
C î L T : 18 YASAMA YILI : 2 

DANIŞMA MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

)>m<i 

117 nci Birleşim 

13 Haziran 1983 Pazartesi 

m»* 

İÇİNDEKİLER 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

Sayfa 
628 

628 

629 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 629:o30 

1. — Hikmet ALTUĞ'un, tarihte ve gü
nümüzde Türk-Fransız ilişkileri konusunda 
gündem dışı konuşması. 629:630 

2. — Resmî bir ziyarette 'bulunmak üze
re 25-29 Haziran 1983 tarihleri arasında Mı
sır'a gidecek olan Dışişleri Bakanı İlter 

Sayfa 
TÜRKMEN'e, Millî Savunma Bakanı Ümit 
Halûk BAYÜLKEN'in vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/594) 630 

3. — Fikri" DEVRIMSEL'in hastalığı ne
deniyle 3 Haziran 1983 tarihinden itibaren 
15 gün müddetle izinli sayılmasına dair Baş
kanlık tezkeresi. (3/595) 630 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 630:672 
1. — Karayolları Trafik Kanunu Tasa

rısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İs
kân, Turizm ve Tanıtma, Adalet ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları ra
porları. (1/116) (S. Sayısı : 397) 630:672 

» t < » •» 



Danışma Meclisi B : 117 13 . 6 . 1983 O r 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

'Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 

1. — Karayolları Trafik Kanunu Tasarısının 
maddeleri üzerindeki görüşmelere devam edildi. 

13 Haziran 1983 Pazartesi günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 19.00'da son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkanvekili 

M. Talat SARAÇOĞLU Erdoğan BAYIK 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınlar 

Hakkında Kanun Tasarısı. (1/721) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 9.6.1983) (Millî Eğitim (Esas), Adalet ve 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonlarına : 
10.6.1983) 

Teklif 
2. Danışma Meclisi Üyesi Akif ERG1NAY ve 

10 arkadaşının, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun 77 inci Maddesinin 7 nci Fıkrasının De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi. (2/122) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 8.6.1983) (Sağlık ve Sosyal İş
ler (Esas) ve 'Bütçe - Plan komisyonlarına : 9:6.1983) 

Raporlar 
3. , Danışma Meclisi Üyeleri Halil GELENDOST 

ve 14 arkadaşı ile Nurettin Â Y A N O Ğ L U ve 16 ar
kadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine 
Dair.Kanun Teklifleri. {2/56, 2/73) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 13.6.1983) 

4. 2761 Sayılı 1983 Malî Yılı Bütçe Kanununa 
Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî 'Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
ve Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/695) (S. 
Sayısı : 465) (Dağıtma tarihi : 13.6.1983) 

5. 1.6.1981 Tarihli ve 2467 Sayılı Türk Kanunu 
Medenisi ile İlgili Çalışmalar Yapmak Üzere Komis
yon Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin 
Son Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarı
sı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/698) (S. Sayısı: 
466) (Dağıtma tarihi : 13.6.1983) 

6. Ya'bancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Ta
sarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) 
(S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi : 13.6.1983) 

7. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 31 
inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı. (1/649) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma ta
rihi : 13.6.1983) 

8. 17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nu Raporu. (1/675) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1983) 

9. Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısı ve Ma
lî İşler, Adalet, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri, 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları. (1/586) (S. Sayısı : 
470) (Dağıtma tarihi : 13,6.1983) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00ı 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KlTAPÇIGtL 
KÂTİP ÜYELER : Ali Nejat ALPAT, A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Danışma Meclisimi- zin 117 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Hikmet ALTUĞ'un, tarihte ve günümüzde 
Türk - Fransız ilişkileri konusunda gündem dışı ko
nuşması. 

BAŞKAN — Sayın Altuğ'un gündem dışı söz is
teği vardır. 

Buyurun Sayın Altuğ. 
HİKMET ALTUĞ — Sayın Başkan, Yüce Ku

rulun değerli üyeleri; 
Bugün size, tarihte ve günümüzde Türk - Fran

sız münasebetlerinden bahsetmek istiyorum. 
Toplumu teşkil eden aile ve onun fertleri arasın

da insan ilişkileri gibi, milletlerarasında da münase
betlerde çok eskiden beri gelişmiş kurallar vardır. 
«Etki ve tepki» dediğimiz aksiyon ve reaksiyon me
kanizması içinde oluşmuş prensipler ahlak ilmini 
meydana getirmiştir. İnsan da, aile de, kabile ve aşi
ret de ve bugün «millet» dediğimiz topluluklar mü
nasebetlerinde geçerli adap ve erkâna sıkı sıkıya bağ
lıdırlar. Münasebetler bu değerlere göre ölçülür, tar
tılır, ahlakî veya gayri ahlakî bulunur. Medenî mil
letlerin, topluluklarının bu ahlaka sahip oldukları ka
bul edilir. 

Tarihten öncesi ve sonrası Türkler kurdukları 
devletler ve imparatorluklar da dostluğa güvenilir, 
haysiyetli, ahitnamelere sadık olarak tanınmışlardır. 
1071 Malazgirt'ten beri Batı'ya yerleşen ecdadımızın 
Avrupa milletleriyle yaptıkları savaşlar ve antlaşma
larla, ahitnameler, muahedeler, dostluklar ve düşman
lıklarda ne derece mert ve güvenilir olduğunu tarih
ler takdirle anarlar. 

Aziz arkadaşlarım; 
Size şu kısa konuşmamda 15 - 16 nci Yüzyılda Av

rupa'da, Batıda tanıştığımız, ilk resmî münasebetler 
kurduğumuz, uzun yıllar dostluk elimizi uzattığımız 
Fransa'nın son günlerdeki tutumundan söz etmek is
tiyorum. 

Bu ülke, ilk günlerden beri ecdadımızın ananesi 
haline gelen hoşgörü, mertlik, civanmertlik, cömert
çe yardımcı karakterimizden fazlasıyla yararlanmış 
bir ülkedir. Padişahların fermanları, gümrükleri on
lara ardına kadar açmış, kapitülasyonların her çeşi
dine mazhar olmuşlar, yurdumuzda gemiler işletmiş
ler, demiryolları kurmuşlar ve işletmişler, hatta pos
taneler kurmuşlardır. Tabiî netice olarak, sanayide 
tezgâhlarımız durmuş, açılan fabrikalar hemen ka
panmış, Türkiye'miz iktisadî hâkimiyetlerine girmiş, 
düyunu umumiye gelmiştir; halkımızdan vergileri on
lar toplar olmuşlardır. Bu, bir fırsatçı siyasettir Za
man olmuş doymamış, Mısır'a hücum etmiş, bir Na-
polyon imparatorluğumuza göz dikmiş; ama Akkâ 
önünde Cezzar Ahmet Paşa'ya yenilerek soluğu Pa
ris'te almıştır. Yine fırsat bulmuş, Fas, Cezayir, Tu
nus'a saldırmış; bu sefer oraya yerleşebilmiştir. Sö
mürücü çıkarları için Sivastopol'da savaşa gelmiş; 
ama Ruslar karşısında namuslarım yine Osmanlı as
keri kurtarmıştır. Ta Afrika'nın içlerine, Güney Ame
rika'ya, Uzak Şark'a, Çin Hindi'ne «Medeniyet gö
türüyoruz» gerekçesiyle zulüm ve vahşet ihraç etmiş
lerdir. 1914'lerde Çanakkale'ye çıkıp, 1918'de İstan
bul'a Fatih'in beyaz atı misali bir edayla Generalini 
sokup, işgal sırasında İstanbul ahalisine hiçbir müt
tefik askerin göstermediği hakaret ve zulümde bu
lunmuşlardır. Gaziantep'te, Maraş'ta, Adıana'da, Ha
tay'da Fransız bayrağı altında Ermeni alaylarıyla 
Türk halkına akla gelmeyecek işkence ve ıstırap ya-
şatılmıştır. 

Aziz arkadaşlarım; 

' Günümüze gelince; bu uslanmayan dostlar, dün
yada vahşet örnekleri veren bu dostlar senatolarında 
biz Türklerden bahsederken «Anadolu'dan gelen ça
pulcular» diye söyleşmekte, daha dün Vietnam'da, 
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Cezayir'de, Fas'ta döktükleri kanlar kurumadan Kıb
rıs'taki soydaşlarımızın kanına susamakta, onları ko
rumamızı kınamaktadırlar. Dışişleri Bakanları Mösyö 
Claude Cheysson Kıbrıs'taki milletlerarası antlaşma
lara dayalı garantör devlet durumumuzu «Bağımsız 
ülkeye tecavüz» diye göstererek, mesleğinde ne ka
dar cahil olduğunu ispatlamaktadır. Hayatlarını ko
ruduğumuz soydaşlarımız için «Utanç verici Atilla 
duvarı arkasına saklanmış vahşiler» diye gösterebil
mektedirler. Öte yanda, bu Kabine mensupları Ati
na'ya özel görevle bakanlarını göndererek, Mirage 
uçaklarını satmak için pazarlık yapmaktadırlar. As
kerî kanadından çekilip; ama NATO garantisi altın
da kalmayı fırsatçı bir açıkgözlük sayma yanında, 
uluslararası anarşi ve teröre karşı acınacak tedbirlere 
karşı çıkmayı da bir marifet gibi tezgahlamakta, 
âdeta bu eylemi desteklemektedirler. 

Sayın Başkan, aziz arkadaşlarım; 
Millî politikaların millî çıkarlar içinde hesaplan

dığı günümüzde bu hesap dışında elbette güveni
lir devletlerin güvenilir politikası olacağı faraziyesini 
kabul zorundayız. 

12 Eylülde kazandığımız savaş, anarşi ve terörle 
birliğini yıkma, Türkiye'yi yıkma savaşıdır. Bu yeni 
savaş şekli bugün de bu eski dost Devlet tarafından 
sürdürülmek istenmektedir. Ancak biz diyoruz ki, ta
rihte sıoak savaşlarla izmihlale uğrayanlar yine ara
dıklarını bulamayacaklar, kaybettikleri dostluğu arar 
olacaklardır. Genç Türk Devletinin gerçekçi politika
sı o zaman yüzlere çarpan sert bir duvar olacağından, 
namertler kazdıkları kuyuya kendileri düşeceklerdir, 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altuğ. 

2. — Resmî bir ziyarette bulunmak üzere 25.-29 
Haziran 1983 tarihleri arasında Mısır'a gidecek olan 
Dışişleri Bakanı tlter TÜRKMEN'e, Millî Savunma 
Bakanı Ümit Halûk BAYÜLKEN'in vekillik etme-

V. — GÖRÜŞ 

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

BAŞKAN — Değerli üyeler; gündemimizin «Ka
nun Tasarı ve Teklifleri» bölümüne geçiyoruz, 

(1) 397 S. Sayılı Basmayazı 7 Haziran 1983 tarih
li 114 üncü Birleşim tutanağına eklidir. 

sinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/594) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Gündeme geçiyorum. «Sunuşlar» bölümünde Sa

yın Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi var, okutuyo
rum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Resmî bir ziyarette bulunmak üzere 25 - 29 Ha

ziran 1983 tarihleri arasında Mısır'a gidecek olan 
Dışişleri Bakanı tlter Türkmen'in dönüşüne kadar, 
Dışişleri Bakanlığına Millî Savunma Bakam Ümit 
Halûk Bayülken'in vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 

3. — Fikri DEVRİMSEL''in. hastalığı nedeniyle 
3 Haziran 1983 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 
izinli sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi. (3/595) 

BAŞKAN — Meclis Başkanlığımızın bir tezkereleri 
var, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Danışma Meclisi Üyesi Fikri Devrimsel'in hastalı

ğı nedeniyle 3 Haziran 1983 tarihinden itibaren 15 (on-
be) gün müddetle izinli sayılması hususunun Genel 
Kurula arzı, Başkanlık Divanının 9 Haziran 1983 
tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 

; Sadi IRMAK 
(Danışma Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Devrimsel'in 15 günlük rapor
lu iznini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Devrimsel'e acil şifalar diliyorum. 

ÜLEN İŞLER 

Karayolları Trafik Kanunu Tasarısının görüşülme
sine devam edeceğiz. 

Son Birleşimde 26 ncı maddede kalınmıştı. 26 ncı 
madde okunmuş, madde üzerinde konuşmalar yapıl
mış, 'bilahara cevaplar verildikten sonra sorular sorul
maya başlanmış, soru soran sayın üyelerden bir tane
sinin sorusuna cevap verilmiş; diğerlerinin cevabı bu
gün verilecek. 

Sayın Demirel, zatıâliniz mi cevap vereceksiniz?... 
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MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU (SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Sayın Başkanım; bu konuda verdiğimiz 
cevapta, «Sorulardaki bütün hususlar yönetmelikte yer 
alacaktır, ayrı ayrı burada cevaplamamız mümkün de
ğildir..» diye ifade etmiştim; aynı cevabı arz ediyo
rum. 

'BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim Sayın Demirel. 
Bu maddeyle ilgili bir önerge var, okutuyorum. 
ARİF ERGİNAY — Sayın Başkan, bizim de so

rumuz vardı efendim. 

BAŞKAN — Sayın Erginay, «Soruların hepsine 
cevap vermemiz mümkün değil.» dediler; «Yönetme
likler çıkacak ve bu yönetmelikler bu sorulara cevap 
teşkil edecektir.» diye açıklamada bulundular. 

Arz ederim. 
önergeyi okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Karayolları Trafik Kanunu Tasarısının 26 ncı mad

desinin 4 üncü fıkrasının 1 inci satırıyla 2 nci satırının 
başındaki «1 inci fıkrada belirtilen trafik ayınmı işa
retleri yönetmelik hükümlerine uymayan veya zorun
lu olduğu halde bulundurmayan araç işletenleri ile:> 
ifadelerinin «Yönetmelikte belirtilen trafik ayırım işa
retleri hükümlerine uymayan veya zorunlu olduğu hal
de bu işaretleri bulundurmayan...» biçiminde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kâzım ÖZTÜRK 

denizce; ama fıkradan anladığımı yeni biçimde ifade 
ederek bu birinci satırda ve ikinci satırdaki «İle» ye ka
dar devam eden ifade yerine, «Yönetmelikte belirtilen 
trafik ayırım işaretleri hükümlerine uymayan veya zo
runlu olduğu halde bu işaretleri bulundurmayan sürü
cüleri...» diye devam edecek ve fıkra metnine bir açık
lık getirecektir. 

Bu nedenle önerge vermiş bulunuyorum; kabulünü 
arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
• önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok. 
Sayın Komisyon?... 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMtoYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-' 
MİREL — Sayın Başkanım, Sayın Öztürk'ün öner
gesi yerindedir, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirel. 
Sayın Adıbelli?... 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NECDET 

ADIBELLİ — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın öztüfk'ün 

önergesine Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet ka
tılıyor. Kesin oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddenin o fıkrasını yeniden okur musunuz Sa
yın Demirel. 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOM^YONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Efendim, «Birinci fıkrada yönetmelikte 
belirtilen trafik ayırım işaretleri hükümlerine uyma
yan veya zorunlu olduğu halde bu işaretleri bulun
durmayan araç işletenleri ile sürücüler...» Değişen kı
sım budur. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Değerli üyeler; bu önerge istikametinde bu deği

şiklikle maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum : 
Tanınma işaretleri 
MADDE 27. — Esasları yönetmelikte açıklanan 

ve araçların tanınmasına yarayan, motor - şasi, seri 
numaraları, gerektiğinde yüklü-, yüksüz ağırlıkları ile 
benzeri hususlara ait bilgilerin araçlar üzerinde bulun
ması zorunludur. 

Tanınma işareti bulunmayan araçlara trafik belge
si verilmez. 

Tanınma işareti bulunmayan veya bilinmeyen araç
ların, işaretleri tescil bürolarınca belirlenip ve bel
gelerine işlenir. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, önergenizi açıklayacak 
mısınız?. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
KAZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, değerli 

arkadaşlarım; 
26 ncı maddenin birinci fıkrası «Belirli araçlarda, 

çalışma yerini ve şeklini kapasite ve diğer niteliklerini 
belirleyen plaka, ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi 
ayırım işaretleri bulundurulması zorunludur.» demekte
dir. İkinci fıkrasında ise, yönetmelikle düzenlenecek 
hususları tadat etmektedir. Üçüncü fıkra geçiyor, dör
düncü fıkrada şöyle bir ifadeyle karşı karşıyayız : «Bi
rinci fıkrada belirtilen trafik ayırım işaretleri Yönet
melik hükümlerine uymayan veya zorunlu olduğu hal
de bulundurmayan araç işletenleri ile sürücüler..» diye 
gidiyor. Burada, yönetmelikle birinci fıkrada belirti
len «Trafik ayırıra işaretleri» sözcükleri etrafında bir 
manalandırma ve anlam çıkarması son derece güç 
gözükmektedir. Bu nedenle, belki zühul olmuştur ben-
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Bu madde hükmüne uymayan, işleten ve sürücü
ler biribeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde ka'bul edilmiştir. 

28 inci maddeyi okutuyorum : 
Devlet malı araçların ayırım işaretleri ve tescil 

plakaları 
MADDE 28. — Devlet malı araçların tescil plaka

larının rengi ayrı olur. 
Emniyet araçlarının renklerine göre boyama şekli 

ile ayırım işaretleri diğer resmî ve özel kuruluşlarla 
gerçek ve tüzelkişilere ait araçlarda kullanılamaz. 

Bu maddenin ikinci fıkrasına aykırı olarak boya
nan ve ayırım işareti kullanan araçlar aykırılık gi
derilinceye kadar trafikten men olunur. 

Bu madde hükmüne uymayanlar ikibin liradan 
beşjbin liraya kadar liaJfif para cezası ve on günden 
bir aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde ka'bul edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum : 
BÖLÜM - II 

Motorlu Araçlara Ait Şartlar 
Araçların karayoluna uygunluğu 
MADDE 29. — Araçların yapım ve kullanma ba

kımından, karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uy
gun olması zorunludur. 

Esasları Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun 
araçlara, Karayolları Genel Müdürlüğünce «Kara
yolu Uygunluk Belgesi» verilir. 

Araçların imal, tadil ve montajı hakkında teknik 
şartları gösteren Yönetmelik Sanayi ve Tekonoloji 
Bakanlığınca çıkarılır. 

Ancak yapım safhasında araçların imal, tadil, 
montaj, projelerinin tetkik ve tastiki ile imalat ye-" 
terlik belgelerinin verilmesine Türk Standartları Ens
titüsü görevli ve yetkilidir. 

Askerî araçlara ait karayolu uygunluk belgesi 
Türk Silahlı Kuvvetlerince, raylı sistemle çalışan ve 
iş makinesi türünden araçlarınki ise ilgili kuruluşlar
ca verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... 
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Sayın Bayer. Başka sayın üyemiz yok. 
Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER — 6aym Başkan, de

ğerli üyeler; 
Bu madde, Türk ekonomisinde ağırlığı bulunan 

otomotiv sanayii ile ilgili bir madde. Madde üç bö
lümden ibaret. Birincisi, otomotiv sanayiinin stan
dartlarını tespit etmek hususlarını ortaya koyuyor ve 
bunu da görev olarak Türk Standartları Enstitüsüne 
veriyor, ikinci 'hususu, Türk Standartları Enstitüsünce 
ka'bul edilen nitelik ve özellikteki trafikte kullanıla
cak motorlu vasıtaların Türk karayollarındaki geçit 
imkânını sağlıyor. Bilindiği üzere, karayollarının 
muhtelif ağırlıklara göre densitesi ve karayoHarın ta
şıma gücü vardır; bazı köprü 12 tondan fazla çeke
mez. işte ikinci husus da, karayolları uygunluk belgesi 
suretiyle Türk standartlarına göre imal edilen motor
lu taşıt vasıtalarının taşıma belgesi veriliyor. Üçün
cüsü ise, 'buna göre yönetmelik hususları ortaya çıkı
yor. 

Bence, madde tamamen tersinden başlayarak or
taya konmuş. Bu bakımdan, arkaya baktığımız za
man, Kanunun 135 inci maddesi yönetmeliklerle ilgi
li; 'burada buna atıf yok ve 'bakanlıklara görev ve
riyor. Halbuki, bir tarafta Karayolları' Genel Mü
dürlüğüne karayolu uygunluk belgesi veriyor, diğer 
tarafta bakanlıklara veriyor. Burada, ilk önce stan-

I dartların tespiti, da'ha sonra uygunluk belgesinin orta
ya çıkmış olması lazım. Bu bakımdan, maddedeki 
fıkraların yer değiştirmesini düşünmekteyim. Komis
yon ve Hükümet ne der?... 

Arz ederim, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Demirel?. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MIREL — Sayın Başkanım, hangi fıkra nerede yer 
alacak, onu anlayamadık. Yer değiştirmesinde bizce 
sakınca yok; çünkü cümleler söylemek istediğini ayrı 

I ayrı ifade ediyor. Ama öncelikle hangi fıkralar yer 
alacak; onu kendisi tensip etsinler. 

BAŞKAN — Sıralar mısınız Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂt BAYER — Efendim, dördüncü 

fıkrada ilk önce vasıfların tayinine ait standardın tes
piti lazımdır, Türk otomotiv sanayiinde ilk önce stan
dartların tespit edilmesi lazım. Bu standartlara göre 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yönetmeliğinin çık
mış olması lazım; yani, 3 üncü fıkra ikinci fıkra ol
ması lazım. Sonra, birinci ve ikinci fıkralar alta gel-

I miş olması lazımdır. 
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Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MltREL — Efendim, «Ancak» kelimesinin kalkması 
gerekiyor o takdirde. Baştaki «Ancak» kelimesi kal
karsa, birinci fıkra olabilir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — «Araçların yapım ve kullanma ba
kımından, karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uy
gun olması zorunludur.» Bu kalıyor, bundan sonra 
dördüncü fıkra. «Esasları yönetmelikle belirtilen» 
diye başlayan fıkranın yerine geçmiş oluyor; «Ancak» 
kelimesi kalkıyor, öyle mi Sayın Demirci?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİıREL — Efendim, dördüncü fıkra ikinci fıkra olu
yor, diğerleri aynen kalıyor. 

ıBAŞjKAN — Diğerlerinin aynen kalmasını istiyor
sunuz Komisyon olarak. 

Sayın Hükümet, aynı görüşte miyiz?... 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NECDET 

ADIBELLt — Evet efendim. 

BAŞKAN — Sayın Demirci, ikinci fıkra olan fık
ranın birinci satırında «Tetkikten» sonraki kelime 
«Tetkik ve tasdiki» midir bu?... 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — «Tasdiki ile» efendim. 

BAŞKAN — «Tasdiki ile imalat yeterlik belgeleri
nin verilmesine...» biçiminde oluyor. 

Değerli üyeler, bu maddeyi dördüncü fıkranın ba
şındaki «Ancak» kelimesi çıkarılmak ve dördüncü 
fıkra ikinci fıkra olmak üzere, bu değişiklikle oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum : 
Araçların teknik şartlara uygunluğu 
MADDE 30. — Araçların, esasları yönetmelikte 

'belirtilen şekilde ve tarzda teknik şartlara uygun du
rumda bulundurulması zorunludur. 

Yukarıdaki fıkra hükmüne uymayan veya ışık, 
süs eksesuar, eşya ve çıkıntıları, aracın içindekiler ve
ya karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekil
de olan veya görüşü engelleyecek ve yolu kullananları 
rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran 
araçları kullanan sürücüler bin lira para cezası ile ce
zalandırılırlar. 
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Bu araçlar yönetmelikte belirtilen teknik şartlara 
uygun duruma getirilinceye kadar trafik zabıtasınca 
trafikten men edilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye... Sayın Fıra't. Başka üye?... Yok. 

Buyurun Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT — /Sayın Başkan, saygıdeğer ar

kadaşlarım; 

Tasarının geneli üzerinde yaptığım konuşmada 
da arz etmiştim; Türkiye'de fabrikaların ürettiği kam
yonlar, kullanıldıkları yörelere göre, oraların imalat
çıları tarafından karoseriyle döşenirler, teçhiz edilir
ler Karoseri yapan muhtelif şehirlerde muhtelif ima
latçılar vardır ve kamyonların o yöredeki çalışma şart
larına güre karoseri yaparlar Bu karoserlerin nasıl 
olacağına dair genelde belli başlı bir teknik şartname 
mevcut değildir. Dolayısıyla, eğer yöresel şartlar ora
da hamuleli eşya taşımayı veya hamuleli madde ta
şımayı yalhut hayvan taşımayı icabettiriyorsa, karo
serinin üst tarafında bir çıta konmuştur; hayvanların 
düşmesini önlemek için ince bir çıta. Maddenin esası, 
araba kullananları, sürücüleri tehlikeden korumayı 
amaçlıyor. Aksesuar takılmasını, şunun bunun takıl
masını önlüyor; dikkatleri dağıtmamak için. Bu karo
ser yapımcıları, sürücülerin, kamyon şoförlerinin taşı
yıcıların iş icaplarına 'göre gerekli emniyet tedbirlerini 
almak üzere yapacakları karoserinin üst tarafına bir 
çıta koymuşlardır; hayvanların düşmemesi için emni
yet tedbiri olarak. 

Şimdi, Anadolu'da birçok bölgede bu taşıyıcılar 
bu çıta yüzünden kısa mesafelerde durdurulup ceza 
yemektedirler. Maddenin esası emniyet; bunun gereği 
de emniyettir. O halde, bu çıta söküldüğü zaman yük
seklik son derece azalıyor, hayvanların düşme ihti
mali artıyor. Bu konuda acaba Komisyon ne düşünü
yor?. Bu vatandaşlar devamlı bu cezaları ödeyecekler 
mi?. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Buyurun Sayın Demirci. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
M1REL — Sayın Başkan, Sayın Fırat'ın araçlarda 
karoserin dışına yapılacak çıtaların bir zorunluk ol
duğunu ifade eden közlerine biz de katılıyoruz. Esasen 
buna müsaade edilmektedir. Yönetmeliklerde bunlar 
detayı ile dile getirilecektir ve sıkıntı doğmayacak
tır. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Adıbelli, sizin söyleyeceğiniz bir konunuz 

var mı?. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NECDET 

ADIBELLİ — (Sayın Baş'kanım, aslında yük ve yolcu 
nakliyatı yapan 'büyük tonajlı taşıtların taşıma kapa
siteleri, yükseklikleri, boyutları, ebatları yönetmelik
lerde belirlenmiştir. Gerek bundan evvel yürürlükte 
bulunan Yasa gereğince, gerek bundan sonra çıkarı
lacak yönetmeliklerde belirlenecektir. Bu maddenin 
esas getirdiği hüküm şu : 

Belirlenmiş olan bu boyutların dışına; yani kasa
nın dışına çıkan her türlü trafik güvenliğini tehlike
ye düşürebilecek her türlü çıkıntıları kastediyor, ör
neğin; normal kasanın dışında yüklenmiş bir kömür, 
yola devamlı surette dökülmek suretiyle trafiği teh
likeye düşürüyor veya herhangi bir eşyanın çıkıntıları 
gibi trafik güvenliğine aykırı. olan bu durumların 
zabıtaca giderileceğinden söz etmektedir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sorusu olan sayın üye?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
31 inci maddeyi okutuyorum : 
Araçlarda bulundurulması zorunlu gereçler 
MADDE 31. — Araçlarda bulundurulması zorun

lu gereçler şunlardır : 
a) özelliklerine ve cinslerine göre araçlarda, yö

netmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen takoz, çek
me halatı, reflektör, kriko, stepne, emniyet kemeri, bi-
jon anahtarı, karlı ve buzlu yerlerde kullanılmak üze
re zincir, ilk yardım çantası, 

b) Kamyon, çekici ve otobüslerde takoğraf, tak
si otomobillerinde taksimetre, 

Bulundurulması ve kullanılır durumda olması zo
runludur. 

Taksimetrelerin hangi il ve ilçelerde hangi tarih
ten itibaren, takoğrafların öncelikle hangi cins araç
larda hangi tari'hten itibaren kullanılacağına ilişkin 
esas ve ayrıntılar yönetmelikte gösterilir. 

(a) bendinde sayılan gereçleri kullanabilir durum
da bulundurmayan veya gerektiğinde kullanmayan sü
rücüler binbeşyüz lira, hiç bulundurmayanlar ikibin 
lira para cezası, 

(b) bendine göre araçlarında taksimetre veya ta
koğraf bulundurmayan, kullanmayan veya kullanabilir 
durumda bulundurmayan sürücü ve işletenler ikibin 
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liradan beşbin liraya kadar hafif para cezası ve on 
günden kırk güne kadar hafif hapis cezası, ile ceza
landırılırlar. 

<b) bendi hükmüne uygun durumda bulunmaya» 
araçlar eksiklikleri giderilinceye kadar trafik zabita-
sınca ayrıca trafikten menedilir. 

Bu Kanunda sayılan ve araçlarda uygun durumda 
bulundurulmayan veya bulundurulması yasaklanan 
gereçler, bütün sorumluluk ve giderler araç sahibine 
ait olmak üzere uygun duruma getirilir veya gerekli 
ise söktürülür. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Sayın Gürel, Sayın Tan ve Sayın Şengün 
olmak üzere üç sayın üyemiz söz istemektedirler. 

Buyurun Sayın Gürel. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 

Bu maddede önce, bulundurulması lazım gelen 
araç ve gereçler belirtilmekte ve sonra da, bu araç 
ve gereçlerin kullanılması takdire bırakılmaktadır. 

Bir defa, takdirin içerisine giren emniyet kemeri 
ve zincir de bulunmaktadır. Emniyet kemeri, bilebil
diğimiz kadarıyla, Avrupa'da hemen arabanın içeri
sine oturulur oturulmaz takılan ve kullanılan bir ge
reçtir. Zincir ise, ancak kış aylarında karlı ve buzlu 
havalarda kaygan yerlerde kullanılması lüzumlu olan 
bir gereçtir. 

Aşağıdaki fıkrada, «(a) bendinde sayılan gereçleri 
kullanabilir durumda bulundurmayan veya gerekti
ğinde kullanmayan sürücüler binbeşyüz lira, hiç bu
lundurmayanlar ikibin lira para cezası», demektedir. 
Benim üzerinde durduğum ve takıldığım işte bu «ge
rektiğinde» sözüdür. Yolda karşımıza çıkan bir tra
fik görevlisi, «Emniyet kemerinizi takmamışsınız» 
deyip, (Çünkü, takdiridir) size pekâlâ ceza yazabilir. 
Ayrıca, temmuz ayında «Zincir bulundurmadınız» 
deyip, «gerektiğinde» tabirinden hareket etmek sure
tiyle ceza yazmaya kalkıp, sürücüyle kendisi arasın
da sürtüşmeye, münakaşaya vesile olabilir. 

Burada «gerektiğinde» tabirinin takdir dışında bir 
başka şekilde kullanılabilecek bir kelimeyle değiştiril
mesinin uygun olacağı kanaatindeyim. Sayın Komis
yonumuz, gerek emniyet kemerinin, gerekse zincirin 
«gerektiğinde» kelimeleriyle bağdaştırmak suretiyle 
daha başka bir şekle sokulmasının mümkün olduğu 
görüşünde midir? Onu belirtirlerse memnun olurum. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürel. 
Sayın Tan; buyurun efendim. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin değerli üyeleri; 
Bu maddede söz konusu edilen ve araçlarda bu

lundurulması gerekli araçlar ve gereçler arasında sa
yılanlardan bir tanesine uygulamada da bizzat kar
şılaştığım bir olaydan esinlenerek dikkat çekmek is
tiyorum; o da sağlık çantasıdır. 

Şimdi, gerek Türkiye'de, gerekse yabancı ülkelerde 
sağlık çantası denilen standart bir çanta vardır ve bu
nun içinde de belirli malzemeler vardır. Bizde; örneğin 
dışarıdan alınmış ve Türkiye'de kullanılan ve satılan 
sağlık çantalarının iki katı büyüklüğünde ve gerek için
deki malzemeler bakımından plastik bandajdan makam
lara kadar her şeyin bulunduğu komple bir çanta, 
yoldaki kontrol sırasında trafik polisleri tarafından 
açtırılmakta, «Efendim, içinden tendürdiyotla oksi
jenli suyu gösterin» denilerek kontrol yapılmaktadır 
ve maalesef yurt dışında kullanılan en büyük çapta
ki bu çantalarda da bu sözü edilen iki malzeme bu
lunmamaktadır. Bu çantalarda kan durdurmak açı
sından tentürdiyot yerine taşlar bulunmaktadır, ok
sijenli su da esasen hiç bulunmamaktadır. Bu çanta
nın içinden bu iki malzeme gösterilemediği için de, 
kullanılan bu standart çanta usulüne uygun bir çanta 
sayılmamaktadır ve ceza yazılmaktadır. Lütfen ar
tık günümüzdeki gelişmeleri de göz önünde tutarak 
bu kadar katı davranmayalım ve çeşitli ülkelerin ka
bul ettiği bu çantaları biz de geçerli çanta olarak ka
bul edelim. Bunu arz etmek için söz aldım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın Şengün; buyurun efendim. 
ÎSMAlL ŞENGÜN — Sayın Başkanım; benim 

temas etmek istediğim iki konuya Sayın Gürel değin
diler. Ben de Sayın Komisyondan rica edeceğim, özel
likle zincir konusunda o raya «mevsiminde kullanıl
mak üzere» diye bir kelime ilave edebilirler mi? 

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

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım; 

Bu zincir yaz mevsiminde kaygan ve çamurlu yer
lerde de takılması zorunlu hale gelebiliyor. Bu itibar
la, bizce metin uygundur. Diğer hususlara Hükümet 
Temsilcimiz cevap verecek. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Adıbelli. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NECDET 

ADIBELLİ — Sayın Başkanım; 

Emniyet kemeri ve zinciri halihazırda meriyette 
bulunan Trafik Yasamıza göre bulundurma mecbu
riyeti var, kullanma mecburiyeti yok. Yeni getirmiş 
olduğumuz bu tasarıda da her iki koruyucu madde
yi bulundurma mecburiyeti getiriyoruz; ancak bunlar 
hangi hallerde ve şartlarda kullanılacaktır, bunun esas
ları yönetmelikte belirlenecektir. Yani, şehir içerisi-
sinde taksi otomobillerde taksi şoförünün veya için
deki yolcunun bu kemerleri kullanma mecburiyeti dü
şünülemez; ama yerleşim birimleri dışındaki bir ka
rayolunda uzun yola çıkan belirli yolcuların ve bil
hassa şoförünün takma mecburiyeti düşünülmektedir 
ki, bunun esasları yönetmelikte belirlenecek. 

Sağlık çantasına gelince; halen yürürlükte bulu
nan Trafik Tüzüğüne bağlı İki Sayılı Cetvelde, sağlık 
çantasında hangi maddelerin bulundurulacağı belir
lenmiştir ve ben zamanınızı almamak için bunları 
madde madde burada ifade etmek istemiyorum. As
lında içerisinde gerekli malzemeler de var, gereksiz 
malzemeler de var; ama bir hüküm var ki, her halü
kârda bunları sağlam ve kullanılır halde bulundurma 
mecburiyeti getirmiş Tüzüğümüz. Tabiî zaman zaman 
trafik polisimiz, bir çantanın göstermelik olarak bir 
bagajda bulunmasının ötesinde, gerçekten bir trafik 
kazasında kan kaybeden bir kişiye ilk yardım yapmak 
amacıyla bu malzemelerin kullanılır vaziyette bulun
durulması arzu edildiğinden, zannederim uygulama
larda bunu ön planda tutarak sormuş olabilecektir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Sekiz 

sayın üye soru sormak istemektedir. 
Buyurun Sayın Evliya. 

HALİL EVLİYA — Sayın Başkan; 
Ben Komisyondan bu emniyet kemeri konusunu 

sormak istiyorum. Çünkü, araçlarda bulundurulma
sı zorunlu gereçlerden takoz, çekme halatı, zincir 
vesaire çarşıdan satın alabileceğim şeyler, bunları 
bulundurabilirim; ama emniyet kemeri 'bir fabrika 
imalatıdır. Kanaatimce, bunu benim bulundurmam 
değil, fabrikada bu araba imal edilirken bunda fab
rikanın mecbur tutulması daha doğru olur zannedi
yorum. Onun için bunun 'buradan çıkarılıp, yönet
melikte fabrikayı mecbur eden bir madde getirmek 
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lazım. Çünkü, ben bunu çarşıdan satın alıp da ara
baya monte edemem. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Avcı; buyurun. 
E. YILDIRIM AVCI — Sayın Başkan; 
Ben de emniyet kemerlerine kısaca temas etmek 

istiyorum. Emniyet kemerleri yalnız önde oturan
lar için mi, yoksa arkada oturanlar için de mecbu
riyet konulacak mı? 

Bir de, Sayın Hükümet Temsilcisi, «Şehirlera
rası yollarda emniyet kemerinin takılması icap edi
yor» dedi. 43-44 kişilik 'bir otobüste her otobüs yol
cusuna da emniyet kemeri takma mecburiyeti ko
nacak mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Uyguner; 'buyurun efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değer

li üyeler; 
Maddenin (b) bendinden sonra gelen fıkrada,-

«(a) 'bendinde sayılan gereçleri kullanabilir durum
da (bulundurmayan veya gerektiğinde kullanmayan 
sürücüler binbeşyüz lira, 'hiç bulundurmayanlar iki-
bin lira para cezası,» deniyor. 

Yine onun altındaki fıkrada, «(b) bendine göre 
araçlarında taksimetre veya takoğraf bulundurma
yan, kullanmayan veya kullanılabilir durumda bu
lundurmayan sürücü ve işletenler iki bin liradan beş 
bin liraya kadar hafif para cezası ve on günden 
kırk güne kadar hafif hapis cezası ile cezalandırı
lırlar.» deniliyor; 

İlk okuduğum (a) bendinde, para cezasının nevi 
yazılı değil; yani hafif para cezası mı, ağır para ce
zası mı, bu belli değil. Şayet bu trafik memurların
ca; yani idarece verilecek bir ceza ise, o şekilde «ida
rece» veya «trafik görevlilerince» kaydının konması 
gerekir, aksi takdirde mahkemece verilecek bir para 
cezasına; hafif veya ağır para cezası olması husu
sunda bir açıklık getirilmesi lazım. Böyle 'bir açıklık 
getirmeyi düşünürler mi? 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Erdem, 'buyurun. 
SADİ ERDEM '— Efendim, 31 inci maddenin 

(a) fıkrasında üç tane husus hakkında 'bilgi istirham 
edeceğim; 

Birincisi, bu (a) 'bendinin sonunda «ilk yardım 
çantası» deniyor; hal'buki Sayın Sözcü bunu «sağlık 
çantası» diye söylediler, sağlık çantası ile ilk yardım 
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çantası aynı değil mi, niye iki defa ayrı, ayrı terim
ler kullanılıyor? 

İkincisi, emniyet kemeri hususunda, bu hususta 
arkadaşlarım gerekli noktaları söylediler. 

Üçüncüsü, burada «karlı ve 'buzlu yerlerde» de
niyor, yazın karlı ve ıbuzlu yer olmayabilir; bunu 
daha açık kelime ve terimle ifade etmek imkânı var 
mıdır veyahut da, karlı 'buzlu olmayan yerlerde de 
kullanmak zaruretini tebarüz ettirebilmek için, aca-
'ba bunu başka bir şekilde ifade edebilirler mi? Bu
rada yalnız «karlı, buzlu» demekle, «kışın veya kar
lı buzlu olan -yerde kullanılsın» deniyor. Kar buz 
yok ki boşa niye taksın... Bu bakımdan, başka bir 
şekil getirilirse daha iyi olacağına inanıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bayer, buyurun. 
MUHSİN ZEKAİ BAYER — Efendim, benim 

iki tane sualim var; 

Birincisi, emniyet kemeri standartların içinde ol
ması lazım, Sayın Evliya da belirttiler. Tescil edi
lirken zaten emniyet kemeri de isteniyor idi; bu ba
kımdan hukuken emniyet kemeri bir sigorta gibi 
arabanın kendi müştemilatının içindedir; buradan 
çıkmış olması lazım. Araba alınırken emniyet keme
ri ile birlikte alınıyor. 

İkinci konu; cezalar konusunda her noksan alet 
için (Stepne, kriko gibi) ikişer bin lira ceza mı ve
rilecek, yoksa noksanların tümü için mi ceza veri
lecek; bu belli değil. İstanbul'da trafik, benim bin
diğim bir arabada, her noksan için ayrı ayrı ceza 
aldı. Halbuki, şimdi hazırladığımız Kanuna göre 
noksanların tümü için bir defa ceza verilmesi an
laşılıyor. Yanlış mı düşünüyorum; öğrenmek iste
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın Barangil, buyurun efendim. 
İBRAHİM BARANGİL — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Ben de emniyet kemerleri hakkında Sayın Ko

misyondan bir konunun açıklanmasını istirham ede
ceğim. 

Hükümet Sözcüsü, yerleşim birimleri dışında; ya
ni şehirlerarası kara yollarında seyahat ederken, özel
likle emniyet kemerinin sürücü tarafından kullanıl
ması lüzum ve mecburiyetini dile getirdiler. Araçta 
bir aile gidiyorsa; dört kişilik beş kişilik araçta, her
kes için emniyet kemeri bulundurmak mecburiyeti 
var mı? Tasarıda böyle bir açıklı'k yok; bu bin 
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İkincisi; emniyet kemeri kullanılması veyahut 
kullanılmaması 'bugün için henüz kesin karara varıl
mış ve halledilmiş bir konu değil. Bazı ülkelerde 
emniyet kemeri kullanılmasının zararlı olduğu gö
rüşleri var ve olaylarla hu ispat edilmektedir. Aca
ba bizim Komisyonumuz, emniyet kemeri kullan
madan doğan kazalarda ölümle neticelenen sonuç
ları da mutlaka araba sürücülerine zorunlük olarak 
getirmek mi istiyorlar? 

Bu sorularımın açıklanmasını istirham edeceğim; 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barangil. 
Sayın Şengün, buyurun efendim. 
'İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, karlı 

ve 'buzlu yerlerde kullanmak üzere zincir, araçlarda 
bulundurulması zorunlu gereçlerden sayılmıştır. Buz
lu yerlerde zincirin kullanılmasının faydasını pek 
iyi anlayamadım. Karlı yollarda zincir kullanılır ve 
faydalıdır; ama buz üzerinde zincirin faydasını an
lamıyorum. 

Aynı konu üzerinde ikinci nokta, zincirin belli 
bir ağırlığı vardır; bu ağırlık, belki beş belki de on 
kilo tutabilir. Bu ülkede enerji tasarrufu diye de bir 
politika uygulanmaktadır; arabanın ağırlığı arttıkça 
enerji sarfiyatı da artacaktır, bu gayet tabii birşey. 
Peki, bütün yıl beş ila on kilo veyahut da bütün 
hayatı boyunca bir arabanın, beş ila on kiloluk zin
ciri taşıması acaba enerji tasarrufu politikasına da 
uygun düşer mi? 

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

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MIREL — Sayın Başkanım, sırası ile sayın sözcü
lerin sorularına cevap arz ediyorum. 

Sayın Evliya «Emniyet kemeri standart olmalıdır» 
diye söylediler. Zaten bunlar fabrikasyon olarak ya
pılmakta, imal edilmekte ve satışa öyle arz edilmek
tedir. Eskiden beri bu uygulama devam ediyor, her 
araçta bir emniyet kemeri bulunmaktadır. 

Sayın Avcı, «herkes emniyet kemerini takacak 
mı?» diye işaret buyurdular, aynı şekilde Sayın Ba
rangil de aynı soruyu sordular; herkes takmayacak, 
78 inci maddede bunu öngören hüküm getiriliyor. 
Yönetmelikte bu açık bir şekilde belirtilecektir; on
lar, hangisi takacaksa, ona göre tespit edilecektir. 
Arz ederim. 

'Sayın Uyguner «Para cezası polis mi verecek?» 
dediler. Buradaki cezayı polis verecektir; madde 112 
de gerekli açıklamalar yapılmıştır. Arz. ederim. 

Sayın Erdem «ilk yardım çantası mı, sağlık çan
tası mı doğrudur?» dediler. a'Knuni adı «ilk yardım 
çantası»dır, metinde öyle geçmektedir, konuşmada 
sağlık çantası da denilmektedir; ilk yardım çantası-
dır. 

Sayın Bayer «Emniyet kemeri standart olmalı
dır» dediler; bunu arz ettim. 

Yine Sayın Bayer'in «noksan bulunan şeyler için 
ayrı ayrı ceza yazılacak mıdır?». sorusuna gelince; 
hayır efendim, genel olarak bu noksanlık görüldüğü 
zaman ceza yazılacaktır; bir veyahut iki noksan ola
bilir. Tümü ile noksanlığı zaten düşünülemez; iki üç 
noksan olabilir, onun da cezası tek ceza olacaktır. 

Sayın Şengün, «Zincir buzda yararlı olmaz, ağır
lık bakımından ekonomik olmaz» dediler. Bir araç 
asgarî bir tondur; bir tonda on kilonun ne kadar bir 
değer ifade ettiği açıktır; yani ekonomik açıdan sa
kıncalı olmayacaktır. Buzda da yararlı olduğunu biz
zat zaman zaman görmüşüzdür, faydalı olmaktadır, 
yararlıdır, takılması uygun olur. 

, Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet, ilave edecek bir konu var mı? 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NEC

DET AIDİIBELL1 — Sayın Başkanım, Sayın Sözcü 
Demirel'in ifade etmiş olduğu hususlara aynen katı
lıyorum. Yalnız, müsaade ederseniz bir hususu bura
da kısaca arz etmek isterim; zincir meselesi 

Gerçekten zincirin nerelerde, ne zaman, hangi 
şartlar altında kullanılacağı bellidir; karlı buzlu ha
valarda, Ancak şu bir gerçek ki, Türkiye'nin iklim 
şartları ortada; hava şartlarının ne zaman nerelerde, 
hangi şartlar altında bozulacağını kimse garanti ede
mez. 'Dolayısıyla tatbikatta bir hayli güçlük çektik; 
gayet güneşli havada birden bire havanın bozması 
suretiyle karın yağdığı ve özellikle büyük tonajlı (ta
şıtların kaymak suretiyle yolu günlerce kapattığı gö
rülmüştür. Örneğin, henüz içinde bulunduğumuz yıl
da E-5 Devlet Karayolu üç dört gün süre ile ka
panmıştır. Aslında yolun; tamamen karın yolu ka
paması suretiyle değil, daha ziyade taşıtların zincir-
siz gitmek suretiyle kayması sonucunda kapanmış 
olduğu ortaya çıkmıştır. 

iBu nedenle, sadece karlı, buzlu ve çamurlu hava
larda;- yani şartlar tahakkuk ettiği takdirde kullan
mak üzere arabalarda her an buluriduruma mecburiye-

— 637 — 



Danışım Meclisi B : 117 13 . 6 . 1983 O : 1 

ti 'getirilmiştir. Aksi takdirde maalesef sürücülerimi-
ziîi büyük bir kısmı, zincir olduğu halde arabada bu
lundurmuyor, evinde bulunduruyor. Dolayısıyla se
fere veya yolculuğa çıktığında gerektiği takdirde sı
kıntıya düşüyor. 

Arz ederim'efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Adıbelli. 
(Değerli üyeler, madde ile ilgili önergeler var; oku

tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 397 Sıra Sayılı Trafik Kanun 

Tasarısının 31 inci maddesinin (a) bendi 3 üncü satı
rında yazılı bulunan, (..karlı ve buzlu yerlerde kulla
nılmak üzere zincir..) kelimelerinin bulunduğu yer
den tamamen çıkarılarak, son kelime (...ilk yardım 
çantası,) ndan sonra cümlenin devamı olarak: 

(...ve karlı, buzlu günler ve yerler için patinaj zin
ciri,) ibaresinin eklenerek, temmuz ayında güney il
lerimizde (Nerede patinaj zincirin.) şeklindeki man
tıksız uygulamanın önlenmesine imkân verilmesini 
saygı ile öneririm 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 

Yüksek Başkanlığa 
31 inci maddenin son paragrafının metinden çıka

rılmasını arz ve teklif ederim. 
Cahit TUTUM 

Sayın Başkanlığa 
31 inci maddedeki araçlarda bulundurulması zo

runlu gereçlerden zincirin çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
E. Yıldırım AVCI 

BAŞKAN — Sayın Çakmakçı'nın önergesinin leh 
ve aleyhinde konuşmak isteyen sayın üye?.. 

HALİL EVLİYA — Aleyhinde Sayın Başkan. 
İSMAİL ŞENGÜıN — Lehinde söz istiyorum Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Evet, Sayın Evliya aleyhinde ve Sa

yın Şengün lehinde söz istemişlerdir. 
ıSayın Evliya buyurun efendim., 
HALİL EVLİYA — Sayın Başkan, muhterem ar

kadaşlar; 
Şimdi bu araçlarda bulundurulması mecburî ge

reçlerden zincir konusuna çok takılındı, yani «kar 
ve buz yok, böyle havada ben zinciri niye taşıya
yım?..» • , 

Zincir yalnız kar ve buzlu havalarda kullanılmaz. 
Asfalt yolda gidiyorsanız söyleyeceğimiz bir şey yok 

j da, bizim memleketimizde şu anda 25 bin kilometre 
aslaft var. Bunun dışında 120 bin kilometre köy yo
lu, 35 bin kilometre il yolu asfalt değildir, stabilize
dir ve hatta bir kısmı ham yoldur. 

j Şimdi böyle yollarda bir yağmur yağsa çamurdan 
I çıkamazsınız, zincire ihtiyacınız vardır; temmuzun 
I ortası da olabilir, ağustos da olabilir veya kumluk 

bir araziden geçiyorsunuz, Konya Ovasını söylüyo
rum. Konya - Karaman arasında bazan bakıyorsu
nuz rüzgar erozyonundan dolayı asfaltın üzeri tama
men kum tabakası ile kaplanmıştır. Burada giderken 
kayarsınız; burada zincir kullanmak mecburiyeti var
dır. Her yerde asflat üzerinde 'gittiğinizi düşünme
yin. 

O halde ben, bu «...karlı ve buzlu yerlerde kulla
nılmak üzere...» tabirinin buradan tamamen çıkarı-

I lıp; çekme halatı, takoz gibi zincirin de bulundurul-
I ması mecburî gereçler arasında olmasını isterim. 
I O bakımdan ben bu önergeye karşıyım. Ben öner

ge vermedim;1 ama Komisyondan bilhassa rica ediyo-
I rum «...karlı ve buzlu yerlerde kullanılmak üzere...» 

tabirini tamamen kaldıralım. Zincirin nerede kulla
nılacağı ihtiyaç hâsıl olduğu zaman belli olur. Bu kar 

I olmayabilir, buz da olmayabilir. Söylediğim gibi kum 
erozyonu olabilir, çamur da olabilir. Arabanız yolu 
tıkamıştır, köye gidemiyorsunuz, arabanız ilçenin yo
lunu tıkamıştır. Koca kamyon hele bilhassa orada 

I yardım getirmek de uzun zaman vabeste olduğu için 
I ilçe ile irtibatınız kesiliyor. 
I Bu bakımlardan zincirin behemehal arabada bu-
I lunması mecburî bir gereçtir. Ayrıca da 10 kilo ağır-
I lığın hele bilhassa kamyonlarda (10 ton yükü var, 5-6 

ton da kendi 15-16 tonun arasında) 50-100 kilonun 
lafı bile olmaz. Binek arabaları için de aynı şey söz 

I konusudur. 
I Ben sureti katiyede karşıyım. Bütün dünya üîkele-
I rinde zincir bulundurulması da mecburidir. Mecburi 
I olmayan ülke ben görmedim, yani literatürünü tet-
I kik ettiğimiz zaman var hepisinde. O bakımdan zin-
I cirin değil, sadece bu cümleciğin buradan çıkarılma-
I sini teklif ediyorum. 
I Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Evliya. 
I Sayın Şengün, buyurun efendim. 

İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, Sayın 
I Güngör Çakmakçı'nın önergesine katılıyorum ve 
I destekliyorum. 
I Sayın Bvliya'nın «Bizim yollarımız asflattan da-
I ha çok çamur ve kumludur.» görüşüne karşılık da 
I zaten burada «Çekme halatı» diye bir madde var, 
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çamur ve kumda zincire lüzum yoktur. Onun için bu 
çekme halatı kullanılabilir diye düşünüyorum ve onun 
için kendilerinin aleyhteki görüşlerine de (katılmıyo
rum bittabiî. 

Şimdi, zincir konusunda Sayın Komisyon Sözcü
sünün biraz evvel «iBin kiloluk bir arabada 10 kilo
nun da lafı olmaz.» şeklinde (Benim anladığım ka
darı ile) beyan ettikleri görüş üzerindeki fikrimi de 
ifade etmek istiyorum. 

Bin kiloda 10 kilo % 1 demektir. Enerji tasarrufu 
politikası uygulayan bir ülkede % l'in rakamsal an
lamı şudur; Türkiye takriben üç milyar dolar her yıl 
petrole para ödemektedir. Üç milyar doların % Tinin 
ne anlama geldiğini sanıyorum Sayın (Komisyon 
Sözcüsü arkadaşım da benim kadar kolaylıkla hesap 
eder ve onun 30 milyon dolar ettiğini ortaya koyabi
lir. 

Bazı hususları küçümsemeyelim. Eğer biz yılın 
yansında ve Sayın Güngör Çakmakçı'nın önergesin
de belirttiği gibi karlı ve buzlu günlerde zinciri ara
bamızda kullanabilirsek sanıyorum bunun sadece ve 
sadece bir enerji politikası değil; fakat ucu ödeme
ler dengemize kadar giden bir sonucu olacaktır. 

O nedenle, bu önergenin benimsenmesi yolunda 
oy kullanılmasını bütün değerli arkadaşlarımdan is
tirham ediyorum, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Buyurun Sayın Komisyon, önerge ile ilgili görü

sünüz. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
IMİREL — Sayın Başkan, daha evvel arz ettik; öner
geye katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Adıbelli, sizin görüşünüz ne
dir efendim?.. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ! NEC
DET ADIBELLİ — Daha evvel ifade etmiştik, katıl
mıyoruz efendim. 

ıBAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet önergeye katılmıyor. Dikkate alın
masını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil
miştir. 

Sayın Avcı, buyurun efendim. 

E. YILDIRIM AVCI — Sayın Başkan, Sayın 
Çakmakçı'nın önergesi kabul edildiği için önergemi 
geri alıyorum efendim. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Tutum, önergenizle ilgili buyurun efendim, 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, değerli 

üyeler; 

Hemen her madde müeyyide maddesi olduğu için 
âdeta bir müeyyide enflasyonu içinde hazırlanmış bir 
metin olduğundan ister istemez bu müeyyideler ara
sında bazı çelişkiler dikkatimizi çekmekte ve bunlara 
ilişmek zorunluluğunu hissetmekteyiz. 

Şimdi, verdiğim önergenin özti 31 inci maddenin 
son paragrafında diyor ki, <«dBu Kanunda sayılan 
ve araçlarda uygun durumda bulundurulmayan ve
ya bulundurulması yasaklanan gereçler bütün so
rumluluk ve giderler araç sahibine olmak üzere uy
gun duruma getirilir veya gerekli ise söktürülür.» 

Değerli arkadaşlar; 
Şimdi, bu Kanunda sayılan gereçlerden söz edi

yor. Tabiî bu maddede sayılan gereçler de dikkate 
alınacak olursa ben sadece bu maddede sayılan ge
reçleri esas alarak bir yorum yapmak istiyorum. 

Şimdi, 3İİ inci maddenin (a) bendinde takozdan 
başlayıp bijon anahtarına kadar birtakım gereçler 
sayılıyor. Benim yorumuma göre madde demek isti
yor ki, eğer bijon anahtarı veya stepne uygun durum
da değilse stepneyi uygun duruma getirecek. Nasıl ge
tirecek diye düşünüyorum?.. Trafik polisi arabayı 
çektirecek, götürecektir bir tamirhaneye veyahutta 
stepne uygun değil, bunu takamazsınız, bunu yenisi 
ile değiştirmeniz gerekecek diyecektir herhalde, ben 
öyle yorumluyorum. Bir lastikçiye götürecek oradan 
yeni bir stepne alacak veya reflektör alacak veya çek
me halatı alacaktır. Şimdi bu tür fiili müeyyideler 
aslında vatandaşla Devlet arasında husumet yaratan 
ve son derece sakıncalı olan fiili, yani doğrudan doğ
ruya icra dediğimiz şey bizzat yapmak fevkalade is
tisnaî hallerde başvurulması gereken bir, müeyyidedir 
idarede. İdarî müeyyidelerde kuşkusuz doğrudan doğ
ruya zor yaptırım dediğimiz yola başvurulması son 
derece istisnaidir. ıBöyle her maddede ve her vesiley
le efendim bunlar yapılmazsa, bunlar hazır durum
da bulundurulmazsa, bulundurulur denirse bunu ya
pamazsınız. Bu son derece güçtür. Bulundurulması 
yasaklanan gereçleri söktürmek mümkündür, bizzat 
tornavidayı alıp mı sökecek onu da bilemiyorum, 
ama şimdi bu üzerinde durduğum, fiilî imkânsızlığın 
ötesinde şudur; bulundurulması uygun durumda bu
lundurulmayan gereçler uygun duruma getirilecek, 
ikincisi bulundurulması yasaklanan gereçler de sökü
lecek. 
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Şimdi burada zihinde karşıklık yarattığına inandı
ğım iki şey var, İBirincisi; uygun durumda bulundu
rulmayan gereçlerin uygun duruma getirilmesinin 
fiilen mümkün olmadığını ileri sürüyorum. İkincisi; 
bulundurulması yasaklanan gereçler nelerdir?.. Bun
ların en azından listesi verilmesi lazımdır. Bulundu
rulması yasaklanan gereçler nedir?.. Acaba 26 ncı 
maddede söz konusu olan donanımlar mı?.. Eğer oy
sa, zaten 26 ncı maddede ımüeyyide var; yazılar si-
lindirilecek, donanımlar söktürülecek, aksi hailde tra
fikten men edilecek. Elğer madde 30'daki ısüıs ve ak
sesuarlar ise; onun müeyyidesi de madde 30'da var. 
O halde bulundurulması yasaklanan gereçleri gere
kirse söktürür diyor. Nedir bu söktüreceği gereçler?. 
Bu belli değil. Her halükârda diyorum ki, bu son pa
ragraf bana fuzuli gibi geldi, çünkü (a) bendinde be
lirtilen gereçleri bulundurmamanın müeyyidesi me
tin içinde var, hem de para cezası olarak var. (b)j ben
dinde bulundurulması zorunlu olan gereçlerin bulun
durulmaması halinin müeyyidesi de zaten var. Hatta 
hafif para cezası, var, herhalde mahkemeye gidecek 
sevk edilecek; bu son derece ağır bir şey, buradan 
öyle anlaşılıyor, Ihafiıf para cezası da var. Eğer, (b) 
bendi hükmünde uygun durumda bulunmayan araç 
söz konusu ise; trafik zabıtası zaten bunu men ede
cek. Burada fiilî bir uygulama da var. Bunun dışında 
bir başka fiilî uygulama mümkün müdür arkadaş
lar?.. 

Bence eğer Komisyonumuz lütfeder bu maddeyi 
çıkarırsa durumda müeyyide bakımından herhangi 
bir eksiklik de ortaya çıkmaz. Bir de vatandaşı polis 
le karşı karşıya bırakması muhtemel olan; efendim 
sizin çekme halatınız uygun değil uygun hale getir
mek üzere buyurun gidiniz şunu uygun hale beraber 
getirelim mi diyecek, fevkalade fiilî imkânsızlık var. 
Lütfen anlayış gösterirlerse bu metninden bu parag
raf çıksın ve metin daha düzgün hale gelsin. 

Saygılar sunarım. 

(BAŞKAN —' Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Bu önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok., 
/Komisyondan görüş rica edeyim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
İKÖMİİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKİKİ DE-
MİREL — Sayın Başkanım, Sayın Tutum'un haklı 
tenkitlerini biz de kabul ediyoruz. Son fıkranın metin
den çıkarılması uygun olacaktır. 

Arz ederim efendim-

ÖAŞjKAN — ıSayın Adıbelli.. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NECDET 

ADIBELLİ — Çıkarılmasında yarar olacaktır, katı
lıyoruz efendim, 

.BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet önergeye katılıyor, önergeyi kesin 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. 
İKabul edilmiştir. 

Madde üzerinde redaksiyonla ilgili söz İsteyen sa
yın üye?.. 

ıKAfMER GENÇ — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — (Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, bu maddenin 

<a) bendinde bulunan, «ilk yardım çantası» sözcüğü
nün «bijon anahtarı» sözcüğünden sonra yazılması 
lazım gelir. Burada, «... karlı ve buzlu yerlerde kul
lanılmak üzere zincir, ilk yardım çantası,» denmiş. 
IBu yazım şekli yanlış anlaşılmaya meydan verecek
tir. sanki ilkyardım çantası karlı, buzlu yerde kullan-, 
mak üzere taşınacaktır anlamını taşıyor. «İlkyardım 
çantası» kelimelerinin «'bijon anahtarı» kelimesinden 
ısonra alınması lazım gelir. 

BAŞKAN — .Sayın Genç, esasen biraz evvel dik
kate alınan önergede de bu konu vardı. Komisyona 
zaten maddeyi geri vereceğim kabul edilen ve dikkate 
alman önergeyle birlikte. Bu konuyu da dikkate al
sınlar. Teşekkür ederim. 

Maddeyi verilen önergelerle birlikte Komisyona 
veriyoruz. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MIİREL — Sayın Başkanım, maddenin (a) fıkrasını 
verilen önergeler istikametinde değiştirdik, müsaade 
ederseniz onu arz edeyim; kesin olarak da oylanma
sı mümkün olacaktır. 

•BAŞKAN >—. Buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKİKİ DOE-
MIREL — «a) özelliklerine ve cinselerine göre 
araçlarda, Yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirti
len takoz, çökme halatı, reflektör, kriko, stepne, em
niyet kemeri, bijon anahtarı, ilkyardım çantası ve 
karlı, buzlu günler ve yerler için patinaj zinciri..,., 

Sayın Çakmâkçı'nın önergesine aynen katılmış olu
yoruz efendim. 

'BAŞKAN — Ondan sonraki kısımları da Biliyo
ruz efendim... 

MİİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKİKİ DE-
MflREL — Evet. 
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BAŞKAN — (a) bendi bu tarzda değişiklikle ve 
son fıkra da, yani maddenin son fıkrası da maddeden 
çıkarılmak suretiyle maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

32 nci maddeyi okutuyorum. 
Adres, değiştirme ve araçlar üzerindeki değişik

likleri bildirme 

'MİADDE 32. — Araçlar üzerinde yönetmelikte 
belirtilen şekiller de yapılacak her türlü değişikliğin 
ve adres değişikliklerinin işleten tarafından otuz gün 
içinde tescili yapan kuruluşa bildirilmesi zorunludur. 

Bu madde hükmüne uymayanlar ikibin lira para 
cezası ile cezalandırılırlar. 

Üzerinde teknik değişiklik yapılan araçlar, deği
şikliğin şartlara uygun olarak yapıldığı belgelenip bu 
durum ilgili tescil bürosunda tescil ve trafik belgesi
ne işleten tarafından yazdırılıncaya kadar trafikten 
men eklilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin bir diye
ceği var mı?.. Yok. 

Madde üzerinde soru sormak isteyen sayın üye?.. 
Sayın Tutum. Sayın Genç, Sayın Gürel, 

Sayın Tutum buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye

ler;' 

Aslında vatandaşa tahmil yükleten her müeyyide 
ıbizl'eri çok yakından ilgilendirmesi gerekir. Burada 
anladığım kadarına göre araç sahiplerinin adres de
ğişikliğinin işleten tarafından 30 gün içinde tescili ya
pan kuruluşa bildirmesi zorunludur. Bu adres deği
şikliğini tam anlayamadım; ikametgâh değişikliği, ya
ni kişinin ikamet, değiştirmesi midir?.. Eğer ikamet
gâhını değiştirmesi burada kastediliyorsa, acaba bu 
nüfus yasasına göre vatandaşın ikamet değiştirmesi 
halinde ilgili mercilere bu değişikliği bildirme yüküm
lülüğü dışında ve oradaki usullerden farklı bir usul 
getirilmekte midir?.. 

/Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, benim bura

da sormak istediklerimi Sayın Tutum sordular 
•BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürel. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Bendenizin te

reddüdü de bu adres değişikliğiyle ilgili. Bir kişinin 
ikametgâhı değişmeden iş adresi değişebilir. Nitekim 

Danışma Meclisi 'Üyelerinin iş adresleri, ikameügâh-
lan başka yerde olmasına rağmen değişmiştir. «Şu 
anda adresiniz» diyorlar, biz başka türlü yazıyoruz. 
Esas ikametgâhımız da, sabit ikametgâhımız da başka 
yerdedir. Bu durumları da bildirmek mecburiyeti 
var mıdır? 

İkincisi; «İşletenler» tabirinden ben otobüs işlet
melerini, taksi işletmelerini anlıyorum. Bu «İşleten
ler» tabiri ne manaya geliyor? 

Bunları açıklarlarsa memnun olacağım; teşekk-
kür ederim. 

•BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürel. Bu
yurunuz Sayın Avcı. 

E. YİLDİRİM AVCI — Son fıkrada «Üzerinde 
teknik değişiklik yapılan araçlar» denmektedir. Bir 
aracın egzoz borusu tek olarak yapılmış ve bunu sa
hibi bir zevk meselesi olarak ikili şekle sokmuş olur
sa bu araç trafikten men edilecek midir? 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Demirel. 
IMflLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİÎRÖEL — Sayın Başkanım, Sayın Tutum ve Sayın 
Gürel'in adres değişikliği ile ilgili sorularına cevap 
arz ediyorum: Burada kastedilen adres ikametigâh 
adresidir. Vatandaşlar arabalarını kaydettirirken ika
met adreslerini, tescil eden büroya bildirmekle yü
kümlüdürler. Bu adreste değişiklik vuku bulduğu tak
dirde bunu -bildirmeleri zorunludur. Aksi takdirde 
işletenin, yani arabanın bir suça karşıması veyahut 
suç işlenmesi halinde sahibini bulmak müşkül olacak
tır. Bu maddeyle bu müeyyide altına alınmaktadır. 

«İşleten» kelimesinin Kanunumuzda tanımı yapıl
mıştır, «Tanımlar» bölümünde cevabı vardır. 

Sayın Avcı'nın sorusuna Hükümet Temsilcimiz 
cevap verecektir. 

Arz ederim. 
IBAİSKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirel. 
Buyurunuz Sayın Adılbelli. 
(İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMİSİLOM NECDET 

ADUBELLt — Sayın Başkanım, ileriki maddelerde 
'gelecek; bu Kanunun suç saymış olduğu her trafik 
kuralının ihlali halinde bir müeyyide getirilmiştir ve 
bunların karşılığında bir kötü puan düğünülmüştür. 
'Bilgi İşlem Merkezinin Ankara'da kurulma faaliyet
leri sürdürülüyor ve son sa'flhaya da gelmiş vaziyette
dir. Dolayısıyla, haklarında tutulan zabıtların birer 
sureti, suçun işlenmiş olduğu yerdeki ilgili kayıtları
na geçmekle birlikte, bir diğer sureti de Bilgi işlem 
Merkezinde değerlendirilecektir. 
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'Bunun ötesinde, halen meriyette bulunan Trafik 
Kanunumuza göre trafik zabıtamız sahibi yanında 
olmayan taşıt sahiplerine veya sürücülerine ceza uy-
ıgulayamıyordu; ama yeni getirilen Yasa Tasarısında 
sahipleri yanında olmayanlara da ceza uygulanacak
tır. Dolayısıyla doğru adres her halükârda zarurî ola
caktır. 

•Bir başka örnek vermek istiyorum: Fahrî trafik 
müfettişliği konusu getirilecek. Tasarımız kanunla
şırsa, fahrî trafik 'müfettişlerimiz binlerce kişinin ha
beri olmadan ihlal etmiş olduğu kurallar zabıtlara 
tescil edilmek suretiyle hakkında trafik zabıtasınca 
işlem yapılacaktır. Dolayısıyla adreslere mutlaka ih
tiyaç olacaktır. Bunun için doğru adresin ve değişik
liğinin mecburî olarak her halükârda bildirilmesi zo
runluluğu getirilmiş oluyor. 

Araçlardaki teknik şartları zaman almaması ba
kımından detaylıca arz etmiyorum. Bir araçta teknik 
yönden neler bulundurulması 'gerektiği belirlenmiştir, 
belirlenecektir. Yasalarla belirlenmiş olan bu deği
şiklikler görüldüğü, takdirde, yerine getirilinceye ka
dar trafikten men mecburiyeti getiriliyor Tasarımız-
ca. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Adıbelli. 
NECİP BftLGE — Sayın Başkan, müsaade buyur-

sanız redaksiyonla ilgili bir hususu belirtmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — ©uyurunuz Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Maddenin birinci satırında 

«Araçlar üzerinde yönetmelikte belirtilen şekiller de 
yapılacak» denmektedir. «Şekiller de» kelimesindeki 
«de» «dahi» anlamında kullanılmıştır. Halbuki bunun 
«şekillerde» şeklinde beraber yazılması gerekir. 

Üçüncü fıkrada ise «İlgili tescil bürosunda tescil 
ve trafik bel'gesine işleten tarafından yazdırıncaya ka
dar» denmektedir, «yazdırılma» kelimesi âdeta tesci
le de şamil gibi gözükmektedir. «Tescil yazdırılınca-
ya kadar» denilmez. Bu itibarla, «İlgili tescil büro
sunda tescil edilinceye ve trafik bel'gelesine işleten ta
rafından yazdırılıncaya kadar» denilmesi uygun ola
caktır. 

Arz ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
^Buyurunuz Sayın Demirel. 
M/ÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Uygundur Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

M. RAHMİ KARAHASANOĞLU — Sayın Baş
kan, başlıkta da «Adres, değiştirme» şeklinde yazıl

mıştır. Burada da virgül olmaması gerekir kanısında
yım. 

Burada da virgül olmaması gerekir kanısındayım 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karahasan-

oğlu. 
Buyurunuz Sayın Demirel. 

MİLLÎ SAVUNMA, İ0İŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MDREL — Doğrudur efendim, olmaması lazım. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, başlıktaki «Adres» kelimesinden 

sonra virgül olmayacak. İlk satırdaki «Şekiller de» 
kelimesi «Şekillerde» şeklinde olacak. Sondan ikinci 
satırdaki «İlgili tescil bürosunda tescil» ibaresinden 
sonra «Edilinceye» kelimesi konulacak. 

Bu değişikliklerle maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

33 üncü maddeyi okutuyorum: 
Taşınması özel izne bağlı yükler 
MADDE 33. — Ağırlık ve boyutları bakımından 

özelliği olan, başka ulaşım sistemleri ile taşınması 
mümkün olmayan ve taşıma sınırını aşıp da taşınma
sı zorunlu olan yüklerin taşınması için Karayolları 
Genel Müdürlüğünden izin alınması zorunludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum: 

BÖLÜM - III 
Araçların Muayenesi ve Muayene İstasyonları 
Araçların muayenesi 
MADDE 34. — Trafiğe çikarılacak motorlu araç

ların teknik şartlara uyup uymadığı ekonomik yapıla
rı da dikkate alınmak suretiyle berli zamanlarda mu
ayene edilerek tespit edilir. 

Motorlu araçların muayenelerinin, yönetmelikte 
belirtilen süreler içinde yaptırılması zorunludur. 

Muayene süresi dolması bile kazaya karışan, hasa
ra uğrayan üzerinde değişiklik yapılan veya sahip de
ğiştiren araçların ayrıca özel muayenesi zorunludur. 

Karayollarında kullanılmakta olan araçların, tek
nik şartlara uyup uymadığı trafik zabıtasınca kont
rol edilerek her an muayeneleri yapılabilir. 

Bu madde hükmüne aykırı olarak; 
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a) (Muayene süresi 'geçirilen, servis freni, dış ışık 
donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile 
park, fren ve dönüş ışıkları noksan veya bozuk olan 
araçları kullanan sürücüler ikibin lira para oezası. 

b) Diğer eksik ve bozuklukları bulunan araçları 
kullanan sürücüler bin lira para cezası ile cezalaridı-
rılırlar. 

Ayrıca (a) bendinde sayılan eksiklikleri bulunan 
ve yönetmelikte belirtilen şekilde trafik güvenliğini 
tehlikeye düşürecek durumda olan araçlar eksiklikle
ri giderilinceye kadar trafik zabıtasınca traifikten men-
ediilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

Sayın Genç. ve Sayın Gürtan söz istemişlerdir. 
(Buyurunuz Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — ,Saym Başkan, değerli üye

ler; 
Bu madde sürücüleri çok yakından ilgilendiren 

bir maddedir; araçların muayene müddetleri. Bundan 
önceki uygulamalarda, her altı ayda bir aracınızı 
götürüyorsunuz trafik muayene istasyonlarına, mua
yene istasyonundan ön ve arka sinyallerin çalışıp ça
lışmadığı, lambalarınızın çalışıp çalışmadığı, el fre
ninin 'işler durumda olup olmadığı ve kornaların ça
lıp çalmadığı yönleriyle bir incelemeye tabi tutul
maktadır.. 

<Bir defa eğer bu bir teknik muayene ise, bunu 
yolda trafik memurları ve trafik zabıtaları da pekala 
yapabilir. Bu vatandaşlar için, özellikle motorlu kara 
taşılları sahipleri için büyük bir külfet: Gidiyorsu
nuz, saatlerce kuyrukta bekliyorsunuz ve 'bu yolda 
en azından bir gününüz gidiyor. 

Şimdi buraya «IMotorlu araçların muayeneleri 
yönetmelikle belirtilen süreler içinde yapılması zorun
ludur.» şieklinde bir hüküm ilave edilmiş. Ejğer Sayın 
Komisyon veya Hükümet Temsilcisi bu müddetin ne 
olduğunu açıklarlarsa ben memnun olurum ve özel
likle şunu da öneririm: Bu muayene müddeti bir se
neden aşağı olmasın. Çünkü zaten orada yapılan mu
ayene pek fazla bir şey değil. O muayeneden muaye
neye 250 liralık bir harç alınmaktadır. Bu harcı se
nede bir defa 500 lira olarak vermek kül'fetJine vatan
daşlar katlanabilirler. Aracın teknik yönlerini kont-
rola yeterli bir muayene olmaması nedeniyle, böyle 
altı aylık bir süreye bağlanmasının yerinde olmadığı 
inancındayım. 
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Burada teknik şartlara uygunluk meselesinin ne 
olduğunun Komisyon ve Hükümet tarafından açık
lanması gerekir. Bence mesela lastiklerin eskilik du
rumları trafikte çok önemlidir. Bunların muayenede 
dikkate alınıp alınmaması kanaatimizce önemlidir; 
fren mesafelerine önemli derecede etki yapar. Ay
rıca, özellikle otobüs yolculuğunda mesela stepne
sinin olup olmadığı veyahut da (Bilhassa otobüs yol
culuğu bakımından çok önemli) lastiklerin teknik 
şartlar itibariyle bu görevi yapabilecek nitelikte olup 
olmadığı yönleriyle de incelemeye tab-i tutmak ka
naatimce yerinde olur. 

IBenim bu maddeyle ilgili olarak söyleyeceğim, 
özellikle bu trafik muayene süresinin yönetmelikte 
altı aydan bir seneye çıkarılması ve mümkünse eğer, 
trafik teknik muayenesi sadece bundan önceki uygu-
lamaysa, bunun trafik zabıtasınca yapılması ve ek
siklikler görüldüğü takdirde zaten kanun çeşitli mad
delerinde bunlara cezai şart da getirmektedir; artık 
bir daha da vatandaşların bir gününü tra'fik muaye
ne İstasyonlarında harcatmaya zorlanmamak. Gerçi 
35 inci maddede trafik muayene istasyonları karayol
ları Genel Müdürlüğüne verilmekte ve bazı özel kişi 
firmalara da trafik muayene istasyonları açma hakkı 
tanımaktadır; ama bunun da nasıl işleyeceğini daha 
bilmiyoruz. Herhalde bunun da bugünkü trafik mu
ayenelerinden farklı bir yönteırtle veya değişik bir 
usulle ve esasla yöneltileceğini de bilmemekteyiz. 

Saygılar sunarım eıfendim. 
BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Genç. 
Sayın Gürtan, buyurun efendim. 
HAYATÎ GÜRTAN — Sayın Başkanım, saygı

değer üyeler; 
Efendim, bu hepimiz ilcin çok önemli bir madde. 

Hakikaten can güvenliği, mal güvenliği için üzerin
de durulmayı gerektiren bir hüküm. Aynı zamanda 
da vatandaşla görevli memurlar arasında sık sık tar
tışma konusuna neden olan bir madde. 

Benden evvel konuşan Sayın Genc'in görüşlerine 
katılıyorum. Bunları tekrar etmek istemem. 

Efendim, maddenin birkaç yerinde özellikle üze
rinde durulması lazım gelen hususlar olduğu kanaa
tindeyim. Bunlardan bir tanesi, Sayın Genc'in de te
mas ettiği gibi, fennî muayenelerin göstermelik ol
maktan çıkartılması hususu. Bu tam yapılmalı, yap
tırılmalı. özellikle 35 inci maddede bunun kimin ta
rafından yapılacağı belli edilmiş; yönetmelik hazırla-
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nırken bunda sanırım trafik zabıtasının da söz sahibi 
olması ve dikkatle bu yönetmeliklerin hazırlanması 
sırasında katkıda bulunması lazımdır. Bir yılda yapıl
sın, biraz süresi açılsın; fakat tam yapılsın, yeterince 
yapılsın. Bu Batı ülkelerinde bilindiği gibi son dere
ce ciddî yapılan bir hizmettir. Hakikaten de işin cid
diyeti vardır. 

ikinci bir husus : Bunun en azından, eğer böyle 
altı ayda bir yapılacaksa, hiç değilse modellere göre 
bir ayırım yapılması. Burada bilmiyorum acaba o 
mu söylenmek istenmiş; şöyle bir husus var : «Tra
fiğe çıkarılacak motorlu araçların teknik şartlara 
uyup uymadığı ekonomik yapıları (Ki biraz sonra 
soracağım bunu, burada bir deyim var ekonomik ya
pı, ne demektir bunu anlayamadım) da dikkate alın
mak suretiyle belirli zamanlarda muayene edilerek 
yapılır.» Acaba bunda «ekonomik yapı»dan kasıt 
ömürleri, amortisman yaşları, modelleri mi kastedili
yor ve buna göre ayırım mı yapılacak?.. Eğer böyle 
ise söylemek istediğim kendiliğinden oluşmuş ola
cak, yönetmelikte dikkate alınacak. 

Ayrıca bir hususa değinmek istiyorum, O da «Ka
rayollarında kullanılmakta olan özel araçların teknik 
şartlara uyup uymadığı trafik zabıtasınca kontrol 
edilerek her an muayeneleri yapılabilir.» Bu tabiî, 
daha çok ışık muayenesi, sağ - sol sinyal muayeneleri, 
farlar vesaire. 

Efendim, bu pek çok tartışmaya neden oluyor. 
Hakikaten bu arızalar aracın kullanılması sırasında 
oluşabiliyor. Örneğin evden çıkarken farlarınız yanı
yor; fakat bir yere giderken yolda farınız sönüyor. 
Bu sırada trafik polisi karşınıza çıkıyor, haklı olarak 
soruyor : «Bu ne zaman oldu?» 

Bir yerde vatandaşla polisin, zabıtanın birbirine 
güvenmesi, inanması lazım. Acaba diyorum, Batıda 
bunu sayın yetkililerin çok iyi bildiğini sandığım bir 
uygulama var, bize de bu getirilebilir mi?., örneğin 
Almanya'da şöyle bir uygulama yapılıyor; benim ba
şımdan sık sık geçti : Böyle bir arızayı gördüğü za
man trafik polisi diyor ki, bir hafta içerisinde veya 
bir gün, iki gün içerisinde bu arızanın giderildiğine 
ilişkin bana bilgi ver. Polisin elinde basılmış kâğıt
ları var, yazıyor plakanızı, bir nüshasını kendisi alı
yor, merkeze gönderiyor. Siz de bu arızanın en kısa 
zamanda giderildiğine ilişkin bir damgayı havi, ona
rımı yapan herhangi bir müessesenin damgasını havi 
ikinci kopyayı ya kendiniz götürüp veriyorsunuz ve
ya postayla gönderiyorsunuz. Yani anında ceza yaz

mak gibi bir işleme tevessül edilmiyor. Bu son derece 
rahat işleyen, son derece medenî ölçüler içerisinde iş
leyen bir olay. 

Acaba bu veya benzer bir uygulama getirilebilir 
mi? Aksi halde vatandaşla polis arasında devamlı 
tartışma çıkıyor. Ben evden çıkarken sinyal lambam 
yanıyordu; ama şu anda yanmıyor diyor. Evet yan-
mıyor; ama hakikaten evden çıkarken de yandığı 
vaki. Böyle olduğuna göre, acaba bu, bu şekilde bir 
çözüme kavuşturulabilir mi? 

Son olarak şunu arz edeyim: Buradaki bu «eko
nomik yapı»dan anlaşılan nedir? Sayın Komisyon 
eğer bu konuda bizi aydınlatırsa memnun olacağım. 

Teşekkür öderim Sayın Başkanım, saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Sayın Demirel, buyurun. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Sayın Başkanım; 

Sayın Genc'in sorularına cevap vermeye çalışa
cağım. «'Muayene süreleri ne olacak» dediler. Bu 
muayeneler trafik polisiinin muayenesi değildir. Esas 
itibariyle fennî muayenedir ve periyodik olarak ara
baların cinsine ve yaşlarına göre muayyen sürelerle 
muayenesidir ve Karayolları Genel Müdürlüğünce ya
pılacaktır. Bunun detayları buna dair teknik şartlar 
yönetmeliğinde olacaktır. 

Teknik şartlar ne ölaoakitır dfediler Sayın Genç? 
Teknik Şartlar Yönetmeliği halen vardır, bu Kanuna 
göre de yeniden tanzim edildiğinde bu teknik şart
ların nelerden ibaret olduğu belirtilecektir. 

Sayın Gürtan, «Fennî muayenelerin göstermelik 
olma'kitan çıkarılması gerekir» dediler. Kanunun da 
amacı budur. Halihazırda muayeneler karma bir ko
misyon tarafından yapılmaktadır: Karayolları, Emni-
yelt ve Şoförler Derneği. Şimdi Kanun tamamen bu
nun sorumluluğunu, yani fennî muayene sorumluluğu
nu Karayollarına bırakmaktadır; 35 inci maddede bu 
'tedvin edilmiştir. Bu itibarla göstermelik oknakltan çı
karılma düşüncesi burada hâkimdir; arz ederim. 

Ekonomik yapılarından kasıt, ömürleri midir? 
dediler; doğrudur. Ekonomik yapısı, tabiatıyla ömür
leridir, o kastediliyor. 

Sayın Gürtan «Eksiklikler için bir süre tanınsın, 
ceza yazılmasın» dediler. Buna maddeden imkân, 
hukuken imkân bulunamaz. Her araç sahibi «Yeni 
ibozulidü» der. Bir farı sönük devamlı çalışan araç
lar görüyoruz. Yeni sönmüş efendim, benim haberim 
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yok der ve bu düşünceye katılmaya imkân yok; bu 
ceza alacaktır. Kaderine küsecekltir, başka çare yok
tur. Biz de araba kullanıyoruz; arabamızın farı sön
düğü zaman ceza vermek durumundayız. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirel. 
Sayın Görgülü'nün ilave edeceği bir konu var mı? 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 

GÖRGÜLÜ — Yok efendim. 
BAŞKAN — Yok diyorsunuz. 
Teşekkür ederim. 
Sorusu olan var mı? 
'KAMER GENÇ — Sorum var Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurunuz, sorunuzu sorunuz. Sa

yın Genç. 

KAMER GENÇ — Şimdi efendim, bu Kanunda 
hep, «(Trafikten menediür» cümlesi geçmektedir. Bu 
men'den amaç nedir? Şehirlerarası bir yolda gidiyor
sunuz, mesela yanınızda il'k yardım çantası yok ve
yahut da bir farınız yanmıyor. Burada menden amaç, 
trafikçe bu arabanın herhangi bir yere çekilmesi mi
dir? Nasıl menedilecek; onu bir öğrenmek istiyorum. 

Yine biraz önce Sayın Komisyon Sözcümüz izah 
ettiler. Mesela ön far lambası yanmıyor. Bazen şöy
le olabilir; araba orada bir sarsıntı geçirebilir, sigor
tada bir gevşeme olabilir. Şimdi bunlar çok muhal 
konular, trafik polisi mesela «Sinyal lambanız yan
mıyor» dedi, siz imdiniz arabanızdan, kaportayı aç
tınız sigortayı sıkıştırdınız, lamba yandı. Böyle bir 
durumda ceza kesecekler mi onu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür öderim. 
Sayın Erginay, buyurun sorunuzu sorunuz. 
AKÎF ERGİNAY — Sayın Başkanım; Sayın Ko

misyon Sözcüsünün «İşi kadere bırakmak» gibi bir 
ifadesini ben teessürle, teessüfle karşıladım. Kanun 
yapılırken, çıkarken böyle bir ifade, «Lambanız sön
dü, ne yapalım kaderinize küsün. Cezayı yersiniz» 
gibi bir düşünce mevzuubahis. Halbuki Sayın Gürtan 
çok güzel belirtililer; bir defa müsamaha ile bazı za
bıta memurları «Git yaptır» derler, bazıları da derhal 
ceza keserler. Yani o zaman bir kader işi daha or
taya çıkıyor, zabıta memuru müsamahalı ise «Sen 
git yaptır» der, müsamahalı değilse cezayı keser. Bu
nun bir teknik yerini bulmak gerekir. Kadere bırakmak 
kanunun işi değildir. 

Bu itibarla şunu sormak isterim; Sayın Gürtan'ın 
teklifine uymak suretiyle zabıta konusunda bu gibi 
akla uygun bir sistemi kabul etmek istemezler mi? 

Teşekkür ederim. 
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(BAŞKAN — Sayın Evliya, işaret ettiniz; buyurun 
sorunuzu sorunuz. 
• HALİL EVLİYA — Sayın Başkanım; şimdi bi
rinci fıkrada birinci satırda; 

«Trafiğe çıkarılacak motorlu araçların teknik şart
lara uyup uymadığı ekonomik yapıları da...» denmek
tedir. 

Şimdi ben bu «Ekonomik yapıları da» tabirinin 
cümlenin içinden çıkarılmasını teklif ediyorum. Aca
ba bunu uygun bulurlar mı? Zaten teknik şartlara uy
duğu vakit, araba kontrol edilince teknik şartlara uy
gunsa trafiğe salih demektir, trafiğe çıkabilir. Bunu 
ben anlamıyorum; acaba bu iki kelimenin çıkarılma
sını uygun bulurlar mı efendim? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım; 

müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Efendim, soru bitti. Demin soru 

sormak isteyenler var mı dediğim zaman işaret edil
medi. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — İşaret ettim efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Demirel, buyurunuz. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MÎREL — Sayın Başkanım; Sayın Genç, «Trafikten 
men»tin anlamı nedir? dediler. Trafik, karayolunda 
trafiğe çıkan aracın trafikten menedilmesi, yani yol
dan aiakonması demektir. Yalnız bunun detayları 
yine yönetmelikte beliMl'ecektir. 

Arz ederim. 
Sayın Evliya'nın redaksiyon değişikliğine katıla

mıyoruz efendim; arz ediyorum. 
Sayın Erginay'ın düşüncesine katılıyorum efendim. 

Eğer bir formülleri varsa kabule hazırız; arz ederim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Gürtan arz ettiler... 

BAŞKAN — Değerli üyeler; madde üzerindeki 
önergeleri okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 34 üncü maddenin ikinci fık

rasının aşağıdaki biçimde değiştirilmesini arz ederim. 
Kamer GENÇ 

«Motorlu araçların muayenelerinim bir yılhk süre 
içinde yapılması zorunludur. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 34 üncü maddesinin 

'ikinci fıkrasının sonuna «Amatör sürücü belgesi ile 
kullanılan otomobiller için bu süre bir yıldır» cüm
lesinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Cahit TUTUM 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Trafik Kanunu Tasarısının 34 

ünoü maddesi (a) bendinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Halil Erdoğan GÜREL 

«a) Muayene süresi geçirilen, servis freni, dış 
ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar 
ile park, fren Ve dönüş ışıklan noksan veya bozuk 
olan araçların ruhsatlarına trafik güvenliğini tehli
keye düşürmemesi halinde işaret konularak müddete 
bağlanır. Bu müddet içinde eksik ve bozuk düzeltil
mez ise sürücüler ikibin lira para cezası ile cezalan
dırılırlar.» 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 34 üncü maddesinin 

dördüncü fıkrasının (a) bendinin aşağıdaki şekilde 
değÜştlirilmesini arz ve teklif ederim. 

Cahit TUTUM 

«a) Muayene süresi geçMlen araçları kullanan 
sürücüler için binbeşyüz lira, servis fren'i, dış ışık 
donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile 
park, fren ve dönüş ışıkları noksan veya bozuk olan 
araçları kullanan sürücüler içlin ikibin lira para cezası.» 

Yüksek Başkanlığa 
Trafik Kanunu Tasarısının 34 üncü madde (a) 

Ibendin'in aşağıdaki gibi düzelıtülmesirii arz ve tek
lif ederim. 

İbrahim BARANGİL 

Madde 34; 
a) Muayene süresi geçirilen servis freni, dış ışık 

donanımınından yakın ve uzağı gösteren ışıklar ile 
park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya tek
nik şartlara aykırı olan araçları kullanan sürücüler 
ikibin lira para cezası,» 

BAŞKAN — Sayın Genç, sizin önergeniz ilk öner
gedir... 

KAMER GENÇ — Ben konuşma yaptım Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Değerdi üyeler; Sayın Genc'in öner
gesini hatırlatmak için arz ediyorum. Muayenelerin 
yılda bir defa yapılması konusundaki Sayın Genc'in 
önergesinin lehinde, aleyhinde söz isteyen, sayın üye 
var mı? 

BEŞÎR HAMİTOĞULLARI — Aleyhinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, aleyhinde ko
nuşmak üzere buyurunuz. 

| BEŞÎR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 
I Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
I 34 üncü madde ve buna ilişkin önergeler verilir 
I ve görüşülürken fennî muayenenin gerçek amacı ye-
I terince ortaya çıkmadı kanısındayım. 

I Çok değerli arkadaşlarım; 
I Batı'dan isabetle söz açıldı,, lambalarla ilişkili ola-
I rak konuşuldu; ama bu konuda Batı gerektiği gibi 

anılmadı. Bugün Belçika'da bir fennî muayene geçir
mek her araca kısmet olan bir şey değildir. Bugün 
Türkiye'de seyrüseferde bulunan araçları Belçika'da 

I fennî muayeneden geçirmeye kalktığınız takdirde bun
ların % 75'ine izin verilmeyecektir. Yalnız aracın 
normal durumu değil, satışa çıkarılmadan önce bile 

I bir araç, fennî muayeneden, «Sağlıklıdır, satılabilir» 
I iznini alması lazımdır. Burada ne yapılmaktadır sa

yın arkadaşlarım; fennî muayene ve bunun zamanla
ması, sadece aracın seyrüsefere çıktığı zaman sağlık
lı bir durum içerisinde olmasını hedeflememektedir. 
Bunun ötesinde aracın ömrünün uzatılması, aracin 

I ekonomik kullanılmasının sağlanması önemlidir. 
j Fennî muayeneler bu nedenle belli zamanlara bağ

lanmıştır. Türkiye'de asıl önemli olan araçların ba
kımıdır değerli arkadaşlarım. Yollarda olduğu gibi 
yol yapma önemlidir; ama yolun bakımı yol yapma-

I dan nasıl daha önemli ise, araçların bakımı da son 
derece önemlidir. Ama maalesef bizde fennî muaye
neler fennî nitelikte değildir. Maalesef göz boyama 

I ötesine geçememektedir. Orasına, burasına bakılmak
ta, bir iki dakika içerisinde iş bitirilmektedir; hatta 
bu arada araç kullanan arkadaşların büyük bir kısmı 
gayet iyi bilirler ki, bir kısım araçlara bakılmamakta-

I dır bile. Bildiğiniz ilgili muayene karnesi var, belli yer
leri işaret edilmektedir. Gayet tabiî bu, bugünün so
runu değil. 12 Eylül'den bu yana bu konuya da bü-

I yük bir önem verilmiş ama öteden beri bu konunun 
I bilinci ortada yoktur. 

Değerli arkadaşlarım; 
I Bir yılda bir araç, eğer sadece şehir içinde seyrü-
I sefere çıkmıyorsa, bakımı gerektirecek onbinlerce ki-
I lometre yol yapabilir ve bunun mutlaka bakıma, mua

yeneye, ihtiyacı vardır. Bu nedenle bir yıl bu araç
ları muayeneden yoksun kılmak, hem o araçların tek
nik ömrünü kısaltır, hem de başkalarına büyük zarar 
verebilir. Onun için Türkiye'mizde arabaya ilişkin 
gelenekler göz önüne alındığı zaman, bu bir yıllık 
süreyi yararlı ve yerinde bulmak mümkün değildir. 
Bu nedenle bir yıla ilişkin verilmiş olan bu önergede 

I isabet olduğu kanısında değilim. 
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Fennî muayenelerin Türkiye'de aslında ciddî bir 
şekilde yapılmak kaydıyla altı aydan daha kısa zaman
lar içerisinde de tekrarlanmasında ve o yönde bir 
örgütlenmeye gitmemizde büyük yarar olması ve za
rureti ortadayken, bunu bir de bir yıla uzatmakta bir 
yarar ve isabet yoktur. 

Takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-

ları. 
Önerge üzerinde Sayın Komisyonun görüşü. 

MÎLLÎ SAVUNMA, ÎÇÎŞLERÎ VE DIŞİŞLERİ 
KOMÎSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım, önergeye katılamıyoruz. 
Bu konuda yönetmelikte arabaların cinsine, yapısına 
göre muayyen süreler tanınacaktır. Bir yıl süresi uy
gun değildir, katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Görgülü. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLĞİSİ FAHRİ 
GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan, aslında yasalara süre 
koymak, konuyu son derece belli yerde dondurmak 
demek oluyor. Bu nedenle biz, şimdi tüzüklerde yer 
alan bazı süreleri bile düzeltmekte sıkıntı çekiyorken, 
kanunlara muayyen sürelerin konulmuş olması ida
reyi sıkıntıya sokabilir. Oysa.günün şartlarına, altya
pıya ve otoban durumuna göre, inşallah ileride Tür
kiye'mizde de belki araçların yıpranma oranları daha 
düşecek, bu nedenle süre bir yıl değil, muhtemelen 
bazı araçlar için iki yıl bile olabilecektir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Görgülü. 
Değerli üyeler, bu önergeye Sayın Komisyon ve 

Sayın Hükümet katılmıyor. Dikkate alınmasını oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... önergenin dikkate alınması kabul edilmiştir. 

İkinci önerge Sayın Tutum'un. Buyurun Sayın 
Tutum. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, kürsüden 
iki önergemi de izah etmek imkânını bahşeder misi
niz?.. 

BAŞKAN — Tabiî, buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Değerli arkadaşlar, Sayın 

Genc'in verdiği önergeye bendeniz şartlı olarak katıl
dım en azından kendi açımdan. Bütün araçlar için yıl
da bir kez olmasını savundu Sayın Genç arkadaşımız. 
Ben o fikirde değilim. Gerçi yılda bir defa olsun; ama 
özellikle amatör ehliyetli sürücüler için son derece fu
zulî olduğuna inandığım ve bir külfetten başka bir 

şey olmayan (bugünkü şekliyle) bu muayenenin yılda 
en fazla bir kez yapılmasını zorunlu tutan bir önerge 
verdim. O da şöyle : 

«Motorlu araçların muayenelerinin yönetmelikte 
beliıtilen süreler içinde yaptırılması zorunludur» de
dikten sonra, bu sürenin amatör sürücü belgesiyle 
kullanılan araçlar için bir yıl olmasını ileri sürdüm. 
Sanıyorum ki, Genc'in önergesine nazaran daha 
sınırlıdır; çünkü bazı profesyonel araçlar için, özel
likle can güvenliği açısından ve çok yıpratıcı rekabet 
şartları altında çalışan bazı ticarî araçların sanıyorum 
ki, daha kısa sürede de muayenesi' yapılması zorunlu 
olabilir. Bu, saygıdeğer trafik sorumlularının burada 
verecekleri izahatla belki daha çok aydınlığa çıkar. 

Yalnız benim burada gördüğüm, amatör sürücü 
belgesine sahip kişilerin kullandığı özel otomobillerde 
olan şudur. Polis kontrol ederken belge üzerinde sa
dece damgasını aramakta; fakat eğer diyelim ki, Re
nault arabası ile Renault'un servisinde yapılmış olan 
10 000'lik, 15 OOÛ'lik, 50 000'lik bakımlara ait orada
ki kayıtlara en ufak bir ilgi gösterilmemektedir. As-

/ lında araç sahibinin hem kendi can güvenliği, hem 
de başkalarının can güvenliği bakımından sanıyorum 
ülkemizde, özellikle özel araç kullananların benim gö
rebildiğim kadarına göre, oldukça titiz davrandıkla
rını görüyorum arabaları üzerinde; ama bunları ka
nunla dondurmak değil, geçmişte ısrarla söylediğimiz 
halde, bu altı aylık süre ne hikmetse bir türlü kal
dırılamamıştır. Eğer bu kanun konusu idiyse, kanun
da dondurucu sürelerin konmasının sakıncalarını Sa
yın Genel Müdürümüz açıkladılar, tabiî buna ka
tılmak mümkündür. Birinci önergem budur sayın ar
kadaşlarım. Sadece belli araçlar için öngörüyorum. 

İkinci nokta, özellikle önemli gözüken bana (a) 
bendidir. «Muayene süresi geçirilen... (devam ediyor) 
... servis freni, dış ışık donanımından yakını ve uzağı 
gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları nok
san veya bozuk olan araçları kullanan sürücülerin 
2 000 lira para cezasıyla cezalandırılması.» Buradaki 
çelişki şurada. Salt muayene süresi geçirilen bir ara
cın sürücüsüne de 2 000 lira veriyorsunuz, buna kar
şılık belli noksanlıkları olan, bozuk araçları kullanan 
kimseye de aynı cezayı veriyorsunuz. Bu mümkün 
değildir. Ceza ilkeleri açısından fevkalade çelişkili 
bir şeydir. Bilmiyorum arkadaşlarım burada beni teyit 
edecekler midir?.. Muayene gününden önce, son bir 
yıldır bir âdet çıkarılmıştır Emniyet teşkilatımızda;. 
Muayene gününden önce muayene yapmamak duru
mu. Taşrada rastladım ve Ankara'da da rastladım 
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buna. «Neden?..» diye sorduğumda «Böyle emir gel
di efendim» diyorlar. Yazın tatile çıkacak olan kişi, 
üç - beş gün kala, bir hafta, 10 gün kala veyahut 15 
gün kala, bir ay kala muayenesini yaptırmak istiyor, 
«Hayır efendim, şimdi yapamayız» diyorlar. Buna 
bizzat tanık oldum. Nedenini de kimse cevaplamı
yor, «Böyle emir aldık, böyle gidiyoruz» diyorlar. 

Bu gibi durumlarda bir gün - üç gün - beş gün 
gecikebilir ve gecikmesinin sorumluluğu kendisinde 
olduğu kadar bir de karşı taraftadır; yani idarede
dir; buna, rağmen ceza yemekten kurtulamaz. Ben, 
muayene süresi geçirilen bir araç, hiçbir bozukluğu 
yoksa, araç bozuk değilse hiçbir eksiği de yoksa, 
ona da 2 000 lira ceza; ama bozuk olan bir araca 
da 2 000 lira ceza. Buna gönlüm razı olmadı. Bu ne
denle (a) bendini yazarken «Muayene süresi geçiri
len araçları kullanan sürücüler için 1 500 lira ceza, 
«buna mukabil maddenin öbür satırında geçen ser
vis freni, dış ışık donanımından yakın ve uzağı gös
teren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan 
olan bu araçlara 2 000 lira para cezası verilmesinin 
daha isabetli olacağını düşündüm. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tabiî burada sözlerimi bağlarken son paragraf

ta, «Yönetmelikte belirtilen şekilde trafik güvenliği
ni tehlikeye düşürebilecek durumda olan araçların 
trafikten menedilmesi» sanıyorum başta Gürtan ar
kadaşımız olmak üzere birçok değerli arkadaşlar bu
nu dile getirdiler. Hemen 30 saniye önce stop lam
bası sönen veya sağa - sola dönüş ışıkları sönmüş 
olan ve farkına dahi o anda varmayan, trafik poli
sinin ikazı üzerine farkına varan bir kimseye büyük 
bir suç işlemiş muamelesi yapmamak, trafik polisinin 
uyarısı: üzerine derhal o tehlikeli durumu giderme 
ikazının dışında para cezasını tecziye etmenin sakın
calı olacağını düşünüyorum. 

Saygıyla arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Değerli üyeler Sayın Tutum'un birinci önergesi

nin lehinde aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. Sayın 
Gürel aleyhte. 

Buyurun Sayın Gürel. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkanım, 

muhterem arkadaşlarım; 
Anlayabildiğim kadar, vasıtaların fennî muayene

lerinde bir yıllık bir müddetin konması ve sürücüle
rin ehliyet durumuna göre bunların değerlendirilme
si. öyle olabilir ki, misal arz edeyim, bendenizin eh
liyeti ağır vasıtadır. Şimdi kullandığım araba kendi-
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me ait araba olduğuna göre, ben de elimdeki ehliye
te göre muayeneye tabi olacağım; ama diğer ehliyet 
sahibi de muayeneye tabi olacak; fakat amatör ol
madığım için benim müddetim değişik olacak, ama
tör olduğu için diğer arkadaşın müddeti değişik ola
cak. Eğer ehliyetin vizesi, ehliyetin kontrolü başka, 
arabanın kontrolü başka diye ele alırsak, (ki öyle
dir) bunu ehliyete göre değil, doğrudan doğruya ara
banın kendisine göre bakmak lazım. Türkiye şartla
rında kullanılan muayene şekline göre bakmak lazım. 

Bu yönü ile sürücü ile ehliyeti arasında, araba ile 
vizesi arasında farklılık gördüğüm için aleyhinde ol
duğumu beyan etmek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon, buyurun. 
MILLÎ SAVUNMA, IÇIŞLERI VE DıŞIŞLERI 

KOMISYONU SÖZCÜSÜ ISMAIL HAKKI DEMI-
REL — Sayın Başkanım, bu konuda Sayın Genc'in 
önergesinde olduğu gibi, aynı bir süreye bağlanıyor, 
katılamıyoruz. Yönetmelikte bunlar tespit edilecektir; 
araçların cinsine, yapısına göre. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Görgülü, buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 

GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan, süre konusunda de
min maruzatta bulunmuştum, katılamıyoruz, uygun 
mütalaa etmiyoruz. Ayrıca muayenesini geçirmiş, sü
resi geçirilenin ayrı bir cezaya tabi tutulması da da
ha önceden komisyonlarda değerlendirilmişti. Bunlar 
çok az farkla aynı kategori içerisinde tabiri caizse, 
aynı terazide tartılabilecek büyüklükteki kusurlardı, 
bu nedenle tasnif üzferinde fazla durulmuştu. Her olay 
için âdeta birer para cezası tayin ediyormuş gibi, ko
nunun yayılması konusundaki şeye biz katılmıyoruz 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Görgülü. 
Değerli üyeler, Sayın Tutum'un birinci önergesi

ne «süre ile ilgili, amatör sürücülerle» ilgili önergesi
ne Sayın Komisyon ve Hükümet katılmıyor. Dikkate 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... önergenin dikkate alınması kabul 
edilmiştir. 

Sayın Tutum'un ikinci önergesinin lehinde aley
hinde söz isteyen?.. Sayın Barangil lehinde. 

Buyurun Sayın Barangil. 
İBRAHİM BARANGİL — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Madde iki ayrı hususu veya ihmali, eksikliği dile 

getiriyor. Birisi fennî muayeneyi zamanında yaptır
mamak. Bu, aslında fennî muayenesi zamanında ya-
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pılmamış bir aracın hiçbir noksanı olmadığı halde sa
hibinin yahut sürücüsünün ihmali yüzünden doğan 
bir hata ve cezaya tabi tutuluyor; ama fıkranın mü
teakip maddeleri freni bozuk, ışık donanımı bozuk 
aracı kullananlar; hem kullanan, hem karayolunu kul
lananlar için büyük bir tehlike yaratan eksikliklerdir. 
Bu ikisini birbirinden ayırmak lazım. Bir gün geç mu
ayeneye giden de aynı cezaya çarptırılacak; efendim, 
ışık donanımında tehlike yaratacak derecede eksiği 
olan bir araç sahibi de aynı cezaya çarptırılacak. Bu
nu birbirinden ayırmak en azından bir hukuk ve 
adalet ilkesi olarak düşünüyorum. 

Saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barangil. 
Sayın Komisyon, buyurun. 

MILLÎ SAVUNMA, IÇIŞLERI VE DıŞIŞLERI 
KOMISYONU SÖZCÜSÜ ISMAIL HAKKI DEMI-
REL — Sayın Başkanım, burada (a) ve (b) fıkraları 
var, Sayın Barangil (b) fıkrasını kaldırıyor mu bu 
önergesiyle anlayamadık efendim?.. 

CAHİT TUTUM — «a» nın çıkartılması. 
İBRAHİM BARANGİL — önerge değil efendim, 

ben Sayın Tutum'un önergesi hakkında konuştum. 
BAŞKAN — Sayın Tutum'un ikinci önergesi var

dı, bu önergede «muayene süresini geçirenlere yapı
lan ceza ile diğer noksanlardan mütevellit yapılan ce
za» arasında bir fark gösterilmişti. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DEMI-
REL — Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Demin Sayın Görgülü de katılmadıklarını birinci 

önerge münasebetiyle ifade etmişlerdi. 
Değerli üyeler, bu önergeye Sayın Komisyon ve 

Hükümet katılmıyor. Dikkate alınmasını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Sayın Gürel, sizin önergeniz. Açıklama yapacak 
mısınız?.. Buyurun efendim. 

HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Bu madde üzerinde yapılan görüşmeler, aşağı yu
karı trafiğe çıkmış bulunan bütün vasıtaların üzerin
de trafik kontrol esnasında görülebilecek her türlü 
gerek ışıklı, gerek ışıksız eksiklikleri ve noksanlıkları 
trafik zabıtasınca tespit edip cezalandırmayı öngörü
yor. 

Şimdi, burada biraz evvel görüşen bütün arka
daşlarımın hemen hemen ittifakla belirttikleri gibi, 

öyle haller olabilir ki yola çıkma anında hiçbir şey 
yokken, yola çıktıktan sonra sözkonusu olabilir. Bir 
farınız arızalanabilir, sinyal lambalarınız arızalana
bilir veya trafik kontrol esnasında sizin daha önce 
görmediğiniz, bilmediğiniz bir arıza başında yokken 
sonradan meydana çıkabilir. 

Verilen ceza ikibin lira gibi bir para cezası. Ben
deniz burada para cezasını hemen hüsnüniyetle bu arı
zayı bile bile yola çıkmamış bir arkadaşın ceza gör
mesini hoş görmediğim için ruhsatına bir işaret ko
nulmasını, biraz evvel Sayın Gürtan'ın da Almanya' 
dan verdiği misalde olduğu gibi ve kendisine bir müd
det verilmesini, bu müddet içerisinde düzeltilmemesi 
halinde para cezasının uygulanmasını öngören bir 
önerge verdim. Farı yanmıyor ise, bir şartım, bir kay
dım daha var, trafik emniyeti yönünden, trafik gü
venliği yönünden tehlike arz etmemesi halinde bu 
önergemde belirttiğim husus uygulanacak, eğer tra
fik yönünden cidden trafik güvenliğini tehlikeye dü
şüren bir hal var ise, elbetteki buna ,müsaade edil
mez, hemen orada düzeltilmesi yoluna gidilebilir. Aksi 
takdirde ruhsatın üzerine denecektir ki, sağ farınız 
yanmıyor, dolayısıyla bunu 24 saat içerisinde, üç sa
at içerisinde, beş saat içerisinde gideceği yere göre, 
tatil durumuna göre bir not konabilir, bir şerh ko
nabilir ve bu şerh ileriki ikinci bir kontrolda hâlâ 
yapılmamışsa, yerine getirilmemişse, cezası o anda 
ikincisinde verilebilir. 

Nitekim, daha önce İzmir'de yaptırdığım bir kon
trolda, radyonun ruhsatının içeride bulunması gerek
tiğini belirttiler; ama o zamana kadar böyle bir şey
le karşılaşmadığım için, «Yok dedim, şimdiye kadar 
ben böyle bir ikazla karşılaşmadım.» Ruhsatın üze
rine işaret koydular ve dediler ki : «Bundan sonra 
radyonuzun ruhsatı devamlı surette vasıtada buluna
caktır.» O günden bu yana benim ruhsatım arabam
da bulunur. 

Ayrıca, bir hususu daha belirtmekte fayda mü
lahaza ediyorum. Dükkânların kapalı olması, bayram 
ve pazar tatillerinin araya girmesi dolayısıyla yapı
lamaması hallerinin dışında, kendileri de pekâlâ he
men orada bu işi düzeltebilecek durumdadırlar. Eğer 
orada kendilerinin düzeltmesi mümkün ise, (Sürücü
ler tarafından) kenara çekilir, düzeltildikten sonra yol 
verilir; çünkü, zaten burada «ceza yazılır» diyor, «tra
fikten menedilir» demiyor. Maddenin (a) bendini de
ğiştirmiştim : «Bozuk araçları kullanan sürücülere 
iki bin lira para cezası...» Para cezasını vereceksiniz 
sonra yanmayan farla yola devam edeceksiniz. Böyle 
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olma yerine, müsaade edin zaten yola devam edecek
tir, hiç olmazsa daha evvel trafik para toplamak için 
yola çıkıyor endişesinden de kurtulmuş oluruz. 

önergemin lehinde oy kullanmanızı arz eder, say
gılar sunarım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürel. 
önergenin lehinde aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. 

Lehinde Sayın Gürtan. 
Buyurunuz Sayın Gürtan. 

HAYÂTI GÜRTAN — Sayın Başkanım, saygı
değer üyeler; 

Amacımız, vatandaşla görevli memur arasındaki 
ilişkiyi düzeltmek ve soruna sağlıklı bir çözüm bul
mak. Biraz evvel arza çalıştığım mesele, önergem ol
madığı için Sayın Gürel tarafından tekrar önergeyle 
dile getirildi. Bu bakımdan bir konuyu arz edece
ğim : 

Aklımda kaldığına göre, Batıda uygulanan iki kop-
yalı bir makbuzdur ve sanırım üzerindeki bilgiler de 
şöyle idi : İhbarname, uyarı, ihtarname, duyuru. Her 
ne denirse densin, bizde hangisi uygun bulunuyorsa bu 
söylenebilir. Sayın (X) sahibi, cürücüsü olduğunuz fa
lanca plakalı otobüs, minibüs, taksi, (her neyse) ara
cınızda aşağıda belirtilen noksanlık tespit edilmiştir. 
Tespit edilen bu noksanlığın veya noksanlıkların sa
at, gün, hafta içinde giderilerek bu ihtarnamenin, 
makbuzun, duyurunun, (her neyse) bu noksanlığı gi
deren firmanın, atölyenin, kişinin açık adres, imza ve 
firma kaşesine havi olmak üzere trafik şube müdür
lüğüne üç gün, bir hafta,, bir ay (her neyse) içinde 
getirmeniz veya taahhütlü postayla göndermeniz rica 
olunur. Trafik polisi, tarih, falan, imza... 

Aşağıda şunlar vardı efendim : Tespit edilen nok
sanlıklar : Noksanlığın tespit edildiği mahal, tarih; 
noksanlığın giderileceği son tarih. 

Altında da şöyle bir şey vardı : Yukarıda sözü 
edilen noksanlık, günü, saatinde tarafımdan gideril
miştir. Giderildiğini teyit ederim. İmza, adı ve soya
dı veya kaşesi. 

Bu şekildeki makbuz veriliyordu araç sahibine. 
Bu postayla veya (Ki, orada genellikle posta işliyor
du) bizzat götürüp veriyordunuz. 

Sayın Gürel biraz evvel şu hususa temas buyur
dular, son derece haklılar : Bizim karayollarımızda, 
eğer bu oluyorsa, geniş de telsizlerimiz var; bir son
raki merkeze anons edilir, denir ki : «Falanca pla

kalı arabada şu noksanük vardır, kendisine ilk mer
kezde düzeltmesi ihtar edilmiştir. Sinyal lambası yan-
mıyor.» Gerede'de oldu, Yeniçağ'da; Yeniçağ'da ol
du, Bolu'da; Bolu'da oldu, Düzce'de... Bunun yaptırıl
ması ve aracın tekrar kontrol edilmesi mümkündür. 
§ehir içerisinde aynı şey, keza mümkündür. Ekiplere 
anons edilir, bu yapılabilir. Maksat, ceza yazmak de
ğil zannediyorum. Maksat, bu noksanlığın giderilmesi
dir. Eğer çok sakıncalıysa, arabanın freni tutmuyor; 
haliyle bu trafikten menedilecektir. Böyle bir mak
buzla bu iş olmaz. Çekilecektir, içindeki yolcusu in
dirilecektir, araç trafikten alıkonulacaktır; ama sağ 
sinyal yanmıyor diye iki bin liralık bir ceza vermek, 
eğer ceza muratsa gayet tabiî bu böyle işler. 

Saygıdeğer Komisyondan ve üyelerden bu hususun 
bu şekilde kabul buyurulmasını arz ederim, saygılar 
sunarım Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Sayın Komisyonun görüşünü alayım. 

MILLÎ SAVUNMA, IÇIŞLERI VE DıŞIŞLERI 
KOMISYONU SÖZCÜSÜ ISMAIL HAKKI DEMI-
REL — Sayın Başkanım, Sayın Gürelin bu önergesi 
fevkalade sakıncalıdır. Hayatî önem taşıyor. Sağ farı 
yanmayan bir araç, yol verildiği, yani trafikten me-
nedilmediği zaman, bunun gece bir motosiklet olduğu 
zannedilir, gelir bir kaza olur. Bu kaza olduğu zaman 
bunun sorumluluğunu kim taşıyacaktır? Madde yerin
de tanzim edilmiştir, önergeye katılamıyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirel. 
Sayın Görgülü, buyurunuz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 
GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Aslında Sayın Demirel'in söylediklerine katılıyo
rum, Ayrıca, ihbarname düzenlemek gibi, polis me
murunu bugün ceza yazmak suretiyle bile önüne 
geçemediği fiilleri, yazışma suretiyle önüne geçebile
ceğine bizim * inanmamız mümkün görünmüyor. Ay
rıca, bunun polise getirebileceği evrak yükünün de ne 
olduğu üzerinde de sayın üyelerin durmasını arzu 
ediyorum; çünkü, bir taraftan bürokrasiden arındı
ralım derken, bir taraftan da polise artık tamir edip 
etmediğinin takipçiliğini de vermek, polisin işlerini 
son derece güçleştirir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Görgülü. 
Değerli üyeler, önergeye Sayın Komisyon, Sayın 

Hükümet katılmıyor. Dikkate alınmasını oylarınıza 
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sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Son önerge Sayın Barangü'in. 
Sayın Barangil; önergeniz üzerinde buyurunuz 

efendim. 
İBRAHİM BARANGİL — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 

Görüşmekte olduğumuz 34 üncü madde uygula
mada karşılaşılan çok büyük bir eksikliği tamamla
maktadır. Maddenin bütün içeriğiyle hemfikirim. 
Ancak, bir noktaya açıklık getirmek maksadıyla bu 
önergemi verdim. 

Arkadaşlar, trafik kazalarında yol, araç ve şahıs 
olarak bellibaşlı üç unsur görüyoruz, Bunlardan 
maddemizde mevzubahis olan araçtır. Kazaların da 
büyük bir< kısmı gündüz yanlış sollamadan, gece de 
bu ışık donanımlarındaki hatalardan doğmakta ol
duğu bilinen bir gerçektir. Maddenin önergemde işa
ret ettiğim kısmı daha açıklığa kavuşturulursa, bek
lenen gayeye daha mükemmel ulaşılacağı kanaatin
deyim. 

Fıkra aynen şöyle : «Muayene süresi geçirilen, 
servis freni, dış ışık donanımından yakını ve uzağı 
gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları nok
san veya bozuk araçları kullanan sürücüler cezalan
dırılır.» Peki, noksan değil, bozuk da değil; fakat bi
zim şoförlerimizin, gerek özel arabalarda, gerek kam
yonlarda tatbik ettiği çok yanlış uygulamaları var. 
Onlardan bazı örnekler verir ve bunlarla karşılaşır
sak bu maddede bunların cezasını bulabilecek miyiz, 
cezalandırabilecek miyiz?.. Hayır, 

Tatbikatta şoförlerin diliyle, onların terimiyle 
«Şeş - beş» dedikleri bir sistem var. Farın birisi zayıf 
birisi kuvvetli. Bilhassa gece karşıdan gejen sürücüyü 
hayatî tehlikeyle karşı karşıya bırakmakta. Bu tür 
bir araçta ne noksanlık var, ne bozukluk var. Buna 
ne uygulayacağız?.. Evvela bunu arz etmek isterim. 

İkincisi; fren lambalarında en çok gördüğümüz 
bir aksakük. Sürücü frene basınca lambalardan ken
disini takip eden sürücü önündeki aracın fren yap
tığım görüyor; ama orijinal frem lambalarının ampul
lerini değiştirmek suretiyle bunların birinin normal 
ampul, birinin kuvvetli yanan («Atom» filan diyor
lar, bir sürü isimler söyleniyor) bir ampul olması su
retiyle kendisini takip edenin karayolunu kullanmak

ta tehlikeye'düşürdüğü, gözünü aldığı ve bir kaza se
bebi olabileceği, hatta olduğu bilinen gerçeklerdendir. 
Buna ne yapacağız?., 

Ayrıca, yine frene basıldığı zaman plakanın altına 
konulan haricî ve ilave bir ampulle çok kuvvetli ya
nan bir lamba, oraya konan bir tesisle çok kuvvetli 
yanan bir lamba yine kendisini takip eden aracın sü
rücüsünü etkilemekte, gözünü almakta ve görüşünü 
tahdit etmektedir. 

Bunlar da tatbikatta çok karşılaşılan, eksik olma
yan, bozuk olmayan ışık donanımları olarak ve örnek 
bir şekilde gösterilebilir. 

Binaenaleyh, fıkrayı bu arz ettiğim eksikliklerden 
de arındırarak daha olumlu bir şekle sokmak için aynı 
şeyleri ilave etmek suretiyle (a) fıkrasının «Bozuk 
veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanan sü
rücüler» diye bir açıklık getirmeye çalıştım. Eğer bu 
değişikliği Sayın Komisyon da uygun ve faydalı mü
talaa eder, sizler de tasvip ederseniz, kanaatimce fık
ranın büyük bir eksikliği tamamlanmış olacaktır, 

Teşekkür eder, saygılarımı sunarım, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barangil. 
önergenin lehinde aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Komisyonun görüşü?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
M1REL — Sayın Başkanım; 

Sayın Barangü'in önergesine Komisyon olarak 
katılıyoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN.— Katılıyorsunuz. Teşekkür ederim. 
Sayın Görgülü. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 

GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan; 

Biz aslında bu teknik şartların.,.. Bu önerge, mad
denin teknik şartları kapsamadığından söz ederek bu 
noksanlığı tamamlamaya çalışıyor. Ancak Sayın Baş
kan, değerli üyeler, aslında (b) fıkrasındaki diğer ek
sik ve bozukluklar, yalnız burada noksanlıklar değil 
fazlalıklar da aslında bozukluktur. Fennî şartlarda 
tespit ederken bilfarz lambalar hakkındaki özellik
leri belirlediğimiz zaman bunun bu maddenin (b) fık
rasında belirtilen bozukluk kavramı içinde mütalaa 
edilmesi gerekecektir. Onun için katılamıyoruz 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Katılamıyorsunuz, evet. 
Değerli üyeler; 
önergeye Komisyon katılıyor, Sayın Hükümet ka

tılmıyor. 
önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önergenin 
dikkate alınması kabul edilmiştir. 

t « 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
117 nci Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum. 
35 inci maddede kalmıştık; 35 inci maddeyi oku

tuyorum. 
Muayeneye yetkili kuruluşlar 
MADDE 35. — Araçların muayeneleri, Karayol

ları Genel Müdürlüğüne ait muayene istasyonları ve
ya bu kuruluşun işletme belgesi ile yetki verdiği ka
mu, gerçek, tüzelkişi, kurum ve kuruluşlara ait mua
yene 'istasyonlarında yeterli makine ve gereçlerle ve 
yetkili kılınan görevlilerce yapılır. 

Özel muayeneler sadece Karayolları Genel Mü
dürlüğünün muayene birimlerinde yapılır. 

Askerî araçlarla, raylı sistemle çalışan veya iş ma
kinesi türünden araçların muayeneleri Yönetmelikte 
belirlenen esaslara göre tescilini yapan kuruluşlarca 
yapılır. 

Muayene istasyonlarında bulunacak makine, araç, 
gereç ile personelin nitelikleri, işletme, çalışma ve de
netleme usulleri ve İşletme belgesi ile yetki verilen 
muayene istasyonlarında alınacak ücretin tespiti ile 
diğer şartlar ve esaslar Bayındırlık Bakanlığınca çı
karılacak Yönetmelikte gösterilir. 

İşletme belgesi ile yetkili kılındığı halde, Yönet
melikte belirtilen işletme şartlarına uymayan ve mua
yeneleri gerektiği şekilde yapmayan, muayene istas
yonu işletenleri, oribin lira hafif para cezasıile işlet
me belgelerinin yedi gün geri alınması, tekrarında 
yirmibin lira hafif para cezası ile işletme belgelerinin 
onbeş gün geri alınması, ikinci tekrarında ise otuz 

Maddeyi önergelerle birlikte Komisyona veriyo
rum. 

Değerli üyeler; 

Birleşime 20 dakika ara veriyorum, 

Kapanma Saati : 16.25 

• 

bin lira hafif para cezası ve işletme belgelerinin süre
siz iptali cezası ile cezalandırılırlar. 

İşletme belgesi geri alındığı halde geri alma sü
resi içinde muayene yapan muayene istasyonu işle
tenleri onbin lira hafif para cezası ile cezalandırılırlar 
ve işletme belgeleri iptal edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye.j 

Sayın Bayer. Başka söz isteyen yok. 
Buyurun Sayın Bayer. 
M'UHSÎN ZEÂÎ BAYER — Efendim, muayene 

üzerinde yetkili Karayolları Genel Müdürlüğü kılı
nır. Karayolları Genel Müdürlüğünün verdiği izinler
le özel muayene istasyonları veya özel kuruluşlar 
muayene istasyonları açıyor; fakat kontrol mekaniz
masında Karayolları mı özel muayene istasyonlarını 
kontrol edecek, yoksa trafikle görevli Emniyet Ge
nel Müdürlüğü mü; bu açık değil. Ceza ımsurunu 
Karayolları mı verecek özel işletme muayene yer
lerine, Emniyet Genel Müdürlüğü mü; bu belli de
ğil. Bunun açıklanmasını istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Madde üzerinde başka sorusu olan sayın üye var 

mı?.. 
Sayın Barangil, buyurunuz. 
İBRAHİM BARANGÎL — Efendim, işletme ruh

satı geri alınan muayene istasyonları nasıl bilinecek; 
bu ilan mı edilecek?.. Buna ait de bir açıklama yok 
maddede; 

IKİNCt OTURUM 
Açılma Saati : 16.55 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KtTAPÇIGtL 
KÂTİP ÜYELER : Ali Nejat ALP AT, A. Güngör ÇAKMAKÇI 
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BAŞKAN — Evet efendim, teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Demirel. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Sayın Başkanım, dikkat buyurulursa mad
de tamamen Karayollarının görev sahası içine giriyor. 
Bu muayene istasyonlarına yetki ve sorumluluk ve
ren Karayolları olacağı için, Karayolları Genel Mü
dürlüğü bu kontrolü yapacak ve yetkiyi kullanacak
tır. Sayın Bayer'e bu şekilde cevap vermiş oluyorum 
efendim... 

MUHSİN ZEKAİ BAYER — Para kesemez ki, 
bu Kanuna göre ceza kesemez. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Efendim, istasyonların kontrolünü kaste
diyorum. Karayollarındaki trafik kontrolünü tabia-
-tiyle trafik polisi yapacaktır; arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Barangil'e herhangi bir cevabınız olacak 

mı? 

MİLLÎ SAVUNMA, (İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Sayın Başkanım; ruhsatı iptal edilenlerin 
tabiatıyla işyeri kapanacak demektir. Diğer ruhsatı 
iptal edilen müesseseler gibidir; «Bunlar ilen edilir» 
diye bir hüküm yoktur mevzuatımızda. Mühürlenir, 
kapatılır ve ruhsatı iptal edilir. İşyeri, başka bir sa
hada yine işe devam edecekse açılır, kendisine teslim 
edilir, 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde verilen önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüğülmekte olan Tasarının 35 inci maddesinin 

birinci fıkrasının aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Turgut TAN 

Madde 35. — Fıkra bir : Araçların muayeneleri 
Karayolları Genel Müdürlüğüne ait muayene istas
yonları veya bu kuruluş tarafından izin verilen kamu 
kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve tüzelkişilere ait 
muayene istasyonlarında yeterli makine ve gereçlerle 
ve yetkili kılınan görevlilerce yapılır. 

13 ^ 6 . 1983 O : 2 

* Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 35 inci maddesinin birinci fıkrasının 

ikinci satırındaki «Kamu, gerçek, tüzelkişi ve kuru
luşlara» ibaresinin «Kamu kuruluşları ile gerçek ve 
tüzelkişilere» ilavesiyle değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Necip BİLGE Mahir CANOVA 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 397 sıra sayılı Trafik Kanu

nunun 35 inci maddesi üçüncü satırı sonuna doğru : 
(..yetkili kılınan görevlilerce) kelimelerinden sonra 
(yapılır) kelimesinden önce : 

ı(Türkiye Şoförler Otomobilciler Federasyonu 
temsilcisi bir üyenin iştiraki ile) ibaresinin eklenmesi 
halinde, muayene kurulunda meslekten gelmiş bir 
uzman bulunacak, faydası olup zararı olmayacak
tır. 

Bu ibarenin araya eklenmesini saygı ile öneririm. 
A. Güngör ÇAKMAKÇI 

'BAŞKAN — Sayın Çakmakçı, önergesini geri 
alıyorlar. 

Yüksek Başkanlığa 
Karayolları Trafik Kanununun 35 inci madde

sinde Yönetmelikte belirtilen işletme şartlarına uy
mayan ve muayeneleri gerektiği şekilde yapmayan 
muayene istasyonu işletenleri için belirlenen cezaların 
en az iki katına çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

İbrahim BARANGİL 

BAŞKAN — Sayın Tan, tik önerge sizin... 
TURGUT TAN — Sayın Başkanım; önerge üze

rinde uzun 'boylu konuşmaya lüzum yok. Maddede 
herhangi bir değişiklik yapacak nitelikte değildir; 
sadece fikri daha açık bir şekilde ifadeye yöneliktir. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. 

CAHİT TUTUM — Lehinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 

v CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; aslında 
önergenin bu şekliyle ka'bul edilmesi halinde sanı
yorum ki, 35 inci maddenin ilk fıkrası daha net ha
le gelecektir. 

Yalnız, sayın önerge sahibi ile değerli Komisyon
dan bir noktanın dikkate alınmasını istirham ede
ceğim. O da; «Yetkili kılınan görevlilerce» deniyor. 
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Bu ibare bana göre fevkalade tehlikeli. Bir bakıma 
•belki zaruretten yazılmış; ama yetkili kılınan gö
revli, herhangi bir özel teşebbüste yetkili kişi, durup 
dururken birtakım kişilerin ekstra-legal bir pozis
yona getirilmes'i gibi, fevkalâde tehlikeli bir yönü 
var. Eğer bir kurum adına damga basmaya yetkili 
birisi var ise veyahut muayene yapmaya, eksper ola
rak orada muayene ile görevlendirilmiş bir kimse 
varsa yetkili odur. Ayrıca ona (x) veya (y) kuru
mundan veya resmî bir kuruluştan bir özel belge 
mi alacak bu yetkili kuruluş? Bu bence sakıncalıdır. 
Gerek resmî kuruluşlarda olsun, gerek özel kuruluş
larda olsun bu işte görevlendirilen kişiler zaten yet
kilidir. Bunun için ayrıca belge almayı gerektirecek 
bir ifadeden kaçınmak gerekir. 

Eğer saygıdeğer önerge sa'hibi «...ve yetkili kılı
nan görevlilerce» deyimini çıkarırlarsa, fıkra çok 
daha netleşir diye düşünüyorum. 

Saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önerge üzerinde Sayın Komisyonun görüşünü 

rica edeyim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
M'IREL — Sayın Başkanım; Sayın Tan'ın önerge
si birinci fıkrayı daha belirgin ve net hale getiriyor; 
katılıyoruz. Bu konuda Sayın Bilge'nin de bir öner
gesi var; aynı mahiyettedir. «'Kamu kuruluşları ile 
gerçek ve tüzelkişilere» tabiri kullanılıyor; onlara da 
katılıyoruz, önergenin aynen kabulünü arz ediyo
rum. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Görgülü. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 
GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan; biz de uygun müta
laa ediyoruz ve katılıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tan'ın ve Sayın Bilge'nin önergelerini bir

leştirmek suretiyle; Sayın Bilge'nin önergesinde, 
«Kamu, gerçek, tüzelkişi ve kuruluşlar» ibaresinin 
«Kamu kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişilere...» bi
çiminde değiştirilmesini istiyor. Sayın Tan, siz bu 
önergeye katılıyor musunuz?.. Komisyon ve Hükü
met sizin önergenize katılıyorlar; fakat Sayın Bilge' 
nin önergesindeki «kamu kuruluşları ile gerçek ve 
tüzelkişilere» ibaresinin de fıkrada kullanılmasını ı 
Komisyon ve hükümet istiyor. 

TURGUT TAN — Komisyonun böyle bir isteği 
yok efendim. j 

BAŞKAN — Evet, ifade ettiler; siz dinleyemedi-
niz galiba. «Sayın Tan'ın önergesine katılıyoruz; fa
kat Bilge'nin önergesinde yeralan (Kamu kuruluşla
rı ile gerçek ve tüzelkişilere) ibaresinin de girmesini 
istiyoruz» dediler; Sayın Demirel, böyle ifade ettiniz 
değil mi?.. # 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Sayın Başkanım; iki önergeyi mezcetmek 
için, dikkate alınmasını oylarsanız yeniden redakte 
ederiz. 

BAŞKAN — Evet, öyle yapalım. Ancak bir öner
ge daha var; Sayın Barangil'in. Onun hakkındaki gö
rüşünüzü de söyleyin, bari üçünü birden... 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Sayın Başkanım; Sayın Barangil'in öner
gesi cezaların iki katına çıkarılmasını öngörmektedir. 
Madde tetkik edilirse, buradaki cezaların ağır oldu
ğu bazı arkadaşlarca bize ifade edilmiştir. Biz yerin
dedir diyoruz metindeki müeyyideler. İki katına çı
karmak uygun olmayacaktır; katılmıyoruz. 

BAŞKAN — O halde Sayın Barangil'in önerge
lerini ayrı değerlendirelim. 

İBRAHİM BARANGİL — Söz hakkı vermedi
niz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Vereceğim efendim. Belki bu iki 
önerge ile sizin önergeniz de birleştirme düşünceleri 
vardır diye Sayın Barangil... 

Değerli üyeler; Sayın Tan'ın ve Sayın Bilge'nin 
önergelerini dikkate alınmak üzere oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Dikkate 
alınması kabul edilmiştir. 

Sayın Barangil, önergeniz üzerinde görüşmek üze
re buyurun. 

İBRAHİM BARANGİL — Sayın Başkan, değer
li üyeler; 

Bundan birkaç madde önce, fennî muayenesini 
zamanında yaptırmamış olanlara ikibin lira para ce
zası getirdik. Bu teklifle de, fennî muayeneyi usulü 
ile yapmayan, muayene yapmakla yetkili kılınan, 
müsaade edilmiş olan müessese, kurum, özel veya 
tüzelkişilere onbin lira para cezası getiriyoruz. 

Arkadaşlar; fennî muayene, trafik kazalarında ka
zanın bir faktörü olan araç unsurunun şartlara uy
gun, kaza yapmadan kusursuz hareketini mümkün 
kılan, buna müsait olup olmadığını saptayan bir mu
ayenedir. Bu maddeyi okuyunca ister istemez eskiden 
özel okullar hakkında söylenenler aklıma geldi. Bu-
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nu hatırlamamak mümkün değil zaten. Gayet, kolay
ca, hiç bakmadan «Fennî muayenesi yapılmıştır» di
ye kaşesini basan bir muayene istasyonuna herkes 
gider. Aslında trafiğe çıkması bile sakıncalı olan bir 
araç için «Fennî muayenesi yapılmıştır, karayolların
da serbestçe hareketine mani bir hal yoktur» diye ka
şe basan bir istasyona herkes giderse, trafik kont
rolü ve trafik kazalarını önleme bakımından getiri
len bu muayene şartı acaba tahakkuk edecek midir? 
Bir istasyona binlerce vasıta muayeneye gelecektir. 
Elbetki tüzüğünde, muayene istasyonları için bir mu
ayene ücreti de tayin edilecektir. Bu ücret karşılığın
da sorumluluğu olan, hakiki fennî muayeneyi yap
mayan istasyon çıkarsa ve bunu duyup, arızalı araç
larının fennî muayene zamanı geldiğinde hep oraya 
gidip orada kaşesini bastırırlarsa, fennî muayeneden 
Kanunun beklediği, toplumun beklediği fayda sağla
nabilir mi? 

Ben bu açıdan hiç olmazsa bu gibi istasyonların, 
Kanunda getirilen cezalar biraz daha artırılmak su
retiyle bu gibi gayri meşru yollara sapmalarının cü
zi de olsa önlenmesini düşündüm. Takdir sizlerin
dir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barangil. 
Bu önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Sayın Demirel; görüşünüz lütfen. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Sayın Başkan; daha evvel arz etmiştim, 
katılamıyoruz, ağır buluyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Görgülü; önergeye katılıyor musunuz? 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 
GÖRGÜLÜ — Biz de katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet önergeye katılmıyor. Önergenin dik
kate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alınma
sı kabul edilmemiştir. 

Maddeyi dikkate alınan önergelerle birlikte Ko
misyona veriyorum. 

36 ncı maddeyi okutuyorum. 

KISIM - V 
Sürücü Belgeleri ve Sürücüler 

Sürücü belgesi alma zorunluluğu 
'MADDE 36. — Motorlu araçların, sürücü belge

si sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında 

sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. 
Araçlar, bu kanunda sınıfları belirtilen sürücü bel

gelerine sahip sürücüler ile iki veya çok taraflı anlaş
malara göre sürücü belgesi bulunan veya geçerli 
Uluslararası Sürücü Belgesi olan kişilerce sürülebilir. 

Sürücü belgesine sahip olmadan araç süren ve 
sürülmesine izin verenler, beşbin lira hafif para ve 
on'beş günden iki aya kadar hafif hapis cezası, tekra
rında onbin lira hafif para ve iki aydan altı aya ka
dar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Bayer söz istediler. Başka söz isteyen?.. 
Yok. 

Buyurun Sayın Bayer. 

MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Efendim, Kanu
nun 3 üncü maddesinde bütün tarifler yapılırken, 
«Uluslararası Sürücü Belgesi»nin 'tarifi yoktur. Hiç 
olmazsa Komisyon ve Hükümet açıklarsa zabıtlara 
geçer, iyi olur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu maddeyle ilgili başka sorusu olan var mı efen

dim?.. Yok. 
Sayın Demirel; buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Özür dilerim efendim, anlayamadım. 

BAŞKAN — «Kanunda Uluslararası Sürücü Bel
gesine ait bir tarif yoktur, bu tarif nasıl yapılacak
tır?» diyorlar. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERt VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL— Ehliyetname sınıflandırması içinde var 
bu efendim; yani ehliyetnameler tarif edilirken 
«Uluslararası Sürücü Belgesi» geçiyor. 

BAŞKAN — Sayın Görgülü; böyledir değil mi 
efendim? 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 
GÖRGÜLÜ — Evet efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 36 ncı maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum. 
Sürücü belgesi alması zorunlu olmayanlarda ara

nacak şartlar 
MADDE 37. — Sürücü belgesi almaları zorunlu 

olmamakla beraber; 
Bisiklet kullananların 11, motorsuz taşıtları kul

lananlar ile hayvan sürücülerinin 15 yaşını bitirmiş 
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olmaları bedensel ve ruhsal bakımdan sağlıklı bulun
maları, zorunludur. 

Durumları bu madde hükmüne uymayanlara ta
şıt kullandıran ve hayvanları tevdi edenler bin lira 
para cezası ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkan; sorum var. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN — Buradaki «motorsuz taşıt» 

mefhumu içine acaba «Mobilet» denen şeyler giri
yor mu? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demirel. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Sayın Başkanım; mobiletler girmiyor; 
mobiletler motorlu taşıttır, motorlu bisiklet grubu 
içindedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka soru sormak isteyen sayın üye?.. Buyurun 

Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan; bedensel ve 

ruhsal yönden sağlıklı bulunmaları tespit mi ettiri
lecek, muayeneye mi sevk edilecek bunlar? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demıirel. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Efendim, aklî dengesi bozuk bir çocuğa 
hayvan sürüsünü teslim etmeyecekler mesela; bunu 
öngörüyor. 

CAHİT TUTUM — Sorum yanlış anlaşıldı Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan; burada bah

sedilen, «belgesi almaları zorunlu olmamakla bera
ber;» diye başlayan ve bisiklet kullananlarla motor
suz taşıt kullananlar için önceden bir ruhsat söz 
konusu olmadığına göre, ruhsal ve bedensel sağlık 
durumları nasıl tespit edilecek, bunu sormak iste
miştim? 

SALİH İNAL — Sorum var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın İnal; siz de sorunuzu sorun 

lütfen, 
SALİH İNAL — Sayın Başkan; ülkemiz bir ta

rım ülkesidir. Hal böyle olduğuna göre, köyde hay
van yetiştiren bir aile hayvanlarına baktırmak üzere 
13 - 14 yaşındaki çocuğunu da bunların başına gö
revlendirmektedir. Hal böyle olduğuna göre, şimdi 

13 veya 14 yaşındaki bir çocuk hayvan sürücüsü ola
mayacak durumdadır ve onun ana veya babası da 
cezalandırılma durumunda kalacaktır. Buna bir hal 
çaresi getirmek icap edecek. İlla ki, 15 yaşındaki bir 
çocuğu mu görevlendireceğiz bu iş için? Bu geçerli 
bir durum değildir. Buna lütfen cevap versinler. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demirel. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Sayın Başkanım; Sayın İnal ilk bakışta 
haklı görünüyor; ama biz karayollarındaki trafiği 
tanzim ediyoruz. Karayollarına hayvan sürüsünü gö
türen çocuk eğer muayyen yaştan küçükse veyahut 
aklî dengesi bozuksa, onlara hayvan sürüsünü teslim 
edenler* kullandıranlar sorumludurlar. Köyün mera
sında, bahçesinde, tarlasında hayvan sürüsünü götü
ren çocuklar buraya girmemektedir. 

Arr, ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler... 
HALİL GELENDOST — Sorum var efendim. 
BAŞKAN — Efendim; soru var mı diye sordum, 

işaret etmediniz. 

HALİL GELENDOST — Basit bir soru efen
dim : Acaba kağnı arabaları da bu hayvan sürücü
leri sınıfına dahil mi? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demirel. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Sayın Başkanım; kağnı arabaları dahil 
değil, bu Kanunun şümulü içine girmemektedir; arz 
ederim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 37 nci maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde kabul1 edilmiştir. 

38 inci maddeyi okutuyorum. 
Sürücü belgesi sınıfları 
MADDE 38. — Sürücü belgeleri, kullanılacak 

araçların cinslerine ve gruplarına göre aşağıdaki sı
nıflara ayrılmıştır. 

«Aj» Sınıfı Sürücü Belgesi, 
Motorlu bisiklet kullanacaklara, 

«A2» Sınıfı Sürücü Belgesi, 
Motosiklet kullanacaklara, 

«B» Sınıfı Sürücü Belgesi, 
Otomobil, minibüs veya kamyonet kullana 

caklara, 
«C» Sınıfı Sürücü Belgesi, 

Kamyon kullanacaklara, 
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«D» Sınıfı Sürücü Belgesi, 
Çekici kullanacaklara, 

«E» Sınıfı Sürücü Belgesi, • 
Otobüs kullanacaklara, 

«F» Sınıfı Sürücü Belgesi, 
Lastik tekerlekli tarım traktörü kullana
caklara, 

«G» Sınıfı Sürücü Belgesi, 
İş makinesi türünden motorlu araçları kul
lanacaklara, 

«H» Sınıfı Sürücü Belgesi, 
Özel tertibatlı olarak, imal, tadil veya teç
hiz edilmiş motosiklet veya otomobil tü
ründen araçları kullanacak hasta veya sa
katlara, 

«K» Sınıfı Sürücü Aday Belgesi, 
Yönetmelikte belirtilen şartlar ve esaslara 
göre, sürmeyi öğrenmek isteyen sürücü 
adaylarına. 

Verilen sürücü belgeleridir. 
Uluslararası Sürücü Belgesi, 
İki veya çok taraflı anlaşmalar uyarınca, sınıf

larına göre araç kullananlara belli süre ile verilen 
belgedir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. * 

SERDA KURTOĞLU — Bir soru ve teklifim 
var efendim. 

SADÎ ERDEM — Sorum var efendim. 
BAŞKAN — Sayın Kurtoğlu ve Sayın Erdem' 

in soruları var. 
Buyurun Sayın Kurtoğlu. 
SERDA KURTOĞLU — Efendim; maddede 

birtakım harfler kullanılmış. Bu harflerin enternas
yonal mahiyeti mi vardır, özelliği mi vardır; yoksa 
kendileri mi yazmışlardır? Eğer intihab edilen husus 
Komisyonun intihabı ise, o takdirde belgelerin tür
lerini de hatırlatacak bir harfin konmasını teklif ede
cektim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Erdem, buyurun efendim. 
SADÎ ERDEM — Teşekkür ederim Sayın Baş

kanım, 
Efendim, 38 inci maddede, motorlu bisiklet, mo

tosiklet, otomobil, minibüs, kamyonet ve kamyon 
vs. diye sayıyor; fakat bunların hiçbirisine dahil ol
mayan, ismi de başka olan ve halen karayollarımız
da, hatta şehirler içerisinde seyir eden birtakım va
sıtalar vardır; bunlar triportörlerdir. Bunlar üç te-

kerlidir; bazı yerlerde dolmuş olarak kullanılır, bazı 
yerlerde yük arabası olarak kullanılırlar, işte bu tri
portörler ne motosiklettir, ne motorlu bisiklettir, ne 
de kamyondur. Şimdi, bunu hangi gruba sokacağız? 

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

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım; Sayın Kurtoğlu «Bu 
harf grupları nereden çıkmıştır; Komisyonun icadı 
mıdır?» diye sordular. Beynelmilel sürücü ehliyetle
rinde bazı memleketlerde buna benzer harf grupları 
kullanılmaktadır. Biz de kendi bünyemize uygun ola
rak 'bunu tespit etmiş bulunuyoruz. 

Triportör sorusuna gelince : Triportörler, moto
siklet bölümünde yer almaktadır, orada tarifi ve tes
piti yapılmıştır. 

Ar?: ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

39 ur.cu maddeyi okutuyorum. 
Sürücü belgelerine ait esaslar 
MADDE 39. — Sürücü belgelerine ait esaslar 

şunlardır : 

a) Aa, A2 ve B Sınıfı sürücü belgesi alacaklar
dan, bu sınıflara giren araçları özel hizmetlerinde 
bizzat kullanacakları sürücü belgelerine «amatör sü
rücü» bir kazanç karşılığı kullanacak olanların sürü
cü belgelerine «profesyonel sürücü» kaydı konur. 
Kamyon, çekici ve otobüs kullananlar da~ profesyo
nel sürücüdür. 

Amatör sürücü belgesi ile profesyonel amaçla ta
şıt kullanmak yasaktır. 

b) Diğer araçları kullanma yetkisi : 
1. A„ F, G ve H sürücü belgeleri ile yanlız 

kendi sınıflanndaki araçlar, 

2. A2 sınıfı sürücü belgesi ile ^A, 
3. B sınıfı sürücü belgesi ile Fv 

4. C sınıfı sürücü belgesi ile B ve F, 
5. D sınıfı sürücü belgesi ile C, B ve F 
6. E sınıfı sürücü belgesi ile B, C, D ve F 

sınıfı sürücü belgeleri ile kullanılan araçlarda sürü
lebilir. 

Sürücü belgesi sahiplerinin sürücü belgesinin sı
nıfına göre sürmeye yetkili oldukları araçlar dışın
daki araçları sürmeleri yasaktır. 

c) Römork takarak taşıt kullanma : 
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B, C ve E sınıfı sürücü belgesi sahipleri, araçla
rına en çok yüklü ağırlığı, 750 Kğ.'a kadar olan (750 
Kğ. dahil) hafif römork takarak da kullanabilirler. 

Yüklü ağırlığı 750 Kğ. geçen römorkları taşıt
larına takarak kullanmak isterlerse ayrı bir sınavdan 
geçirilebilirler ve römorklu taşıt kullanabilecekleri 
belgelerine işlenebilir. 

d) Sürücü belgelerinin geçerlilik süresi : 
Sürücü belgelerinden (K) sınıfı sürücü aday bel

gesi altı ay geçerlidir. Diğer sürücü belgelerinin yö
netmelikte belirtilen esaslara göre beş yılda bir vize 
edilmesi veya İçişleri Bakanlığınca gerekli görüldü
ğünde değiştirilmesi zorunludur. 

Sürücü belgeleri vize edilirken altmışbeş yaşını 
dolduran sürücülerden ayrıca sağlık kurulu raporu 
istenir^ 

Vize edilmemiş sürücü belgesi ile araç kullanmak 
ve kullandırmak yasaktır. 

(G) sınıfı sürücü belgesi alacak olanlardan ara
nacak özel şartlar ile uluslararası sürücü belgeleri
nin veriliş şartları yönetmelikte gösterilir. 

Bu maddenin (d) bendi hükmüne aykırı olarak vi
ze edilmemiş sürücü belgesi ile araç kullanan ve kul
landıranlar bin lir apara cezası, 

(a), <b) ve (c) bentlerindeki hükümlere uymayan 
sürücüler ile bunlara araç kullandıranlar ikihin lira
dan beşbin liraya kadar hafif para cezası ile on gün
den kırkgüne kadar hafif hapis cezası, tekrarında 
beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ile 
onbeş günden iki aya kadar hafif hapis cezası ve 
sürücüler sürücü belgelerinin on günden bir- aya ka
dar geri alınması cezası ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir di
yeceği?.. Ydk. 

Madde üzerinde soru sormak isteyen sayın üye?. 
Sayın Avcı, Sayın Akkılıç, Sayın Tunçbay, Sayın inal 
soru sormak istemişlerdir. 

'Buyurun Sayın Avcı. 

E .YILDIRIM AVCI — Sayın Başkanını; bu 
Kanun yürürlüğe girdikten sonra yeni trafik ehli
yetleri düzenlenecek. Şu gördüğümüz isim ve harf
lere göre, bizim eski ehliyetlerimizi de değiştirme 
mecburiyeti hâsıl olacak midir; yoksa daha o ehli
yetler geçerliliğini muhafaza edecek mi? 

BAŞKAN —Teşekkür ederim. 
Sayın Akkılıç, buyurun. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkanım; «...bir 
kazanç karşılığı kullanacak olanların sürücü belge
lerine (profesyonel sürücü) kaydı konur.» deniliyor. 
Diyelim ki, bir otdbüs şoförü bir kazanç karşılığı 
otdbüsü ya da bir kamyon şoförü bir kazanç karşılığı 
kamyonu kullanıyor ve bunlar «profesyonel sürücü» 
adını alıyorlar. Oysa bu vasıtaların sahibi herhangi 
bir ücret almadan bunu kullanıyor; o takdirde bu da 
mı o gruba giriyor? Bunun açıklanmasında bence 
yarar vardır diye düşünürüm; yani o mal sahibidir, 
kullanıyor... 

Buna bende «kazanç karşılığı» değil de başka bir 
deyim bulunsa; yani «bunu meslek edinenlere» ya 
da «sürücülüğü meslek edinenlere profesyonel sürücü 
kaydı konur» şeklinde ifade edilse, daha iyi olmaz mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın Tunçbay, buyurun efendim. 
TÜRE TUNÇBAY — Sayın Balkanını; burada 

(d) şıkkında «Diğer sürücü belgderinin yönetmelikte 
belirtilen esaslara göre beş yılda bir vize edilmesi...» 
denmektedir. Bu terimlerin içinde (H) grubu da dahil
dir; yani (H) grubu; «Özel tertibatlı olarak imal, 
tadil veya teçhiz edilmiş mdtosiklet veya otomobil 
türünden araçları kullanacak hasta veya sakatlara» 
demektedir. 

Biliyoruz ki, bazı hastalıklar ve hastalar, bu belge 
ile araçlarını kullanmaktadirlar; ancak öyle hasta
lıklar vardır ki, sadece bir elinde sakatlık varken, al
dığı bu belge eğer beş yıl sonra tekrarlanaca'ksa, o 
zamana kadar belki her iki elini veya ayağını tutmuş 
olma ihtimali vardır. Yani, özellikle bizim bölümü
müzde «dıejenerati!» denen hastalıklar grubu vardır 
İki, artıp gider; Eğer hastaya her beş yıl sonra bakı
lacakla, sanıyorum ki, çok sakıncalı durumlar doğar. 

Onun için benim önerim, (H) grubu içinde olan
ların daha sik sağlık kurullarından geçirilmeleri ve 
belgelerinin yenilenmesi; yani daha kısa süreler için. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tunçfoay. 
Sayın tnal, buyurun. 

SALİH İNAL — Sayın Başkan; «Römork takarak 
taşıt kullanma» konusunda «B, C ve E sınıfı sürücü 
belgesi sahipleri, araçlarına en çok yüklü ağırlığı, 
750 Kg.'a kadar olan (750 Kg. dahül) hafif römork 
takarak da kullanabilirler.» deniliyor. Yine hemen 
burada vurgulamak istiyorum; bu ülkede her yörede 
makineli tarım yapılmaktadır. Bu tarım alanlarında 
traktör ve traktöre bağlı römork geniş ölçüde kul-
lani'lmatadıir. 
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Şimdi sualim şu oluyor; Neden diğer motorlu ı 
vasıtalar için «römork» konusunu öne alıyoruz da, 
ıbu tarım aletleri arasında yer alan traktör ve traktöre I 
takılan römork konusu ele alınmıyor? Bu bir. 

İkincisi; bir biçer - döver anacadde üzerinde gî- 1 
diyor .onun tamamlayıcısı olan saman balya makinesi I 
de ona akuple vaziyette yürütülmektedir. I 

Bu itibarla, bunlar neden burada yer almamıştır?.. 
Bunu istirham ediyorum. I 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. I 
Sayın Yarkın, buyurun efendim. I 
ŞERAFETTlN YARKIN — Sayın Başkan; 119 

uncu sayfada (c) bendinde römork takarak taşıt kul- I 
lanılmasından bahsedilmektledir. Orada sınıflar belir- I 
titdikten sonra, 75Q kilograma kadar takabilirler de
niliyor. Hemen altında ise «Yüklü. ağırlığı 750 Kg.'ı 
geçen römorkları taşıtlarına takarak kullanmak ister
lerse ayrı bir sınavdan geçirilebilirler...» diyor. I 

Ancak, Hükümet ve Bayındırlık, Ulaştırma, tmar 
ve iskân Turizm ve Tanıtma Komisyonunun getir
dikleri teklifte ise bu «geçirilirler» şeklindedir. I 

Özellikle ondan sonraki kısım daha önemli; «...ve I 
römorklu taşıt kullanabilecekleri belgelerine işlenebi
lir.» denilmıektedir; yani işlenmeyebiliyor da. Bu da 
hem Hükümet teklifinde, hem de Bayındırlık, Ulaş
tırma, tmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komis- I 
yonunun getirdikleri teklifte de «... ve römorklu taşıt 
kullanabilecekleri belgelerine işlenir.» diyor, «işlenir» 
olması lazım. I 

Bu nedenle bu ifade hatalı ise düzeltilmesi, değilse 
soru olarak soruyorum; neden bu şekilde ihtiyarî hale 
getirilmiştir?.. 

Teşekkür ederim efendim. I 
BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Komisyon, cevap vermek üzere buyurun I 

«fendim. 
MtLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım; Sayın Avcı, «Ehliyet
namelerimiz bu Kanun yürürlüğe girdikten sonra I 
tebdil mi edilecek, geçerlilik süresi ne olacaktır?..» 
diye bir soru sordular. I 

Ehliyetnameler bu Kanun yürürlüğe girdikten j 
sonra da geçerli olacaktır. Ancak, Emniyet Genel Mü- I 
dürlüğünde Bilgi İşlem Merkezi faaliyete geçtikten 
sonra yeni ehliyetnamelerle tebdil edilecektir. I 

Sayın Akkılıç; «Profesyonel ehliyet sahiplü şoförün 
dışında arabanın sahipleri arabayı veya taksiyi kul- I 
lanırsa, onlar da profesyonel ehliyet almak durumun- | 
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da mıdır?...» dediler. Evet; çünkü burada kastedilen 
şey ticarî amaçtır. Ticarî amaçlı kullanılan, ticarî 
amaçla karayoluna çıkan otobüs, taksi, dolmuş gibi 
araçların sahipleri kullanırsa yine profesyonel ehli
yet almak durumundadır veyahutta şoför kullanıyorsa 
o şoförler de profesyonel ehliyet alacaktır. 

Sayın Tunçbay; «Beş yılda bir sakatlar için vize 
yapılacak, bu sakatlar bu süre içinde ağır değişikliğe 
uğrarsa ne olacak?..» dediler. Diğer şoförler için de 
aynı soru sorulabilir. Trafik polisi kontrolü sırasın
da şüphelendiği durumlarda tekrar muayeneye sevk 
etme imkânına sahiptir, Kanun bu yetkiyi tanımak
tadır. 

Sayın İnan; «Biçerdöverler karayoluna çıktığı za
man römork taşıyorlar akuple olarak; bunlar için bir 
hüküm yok.» dediler. Bunlar iş makinesidir, mütehar
rik makineler sınıfına girmektedir. Özel izinle karayo
luna çıkarlar. Bunun için ayrıca hüküm vardır. 

Sayın Yarkın haklı efendim,, Orada bir yanlışlık, 
bir tapaj hatası var. Düzeltilmesi gerekiyor. Bayın
dırlık Komisyonunun metninin aynen bu tarafa da 
geçirilmesi lazım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, madde ile ilgili iki önerge var; 

okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Tasarının 39 uncu maddesinin 
son paragrafında yer alan «... ile on günden kırk güne 
kadar hafif hapis cezası...» ibaresinin metinden çıka
rılmasını arz ve teklif ederim. 

Cahit TUTUM 

Danışma Meclisi Sayın Divan Başkanlığına 
397 Sıra Sayılı Karayolları Trafik Kanun Tasarı

sının 39 uncu maddesi (b) fıkrasının 3, 4, 5 inci 
maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunu 
saygılarla arz ederim. 

Recai DİNÇER 

«Madde 39. — 

3. C sınıfı sürücü belgeleri ile B, 
4. D sınıfı sürücü belgeleri ile C ve B, 
5. E sınıfı sürücü belgeleri ile B, C ve D» 
BAŞKAN — Sayın Tutum, buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Önergem, 39 uncu maddedeki müeyyidelerde gö

rebildiğim bir ifratı hafifletmek amacını gütmektedir. 
39 uncu maddenin (c) bendinin hemen üstünde bir 

cümle bulunmaktadır, aynen okuyorum; «Sürücü 
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'belgesi sahiplerinin sürücü belgesinin sınıfına göre 
sürmeye yetkili oldukları araçlar dışındakS araçları 
sürmeleri yasaktır.» 

Bu yasağın cezası da son paragrafta gösterilmiştir. 
Şimdi, öyle anlaşılıyor ki, 38 inci maddedeki ge

nel ilke ile bağlı kalırsak, amatör ehliyete sahip be
nim gibi bir kimse motorlu bisiklet kullanamayacak
tır yahut ben öyle anlıyorum. 

Bİr otobüs şoförü veya ağır vasıta şoförü bir mo
torlu bisiklet kullanamayacaktır. Herhalde benim an
lamadığım bir neden olsa gerek diye düşünüyorum. 
Ya ben yanlış yorum yapıyorum veyahut yorumum 
doğru ise benim şimdiden kestiremediğim çok ciddî 
bazı nedenler var demektir. Kendi açımdan düşündü
ğümde; bana tatbiki mümkün bu müeyyidenin ne 
ölçüde haklı olabileceğini düşündüğüm zaman doğ
rusu tepki gösteriyorum. Ben kullanabilirim, demek 
ki ben kullanamayacağım; Tamam; saygı ile karşılı
yorum. Demek ki, benim gibi amatör ehliyetli olan 
bir kimseye karayolunda motorlu bisiklet kullandır
mayacak. Kullandırılmasın; ama izin versin de bir eh
liyet sahibini bu kadar ağır ceza ile de tehdit etmesin; 
yani şurada gördüğüm kadarı ile 40 güne kadar ha
fif hapis cezası verecek. Bu çok ağır; yani «...ikibin 
liradan beşbin liraya kadar hafif para cezası...» na 
evet; ki, bu da çok ağır bir şey; ama ağır vasıta eh
liyetli bir kimseye, böyle bir şeye teşebbüs etti diye 
bu kadar ağır bir cezanın öngörülmesi hangi ceza 
ilkesi ile bağdaşabilir?.. 

Önergem para cezasını ipka etmekte, yerinde bı
rakmakta; ama hapis cezasını kaldırmayı öngörmek
tedir. 

Saygı ile arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
önergenin leh ve aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
MILLÎ SAVUNMA, IÇIŞLERI VE DıŞIŞLERI 

KOMISYONU SÖZCÜSÜ ISMAIL HAKKI DE-
MIREL— Sayın Başkanım; Sayın Tutum'un öner
gesine katılamıyoruz. Bir kamyon kullanan kişi ko
laylıkla motosiklet kullanamaz. Motosiklete intibak 
etmesi gerekir. Kamyonu bırakıp motosiklete binen 
insan ilk anda buna intibak edemez. Sakıncalı görül
mektedir, mahzurlu görülmektedir. Onun için öner
geye katılamıyoruz. 

Verilen ceza da uygundur efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirel. 
Sayın Hükümet Temsilcisi, buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 
GÖRGÜLÜ — Biz de aynı gerekçelerle katılamıyo
ruz. 

BAŞKAN — Katılamıyorsunuz, 
Değerli üyeler; önergeye Sayın Komisyon ve Sa-̂  

yın Hükümet katılmıyor. Dikkate alınmasını oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
önergenin dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Sayın Dinçer; önergenizle ilgili buyurun efendim. 
RECAt DİNÇER — Sayın Başkan, çok muhte

rem arkadaşlarım: 
Elbetteki biz teknisyenler olarak, konuyla ilgili, 

konudan anlayan arkadaşlar olarak gelen bu Yasa 
Tasarısına yardımcı olmaktayız. Nitekim, perşembe 
gününden bu yana bir hayli yardımcı olduğumuzu 
tahmin ediyorum. 

Bu maddenin özeti: Ehliyetlerinin birbirlerinin ye
rine geçmesi yahutta bir ehliyetle diğerlerinin kulla
nılması keyfiyetidir. 

Şimdi ben 1957 yılında ağır vasıta ehliyeti almış
tım. Daha önceden de bir motosiklet ehliyeti almış
tım. Zaman geçtikten sonra, «Ağır vasıta ehliyeti 
atanlar motosiklet, otomobil kullanabilir» deniliyor
du. Şimdi, bu maddenin (b) fıkrasını eğer dikkatle 
takip edecek olursak; 3 üncü, 4 üncü, 5 inci diziler 
esasında çarpık gelmektedir. Zira, burada bir kam
yon kullanan kişi otomobili haliyle kullanır; ama 
otomobili kullanan bir kişinin elbetteki kamyonu 
kullanması mümkün değildir. 

Şimdi, Tasarıda bu şekilde gelmiştir; ancak, oto
mobil kullanan bir insan bir traktörü kullanabilir 
mi?.. Bu mümkün değildir. Ben 15 sene trafik komis
yonu üyeliği yaptım, teknik ziraat müdürü olarak. 
Zaten komisyon üyesi olarak geçiyordu, biz itiraz et
medik. Nitekim bu konu benim aynı zamanda ihtisas 
dallarımdan bir tanesidir. Ben traktöre o 15 sene mes
lek hayatımda binemedim; yani ağır vasıta ehliyetim 
olduğu halde; bazen traktör bakım ve kullanma kurs
ları açtığımızda bir traktörü bir türlü kullanamadım. 
Nitekim, sonradan tabiî bu konuyla ilgili birtakım 
kendimizi geliştirmemiz sonunda bir traktöre binip 
de tarlaya çıkabilir; ikileme, üçleme vesaire yapıla
bilir ve asfalt üzerinde götürebilme imkânımız ola
bilir, ama ben ağır vasıta ehliyeti olan bir kişi olarak 
20 seneden sonra ancak bir traktörü kullanma duru
muna geldim. 

Bu bakımdan buradaki ifadenin şu şekilde dizil
mesi çok yerinde olacaktır; müsaade ederseniz onu 
arz ediyorum : 
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Hep beraber izleyelim maddenin (b) fıkrasının 
3 üncü bendini; «C sınıfı sürücü belgesi ile B» yani 
(B) sınıfı sürücü belgesi otomobil, minibüs, kamyo
nettir. Bu belge ile (F)'de yazılı olan araçlar, traktör 
kullanılır mı?.. Tabiî ki, kullanılmaz. Kamyon, mini
büs ayrı, traktör çok ayn bir konudur. Bu bakımdan 
bu bendin (C) sınıfı; yani kamyon kullanan (B)'yi; 
yani otomobil, minibüs, kamyonet kullanması doğal 
olacaktır. Ancak, traktör kullanması ayn bir konu
dur. 

Diğer dördüncü maddede de; (D) sınıfı sürücüsü 
belgesi ile (C) ve (B)'nin kullanılması; beşinci madde
de de; (E) sınıfı sürücü belgesiyle de (B), (C) ve (D); 
yani hiç bir önemli değişiklik yapmıyoruz. Traktör 
apayrı bir konudur. Traktör kullanma ve bakım kurs
larım biz trafikle, emniyet müdürlüğüyle beraber ya
pıyorduk; bu bambaşka bir konudur. Hiç bir zaman 
bir trafik polisi kesinlikle bir traktörün bakım ve kul
lanmasını kendisi de yapamaz. Onun için, apayrı 
olması münasebetiyle traktörü bundan ayıralım. 
Hatta 41 inci maddede de buna atıf yapan bir öner
gem daha olacak. 

Saygılarımla arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
Bu önerge üzerinde lehte ve aleyhte söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
Buyurun Sayın Demirel. 

MİLLÎ SAVUNMA,. İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Sayın Başkanım; katılamıyoruz bu öner
geye. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Görgülü. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 

GÖRGÜLÜ — Biz de uygun mütalaa etmiyoruz; 
onun için katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet önergeye katılmıyorlar. Dikkate alın
masını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... önergenin dikkate alınması kabul edilme
miştir. 

Maddeyi dikkate alınan önergeyle birlikte Ko
misyona veriyorum. 

40 inci maddeyi okutuyorum. 
Yabancıların ülkelerinden ve Türk vatandaşları

nın dış ülkelerden aldığı sürücü belgelerinin geçerliliği 
MADDE 40. — Yabancı ülke sürücü belgelerine 

ait esaslar: 
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a) Türk vatandaşlarının dış ülkelerden aldıkları 
geçerli sürücü belgeleri, 41 inci maddedeki şartlar 
aranarak sınavsız olarak karşılığı veya dengi sürücü 
belgesi ile değiştirilir. 

Yurda geçici olarak gelen yabancı sürücü belgeli 
Türk vatandaşları cinsi için geçerli sürücü belgeleri 
ile beraberlerinde getirdikleri veya Türkiye'de kayıt 
ve tescil edilmiş taşıtları kullanabilirler. 

b) İlgili kanunlar ve ikili veya çok taraflı anlaş
ma hükümleri saklı kalmak üzere, yabancılar, ülke
lerinden aldıkları, cinsi için geçerli sürücü belgeleri 
ile beraberlerinde getirdikleri araçları ülkemizde kul
lanabilirler. İstekleri halinde bunlara sürücü belgele
rinin karşılığı veya dengi olan ve 38 inci maddede sa
yılan sürücü belgeleri de verilebilir. 

Yabancıların, sürücü belgelerinin değiştirilme 
esasları ve Millî ehliyetnameleri ile ülkemizde tescil 
edilmiş araçları kullanabilmelerine ilişkin esaslar yö
netmelikte gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. » 

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

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diyeceği 
var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir, 

41 inci maddeyi okutuyorum. 
Sürücülerde aranacak şartlar 

MADDE 41. — Sürücü belgesi alacaklarda aşağı
daki şartlar 'aranır: 

a) Yaş şartı: 
A± ve A2 sımfı sürücü belgesi alacakların 17, 
B sınıfı amatör sürücü, 
F, H ve G sınıfı sürücü belgesi alacaklarla, 
B, C, D sınıfı profesyonel sürücü belgesi alacakla

rın 18, yaşım bitirmiş, 
E sınıfı profesyonel sürücü belgesi alacakların ise 

22, yaşını bitirmiş ve en az iki yıllık C ve D sınıfı 
profesyonel sürücü belgesine sahip olmaları, 

b) Öğrenim şartları: 

F, G ve H sınıfı sürücü belgesi alacakların okur 
yazar, diğerlerinin en az ilkokulu bitirmiş bulunma
ları, 

c) Sağlık şartları: 
Vücut yapısı ve ruh sağlığı bakımından Yönetme

likte belirtilen şartlara sahip olmaları, 
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d) Sınavlarda başarı şartları : 
Yazılı veya test ve uygulamalı (K sınıfı için sade

ce yazılı) sınavların başarılması, 
e) Suçlu olmama şartları: 
1. Sürücü belgesi alacak olanların, Türk Ceza 

Kanununun; 
403, 404 ve (50, 51/2, 461 son veya 462 maddele

rinden biri ile beraber uygulanmadığı hallerde) 
448-450 ve ayrıca 495-499 maddelerindeki suçlardan 
hüküm giymemiş olmaları, 

2. Aynı kanunun 414-418, 429-436 ve (50 51/2, 
461 son veya 462 maddeleri ile beraber uygulanmış) 
448-450 maddeleri ve 491-493; 5010, 503-506, 508-510, 
512-572/2 nci madelerinde yazılı suçlardan profesyo
nel sürücü adaylarının birden fazla, diğer sürücü 
adaylarının ise başvurma tarihinden önceki on yıl 
içinde ikiden fazla hüküm giymemiş olmaları, 

F) Aynı sınıf sürücü belgesinin bulunmaması 
veya belgelerin geri alınmamış olma şartı : 

Önceden yerilmiş aynı sınıf bir başka sürücü bel
gesinin bulunmaması sürücü belgelerinin süresiz geri 
alınmamış olması veya geçici olarak geri alınmış ise 
sürenin dolmuş bulunması, 

Zorunludur. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAL HAKKI DE-
M1REL — Sayın Başkanım; maddede bir hata ya
pılmış, öncelikle onu düzeltmek istiyoruz. 

Maddenin sondan yedinci satırında «512-572/2» 
yazılmış. Halbuki bunun «512, 572/2» şeklinde ol
ması gerekir; yani aradaki işaret tire değil virgül ola
cak. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Divan Üyesi Sayın Çakmakçı'nm da sizin işaret 

ettiğiniz düzeltmeye benzer b'ir düzeltmesi var. (1) 
rakamıyla ifade edilen bendin ikinci satırında ve 
(2) rakamıyla ifade edilen bendin birinci satırında 
«461 son» ibareleri geçmektedir. «461» ile «son» ara
sına bir taksim işareti konması gerekmez mi diye 
sorarlar?... 

Siz onu tetkik edinceye kadar ben de bu madde 
üzerinde söz almak isteyen sayın üyeleri tespit etmek 
istiyorum... 

Sayın Erginay, işaret buyurdunuz; soru mudur 
yoksa madde üzerinde konuşmak mı istiyorsunuz? 

AKİF ERGİNAY — Efendim, biraz mahiyeti 
itibariyle ve bir de düzenleme şekli itibariyle arzım 
olacak. 

I BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Vardal, siz Sayın Erginay'dan daha önce 

işaret etmiştiniz. Madde üzerinde mi konuşacaksınız 
I efendim? 

İSA VARDAL — Sayın Başkan, (2) nolu ben-
I din ikinci satırında «512-572/2» yazılıydı; onu dü

zelttiler. Bu konuda benim bir önergem var idi. Bu
nu düzelttiklerine göre, benim önergemin hikmeti 
vücudu kalmadı. Ben ondan evvel, mademki bu 

I önerge konusunda herhangi bir şey söylememize 
imkân kalmadı; maddenin o bendinin diğer konu-

I lan hakkında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Hay hay efendim, evvela size, son-
I ra Sayın Erginay'a söz vereceğim. 

İSMAİL ŞENGÜN — Ben de önergelerim üze
rinde söz alacağım Sayın Başkan. 

I BAŞKAN — Tabii efendim, sırası gelecek. 
I Sayın Vardal, buyurun efendim. 

İSA VARDAL — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Görüşmekte olduğumuz maddenin ikinci bendi, 
I adlî sicil kayıtlarından hangilerinin bulunması halin

de sürücü belgesi verilemeyeceğini göstermektedir. 
Bendin birinci satırında «414-418, 429-436» mad

deleriyle sabıka kaydı bulunan kişilere sürücü bel
gesi verilmeyeceği yazılıdır. Buradaki 414-418 inci 
maddeler, Türk Ceza Kanununda zorla kaçırma fi
illerini düzenlemektedir. 429-436 ncı maddeler de 
bunun mütemmim durumlarını düzenlemektedir ki, 
bunlardan 429 uncu madde «Kız ve kadın ve erkek 
kaçırma» 430 uncu madde «Şiddet ve tehdit kullan-

I ma» başlığını taşımaktadır. 

I 432 nci maddede; (ki üzerinde en çok durduğum 
maddeler 432, 433 ve 434 üncü maddelerdir) «Yu-
karıki maddelerde yazılı cürümlerden birinin faili, 

I kaçırdığı veya alıkoyduğu kimseyi hiçbir şehevî ha-
I rekette bulunmaksızın kendiliğinden kaçırıldığı eve 

veya ailesinin evine iade eder veyahut ailesi tara
fından alınması mümkün olan emniyetli diğer bir ye
re getirip serbest bırakırsa, 429 uncu maddede ya-

I zıh halde 'bir aydan bir seneye kadar (cezanın mik
tarına dikkatinizi çekmek istiyorum sayın arkadaş
lar), 430 uncu maddede yazılı halde altı aydan üç( 

I seneye kadar, 431 inci maddede yazılı halde bir se
neden beş seneye kadar hapis cezasıyla cezalandı
rılır.» denmektedir. 

433 üncü maddede; «Yukarıki maddelerde yazılı 
cürümlerden biri mahzâ evlenmek maksadıyla iş-

1 lenmiş ve bir gûna tecavüz vuku bulmamış ise fail 
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hakkında tayin olunacak ceza üçte birden yarıya ka
dar indirilir.» denmektedir. 

434 üncü maddede, «Kaçırılan veya alıkonulan 
kız veya kadın ile maznun veya mahkûmlardan biri 
arasında evlenme vukuunda koca hakkında hukük-u 
âmme davası ve hüküm verilmiş ise cezanın çektiril
mesi tescil olunur.» denmektedir; «tecil olunur» den
mesi lazımdır. 

Bu durumda Türk Ceza Kanununun 432, 433 ve 
434 üncü maddelerinin metinden çıkarılması gere
kir kanısındayım. Çünkü buradaki sanığın hareket
leri icabında evlenmek vaadiyle, evlenmek niyetiyle 
yapılan hareketlerdir. Türkiye'nin sosyal durumu da 
göz önünde tutulduğunda, bu gibi hareketler bizim 
vatandaşlarımız için olağan bir hareket sayılmakta
dır. 

Metinde Türk Ceza Kanununun 125 ve mütea
kip maddelerde devletin şahsiyetine karşı işlenen 
cürümlerde bu yasaklama getirilmiyor da; 432, 433 
ve 434 üncü maddelere göre işlenen bir suçtan sa
bıkası bulunan kişiler hakkında bu yasaklama ge
tiriliyor... Benim şahsi kamma göre, bu biraz bün
yemize uygun olmayan bir yasaklamadır. 429-436 
arasındaki maddelerden; 432, 433 ve 434 üncü mad
delerin çıkarılması gerekir kanısındayım. 

'Diğer taraftan, emniyeti suiistimal suçlarında da 
verilecek olan cezanın miktarları göz önünde tutul
duğunda, 'bu ceza ile mahkûm olan, ki maddede ön
görüldüğü gibi, «'Profesyonel sürücü adaylarının bir
den fazla, diğer sürücü adaylarının ise başvurma ta
rihinden önceki on yıl içinde ikiden fazla hüküm 
giymemiş olmaları»nın bu bakımdan da biraz ağıi* 
bir hüküm olduğu kanısındayım. 

Gerçi bu konuda b'ir önergem yok; ama Ko
misyonun buna katılması halinde bu düzeltilmenin 
yapılmasının mümkün olacağı kanısındayım. Bu ko
nuda ayrıca önerge olup olmadığını bilmiyorum. O 
nedenle Komisyonun takdirine bırakıyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Madde üzerindeki görüşmelere devam etmeden 

önce Sayın Vardal'ın bahsettiği bu husus hakkında Sa
yın Komisyonun ve Sayın Hükümetin görüşünü al
mak istiyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİ3YONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım; bu kız kaçırma ve ceb
ren ırza geçme olaylarında genellikle şoförler araç
larla bu suçu işlemektedirler ve tatbikatta bunu çok 

görmüşüzdür. Madde yerindedir. Onun için Sayın 
Vardal'ın bahsettiği hususa katılamıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 
GÖRGÜLÜ — Biz de katılamıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim; o halde 
madde üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Sayın Erginay, buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, benim sözle

rim daha çok redaksiyona taalluk ediyor. Onun için 
bilaıhara konuşayım efendim. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim Sayın Ergin
ay. 

Sayın Şenıgün, sizin iki tane önergeniz var, buyu
run. 

İSMAİL ŞENGÜN — Önergeler okundu mu Sa
yın Başkan?... 

BAŞKAN — Bir tereddüt oldu galiba, Sayın Şen-
gün'ün pnergelerini okuyorum : 

Madde 41'de A-l sınıfı sürücü belgesi alacaklar 
için yaş şartının 17'den 15'e indirilmesi, birinci öner
ge bu. 

İkincisi : 41 (b)'de okur - yazarlık şartının (A) sı
nıfı sürücülere de uygulanması. 

Evet, buyurun Sayın Şengün. 

İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım; 
Son yıllarda Anadoluda çok yaygın bir vasıta or

taya çıktı. Bisikletle motosiklet arası; Kanun Tasa
rımızda da motorlu bisiklet olarak ismi geçiyor, yay
gın ifadesiyle möbilet. 

Möb'ilet, ağırlık itibariyle, tahmin ediyorum 10 
kilogram civarında bir vasıtadır. Kanun Tasarısında 
mdbiletle motosiklet kullanacak kişiler yaş grubu iti
bariyle aynı gruba sokulmuş ve yaş 17 olarak tespit 
edilmiş, 

Değerli arkadaşlarım; 
Motosikletlerin hacmini bir düşünürseniz, mobilet 

bunun yanında fevkalade küçük bir vasıta olarak 
kalır. Motosikletler 200, 300 hatta daha da yüksek 
kilolara kadar çıkabilmekte; fakat mobilet ancak 
1 0 - 1 5 kilogram civarında olabilmektedir. Önergem
de, motorlu bisiklet, yani mobilet kullanacaklar için 
yaş haddinin, motosiklet kullanacaklar için konulmuş 
olan yaş haddinin aşağısında tespit edilmesi arzu edil
mektedir. 

Motorsîklet kullanacaklar için 17 olan yaş haddi, 
möbilet kullanacaklar için 15 olduğu takdirde şöyle 
bir durum ortaya çıkacaktır : Bütün Avrupa ülkelerin
de möbilet kullanma yaşı genellikle 14 veya 15'tir. Ben 
hiç zannetmiyorum ki, 14, 15 yaşındaki Türk çocuğu, 
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fizikî ve bedensel yapısı itibariyle 'bir italyan, bir 
Fransız çocuğunun dalha aşağısında kalsın. Yani, Av
rupa ülkelerinde mobilet kullanacaklar için 14-15 
yaş ortaya konmuş iken, biz niçin kendi çocuklarımız
da 17 yaş aramaya devam edelim?... Bu birincisi. 

İkincisi; biraz önce ifade ettiğim gibi, motosiklet 
kullanmak daha büyük 'bir yaşı gerektirebilir; kafa 
yapısı itibariyle ve fizik gücü .itibariyle, biraz önce 
ifade ettim. Çünkü motosikletler hacim itibariyle daha 
büyüktürler. Bu nedenlerle önergeyi vermiş bulunu
yorum. Bütün Türkiye çapında yaygın bir araç, va
sıta haline gelen mohiletleri kullanacaklar için 15 ya
şının asgarî yaş haddi olarak belirlenmesini istihram 
ediyorum. 

ikinci önergeme, aynı rnobiletleri kulanacâklar için 
, okur -• yazarlık şartının kâfi olmasını öneriyorum. 
Ayrıca bir ilkokul diplomasının gerekli olduğu kanı
sında değilim. Bunu da şunun için söylüyorum : Ana-
dolunun pek çok şehirlerinde bugün 50-60 yaşlarında
ki insanlar dahi mobilet kullanabilmektedir. Gayet 
tasarruflu ve bisikletle motosiklet arasında bir vası
ta olduğu için de, hızla gidebilen gayet efektif bir 
araçtır. 

Şimdi, eğer ilkokul mezunu değilse; 50-60 yaşın
daki veya 40 yaşındaki kişiler mobilet kullanamaya
caklardır; onlara mobilet sürücü belgesi verilemeye
cektir. 

Onun için Değerli Komisyonumuzdan da istir
hamım, mobilet sürücüleri için yaş sınırının 15 ola
rak tespit edilmesine muvafakat etmelerini, aynı za
manda ilkokul diploması aranmamasını, sadece okur
yazarlığın kâfi görülmesini saygılarla arz ediyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Bu önergelerin lehinde, aleyhinde söz isteyen sa

yın üye?... Sayın Aşkın?... 
AYDEMİR AŞKIN — Lehinde Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lehinde, buyurun efendim. 

AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, 
önergenin lehinde konuşacağım; çünkü yaklaşık 

olarak 10 sene Fransa'da, gerek tahsil, gerek çalışma 
dolayısıyla kaldım, orada mobilet ve motosiklet ara
sındaki farklar çok açık bir şekilde belirtilir; gerek 
yaş bakımından, gerekse diğer şartlar bakımından mo-
biletle bisiklet arasında, aşağı yukarı fark aranmaz. 

Bunun ötesinde iki önemli neden bizi bu farkı 
buraya getirmeye zorluyor. Birincisi; o ülkelerdeki, 
yani Batı Avrupa ve Kuzey Avrupa ülkelerindeki yaş 
haddi ile Türkiye'deki yaş haddini hiçbir zaman mu

kayese edemezsiniz. Türkiye'de 14 yaşındaki bir ço
cuğun olgunluğu, hiçbir zaman bir kuzey ülkesinin 
14 yaşındaki çocuğunun olgunluğuyla mukayese edi
lemez. Çünkü, bizim ülkemizde iklim şartları dola
yısıyla ve gerekse yaşam şartlan dolayısıyla çok daha 
erken olgunlaşma vardır. Dolayısıyla, o ülkelerde 21 
yaşında olan bazı 'halkları elde etme, bizde kızlarda 
16, erkeklerde 18'dir. O halde bu yaş farkını mutlaka 
dikkate almak zorundayız ve mobilet kullanımını yay
gınlaştırmak zorundayız. 

ikincisi; bildiğiniz üzere dünya enerji krizi ve ener
ji darlığı, giderek çok daha ucuz nakil vasıtalarına 
doğru kaymayı ve bu suretle de bisiklet ve mobilet-
lerin yaygınlaştırılmasını gerekli kılmaktadır ve bir
çok ülkede bu teşvik edilmektedir. 

Dolayısıyla, Sayın Şengün'ün önergesine bu iki açı
dan tamamiyle katılıyorum. Bunlarda okur - yazarlık 
kâfidir. Yaş mutlaka 14 - 15'e indirilmelidir ve mo
tosiklet kullanımıyla farkı açıkça ortaya çıkarılmalı
dır. Çünkü, biliyorsunuz silindir hacmine göre çok 
büyük, çok kuvvetli, çok küçük motosikletler vardır; 
ama mobiletlerde bu sınırlıdır. Dolayısıyla, önergenin 
lehinde oy vereceğinizi düşünerek saygılar arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Sayın Demirel, buyurun. 
M I L L Î S A V U N M A , I Ç I Ş L E R I V E D ı Ş I Ş L E R I 

K O M I S Y O N U S Ö Z C Ü S Ü I S M A I L H A K K I D E 
M I R E L — Sayın Başkanım; 

Mobiletler hız yapan motorlu bisikletlerdir. Bun
lar saatte 50 kilometre hız yapmaktadırlar. Akan tra
fiğin içine girdiği zaman fevkalade tehlikeli olabi
lirler. Bunu, yaşı küçük olan ve tahsili kıt olan kişi
lerin kullanması bizim görüşümüze göre sakıncalıdır. 
Saniyede 15 metre yol alıyor, 50 kilometre hızla gi
den bir mobilet. Bu, büyük bir hızdır. Kuralları da 
kâfi derecede bilemeyen; yaş itibariyle ve tahsil iti
bariyle buna uygun olmayan kişilerin elinde tehlikeli 
olacaktır. Önergeye katılamıyoruz; arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Görgülü? 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 

GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Aslında, mobiletle ilgili Sayın Komisyonun söy

lediklerine ilave olarak izninizle arz edeceğim konu 
şudur : Bizim istatistiklerimiz mobiletlerin ehliyet
siz olarak kullanılmasından doğan kazaların çok arttı
ğını göstermektedir. Bazı illerimizde bunun, önüne ge
çilemeyecek boyutlara geldiği görülmektedir. Eğer di-
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sipline edilmezse, mobiletler bir şehrin trafiğini bü
tünüyle allak bullak edecek duruma gelebilirler. 

Batı ülkelerinde bu uygulamalar yanında, Tür
kiye'de belki bir gün o duruma gelebilir. Ancak, her
halde alt yapı için daha epey mesafe almamız gereki
yor. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Görgülü. 
Değerli üyeler, önergelere Sayın Komisyon ve Sa

yın Hükümet katıtoıyor. Tek tek dikkate alınmasını 
oylarınıza sunacağım. 

Yaşla ilgili önergenin dikkate alınmasını oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Okur - yazarlıkla ilgili önergenin dikkate alınma
sını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... önergenin dikkate alınması kabul edil
miştir. 

Değerli üyeler; iki önerge daha var, okutuyorum • 
Danışma Meclisi Sayın Divan Başkanlığına 

397 Sıra Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Tasa
rısının 41 inci maddesinin (b) bendinin aşağıdaki şe
kilde düzenlenmesi hususunu saygı ile arz ederim. 

Recai DİNÇER 
Madde 41; 
b) H sınıfı sürücü belgesi alacakların okur - ya

zar, diğerlerinin en az ilkokulu bitirmiş bulunmaları, 
F ve G (Yalnız biçer - döver için) sürücü belgesi ala
cakların Tarım ve Orman Bakanlığından «Traktör 
bakım ve kullanma kursu belgesi» ve biçer - döver 
sürücü kurs belgesi almaları, 

Yüksek Başkanlığa 
Karayolları Trafik Kanununun 41 inci madde (a) 

bendindeki «A2» sınıfı sürücü belgesi alacakların 18 
yaşını bitirmiş olma şartına bağlanmasını arz ve tek
lif ederim. 

İbrahim BARANGİL 

BAŞKAN — Sayın Dinçer, buyurun efendim. 
RECAİ DİNÇER — Muhterem Başkanım, çok 

değerli arkadaşlarım; 
Memleketimizdeki bazı düzensizlikleri en çok hu

sule getiren konu, koordinasyon bozukluğu olmuştu-. 
Bakanlıklar arası koordinasyon bozukluğu olduğu gi 
i : bir bakanlık içerisindeki çeşitli ünitelerdeki koor
dinasyonun yine bulunmaması, birtakım meselelerimi
zi buraya kadar getirmektedir. 

Şimdi, ekonomiye hizmet eden bir makineyi dü
şünelim; (F) sınıfı diyoruz. Bu, bir traktör, bir biçer 
- döver olabilir. Bu traktörü, biçer - döveri kullanan 

I bir kişinin en azından ilkokul mezunu olması lazım 
I gelir. (H) olarak değerlendirilen, özel araç olarak; mo-
I tosiklet, gerekse otomobil olarak değerlendirilen, has-

• I ta bir kişi için yapılmış olan özel makineler için, kul-
I lananlar hastadır, onlara ilkokul mezunu olmak belki 
I gerekmez; ama bir biçer - döveri, bir traktörü kul-
I lanan bir kişinin ilkokul mezunu olması lazım gelir. 

I Bunu nereden başlayarak buraya getirdik, onu 
I da arz edeyim, «Bakanlıklar arasındaki koordinas-
I yon» diyoruz; bakanlıklar arasında yapılan koordi-
I nasyonla ancak bu mesele halledilir, demin de ifade 
I etmeye çalışmıştım. Şimdi, bir traktörü kullanan ki-
I şi mutlak surette onun bakımını, her türlü değerini 
I elde tutması lazımdır. Bunlar dışarıdan ithal edilen, 
I monte edilen makinelerdir ve büyük dövizlerle ailına-
I bilmiştir. Bunlara biz iyi bakamazsak, bunlar çabü-
I cak elden gider; diğeri iki milyon civarında olan bu 
I makineler ve değeri 8 - 1 0 milyon lira olan biçerdö-
I verler de boşa gider. 

I Bunu açıklamak için müsaade ederseniz size bir 
I mjsal vereyim. Bu sene, 1972 - 1973 yıllarında yapmış 
I olduğumuz biçerdöver kurslarından dolayı, fazla tane 
I kaybetmemekten dolayı Türkiye ekonomisine 300 mil-
I yon lira para sağlanmıştır, ekonomi sağlanmıştır. Bu 
I bakımdan; önergede zaten bir şey istenmiyor, trak

tör ehliyeti almak için gelenlerden, sadece Tarım 
I Bakanlığının sürekli olarak ve bir s»stem içerisinde 
I açmakta olduğu kurslardan almış olduğu traktör ve 
I biçerdöver kullanma belgelerini ibraz etmelerini sa-
I dece öneriyorum. Bu yapıldığı takdirde, iki Bakan-
I lık bu düzenli çalışmayı iyi bir paralellik içinde sür-
I durabileceklerdir, arz ederim. 
I Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
I Bu önerge üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen sa-
I yın üye var mı?.. Yok. 
I Buyurun Sayın Demirel, Komisyonun görüşünü 
I bildiriniz. 

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

I MİREL — Sayın Başkanım; Sayın Dinçer'in önerge-
I sine Komisyon katılmıyor. Yönetmelikte bunlar yer 
I alacaktır; biçerdöverler için ilgili tarım kuruluşla-
I rınca belge verileceği hükme bağlanacaktır. 
I Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
I Sayın Görgülü, görüşünüzü belirtir misiniz? 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 
I GÖRGÜLÜ — Aynı görüşteyim. 
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BAŞKAN — Aynı görüştesiniz. I 
RECAÎ DÎNÇER — Sayın Başkanım, bir soru 

sorayım, daha aydınlatıcı olacaktır. I 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
RECAÎ DİNÇER — Şimdi, Tarım Bakanlığı, 

(bugün Almanya'da da böyledir) yani bir teşkilat I 
kendi başına bunu yapamaz. Ağır makinelerdir ve I 
çok değerli makinelerdir, zaten kendilerinden bir fe- I 
dakârlık istenmiyor, sadece o bölgeyi alan imtihana I 
tabi tutulacaktır. Yoksa Tarım Bakanlığı imtihana ta- I 
bi tutmayacaktır. Bu bakımdan kendilerinin bu ko- I 
nuya katılmalarını ben diliyorum. Aslında bunu soru I 
şeklinde sormak gerekirse de, açıklamış oldum. I 

BAŞKAN — Açıkladınız efendim. Komisyon ve I 
Hükümetçe tekrar bir görüş, değişikliği var mı?.. Yok. I 

Değerli üyeler; bu önergeye Sayın Komisyon ve I 
Sayın Hükümet katılmıyor. I 

Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul I 
edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alın- I 
ması kabul edilmiştir. I 

Sayın Barahgil, sizin önergenizin açıklanmasına I 
sıra geldi; buyurun efendim. 

ÎBRAHİM BARANGİL — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; I 

Ben önergemle, motosiklet kullananların yaş had- I 
dinin 18'e çıkartılması teklifinde bulunuyorum. Ta
sarıda bu 17 yaşla sınırlanmıştır. Tasarı, motosiklet 
için çok masun bir tarif getirmiştir. Mobiletin sûra- I 
tine varıncaya kadar tarifini yaptığı halde, motosiklet 
için «İki veya üç tekerlekli, sepetli veya sepetsiz mo- I 
torlu araçlardır» diye çok masun bir tarif getirmiştir. I 
Halbuki motosiklet bugün amatör ehliyetle kullanıl- I 
masına yine tasarının müsaade /etmediği; biraz ev- I 
vel Sayın Tutum'un önergesinde belirtilen gerekçeler- I 
le müsaade etmediği; ama bir otomobilden çok daha I 
fazla sürat yapabilen, çok oynak bir vasıtadır. Bir 
otomobil ehliyetnamesi almak için yaş haddini 18'de I 
tutarken, bundan çok daha tehlikeli olabilecek, trafik 
te çok daha tehlikeler yaratabilecek bir motorlu va I 
sıtaya 18 yaştan daha küçük yaşla ehliyet verilme- I 
sini ben şahsen sakıncalı mütalaa etmekteyim. Bi
naenaleyh, motosiklet ehliyetnamelerinin de otomobil 
amatör ehliyetnameleri yaş haddine bağlanmasında I 
büyük yararlar görmekteyim. Gereğini takdirlerinize 
arz ederim. 

Saygılar sunarım. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barangil. 
Sayın Barangil'in önergesinin lehinde, aleyhinde 

söz isteyen sayın üye var mı? [ 
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MAHMUT AKKILIÇ — Lehinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Akkılıç, buyurun efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Efendim; geçen gün 

bu sıralamalar yapılırken Komisyona aynı mealde 
bir soru sormuştum. Hatta burada 50 kilometreden 
bahsediyor da, Sayın Barangil'in de bahsettikleri gi
bi, 150 - 200 kilometre süratli motosikletler var; bun
lara orada açıklıkla yer verilmemiştir. 

«Motosiklet, insanın binebileceği veya üç teker
lekli olursa yük taşımaya elverişli vasıtadır» diyor; 
sıralamada bu şekilde yer almış. 

Aynı şekilde burada da 17 yaş yerine, mutlaka 
18 yaş olmasında büyük yarar vardır diye ben de dü
şünüyorum. Daha evvel yapılan sıralamadaki tarifin 
de mutlaka değiştirilmesinde yarar vardır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın Komisyonun görüşü?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkan, 18 yaş önerisine katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Görgülü?.. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 

GÖRGÜLÜ — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Değerli üyeler, önergeye Sayın Ko

misyon katılıyor, Sayın Hükümet katılmıyor. Bu iti
barla dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate 
alınması kabul edilmiştir. 

Sayın Erginay, redaksiyonla ilgili, buyurun. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, madde gali

ba Komisyona gideceği için ben buraya not ettirdim, 
madde gelince aynen getirmelerini temenni ediyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, peki. 
Maddeyi önergelerle birlikte Komisyona veriyo

rum. 
42 nci maddeyi okutuyorum : 
Sürücülerin sınavları 
MADDE 42. — Sürücü belgesi alacakların sı

navları, Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgili birim
lerinde görevlendirilecek komisyonlarca yapılır ve 
kazananlara belgeleri verilir. 

Gerekli görülen hallerde İl Trafik Komisyonunun 
kararı ile sürücülerin sınavları ilçelerde ve askerî bir
liklerin sınav merkezlerinde de yapılabilir. 

Sınava girmek isteyenler başvurma formunu yet
kili memurun önünde bizzat el yazılan ile doldurarak 
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imzalarlar. Bu belgedeki bilgiler, aksi ispatlamncaya 
kadar doğru sayılır. 

Yanlış veya sahte bilgi veya belge verenler fiil 
daha ağır cezayı gerektirmediği takdirde iki aydan al
tı aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Sürücülerin; sınavları, sağlık muayenelerinin na
sıl ve nerede yapılacağı, sürücü belgeleri, bu belge
lerin verilmesi, geçerlilik süreleri, yenilenmeleri, sı
navlarda görevlendirilecek kişilerin veya oluşturula
cak komisyonların çalışmasına ve diğer hususlara iliş
kin şartlar, usuller ve esaslar Yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Bayer, Sayın Kurtoğlu. 

Başka sayın üye?.. Yok. 
Sayın Bayer, buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKÂt BAYER — Sayın Başkan, be

nimki de bir nevi soru. 
Bu trafikle ilgili imtihanlar, sürücülerin imtihan

ları, çeşitli devrelerde 20 defaya kadar bazı insanlar 
trafik imtihanına giriyorlar. Bir kısıtlama olacak mı 
olmayacak mı ve bu kısıtlamanın özelliği nasıl ola
cak?.. Bu, yönetmelikte mi belirtilecek, yoksa burada 
bu hususun açıklanması gerekli midir?.. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kurtoğlu, zatıâliniz de buyurun. 
SERDA KURTOĞLU — Efendim, yanlış bilgi 

ve sahte bilgiden bahsediliyor. Yanlış bilgiyi anla
rım; fakat bilginin sahtesi nasıl olur?.. Onu anlaya
madım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demirel. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Sayın Kurtoğlu'na arz ediyorum efen
dim. Bdge sahte olarak verilirse, o sahte bir bilgi 
olur. Yani sahte olarak tanzim edilmiş bir belge, tak
dim edildiği zaman yetkili makama, sahte bir bilgi 
verilmiş olur. Buradaki gaye odur efendim, anlatıl
mak istenen. 

SERDA KURTOĞLU — O zaman bir önerim 
var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SERDA KURTOĞLU — Efendim, sahte bilgi 

olmaz, sahte belge olur. Sahte belgeye müstenit edi
len bilgi yanlış olur. Bilginin sahtesi olmaz. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Sahte belge olarak düzeltebiliriz Sayın 
Başkan. 
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SERDA KURTOĞLU — Oldu efendim, teşekkür 
ederim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Biz de teşekkür ederiz Sayın Kurtoğlu. 

Efendim, Sayın Bayer'in sorusuna cevap arz edi
yorum. Bu konuda yeni çıkarılacak yönetmelikte de
taylı bilgi olacaktır. Sınavların kaç defa, nasıl yapı
lacağı gibi detaylar yönetmelikte olacaktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirel. 
Yalnız burada «yanlış veya sahte belge veya» di

yor, tekrar «belgeyi» kaldırıyoruz. Değil mi efen
dim?.. «Bilgi» kelimesini «bölge» yaptıktan sonra, 
«yanlış bilgi, sahte belge» demek lazım. Sayın De
mirel?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — «Yanlış bilgi veya sahte belge» olacak. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu maddeyle ilgili 
iki önerge var, okutuyorum. 

HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sorular bitti mi 
efendim?.. 

BAŞKAN — Varsa, buyurun efendim. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkan, 

ikinci fıkrada «Gerekli görülen hallerde İl Trafik Ko
misyonunun kararı ile sürücülerin sınavları ilçelerde 
ve askerî birliklerin sınav merkezlerinde de yapılabi
lir» şeklindedir. Bildiğiniz gibi, sınavlar yazılı ve tat
bikî sınavlar olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. 
İlçelerde "yapılacak olan tatbikî sınavlarda bir saha
nın bulunması lazım gelmektedir. Acaba İl Trafik 
Komisyonu bu sahaya göre mi takdir edecektir, yok
sa ilçelerdeki talep sayısına göre mi dikkate alarak 
takdir edecektir?.. 

BAŞKAN — Sayın Kırcalı, buyurun efendim. 
S. SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Efendim burada birinci fıkrada «Sürücü belgesi 

alacakların sınavları, Emniyet Genel Müdürlüğünün 
ilgili birimlerinde görevlendirilecek komisyonlarca 
yapılır ve kazananlara belgeleri verilir» diyor. Şim
di, Emniyet Genel Müdürlüğü aşamasındayız burada. 
Sonra ikinci fıkrada «Gerekli görülen hallerde İl 
Trafik Komisyonunun kararı ile sürücülerin sınavları 
ilçelerde ve askerî birliklerin sınav merkezlerinde de 
yapılabilir» diyor. Şimdi ben tam anlayamadım; Em
niyet Genel Müdürlüğü mü bizatihi yapıyor?.. İller 
girmiyor oraya; yani iller hakkında bir açık hüküm 
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730 - 731 Hulusi 
de görevlendirilecek komisyonlar... Arada bir «ve» 
kelimesi olmuş olsaydı, belki bunun anlaşılması ko
laylaşmış olacaktı. Zira, burada sınavların hangi bi
rimlerde yapılacağı, hangi komisyonlarda yapılacağı 
belirtildikten sonradır ki, ancak ikinci paragraf an
lam kazanacaktır, yoksa ikinci paragraf çıplak kalır. 
Zira, ikinci paragrafta da, «Görevlendirilecek ko
misyonlarca gerekli görülen hallerde İl Trafik Ko
misyonunun kararı ile sürücülerin sınavları ilçelerde 
veya askerî birliklerin sınav merkezlerinde yapılabi
lir.» denilseydi, mesele açıklık kazanacaktı. Acaba 
düşünülen böyle midir, yoksa biz mi yanlış anlıyo
ruz?.. 

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

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Sayın Başkanım, sırasıyla arz ediyorum ; 

Sayın Gürel, «Sınavlar ilçelerde nasıl olacak, ya
ni aynı şekilde askerî birliklerde de nasıl yapılacak
tır?» diyor. Halen tatbikatta askerî birlikler, çok ele
manları bulunduğu için ve emniyet teşkilatının (şe
hir dışında oluyor ekseriya bunlar) şehir içine bun
ları getirip götürmesi zor olduğu için, kendi bünye
leri içinde sınavın yapılmasını talep ediyorlar ve il
den trafik komisyonu askerî birliklere gidiyor, ora
da sınav yapıyor. Bu Kanunun da şimdi getirdiği 
budur. İlçelerde de aynı şekilde olacaktır. Yalnız 
Sayın Gürel, «Hangi ilçelerde olacak?» dedi. Bunlar 
yönetmelikte belirtilecektir, detaylı olarak tespit edi
lecektir. 

Arz ederim. 
Sayın Kırcalı, «İller nasıl bu işin içine girecek?» 

diyor. 
Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerinden kasıt, 

Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatıyla İl 
Teşkilatını illerde bulunan trafik teşkilatını kastedi
yoruz; yani illerde, valiliklerde bulunan trafik şube 
müdürlüklerinde bu sınavlar yapılacaktır. 

yok burada. İllerde nasıl yapılacak?.. «Emniyet Ge
nel Müdürlüğünün ilgili birimlerinde» deniyor. «Em
niyet Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinde» deyin
ce, benim anladığım, Ankara'da Emniyet Genel Mü
dürlüğünün ilgili birimlerinde olacak. İller?.. İller 
ilçelere yetki veriyor, ama iller hakkında bir hüküm 
yok. Acaba burada «Emniyet Genel Müdürlüğünün 
ilgili birimlerinde» deyince, iller de nasıl giriyor?.. 
Onu sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tartan. 
RAGIP TARTAN — Sayın Başkan, ikinci fıkrada 

imtihanların ilçelerde ve askerî birliklerin sınav mer
kezlerinde de yapılabileceği yazılmış. Şimdi soruyo
rum ilgililerden : Bu merkezlerde; yani askerî birlikle
rin bulunduğu yerlerde acaba sivillerin imtihanı da 
yapılabilecek mi?.. Yapılabilecekse, bu takdirde za
man zaman sınav komisyonları hakkında çıkan söy
lentiler nedeniyle, bu kez bu imtihanları yapacak as
kerî birliklerin; eğer tabiî bu birliklerin sınavlar ya
pılırken teşekkül edecek komisyon askerî kişilerden 
teşekkül edecek komisyon olacaksa, bu takdirde Or
du mensupları acaba bundan mutazarrır olmayacak
lar mı manen?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, ben de 

Sayın Tartan'ın sorusunu bir başka biçimde sormak 
istiyordum. Şimdi, birinci fıkrada, «... sınavları, Em
niyet Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinde görev
lendirilecek komisyonlarca yapılır» deniyor, ikinci 
fıkrada «Gerekli görülen hallerde İl Trafik Komisyo
nunun kararı ile sürücülerin sınavları ilçelerde ve as
kerî birliklerin sınav merkezlerinde de yapılabilir.» 
deniyor. Yani bundan amaç acaba, tüm sınavların 
askerî kişilerce mi yapılmasını öngörüyor, yoksa bi
rinci fıkrada öngörülen yetkili kimseler gidip askerî 
birliğin parkurundan mı istifade edecek yahut salo
nundan mı istifade edecek?.. Yoksa, işin tümünü as
kerî birliğin imtihan heyetine mi bırakıyor?.. Keza il
çelere bırakılıyor, ilçelerde diyelim, yeni bir sınav 
komisyonu mu teşkil edecek oradaki yetkililerden, 
yoksa merkezden görevlendirilecek birinci fıkrada 
yazılı kişilerce orada mı yapılacak sınavları?.. Bu hu
suslar açık kalmış, Komisyon bunu açıklarlar mı?.. 

BAŞKAN — Soralım efendim. 
Sayın Aşkın, buyurun efendim. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, birinci pa

ragrafta iki husus söz konusu. Bunlardan birincisi, 
Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri, ikincisi 

Sayın Tartan, «Askerî birlikler sivil ehliyet vere
cek mi?» diye bir sual sordular. Böyle bir şey bahis 
konusu değil. Arz ettiğim gibi, askerî kişiler, yani 
erattır daha ziyade bunlar; kıtada bulunan motorlu 
araçları kullanan şoförler içindir bu sınavlar. 

Arz ederim. 

Sayın Uyguner, «Askerî birliklerde nasıl sınav 
yapılacak?» diye bir sual sordular, onu arz ettim. 
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Sayın Aşkın, bir açıklama yaptılar, o açıklaması 
doğrudur. Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri ve 
görevlendireceği komisyonlar; yani bu komisyonlar 
illerdedir, illerde bulunmaktadır, Emniyet Genel Mü
dürlüğünde değildir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeleri okutuyorum efendim : 

Yüksek Başkanlığa 
Karayolları Trafik Kanununun 42 nci madde bi

rinci fıkrasının aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

İbrahim BARANGÎL 

Madde 42. — Sürücü belgesi alacakların sınav
ları, bu Kanunun 123 ncü maddesinde belirtilen, sü
rücü okullarında yapılır ve kazananlara belgeleri ve
rilir. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 42 nci maddesinin 

üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Cahit TUTUM 

«Sınava girmek isteyenlerce doldurulup imzala
nan başvurma formunda verilen bilgiler, aksi ispat-
lanıncaya kadar doğru sayılır.» 

BAŞKAN — Sayın Barangil, önergeniz üzerinde, 
buyurunuz efendim. 

ÎBRAHÎM BARANGÎL — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlar; 

Bu maddede sürücü ehliyetnameleri, bundan ön
ceki tatbikata uyularak yine emniyet müdürlüklerin
de, emniyet teşkilatında, trafik teşkilatında yapılacak 
imtihanlarla verilmekte. Ancak, tasarının 123 üncü 
maddesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri 
Bakanlığınca trafik okulları açılabileceğinden bu mak
satla da' bir döner sermaye kurulacağından, yine bu 
maksatla kullanılmak üzere 100 milyon liralık bir 
ödenek ayrılacağından, bunun gerekirse beş misli ar
tırılabileceğinden bahsediliyor. Mademki bu madde* 
bir sene sonra yürürlüğe girecek bir madde, bu mad
de yürürlüğe girdikten soma okullar açılacaktır, sürü
cü ehliyetnamesi bu okullarda yetişen sürücülere, yi
ne bu okullarda yapılacak imtihanlarla bu okullar 
tarafından verilmelidir. Bu suretle memleketin göz
bebeği olan Emniyet Teşkilatı, trafik hizmetleri, Tra
fik Teşkilatı, bugüne kadar hepimizi üzen, rencide 

eden birçok suçlamalardan da kurtulmuş olacaktır. 
Ben önergemi bu maksatla verdim, takdiri Yüce He
yete ait. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barangil. 
Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon; buyurun. 

MÎLLÎ SAVUNMA, ÎÇÎŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MÎREL — Sayın Başkanım, Sayın Barangil'in öner
gesine katılamıyoruz. Genel Müdürlük bu okulları 
ihtiyarî olarak açacak, yani zorunluk yoktur ve her 
ilde açılması da mümkün değildir. Bu itibarla, va
tandaşa zorluk olacaktır; bu okullara gitmek zorunlu 
değildir. Bu itibarla katılamıyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Görgülü?.. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 
GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Aslında, kanunun içinde yer aldığı gibi sürücü 
okullarının ehliyet vermede büyük değerini biz de 
tespit ederek buraya hükümler sevk ettik. 

Emniyet Genel Müdürlüğünün açacağı şoför okul
ları yanında, şahıslara da okul açma yetkisi, ileride
ki maddelerde öngörülüyor. Hatta o kadar ki, Yüce 
Danışma Meclisimizin bu Kanun çıkıp kesinleştiği 
zaman, uygulanabilir alternatifli şoför okullarını (Şu 
anda elimizde etütleri hazırdır) hem Emniyet Genel 
Müdürlüğünde, hem de bu şartlarda başka şahısların 
açmasına imkân verilecektir. Yalnız okullarda imti
han etmek gibi bir şey, zaten Sayın Komisyonun da 
belirtildiği gibi, hem her ilde olmadığı için mümkün 
değildir, hem de dünyadaki uygulamada da böyle de
ğildir. Şoför okullarında belli bir eğitim alır; ama 
imtihanı her tarafta polis yapar. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, önergeye Sayın Komisyon ve Sa

yın Hükümet katılmıyor. Dikkate alınmasını oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Öner
genin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Tutum, sizin önergeniz, buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
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Görüşmekte olduğumuz tasarının 42 nci madde
sinin üçüncü fıkrasında, bir yasa kuralıyla bir for
malitenin meşrulaştırılması veya tespiti öngörülüyor 
ve deniyor ki : «Sınava girmek isteyenler başvurma 
formunu yetkili memurun (Bu nasıl tespit edilecek 
bilemiyoruz) önünde bizzat el yazıları ile doldura
rak...» Tabiî belge doldurma işine bu kadar önem 
verilmesinin bir nedeni olması lazım. Hemen kişinin 
aklına; herhalde son derece önemli bir neden var ki, 
yetkili memurun huzurunda (Noter gibi) o formun el 
yazısıyla ve bizzat doldurulması öngörülüyor. Tabiî 
bunun cevabını madde gerekçesinden aramamız la
zım. 

Madde gerekçesi okunduğu zaman, bunun ne
den böyle bu kadar ağır bir formalite koşulu biçi
minde belirlendiğini anlamak mümkün olmamakta
dır. 

Madde 42'de aynen gerekçeyi okuyorum : «Sı
nav için başvurmada kırtasiyeciliğe son verilmekte
dir.» diyor. İnsaf ile düşünülürse; bizza't formu, yet
kili memuru bulacaksınız, (Nasıl olacak; onu da dü
şünemiyorum şu anda) yetkili memurun huzurunda 
bizzat ve el yazısıyla dolduracaksınız ve buna for
malite demeyeceksiniz... 

Devam ediyor : «Sürücü adayının başvurma for
munu doldurup imzalaması yeterli görülmektedir». 
diyor Benim de önergemde zaten, tamamen bu cüm
ledeki ifadeyi doğrular biçimde, doldurup imzala
masını yeterli buluyorum. 

«Beyanın doğru olup olmadığını sınavı yapacak 
kuruluş araştıracaktır» diyor, ki doğaldır, Son cüm
lede, sürücü sınavlarının ilçelerde ve askerî birlikle
rin sınav merkezlerinde de yapılmasına imkân veril
mektedir. 

Değerli arakadaşlar; 
'Bizim idaremiz genellikle belli bir fesadı, belli bir 

kötülüğü önlemek için öylesine külfetler ihdasını 
uygun bulur ki, belki bu, idaremizin alıştığı kendini 
zora koşmamak için dürüst ve en azından iyi va
tandaşı zora koşmayı göze alıp ona göre kural sevk 
etmeyi âdet edinir. Bu, doğal bir alışkanlığımızdır; 
yadırgamıyorum. Yani, büyük bir ihtimalle benim 
aklıma gelen, bu başvurmalarda sahtekârlığı önle
mek için, kendi yerine belki başkasının girmesini 
önlemek için, kimbilir hangi nedenle ise, büyük bir 
ihtimalle uygulamada da bazı olaylar olmuştur, o 
olaylara bakıp bir genelleme yapılmaktadır. Madem
ki vatandaş bu tür kötü davranışlara müsaittir, o 
halde öyle bir kural getireyim ki, ister dürüst, ister 

gayri dürüst olsun, benim Önüme gelen yetkili me
murumun huzurunda formu tek tek dolduracaklar 
ve el yazısıyla yazacaklar ki, ben ona göre daha 
sonra tahkik yapacağım sahte olup olmadığını or
taya çıkartmak için ve imza edecekler. Bu kadar 
ağır formaliteler sanıyorum ki, genellikle idarenin 
objektif davranma yükümlülüğüne son derece ters 
düşer. İzin verirseniz idaremizi biraz zora koşalım. 
Biraz dikkatli olmaya sevk edelim ve bu dikkatinin 
de bedeli elbette ki 'büyük ölçüde biraz gayret ola
caktır, biraz külfet olacaktır idare için; ama bunu 
getirip de, kolaylık sağlıyor diye vatandaşın sırtı
na külfet olarak koymayalım. 

'Ben bunu bir formalite olarak gördüm ve ağır 
bir formalite olarak gördüm. En azından dürüst bir 
vatandaş olarak kendi nefsime uyguladığımda, bir 
memurun huzurunda özel olarak el yazımla doldu
rup ve de altını imzalayacağım; (Yetkili memurun 
huzurunda nasıl bir kuyruk oluşacağını tasavvur edi
yorum günde çok sayıda kişi bunun için başvura
cağına göre) bunu ağır bir külfet telakki ediyorum. 

Benim getirdiğim önergede söylediğim şudur: 
«Sınava girmek isteyenlerce doldurulup İmzalanan 
başvurma formunda verilen bilgiler aksi ispatlanın-
caya kadar doğru sayılır», diyorum, 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Önergenin lehinde aleyhinde söz isteyen?.. 
Lehinde buyurun Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; 
Sayın Tutum'un değiştirilmesini istediği fıkranın 

hemen altındaki fıkrada, esasen yanlış veya sahte 
bilgi veya belge verenlere belli bir ölçüde, hem de 
çok ağır ölçüde bir ceza getirilmiş durumda. Mese
la yanlış bilgi veren; diyelim ki, doğum tarihini, gü
nünü veya ayını yanlış yazanın veya ikamet ettiği 
evin, apartmanın dış kapı numarasını veya daire nu
marasını yanlış yazanın cezası asgarî 2 ay hapisle 
başlıyor. Son derece ağır hir hüküm bu. Evvela ben
denize göre (Demin söz istemiştim bu konuda, za-
tiâiinize duyuramadım) bunu düzeltmek, değiştir
mek lazım gelir. 

'Bir de vatandaşı, memurun hemen önünde, ka
labalık müracaatçıların arasında form doldurmaya 
icbar ediyoruz. Mutlaka yanlışlık yapılabilir. Vatan
daş, o telaş, o kalabalık, o heyecan içerisinde pek 
muhtemel ki, kapı numarasını yanlış yazabilir. Bu, 
ağır bir cezaya çarptırılacaktır. Vatandaşa daha sa
kin, daha sükûnet içerisinde bu formları doldurma 
imkânı vermek lazım bendenize göre. 
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O itibarla Sayın Tutum'un önergesi yerindedir, j 
kabulünde yarar vardır, diyorum. 

Teşekkür ederim «tendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
önerge üzerinde Sayın Komisyonun görüşü. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
M1REL — Sayın Başkanım; Sayın Hükümet Sözcü
müz cevap verecekler. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Görgülü. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 

GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Aslında, hep yönetmeliğe atıfta bulunduğumuz 

için, yönetmeliğin niteliğini bilmemekle birlikte, şu 
imtihan sisteminden bu ülkedeki insanların çektiği 
azabı biz de yüreğimizde her zaman duyduğumuz 
için, bu yönetmeliğin sanki bu maddesini ben ve ar
kadaşlarım sanki yapmışız gibi hep şöyle düşünmü
şüzdür: Yönetmelikte vatandaştan 'hiçbir şey talep 
etmeyeceğiz. Bir tane form. Gayet kısa; adı, soyadı, 
tahsili ve istediğimiz diğer bazı kısa bilgiler ve de I 
imzasıyla verecek, bitecek. 

Şimdi, bir başvuruyu en hızlı şekilde yürütseler 
20 günde ̂ bitiyor bu ülkede; biz bunda vatandaşımızın 
bir-iki dakikalık zamanım istiyoruz; bir-iki dakika
lık. Formu bizzat imzalayacak. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Aslında şoför ehliyeti almak, herhalde dışarıdan 

alışveriş etmekten farklı bir olay. Araç kullanacak 
adam bütün insanlarımızın hayatıyla ilgili bir fiili 
gerçekleştirecek. O nedenle, bu ciddî olayın, aslın
da sağlık gibi, başka soruşturmalar gibi nedenlerle 
uzun süre almasındaki güçlükleri de kabulleniyoruz 
bugünkü haliyle; yalnız bunları kaldırarak, aksi sa
bit olunca ona da bazı sorumluluklar getirmeye hak
kımız var, diye düşünüyoruz. Yani, «Ben sana güve
niyorum sevgili vatandaşım, sen bana doğru beyan
da bulun bu beyanına göre ben seni imtihana ala
cağım, başka hiçbir formaliteyi yapmayacaksın.» di
ye düşünmekteyiz. I 

Onun için bu haliyle, bu uzun bir form gibi dü
şünüldüğü takdirde aslında insanı aksi şekilde dü
şündürmeye sevk edebilir; ancak bizim düşündüğü
müz form gayet basit bir müracaattan ibaret. 

Arz ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değer üyeler; Sayın Komisyon ve Hükümet öner

geye katılmıyor. I 

Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

Değerli üyeler; 42 nci maddeyi 7 nci satırda bu
lunan «yanlış veya sahte» kelimelerinden «veya sah-
te»yi silerek «yanlış bilgi veya sahte belge» veren
ler şeklinde değiştirmek suretiyle... 

Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; 
Aynı fıkranın başındaki «yanlış» kelimesinden 

önce «bilerek» kelimesinin konması gerekiyor zan
nediyorum, yahut «kasten»; çünkü yanlış her zaman 
için insanın karinadır; ama bilerek yapıldığı takdir
de ancak cezayı gerektirir. Ceza Kanunu bunu da 
düzenlemiş/tir. 

BAŞKAN — «Kasten yanlış belge» diyorsunuz... 
AKİF ERGİNAY — ^Bilerek yanlış veya sahte 

bilgi veya sahte belge verenler» denmesi uygun olur. 
BAŞKAN — Evet. 
Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan; 
Böyle bir şeye gerek yok; çünkü zaten kasten ve

rilmesi lazım gelir. Maddenin yazılış şekline göre de 
kasten verilmesi anlaşılıyor. «Kasten» kelimesinin 
kendisine gerek yok. 

BAŞKAN — EVet. 
Sayın Komisyon?... 
MILLÎ SAVUNMA, IÇIŞLERI VE DıŞIŞLERI 

KOMISYONU SÖZCÜSÜ ISMAIL HAKKI DE-
M1REL — Komisyon olarak biz de katılmıyoruz. 
Madde yeterlidir. 

BAŞKAN — Bu şekilde kalsın diyorsunuz. Evet. 
Değerli üyeler; 
Arz ettiğim değişiklikle maddeyi oylarınıza sunu

yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

43 üncü maddeyi okutuyorum : 
Askerî araç sürücülerinin sınavları 
MADDE 43. — Er ve erbaş sınıfından askerî 

araç sürücülerinin özel sınavları ve belge verme iş
lemlerinin usulü ve bu belgelerle hangi cins taşıtların 
nerelerde kullanacağı Türk Silahlı Kuvvetlerince çı
karılacak Yönetmelikte gösterilir. 

Bu belgeler sadece askerî araçlar için askerlik 
süresince geçerlidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yök. 

Soru sormak isteyen sayın üye?... Sayın Akkılıç, 
Sayın Gürel ve Sayın Dal. 

Buyurun Sayın Akkılıç. 
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MAHMUT AKKJOÇ — Efendim, bu askerî araç-* 
lar, tamam, ordudan verilecek belgelerle şoför ehliye
ti alacak; ama bunlar genel trafiğe çıkıyorlar. Çık
mıyorlar mı trafiğe?... Onu öğrenmek istiyorum. Ya
ni bunlar genel trafiğe çıkamayacaklar mı, genel tra
fik içerisinde araç kullanamayacaklar mı?. Kullanma-
yacaklarsa amenna; ama kullandıkları takdirde, bu
na biraz dafoa fazla açıklık getirmek mümkün değil 
mi?. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
ıSayın Gürel, buyurunuz. 
HALÎL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkanım, 

Sayın Akkılıç'ın belirtmiş olduğu hususu ben de be
lirtmek istiyorum. Karayollarına çıktıktan sonra 
tehlike, sivil için de, asker için de vardır. O halde ka
rayoluna çıkacak kişi için esastır bu imtihan belgesi. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Dal, siz de buyurunuz efendim. 
KEMAOL DAL — Sayın Başkan, ben de şu hu

susun açıklanmasında yarar görüyorum. Askere git
meden önce belge almış kimselerin, askere gittikten 
sonra aca'ba bu belgeleri geçerli olacak mıdır, olma
yacak mıdır veya askerî araçların sürülmesinde ayrı
ca özel belge mi istenecektir?... Bunların açıklığa ka
vuşturulmasında yarar olacaktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dal. 
Buyurun Sayın Görgülü. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 

GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan, aslında askerî ehliye
ti şu anda b'iz 'vizeye talbi tutmaktayız. Ancak bilin
diği gibi, sayıları da son derece askerimizin kendi 

• « < • » 

hizmetlerini yürüten araçlarının vize işlemlerini de 
Kendi yetkililerin yapmaları (Bu konuıda teknik kişile
ri de var) uygundur mütalaasında bulunduk ve bu vize 
işlemini de böylece bu tasarıyla, bu maddeyle kal
dırmayı öngörüyoruz. Elbetteki dışarıda bu araçları 
Ikullanaoaıktır; yalnız askerin kenldli hiyerarşisi içerisin
deki belli konvoy düzeni içinde ve belli disiplin içe
risinde bunları tamamen kendi, sorumlulukları altın
da yürütmüş olacaklardır. 

Arz ederim. 
IBAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Diğer soruları vardı (Sayın Dal'ın... 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Dal'ın sorusunu anlayamadık Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — «üalha evvel mevcut bir kullanma 
belgesi varsa, askerde bu geçerli olacak mıdır, yoksa 
yeniden mi çıkarılacaktır?» şeklindeydi. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Şüphesiz, sivil makamlardan alınmış eh
liyet geçerlidir her zaman için, 

•BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Diğer bir maddeyi görüşecek zamanımız bulun
madığı için, yarın 14 Haziran 1983 Salı günü saat 
14.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.55 

-•* 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

117 NCt BİRLEŞİM 

13 Haziran 1983 Pazartesi 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASİ YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı ve Ba
yındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Ta
nıtma, Adalet ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/116) (S. Sayısı : 397) 
(Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

(2) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 
Tasarısı ve Adalet, Anayasa ve Millî Savunma, içiş
leri ve Dışişleri korriisyonları raporları. (1/654) ı(S. Sa
yısı : 450) (Dağıtma tarihi : 3.6.1983) 

(3) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet AKDEMİR 
ve 71 arkadaşının Sağlık Personeli Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (2/32) {S. Sayısı : 297) (Da
ğıtma tarihi : 13.1.1983) 

(4) Tasfiye Halindeki Bankerlerin Tasfiyeleri
nin Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Ma
lî işler 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 Milli 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 Sayüı Ma
arif Vekâletine Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Ser
mayesi Hakkında Kanun ile Bu Kanunda Değişiklik 
Yapan 6 Temmuz 1962 Tarihli ve 69, 28 Aralık 1982 
Tarihli ve 2768 sayılı Kanunların Başlıklarında ve 
Metinlerinde Geçen Deyimlerin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu. (1/627) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1983) 

(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) panışma 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'm 
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, İçişleri ve Dışişleri, Adalet ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (1/62) (S* Sayısı : 370) (Dağıt
ma tarihi : 8.4.1983) 

(18) 2.6.1941 Tarihli ve 4060 Sayüı 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, 
İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları, (1/593, 
1/618) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma 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
ru. (1/641) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 
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i (22) 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanu
nun Ek Birinci Maddesine 17.3.1982 Tarih ve 2683 

I Sayılı Kanunla Eklenen İkinci Fıkrasının Değiştiril-
| meşine 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 
j Resmi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı ve İktisadî İşler, Adalet ve 
I Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. (1/628) 
I (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 26.4.1983) 

(24) tpekböcekçiliği Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler ko
misyonları 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 
21 Arkadaşının, 15.7.1950 Tarih ve 5682 Sayılı Pasa
port Kanununun 25.2.1981 Tarih ve 2418 Sayılı Ka
nunla Değişik 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Savunma, İçişler'* 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 İktisadî İşler, Adalet ve Millî Sa-

I 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-

I lifi ile içtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme 
I Alınma önergesi ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo

ru. (2/43) (S. Sayısı : 230'a 3 üncü Ek) (Dağıtma ta
rihi : 25.5.1983) 



(30) 29.6.1.956 Tarihli ve 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 1264 üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrası 
ile 1404 ve 1406 ncı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/668) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

(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
nunun Ek 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan, Millî Savunma, 
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. i 965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununa 1327 Sayılı Kanunla Eklenen ve 
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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) 

(35) Türidye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruk
lu Öğrencilere İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 

Komisyonu Raporu. (1/685) (S. Sayısı : 471) (Dağıt
ma tarihi : 9.6.1983) 

(36) 22.7.1953 Tarihli ve 6186 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Kuruluş 
Kanununun 2 nci Maddesinin Bir Fıkrasının Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve İskân ,Turizm ve Tanıtma Ko
misyonu Raporu. (1/712) (S. Sayısı : 472) (Dağıtma 
tarihi : 9.6.1983) 




