkın soruyorlar efen
dim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Aşkın haklıdır efendim, küçük 
harfle yazılabilir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Küçük yazıyoruz efendim bunları. 
«Yönetmelik» kelimesini de yine küçük yazıyoruz. 
«Yönetmelikler» denildiği için özel bir yönetmelikten 
de bahsedilmiyor. 

Efendim, 8 inci maddeyi bu biçimi ile oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
8 inci madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum. 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının görev 

ve yetkileri 
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MADDE 9. — Bu Kanuna göre Köy işleri ve 
Kooperatifler Bakanlığı Yol, Su, Elektrik İşleri Ge
nel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır; 

Yapım ve bakımından sorumlu bulunduğu kara
yollarında (köy yollarında): 

a) Can ve mal güvenliği yönünden gerekli dü
zenleme ve işaretlemeleri yaparak önlemler almak 
ve aldırmak, 

b) İçişleri Bakanlığından uygun görüş almak su
retiyle Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarının üstün
de veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretle
mek, 

c) Yol güvenliğini ilgilendiren konularda, kav
şak, durak yeri, aydınlatma, yol dışı park yerleri ve 
benzeri tesislerin projelerini incelemek ve gerekenleri 
onaylamak, 

d) Yetkili birimlerince veya trafik zabıtasmca 
tespit edilen trafik kaza analizi sonucu alt yapı ve 
yolun fizikî yapısı ile işaretlemeye dayalı kaza faktör
leri göz önünde bulundurularak gerekli önlemleri al
mak, 

e) Bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılmış 
olan Yönetmeliklerde trafikle ilgili verilen görevleri 
yapmak, 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili söz isteyen sayın 
üyemiz?.. Yok. 

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

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Düzeltme ile ilgili bir husus var mı efendim?.. 

Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimi ile oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum. 
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) 11 Trafik Komisyonunun aldığı kararlara uy

gun olarak trafik düzenlemeleri ile ilgili şehir içi tra
fik akım programlan yapmak, gerekli görülen yol ve 
kavşakları düzenlemek, sinyalize etmek ve işaretle
mek, 

c) . Açık ve kapalı oto park yerleri, alt ve üst ge
çitler yapmak, yaptırmak, açmak veya açtırmak, 

d) Trafik düzen ve güvenliği ile ilgili her çeşit 
işaretlerin yapılmasını ve yerlerine konulmasını, yer 

işaretlemelerinin çizilmesini ve devamlılığını sağla
mak, 

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 zabıtasmca 
tespit edilen trafik kaza analizi sonucu, alt yapı ve 
yolun fizikî yapısı ile işaretlemeye dayalı kaza fak
törleri 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 tesisleri yapmak veya yapılma
sına izin vermektir. 

ti merkezlerinde ve İçişleri Bakanlığının tespit ede
ceği belediye teşkilatı bulunan yerlerde Belediye Baş
kanlıklarınca trafik hizmet birimleri kurulur ve yu
karıdaki görevler bu birimler eliyle yürütülür. 

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

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diye
cekleri?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, son cümle

de «...İçişleri Bakanlığının tespit edeceği belediye 
teşkilatı bulunan yerlerde...» denilmektedir. Bu cüm
leyi «...teşkilatı bulunan diğer yerlerde...» şeklinde 
düzeltmek ve bu şekilde getirmek mümkün mü?.. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon buyurun efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
M1REL — Olabilir, uygun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — «11 merkezlerinde ve İçişleri Bakan
lığının tespit edeceği belediye teşkilatı bulunan diğer 
yerlerde...» demek istiyorsunuz değil mi efendim?... 
«Diğer»- kelimesini ilave edeceğiz değil mi? 

CAHİT TUTUM — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bu teklife katılıyor 

musunuz efendim?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELÂHATTIN ÇET1NER 

— Katılıyoruz efendim, 
BAŞKAN — Sayın üyeler, 10 uncu maddeyi bu 

ilave ile birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden-
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ler... Kabul etmeyenler... 1(X uncu madde kabul edil
miştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum. 
Trafik Danışma ve Eğitim Komisyonu 
MADDE 11. — Trafik Danışma ve Eğitim Ko

misyonu kuruluş, görev ve yetkileri : 
Trafik mevzuatı, eğitimi ve trafikle ilgili diğer ko

nuları inceleyerek tavsiye niteliğinde kararlar almak 
üzere İçişleri Bakanlığında, İçişleri Bakanlığı temsil
cisinin Başkanlığında; Genelkurmay Başkanlığı, Ada
let, 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 Televizyon Kurumundan birer üyenin katıl
ması ile oluşan «Trafik Danışma ve Eğitim Komis
yonu» kurulur. 

Bu komisyona gerektiğinde görüşleri alınmak üze
re, 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 toplan
tıya çağrılabilir. 

Komisyonda alınacak kararlar ilgili Bakanlık ve 
kuruluşlara gönderilir ve İçişleri Bakanlığı koordina
törlüğünde gerekli işlemler yapılır. 

Bu Komisyonun sekreterya hizmetleri Emniyet 
Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. 

IBAŞ/KAN — İH inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyemiz?... Yok.. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin 'bir diyece
ği?... Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı efen
dim?... Sayın Barangil. Başka soru sormak isteyen sa
yın üyemiz?... Yok. 

Buyurun Sayın Barangil. 
İBRAHİM BARANGİL — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Bu madde ile Trafik Danışma ve Eğitim Komis

yonu kuruluyor. Kuruluşunu okuduk. Çok büyük ve 
çok geniş; aşağı yukarı bütün bakanlıkları içerisine 
alan bir kuruluş. Eskiden bu kuruluşta, eğer yanlış 
'bilmiyorsam, Türkiye'de trafik kazalarının önlenme
si ve 'bunda en büyük faktör olan eğitim konusunda 
(hizmet veren kuruluşlar vardı. Bunlardan bir tanesi 
de Türkiye Trafik Kazalarını önleme Derneği idi. Bu 
Dernek, bu kuruluşta temsil ediliyordu. Kuruluşun 
gayesi, trafik 'kazalarını önleme, eğitim ve danışma 

olduğuna ıgöre, kuruluş gayesi de kazaları önleme ve 
eğitim olan bir müessese acaba bu danışma kurulun
da niçin temsil edilmiyor, temsilinde fayda mülahaza 
edilmiyor mu?... Bunları istirham ediyorum. Teşekkür 
ederim efendim. 

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

KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DEM1R-
EL — Sayın Başkan, Sayın Başkanımız cevaplayacak
lar efendim. 

BAŞKAN — Buyuran (Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTÎN ÇETÎNER 

— Sayın Başkan, bu ıkurul, daha ziyade resmî kuru
luşların temsilcilerinden teşekkül etmektedir. Eğer, lü
zum ve zaruret ıhissedilirse, gayrî resmî kuruluşların 
da temsilcileri davet üzerine katılabilir. Metinde ol
duğu ışekliyle kalmasında Hükümet Temsilcisi olarak 
yarar görüyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, bu madde ile ilgili olarak önergeler 

var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 11 inci maddesinin 

Trafik Danışma ve Eğitim (Komisyonunun oluşma 
'biçimini gösteren ikinci fıkrasının beşinci satırında 
«Emniyet Genel Müdürlüğü» deyiminden sonra, «Tür
kiye Radyo Televizyon Kurumu ve Türkiye Şoförler 
ve Otomobilciler Federasyonundan» ibaresinin ekle
nerek değişiklik yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Cattıit TUTUM Salih Necdet ÖZDOĞAN 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüştüğümüz Kanun Tasarısının 11 inci madde

sinin aşağıdaki gibi düzenlenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Gereğini derin saygılarla rica ederim. 
Beşir HAMİTOĞULLARI 

Trafik Danışma ve Eğitim Komisyonu 
MADDE 11. — Trafik Danışma ve Eğitim Ko

misyonu kuruluş görev ve yetkileri: 
Trafik mevzuatı, eğitimi ve trafikle ilgili diğer ko

nuları inceleyerek tavsiye niteliğinde kararlar almak 
üzere İçişleri Bakanlığında, içişleri Bakanlığı Temsil
cisinin Başkanlığında; Genelkurmay Başkanlığı, Ada
let, Millî Savunma, Maliye, Millî Eğitim, Bayındır
lık, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ulaştırma, Ta
rım ve Orman, Çalışma, Sanayi ve Teknoloji, Kültür 
ve Turizm, İmar ve İskân, Köy İşleri ve Kooperatif-
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ler, Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ile Jandarma Ge
nel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Tür
kiye Radyo Televizyon Kurumu ve Türkiye Şoförler 
ve Otomobilciler Federasyonundan birer üyenin ka
tılmasıyla oluşan «Trafik Danışma ve Eğitim Komis
yonu» kurulur. 

Bu Komisyona gerektiğinde görüşleri alınmak üze
re, gündemiyle ilgili diğer bakanlık, üniversite, ku
rum ve kuruluş temsilcileri çağırılabilir. 

Komisyon yılda en az iki defa toplanır, içişleri 
Bakanlığınca olağanüstü olarak da her zaman top
lantıya çağırılabilir. 

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. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gerek Sayın Tutum've 
Sayın özdoğan'ın gerek Sayın Hamitoğulları'nın öner
geleri aynı mealdedir. Her ne kadar, Sayın Hamit-
oğulları bir madde düzenlemesi biçiminde getirmiş
se de sadece, «Türkiye Radyo ve Televizyon Kuru
mundan» sonra «Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
[Federasyonundan.» ibaresini^ eklenmesini istemektedir. 
Sayın Tutum ve Sayın Özdoğan da aynı biçimde bir 
ekleme ̂ istemektedirler. Bu nedenle her iki önerge 
birlikte işlem görecektir ve bir önerge sahibine açık
lama imkânı verilecektir. 

Sayın Hamitoğuilları?.. Yolklar. 
Sayın Tutum, buyurun, efendim, 
CAHİT TUTUM — Sayın (Başkan, değerli üyeler; 
Aslında huzurunuza getirdiğimiz değişiklik öner

gesi, Komisyonumuzun genel eğilimi ve özellikle Hü
kümet Tasarısıinın da anaesprisine uygun düşeceği 
varsayımından kaynaklanmıştır. 

Bilindiği gibi, Merkez Trafik Komisyonu, o adıy
la ve o kuruluşu ile ortadan kaldırılmakta, onun ye
rine, Trafik Danışma ve Eğitim Komisyonu ihdas 
edilmektedir. Bu, gerekçede 'bir yenilik olarak sunul
muştur. 

Özellikle, «Merkez Trafik Komisyonu» sözcük
leri yerine, «Trafik Danışma ve Eğitim Komisyonu» 
ibaresinin kullanıllması ve özellikle eğitimin altının 
çiızillmesi, yeni bir yaklaşımı simgelemektedir. Trafik 
konusunda eğitimin hayatî önem taşıdığını bilhassa 
vurgulayan bu yeni yaklaşımın ışığında önergemizi 
hazırlamış bulunuyoruz. „. 

Aslında kamu yönetiminde, bir kamu hizmetinin 
yürütülmesinde o hizmetle çok yakından ilişkili olan 
'bazı menfaat grubu temsilcilerinin, danışma kapasite

sinde bu hizmete katılmaları, yönetim bilimi açısın
dan sıkça savunulan ve ülkemizde de zaman.zaman 
uygulanmakta olan önemili bir yöntemdir. 

Sanıyorum ki, iyi ve isabetle kullanıldığında son 
derece olumlu sonuçlar alınabilir. 

Yönetim literatüründe böyle kamu yönetiminin 
müessiriyetini artıracak olan bir organizasyon biçi
minin üç tür yarar sağladığı ileri sürülür. Birincisi, 
kararların isabet derecesini artırma imkânını elde 
edersiniz. Eğer bir kamu hizmetinin yürütülmesiyle 
doğrudan doğruya ilişkili olan ve onun muhatabı olan 
grupların istişarî düzeyde o kamu hizmetine ilişkin 
politikaların oluşturulmasına davet eder ve onun kat
kısını sağlarsanız, birinci yarar, kararların isabet de
recesini ve gerçeğe uygunluk derecesini artırırsınız. 
Sadece bürokratik temsilcilerden, yani devlet teşkila
tını oluşturan analbirimlerden seçeceğiniz temsilciler
den oluşacak bir kurul, büyük ölçüde tek yönlüdür, 
tek yönde karar alır. 

Bu nedenle bu şekilde kamu hizmetlinin muhatapla
rıyla ve kamu hizmetinin yöneldiği kesimlerden bir 
grubun en azından temsilcilerinin bu tür bir orga
nizasyona katılması, alınacak, üretilecek kararların isa
bet derecesini yükseltir. 

İkinci yarar, saygıdeğer arkadaşlar; alınan karar
ların daha kolay benimsenmesini sağlar. Eğer büyük 
ölçüde trafik dediğimiz olguda sayıları çok tutan 
ve o trafik hizmetlerinin müessiriyetinde hayatî rol 
oynayan bir grulbun, istişarî de olsa, yasal olarak bir 
kurulda fikrinin alınması ve kararlara katılmasının 
yasal olarak sağlanması, sanıyorum ki, o kararın en 
azından, temsilciliğinde bulundukları büyük grup ta
rafından daha kolay benimsenme imkânını ortaya 
çıkartır. 

Bir üçüncü yarar, bu yolla sanıyorum ki, o camia
nın, yani o hizmetin büyük ölçüde muhatabı olan 
grulbun sorumluluk duygusunu artırabiliriz ve nihayet, 
özellikle devlete olan güveni de bu yolla da pekiştir
memiz pekâlâ mümkündür. 

'Bu kuramsal, teorik yararların geçmişte olduğu gi
bi, bugün de geçerli olduğu ve sanıyorum önergemiz 
kabul edildiği takdirde, bir kamu niteliğinde meslek 
kuruluşu olan Şoförler Federasyonunun temsilcileri
nin de bu kurulda temsil edilmeleri, sanıyorum ki, 
karar müessiriyetini artıracak son derece olumlu ve 
en azından ilişkilerin gelişıtirilmesıi yönünden de son 
derece pozitif bir hareket olur. 

Son bir noktayı söylerek sözlerimi bitireceğim. 
Aslında eğitim sözcüğünün altımın vurgulanması ve 
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istişarî nitelikte karar alacak olan bu kurulda eğitiim 
fonksiyonunun ağır basmasının Şoförler Federasyonu 
açısından da önemi şuradadır; çünkü Şoförler ve 
Otomobilciler Federasyonunun merkez teşkilatında, 
1976'dan beri merkez kuruluş bünyesinde yer allan bir 
eğitim bölümü, aslında bu amaca yönelik çeşitli et
kinlikleri bulunan ve oldukça olumlu, sonuçlar elde 
etme imkânına kavuştuğu bir oluguyla da karşı kar-
şıyayız. Dolayısıyla bizatihi bu konuda büyük ölçüde 
faaliyette bulunan ve bunun büyük ölçüde yükünü de 
yüklenmiş bulunan bir kuruluşun temsilcilerinin böy
le bir istişarî kuruluşta yer almasının son derece yarar
lı olacağını arz eder, takdirinize saygıyla sunarım efen
dim. , 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
BEŞİR HAMÎTOĞULLARI — Sayın Başkan, le

hinde. 
BAŞKAN — Önergelerin aleyhinde söz isteyen sa

yın üyemiz?.. Yok. 
Buyurun Sayın Hamitoğulları. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Görüştüğümüz 11 inci maddede verilen önergele

rin de açıkladığı üzere, bir eksiklik vardır. Türkiye 
Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun bir tem
silcisinin olmaması,1 inanıyorum ki, büyük bir eksik
liktir. Çünkü, bu Federasyonun yapısına baktığımız 
zaman otuz yıldan beri hizmet gören, bir halk hiz
meti gören, bir kamusal hizmet gören bu federasyo
numuz, bugün Türkiye'mizin 67 il ve birçok ilçe ve 
nahiyelerinde örgütlenmiş büyük bir kuruluştur. 537 
teşkilatı vardır. Sadece bu olgu, trafiğin düzenlen
mesinde ve trafiğe ilişkin hizmetlerin görülmesinde 
bu kuruluşumuzun ne denli hizmetler görebileceğini 
anlatmaya yeterlidir. Bu nedenle, kamu hizmetleri
nin ilgili bu alanında bu federasyonumuzun demok
ratik kararlara getirebileceği büyük katkılar vardır. 
Halkın bu karârlara katkısını sağlamak zannediyorum 
ki, başarıyı sağlayacak temel bir anahtardır, anah
tarlardan biridir. 

Bu nedenle, 11 inci maddede, Türkiye Şoförler 
ve Otomobilciler Federasyonunun bir temsilcisinin 
bulunmaması büyük sakıncalar getirecektir. Görüle
cek hizmetlerin yararlılığını daraltacak, eksiltecektir. 

Bu nedenle, benden önce konuşan arkadaşımın da 
belirttiği gibi, bu Federasyonumuzun temsil edilme
sinde büyük bir yarar vardır. 

Durumu, yüce takdirlerinize saygılarımla arz eder, 
Sayın Komisyondan, bu önergelere katılma imkânını 
vermelerini istirham edeceğim. 

j Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul

ları. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DEMİREL 
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 20 yıldan 
beri uygulanmaktadır. Bu Kanunda şoförler dernek
leri de ilgili trafik komisyonlarında görevlendirilmiş
tir. Uygulamadan gelen bir arkadaşınız olarak şunu 
samimiyetle arz edeyim; şoförler derneği, genellikle 
politikanın tesiri altında kalmaktadır. Bu dernek men-

L supları, devamlı olarak siyasî partilerle dirsek tema
sı içinde görev yapmışlar ve kamu görevi ile yüküm
lü olan görevlileri etkilemişlerdir; bunu açıkça ifade 
etmekte hiçbir sakınca görmüyorum. 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan bu tasarı; İçişleri, 
Adalet ve Ulaştırma komisyonlarında görüşülürken 
bu konu uzun uzadıya müzakere konusu olmuş ve 
faydadan çok zarar getirdiği, tatbikatıyla anlaşıldı
ğından Şoförler Federasyonunun bu komisyonlarda 
doğrudan doğruya temsil edilmesinin uygun olmaya
cağı mütalaa edilmiştir. .$ ? 

• Kaldı ki, tasarı tetkik edildiğinde, Şoförler fede
rasyonu veyahut heşhangi diğer bir kurum, hu komis
yonlarda çağrılıp görüşleri alınacaktır. 

Bu itibarla, kamu göreviyle yükümlü olan kuru
luşların görev sahası içine giren trafik konusunda ka
mu hizmeti taşımayan kuruluşların doğrudan doğru
ya temsil edilmesinin sakıncalı olduğu anlaşılmıştır; 
bu itibarla bu önergelere katılmıyoruz. 

Arz ederim. . 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirel. 
Sayın Bakan, önergeler üzerindeki görüşünüzü lüt-

I fedin efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETtNER 

— Sayın Başkan; bu maddenin hazırlanışı sırasında 
Bakanlıktaki altkomisyonlarda, Bakanlar Kurulunda 
ve Yüce Kurulu temsil eden üç komisyonda, madde 
teferruatıyla ve ayrı ayrı tartışılmıştır. 

Bana da bu Federasyondan telgraflar gelmiştir. 
Bunun üzerine ben, tekrar maddeyi inceledim. Mad
de, Federasyonun isteklerine cevap verecek yapıda
dır. Şöyle ki, «bu komisyona gerektiğinde görüşleri 
alınmak üzere gündem ile ilgili diğer bakanlıklar, 

I üniversite, kurum ve kuruhjş temsilcileri çağrılabilir.» 
Görülüyor ki, diğer bakanlıklar, üniversiteler kurum 
ve kuruluş temsilcileri arasında federasyon temsilci-

I, leri de vardır. 
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Buraya gelmeden evvel İçişleri Bakanlığından 
sonra trafik sorunu ile birinci derecede alakalı Sa
yın Bakanımız, Müsteşarımla bana bu Federasyonun 
üyelerinin bu Komisyona katılmaması hususunda
ki kanaatini, nihaî kanaatini de ifade etmiştir. So
nuç itibariyle önergelere katılmıyoruz. Yüce Kurulun 
değerli temsilcilerine ve Zatıâlinize Hükümet görüşü
nü arz etmiş bulunuyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan; sonuç 

itibarıyla önergelere katılmıyorsunuz. 

Sayın üyeler; Sayın Tutum, Sayın Özdoğan ve 
Sayın Hamitoğulları'nın önergelerine Komisyon ve 
Hükümet katılmadıklarını beyan etmektedir. Öner
gelerin dikkate alınıp alınmaması hususunu oyları
nıza sunuyorum efendim. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Dikkate alınması kabul edil
miştir. 11 inci maddeyi dikkate alınan önergelerle 
birlikte Komisyona geri gönderiyorum efendim. 

Sayın üyeler; Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati. : 16.15 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.35 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTÎP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 116 ncı Birleşimi-
miziin tkinci Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere kaldığı yerden devam ediyoruz. 
12 nci maddeyi okutuyorum : 
İl ve ilçe trafik komisyonları 
MADDE 12. — İl ve ilçe trafik komisyonlarının 

kuruluşu, görev ve yetkileri 
a) Kuruluş : 
Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasında mahallî 

ihtiyaç ve şartlara göre, trafik güvenliğini ve düze
nini sağlamak amacıyla illerde, valinin veya yetki ve
receği kişinin başkanlığında; Garnizon Komutanlığı, 
ti Jandarma Alay Komutanlığı, Emniyet, Karayolla
rı, Ulaştırma, 11 İmar Müdürlüğü Kuruluşlarının ve il 
belediyelerinin birer teknik veya uzman temsilcisinden 
oluşan «İl Trafik Komisyonu», 

İlçelerde de, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili ön 
karar almak üzere kaymakamın başkanlığında, Bele
diye Başkanı, İlçe Jandarma Birlik Komutanı ile Em
niyet Amiri veya Komiserinden oluşan «İlçe Trafik 
Komisyonu» 

Kurulur. 
İlçe Trafik Komisyonunun kararları, ti Trafik Ko

misyonunca incelenip, onaylandıktan sonra yürürlüğe 
girer. 

Komisyonlara, gerektiğinde kendi konularında gö
rüşleri alınmak üzere oy hakkı olmaksızın diğer ku
ruluş temsilcileri de çağrılabilir. 

Komisyonlar, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile 
toplanır. 

Kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oy eşit
liği halinde, başkanın oy kullandığı yöndeki görüş ile 
ilgili kararlar geçerlidir. 

11 Trafik Komisyonu kararlan valinin onayı ile 
yürürlüğe girer. 

b) Görev ve Yetkileri : 
11 ve İlçe Trafik Komisyonlarının görev ve yetki

leri 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 
kapatılmasına, park edilecek yerler ile zaman ve sü
resinin ve araçların geliş ve gidiş yollarının ve yol
lara konulacak trafik işaretlerinin yerlerinin belirlen
mesine karar vermek, 

3. Karayolu taşımacılığına ilişkin mevzuat hü
kümleri saldı kalmak üzere, belediyelerce trafik dü-
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zeni ve güvenliği yönünden zorunlu görülerek teklif 
edilmesi halinde, ticarî amaçla çalıştırılacak yolcu ta
şıtlarının çalıştırılabileceği 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. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı?.. Sayın Hamitoğulları, Sayın Çakmak
çı, Sayın Genç söz almışlardır. 

Kayıt işlemi bitmiştir efendim. 
Sayın Hamitoğulları, buyurunuz. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, çok 

değerli arkadaşlarım; 
Görüştüğümüz Yasa Tasarısının il ve ilçe trafik 

komisyonlarının görev ve yetkilerini, kuruluşlarını dü
zenleyen 12 nci maddesi, geneli ile çok kötü görün
memektedir. Yalnız, burada bulunan bir eksiklik ve 
bir boşluğu belirtmek için söz almak gereğini duy
dum. 

Çok değerli arkadaşlarım; il ve ilçe trafik komis
yonlarının kuruluşu içinde bugün yürürlükte olan Ya
sada Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyo
nunun isabetli olarak bir temsilcisi var iken, görüş
meye başladığımız 12 nci maddede yüksek dikkatleri
nizden kaçmadığı gibi, bu Federasyonun temsilcisine 
yer verilmemektedir. 11 inci maddeyi görüşürken, o 
madde çerçevesinde arz etmeye çalıştığım gibi, bu
gün Türkiye'mizin 67 ili ve 537 ilçe ile nahiyelerin
de örgütlü bulunan bu Federasyonun,, özellikle il ve 
ilçe trafik komisyonlarında üye bulunmamasını ben 
pek anlayamadım. 11 inci maddeyi görüştüğümüz za
man büyük saygı duyduğum Değerli Bakanımız, efen
dim, bu Federasyonumuzun gerektiği zaman çağrıla-
bileceğini belirttiler. Yine Komisyon sözcüsü değerli 
arkadaşımın da ileri sürdükler^ gerekçeyi anlamak 
mümkün değildir. Kısaca arz edeyim. 

Çok değerli arkadaşlarım; bugün Türkiye'miz ve 
Türkiye'mizin bütün kuruluşları, yapıları artık eski 
Anayasanın kurallarına göre biçimlenmiyor. Değerli 
Meclisimizin büyük gayretler göstererek oluşturduğu 
ve son olarak göz bebeğimiz Millî Güvenlik Konse
yinin mükemmelleştirerek son şeklini verdiği 1982 
Anayasası yürürlüktedir. Bunu Sayın Komisyon Söz
cüsünün konuşmasından pek anlayamadım. Sanki es
ki Türkiye karşımızdadır. Artık günümüzde hiçbir 
dernek politika yapamayacaktır. Onun için Türkiye 

Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu da bu Ana
yasanın çizdiği çerçeveler içerisine girmiştir ve gir
mek mecburiyetindedir. Bu nedenle eski uygulamalar 
örnek alınarak bu haklı talep geri çevrilemez, bu im
kân geri alınamaz. 

Açıkça şunu söyleyeyim : Şimdi, bütün yetkileri, 
benim büyük bir güven duyduğum ve başlarında son 
derece memleketsever, çalışan ve değerli yöneticilerin 
bulunduğu Emniyet Teşkilatımız yükleniyor. Şimdi, 
hiç kimsenin hatırına gelir mi değerli arkadaşlarım, 
dün polis teşkilatımızda bir Pol - Der vardı, dün po
lis teşkilatımızda bir Pol - Bir vardı diyerekten bu
gün onlara bazı yetkileri, görevleri vermemezlik ya
pabilir miyiz? Kesinlikle hayır. Onun için, polisler 
için söylenemeyecek bu gerekçeyi, Türkiye Şoförler 
ve Otomobilciler Federasyonunun elinde bulunan bu 
hakkı geri almak yönünden gerekçe olarak ileri sür
menin ikna edici bir yönü, haklı bir yönü bulunma
maktadır. Bu federasyonumuza, dün polis teşkilatına 
bile politikanın girdiği bir ortamda, ideolojilerin gire
medikleri bir yer bırakmadıkları bir Türkiye ortamı 
örnek alınarak bunu ileri sürmek zannediyorum ki, 
en hafif tabiri kullanmak istiyorum, en azından doğru 
değildir. Bugün yeni kuruluşlar sözkonusudur. Dün
kü politik oyunlar, ideolojik bölünmeler artık mazi
ye gömülmüştür, gömülecektir. Onun için onların tek
rar çıkmasını, bu Yasa dolayısıyla küçük bir ihtimal 
olarak bile sözkonusu etmek doğru değildir değerli 
arkadaşlarım. 

Şimdi, yepyeni bir kuruluş sözkonusudur. Sadece 
ve yalnız meslekî hizmet görecektir, bugün Türkiye 
sathında örgütlenmiş bulunan bu kuruluşumuzun bir 
temsilcisinin bulunması trafik güvenliğine ve bu Ka
nunun düzenlemek istediği alana büyük yararlar sağ
layacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, süreniz dol
muştur, lütfen cümlenizi bağlayınız, 

BEŞlR HAMİTOĞULLARI — Bitiyordu zaten 
Sayın Başkanım. 

Bu nedenle yeni gerçeklerimize göre, 1982 Anaya
sasının çizdiği yolda yürümek mecburiyetinde bulu
nan bir Federasyon sözkonusudur ve bugün zaten bu 
Federasyonumuzun yönetimlinde bulunan değerli, so
rumlu yöneticiler vardır. Türkiye'nin her şeyi olduğu 
gibi, bu kuruluşu da yenilenmiştir, düzelmiştir, daha 
da düzelecektir. 

Bu inançla, bugün var olan bir imkânın verilme
mesinin, geri alınmasının başka sakıncaları da oldu
ğu göz önüne alınarak bu yönde verdiğimiz bir de 
önerge vardır, o konuda, konuşmak istemeyeceğim Sa-
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yın Başkanım izninizle, bunun eklenmesi ve Türkiye 
Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun bir temsil
cisinin bulunmasında yarar vardır. Değerli arkadaş
larımla beraber önerge arz etmiş bulunuyorum. Tas
viplerinize nail olursa, değerli Komisyonla Hükümeti
miz lütfedip kabul ederlerse zannediyoruz ki yararlı 
olur. 

Saygılarımla yüce takdirlerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-

ları. 
Sayın Çakmakçı, buyurun efendim. 
A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Aynı konuda tekriri kelâm etmemeye çalışarak 

daha değişik bir açıdan diyeceklerimi arz etmek iste
rim. Benim de, il trafik komisyonu ekibine Türkiye 
Şoförler, Otomobilciler Federasyonundan bir mütehas
sıs elemanın girmeslinin yararlı olacağı konusunda bir 
önergem var; ayrıca söz almayacağım. 

Bir şeyin nazariyatı ne kadar mükemmel yapılır
sa yapılsın, onun içinde olanların görüş açısı çok da
ha değişiktir, çok daha faydalı olur. Bu il trafik ko
misyonu ne yapacak? İlin içinde, belediye hudutları 
içinde sürat tahditlerini yapacak, «Taşıt g!iremez»leri 
koyacak, bazı yolları iki istikametli, bazı yolları tek 
istikametli yapalım diyecek, bazı hatlara belediyenin 
teklifi üe minibüsler yetmemektedir, halk otobüsü kâ
fi gelmemektedir, belediyenin bilmem nesi az gelmek
tedir gibi, birtakım teknik tavsiyelerin gereğini yeri
ne getirecek. Şu tamamen teknik konuları içeren sız
lanmaların gereğini düşünecek bir ekipte kimler var? 
Ben saydım; sekiz tane resmî bürokrat var, onların 
bulunması da gayet tabiî. Bunun içinde dokuzuncu 
bir eleman olarak, hem oyların dörde dört kalması 
halinde tek sayının getirdiği avantajı da sağlamak 
üzere, senelerden beri var olan Türkiye Şoförler, Oto
mobilciler Federasyonundan da bir mütehassıs kişi
nin bulunması fayda mı sağlar, zarar mı sağlar? De
necektir ki; gerekirse, üçüncü fıkraya göre oradan 
bir mütehassıs eleman dinlenir, mütalaası alınır. Hiç
bir zaman kurullar fevkalade enteresan konular ol
madıkça kendileri karar verirken bir de falan heyet
ten bir bilirkişi veya bilen eleman çağıralım yoluna 
gitmezler, tatbikat böyledir. Havuzun içine girmeyen 
suyun soğukluğunu bilemez. Üç cilt kitap da okusa
nız hiçbir zaman yüzmeyi yüzerek denemedikçe öğ
renemezsiniz. Bisikletin üzerinde dik durabilen bir ço
cuk, bisikletle kendi dengesi arasında bir uyum sağ
lamıştır, direksiyonu dahi bırakır, yolda düz gider. 
Niye?.. Bine bine öğrenmiştir; ama bisiklete nasıl bi-

nileceği hakkında üç cilt kitap yazan bir ilim adamı, 
hiç bisiklete binmemişse bindirirsiniz, beş metre git
meden ilmine vakıf olduğu halde bisikletle devam 
edemez. 

Şunu demek istiyorum; mahallî teşkilattan, federas
yondan bir kişinin bulunması, imtihan heyetinde sa
kınca teşkil edebilir, orada başka şeyler dönecektir; 
ama müsaade edin de burası teknik bir kurul, «Yo
lun şurası kaygandır, şurası serttir, şuraya yaya ge
çidi koyalım, şuradaki lamba fuzulidir, şurada trafi
ğin fazla akışı yoktur» gibi tavsiyeler sırasında, çağı-
rılıp da dinleneceğine, bir oyu olsun hem oyların be
raberliği dolayısıyla tek sayıya inkılap etmiş olur. 

Ben, federasyondan da bir bilirkişi, yetkinin bu
lunmasını bu Kurulda faydalı görüyorum. Zararları 
için birtakım zorlama gerekçeler açılabilir, «Falan 
yere 50 dolmuş varken 100'e çıkar alım deriz de o 
muhalif kalır. Neden?.. Orada menfaati vardır.» de
nebilir. Nihayet bir oyu vardır, valinin başkanlığında 
bu kadar devlet dairesinden bürokrat bir şeye karar 
verirse, eğer onun hınzırca bir muhalif kalması var
sa, yaptığına utanır, ekalliyette kalır zaten; ama olum
lu katkıları varsa bunu bu Heyette bulundurmamız 
faydalı olacaktır. 

önergem var, tekrar konuşmayacağım. 
Dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Sayın Genç... 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, benim bu ko

nuda önergem var, isterseniz önergemde konuşayım. 
BAŞKAN — Olabilir efendim tabiî. Zaten bir şart 

yoktur, isterseniz madde üzerinde, önergeniz varsa, 
önergeniz üzerinde görüşebilirsiniz. Teşekkür ederim. 

Bu maddeyle ilgili soru sormak isteyen sayın 
üyemiz var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Komisyon, mevcut konuşmalara bir cevabı
nız olacak mı?.. 

iMİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım, î l indi maddede açık
lamalar yapmıştık, ikindi bir açıklamaya gerek gör
müyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon. 
Sayın Bakan, bir açMamanız olacak mı efendim?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER — 

Sayın Başkan, 11 inci maddede görüşlerimizi açık-

I lamışitım, ilave edecek başka bir husus yok. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
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Sayın üyeler, bu maddeyle ilgili önergeler mev-
cuiötur, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Karayolları Trafik Yasasının 

12 nci maddesinin (a) bendinin birinci paragrafının 
üçüncü satırındaki «ve» nin çıkarılarak yerine virgül 
konulmasını ve «il belediyelerinin» kelimesinden son
ra «Türkiye Şoförler ve Otomobildiler Derneğinden» 
ifadesinin ilavesini arz ederim. 

Kamer GENÇ 

Danışma Meclisi Divan Başkanlığına 
397 sayı ile belirtilen Karayolları Trafik Kanu

nu Tasarısının 12 nci maddesinin yedinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde düzenlenmiştir. 

Saygıyla arz ederim. 
Recai DİNÇER 

Madde 12. — 
Yedinci fıkra - Komisyonlara, oy hakkı olmak

sızın Şoförler Cemiyeti temsilcisi ile gerektiğinde ken
di konularında görüşleri alınmak üzere diğer kuru
luş temsilcileri de çağırılır.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüştüğümüz Kanun Tasarısının ikindi maddesi

nin birinci fıkrasında yer alan üçüncü satırın «îl 
İmar müdürlüğü kuruluşlarının» ibaresinden sonra, 
«Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Ku
ruluşunun» eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Derin saygılarımızla. 
Beşir HAMİTOĞULLARI Lütfullah TOSYALI 

Zeki ÖZKAYA Tandoğan TOKGÖZ 

Başkanlık Yüksek Makamırfa 
Görüşülmekte olan 397 sıra sayılı Trafik Kanunu 

Tasarısının 12 nci maddesMn (a) bendi üçüncü satırın
daki (..il imar kuruluşlarının...) kelimelerinden sonra 
(...ve M belediyelerinin...) kelimelerinden evvel, (Tür
kiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun..) 
ibaresinin eklenmesini, bu maddede sayılan görev
lerin yapılması için ancak faydalı katkıları olabilip, 
zararlarının olamayacağını düşünerek saygıyla öneri
rim. 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 12 nci' maddesinin 

(a) bendinin dördüncü satırındaki, «ili belediyelerinin» 
deyiminden sonra «birer teknik veya uzman temsilcisi 
ile şoförler derneği temsilcisinden» ibaresinin eklen
mesi suretiyle değişiklik yapılmasını ve yine aynı 
bendin ikinci cümlesinde «emniyet amiri veya komi-
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serinden» ibaresinden sonra «ve şoförler derneği tem
silcisinden» ibaresinin eklenmesi suretiyle değişiklik 
yapılmasını arz ve teklif ederim. 

Caihit TUTUM Salih Necdet ÖZDOĞAN 

Danışma Meclisi Baş/kanlığına 
Görüşülmekte olan 397 sıra sayılı Kanun Tasarı

sının 12 nci maddesinin il ve ilçe trafik komisyonla
rının kuruluş şekliyle ilgili (a) bendinin aşağıdaki şe
kilde düzenlenmesini saygılarımla arz ve teklif ede
rim. 

Bahltiyar UZUNOĞLU 

«Madde 12. — 
(a) Kuruluş : 
Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasında mahallî 

ihtiyaç ve şartlara göre trafik güvenliğini ve düzenini 
sağlamak amacıyla illerde valinin veya yetki vereceği 
kişinin başkanlığında garnizıon komutanlığı, İl Jandar
ma Alay Komutanlığı, Emniyet, Karayolları, Ulaş
tırma, İl imar kuruluşlarının ve il beledi yeleriyle 
mahallî şoförler ve otoımoibilciler derneğinin birer 
teknik veya uzman temsilcisinden oluşan il Trafik 
Komisyonu, 

İlçelerde de trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili 
ön karar almak üzere kaymakamın başkanlığında 
Belediye,Başkanı, ilçe Jandarma Birlik Komutanıyla 
Emniyet Amiri ve Komiseriyle mahallî şoförler ve 
otomobilciler derneği temsilcisinden oluşan ilçe Trafik 
Komisyonu kurulur.» 

Yüce Başkanlığa 
397 sıra sayılı Trafik Kanunu Tasarısının 12 nci 

maddesinin (a) bendindeki bir ve ikinci paragrafların 
aşağıdaki yazıldığı şekliyle kabulünü arz ve teklif 
ederim. 

Mehmet Ali Öztürk TEKELİ 

«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 Jandar
ma Alay Komutanlığı, Emniyet, Karayolları, Ulaş
tırma, şoförler derneği, il imar müdürlüğü kuruluş
larının ve il belediyelerinin birer teknik veya uzman 
'temsildisinden oluşan il Trafik Komisyonu, 

ilçelerde de trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili ön 
karar almak üzere kaymakamın 'başkanlığında Be
lediye Başkanı, ilçe Jandarma Birlik Komutanı, şo
förler derneğinden bir üye, emniyet amiri veya ko
miserinden oluşan İlçe Trafik Komisyonu kurulur.» 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Karayolları Trafik Kanunu 

Tasarının 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Nurettin ÂYANOĞLU 
<4Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasında ma

hallî ihtiyaç ve şartlara göre trafik güvenliğini ve 
düzenini sağlamak amacıyla illerde valinin veya yet
ki vereceği kişinin başkanlığında Garnizon Komu
tanlığı İl Jandarma Alay Komutanlığı, Emniyet, Ka
rayolları, Ulaştırma, 11 îmar Müdürlüğü kuruluşları
nın, il 'belediyelerinin ve Türkiye Şoförler ve Oto
mobilciler Federasyonunun birer teknik veya uzman 
temsilcisinden oluşan ti Trafik Komisyonu» 

(BAŞKAN '•— Sayın üyeler, önergelerde üç husus 
huzurunuza getirilmiş 'bulunmaktadır. Sayın Uzun-
oğlu, Sayın Tutum ve Sayın özdoğan ve Sayın Te
keli, bu maddenin 'birinci ve ikinci fıkralarında de
ğişiklik yapılmasını ve 'birer ibarenin eklenmesini 
arzu etmektedirler. Sayın Âyanoğlu, Sayın Genç, 
Sayın Hamîtoğulları ve Sayın Çakmakçı da bu mad
denin sadece birinci fıkrasında 'bir değişiklik yapıl
masını önermektedirler. Sayın Dinçer ise,,, yedinci 
fıkrada bir ilave yapılmasını önermektedir. Bu ba
kımdan önergeler bu ayrıma göre işleme tabi tutu
lacaktır ve en aykırıları gerek birinci, gerek ikinci 
fıkrada; yani ilde ve ilçede 'bu ibarenin eklenmesini 
isteyen Sayın Uzunoğlu, Sayın Tutum ve Sayın Te-
keli'ye aittir. Bu üç önerge 'birlikte işleme konacak
tır. 

Hangi sayın üyemiz, önerge sahiplerinden konuş
mak istiyorsa, lütfen bir arkadaşımız konuşsunlar 
efendim. 

CAHİT TUTUM — Ben konuşacağım efendim. 
(BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, 

ben de lebinde konuşacağım. 
BAŞKAN — Oldu efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Tl inci madde müzakeresi sırasında ileri sürdü

ğüm görüşlere ek olarak, 12 nci maddeye ilişkin 
önergemin dayandığı ana fikirleri şöylece sizlere 
sunmak istiyorum. 

İstenen, il trafik komisyonuna ve ilçe trafik ko
misyonuna mahallî şoför derneklerinden, bir temsil
cinin katılması suretiyle bu kurulda oy hakkına sa-
'hip tam yetkili bir üye olarak kabul edilmesini ve 
böylece alınacak kararlarda büyük ölçüde kararla
rın muhatabı durumunda olan ve aynı zamanda 

trafik düzenlemesinde ehliyet ve tecrübe birikimine 
sahip olan bir üyenin de bu komisyonlara katılması 
suretiyle güçlendirilmesi tezinden kaynaklanmakta
dır önergemiz. 

Şimdi gayet açık olarak benim üzerinde durdu
ğum sadece temsil değildir. Meslekî teşekküllerin 
kamu hizmetlerinde kendilerini .ilgilendiren kararla
rın alınmasında kâh oy vererek, kâh istişarî müta
laa vererek katılmaları aslında demokratik yöneti
min en önemli özelliklerinden biri olmakla beraber, 
benim endişem sadece profesyonel meslek mensup
larının salt temsili endişesi ötesinde büyük ölçüde 
uzmanlık bilgilerinin, (Sayın Güngör Çakmakçı ar
kadaşımızın gayet açık bir şekilde belirttikleri gibi) 
deney birikiminin komisyona yansıtılması endişesin
den kaynaklanmaktadır. 

Gerçekten valinin onayı ile tekemmül edilecek 
bir karar söz konusudur; yani ilçe komisyonunun 
kararları il komisyonunun tastiki ile, il komisyonu
nun kararları da valinin onayı ile tekemmül ettiğine 
göre, ortada istişarî bir karar söz konusudur. Bir 
vali (Bir an için kendimi onların yerine koyarak 
düşünüyorum) böyle bir kararı onaylarken; nedir 
o karar?.. Belediye 'hudutları içerisinde veyahut il 
sınırları içerisinde 'hız sınırlarının belirleme gibi, gi
diş geliş yollarını ve yollara konulacak trafik işaret
lerinin yerlerinin belirlenmesi, park edilecek yerlerin 
belirlenmesi gibi, nihayet trafik düzeni ve güvenliği 
yönünden zorunlu görülerek teklif edilmesi halinde, 
ticarî amaçla çalıştırılacak yolcu taşıtlarının çalıştı
rılabileceği yerler ile güzergahların tespiti ve sayı
larının belirlenmesi gibi, oldukça teknik ve bana gö
re menfaatle doğrudan doğruya ilişkili olmakla be
raber, kelimenin özel anlamıyla apolitik olan birta
kım teknik kararlar alınacaktır. Böyle, bu kararları 
olgunlaştırarak onaya sunulması halinde bir vali ola
rak şunu sorabilirim: «Bu konuda acaba şoförler 
derneğinin de görüşünü aldınız mı?.» sorusunda 
eminim ki, Sayın Bakanımızın gayet açık vurgula
dıkları gibi, % 99,9 evet olacaktır; istişare alınacak
tır. Alınmadığını varsaysanız bile, valinin onayla
ması sırasında eğer bu üye değilse mutlaka önünde 
o onay kendisine sunulmazdan evvel, karar sunul
mazdan evvel mutlak surette ilgili derneğin il trafik 
komisyonunun almakta olduğu kararlar hakkında 
görüşlerini ihtiva eden bir metin vali beyin önünde 
bulunacaktır. Çünkü doğrudan doğruya mesleğini 
ondan kazanan ve alınacak kararların büyük ölçü
de etki alanı içerisinde bulunan kimselerin kendile
riyle ilgili ve kendilerini etkileyen kararlar hakkında 

— 603 — 



Danışma Meclisi B : 116 9 . 6 . 1983 0 : 2 

kendiliğinden de görüş 'bildirmeleri kaçınınlmaz bir 
olgudur. 

Şimdi, pratikte fiilen gerçekleşen 'bir olay neden 
meşruiyet kazandırmayalım?.. Neden ona tam üyeli 
ve en azından bu tür kararların etkinliğini artıracak 
bir takviyeyi, 'bir desteği komisyonlardan esirgeye
lim?.. 

'Bu nedenle saygıdeğer arkadaşlarım; 'büyük ölçü
de komisyonların karar isabetini ve müessiriyeti ar
tıracağına inandığım 'bu temsil önerisine olumlu oy 
vermenizi istirham eder, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Uzunoğlu, lehinde. 
Önergelerin aleyhinde söz isteyen sayın üyemiz 

var mı efendim?.. Yok. 
Buyurun Sayın Uzunoğlu. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, çok 
değerli arkadaşlarım; 

Benden önce konuşan çok kıymetli arkadaşlarım 
konuyu açıklıkla, vuzuhla ve büyük bir belagatla 
dile getirdiler. Ben mümkün olduğu kadar teferru
ata kaçmadan düşünce ve kanaatlerimi arz etmek 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlar; 
11 ve ilçe trafik komisyonlarının iştigal konuları 

şüphesiz şoförleri, sürücüleri de çok yakından ilgi
lendirmektedir. Hal böyle olunca, bu kesimin düşün
ce ve kanaatlerini de kendi tecrübeleri doğrultusun
da bu komisyonlarda belirtmeleri ve salim karar 
alınmasına yardım etmeleri kanaatimce sağlanmalı
dır. Esasen 6085 sayılı bundan önceki Kanunda bu 
kuruluşların hem ilçe, hem il trafik komisyonların
da görev almış bulunduklarını görmekteyiz ve şim
diye kadar da bu konuda herhangi bir sakınca, bir 
olumsuz durum ortaya çıkmamıştır. 

'Diğer bir husus, Sayın Komisyon Başkanımızın 
belirttiği hususla ilgili bulunmaktadır. Bu demekle
rin ve federasyonların geçtiğimiz dönemde'siyasete 
fazla bulaşmış olmaları nedeniyle buralarda birer 
temsilci bulundurmamaları gerektiği hususuna taal
luk etmektedir. 

'Bu kuruluşların kendi kuruluş kanunlarında ve 
Anayasamıza göre kamu kurumu niteliğinde mes
lekî birer kuruluş oldukları bilinmektedir; bu böy
lece kabul edilmiştir. Diğer yönden Anayasamızda 
da bu türlü kuruluşların siyasetle iştigal edemeye
cekleri açıkça belirlenmiştir. Mazide bu türlü siya
setle iştigal etmeleri, siyasî konuların bunların ku
ruluşunda, işleyişinde ve yönetiminde etken olduğu 

görülse bile, artık 'bundan sonra böyle bir oluşma
nın olmaması gerektiği düşüncesinden hareket ede-
rekv «Siyasetle iştigali sözkonusu olmayacaktır» de
mektir ve «siyasetten men edilmiş» demektir. Bu 
yönden de bir mahzur teşkil etmemek lazım gelir. 

Benim şahsi düşüncelerim bu kadardır, önerge
lerimizin yüce kabulünüze mazhar olacağı düşünce
siyle hepinizi saygılarla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
Sayın Komisyon, önergeler üzerindeki görüşünü

zü lütfedin efendim? 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MÎREL — Sayın Başkanım; önergelere Komisyon 
olarak katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bakan, buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 

— Sayın İBaşkan; biz şoförler derneği temsilcisinin 
katılmaması görüşünde değiliz. Gerektiği anda ken
dilerini ilgilendiren konularda katılması şartı Tasa
rıda vardır. Önergelere katılmıyorum: 

Arz ederim. 
İBAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Sayın Uzunoğlu, Sayın Tutum, 

Sayın özdoğan ve Sayın Tekeli, bu maddenin iki 
fıkrasına birer ibarenin eklenmesini getirmişlerdi. 

Sayın Çakmakçı (fBiraz evvel ifade ettim), Sa
yın Hamitöğulları ve arkadaşlarıyla Sayın Genç de 
sadece birinci fıkra içindi. Acaba önergelerinde bu 
ikinci fıkrayı da düzeltip iştirak edeceklerse, birlik
te mütalaa edeceğim efendim. 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Efendim; iki fık
ra isteyen arkadaşlar bizden fazla istediğine göre, 
ısrar etmiyorum efendim; geri alıyorum. 

BAŞKAN — Siz geri alıyorsunuz Sayın Çak
makçı. Teşekkür ederim. 

Sayın Hamitöğulları?.. 
BEŞIR HAMİTÖĞULLARI — Efendim, ben 

önergem üzerinde konuşmak ihtiyacını hissetmiyo
rum; arz ettim efendim. 

BAŞKAN — Efendim; ikinci fıkrada, ilçelerde 
istemiyor musunuz?.. 

BEŞIR HAMİTÖĞULLARI — İstiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Yani o bakımdan soruyorum; bir 
ekleme yapacaksanız bu önergelerle birlikte müta
laa edeceğim. Bu önergeniz de diğer üç önergeye 
eklenmiştir. 
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. Sayın Genç?... 
KAMER GENÇ — Ben yalnız ü'de istiyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Oldu efendim. 
Sayın üyeler; 
önergelere Komisyon ve Hükümet katılmadığını 

beyan etmektedir. 

önergelerin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum efendim. Dikkate alınmasını 
kalbul edenler lütfen işaret buyursun... Kabul etmeyen
ler... önergelerin dikkate alınması kabul edilmiştir 
efendim. 

Sayın Genç, buyurun efendim, önergenizi açıkla
yın. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

1982 Anayasamızın 135 inci maddesinde kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının görev ve 
yetkileri, hangi koşullarla çalışacakları belirtilmiştir. 
Şoförler ve Otomobilciler Derneği de kamu kurumu 
niteliğindeki bir meslekî teşekküldür. 

Şimdi, eskiden beri il trafik komisyonlarında Şo
förler ve Otomobilciler Derneği bu komisyonun üye
leriydi; doğal üyesi gibi kalbul ediliyordu. ıSayın Hü
kümetimiz ve (Komisyonumuz getirdiği Tasarı met
niyle bu Şoförler ve Otomobilciler Derneği temsilci
sinin 'bu il trafik komisyonunda temsilini kaldırmış
lardır 

Yeni Anayasamıza göre kamu kurumu niteliğin
deki meslekî kuruluşlar zaten siyasî faaliyette buluna
mayacaklar. Kendi mensuplarının da hak ve menfaat
lerini korumayacak ise, o zaman kamu kurumu ni
teliğindeki meslekî kuruluşun Anayasada yer alma
sının ne anlamı var... Onu sormak lazım. Yani o 
zaman fuzuli bir madde koymuşuz Anayasaya ve o 
zaman Anayasadan bunu da çıkarmak lazım. lBu iti
barla >bu getirilen Tasarıda kamu kurumu niteliğin
deki meslekî kuruluşun kendi konusunu ilgilendiren 
bir konuda karar vermeye katılmaması Anayasanın 
temel felsefesine aykırıdır. 

Bu itibarla 'getirilen Tasarı Anayasaya da bu yö
nüyle aykırı olduğu için, öncelikle Anayasanın gereği 
olarak Şoförler ve Otomobilciler Derneğinin il tra
fik komisyonunda temsil edilmeleri zorunludur. 

İkincisi : 
11 trafik komisyonlarının görevlerinin ne olduğu 

belirtilmiştir. Bugüne kadar il trafik komisyonları
nın göçmişte belki bazı politize olmuş kararları ola
bilir, bazı baskı unsurları olmuş olabilir; ama bir ku

ruluşun kendi öz menfaatini, Türkiye'nin çok büyük 
bir insan kitlesini yakından ilgilendiren bir kurulu
şun kendi hayatiyetini öngören, yakından ilgilendiren 
bir konuda karar vermeye katılmamasını düşünmek 
kanaatimizce isabetli bir düşünce tarzı değildir. 

Sayın Bakanımız diyorlar ki, «tcap ettiği zaman 
kendileri çağırılıp bilgi alınabilir...» Biz buraya bir 
kanunî zorunluluk koymadığımız zaman ben de şu
na inanıyorum ki, hiçbir il trafik komisyonu Şoför
ler ve Otomobilciler Derneğinden kimseyi çağırıp da 
kendi düşüncesini almaz. Yani biz istiyoruz ki, yöne
timin isabetli karar alması... Yönetimin isabetli ka
rar alabilmesi için de uygulamayı bilmesi lazım. Uy
gulamacıyla yönetim mümkün olduğu kadar birbirle
rine yardımcı olması lazım 

Şimdi, Şoförler ve Otomobilciler Derneği bizatihi 
bu işin içinde bulunan, emeği geçen ve mesleğin prob
lemlerini, inceliklerini bilen bir kuruluştur. Burada
ki il imar müdürü, il belediyeleri, alay kumandanlığı, 
emniyet, karayolları, ulaştırma; bunlar bürokrasiden 
gelen ve daha ziyade biz de çok şahit olmuşuzdur; 
bürokratlar çok defa vatandaş hakkında yatkın ka
rarlar almaktan çekinirler. Hiç olmazsa oradaki Şo
förler ve Otomobilciler Derneği temsilcisi gittiği za
man alınan kararların ne olduğunu kendi meslektaş
larına gider bizatihi açıklar. Şoförlerin kongresi olur. 
Buraya hiçbir zaman bir karayolu müdürü, bir em
niyet müdürü, bir ulaştırma müdürü veyahut da be
lediye başkanı gidip Şoförler ve Otomobilciler Der
neğinin içine, şoförlerin arasına katılıp da onların 
problemleriyle ne ilgilenir, ne de orada alınan karar
ları onlara izah eder. Hiç olmazsa bu Derneğin bir 
üyesi oraya gittiği zaman o kararları alır; «Neden 
bu karar verilmiştir?..» der; yani kararların gerekçe
sini de kendi mensuplarına açıklamak suretiyle on
lara alınan kararların haklı veya haksız alınıp alın
madığı konusunda düşünme imkânı verir. 

Şimdi, eğer bu derneğin temsilcileri katılmadığı 
zaman orada alınan kararlar kapalı bir kutudur. Ba
zı şeyler biliyorsunuz, izah edilmeden, haklı veya 
haksız tarafları ortaya çıkmıyor. Acaba hangi gerek
çeyle, bu karar alındı?.. İşte bu itibarla bizim düşün
cemizin; yani bunların temsilini öngörmekteki dü
şüncemiz bu nedenlere^ dayanmakta ve bu noktalar
dan kaynaklanmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Genç... 
KAMER GENÇ — Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
Bu, Anayasanın da bir emridir. Sayın Komisyo

numuz ve Sayın Hükümetimiz de lütfedip katılırlar-
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sa hiç olmazsa ilde; ilçede belki yeteri kadar hani Şo
för ve Otomobilciler Derneği olmayabilir, hiç olmaz
sa' il trafik komisyonlarında bunların temsili; artık 
bazı illerde Şoförler ve Otomobilciler Derneğinin tem
silcisini çağırıp ötekisini çağırmamak gibi keyfîliği 
de önlemek için, zorunlu bir şeydir. Demin arkadaş
larımız da izah ettiler; yani 9 kişilik bir komisyon
da bir kişi her halde o 9 kişiyi getirip de kendi emri 
altına sokacak bir durum da yoktur. 

Bu itibarla, önergemizin dikkate alınmasını ve ka
bulünü arz eder, saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 

Sayın Genc'in önergesinin lehinde, aleyhinde?.. 
Sayın Aşkın lehinde, Sayın Kircalı aleyhinde. 

Buyurun Sayın Aşkın, lehinde efendim. 

AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin sayın üyeleri; 

Tasarıda önergelerle getirilen düzeltmeler, bu ta
sarı kanunlaştığı takdirde uygulanmasına büyük öl
çüde kolaylık getirecektir. Her şeyden önce bu gibi 
komisyonların aldıkları önerilerin kararlar şekline 
dönüşmesinden sonra en önemli yönü bunların uy
gulanmasında dirençle karşılanmamaktır. Dolayısıyla 
bu kararların uygulanacağı kesimi yakından ilgilendi
ren böyle bir kararda o kesimin karara iştirak etmiş 
olması bu kararlara karşı direnci azaltacaktır. As
lında idarenin en önemli görevlerinden biri de almış 
olduğu kararların rahatlıkla uygulanabilmesi için kar
şılaşabileceği dirençleri kırmaktır. Bu yönden yaklaş
mak gerekir sanırım bu önergeye. 

İkincisi; alınan kararlara demokratik bir açıdan 
yaklaşılması Türkiye'nin benimsediği demokratik hür
riyetçi rejimin bir gereğidir. Dikkat edilirse görülür 
ki, burada resmî kurum ve kuruluşların arasına se
çimle gelen bir grubun temsilcisi de katılmaktadır ve 
biraz önce belirtildiği gibi, Anayasada yer alan bir 
kamu kurumu niteliğindeki meslekî kuruluş da dahil 
olmaktadır. Dolayısıyla bu gibi meslekî kuruluşla
rın seçimlerinin nasıl demokratik yapılacağı ve kimin 
kontrolünde yapılacağı da açıkça belirtilmiştir. Do
layısıyla bu birleşim daha demokratik bir yaklaşım 
ortaya çıkaracaktır. 

Üçüncüsü ve önemlisi; biraz önce de söylenildi, 
artık bu derneklerde siyasetle konulara yaklaşmak 
kanunen önlenmiştir. Bu engel de ortadan kalktığı
na göre, getirilen önergelere katıldığımı ve bu şekil
deki bir düzeltmenin bu Kanuna daha büyük işlerlik 

I kazandıracağına inandığım için lehinde olduğumu be-
I lirtirim. 
I Saygılar sunarım. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
I Sayın Kircalı. 

SÜLEYMAN SIRRI KİRCALI — Sayın Başkan, 
I sayın üyeler; 
I Önergeyi iki bölümde mütalaa etmek lazımdır. Bir 
I tanesi, komisyonlarda Türkiye Şoförler ve Otomo

bilciler Federasyonundan veyahut derneklerinden de 
I kişilerin bulunması olayı; bir de yalnız illerde mi, il-
I çelerde mi olacağı olayı. 
I Daha evvelce verilen önergeler icabı bu komis-
I yonlarda hem ilde, hem ilçede temsilcilerin bulunması 
I hususu Yüce Genel Kurulun oylarıyla kabul edilmiş 
I bulunuyor. Bu gerçekten haklı bir durumu ifade edi-
I yor. Bunlar müesseseleşmiş kurumlardır. Müesseseler 
I kurmak kolay değildir. Fransızlar, «Tradisyon oral» 
I diyorlar; yani bir müessesede evvelden beri devam 
I edip gelen, o müessesenin ahlakına uygun hareket et-
I melk, şu kadar yıldır devam edip gelen bir müesseseye 
I uygun tutumda bulunmak, o müesseseye yerleşmiş 
I olan ahlakın ifadesi olarak tanınır, gelir gider. Onun 
I için kurulmuş bir müesseseyi kaldırmak hiç doğru de

ğil 
I İkincisi, ben çok gördüm; bunlar (Bir hususu özel-
I likle belirtmek istiyorum; bir arkadaşımızın ikazı üze-
I rine) Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonunun üyesi-
I dir. Bu kişiler, lalettayin ehliyet alan kişiler değildir. 
I Mesela Sırrı Kircalı buraya gidip de bu derneğin üyesi 
I olmak istemez veyahut olmaz; çünkü menfaat sağ-
I lamaz. Bu şoför esnafını aynı zamanda istikbal sağ-
I layan bir kuruluştur; şoför esnafı için kurulmuş der

neklerdir bunlar. Bunların fedakârca çalıştıklarını 
I müteaddit defalar görmüşüzdür. 
I Şimdi bunları yalnız il seviyesinde bırakmak doğ-
I ru değil. Nitekim, Danışma Meclisine üye geldiğim-
I den beri belki bir iş için bana intikal etmiş olan, ina

nınız hemen hemen böyle telgraf şeklinde falan tem-
I silcisi bulunduğum ilden neredeyse hiç bir şey yok

tur; ama şu anda Manisa'nın iki tane ilçesinden ba
na telgraf geldi. Onun için Sayın Arkadaşımız Kamer 
Gençlin, işi daha genişine ulaşmamak korkusuyla 
daha darını tutmak yolundaki bu önergesi, biraz evvel 
yapılan oylamadan sonra isabetli olmamıştır. Ben 

I kendisinden; «Efendim, ona ben de katılırım» deyip, 
I işi o istikamette sürdürmesini arzu ederdim. Bu ne

denle önergeyi ben bu niteliği, bu tarafı itibariyle 
kabul etmiyorum. İlçelerin de konuya girmesi gerekir. 

I ıSaygılar sunarım efendim. 

606 — 



Danışma Meclisi B : 116 9 . 6 . 1983 O : 2 

BAŞKAN — (Teşdkfcür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Genç, mevcut konuşmalardan sonra öner

genizde ısrarlı mısınız efendim?.. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan; öteki önerge

lere katılabilirim... 
BAŞKAN — Katılabilirim değil, katılıyor mu

sunuz?.. 
KAMER GENÇ — Yalnız, Komisyonumuz ka

tılmadığı için dikkate alınmak üzere Genel Kurulca 
oylandı. Belki Komisyonumuz ilçelerde kabul etmez 
ide illerde kabul edebilir; ben bu yönüyle düşünmüş
tüm; ama önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç; öner
geniz işlemden kaldırılmıştır. 

Sayın Dinçer, bir açıklamanız olacak mı efendim?.. 
RECAÎ DİNÇER — Sayın Başkanım; dört ar-

kadşımızın vermiş olduğu önergeye 'ben müspet oy 
(kullandım. Ben önergemi, eğer o kabul edilmezse 
diye, bir ılımlı alternatif getirmek için vermiştim. 
Onun için, eğer kesin oylama yapılır ve Komisyon da 
ikalbul ederse, o önerge hepimizin isteğini ortaya 
koymuş olabilir. Ben önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçer; öner
geniz işlemden kaldırılmıştır efendim. 

Sayın üyeler; 
12 nci maddeyi, dikkate alınması kabul buyurulan 

önergelerle binlikte Komisyona gönderiyorum. 

13 üncü maddeyi okutuyorum. 1 

KISIM - m 

Karayolu Trafik Güvenliği - Trafik İşaretleri, Yapı ve 
Tesisler 

Karayolu trafik güvenliği 
MADDE 13. — Karayolunun yapım ve bakımı 

ile görevli ve sorumlu bütün kuruluşlar karayolu ya
pısını, trafik güvenliğini sağlayacak durumda bulun
durmakla yükümlüdür. 

Çeşitli kişi, kurum ve 'kuruluşlar, karayolu yapı
sında yapacakları ve esasları yönetmelikte belirtilen 
çalışmalarda; 

a) Yolun yapım ve bakımı ile görevli kuruluş
tan izin almak, 

b) Çalışmaları, gerekli önlemleri alarak, aldıra
rak ve devamlılığını sağlayarak, trafik akımını ve gü-. 
venliğini bozmayaca'k tarzda yapmak, 

c) Zorunlu nedenlerle meydana gelen arıza, engel 
ve benzerlerini en kısa zamanda ortadan kaldırarak, 
karayolunu kullananlara ve araçlara zarar vermeye
cek duruma getirmek, 

d) Şehiriçi karayolu kenarında çeşitli tesislerin 
yapımı süresince; kaldırımlarda tünel ve benzerlerini 
yaparak güvenli geçiş sağlamak ve yaya yollarını 
trafiğe açı'k bulundurmak, 

Zorundadırlar. 
Bu çalışmalar sırasında meydana getirilen tehli

keli durum ve engeller bütün sorumluluk, bunları 
yaratan kimselere ait olmak üzere zabıtaca kaldırılır, 
yapılan masraflar sorumlulara ödetilir. 

Çalışma mahallinde trafik akımı ve güvenliği açı
sından alınması gerekli tedbirlere ait esaslar, İçişleri 
Bakanlığının görüşü alınarak Bayındırlık Bakanlığın
ca çı'karılacalk 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. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üyemiz.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diye
cekleri?... Ydk. 

Maddeyle ilgili soru sormak isteyen?.. 
Sayın Evliya. Başka sayın üyemiz yok. 
Buyurun sayın Evliya. 

HALİL EVLİYA — Efendim; bu (d) bendinde, 
«Şehiriçi karayolu kenarında çeşitli tesislerin yapımı 
süresince; kaldırımlarda tünel ve benzerlerini yapa
rak...» deniyor. Bu tünel yapıldığına göre, (Ben dış 
ülkelerde de gördüm; tünellere bir de aydınlatma ya
pılıyor) buraya bir «aydınlatma» kelimesinin de ilave 
edilmesinde bir mahzur görürler mi* Sayın Komisyon 
ve Sayın Hükümet?.. Çünkü geceleri gerçekten çok 
'karanlık oluyor buraları. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim; soralım. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ıSÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİRBL — Sayın Başkanım; tünellerde «aydınlat
ma» ilavesi yapılabilir efendim. Zaten yapılıyor; ama 
ilave edebiliriz. 

BAŞKAN — Efendim, o zaman nereye koyaca
ğımızı lütfedin?... 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MÎREL — Efendim; «Şehiriçi karayolu kenarında 
çeşitli tesislerin yapımı süresince; kaldırımlarda tü
nel, tünel aydınlatması ve benzerlerini yaparak güven-
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li geçiş sağlamak ve yaya yollarını trafiğe açı'k bulun
durmak.» şeklinde maddenin 'bu fıkrasını böyle düzen
lemiş olalım. 

BAŞKAN — «Tünel aydınlatması»' nı ilave edi
yoruz efendim. 

Sayın Bakan, bu görüşe katılıyor musunuz efen
dim?. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNBR 
— Katılıyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 
Bu maddeyi 'bu ilaveyle birlikte oylarınıza sunuyo

rum Kabul edenler.. Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum efendim. 
Karayolu yapısı ve trafik işaretlerinin korunması 

MADDE 14. — Karayolu yapısı ve trafik işaretle
ri ile ilgili olarak; 

a) Karayolu yapısı üzerine, trafiği güçleştirecek, 
tehlikeye sokacak veya engel yaratacak, trafik işaret
lerinin görülmelerini engelleyecek anlamlarını değişti
recek veya güçleştirecek şekilde bir şey koymak, at
mak, dökmek, 'bırakmak ve benzeri hareketlerde bu
lunmak, 

b) Karayolu yapısını, trafik işaretlerini ve kara
yoluna 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 eksiklik
ler yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşça 
derhal giderilir, zarar karşılıkları ve masraflar so
rumlulara ödetilir1. 

Bu maddenin 1 inci fıkrasının (a) bendi 'hükmü
ne uymayanlar ikibin lira para cezası, (b) bendi hük
müne uymayanlar beşjbin liradan ortbin liraya kadar 
hafif para cezası ve oribeş günden iki aya kadar ha
fif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyemiz?... Sayın Evliya. Başka söz isteyen sa
yın üye?... Yok. 

Buyurun Sayın Evliya. 
HALİL EVLİYA — Sayın Başkan, muhterem ar

kadaşlar; 
'Bu madde üzerinde söz almamın sebebi, madde

yi beğenmediğimden değil, bir eksik gördüğüm için
dir. O da şu : 

Bizim memlekette bilhassa şehirlerin civarında 
-«Bodrum hafriyatları» dediğimiz; yani binanın otu

racağı yerden çıkan hafriyatları götürüp karayolları
nın banketinin üzerine koymaktadırlar. Ben burada 
bu türlü şeylere engel olucu 'bir kelime eklenmesini 
ve bunların cezalandırılmalarını istiyorum. Sebebi de 
şu : 

Banketleri bunlarla dolduruyorlar, sonra yola ta
şıyor ve 3,5 metre olması lazım gelen trafik şeridi 
bunun altına düşüyor, bir. 

İkincisi de; banket kalmadığı için daha yavaş gi
den trafik veya insan veya at arabası vesaire gibi 
trafiğin oradan geçmesini önlüyorlar, park yerini bı
rakmıyorlar ve bir de yağan yağmurlar dolayısıyla 
bütün çamurlar yolun üstüne yığılıyor. 

Şimdi, ben diyorum ki buraya, «Karayolu yapısı 
üzerine veya civarına...» Karayolu yapısının bizzat 
üzerine olmayabilir; karayolu platformunun üzerine 
de olabilir, hendek üzerine de olabilir. Onun da ön
lenmesi bakımından buraya «üzerine veya civarı
na» kelimesinin eklenmesini istiyorum. Onun için söz 
almıştım. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon?... 
MİLLÎ SAVUNMA, llÇİŞLBRt VE DIŞtŞLERl 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÎSMAÎL HAKKI DE-
Mİ'REÎJ — Sayın ıBaşkanım; «civarı» kelimesi çok es
nek bir kelime. Çok uzağa (gidip d'ökse yine civarı de
necek, vatandaş mağdur edilecek. Onun için, madde 
yeterlidir bence. 

Arz ederim.. 
BAŞKAN —Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan... 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 

— «Civarı» kelimesinin eklenmesine taraftar değilim. 
Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Bu madde ile ilgili soru sormak isteyen sayın üye

miz var mı efendim?... Sayın Erginay. 
Başka üyemiz?... Yok. 
'Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; ceza kısmın

da, son fıkrada karışıklık yaratacak bir ifade'var. Şöy
le diyor : «(a) bendi hükmüne uymayanlar ikibin li
ra para cezası, (b) bendi hükmüne uymayanlar beşbin 
liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ve onbeş 
günden iki aya kadar...» Şimdi, bu onbeş günden iki 
aya kadar 'hafif hapis cezası, (a) fıkrasına da şamil 
mi?. Çünkü ifade, her ikisinde de para cezası; fakat 
sonunda birleştirmek gibi oluyor. Onun için, eğer ay
rı ise; «... uymayanlar yalnız ikibin lira para cezası...» 
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şeddinde bir açıklık getirmekte fayda var. Aksi tak
dirde, hem ikibin lira para cezası, hem de ayrıca, iki 
aya kadar hapis cezasına çanptırılacakmış gibi tefsir 
edilebilir. Eğer böyle tefsir edilmeyecekse, bunun ce-
va!bı verilirse zabıtlarda, mesele kalmaz. 

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

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Erginay'ın ilavesini istediği «yal
nız» kelimesi ilave edilebilir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, çok özür dilerim; uygula
mada ceza hükümlerini ihtiva eden kanunlarda «yal
nız, falan...» şeklinde bir ilave bugüne kadar pek gö
rülmemiştir; ancak «... ikibin lira para cezası», (b) ben
di hükmüne uymayanlar hakkında ise...» diye başla
nırsa bu olur; ama «Yalnız, tek, falan...» diye birşeyin 
ceza hükmünde pek yeri var mı bilemiyorum; «... uy
mayanlar hakkında ise bedbin liradan onbin liraya ka
dar para hafif para cezası...» şeklinde bir düzeltme... 

AKİF ERGİNAY — Doğru; ben iştirak ediyo
rum. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
M1REL — Sayın Başkanım; sizin açıklamanız daha 
uygun oldu; kabul ediyoruz. 

Arz ederim, 
BAŞKAN — Sayın Erginay da katıldılar. 
Sayın Bakan, katılıyor musunuz efendim?. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTIN ÇETİNER 

— Katılıyorum. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 14 üncü maddede bir 
ilave yapıyoruz, «... uymayanlar hakkında ise...» şek
linde düzelterek bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kalbul etmeyenler... Bu madde kabul 
edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum. 
Trafik işaretleri 
MADDE 15. — Trafiği düzenlemede kullanılan işa

ret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri 
ile benzeri trafik işaretleri, karayolunun yapım ve ba
kımı ile görevli kuruluşlarca, temin ve tesis edilerek sü
rekliliği ve işlerliği sağlanır. 

ilgili kuruluşlarca tesis olunan trafik işaretlerinin 
uygulandıkları ve yeterli olup olmadıkları Emniyet ve 
Karayolları Genel Müdürlüklerince denetlenir. 

Görülen eksiklikler ilgili kuruluşlara bildirilerek 
giderilmesi sağlatılır. 

Trafik işaretlerinin standart, anlam, nicelik ve nite
likleri ile diğer esasları İçişleri Bakanlığının görüşü alı
narak Bayındırlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelik
te gösterilir. 

BAŞKAN — 15 indi makide üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Sayın Tutum, Sayın Hamitoğulları. Ka
yıt işlemi bitmiştir. 

Buyurun Sayın Tutum. 

CAHİT-TUTUM — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Trafik işaretlerine ilişkin 15 inci maddenin, en 

azından kişisel tecrübelerime dayanarak veya en azın
dan E -5 karayolundaki tecrübelerime dayanarak bir 
eleştirisini sunmak istiyorum; madde 15'in yetersizli
ğini vurgulamak amacıyla. 

Değerli arkadaşlar; 
Maddenin ilk fıkrası, «yer işaretlemeleri ve ben

zeri trafik işaretleri, karayolunun yapım ve bakımı 
ile görevli kuruluşlarca, temin ve tesis edilerek sü
rekliliği ve işlerliliği sağlanır.» Benim cevabım; sağ-
lanmarnaktadır efendim. 

Devam ediyorum: «İlgili kuruluşlarca tesis olunan 
trafik işaretleri uygulandıkları ve yeterli olup olma
dıkları Emniyet ve Karayolları Genel Müdürlüklerince 
denetlenir.;» Cevabım; denetlenmemektedir efendim. 
Öylesine denetlenmemektedir ki, «İşaret ihlali yaptı
nız, ceza vereceksiniz» diyen polis memuruna, «Orada 
işaret çizgisi yoktu; neden ceza yazıyorsunuz?» de
diğinizde; «Efendim, o bizi ilgilendirmez, Karayol
larının işidir. İşaret ihlali vakidir, tespit edilmiştir 
radarla; o bakımdan bu cezayı vereceksiniz.» demek
tedir. Bu şunu gösterir: Bunların yeterli etkinlikle 
denetlendiğine dair bilfiil bu kararları uygulayan po
lis memurunun haberi yoktur, trafik memurunun ha
beri yoktur; nasıl denetlenmektedir ki bu?.. 

Üç; «Görülen eksiklikler ilgili kuruluşlara bildiri
lerek giderilmesi sağlatılır.» Sağlatılmamakitadır efen
dim. Peki ne yapacağız o zaman?.. Şu gün E - 5 Ka
rayoluna gidin; Ankara - İstanbul arasında çizgi çi
zilmemiş yerler var, silinmiş yerler var. O zaman ne 
yapılacaktır, bunun çaresi nedir? Acalba Karayolları 
ile İçişleri Balkanlığı arasında uyumlu bir çalışma na
sıl sağlanacaktır? «Yapılır, edilir...» Peki bunun müey
yidesi ne?... Tabiî bu müeyyideyi ferdileştiremiyoruz 
burada. Çünkü, kamu kurumu görevini gereği gibi 
yerine getirmiyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Bunun 
çaresi nedir? Şahıs olunca yakasına yapışıp alıyoruz 
cebindeki parayı; ihlal ettiği için de iyi oluyor, onu 
kabul ediyoruz; ama pöki acalba bu görevi yapmayan
ları ne şekilde bir müeyyide ile bu kararlara müessiri-
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yet kazandırabiliriz veya bu hizmete müessiriyet ka
zandırabiliriz? Tabiî bunun cevabını en azından «Ge
nel hükümlere göre» deyip geçersek ki, mümkündür; 
«Görevini kötüye kullandı.;.» Hiç duymadım; karayol
larında gerekli işaretleri yapmadığı için «Görevini 
kötüye kullandı» diyerek hakkında soruşturma açılan 
bir görevliye rastlamadım, duymadım veya trafik işa
retleri gereği gibi çizilmediği için, Devletin mahkûm 
edildiğini de duymadım ben. 

Acaba diyorum saygıdeğer arkadaşlar; elbetteM 
hemen böyle bir formül > bulmak kolay değil. Bu 
sorumluluğu İçişleri Bakanlığına veremez miyiz? Ben 
büyük ölçüde ümidimi yitirdim karayollarından. O 
kadar etkinlikle işleyen ve kuruluşunda çağdaş orga
nizasyona örnek olarak gösterdiğimiz karayolları bu 
görevi gereği gibi yapabildiği kanısında değilim. Acaba 
teknik olanaklarıyla- İçişleri Bakanlığını yetkili kılsa'k 
'bundan daha iyi sonuç alamaz mıyız? Bunu yüksek 
sesle düşünmeye davet ediyorum arkadaşlarımızı. Eğer 
(böyle ise, o zaman bütün bu teknik imkânlarla bu 
tür işaretlemelerden ve bütün bu 15 inci maddede 
sayılan görevlerden İçişleri Bakanlığını sorumlu tuta
lım. 

Bu konudaki düşüncelerimi sizlere arz ettim. Şa
yet bu yolda bir eğilim belirirse önerge vermeye ha
zırım; en azından hazırladığım önergeyi hemen tak
dime hazır olduğumu belirtir, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Hamitoğulları, buyurun efendim. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

çok değerli arkadaşlarım; 
Trafik işaretlerine ilişkin 15 inci maddedeki ek

siklikleri benden önce konuşan değerli arkadaşım isa
betle belirtti. Ben önemli; fakat gözden kaçabilecek 
bir noktaya değinmek için huzurunuzu işgal etme 
gereğini duydum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Trafik işaretlerini gerek şehirlerarası karayolların

da, gerek köylük yerlerde gerek şehir içi alanlarda 
farklı kuruluşlar düzenlemektedir; bilmem yanılıyor 
muyum? 

Şimdi, köylük alanlarda Köy İşleri Bakanlığı dev
reye giriyor, şehirlerarası karayollarında Karayolları 
Genel Müdürlüğü, kentlik yerlerde belediye devreye 
giriyor. Bu üç temel örgüt arasında etkili bir işbirliği 
olmayınca, trafiği düzenlemek ve trafikte güvenliği 
sağlamanın mümkün olamayacağı açıktır. Benden ön
ce konuşan arkadaşımın belirttiği eksikliklerin bir 
kaynağı da budur. 

Bu arada gerek karayollarının içerdiği alanda, ge
rek kentsel yerlerde vahim bir duruma Komisyonun 
ve Yüce Meclisin dikkatlerini çekmek gereğini du
yuyorum. Her gün karşılaşırsınız, sözgelimi Başkent 
Ankara'mızda büyükçe bir çukur vardır; gelirsiniz 
gelirsiniz, çukura düşmeden önce, çukurun başında 
bir işaret görürsünüz. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Halbuki, sürücüye daha tehlike anına gelmeden, 

sözgelimi bu çukura yaklaşmadan belli bir mesafe 
önce; yani tedbir almasını mümkün kılacak bir me
safe öncesinde o işaretin bulunması gerekirken, bu
nu hiçbir yerde bulamazsınız. Kentlerimizin içinde 
bu örneğin yüzlerce, binlercesine rastlamak mümkün
dür. Bugün Ankara'da da, şehirlerarası yollarda da 
öyle. Bir bakıyorsunuz, kırsal yerlerde aniden karşı
nıza bir traktör çıkabiliyor; orada herhangi bir işa
ret yoktur. < 

Ben şahsen sizler gibi kimi zaman araba kullan
dığım için bu tehlikelerle sürekli karşı karşıya gelmi
şimdir ve sırf bu nedenlerle birsürü kazaların olduğu 
da açık bir gerçektir. 

Onun için, bu madde düzenlenirken bu üç önem
li temel örgüt arasındaki işbirliğini sağlayamazsak, 
zannediyorum ki, bu maddeyle ve Yasanın tümüyle 
hedeflenen amaçların gerçekleşmesi kâğıt üzerinde ka
lır. Onun için bu noktayı yüce dikkatlerinize sunmak
ta yarar gördüm. 

Dinlediğiniz için teşekkürler eder, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul
ları. 

Buyurun Sayın Komisyon. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başka riım; 

Sayın Tutum, işaretlemeler konusunda «Karayol
larında yapılacak işaretlemelerden İçişleri Bakanlığı 
sorumlu olamaz mı?» diye bir soru sordular. İşa
retleme tümüyle bir mühendislik hizmetidir, bir tek
nik iştir. Bu da, geçtiğimiz maddelerden 7 nci mad
dede Karayolları Genel Müdürlüğüne verilmiş bir 
görev olarak tanzim edilmiştir. Bu itibarla İçişleri Ba
kanlığına bu hususta görev verilmesi sakıncalıdır ve 
mümkün değildir. 

Sayın Hamitoğulları, konuşmalarında uygulama
daki aksaklıkları dile getirdiler. Bu hepimizin eğitimi 
konusudur. Bu konuda belediyeleri de eğitmek lazım. 
Belediyeler daha bugün yeni yeni trafik hizmetinin 
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bir belediye hizmeti, bir belde hizmeti olduğunu an
cak kavramaktadırlar. Onun için zamanla bu aksak
lıklar giderilecektir kanısındayız. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 15 inci madde üzerinde soru sormak 

isteyen sayın üye var mı?.. Sayın Tan, Sayın Aşkın ve 
Sayın Evliya. 

Buyurun Sayın Tan. 
TURGUT, TAN — Sayın Başkanım, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 

Trafik işaretlemesi denildiğinde genellikle bizde 
anlaşılan, sabit işaretlemelerdir; yani yolun kenarın
da gördüğümüz ve bildiğimiz işaretlemelerdir. Bizim 
ülkemizde eksik olan, sanıyorum geçici işaretleme
lerdir veya sabit işaretlemelerin geçici bir süre için 
kapatılması veya açılması olayıdır. Onun için Kara
yolları Genel Müdürlüğüne bu sorumluluğu vermek, 
özellikle sabit işaretlemeler açısından yerinde olabi
lir; yani İçişleri Bakanlığına bağlı trafik zabıtasının 
bu sorumluluğu üzerine almaması doğru olabilir; fa
kat bu eksik olan; yani belirli olaylara bağlı işaret
lemeler (Ki, bizim ülkemizin dışında bu çok görül
mektedir; o anda, o olaya bağlı olarak işaretleme 
düzenleri kurulmaktadır hemen) konusunda ise, bu 
olaylara bağlı olarak anında müdahale edebilecek 
olan İçişleri Bakanlığı ve dolayısıyla trafik zabıtası 
olmaktadır. Acaba bu konuda özellikle Bakanlığımı
zın düşüncesi nedir; bunu öğrenmek için soruyorum? 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. . 
Sayın Bakan; buyurun efencjim. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETÎNER 

— Sayın Başkan; valilerin emrinde emniyet müdür
lükleri olduğu gibi, bayındırlık müdürlükleri de var. 
Eğer emniyet müdürlükleri kanalıyla valilerimize 
böyle bir ihtiyaç iletilirse, emrini bayındırlık müdür
lüğüne verebilir ve orada gerekli düzenlemeyi yapa
bilir. Ayrıca, trafik teşkilatını, İçişleri Bakanlığını 
bu işe sokmanın yararlı olmayacağı kanısındayım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Aşkın. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan; Sayın Tan 

aynı soruyu sordukları için ben sual sormuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Sayın Evliya; yalnız soru efendim. 
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HALİL EVLİYA — Sayın Başkan; 
Bu 15 inci maddede bir Bayındırlık, Ulaştırma 

Komisyonunun yazdığı metin var, bir de Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun yazdığı 
metin var. Şimdi bu iki metin arasında bir tek keli
me değişiyor. En alttan ikinci satırda, «İlgili kuruluş
larca tesis olunan trafik işaretlerinin uygunlukları» 
diyor Bayındırlık, Ulaştırma Komisyonu. Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu ise, «uygu
landıkları» diyor. Kanaatimce burada bir yanlışlık 
var. Bu işaretler standarttır. Bu standartlara uygun 
olup, olmadıklarını Karayolları Genel Müdürlüğü 
tespit eder. Zaten bunun standartlarını da bu Genel 
Müdürlük tespit eder. Bunun «uygunlukları» olması 
lazım gibi geliyor bana; yanılıyor muyum, bunun 
aydınlatılmasını rica ediyorum? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Yani, bir 
nevi de düzeltme oluyor... 

Buyurun Sayın Komisyon* 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım; bir daktilo hatasıdır, bi
zim metinde de «uygunlukları» olacak, aynen Bayın
dırlık, Ulaştırma Komisyonu metninde olduğu gibi
dir; yani bir basım hatasıdır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 15 inci maddeyi ikin
ci fıkradaki «uygulandıkları» kelimesini «uygunluk
ları» şeklinde düzeltmek suretiyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum. 
Karayolu dışında, kenarında veya üzerindeki lev

halar, ışıklar ve işaretlemeler 

MADDE. 16. — Karayolu dışında, kenarında ve
ya karayolu sınırı içinde, trafik işaretlerinin görül
melerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya 
güçleştirecek, tereddüde sebep olacak veya yanıltacak 
ve trafik için tehlike veya engel yaratacak şekilde 
levhalar, ışıklar, işaretlemeler ile ağaç, direk, yangın 
musluğu, çeşme, parmaklık gibi yapı elemanları ve
ya benzerlerini dikmek, koymak veya bulundurmak 
yasaktır. 

Zorunlu hallerde bunların bulunabileceği yer, 
nitelik ve nicelikleri ile hangi şartlarda bulunabile
ceği, hangilerinin izne bağlı olduğu ve bunlarla il-
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gili diğer esaslar İçişleri Bakanlığının görüşü alına
rak Bayındırlık Bakanlığınca çıkarılacak Yönetmelik
te 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 hapis cezası ile cezalan
dırılırlar. 

Ayrıca bunlar, bütün sorumluluk ve giderler mal 
sahibine ait olmak üzere yolun yapım ve bakımı ile 
ilgili kuruluşça kaldırılır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üyemiz?.. Sayın Güray, Sayın Tekeli söz istedi
ler. Kayıt işlemi bitmiştir. 

Buyurun Sayın Güray. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, saygı

değer üyeler; 
önce, 6085 sayılı Kanundan değişik bir sistemle 

kuralları konduktan sonra her maddenin sonunda 
müeyyidesinin de getirilmesini olumlu karşıladığımı 
belirtmek isterim. Çünkü. 6085 sayılı Kanunda önce 
kurullar vazedilmişti, sonra 57 ve 58 inci maddesiyle 
de müeyyideleri belirlenmişti. 

Uygulamada bu, güçlüklere neden olmakta idi. 
Bu seçilen yol daha pratik ve kolay bir usuldür ve 
uygulayana da rahatlık getirecektir. 

Ancak, 6085 sayılı Kanunda para cezası ile bir
likte verilen hapis cezası çok dar bir çerçeve içeri
sinde mütalaa edilmekte idi; alkollü ve uyuşturucu 
madde alarak araç kullanmak gibi, ehliyetsiz kullan
mak gibi. Üstelik orada mütenavib ceza, tercihli ce
za sistemi vardı; yani hâkim isterse para cezası ve
rir, tercihi daha şiddetli bir vakıa olduğunu kabul 
ederse hafif hapis cezası da ilave ederdi; fakat son
raki mevzuattaki gelişmeler 'bunu akîm kıldı. 647 
sayılı Kanunun uygulanmaya konması ile kısa süreli 
hapis cezalarının paraya çevrilmesine zorunluluk ge
tirmesi artık 'bunlara pratik bir fayda sağlamadı. 

Şimdi ise gene aynı Kanun mevcut; fakat bu kez 
getirilen Tasarı ile birçok kuralların ihlali para ce
zası yanında, hafif hapis cezasını da gerektirmek
tedir. Ben şahsen 'bu hafif hapis cezalarına karşı
yım. Bu karşı olmam cezaların caydırıcı olması yo-, 
nünden değil de, uygulamadaki imkânsızlıklar yö-
nündendir. Şöyle ki, ne olursa olsun verilecek hafif 
hapis cezaları behemahal, zorunlu olarak paraya 
çevrilecektir. Madem ki 'bidayetten paraya çevrilece
ği biliniyor bu hafif hapis cezalarının, neden para 
cezası daha yüksek tutulmuyor da/zabıta, adliye ve 

şahıslar güçlük içine itiliyorlar?.. Eğer bu fiilin ce
zası diğerinden ağır ise, buna hapis yerine, 15 gün
lük hafif hapis yerine 15 günün karşılığı olan 4 500 
lira ilave edelim ve anında polisimiz alabilsin. Böy
le olursa alamaz. Çünkü, alamamasının 'bazı neden
leri var. Hürriyeti bağlayıcı ceza öngördüğünüz için 
zabıta suçüstü hükümlerine göre tutanağını düzenle
yecek ve yargı mercilerine tevdi edecek. 

Bazen yollarda barikat kurduklarında veya mu
ayene yaptıklarında yüzlerce insanı kontrolden ge
çiriyorlar ve yüzlerce usulsüzlük buluyorlar. E, 
bunu da suçüstü hükümlerine göre mahkemelere 
tevdi etmek zorunda kalıyorsunuz; iş sahibi ve zabı
ta, bir de adliye büyük zorluklar içerisinde 2-3 gün 
'bunlarla uğraşmak zorunda kalıyorlar. Uygulama
dan biliyorum, 'bölge trafik görevlileri bunu böyle 
yapmıyorlar. Zabıtları mevcutsuz olarak gönderiyor
lar; suçluları serbest bırakıyorlar, adreslerini, kimlik
lerini tespit ederek kişileri gönderiyorlar. 

'Bu durumda da iki husus hâsıl oluyor: Kişiler 
ne kadar itina gösterirse göstersin, adresleri ve kim
likleri gerçek olarak tespit edilemiyor ve mahkeme
ler onları bulamıyor. Bunun yanında adliyelerle za
bıta arasında bazen çekişme oluyor; «Suçüstü dendi 
niye mevcutlu getirmediniz?» «Biz filan kilometre
deydik; şu kadar insan yakaladık, fiili imkansızlık 
vardı...» gibi. 

Şimdi, uygulamadan doğan bu aksaklıkları tek
rar etmekte ben yarar görmüyorum. Söz gelimi gö
rüştüğümüz bu maddeyi ihlal fiili hâsıl olsun. Bu 
ihlal fiili halinde kişi para cezasını ödemeye kalksa 
dahi, bana göre bu cezanın ödenmemesi lazım; öde-
nememesi lazım. Çünkü, hafif hapiste ilave edilmiş. 
Bu halde yargılanması gerekecek. Yargılandığı za
manki aşamalar, demin de bahsettiğim gibi, bir sü
rü zorluk getirebilir; ama eğer 647 sayılı Kanunun 
uygulanmaması öngörülebilseydi o zaman hapis ger
çekten caydırıcı olabilirdi ve belki de bazı usulsüz
lükleri önleyebilirdik. 

O bakımdan, ilerideki usul hukuku bakımından 
yapılacak değişikliklerdeki konuşma hakkım baki 
kalmak kaydı ile şimdiki bu güçlüğü Komisyona arz 
etmekle yetiniyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Tekeli, buyurun efendim. 
M. ALİ ÖZTÜRK TEKELİ — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlar; 
Çok önemli gördüğüm bir hususu, bu maddenin 

başlığını da okuyarak Yüce Meclise (Gerçekten İçiş-



Danışma Meclisi B : 116 9 . 6 . 1983 O : 2 

leri Bakanımızın da burada olması nedeniyle) dile 
getirmek isterim : 

«Karayolu dışında, kenarında veya üzerindeki 
levhalar, ışıklar ve işaretlemeler.» şeklinde başlık 
alınmış. Belki bu arz edeceğim görüşlerim endirekt 
olarak ilgilidir; ama Türkiye'de gerçekten gerek «Tra
fik arter» adı ile isimlendirdiğimiz E-5 Karayolu 
olsun veya diğer şehirleri birbirine bağlayan kara
yolları olsun, bunun üzerinde levha ve ışıkların öte
sinde maalesef Devletimizin de önayak olduğu bü
yük binalarla, büyük inşaatlarla bu arterler trafiğin 
artık çekemeyeceği bir biçimde ciddi giriş ve çıkış 
sorunlarla karşı karşıyadır. 

En yakın misali E-5 Karayolu demekteyiz; An-
kara-tstanbul yolu üzerindeki gerek Devlet kurum
larının ve gerekse kişilerin inşaatlarından dolayı bü
yük tesisler kurulmuştur. Bu Adana Ovasındaki yol
da da böyledir, Ankara-Eskişehir yolunda da böy
ledir. Bu gerçekten şaşırtıcı. 21 inci Asra geçen Tür-
kiyemizde bu derece pahalı, alt yapısını o kurumun 
veya şahsın götürdüğü, her türlü büyük masraflara 
bağlı olan böyle inşaatlara nasıl oluyor da müsaa
de ediliyor; belirli bir yer gösterilmeksizin kilomet
relerce, arter olarak isimlendirdiğimiz bu yollar iş
gal ediliyor?.. 

Her 15-20 metrede veya 50 metrede bir, herhangi 
bir kurumun binasından artere süratle çıkış yapan 
araçlarla trafiğe açılmış olan bu yollar gerçekten cid
dî problemlerle karşı karşıyadır. 

Bundan istifade ederek ben, bundan sonra hiç ol
mazsa hem kentleşmeyi, hem de trafiği bu derecede 
aksatan yapının bir an evvel ortadan kaldırılması 
veya önlenmesi dileğimi dile getirmek isterim. 

İkinci görüş olarak; Sayın Güray'ın görüşlerine ve 
açıklamalarına katılmaktayım. 

. Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tekeli. 
Zannederim sözkonusu husus 17 nci maddede za

ten huzurunuza geleceği glibi, bu işin muhatabı da 
zannederim İçişleri Bakanlığı değildir; ama Komis
yonun bir cevabı veya Sayın Bakanın bir cevabı var
sa ayrıca alalım efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DEMt-
REL — Zatıâliniz cevabı verdiniz Sayın Başkanım; 
17 nci maddede geliyor bunun cevabı. 

Yalnız Sayın Güray'ın konuşmalarına cevap arz 
etmek istiyorum. Efendim, Türk Ceza Kanununun sis
teminde de malumuâlünız hafif hapis cezaları vardır | 

ve burada da hafif hapis öngörülen durumlar var
dır. Daha caydırıcı olacağı düşünülmüştür; yani para 
cezası ile beraber olması. O bakımdan maddeleştiril-
miştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Güray, uygulamada 647 sa

yılı Kanuna göre hapis vermek mümkün değildir, 
demek istediler; yani burada hafif hapis cezasını bir 
aya kadar verdiğiniz sürece mecburî bir paraya tahvi
li sözkonusudur, 647 sayılı Cezaların infazı Hakkın
daki Kanuna göre. Bu nedenle hâkim nasü olsa bu
na da para cezası verecek, buna çevirecek, gelin pa
ra cezasını siz 10 bin, 20 bin yapın; ama hapis cay
dırıcılık, sureta hapis gibi görülüyor, mümkün değil; 
yani bir saat tutmanınız mümkün olmayacaktır, de
mek istedi zannederim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DEMt-
REL — Sayın Başkanım; şimdi Kanunda doğrudan 
doğruya zabıtanın zaptı ile ceza var. Bir de mahke
me kanalıyla ceza verme yolu var. Biz şimdi hapis 
koymasaydık, hepsini de zabıtanın vermesi gerekecek
ti. O zaman da çok yüksek görülecekti. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 16 nci maddemizde herhangi bir 

önerge bulunmamaktadır. 
Bu madde ile ilgili düzeltme istekleri var mı efen

dim?.. 
HAYATI GÜRTAN — izin verir misiniz Sayın 

Başkan?.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürtan. 
HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım; yan baş

lığa acaba Sayın Komisyon bir «diğer» kelimesi ek
lemeyi düşünür mü?.. 

Yan başlığı okuduğumuz da trafik işaretleri dı
şında kalan levha, ışık vesaireler anlatılmak isteni
yor; metin böyle. Şimdi bu ya şöyle söylenir; «Kara
yolu dışında, kenarında veya üzerindeki diğer lev
halar, ışıklar ve işaretlemeler...» Veya eğer biraz da
ha değiştirmek isterlerse o zaman da «Trafik işaret
leri dışında kalan diğer levha, ışık ve işaretler...» de
nirse sanırım madde eskisine göre çok daha uygun 
hale getirilmiş olur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Gürel, buyurun efendim. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
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«Karayolu dışında» tabirinin ileride büyük tered
dütlere ve yanlış uygulamalara sebep olabileceğini 
düşünüyorum. Acaba Komisyonumuz, tekrar dikkat
li okunduğu takdirde, bana iştirak ederler mi?.. Şöyle 
ki, burada sözkonusu olan husus, «Traflik işaretleri
nin görünmelerini engelleyecek, anlamlarını değiştire
cek veya güçleştirecek vesaire» dedikten sonra, «ışık
lar, levhalar, parmaklıklar, musluklar...» deniyor. Bu
rada «Karayolu dışında» tabirinin biraz evvelki mad
dede belirttiğimiz gibi, çok geniş bir mana taşıdığı 
görüşündeyim. «Karayolları dışında» derken, bir sü
rücü, sadece karayolu üzerindeki işaretlere bakar. Bu 
işaretlerin görünmesini engelleyecek kadar karayolu
nun dışında bir işaretin, levhanın, ağacın, direğin, yan
gın musluğunun olabileceğini düşünemiyorum. Bu 
«Karayolları dışında» tabiri, yanlış uygulamalara ne
den olamaz mı?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon, Sayın Gürel, «Böyle bir işaret 

konulabilir mi, ben tahmin edemiyorum, Komisyon 
ne düşünüyor?..» diyorlar. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DEMI-
REL — Efendim, karayolları kenarında reklam lev
haları oluyor. Onlar, karayolu dışında olmakla bera
ber trafiği engelleyecek, görüşü kapatacak şekilde vaze
diliyor. O bakımdan, bu ihtimal düşünülerek madde 
bu şekilde tanzim edilmiştir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon, «diğer levhalara» yani, mevcut 

trafik işaretlerinin dışındaki işaretlerden bahsetti sa
yın konuşmacı, buna katılıyor musunuz?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞÎŞLERJ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DEMI-
REL — «Diğer levhalar» ibaresine katılıyoruz efen
dim. 

M. FEVZİ UYGUNER — İzninizle bir düzeltme 
yapmak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyguner. , 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, cezaî 

müeyyide getiren bu maddenin dördüncü fıkrasında 
«hafif para cezası ile» tabiri var. Buradaki «ile» ke
limesi «ve» olması gerekir. Yani, «hafif para cezası 
ve on günden bir aya kadar hafif hapis cezaisi ile 
cezalandırılır.» olacak cümle. İki defa «ile» oluyor; 
«ve» olması gerekir birisinin. 

BAŞKAN — Evet efendim, birlikte verilmesini 
temin etmesi bakımından «ve» olması lazım. 

Bu düzeltmeye Sayın Komisyon katılıyorlar mı?.. 
Katılıyorlar. 
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Sayın Bakan?.. Katılıyorlar. 
Cümleye «ve» ilave ediyoruz, başlığa «diğer» ke

limesini koyuyoruz. 
HALİL EVLİYA — Sayın Başkan bir düzeltme 

yapmak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Evliya. 
HALİL EVLİYA -T- Sayın Başkan, üçüncü fık

rada «verilen izinler»den sonra bir virgül gerekmek
tedir burada. «Verilen izinler, Ülgili valiliğe bildiri
lir.» şeklinde olması gerekir efendim. 

BAŞKAN — Komisyona soralım efendim. 
MILLÎ SAVUNMA, IÇIŞLERI VE DıŞIŞLERI 

KOMISYONU SÖZCÜSÜ ISMAIL HAKKI DEMI-
REL — Uygundur Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet efendim, bu virgülü de yerine 
koyduktan sonra 16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... 16 ncı madde 
kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 
Belediye sınırları dışında karayolu kenarındaki ya

pı ve tesisler 

MADDE 17. — Karayollarında her iki taraftan 
sınır çizgisine elli metre mesafe içinde bağlantıyı sağ
layacak geçiş yolları yönünden; 

Akaryakıt, servis, dolum ve muayene istasyon
ları, park yeri, garaj, terminal, fabrika, işhanı, çarşı 
pazaryeri eğlence yerleri turistik yapı've tesisler in
şaat malzemesi, ocak ve harmanları maden ve pet
rol tesisleri, araç bakım, onarım ve satım işyerleri ve 
benzeri gibi trafik güvenliğini etkileyecek yapı ve te
sisler için, o karayolunun yapım ve bakımı ile so
rumlu kuruluştan izin alınması zorunludur, imar Ka
nunu hükümleri saklıdır. 

Verilen bu izlinler ilgili valiliğe bildirilir. 
izinsiz yapılan bu gibi tesislerin yapımı ve işletil

mesi 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 kuruluşça orta
dan kaldırılır. 

Bu madde hükümlerine uymayanlar beşbin lira
dan onbin liraya kadar hafif para cezası ve onbeş 
günden iki aya kadar hafif hapis cezası ile cezalan
dırılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Güray, Sayın Genç... 

Buyurun Sayın Güray. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, yine 

| ceza kısmı üzerinde durmak istiyorum. Amacım, söz-
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lerimin zapta geçmesidir. Komisyona bu görüşlerini 
değiştirmesi yolunda herhangi bir telkinim mevzubahis 
olamaz. Çünkü daha evvelki maddelerde de sistem 
böyle oturtuldu. Ancak, şu hususları açıklamak iste
rim : 

Burada da hapis ve para cezası var. Birlikte hük-
medilecektir. Deminki açıklamalarını, adliye mensu
bu olarak şükranla karşılıyorum. Demek ki, birçok 
maddenin, yargının kararından geçmesini arzuluyor
lar. Güvencedir tabiî, keyfî uygulamaları önler; an
cak pek çoğunda hapis cezası getirildi. Trafik po
lislerine de ceza kesecek bir alan kalmadı Veya çok az 
kaldı. Yani, iş orada bitmeyecek, hep mahkemede 
bitecek. İşinizi artırıyorsunuz. Birincisi bu... 

ikincisi, iş artınca ne oluyor?.. Başımdan geçen bir 
olay (Ki, bunun sonucundan ben çok memnun kal
mıştım). Sürat hadlerini aşmışım. Tabiî, durdurdu
lar, bana eski mevzuata göre ceza uyguladılar. Oysa
ki sürat haddini aştığınız zaman mahkemeye sevke-
dilmeniz lazım; kararı orası verecektir. Ama, o kadar 
çok insan vardı ki, zaman da kifayetsizdi ve o za
manki mevzuata göre, zabıtanın uygulayabileceği bü
tün maddeleri üst üste koydular 205 lira cezayı uy
guladılar bana. Demek ki, pratik bir yol seçtiler. Ka
nunsuz, ama, kolay bir yol. 

Ben teşekkür ettim kendilerine. «Benü mahkemeye 
sevketmeniz lazımdı; ama bu bayram gününde böyle 
bir kolaylık sağladınız. Burada parayı vererek ceza
mı ödedim ve kurtuldum.» dedim. Görevli memur ar
kadaşımız da nazikane cevap verdi, plakama baktı 06, 
«Efendim, Ankara'da öyledir; ama biz burada böyle 
kolayca hallediyoruz.» dediler. 

Tabiî, bunları iyi dengelemek lazım. Bazen birj 

birine karışıyor. Bu bakımdan, ileride uygulayıcılara 
yarar sağlar diye açıkladım. Niyetim budur, arz ede
rim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Buyurun- Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Bu madde, karayollarının her iki tarafında sınır 

çizgisine elli metre mesafe içinde bağlantıyı sağlaya
cak geçiş yolları yönünden, yapılacak yapılar yönün
den, idareden izin alma mükellefiyetini getiriyor. Ya^ 
nız> eski imar mevzuatımıza göre, bu mesafe altı ve 
onbeş metre idi. Şimdi, altı ve onbeş metrelik mesa
feyi elli metreye çıkarıyor bu Kanun ve burada va
tandaşın mülkiyet hakkına büyük bir sınırlama geti
rilmiş oluyor. 

[ . Maddede zikredilen birtakım yapılar yapılmaya
cak. Belki, ekilecek, biçilecek; ama bu tesisler yapıl-

j mayınca öyle araziler vardır ki, ne ekilebilir, ne biçi-
I lebilir; ancak bunun üzerinde turistik tesis, akarya

kıt istasyonu, fabrika, pazaryeri gibi tesislerin kurul
ması dışında buradan tasarruf etme imkânı olmaya
caktır. 

Böyle olunca, yani, altı metre, büyük inşaatlarda 
onbeş metrelik iki taraftaki şeridi, birden bire elli 
metreye çıkardığınız zaman, vatandaşın mülkiyet hak
kı üzerinde bir sınırlama getiriyoruz ve kısıtlıyoruz 
bu hakkını. Peki, özellikle, karayolları ve belediye sı
nırları dışında kalan bu gibi yerlerde, vatandaşın bir 
taşınmazı üzerine bir sınırlama getirdiğimize göre, 
bunun Devletçe katlanacak bir külfeti olacak mıdır, 
olmayacak mıdır?.. Devletçe kamulaştırma zorunlu 
olacak mıdır, olmayacak mıdır? 

İkincisi, yine belediye sınırları dışında, karayolu 
kenarında yapılmış tesislerden bahsediliyor. İkinci fık
ranın sonunda «İmar Kanunu hükümleri saklıdır.» de
niyor. Bunu demekle neyi kastediyor Sayın Komis
yonumuz?/. Evvela bunun da açıklanması lazım. İmar 
Kanunu, ekseriya belediye mücavir alan sınırları için
de uygulanıyor; ama sonradan 1605 sayılı Kanunla, 
6785 saydı İmar Yasasında yapılan değişiklikte, bazı 
belediye mücavir alan sınırı dışında kalan yerlerde 
yapılacak yapılaşmalar için birtakım kurallar getiril
miştir. 

Şimdi burada çok kapak bir ifade kullanılmış. 
Yani, «İmar Kanunu hükümleri saklıdır.» cümlesin
den ne anlaşılması gerektiğini de pek anlayamadım. 
Bu itibarla, bunun da açıklanması gerekir. 

Ben, bu madde üzerinde .ayrıca bir önerge verdim; 
bu elli metrelik mesafenin onbeş metre olarak de
ğiştirilmesini teklif ettim. Kanaatimizce onbeş met
relik mesafe yeterli bir mesafedir. Bilmiyorum, tabiî, 
aslında burada Karayolları temsilcisi de olmadığı için \ 
bir karayolu şeridinin her iki tarafında ne kadar bir 
emniyet sahası içinde yapı yapılmaması lazım, kara
yolları standartlarına göre bunun esas ölçüsünün ne 
olduğu belli değildir. Belli olmayınca ve gerekçede 
de 15 metrelik mesafenin neden elli metreye çıkarıl
dığı yani masa başında oturan bir arkadaşın, o anda 
aklına gelen bir mesafe midir? Çünkü, yolun her iki 
tarafında elli metreyi aldığınız zaman, aynı kişinin 
tarlasından yol geçiyorsa, yüz metrelik bir mülkiyet 
sınırlama kapsamı içine giriyor. 

Bu 4tibarla, bu madde üzerinde Komisyonun ve 
Hükümetin sorduğum sorular paralelinde cevap ver
mesini ve önergem üzerinde konuşmayacağıma göre, 
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bu elli metrelik mesafenin de 15 metreye indirilmesi
ni istiyorum, ama 15 metre eğer uygun değilse, bunun 
da gerekçesinin açıklanmasını istiyorum. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Komisyon. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DEMl-
REL — Sayın Başkan; Sayın Genç, ilk bakışta haklı 
görünüyor, yalnız, madde iyi tetkik edildiği zaman 
anlaşılacaktır ki, burada tümüyle bütün karayolla
rının elli metre mesafesi içinde yapılacak yollar için 
bir müeyyide getirilmiyor. Burada getirilmek istenen, 
kavşaklar, bağlantı yolları, alt ve üst geçitler gibi te
sislere elli metre mesafe bırakmak amacı güdülüyor. 
Akaryakıt servis istasyonu, dolum ve muayene istas
yonu gibi, park yeri gibi. Yani trafiği önemli ölçüde 
etkileyecek bina ve yapılaşmaları yapılmadan evvel bu 
yolun bakım ve yapılmasından sorumlu mahallî ku
ruluştan izin almayı öngörmektedir. Yoksa geneliyle 
bir yasaklama yoktur, madde uygundur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hükümet, bir cevabınız olacak mı efendim? 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 

GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan; Sayın Komisyonun 
görüşüne katılıyoruz, ayrıca bu tür düzenlemeler ile
ride açılacak kavşakların, bağlantı yerlerinin şimdi
den yapılaşmaya izin vermek suretiyle, yarın, devle
tin başına büyük külfetler karşılığında kamulaştırmak 
gibi bir zorunluluk çıkarmasın diye bu hüküm özel 
olarak konulmuştur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
HALİL EVLİYA — Sayın Başkan, bir izahat ve

rebilir miyim efendim?.. 
BAŞKAN — Veremezsiniz efendim. Çünkü ko

nuşmak isteyen arkadaşlarımızı yazdık, tespit ettik; 
Sayın Güray ve Sayın Genç konuştular. Soru sora 
bilirsiniz, düzeltme yapabilirsiniz, fakat ayrıca bir 
açıklama yapmanız bu aşamada mümkün değil. 

Bu madde ile ilgili soru sormak isteyen üyemiz 
var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Genc'in bir önergesi var, okutuyorum efen
dim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Yasa Tasarısının 17 nci mad

desinin birinci fıkrasındaki, «elli metre» ibaresinin, 
«onbeş metre» olarak değiştirilmesini arz ederim. 

Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Sayın Genc'in önergesinin lehinde, 
aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. Sayın Evliya?.. 
Aleyhinde, buyurun efendim. 

HALİL EVLİYA — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım; 

Sayın Genc'in önergesinin aleyhinde konuşmak is
tememin nedeni, buradaki «elli metrenin» yanlış an-
laşılmasıdır. Biraz önce arkadaşım bana sordu; ben 
bunu kastettiğini zannetmiyordum, «beş metre» de
miştim; o, şuydu : Karayolları, istimlak sınırlarından 
itibaren mesken yapılarında beş metre, fabrika, ve-
şair yapılarda onbeş metre geriye çekme şartı var eski 
kanunda. Bu o değil. Bu, «karayolları sınır çizgisi» 
diyor. Sınır çizgisini tarif etmiştik; «imlalarda şevin 
araziyi kestiği nokta, yarmalarda, hendek varsa hen
dek kenarlarının yol platformuyla kesiştiği nokta, eğer 
hendek yoksa şevin araziyi kestiği nokta» demiştik. 
Tanımlarda bu vardı. 

Şimdi burada kastedilen şey şudur : işte bu sınır 
çizgilerinden itibaren elli metre dahilinde sağlı, sol
lu herhangi bir tesis yapılacak ise bu tesislerin, ana
yola bağlantılarını ve nasıl bağlanacağını, aydınlat
ma gerekiyorsa aydınlatmayı veya durma çizgileri çe
kilmesi gerekiyorsa durmayı vesaireyi düzenleyen bir 
maddedir bu. O bakımdan elli metre, vatandaşın mül
küne herhangi bir ambargo koymak değildir. Bir mi
sal arz edeceğim : Ankara - Kırıkkale arasında Kızıl
ırmak üzerindeki köprüyü geçtikten sonra, sağdaki 
arazide bir demir bükme fabrikası, yahut atölyesi 
yapıldı. Şimdi bunlar anayola çıkmak istiyorlar, ta
biatıyla, gelen malı yoldan fabrikaya, götürmek, iş
lenmiş malzemeyi de fabrikadan anayol ve herhangi 
bir istihlak merkezine götürmek için. 

Şimdi burada bu fabrikanın bu yola bağlanması 
bir proje ile ve trafik yönünden de emniyetle bağ
lanması bakımından mutlaka Karayollarının görmesi 
ve bu projeyi tasdik etmesi gerekiyor. Şimdi nasıl bir 
bağlantı yapılacak? Orada bir damla kavşağı yapmak 
gerekiyordu, hemzemin; Karayolları, bunu özel ola
rak projelendirdi o fabrika için ve ona bu müsaade 
verildi ve o imlayla yola bağlandı. 

Burada kastedilen şey budur; onun için Sayın 
Genc'in, ben, yanlış anladığı kanısındayım, kendisin
den özür diliyorum. Zannediyorum durum böyledir 
ve ben böyle anlıyorum bu maddeyi. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Efendim, bu yanlış anlaşılmadan 

ötürü mü yani, Sayın Genc'in önerge verdiğini söyle
mek istiyorsunuz?.. 
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HALİL EVLİYA — Hayır, o elli metrenin doğru 
olduğunu. 

BAŞKAN — O zaman, Sayın Genç de herhalde 
önergesini geri alacaklar?.. 

KAMER GENÇ — Tabiî, o izahat doğrultusun
daydı; geri alacağım efendim. 

BAŞKAN — Oldu efendim, teşekkür ederim; ge
ri alıyorsunuz. İşlemden kaldırılmıştır. 

Sayın Erginay, düzeltme, sadece düzeltme. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, ikinci parag

rafın ortasında, «onarım ve satım işyerleri ve benze
ri gibi...» «ve benzeri ile gibi» kelimeleri aynı mana
ya gelir. Onun için «ve benzeri» kelimesinin kaldırıl
masını diliyorum. 

öte yandan, onu takip eden cümlede, «verilen bu 
izinler» 16 nci maddede, «verilen izinler virgül ilJ 

gili valiye bildirilir.» şeklinde idi. Bu kelimenin çıka
rılmasını, oraya virgül konulmasını rica ediyorum, 
yani, «izinleri»nden sonra virgül konacak, «benzeni» 
değil, «ve benzeri» kelimeleri çıkacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Uyguner, buyurun efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Hocamın te

mas ettiği «ve benzeri» kelimesinin kaldırılması la
zım, çünkü «işyerleri gibi» daha doğru olacaktır. 

İkincisi de, aynı fıkranın son cümlesi var : «İmar 
Kanunu hükümleri saklıdır» diyor, «İmar mevzuatı 
hükümleri saklıdır» demek lazım, çünkü imar mev
zuunda bugün için daha çok uygulanan İmar Yönet
meliği vardır. Onu da içine alması için «imar mev
zuatı» dersek, çok daha doğru yapmış oluruz. 

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

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım; Sayın Erginay ve Sa
yın Uyguner'in teklifleri yerindedir, uyuyoruz. 
«Mevzuat» daha geniş oluyor. 

BAŞKAN — Redaksiyon, buyurun. 
HALİL EVLİYA — Sayın Başkan, dördüncü 

fıkranın ikinci satırında, «izni verilmez ve bağlantı 
yolu her. türlü gider sorumlulara...» diyor. Burada, 
cümle, «her türlü giderleri sorumlulara ait olmak 
üzere» biçimde olması gerekir, yani, «gider» yerine, 
«giderleri» veya «gideri» olması lazım. 

BAŞKAN — «Her türlü»den sonra tekil olması 
daha uygun olmaz mı efendim?.. «Her türlü gideri» 
veya «gider» de olur, «her türlü gider», ama bir vir
gül koymak lazım herhalde orada. 
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ŞERAFETTİN YARKIN — «Bağlantı yolu» 
ndan sonra bir virgül konacak oraya. 

BAŞKAN — Evet efendim; o nedenle Komisyo
na sormuyoruz katılıp katılmadıklarını : «Benzeri» 
kelimesini çıkartıyoruz, «bu»yu çıkartıyoruz, «ka
nunun» yerine «mevzuatı» yapıyoruz ve maddeyi bu 
biçimde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... 17 nci madde kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum. 
Belediye sınırları içinde karayolu kenarındaki ya

pı ve tesisler 

MADDE 18. — Belediye sınırları içindeki kara
yolları kenarında yapılacak ve açılacak 17 nci mad
dede sayılan yapı ve tesisler için belediyelerden izin 
alınması zorunludur. Belediyeler imar ve bu konuy
la ilgili mevzuatı açısından gerekli incelemeleri yap
tıktan sonra, trafik güvenliği yönünden de il trafik 
komisyonlarından uygun 'bir karar almadıkça yapım 
veya işletme izni veremezler. 

İl trafik komisyonları da, yolun yapısı ve bağlan
tı yolları yönünden karayolunun yapım ve bakımı ile 
görevli kuruluşun uygun görüşünü almak zorundadır. 

İzinsiz yapılan bu gibi tesislerin yapımı ve işletil
mesi 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 pa
ra cezası ve onbeş günden iki aya kadar hafif hapis 
cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu madde ve 17 nci maddedeki tesislere ait şart
lar, izin ve denetim esasları İçişleri, Bayındırlık, İmar 
ve İskân bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak Yö
netmelikte belirtilir. 

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

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet bir diyeceği
niz?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. 
İBRAHİM BARANGİL — Sayın Başkan... 

• BAŞKAN — Sayın Barangil var, başka bir üye
miz de yok olduğuna göre kayıt işlemi bitmiştir. 

Buyurun Sayın Barangil. 
İBRAHİM BARANGİL — Sayın Başkan, bele

diye sınırları içinde diyor, mücavir alanlar da bu 
tanımlamanın içinde midir?.. Bir açıklık getirilmesi 
maksadıyla cevaplandırılmasını istirham ediyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barangil. 
Buyurun Sayın Komisyon. ' 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım, soru yerindedir müca
vir alanlar sınırlar içersindedir, yani belediye sınırla
rı içersindedir efendim. 

HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım, düzelt
me efendim. 

BAŞKAN — Buyurun" Sayın Gürtan. 
HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım, mad-, 

dede düzeltme yapmadan önce arz edeyim. Yan baş
lıkta madde içersinde olduğu gibi; «Belediye sınırla
rı içindeki karayolları kenarında.» şeklinde olması 
lazımdır. Yukarıdaki gibi kalırsa sakıncalıdır. Bu 
bir, ' 

Jkincisi : Maddedeki «Belediye sınırları içindeki 
karayolları kenarında yapılacak ve açılacak» diyor, 
burftda «İşletmeye açılacak» demek lazım. Devam 
ediyoruz, ikinci satırda «... Belediyeler imar Ve bu 
konuyla ilgili mevzuatı...» sonraki «ı» harfi yok, «il
gili diğer mevzuat açısından» demek lazım. Sanırım 
cümle bu şekilde daha anlamlı olacaktır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon buyurun. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ISMAtL HAKKI DE-
MİREL — Evet başlık uygundur, anlamı açıktır ve 
başka türlü mana da vermiyor. Yalnız, «açılacak» 
yerine «işletmeye açılacak» uygundur efendim. 

pAŞKAN — Efendim adam yaptırdı da açmaz
sa he olacak?.. Yapıyı yaptı bitirdi, ama açmıyor. 
Ola ki, 5 sene bekletecek, yani ille işletmeye açılacak 
deyimi yerinde olur mu?.. 

MÎLLÎ SAVUNMA, IÇÎŞLERİ VE DIŞIŞLER! 
KOMISYONU SÖZCÜSÜ ÎSMAIL HAKKı DE-
MÎR.EL — Haklısınız, «açılacak» daha geniş olu
yor, 

ÖAŞKAN — Bilemeyiz, açılacak mı açılmayacak 
mı, lama katılıyorsanız, yani cümle işletmeye açılacak, 
yapilacak olan şeyin evvela bir işletmesi olup olma
dığım da bilmiyoruz. Biraz önceki 17 nci maddeyi 
müsaade ederseniz okuyalım;» neler yapılacak do
lum istasyonu, akaryakıt, servis, park yeri, garaj, ter
minal, fabrika, işhanı, çarşı, pazar yeri, eğlence ye
ri..» 

MÎLLÎ SAVUNMA, IÇIŞLFRÎ VE DIŞIŞLER! 
KOMISYONU SÖZCPSÜ ISMAIL HAKKı DE-
M'İREL — Sayın Başkanım, tetkik buyurursanız 17 

nci maddedeki bütün tesisler aşağı yukarı işletmeye 
açılacaktır, herkes istifade edecektir. İşletmeye açıla
caktır uygundur. 

BAŞKAN — Oldu efendim, «'İşletmeye açılacak
tır uygundur» diyorsunuz. 

Sayın Hükümet katılıyor musunuz 'bu «işletme» 
ilavesine efendim?.. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 
GÖRGÜLÜ — Sayın Başkanım, aslında bunların 
hepsi işletme değil, yalnız 17 nci madde değil açıla
cak yapılardan söz ediyor. Bu yapıların hepsinin iş
letme olması düşünülemeyebilir. Bu sebeple biz «iş
letme» kelimesinin ilavesini uygun mütalaa etmemek
teyiz. 

BAŞKAN — Oldu efendim. Zaten bir düzeltme
dir. Ayrıca bir önergemiz de bulunmadığından... 

AKİF ERGİNAY — Yalnız düzeltme efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Son satırdaki «Yönetmelik» 

kelimesinin baş harfi küçük olacak efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, yalnız 

düzeltme efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkanım, baş

lık üzerinde mütalaam olacak efendim. «Belediye sı
nırları içinde bulunan» olması lazım. Bu «bulunan» 
kelimesinin ilave edilmesiyle anlamı düzelmiş olacak
tır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Soralım efendim. Hem Sayın Er-
ginay'ın yönetmelikle ilgili düzeltmesini de soralım 
efendim. Sayln Erginay, «Yönetmelik küçük harfle 
başlasın» derler. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Uygundur Sayın Başkanını. 

BAŞKAN — Sayın Uyguner de, «Belediye sınır
ları içinde bulunan» şeklinde diyorlar. • 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Uygundur Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Her ikisine de katılıyorsunuz. 
Sayın üyeler; 18 inci maddede başlığa, «bulunan» 

kelimesinin ilavesini Komisyon ve Hükümet uygun 
görüyorlar. Bunun yanında da yönetmeliğin baş har
fini küçük harfle yazıyoruz ve bu biçimiyle madde
yi oylarınıza sunuyorum efendim, Kabul edenler... 
Etmeyenler... 18 ıınci madde kabul edilmiştir efen
dim, 

19 uncu maddeyi okutuyorum. 
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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 Yönet

melikte belirtilen esaslara göre yetkili kuruluşa tescil 
ettirmek ve tescil belgesi almak zorundadırlar. 

Ancak : 
a) Tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve tescil 

plakası bulunan ve geçici olarak Türkiye'ye girme
sine izin verilmiş olan araçlar, 
• b) Tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve tescil 

plakası bulunan ikili ve çok taraflı anlaşmalara gö
re, Türkiye'de tescil zorunluluğundan muaf tutulmuş 
araçlar, 

c) Araç, imal, ithal, ihraç edenlerin ve satıcılı
ğını yapanların, ithal, ihraç, depolama, teşhir ve sa
tış amacıyla 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 tes
cili gerekli görülenler hariç, bütün motorsuz taşıt
lar, 

Bu hükmün dışındadır. 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yoktur. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet bir açıkla
manız?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Düzeltme yapmak isteyen Sayın üye?.. Yok. 
Bu maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oyla

rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 19 
uncu madde kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum. 
Tescil süresi ve bildirme zorunluluğu satış ve de

virler 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 tarihin
den itibaren üç ay içinde tescili için; hurdaya çıkarıl
ma halinde çıkarılış tarihinden itibaren bir ay için
de tescilin silinmesi için; yazılı olarak ilgili tescil 
kuruluşuna başvurmak, 

(2) Tescilin yapılması veya silinmesi için de yö
netmelikte 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 sahiple
rinin beyan ettikleri tescil kuruluşuna bildirmekle 
yükümlüdürler. 

c) Tescil ibelgesi aracın başkasına satış veya dev
rine,- hurdaya çıkarılmasına veya araçta, Yönetme
likte belirtileri, niteliklerin değişmesine kadar geçerli 
sayılır. | 

d) Tescil | edilmiş araçların her çeşit satış ye de
virleri, araç Rahibi adına düzenlenmiş tescil belgesi 
esas alınarak,! noterlerce yapılır ve bu satış noterlerce 
tescil belgesine tarih konularak ve tasdik edilmek su
retiyle işlenir. 

Ayrıca tescil edilmiş araçların satış ve devirleri 
noterlerce, sicillerine işlenmek üzere en geç müteakip 
işgünü içinde I ilgili tescil kuruluşuna bildirilir. 

Noterlerce! tanzim, tasdik ve tescil edilmemiş araç 
satış ve devirleri geçersizdir., 

e) Tescilli araç satın alanlar, gerekli bilgi ve bel
geleri sağlayacak, ilgili tescil bürosundan bir ay için
de adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar. 

Araç satın alıp, bu maddenin (a) bendinin (1) 
numaralı alt bendi ile (e) bendi hükmüne uymayan
lar, beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para ce
zası ve bir ajydan üç aya kadar hafif hapis cezası, 
(d) bendi hükmüne uymayan noterler onbin liradan 
yirmibeşbin lij"aya kadar hafif para cezası ile cezalan
dırılırlar, 

Ayrıca, satış ve devirlerde, belirlenen sürelerde alı
cı adına tescili yapılmadan trafiğe çıkarılan araçlar, 
tescil yapılıncaya kadar trafik zabıtasınca trafikten 
menedilir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen Sa
yın üye?.. Sayın Aksoy; başka sayın üye?.. Yok. 

Buyurun Sayın Aksoy. 

ALAEDDlN AKSOY — Sayın Başkan, (b) ben
dinde 1'5 günlük bir süreden bahsediliyor. Acaba Sa
yın Komisyon bu sürenin 30 güne çıkarılmasına mü
saade ederler mi? Çünkü 15 günlük süre ithal işlem
leri yapan şahıs veyahut da kuruluşlar için çok kı
sa bir süredir ve dış memleketlerden geldikleri, için 
de bu müddetin ne olduğunu bilmeyebilirler. Bu ba
kımdan, daha toleranslı hareket edilmesi gerektiği ka-
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nısındayım. Eğer 30 güne çıkardıkları takdirde, öyle I 
zannediyorum ki, daha uygun bir işlem yapılması I 
sağlanacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Soralım efendim Sayın Komisyondan ve Hükü

metten; Sayın Komisyon? 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım, 

Gümrükten giren bir aracı gümrük idaresi* 15 gün 
içinde kayıt, tescil yapacak, idareye bildirecektir. Bu I 
15 gün yeterlidir; arz ederim. 

BAŞKAN — Gümrüğün yanında araçları satanlar 
da var, zannederim Sayın Aksoy bununla ilgili bir I 
şeyden bahsettiler. I 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Galeriler de aynı durumda Sayın Başkan, 
15 gün yeterlidir. I 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Bu madde ile ilgili soru sormak isteyen sayın I 

üye?., Yok. 
Bir düzeltme yapmak isteyen sayın üyemiz var I 

mı?.. Yok. 

20 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Et
meyenler... 20 nci madde kabul edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum : I 
Trafik belgesi ve tescil plakası alma zorunluluğu I 
MADDE 21. — Tescil edilen araçlar, «Trafik 

Belgesi» ve «Tescil Plakası» alınmadan karayollarına 
çıkamaz. 

Bu madde hükmüne uymayan sürücülerle araç 
işletenler ikibin liradan beşbin liraya kadar hafif pa
ra cezası ile on günden kırk güne kadar hafif hapis 
cezası, tekrarında beşbin liradan onbin liraya kadar 
hafif para ve onbeş günden iki aya kadar hafif ha- I 
pis cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu gibi araçlar eksiklikleri giderilinceye kadar tra- I 
fikten menedilir. 

Trafik belgesi, tescil belgesi geçersiz duruma ge- I 
linçe sürekli olarak, üzerinde eksik veya yanlış bilgi I 
bulunması halinde geçici olarak trafik zabıtasınca ge
ri alınır. I 

BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz isteyen I 
sayın üyemiz?.. Yok. I 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir diyeceği- I 
niz?.. Yok. I 
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Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Düzeltme yapmak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
önerge de yok. 
21 inci maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... 21 inci madde 
kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 
Belge ve plaka vermeye yetkili kuruluşlar 
MADDE 22. — Yönetmelikte gösterilen esaslara 

göre : 
a) Askerî amaçlarla kullanılan Türk Silahlı 

Kuvvetlerine ait bütün araçlar ile çeşitli anlaşma
lara göre askerî amaçla yurdumuzda bulunan kuru
luşlara ait araçlarının tescilleri Türk Silahlı Kuvvet
lerince, 

b) İş makinesi türünden ve raylı sistemle çalı
şan araçların tescilleri kullanıldığı yerlere göre, ilgili 
kamu kuruluşlarınca, 

c) Tarım kesiminde kullanılanlar hariç, il trafik 
komisyonlarından karar alınmak şartı ile motorsuz 
taşıtlardan gerekli görülenlerin tescilleri belediyeler
ce, 

d) Yukarıdaki fıkralarda sayılanlar dışında ka
lan bütün motorlu araçların tescilleri trafik tescil 
kuruluşlarınca yapılır, belge ve plakaları verilir. 

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

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir diyeceği
niz?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Sayın Erginay; 
başka sayın üyemiz?.. Yok. 

Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, (c) bendin

de «Tarım kesiminde kullanılanlar hariç» deniliyor. 
Peki bunlar hakkındaki işlemleri kim yapacak? Yu
karıdaki fıkralarda da belirlenmemiş. «Yukarıdaki 
fıkralarda sayılanların dışında kalan bütün motorlu 
araçların tescilleri trafik tescil kuruluşlarınca yapı
lır.» o halde tarım kesimindekiler oraya mı giriyor 
efendim? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAtL HAKKI DE-
MİREL — Efendim, onlar tescil' edilmeyecek; zira
at kuruluşlarınca tescil edilecek onlar efendim. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili bir düzeltme var 
mı efendim?.. Sayın Yarkın, buyurun. 
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ŞERAFETTÎN YARICIN — Sayın Başkanını, 
(a) bendinin ikinci satırında «yurdumuzda bulunan 
kuruluşlara aiıt araçlarının» deniliyor, «kuruluşlara 
ait» dedikten sonra «araçların» olacak, «araçlarının» 
değil. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ, İSMAİL HAKKİ, DE-
MİREL — Doğrudur efendim. 

'BAŞKAN — Sayın üyeler, 22 nci maddede «araç
larının»! kaldırıyoruz, «araçların» şeklinde düzelti
yoruz ve bu maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunu
yorum. Kalbul edenler... Etmeyenler... 22 nci madde 
kalbul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum: 
Belge ve plakaların araçlar üzerinde bulundurul

ması zorunluluğu 

MADDE 23. — Araçlar, tescil belgesi, trafik 
belgesi ve tescil plakaları araç üzerinde ve uygun 
durumda bulundurulmadan trafiğe çıkarılamaz. 

Bu madde hükmüne uymayanlar binbeşyüz lira 
para cezası ile cezalandırılırlar. 

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

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir diyeceğiniz?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı efen
dim?.. 

Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Birinci satırın sonun

da «uygun durumda bulundurulmadan trafiğe çıka
rılamaz.» deniliyor. Uygun durumdan amaç nedir 
acaba, anlayamadım? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞÎŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MÎRIEL — Efendim, bu plakaların yerli yerinde bu
lunması gerekir; çamurlu olmaması gerekir; işe yarar 
halde bulunması lazım. Sarkmayacak, yere sürünme
yecek; o şekilde riizami olması gerekiyor. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Bu madde ile ilgili bir düzeltme yapmak iste

yen sayın üyemiz var mı efendim?.. Yok. 
'23 üncü maddeyi Komisyondan geldiği haliyle 

oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... Etmeyenler... 
23 üncü madde kabul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum: 
Trafik belgesi verilmesi için zorunlu belgeler. 
MADDE 24. — Trafik belgesi verilebilmesi için 

araca aiıt 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 
nitelikleri ile diğer esaslar yönetmelikte gösterilir. 

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

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir diyeceğiniz?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Düzeltme yapmak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
24 üncü maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... Etmeyenler... 
24 üncü madde kalbul ediknlişCir. 

25 inci maddeyi okutuyorum: 
Geçici trafik belgeleri ile geçici tescil plakaları 

MADDE 25. — Karayolunda geçici olarak kul
lanılacak araçlara; malî sorumluluk sigortası yaptı
rılmış olma şartı ile, 

a) İmalatçı, ithalatçı ve ihracatçılara ait araç
ların, depo, fabrika, gümrük, satış yeri, teşhir yeri 
ve benzeri yerler arasındaki karayollarında sürül
mesi için «A» geçici trafik belgesi ve tescil plakası, 

b) Araçların, satıcılığını ve komisyonculuğunu ya
panlara deneme ve gösterisi yapılacak araçlarının bi
rindi fıkrasının a. bendinde sayılan yerler arasında 
sürülmeler 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 şart

ları geçerlilik süresi, nicelik ve nitelikleri, yurt dışın
dan getirilecek veya yurt dışına götürülecek olan 
araçlara geçici plaka verilmesi şartları ile diğer esas
lar yönetmelikte belirtilir. 

Geçici trafik belgeleri ve geçici tescil plakalarını 
süresini geçirerek kullananlar ikibin lira para cezası, 
amaç dışı veya başka taşıtta kullanan veya kullan
dıranlar beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para 
cezası ve bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezası 
ile cezalandırılırlar. 

Ayrıca, trafik zabitasınca bu geçici belge ve pla
kalar iptal edilerek, araçlar trafikten menedilir. 

BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyonun, Sayın Hükümetin bir diye
ceği var mı?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemîz?.. Yok. 
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Düzeltme yapmak isteyen sayın üyemiz var mı?.. ı 
AKİF ERGİNAY — Metindeki kelime «Olmak» 

olacak Sayın Başkanım. «Malî sorumluluk sigortası 
yaptırılmış olmak şartı ile». şeklinde düzenlenmeli. 

BAŞKAN — Efendim, metindeki ibarenin «Olma» 
olduğunu söylediler. Sayın Divan Üyemiz Bayık «Ol
mak şartı ile» dedi; faikat «Olma şarttı ile» yazıldığı 
için siz (k) harfini ilave edelim diyorsunuz. Soralım 
efendim. 

«Sigortası yaptırılmış olma şartı ile» mi «Olmak 
şartı ile» midir efendim? ' 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — «Olmak şartı ile» efendim. 

BAŞKAN — «Olmak» diyorsunuz, yani (k) har
fi var. 

Düzeltmeyi de bu biçimde yapıyoruz. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Yarkın, başka bir düzeltme mi 

efendim? 

ŞERAFETTİN YARKIN — 25 inci maddenin 
(b) bendinde; «Araçların, satıcılığını ve komisyoncu
luğunu yapanlara deneme ve gösterisi yapılacak araç
larının birinci fıkrasının a bendinde...» deniyor. Bu 
maddenin (a) bendi tatbik edildiğine göre «Birinci 
(fıkrasının» denmesine lüzum yok. «Birindi fıkranın 
(a) bendinde» olacak. Ya bu maddenin (a) bendi» 
olacak, Birinci fıkrası da gayet talbiî var, başka mad
denin birinci fıkrası söz konusu değil. 

AKİF ERGİNAY — «Birinci fıkrasının» ibaresi
nin çıkması lazımdır. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Zaten bu maddenin 
birinci fıkrası mevzuübahis Hükümet Teklifinde sa
dece «(a) bendi» oluyor. Yani aslında, onu önere
cektim, yani Hükümetin teklif etltiği şekilde «(a) 
'bendinde» yazılı, böyle yer alıyor. 

BAŞKAN — F v̂et, birinci fkıranın (a) bendi za-
>ten yok. diyorsunuz. 

«Deneme ve gösterisi yapılacak araçların (a) ben
dinde sayılan yerler arasında sürülmeleri için» oluyor 
değil mi efendim? 

ŞERAFETTİN YARKIN — Öyle. 
MİLLÎ SAVULNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Düzeltiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi onu lütfen düzel
telim; çünkü «Araçlarının» diye devam ediyor.' Lüt
fen bir okuyup da düzeltme yaparsanız Sayın Yar-
kın'ın beyanına cevap verilmiş olur. | 
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MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — «Araçların, satıcılığını ve komisyonculu
ğunu yapanlara deneme ve gösterisi yapılacak araç
larının (a) bendinde sayılan yerler arasında sürülmele
ri için (B) geçici trafik belgesi ve tescil plakası.» 

BAŞKAN — Yani «Araçlarının» kelimesi doğru 
diyorsunuz. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Evet. 

BAŞKAN — Oldu efendim. 
NECİP BİLGE — a'nin parantez içinde olması 

gerekir. Nitekim 20 nci maddede parantez içindedir. 
BAŞKAN — Evet efendim. 

AKİF ERGİNAY — «Plalkası» kelimesinden son
ra virgül olacak efendim. 

BAŞKAN — «Plaikası» kelimesinden sonra virgül 
var efendim. «Tescil plakası,» sekilinde. Bir de aşa
ğıda (c) bendinde «Plâkası» kelimesinden sonra virgül 
olacak. , 

25 inci maddede; (b) bendinden «Birinci fıkrası
nın» ibaresini çıkartıyoruz, birinci fıkraya (k) harfi 
ilave ediyoruz, «Olma» yerine «Olmak» yapıyoruz, 
«Olmak şartı ile» şeklinde oluyor ve iki Virgül ilavesi 
ile birlikte bu maddeyi oylarınıza sunuyorum efen
dim. Kabul edenler... Etmeyenler... 25 inci madde 
kabul edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum: 
Araçlara ait trafik ayırım işaretleri ve diğer işa

retler 
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. 

Ayrıca, araçların dışında bulundurulması zorunlu 
işaretlerden başlka yazı, işaret, resim, şekil, sembol, 
ilan, flama, bayrak ve benzerlerinin takılması, bulun
durulması, yazılması, sesli ve ışıklı donanımların kul
lanılması özel izne bağlıdır. İzin 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 oldu
ğu halde bulundurmayan araç işletenleri ile sürücü
ler, i'kibin liradan beşibin liraya kadar hafif para' cezası 
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ve trafik belgelerinin yedi gün geri alınması, tekra
rında beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para 
cezası ve trafik belgelerinin onbeş günden iki aya 
kadar geri alınması cezası ile cezalandırılırlar. 

Esasları Yönetmelikte belirtilen ayırım işaretleri bu
lunmayan araçlar trafik zabıtasında trafikten men 
ddilir. 

Şartlara aykırı olarak bulundurulanlarla, araçlara 
izlin alınmadan yazılan yazılar sildirilir veya takılan 
donanımlar bütün giderler ve sorumluluk işletene ait 
olmak üzere söktürülür. 

'BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? 

ıM. FEVZİ UYGUNER — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Uyguner söz istiyorlar. Baş

ka söz isteyen sayın üye?.. Yök. 
Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
İkinci fıkrada araçlarda bulundurulması yasak

lanmış olan yazı ve işaretler var. Bunlar teker teker 
sayılmış. Bu gerçi yerindedir, fıkranın düzenlenişi ye
rindedir; ancak bir husus var. Bunlara izin verilmesi 
özel izne bağlı kılınıyor. Bayramlarda, millî bayram
larda veya belli tören günlerinde birçok vasıtaların 
bayrak, flama veya benzeri işaretler taşımaları müm
kün, yani bu uygulamada var. Bu durum nazarı itiba
ra alınırsa bu hüküm biraz sert olmuş. Acalba bu 
bayram, millî bayramlar ve tören günleri hariç kılına
maz mıydı? Bunu Komisyonun izah etmesini rica 
ediyorum. 

Saygı ile arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon, buyurunuz. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım; bu kamu düzeni ile 
ilgili bir Kanun. Şimdi, bayramlarda düzen dışına 
çıkılmaması lazım. Karayoluna çıkan araçlar, ka
rayolu trafiğini aksatacak herhangi bir düzenleme içine 
girmemesi gerekir. Buradaki hüküm de onu ifade 
ediyor. Yani düğünde, bayramda ayrı bir işaretleme 
yapmak sakıncalı olalbil'ir. Yönetmelikte ayrıca bu 
açıklanabilir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bir sorudur aslında, bir önergemiz yok bu ko

nuda. Bu maddeyle ilgili soru sormak isteyen sayın 
üyemiz var mı efendim?.. Sayın Gürtan, Sayın Gök
çe, Sayın Gelenldost, Sayın Gürel. 

'Buyurun Sayın Gürtan. 
HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkan, benim ara-

ıbamın arka camında «Türkiye'ni temiz tut, yeşili 
koru» diye bir slogan var, bu bir çıkartma. Trafiğe 
kesinkes mani değil, seyrüsefer emniyetini bozacak 
'bir şey değil. Acaba bu madde böyle geçerse, bunu 
sökmem mi gerekir yoksa bu gibi trafiğe engel ol
mayacak olanlar bu maddenin dışında mı mütalaa 
edilecektir?.. Bunu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MİLLÎ SAVUNMA. İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım, Sayın Gürtan'ın söyle
diği şekilde araçlarda bu şekil, buna benzer yazılar 
bulundurulması, trafikte sakıncalı görülmektedir; di
ğer şoförlerin dikkatini çeker, alakasını dağıtır. O 
itibarla mahzurludur. Kanun bunu engellemektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Gökçe. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkanım, üçüncü fık

rada «Bu maddenin ikindi fıkrası hükümlerine uy
mayan araçları kullanan sürücüler bin lira para ce
zası ile cezalandırılırlar.» denmektedir. Hafif para 
cezaisinin aşağı haddi binlbeşyüz liradır, bugün tra
fikte de uygulanan budur. Burada bir zîühul mu var?.. 
Binlbeşyüz olması gerekmez mi?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım, Trafik Kanunumuzun 
daha ileriki -maddelerinde görüleceMr. Cezalar tat
bikatta halen biribeşyüz lira olarak uygulanmaktadır, 
Ibazı sızlanmalara neden olduğunu müşahede ettik. 
O itibarla burada bin lira, daha ileride beşyüz liraya 
kadar inilmektedir, hatta üçyüz liralık cezamız da 
vardır. Uygundur bu, özel bir kanun olduğu için, 
'bu konuda bin lira olarak kalbül edilmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gelemdost, buyurun. 
HALİL GELENiDOST — Efendim, zabıtlara geç

mesi bakımından şu soruyu sormak ve cevabını al
mak istiyorum. Gelin arabaları süsleniyor, üzerine 
bebek konuluyor. Şimdi buna göre özel bir izine mi 
tafai olacak?.. 

İkincisi, seçim sırasında hoparlör konuyor, ho
parlörden ses yükseMiMyor, propaganda yapılıyor. Bun
lar ne şekilde işlem görecek?.. 
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BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Gelendost, I 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİRBL — Sayın Başkanım, bütün bu soruların ce- I 
vabı yönetmelikte olacaktır. TaJbiî hepsini bu Kanun 
içine almamız mümkün olmamıştır. Yönetmelikte bun
lar yerini bulacaktır. I 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Gürel, buyurun. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkan, 

Sayın Komisyon Sözcüsünün verdiği cevaplardan son
ra tereddütler genel olarak zayi olmakla beraber, I 
burada «İzne bağlıdır» denmek suretiyle geniş bir I 
mahiyet almıştır. İşaretten resme, sesten ışığa kadar I 
lbüflün her şeyi içine almış bulunmaktadır. Mesela bu- I 
gün benim aramın arkasında, daha evvel takdirdim, I 
çamur sıçramaması için aldığım ve üzerinde de o 
firmanın reklamını yapan bir yazı var. Şimdi bundan I 
dolayı binbeşyüz lira ceza vermemiz gerekiyor mu, I 
gerekmiyor mu?.. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİRBL — Sayın Başkanım, yönetmelikte bunun ay- I 
rıntıh olarak cevabı verilecektir, maddelerde yer ala
caktır. I 

Arz ederim. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Baturalp, buyurun. I 
RECAl BATURALP — Bu Kanun yurt dışın

dan gelen araçlara, Türkiye'de dolaştığı sürece her I 
halde tatbik edilecektir. Bu araçlar bu gibi işaretler- I 
le geliyorlar. Onları gümrük kapılarında mı söktü- I 
receğiz?.. I 

Arz ederim. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baturalp.. I 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım, yabancı plakalı araçlar I 
için bu kayıtlar uygulanmayacaktır. Genel kurullara I 
aykırı durum yoksa eğer üzerinde, trafik kurallarına I 
aykırı bir durumları yoksa. I 

Arz ederim. I 
BAŞKAN — Sayın üyeler... I 
TURGUT TAN — Sorum var efendim. I 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Soru efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Soru var efendim. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Soru I 

sprmak isteyen sayın üyelerimiz var mı dediğimde... J 
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CAHİT TUTUM — Devamlı işaret ediyorlar 
efendim. 

BAŞKAN — Devamlı işaretinizi bendeniz görme
dim Sayın Tutum. Yalnız burada tespit ettiğimiz ka
darıyla altı arkadaşımız soru için başvuruda bulun
dular ve hepsini tek tek sordurdum. Bunun dışında 
başka bir arkadaşın işaretini göremedik efendim. 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, soru 
usulü bakımından müsaade eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Usulse, buyurun Sayın Gölcüklü. 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, söy

lediğiniz çok doğru, altı arkadaşımız soru için söz is
temişlerdi, verdiniz, onları kaydettiniz; fakat Komis
yonumuz öyle cevaplar verdi ki, ondan sonra başka 
sorular sormak ihtiyacını duyuyoruz. Onun için lüt
fedin, bizleri de soru soracaklar listesine kaydedin. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, her ne kadar 9 Mayıs 1983 
günü 98 inci Birleşimde aldığımız kararda, altı üye
nin konuşmasıyla yeterlik önergesi verilmiş sayılma
sına ilişkin bir hüküm vardır. Ayrıca yine önergeler 
üzerinde de maddeler üzerinde de konuşmalarda altı 
üyenin konuşmasından sonra da yine madde üzerinde 
yeterlik önergesi verilmiş sayılmaktadır; ama Komis
yon Sözcüsüne sorulan sorular aşağı yukarı hep ay
nıdır. Bendenizin de aklına sorular geliyor; ama tabiî 
burada bulunduğum için soramıyorum, fakat verilen 
cevaplar da aynıdır; ama anlaşılıyor ki, Genel Kuru
lun huzuruna getiririm, takdim ederim, eğer soru so
rulmasına devam diye bir Genel Kurul kararı bu 
madde için alırsanız, soru sormak isteyen arkadaşla
rımıza soruyu da sordururum efendim. 

Sayın üyeler, öyle anlaşılıyor ki, soru sormakta 
ısrar var. En fazla üç arkadaşımıza daha soru sordu-
rulması hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. Ka
bul edenler... 

BEKİR SAMİ DAÇE — Sayın Başkanım, tah-
ditli soru olmaz, ona göre oya sunun lütfen. 

BAŞKAN — Efendim, o zaman daha evvel almış 
olduğunuz Genel Kurul kararını çok fazla geçmiş 
oluruz. 

BEKİR SAMİ DAÇE — Zaten istisnaî bir durum 
uygulanıyor Sayın Başkan 

BAŞKAN — Efendim, aslında zaten üç arkadaşı 
söylerken, bendeniz süreye bakarak söyledim; ama 
ondan sonra devam etme hali varsa mesele yok. 

Efendim, soru sormak isteyenlerin uzatılması ba
kımından oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Sorular sorulacaktır. Lütfen adla-
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rını yazdırsınlar ve bundan sonra da bendeniz ısrarla 
İçtüzüğe göre «Var mı?..» diye sorduğum zaman da 
lütfen arkadaşlarımız «Var» diye o zaman bu soru
ları sorsunlar. Sayın Gölcüklü, Sayın Tan, Sayın Er-
ginay, Sayın Akkılıç. Başka efendim var mı?.. Yok. 

Sayın Gölcüklü, buyurun efendim. 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, Da

nışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Başkanımız biraz önce buyurdular ki, «sorular 

hep aynı nitelikte» Benim soracağım soru da benden 
önce soru yönelten arkadaşlarımın sorularına çok 
benzemektedir, belki de aynı niteliktedir. Bunun se
bebi, şudur sayın arkadaşlarım ; Bu madde anormal 
bir maddedir, fevkalade sıkı takyidat getiren bir mad
dedir ve bugünün ihtiyaçlarına uymamaktadır, onun 
için arkadaşlar, beilki aşırı örnekler vermek suretiyle 
soru soraraktan maddenin ortaya çıkaracağı durumun 
garipliğine işaret etmek istemektedirler. 

Birincisi, maddenin bu kadar sıkı takyidat koy
ması karşısında, yarından sonra yönetmeliğe, yönet
melik hükümlerine tabi tutulacak izin istemleri kar
şısında, izin verecek merciler nasıl bir bunalım içine 
girerler?.. 

Mercedes arabaların yıldızı vardır, bu yıldızın ta
şınması için, (Zorunlu olmadığına göre bu yıldız) 
Mercedes araba sahipleri özel izin isteyecekler mi
dir?.. Birincisi bu sorumun. 

İkincisi; bugünün iletişim haberleşmesinde en has
sas araçlardan, en basit usullerden yararlanılmakta-
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dır, bir fikrin yayılması için. Biraz önce arkadaşımız 
söyledi «Ormanı Koru, Avrupa Birliğini Sağla, tnsan 
Haklarına Saygılı Ol» bu anlamda binlerce yapıştı
rıcı basılmakta, bunlar dağıtılmaktadır. Bunlar dışın
da seyahat genellik kazanmıştır, herkes bir hatıra 
taşımak istemektedir. Bu gayet yaygın bir uygulama
dır. Seyahat yapıştırıcılar, bunlar da yasaklanacak mı
dır?.. Otomobil kulüpleri vardır, sürücüye yardım gö
türmektedirler. Otomobil kulüplerinin armaları var
dır, bunlar arabanın üstünde taşınır. Bunlar için de 
izin allınacak mıdır?.. 

Arz ederim, cevapları merakla bekliyorum. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. 
Efendim, müsaade ederseniz aynı mealde sorular 

alacağı anlaşılıyor ve bir de soruların bitimine kadar 
bir süre uzatma isteği olacaktır Başkanlık Divanının, 
sorulara da toptan bir cevap verilsin. 

Sayın üyeler, üç arkadaşımızın daha soru sorma 
imkânı vardır. («Pazartesi sorduralım» sesleri) 

Müsaade buyurun efendim, sorudur, kısa soru
dur. Bu soruların bitimi ve Komisyondan cevabının 
alınmasına kadar sürenin uzatılmasını teklif ediyo
rum efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın üyeler, çalışma süresi dolmuştur. Bu neden
le 13 Haziran 1983 Pazartesi saat 14.00'te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.0)0 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 
116 ncı BİRLEŞİM 

9 Haziran 1983 Perşembe 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU-
1NUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
^KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) Karayolları. Trafik Kanunu Tasarısı ve Ba
yındırlık, UlaştıHma, imar ve iskân, Turizm ve Ta
nıtma, Adaılet ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/116) (S. Sayısı : 397) 
(Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

(2) 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) 

(3) 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) 

(4) 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) 

(5) Danışma Meclisi Üyesi Tevfik Fikret AL
PASLAN ve 11 arkadaşının, Tababet ve Şuabatı 
Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Eği
tim, Adalet ve Sağlık ve Sosyal işler komisyonları 
raporları. (2/69) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 
1.2.1983) 

(6) Danışma Meclisi Üyesi Feridun Şakir 
ÖĞÜNÇ ve 10 Arkadaşının, 5434 Sayılı T. C. Emek
li Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra 
ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 1 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal işler ve Bütçe - Plan komis
yonları raporları. (2/27) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi : 4.2.1983) 

(7) Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz
lerin önlenmesi Hakkında Kanun tasarısı ve Ada
let ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları. (1/554) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma ta
rihi : 25.2.1983) 

8) 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) 

(9) 8.7.1981 Tarihli ve 2487 Sayılı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/615) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(10) 3 Haziran 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı 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) 

(11) 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) 

(12) 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) 

(13) Danışma Meclisi Üyesi Erdoğan BAYIK'ın 
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) 



(14) 29.5.1973 Tarih ve 1734 Sayılı Yem Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Tarım ve Orman, Köy İşleri ve 
Kooperatifler komisyonları raporları. (1 /606) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(15) 21.12.1967 Tarihli ve 969 Sayılı Tarım Ba
kanlığı Ziraat İşleri 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) 

(16) Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Si
linmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî İşler ve 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1 /497) (S. Sa
yısı : 371) (Dağıtma tarihi : 7.4.1983) 

(17) 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) (S^ Sayısı : 370) (Dağıt
ma tarihi : 8.4.1983) 

(18) 2.6.1941 Tarihli ve 4060 Sayılı Yüzde Beş 
Faizli Hazine Tahvilleri İhracına Dair Kanun ile Ek 
ve Değişikliklerinin Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Ra
poru. (1/631) (S. Sayısı : 376) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1983) 

(19) 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) 

(20) 26.10.1963 Tarihli 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) 

(21) 10.4.1967 Tarihli ve 852 Sayılı Başbakanlık 
Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkın 
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ra. <1/641) (S. Sayısı: 382) (Dağıtma tarihi : 15,4.1983) 
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(22) 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanu
nun Ek Birinci Maddesine 17.3.1982 Tarih ve 2683 
Sayılı Kanunla Eklenen ikinci Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (1/645) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 
18.4.1983) 

(23) 6.11.1981 Tarihli ve 2548 Sayılı Gemi Sağlık 
Resmi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve iktisadî işler, Adalet ve 
Sağlık ve Sosyal işler komisyonları raporları. (1/628) 
(S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 26.4.1983) 

(24) tpekböcekçiliği Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler ko
misyondan raporları. (1/580) (S. Sayısı : 389) (Dağıt
ma tarihi : 26.4.1983) 

(25) 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) 

(26) 17.7.1972 Tarihli ve 1612 Sayılı Yüksek As
kerî Şûra'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/676) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1983) 

(27) Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
İ l 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, içişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/99) (S. Sayısı : 402; 
(Dağıtma tarihi : 18.5.1983) 

(28) 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) 

(29) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
OĞLU ve 37 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Memur -
lan 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) 
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(30) 29.6.1956 Tarihli ve 6762 Sayılı Türk Ticaret I 
Kanununun 1264 üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrası 
ile 1404 ve 1406 ncı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, imar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/668) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

(31) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun 12 nci Maddesinin II İşaretli 
Fıkrasına (o) Bendinin Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Bütçe-Plan Komisyonu Raporu. (1/559) (S. 
Sayısı : 414) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

(32) 9.5.1958 Tarihli ve 7116 Sayılı İmar ve İs- | 
kân Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Ka- j 
nunun Ek 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın- I 
da Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan, Millî Savunma, I 
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İçişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporla
rı. (1/625) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 3.6.1983) 

(33) 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) 

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