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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 

1. — Hikmet AILTUĞ, tarihte ve günümüzde Türk 
- Fransız ilişkileri konusunda gündem dışı bir konuş
ma yaptı. 

2. — Resmî bir ziyarette bulunmak üzere 25-29 
Haziran 1983 tarihleri arasında Mısır'a gideceik olan 
Dışişleri Bakanı tlter TÜRKMEN'e, Millî Savunma 
Bakanı Ümit Halûk BAYÜLKEN'in vekillik etmesi
nin uygun görülmüş 'bulunduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

3. — Fikri DEVRtMSEL'in hastalığı nedeniyle 
3 Haziran 1983 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 

izinli sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi kaJbul edil
di. 

4. — Karayolları Trafik Kanunu' Tasarısının mad
deleri üzerindeki görüşmelere devam edildi. 

14 Haziran 1983 Salı günü saat 1400'te toplan
mak üzere (Birleşime saat 18.55te son verildi. • 

Vefik KİTAPÇİGİL 
Başkan 

Başfean'vdkilli 

Ali Nejat ALPAT 
Kâtip Üye 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip Üye 

t>9« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN i Başkanvekili Vefiik KİTAPÇİGİL 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, Ali Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Danışma Meclisinin 118 inci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

'BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; çoğunluğumuz var
dır, görüşmelere başlıyoruz. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

BAŞKAN — Gündemimizin kanun tasarı ve tek
lifleri ile komisyonlardan gelen işler 'bölümünde görü
şülmesine devam ettiğimiz Karayolları Trafik Kanu
nu Tasarısı var. 

Komisyonla Hükümet Temsilcilerinin yerlerini al
malarını rica ediyorum. 

(1) 397 Sıra sayılı Basmayazı 7.6.1983 tarihli 114 
üncü Birleşim Tutanağının sonundadır., 

İçişleri Bakanlığını, Emniyet Genel Müdürü Sayın 
Falhri Görgülü; Bayındırlık Bakanlığını, Karayolları 
Genel Müdürlüğü Trafik Fen Heyeti Müdürü Sayın 
Nurettin Suri temsil ediyorlar. 

Tasarının 44 üncü maddesinde kalmıştık, 44 üncü 
maddeyi okutuyorum. 

Adres değişikliklerinin bildirilmesi ve sürücü bel
gelerinin taşınması zorunluluğu 

MADDE 44. — Sürücü belgesi sahipleri : 

a) İkamet adresi değişikliklerini 
kuruluşa otuz gün içinde bildirmek, 

belgeyi veren 
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b) Araç kullanımken belgelerini yanlarında bu
lundurmak ve yetkililerin her isteyişinde göstermek 
zorundadırlar. 

Bu maddenin (a) fı'krası hükmüne uymayan sü
rücüler bin lira, (b) fıkrası hükmüne uymayan sürü
cüler beşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

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

Maddeyle ilgili sorusu olan sayın üye,... Sayın 
Erdem; buyurun efendim. 

SADÎ ERDEM — Sayın Başkan; 
;Bu 44 üncü maddenin (a) bendinde, «İkamet ad-

resi değişikliklerini 'belgeyi veren kuruluşa otuz gün 
içinde bildirmek», deniyor. Halbuki öyle haller olur 
ki, bir kimse 45 gün, iki ay, üç ay yerinde bulunma
yabilir. Bu i'kâmetten maksat, daimî ikametgâh mıdır 
efendim?. Eğer daimî ikametgâh ise, başa bir «dai
mî» kelimesini koyma'kta mahzur var mıdır?. Bunu 
arz ediyorum. Yani, 30 günden daha fazla süreyle bir 
yere giderse, o zaman bunu nasıl bildirecek?. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Demirel. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜĞÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Sayın Başkanım; Sayın Erdemin soru
suna cevap arz ediyorum : 

Buradaki ikametgâh, daimî ikametgâhtır; yani geçi
ci olarak gittiği yer değil, daimî ikametgâh değişme
diğine göre, 30 gün içinde değişikliği bildirecek eğer 
değiştiriyorsa. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde bir önerge var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Trafik Kanunu Tasarısının 44 üncü maddesi son 

fıkrasına aşağıdaki cümlenin eklenmesinin Genel Ku
rulun onayına sunulmasını takdirlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hayati GÜRTAN 

• «MADDE 44. — Ancak daha sonra sürücü bel
gesini ibraz edemeyenler hakkında 3'6 ncı madde 
hükümleri uygulanır.» 

BAŞKAN — Sayın Gürtan; buyurun efendim. 
HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım; 
Burada görüldüğü gibi (b) bendinde, «Araç kul

lanırken belgelerini yanlarında bulundurmak ve yet
kililerin her isteyişinde göstermek zorundadırlar.» 
deniyor. Bu belgelerin içerisine tüm sürücü belgeleri 

giriyor; yani otomobil kullananlar, kamyon kulla
nanlar, bisiklet, motosiklet kullananlar, hepsi bunun 
içerisine dahil. 

Şimdi benim ilave etmek istediğim husus şu : 
Sürücü belgesini yanında bulundurmayan bir kişi, 
görevliye «Ben sürücü belgemi evde unuttum, buyu
run 500 lira cezayı, beni bırakın» diyebilir her za
man için. Tabiî aslolan bu değildir. Aslolan, sürü
cünün sürücü belgesine sahip olmasıdır. Bunun ceza
sı da 3'6 ncı maddede gösterilmiş; orada «Beşbin lira 
para cezası ve onbeş gün hapis» deniyor. Buraya ek
lemek istediğim; sürücü belgesini yanında taşımayan 
kişinin, bu belgeye sahip olduğunu bilahara kanıtla
mak mecburiyetinde olmasıdır. Böylece 500 lira pa
ra cezasını verecektir; ancak sürücü belgesi yoksa ve 
bilahara ibraz edemezse, bu takdirde 36 ncı madde
deki cezadan kurtulamayacaktır. Önergemde bunu 
temine çalıştım. 

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

üye?.. 
MUZAFFER SAĞIŞMAN — Lehinde söz isti

yorum* 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sağışman. 
MUZAFFER SAĞIŞMAN — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlar; 

Belgelerin yanında bulundurulmaması çok hafife 
alınmış ve bunun için cezaların hemen hemen en kü
çüklerinden bir tanesi getirilmiş. Sayın önerge sahi
binin verdiği önergeyle ancak bu hafife alınmanın 
sebebi ortaya çıkmaktadır. Yoksa herkes, «Belgeyi 
evimde unuttum» deyip, belgesiz gezmeye devam 
edebilir. O bakımdan bu önergenin desteklenmesini 
rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağışman. 
Buyurun Sayın Demirel; görüşünüz lütfen. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Sayın Başkanım; 

Sayın Gürtan'ın önergesi ayrı bir maddeyi içeri
yor ve esas 36 ncı maddede hiç ehliyet almamış olan 
kişilerin araç kullanması halinde öngörülen cezayı 
tespit ediyor. Bu maddede, ehliyeti olup da, yanın
da bulundurmayanlara bir oeza tertip ediliyor. Bu 
itibarla ikisi arasında çok fark var. Madde yerindedir 
ve açıktır. Önergeye katılamıyoruz. 

Arz ediyorum. 



Danışma Meclisi B : 

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

GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
izninizle önce buradaki «belgeyi yanında bulun

durmamanın cezayı hafife alma» şeklindeki yorumunu 
arz edeyim. 

Sayın Başkan; 
Aslında bu Kanundialki 'bütün cezalara açıklık ge-

türmesi bakımından bir cümleyle konuyu özetlemek 
'işitiyorum. Hafüf ölsün, ağır olsun, bu Kanunda ön
görülen sistemle Batı ülkelerinde uygulanan kötü puan 
sistemi getirilmektedir. Kötü puan sistemine göre, ce
zanın miktarına göre tayin edilecek kötü puan mut
laka sicile işlenecek ve hele tekrarında cezayı artırıcı 
unsur olarak dikkate alınacaktır. Bilfarz, belgeyi bir 
kere yanınlda bulundurmayan, ikincisinde daha bir 
üst kötü puan almak suretiyle siciline işlenecektir. 
Bu nedenle aslında doğrusu 'istenirse ceza derece
lendirilmesinde, hiç belge almadan, belgesiz olarak 
trafiğe çıkanın cezasıyla belgesi olduğu halde unutan 
vatandaşımızın cezası arasında fark olsun istedik ve 
ceza derecelendirmesinde de görüldüğü gibi 500 lira 
olarak belirlenldi. O yönden bununla öbür madde
nin irtibatını kurmak mümkün görürtmüyor. Bu ba
lkımdan biz önergeyi uygun mütalaa edemiyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Görgülü. 
Değerli üyeler; Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 

önergeye katılmıyor. Önergenin dikkatle alınmıaısıım oy
larınıza sunuyorum. Kaibul edenler... Kabul etmeyen
ler... Önergenin dikkate alınması kabul edilmemÜştlir. 

44 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
ddenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

45 jnci maddeyi okutuyorum. 
Sağlık şartlarında sonradan meyldana gelen değişik

likler ile sahte olan, hile ile alınan veya şartlarına 
uygun olmadan Verilen sürücü belgeleri 

MADDE 45. — Yönetmelikte belirlenen usul ve 
esaslara göre trafik zabıtasınca sürücülerin : 

a) Sağlık durumlarında sürücülüğe engel bedensel 
(bir değişikliğin görülmesi ve tespiti halinde sağlık ku
ruluşlarında muayenesi istenebilir ve Yönetmelikte be
lirtilen sağlık şartlarını kaybettiği doktor raporu ile 
belgelendirilenlerin sürücü belgeleri geri alınır. Bunlar
dan kaybettiği sağlık şartlarını yeniden kazandıklarını 
sağlık kurulu raporu ile belgelendirenlere sürücü 
belgeleri geri verilir. 
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1b) Sahte olduğu, hile ile alındığı veya şartlarına 
uygun olmadan verildiği tespit edilen sürücü belgeleri 
adlî işlem yapılmak üzere geri alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerimide söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Tunçbay, Sayın Avcı ve Sayın Yarkın 
söz istediler. Başka söz isteyen?.. Yok. 

Sayın Tunçbay; buyurun efendim. 
TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkan, sayın ar

kadaşlarım; 

Dün de bu konu ile ilgili düşüncelerimi yansıtma
ya çalışmıştım Meclisinize. Bilindiği gibi, bazı has
talıklar vardır ki, devamlı bir şekilde ilerler ve beş 
yıl sonra normal sağlık kontrolundian geçecek olan • 
bazı hasta kişilerin hastalıklarının bu süre zarfında 
fevkalâde ilerleyeceği düşünülebilir ve bunlar vardır. 
Buraida görüyoruz ki Sayın Komisyon Başkanımız dün 
bana verdikleri cevapta dediler ki; sağlık şartlarında 
sonradan meydana gelen değişiklikler, görüldüğünde 
kurula sevk edilir ve kuruldan bu hastalar hakkında 
yeni bir karar çıkar. 

Ancak yine belirtmek istiyorum ki, elindeki bir 
sakatlıkla özel araç almış olan bir kimsenin, bu süre 
zarfında ayağına sirayet etmiş olan hastalığın tespiti 
ne şekilde ve kim tarafından yapılacaktır. Korkarım 
ki, ancak bu kişi mesela frene basmakta güçlük çekme 
nedeni ile bir kaza yaptıktan sonra onun bu hastalığı 
fark edilebilecektir; çünkü böyle bir komisyonda ça
lışmış olan bir üye olduğum içi'n, bu özel araçlar 
(için verilen raporlarda ne kadar büyük sıkıntı çek-
tiğimiai ve nıe kadar korkarak verdiğimizi dile getir
mek istiyorum. Belki bu endişe ile tekrar söz almış 
bulunuyorum; ben yine ısrar ediyorum, sakat kişi
lere verilen raporların beş yıldan önce mutlaka heyet 
tarafından tekrar kontroldan geçirilmesi gereklidir. 

Teşekkür ederim. 
ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tunçbay. 
Sayın Avcı, buyurun efendim. 
E. YILDIRIM AVCI — Sayın Başkanım, «Sağ- * 

lık durumlarında sürücülüğe engel bedensel bir de
ğişikliğin görülmesi ve tespiti halinde» diye başlıyor 
bu madde; « 

«•Bedensel» bizim «organik» olarak daha önce 
öğrendiğimize tekabül ediyor. Bir trafik memuru, 
organik bir hastalığı nasıl tespit edebilir; bu ancak 
ya bir uzuv kaybı veyahut da bir fonksiyon bozuk
luğu olur; bir trafik memuru gördüğü, yolda rast
ladığı bir sürücüye; sende kalp hastalığı var, oto-
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mobil kullanmaktan seni menedüyorum, bunun için 
yeni 'bir sağlık raporu getirmeniz icap ediyor; şek
linde bir hitapta bulunamaz. Bunun için, bu fıkra
nın yeniden tedvininin gerektiğine kaniim. 

Bunu arz etmek için söz aldım Sayın Başkanım, 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Avcı. 
Sayın Yarkın, buyurun. 
ŞERAFETTIN YARKIN — Önergem okunsun, 

ondan sonra arz edeceğim. 
BAŞKAN — Önerge ile ilgili görüşeceksiniz. 
Sayın Komisyon, 'bu iki sayın üyeye cevap rica 

edeyim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım; Sayın Tunçbay'ın öne
risi, sakat kişilere beş yılda bir muayene uzundur, 
da'ha kısa sürelerde olmalıdır; dediler. Bunun, bu 
maddede yeri yok efendim; şimdi, bu madde genel 
olarak sürücülerin dış görünümlerinde bir aksaklık, 
bir bedensel bozukluk görüldüğünde, şüphe edildi
ğinde muayeneye sevk edilir, bir tahmine dayanacak
tır tabiî bu kesin olmayacaktır. Her şeyden önce, 
araç kullananlar kendi sağlıklarını düşünürler; ka
nunlar her insanın evvela kendi sağlığını, sıhhatini 
düşündüğünü kabul eder; bunu düşünemeyecek olan
lar olabilir, işte zabıta da bu konuda dış görünüşü
ne bakarak şüphelendiği kişileri muayeneye sevk 
edecektir, bunun başka bir formülü bulunamamıştır. 

Arz ederim. 
Sayın Avcıya da aynı şekilde cevap vermiş olu

yorum; teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Madde üzerinde sorusu olan üyelerin adlarını kay
dediyorum : 

Sayın Barangil ve Sayın Çakmakçı söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Barangil. 
İBRAHİM BARANGİL — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Sayın Komisyondan, maddenin (b) fıkrası ile il

gili bir sorum var; 
«Sahte olduğu, hile ile alındığı veya şartlarına 

uygun olmadan verildiği tespit edilen sürücü belge
leri adlî işlem yapılmak üzere geri alınır.» deniliyor. 
«Sahte olduğu» deyimi açık, bir belgenin sahtesi 
düzenlenebilir, bunu kişiler yapar, üçüncü kişiler ya
par; ama «'hile ile alındığı» ne demektir? Bizde sü
rücü belgeleri belli kurumlardan, belli müesseseler
den alınmaktadır, trafik teşkilatının imtihan kurul

ları var, resmî dairelerden alınmaktadır, "buradan 
hile ile 'bir sürücü belgesi nasıl alınır? Bu bir. 

İkincisi, «şartlarına uygun olmadan verildiği tes
pit edilen» ne demektir, 'bundan kast edilen anlam 
nedir? Bu iki. 

'Üçüncü sorum da bu iki soruda sorumlulukları 
olanlara bir ceza getirilmiyor; bunun sebebi nedir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barangil. 
Sayın Çakmakçı, buyurun. 
A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Efendim, araba 

kullanmada göz en önemli uzuv. Ehliyet aldığı za
man gözünde arıza olmayan bir şoför, aradan geçen 
süre zarfında olaki 2,5-3 diyoptrilik bir ilerlemeye 
duçar olsun; bu, gözlükle tedavisi mümkün rahat
sızlıklar da ehliyetin geri alınmasına mucip olmasın 
diye «yapılan muayenede yeni bir arızası tespit edil
diği ve tıbbî araçlarla düzeltilmesi mümkün olma
dığı» ibaresini ekleyebilir miyiz? Olaki, gözlükle dü
zelebilir görmesi.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon, soruların cevaplarını rica edi

yorum. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MÎREL — Sayın Başkanım, Sayın Barangil «sah-
te»yi anladık dediler de «hile» nasıl olacak diye sor
dular. Hile ile ehliyet almak mümkündür. Şöyle bir 
misal arz edelim; 

Şahıs, kendisi yerine başkasını sınava sokmuşsa, 
bu bir hiledir, bu şekilde alman ehliyet tespit edil
diği zaman gerekli kanunî işlem yapılacaktır. 

Şartlan haiz olup olmadığı, sınıflara göre tabii 
tayin edilecek; yani ehliyet alırken her araca göre 
ayrı bir belge verilmektedir, o belgeyi aldığı zaman, 
o şarta uygun değilse durumu; mesela yaşı onse-
kiz olduğu halde yirmiiki yaşında araç kullananlara 
verilen ehliyeti almış ise, bu da yine şartlara uygun 
değildir, tespit edildiği zaman hakkında gerekli iş
lem yapılacaktır ki, şüphesiz bu işlemi yapan görev
liler hakkında da kovuşturma yapılacaktır. 

Arz ederim. 
Göz muayenesi ile ilgili Sayın Çakmakçı'nın öne

risini Sayın Görgülü cevaplayacaklar. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Demirel. 
Buyurun Sayın Görgülü. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 

GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan, aslında sağlık şart
larını idare her zaman kontrol etmek hakkına haiz 
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olmalıdır. Bu idarî tasarruflarla yapılabilir, yalnız 
'biz kişilerin hastalığının ilerlediğini ya da gözlerin
deki gözlüğün numarasının değiştiğini takip etme
miz için, o takdirde vize şartını Batı ülkeleri müm
kün mertebe uzatıyorlar, biz de bu nedenle beş yıl
lık süre kaydı getirmiş bulunuyoruz; aksi takdirde 
sağlığı her an kontrol edebilecek bir sistem, şoförü 
her ay ya da altı ayda bir heyete sevk etmek gibi 
büyük bir mükellefiyet getirir ki bunun işlemesi de 
takdir buyurulacaktır ki, mümkün değildir. Zaten 
mevcut adayların tespitine sağlık kuruluşlarımız pek 
sıkıntılı şekilde hizmet sunabiliyorlar. Bu nedenle, bu 
hükmün yeterli olduğu inancındayız. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Görgülü. 
NECİP BİLGE — Soru Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Soru bitti Sayın Bilge, özür dilerim. 

Soru soran sayın üyeler dediğim zaman, soru sora
caklarını işaret eden arkadaşlara söz verdim. 

Madde ile ilgili bir önerge var, okutuyorum. 

Sayın 'Başkanlığa 
Kara Yolları Trafik Kanunu Tasarısının 45 inci 

maddesinin (a) bendinin ikinci satırındaki «istene
bilir» sözcüğünün «istenir» olarak ve «doktor ra
poru» İbaresinin «sağlık kurulu» şeklinde değiştiril
mesi ile aynı maddenin (b) bendinin de Hükümet 
Teklifinde yer aldığı gibi kabul edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Şerafettin YARKIN 

IBAŞKAN — Sayın Yarkın, buyurun efendim. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin sayın üyeleri; 
45 inci maddenin (a) bendinde; «Sağlık durum

larında sürücülüğe engel bedensel bir değişikliğin 
görülmesi ve tespiti halinde sağlık kuruluşlarında 
muayenesi istenebilir...» deniliyor. 

Şimdi, sağlık durumunda hem sürücülüğe engel 
bedensel bir değişiklik tespit edilecek, hem de bu 
tespitin yapılmasından sonra bu kişinin bir sağlık ku
ruluşunda muayenesinin istenmesi isteğe bağlı olacak 
veya takdire bağlı olacak. Bu ikisi arasında konu
nun önemi dolayısıyla, tespit edilen konunun doğ
rudan doğruya sürücülüğe engel bedensel bir deği
şikliğin varlığı dolayısıyla sanıyorum ihtiyarî olması 
ters bir durum taşımaktadır. 

Aslında Hükümet Teklifinde de «İstenebilir» şek
lindedir. Ancak orada hüküm değişiktir. Hükümet 
Teklifinde «Trafik zabıtasınca sürücülerin sağlık ve
ya pisikofizik durumlarında bir değişiklik olduğu 

j şüphesi üzerine her zaman sağlık ve psiköfizik mua
yenesi istenebilir.» denilmektedir. 

Burada «İstenebilir» denilmesi normal. Çünkü, 
«...bir değişiklik olduğu -şüphesi üzerine...» denilmek
tedir. Bir şüphe üzerine istenme keyfiyeti de ihtiyarî 
duruma bağlı kılınabilir. Esasen, «..sağlık veya psi
köfizik durumlarında...» deyimlerinden de vazgeçil
mek suretiyle belki psiköfizik durumlarının tespiti-

J nin veya bunun şüphesinin uygulamada büyük tak-
I dir hatalarına yol açacağı, yanlış uygulamalara ne

den olacağı düşünülerek Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
I ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunda ve esas 
I komisyonda bu deyimlerin yerine, «...sürücülüğe en-
I gel bedensel bir değişikliğin görülmesi ve tespit edil

mesi...» denilmiştir. 

I Artık zabıtaca bu tespitten sonra bana göre «..mu
ayenesi istenebilir...» yerine, «...muayenesi istenir...» 

I denilmesi fıkrayı, bu hükmü daha tutarlı hale geti-
I reoektir. 
I Yine ^bu (a) bendinde üzerinde duracağım ikinci 

bir nokta da; «...Yönetmelikte belirtilen sağlık şart-
I larını kaybettiği doktor raporu ile bel'gelendirilenle-
I rin sürücü bölgeleri geri alınır. Bunlardan kaybetlti-
I ği sağlık şartlarını yeniden kazandıklarını sağlık ku-
I rulu raporu ile belgelendirenlere sürücü belgeleri ge-
I ri verilir.» 

I 'Burada tamamen aynı konuda birbirinden farklı 
I iki hüküm getirilmiştir. Sağlık şartlarını kaybettiği 
I doktor raporu ile belgelendirilecek, ancak bunları 
I tekrar kazandığı sağlık kurulu raporu ile belgelene-
I cek. Evvela, konu iki bakımdan da aynı önemi taşı-
I maktadır, yani bir insanın sürücülüğe engel bir sağ-
I lık durumu olduğu takdirde bunun tespiti herhangi 
I bir doktor raporu ile değil, bunun tespitinin de sağ-
I lık kurulu raporu ite olması ve yine kaybettiği sağ-
I lık durumunu tekrar kazanması halinin de aynı şekil-
I de sağlık kumlu raporu ile olması gerekir. Hükümet 
I teklifi de bu şekildedir. 
I Bu değişiklik yani Hükümet teklifindeki her iki 
I halde de sağlık kurulu raporunun öngörülmesinin de-
I ğiştirilmesi, herhalde kişiye külfet olmasın, yatti bi-
I rinci halde doğrudan doğruya doktor raporu, tek bir 
I tabip raporu ile bu iş olsun ama kaybettiği sağlık 
I şartlarını yeniden kazandığının belgelendirilmesi de 
I sağlık kurulu ile osun. 
I Şimdi, konuyu daha baştan alacak olursak, aslın-
I da sürücü blelgesinin alınmasında da sağlık kurulu 
I raporu gerekli. Bu sürücü belgesini sağlık durumun-
I da bedensel önemli bir değişikliğin varlığı nedeniyle 
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kaybetmesi hali de yine sağlık kurulu raporu ile ol- I 
malı, kazanması hali de (IBunun da tespiti, belgelen
dirilmesi) yine sağlık kurulu raporu ile olmalıdır. I 

Konunun taşıdığı önem dolayısıyla külfet nokta- I 
sından hareket etmekten ziyade, tespitin önemi dola- I 
yısıyla, tespit edilen konunun önemi dolayısıyla her 
iki halde de sağlık kurulu raporu olmasında bence I 
yarar vardır. I 

Maddenin (b) bendi üzerinde de kısaca durmak I 
istiyorum, flb) bendinde «saihte olduğu, hile ile alın- I 
dığı veya şartlarına uygun olmadan verildiği tespit I 
edilen sürücü belgeleri adlî işlem yapılmak üzere I 
geri alınır.» denilmektedir. Hüküm öyle düzenlen- I 
mistir ki, sanki bu 'geri alınma bir adlî işlem yapıl- I 
mak üzere geri alınıyormuş gibi bir mana taşımakta- I 
dır. Halbuki, konu Hükümet teklifinde daha açık bir 

* şekilde, daha belirgin bir şekilde düzenlenmiştir. On- I 
da şöyledir; «Sürücü beligelerinin sahte olduğu veya I 
hile ile alındığının veya şartlarına uygun olmadan I 
verildiğinin tespiti halinde bu belgeler ilgili trafik 
şubesince geri alınır veya iptal edilir. Aiynca sanıklar I 

, hakkında adlî işlem yapılır.» Gayet tabiî ki, id'a- I 
reyi ilgilendiren konuda da, kişiyi ilgilendiren kbnu- I 
da da aynı işleme baş vurulacaktır. I 

Burada Hükümetin teklifinde «...'geri alınır veya I 
İptal edilir...» deyimlerine de ayrıca yer verilmiştir. I 
(Sürücü belgesinin sahte olduğu, hile ile alındığı hal- I 
lerde belki bir iptal söz konusu olacaktır; ama şart- I 
larına uymadan verildiğinin tespiti halinde duruma I 
göre belki iptal olacak, belki geri alınacaktır, öyle 1 
bir şarta uymamıştır ki, birkaç ay noksanı ile ' yaş I 
şartı uymamıştır; bunun iptali değil, bunun geri alın- I 
ması söz konusu olabilir ve bilâhara belki yeni bir I 
şeyle bu durum düzelebilir tekrar. I 

Bu itibarla, Hükümet teklifindeki «...geri alınır 
veya iptal edilir...» deyimlerine de yer verilmesi ve I 
ayrıca da ikinci cümlenin «Sanıklar hakkında adlî I 
işlem yapılır.» şeklinde hüküm içerisinde ikinci bir I 
cümle olarak yer almasında düzenleme bakımından I 
daha yarar vardır. Onun için (b) bendinin de Hükü- I 
met teklifinde olduğu gibi ele alınmasını önermiş I 

» bulunuyorum. I 
ıBÖylece özetleyecek olursak, (a) bendindeki «İs- I 

tenebilir» sözcüğünün, «İstenir» olarak, «...doktor ra- I 
poru ile...» tespiti sözcüğünün ki, burada doktor ra- 1 
porundan neyin kastedildiği de belli değil, lligili uz- 1 
man doktor mu, herhangi bir doktor mu?.. Bir sağ- I 
lık şartının sürücü belgesini kullanmaya, sürücülük i 
yapmaya engel olacak şekilde bir tespit olduğuna gö- | 
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re, ilgili uzman doktor mu olacak, herhangi bir dok
tor mu olacak bu dahi belli değildir. Komisyon bu 
konu üstünde de bence durmalıdır; ama konu her iki 
bakımdan aynı önemi taşıdığı için bunun da sağlık 
kurulu raporu şeklinde olmasında yarar vardır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
önergenin lehinde ve aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIS/flŞIJERÎ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÎSMAÎL HAKİKİ DE-
MÎREL — Sayın Başkan izin verir misiniz?.. 

İBRAHİM BARANGİL — Lehinde Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Sayın Barangil bir dakika rica ede
yim. ıBelki Sayın DemireTin işaret edeceği, vereceği 
bilgi yeterli olacaktır. 

ıBuyurun Sayın Demirel. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞÜŞUERÎ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAK/Kİ DE
MİREL — Sayın Başkanım, Sayın Yarkın'ın (a) fık
rası ile ilgii önerileri Komisyonumuzca da uygun gö-
rulmüştüf, «İstenebilir» kelimesini «istenir» şeklinde 
değiştirmek ve «Doktor raporu» yerine de «sağlık 
kurulu raporu» ilave edilmek suretiyle metnin (a) 
fıkrasının değiştirilmesi uygun olacaktır 

(b) fıkrasına gelince; (b) fıkrasındaki metin açık
tır, sarihtir. Evvelâ tespit yapılacak. Bu tespit edildi
ği takdirde geri alınacaktır. Geri alınan şey de tabiî 
iptal edilecek demektir. Uzun, teferruatlı olmasın di
ye bu şekilde daha sade yazılmıştır. Metin açıktır* 
Öneriye katılmadık; arz ederim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, (b) 

(bendi ile ilgili kısmı geri alıyorum, işleme koymayı
nız efendim. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz (b) bendi ile ilgili 
kısamı. 

ŞERAlFEnntN YARKIN — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Barangil, Sizin söyleyeceğiniz 

bir husus var mı efendim bunlar karşısında?.. 
İBRAHİM BARANGİL — Geri alınca bana söz 

kalmadı zaten efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın Hükümet temsilcimiz bu önergeye katılı

yorlar mı efendim?.. 
IÇÜŞLERÎ BAKANLIĞI TEMSILCİSÎ FAHRİ 

GÖRGÜLÜ — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Yarkın'ın öner
gesinin (a) bendi ile ilgili olan kısmına hem Komis
yon hem de Hükümet kaitılıyor. 

Bu kısmı kesin oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

45 inci maddeyi bu önergedeki teklif veçhile ya
pılacak değişiklikle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 45 inci madde kabul 
edilmişitiir, 

46 ncı maddeyi okutuyorum. 

IKISDM •- VI 
Trafik Kuralları 

©ÖLÜM - I 
Genel Kurallar 

Karayollarında trafiğin akışı 
IMAIDDE 46. — Karayollarında trafik sağdan 

akar. 
(Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücüler : 
a) Araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağın

dan, çok .şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna 
göre hızının gerektirdiği şeritten sürmek, 

b) Şerit değiştirmeden önce gireceği şeridde sü
rülen araçların emniyetle geçişini beklemek, 

c) Trafiği aksatacak veya (tehlikeye sokacak şe
kilde şerit değiştirmemek, 

d) Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak 
işlgal etmemek, 

e) Mü yönlü trafiğin kullanıldığı dört veya da
ha fazla şeritli yollarda aksine bir işaret bulunma
dıkça, .motosikletler, otomobil, kamyonet ve otobüs 
dışındaki araçları kullananlar, geçme ve dönme dı
şında en isağ şeridi izlemek, 

Zorundadırlar. 
•Karayollarının belirli kesimlerinde, bu yollardan 

faydalanma zorunda olanlar, hayvanlarını veya hay
van sürülerini gidiş yönünde yolun en sağından ve en 
az genişlik işgal ederek ve imkân olduğunda yol dı
şından götürmek zorundadırlar. 

IBu madde hükümlerine uymayan sürücüler bin 
beşiyüz lira para cezası ile cezalandırılırllar. 

IBAİŞKAlN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... ıSayın Erginay ve Saym Gözülbüyük söz alımış 
bulunuyorlar. 

Buyurun Sayın Erginay. 
AİK'ÎF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 

Kanun ancak genel prensipleri koymak için ha
zırlanmış belgelerdir. Kanunlar zaman zaman değiş
tirilmesi imkânı olmadığı için, sık sık değiştirilmesi 
mümkün olmadığı için genel hükümleriyle yetinir, 
ona istinaden de tüzük gibi yönetmelik gibi idarenin 
dinde bulunan birtakım vasıtalar daha kullanılır. 
Şimdi, bu altıncı kısım ve birinci maddesinden sonra 
ve daha birçok maddelerde oldukça basit, yani Ka
nun içinde yer almaması gereken, idarelerin kendile
rinin yapabilecekleri binbir iş sayılmış, âdeta kanun
ların mahabetini bozabilecek derecede birtakım ifa
deler yer almış. Buyurun; araçların gidiş yönüne gö
re yolun sağından gitmeleri, şerit değiştirirken şu ol
ması lazım, trafikte şu olması lazım, sola dönüşte şu
na bakmak lazım; bütün bunlar bir kanunda yer ala
cak hususlar değildir kanaatımca, ama denecektir ki, 
bunları cezalandıracağız, Anayasamızın 38 inci mad
desine göre de ceza ancak kanunla olur, bu itibarla 
cezaları vermek bakımından bunların burada değer
lendirilmesi gerekir. Bunun formülü bulunabilir. Bi
raz evvel bir arkadaşımız, «Ben de Alman Trafik Ka
nunu var» dedi, ama onda cezaya taalluk eden hiç 
Ibir hüküm yok, ama orada ceza verilmiyor mu, çok 
ağır cezalar da Almanya'da zannediyorum vardır. 

IBinaenaleyh, bu madde vesilesiyle belirtmek iste
rim; Altıncı kısımda bu maddeden sonra gelen 53 
üncü maddede, 54 üncü maddede gayet basit ifade
ler yer almış bulunuyor. Gönül isterdi ki, bir kanu
nun bünyesi itlbarrİyle ana hükümlerle buraya geti
rilmesi, yani kanunun bu şekilde çıkarılması, buna 
istinaden de sık sık değiştirilmesi gerekecek hususla
rın idarenin yetkisi dahiline bırakılması lazımdır. 

Nitekim, 1 500 lira para cezası, 500 lira para ce
zası, ortalama yüzde 20 nispetinde enflasyon olduğu 
takdirde 4 Sene, 5 sene sonra 1 500 lira 150 liraya 
düşünmüştür, etkisi kalmayacaktır. Haydi bakalım ka
nunu getireceğiz, 1 500 lira 15 bin lira gibi falan ar
tırılacaktır. Halbuki bunlar kanunda değil de buna 
benzeyen yetkileri kanunla belki idareye vermek su
retiyle bunu çıkarmak kabildir. Ceza gayet tabiî ka
nunsuz olmaz; doğrudur, ama belki alt ve üst hadle
rini tespit etmek suretiyle cezanın idareye tüzükler 
çıkarılmak suretiyle ceza miktarlarının tayininde yet
ki verilebilir; bizim vergi kanunlarında bu vardır, 
Ceza Kanunu bakımından değil, ama doğrudan doğ
ruya hadleri, nispetleri artırmak veya indirmek yet
kisi verilmiştir. Gerçi Anayasada bunun da ayrı bir 
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hükmü bulunduğu için bunu kabul ediyoruz, ama 
bünyesi itibariyle zannediyorum ki, böyle kalın ka
lın ve gayet basit hususların maddelerde yer alması 
bence kanun yapmak olgunluğuna pek yaraşmamak-
tadır. 

•Kaildi ki, böyle olsa dahi bütün bir teferruat ha
linde hükümleri burada sıralamak da yerinde değil
dir. Ana hususları; trafik kaidelerine uymayanları 
500 liraya kadar gibi; o trafik kaideleri yönetme
likte gösterilmiş olur. Binaenaleyh böyle kısa bir şey 
Söylendiği takdirde yine yönetmelikte trafik kaidele
ri bakımından esaslar ayrı ayrı çizilir ve bunlar için 
de cezası burada gösterilen miktarda kesilir. 

Dolayısıyla benim temennim bu gibi teferruatlı, 
ayrıntılı hükümlerin ana kanunlarda yer almaması-
dır. ,Bu metin de önümüze gelmiş bulunuyor, dile-
rimki, Komisyon bunlarda bazı değişiklikler yapmak 
suretiyle daha olgun ve gerçeğe daha yakın ve hatta 
uygulaması bakımından da demin bahsettiğim mah
zurlar itibarıyla idarenin zaman zaman değiştirmek 
mecburiyetinde kaldığı hususlar bakımından da bu
na bir imkân sağlanmasını uygun buluyorum. 

(Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Gözübüyük buyurun efendim. 
ASDULUAH PULAT GÖZÜBtJfYÜK — Sayın 

İBaşkan, muhterem komisyon, sayın arkadaşlarım; 
Bildiğiniz gibi kanun yapmak aynı zamanda hem 

ilim ve hem de sanattır. Bu bakımdan eserin en mü
kemmel ve maksada en uygun olması hizmet açısın
dan önemlidir. Şunu arz etmek isterim: «Karayol
larında trafiğin akışı» bu gayet güzel bir başlık, son 
derece güzel, ancak 46 ncı madde; «Karayollarında 
trafik sağdan akar» diyor, bu Türkçe bakımından uy
gun değildir. Bunun için, «karayollarında trafik dü
zeni:» diyelim. Maddenin «Karayollarında belirli ke
simlerinde...» diye başlayan son kısmında diyor ki, 
«...yolun en sağından ve en az genişlik işgal ederek 
ve İmkân olduğunda...» diyor. Burada «imkân oldu
ğunda» değil de imkân ölçüsünde» demek daha ye
rinde olur. En son satırda da; verilen para cezası çok 
azdır, çünkü bilindiği gibi araçların sağdan gitmeme
leri* kazaların birinci sebebidir, başta gelen sebepler
den biri olduğu için ve büyük tedbirsizliğe yol açtığı 
için bunun 1 500 lira değil, 3 bin lira olması lazım ge
lir, Sayın Komisyonun ve muhterem arkadaşlarımın 
dikkatine arz ederim. 

•BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübüyük. 
(Sayın Görgülü buyurun üflendim. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 
GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan, aslında trafik kuralla
rının genel kurallarına başlanmış oluyor bu madde 
ile ve doğrusu istenirse bu kurallar, burada sayılan
lar Türkiye'de trafik kazalarının yüzde 90'ına yakla
şan bölümünün sebeplerini gösteriyor. 

Şimdi, burada bahsedilen kurallar için Sayın Er
ginay, «bunları acaba yönetmeliğe bırakamaz mıy
dık» diye buyurdular. Gerçekten bugün bu kurallar 
uluslararası kurallardır ve her ülke bunları yasaları
na koymuşlardır ve ana kurallardır, değişmemesi ge
reken ve tecrübelerle edinilmiş başlıca kurallardır. 
Ayrıca bunların tüzükte yer alması halinde görülmüş
tür ki, tüzüklerde ana kurallar sık sık değiştirilme 
imkânına sahiptirler, kanunlara nazaran daha büyük 
şansa sahiptirler. Oysa trafik kurallarında istikrar 
esastır. Bu nedenle tüzüklerdeki sık sık değişiklikleri 
engellemek bakımından, yönetmeliklerdeki sık .sık de
ğiştirmelerle trafikte büyük kural değişikliklerinin 
yaratacağı kargaşayı ortadan kaldırmak için burada 
kanunda sayılmış bulunmaktadır. 

Ayrıca bu tüzükte para cezalarının miktarının 
tayini de mümkün değildir. Mutlaka kanunda konma-
isı gerekiyor. Hele yönetmelikte hiç mümkün görün
müyor efendim, 

Ayrıca, Sayın Gözübüyük'ün belirttiği «Trafik 
sağdan cereyan eder» tabiri eski Kanunda da vardı. 
Ancak burada «Cereyan eder» gibi bir tabir yerine, 
«Trafik sağdan akar» ibaresinin kullanılmasının daha 
uygun olacağı kanısındayız. 

Bir de Sayın Gözübüyük «İmkân olduğunda» 
ibaresinin «imkân ölçüsünde» diye değiştirilmesini 
önerdiler, «tokan olduğunda» ibaresi burada hassa
ten kullanılmıştır. «İmkân ölçüsünde» demek, «Eğer 
imkân bulursa anlamına» gelmektedir; ama burada 
imkân bulduğu anda, imkân Olduğunda derhal şerit 
değiştirmesi ilkesi konmuştur. Bu nedenle bunun bu 
şekilde kalması gerektiğine inanıyoruz. 

Arz ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Görgülü. 
Sorusu olan sayın üye?.. 
Sayın Evliya ve Sayın Kırcalı soru sormak iste

mişlerdir. 
Buyurunuz Sayın Evliya. 

HALİL EVLİYA — Sayın Başkan, ben Hükü
metten bir sual sormak istiyorum: 

Bizim memlekette trafik akışında, tabiî malum 
olduğu üzere ağır vasıtalar yavaş gidiyor, daha ha
fif vasıtalar, yani binek araçları onu geçeceği zaman, 
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yol istediğinde, sağdan gitmekte olan ağır vasıta so
la döneoekmiş, gibi sinyal vermektedir. Bizim mem
lekette bu «Geç» anlamında kullanılıyor. Tabiatıyla 
tamamen yanlış ve tehlikeli bir sistem. Bunun için 
ben bu maddede cezaî bir hüküm göremedim. Acaba-
Sayın Hükümet bu konuda ne tedbir düşünüyor? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Evliya. 
(Buyurunuz Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRİRI KIRCALI — Sayın Baş

kan, sayın üyeler; 

«Karayollarında trafiğin akışı» başlığı altında tra
fik kurallarını içeren birtakım hükümleri, 46, 47 ve 
48 inci maddelerde göreceğiz, görüyoruz ve okuduk. 
Daha sonraki maddelerde de bu hükümler devam 
etmektedir. Yalnız ben 1947'den beri araba kullan
maktayım, bir kere trafikte hareket halinde bir kont
rol görmedim; yani demek ki, 35-36 yıldan beri bir 
tek kişi ne benim önümdeki, ne benim bizzat kendi
min yaptığı hatalı hareketlerden ötürü, «Siz hatalı 
harekette bulundunuz» diye yasaklamış değildir. Biz 
kızarız, bağırırız, ederiz; arabalar geçer. 

'Mesela bir Beypazarı ile Ankara arasında bir 
kamyonu geçmenin imkânı yoktur. Çünkü kum taşır; 
bir taraftan kumun kendisi düşer bir taraftan da su
ları akar ve bunu kontrol öden bir tek insan dahi 
yoktur. Mesela ben söyleyeyim, şu anda çıksınlar, Af
yon'la Denizli arasında bir tek trafik kontrol bulu
namaz. 

Burada şimdi bunları en ayrıntılarına kadar, hat
ta «İşareti sola versin, sağa versin» titizliği içerisin
de, çok haklı olarak inceliyoruz; ama bunları bizim 
Sayın içişleri Bakanlığımız, Hükümetimiz ve Emni
yet Genel Müdürlüğümüz ne zaman uygulanacak bir 
Tasarı olarak düşünüyorlar?.. 

Saygılar sunarım, efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
©uyurunuz Sayın Görgülü. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 
GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan, Sayın Evliyayım bah
settiği ve bizim ülkemizde yıllardan beri yanlış kul-
îanılagelen sinyalin dönüş işareti olarak kullanılma
sı yolundaki yasaklara yer verilmiş midir buyurdu
lar. 64 üncü maddede bununla ilgili hüküm ve geti
rilen ceza mevcuttur efendim. 

Ayrıca Sayın Kırcalı, «Kamyonlar kumları hep 
döküyor, geçme imkânı kalmıyor, bu ne zaman kont
rol edilecektir?..» buyuruyorlar. 

I Doğrusu istenirse bu tür koritrollar bugün de ya* 
I pılıyor. Her şeyiyle en mükemmel yapıldığını söyle-
I mimiz mümkün değildir; ancak hatalı yüklemelerden 
I doğan kontrolları da mutlaka ekiplerimiz yapmakta-
I dır. özellikle son altı aydan beri bütün trafik bölge 
I İstasyonları, (Görev alanımıza giren 32 bin kilo-
I metrelik karayolları istasyonlarımızın ekipleri arasın-
I da parsellenmiş, hatta metre kare olarak görev tak-
I simi, sorumluluğu verilmiştir) o görev sahası içeri-
I sinde artık .ehliyete bakmak, belge arama yerine; ye-
I ni yaptığımız kontrol yönergeleriyle, yönetmelikler-
I le mutlaka araçların yüklemelerine ve geçişi engelle-
I yecek yüklemelerine büyük itina göstermektedirler. 
I Ancak bunun, demin de arz ettiğim gibi yeterli ol--
I duğunu Söylememiz mümkün değildir. Personel so-
I runu vardır. Onu da çözmeye çalışıyoruz ve mütla-
I ka arzulanan düzeye de gelebilecektir. 
I (Arz ederim. 

IBAıŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Görgülü. 
I Değerli üyeler, madde üzerindeki görüşme ta-
I mamlanmıştır ve sorular da bitmiştir. Maddeyi... 

MAHMUT AİKKILIÇ — Sayın Başkan, bir da-
I kik'anızı rica ediyorum. Sayın Hükümet Temsilcisi, 
I Sayın Evliya'nın sorusuna cevap verirken, «64 üncü 
I maddede bu sorunun cevabı var» dediler; fakat bu 
I maddenin (b) bendinin (2) numaralı paragrafında 
I «ÎDönüş ışıklarının (geç) anlamında kullanılması ya

saktır.» denmektedir. Aslında bütün dünyada bu kul
lanılır efendim. Sağa sinyal verilmek suretiyle «IBen 

I sağa yanaşıyorum, geçebilirsiniz» şeklinde kullanı
lır. Acaba yanılıyor muyuz? Bunu lütfen açıklasın
lar. 

BAŞKAN — 64 üncü maddeye geldiğimizde bu 
konuyu açıklığa kavuşturalım efendim. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, redaksiyonla 
I ilgili bir hususu belirtebilir miyim? 

IBAIŞKAN — Buyurunuz Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, bu madde

nin sondan bir önceki fıkrasının son satırında «Yol 
dışından götürmek zorundadırlar» tabiri vardır Tra
fik Kanununda «yol» diye genel bir tabir yoktur. Ta-

1 şut yolu vardır, karayolu vardır, çift yönlü yol var
dır, yaya yolu vardır, geçit yolu vardır. Buradaki 
zannediyorum taşıt yoludur, yani taşıt yolu dışından 
götürmek zorunluluğu getirilmek istenmiştir. Bunun 

I düzeltilmesini öneriyorum. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

I IBuyurunuz Sayın Demirel. 
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MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKİKİ DE-
MİREL — Efendim, kastedilen tabiatıyla taşıt yo
ludur. Açıklık getirmek bakımından «taşıt yolu dı
şından» demek mümkün tabiî. 

IBAŞİKAN — Sayın Görgülü?.. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHİRt 
GÖRGÜLÜ — Biz de aynı görüşteyiz efendim. 

'BAŞKAN — iBu değişiklikle maddeyi oylarınıza 
sunuyorum1: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

47 nci maddeyi okutuyorum.... 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÎÜYİÜK — Sayın 

(Başkan, benim 46 ncı maddeyle alakalı bir teklifim 
vardı, görevli memur getirip vermemiş. 

BAŞKAN — Geçti efendim, madde kabul edil
di; özür dilerim. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYIÜİK — Hayır 
efendim, ben gönderdim. 

BAŞKAN — Madde kabul edildi Sayın Gözübü-
yük, bu konuları benden iyi bilen bir değerli arka-
idaşımısınız; madde kabul edildi. 

Evet, 47 nci maddeyi okutuyorum: 
Trafik işaretlerine uyma 

MADDE 47. — Karayollarından faydalananlar 
aşağıdaki sıralamaya göre; 

a) Trafiği düzenleme ve denetimle görevli tra
fik zabıtası veya özel kıyafetli veya işaret taşıyan di
ğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine. 

Ib) Trafik ışıklarına, 
c) Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işa

retlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara, 
d) Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan, ay

rıca yönetmelikte gösterilen kurallara, yasaklara, zo
runluluklara veya yükümlülüklere, 

Uymak zorundadırlar. 
Trafik zabıtası ve diğer yetkililerin dur işaretine, 

ışıklı trafik işaretlerinden kırmızı renkli olanına ye 
sesli işaretlere belirgin şekilde uymayan sürücüler 
ikibİnlbeşyüz, diğer trafik işaretlerine uymayan sürü
düler biribeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

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

'Buyurunuz Sayın Özalp. 
TEOMAN ÖZALP — Sayın Başkan, sayın üye

ler, 

Efendim, belki biliyorsunuz, İstanbul'da birkaç 
ıkez, kırmızı ışıkta durduğu için arka arabalardan 
inip şoförleri dövdüler. Kırmızı ışıkta durduğu için 
dayak yiyen şoförler vardır İstanbul'da. Şimdi bunu 
incelersek... 

OSMAN YAVUZ — Hâlâ var mı? 
TEOMAN ÖZALP — Son zamanda görmedim 

dayak yiyeni; ama eskiden vardı. 
Şimdi, dayak bile atmasalar, tenha bir gecede 

araba sürdüğünüzde, kimse yokken normal olarak 
durmanız gereken kırmızı ışıkta durduğunuz zaman 
arkadan gelen arabalar devamlı klaksona basıp sizi 
yürümeye zorlamaktadırlar. 

Şimdi bu nereden geliyor?.. Bir kere sürücünün 
yeterince eğitilmemiş olmasından geliyor. İkincisi de, 
trafik polisinin, trafik memurunun sürücüleri kırmı
zı ışıkta geçmeye alıştırmasından geliyor. 

Hakikaten yabancı ülkelerde trafik sıkıştığı vakit, 
tıkandığı vakit bir yola, daha ziyade trafiğin yüklü 
olduğu yola ışıkların otomatik şekline önem verme
den öncelik verilir. Yani trafik polisi o yola öncelik 
verir; tali yolu, ışık yansa dahi tutmak yoluna gi
der; fakat bunun kumanda şekli değişiktir. O mey
danın trafik lambaları ya söndürülür veyahut otoma
tikten ayrılır, bir kumandaya bağlanır. O polis, yine 
trafik işaretlerini otomatik olarak belirli süreler için
de değil, trafiğin yüklenme şekline göre ayarlayarak 
idare eder ve böylece trafik akar; ama hiçbir zaman 
sürücü kırmızı ışıkta geçmez. 

Şimdi bizde yeşil ışık yanarken iki tane trafik 
memuru yolu kesiyor, kırmızı ışıktakilere geç diye 
yol veriyor. 

Evet, trafik sıkıştığı için bunu belki bir çözüm 
olarak buluyor; ama bu, sürücülerin kırmızı ışıkta 
geçmesini alıştırıyor. Acaba buna bir formül bulamaz 
mıyız? Mesela sıralamada trafik ışığına öncelik ve
rip, «trafik ışıkları yanmadığı zaman» veya «trafik 
İşık'larının bulunmadığı yerlerde» diyerek ve özellik
le büyük meydanlarda trafik ışıklarını otomatikten 
ayırıp el ile kontrol ederek bir çözüm bulmak müm
kün müdür, değil midir? Aksi halde yeterince eğitil
memiş birçok sürücüyü kırmızı ışıkta geçmeye alış-
tırırsak, en azından dayak olayı olmasa bile, normal 
kırmızı ışıkta duranları rahatsız edecek şekilde, hu
zursuz edecek şekilde diğerlerinin müdahalesine ma
ruz bırakmayız. 

Teşekkür ederim efendim. 
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BASRA'N — Teşekkür ©derim Sayın Özalp. 
'Sayın Görgülü, buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 

GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan; 
Dünyanın her tarafında genel trafik kuralları içe

risinde polis, trafik işaretlerine göre öncelikli bir var
lıktır. Bu nedenle, Sayın Özalp'in kırmızı ışık var
ken polisin geçiş vermemesi yolundaki şeyi, aslında 
günlük hayattan örnek alırsak mümkün görülmemek
tedir. Çünkü, kırmızı ışık yanıyor olduğu halde bü
yük bir topluluğun yığılması sıöz konusu olabilir ve 
mutlaka buna müdahale edilmesi gerekebilir. Yalnız 
bu nedenle mutlaka polisin kırmızı ışık var olduğu 
halde geçit hakkını elinde tutmasında yarar vardır. 

•ikincisi, çok haklılar, kırmızı ışık ihlali tabiî va
tandaşımızın eğitimsizliğinden.. Biz hep bunu. aslın
da altyapısıyla, eğitimsizliğiyle, vatandaşımızın da 
eğitim düzeyinin düşüklüğüyle; bunun kusurunu po
lis olarak hep biz üsleniyoruz. Ancak, herhalde va
tandaşımızın eğitilmesi başta gelen unsurlardandır. 

Kırmızı ışıkta duran kişinin arkasından araba kul
lanan diğerlerinin klakson çalması ya da öndekine 
saygısızca davranmsaı aslında toplumumuzun hasta
lığıydı. Bugün bu hastalığı biz önemli ölçüde azalttı
ğımıza inanıyoruz. Ancak, hâlâ daha eğitimin yalnız 
polis teşkilatı yada içişleri Bakanlığı yoluyla, sadece 
idarî tedbirlerle sağlanabileceğini söylemek de müm
kün değildir. 

Yalnız Sayın Özalp şurada çok haklılar: Normal 
ışık varken sürekli kırmızı ışığın periyotlarını uzun 
süre ayarlamak suretiyle hazırlıkların vatandaşı âde
ta kırmızı ışık geçmeye zorlamaması gerekir. Buna 
Başkentimizi örnek olarak arz etmek mümkündür. 
Gerçekten bir süre öncesine kadar bizim yaptığımız 
tespitlerde, ki önce şunu arz etmeliyim: Flaşörler, 
ışıklar, kesinlikle ışık düzeni bizim müessesemiz için
de yer almamaktadır ve tamamiyle polisin dışında, 
belediyeye bağlı bir kuruluştur. Bununla beraber Be
lediyemiz ilgilileriyle temas etmek suretiyle geceleri 
yaptığımız denetlemelerde gördük ki, bomboş, saat 
23.00'ten sonra tamamen boş caddede kırmızı ışık 
gündüz periyoduna göre ayarlanmış, Tabiî orada gi
den bir sürücü dakikalarca orada, kimsenin bulunma
dığı bir sokakta kendisini âdeta tutamaz hale geli
yor ve «ben bu ışık yansa da geçerim.» diyor. 

Sayın Başkan; 
Sayın Özalp çok haklıdır; bunu önlemek için Be

lediye ile yeni baştan tespit ettik, çalışmalar yaptık; 
şu anda, ilk saatler dışındaki saatlerde gördüğümüz 

gibi, Ankara içerisinde flaşörleri yakmaya başla
dık. Böylece vatandaşı orada uzun süre beklemekten 
alıkoymaya çalışıyoruz. 

Arz ederim. 
:BA$K!AN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde sorusu olan sayın üye?.. Buyu

run Sayın Bilge. 

NECİP BİLGE — Efendim, maddenin son fıkra
sında, cezayla ilgili olmak üzere, «sürücüler binbeş-
yüz lira para cezasıyla ceğalaridırılırlar.» deniliyor. 
Yukarıda da bununla ilgili maddede de aynı şekilde 
idi. Halbuki 51 inci maddede görüyoruz ki, 10 bin 
liraya kadar hafif para cezası da var. Burada hafif 
olup olmadığı söylenmemiştir. Acaba bunun ayrı bir 
anlamı mı vardır? Yoksa burada da yine «Hafif pa
ra cezası» denilebilir mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Avcı, buyurun efendim. 

E. YILDIRIM AVCI — Efendim, Sayın Hükü
met muayyen bir saatten sonra kırmızı ışıkların sön
dürülüp flaşörlerin faaliyete geçirildiğini izah ettiler. 
Başka memleketlerde yolların flaşörler olmadan da 
muayyen kaideleri vardır. Eğer bir kavşakta polis 
memuru varsa ışıkları orta yerden kaldırır; ışıklar 
varsa kaideler orta yerden kalkar. Her ikisi de kalk
tığına göre, yolun o kavşağın kendisine mahsus bir 
kaidesi olması icap eder. 

Bizde «anayol» diye bir talbir vardır. Anayol ne
dir?.. Anayol çok karışıklığa sdbeibiyet verecek bir 
tanımdır. Başka memleketlerde yanılmıyorsam, sağ
dan gelenin yol hakkı vardır veyahut da daha başka 
memekletlerde soldan gelenin yol hakkı vardır diye 
bir kaide vardır. Bizde böyle bir kaide konulmuş mu
dur veya konulacak mıdır? Bu hususu öğrenmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Görgülü. 
İÇtfSLERJt BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRt 

GÖIRGÜLÜ — Sayın Başkan, 

Aslında bu kaideler bugün de var. Yalnız, eğer 
bugün ülkemizin bütün şehirlerinde kırmızı ışığın et
rafında hâlâ polis tutuyorsak, bu, halkımızın bu ko
nuda kurallara uygun davranmamasından kaynakla
nıyor. Bir gün dileriz bu ışık düzeni insanlarımızı 
yönlendirmeye yetecek tek unsur olabilir ve biz de 
çok mutlu oluruz o zaman. Bu kırmızı ışığın uyul
madığı, aynı zamanda kavşaklar, ve yol düzeni bizim 
ülkemizde trafiği yönlendirmeye yetmediği için yal-
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ııız Başkentte 6 ila 8 saat süreyle ışıkların yanında 
bile polis görevlendirilmesi programı yapmak zo
runda kalıyoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bilge'nin sorusuna da cevap 
rica edeyim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÎSMAİL HAKİKİ DE-
MfRiEL — Sayın Başkanım; 

51 inci maddedeki hafif para cezası hapisle ilgili 
olduğu zaman müterafık olduğu zaman kullanılıyor. 
Mahkemeye verilen hallerde «hafif para cezası» ifa
desi kullanılıyor; mahkemeye verilmeyen hallerde de 
«para cezası» şeklinde trafik zabıtasının vereceği ce
zadır; arz ederim. 

'BAIŞKİAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, madde ile ilgili iki önerge var, 

okutuyorum: 

Danışma Meclisli Başkanlığına 
Karayolları, Trafik Kanunu Tasarısının 47 nci 

maddesinin son fıkrasında yer alan «belirgin şekilde» 
deyiminin madde metninden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Turgut TAN 

Sayın (Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 397 sıra sayılı Trafik Kanunu 

Tasarısının 47 nci maddesinin son fıkrasının, 
Para cezalarını halkın çekeceğinin üzerine yük

seltip durmak etkinliğini arttırmaktan çok, memu
run toleransını veya memura teklif edilebilecek rüş
vet olay ve miktarını artırmak gibi ters bir sonuç do
ğuracağından, bizde, arkası arkasına gelen kavşak 
ışık ve işaretleri birbirlerine ayarlanmış, biri yeşil 
yanınca sıra ile diğerleri de yaklaştıkça yeşil yanma
ya göre yapılmamış, adım başına kimseler yokken 
dahi ayarsız durumlara sebep olduğundan, öte yan
dan ışıklı işaretlerin konulduğu yerlerin önemine gö
re gece ileri saatlerde serbestçe geçişte idarenin ge
cikmeleri ye tenkide değer kusurları da bulunduğun
dan: 

Bayındırlık Komisyonunda kabul edildiği gibi ka
bul edilmesini saygı ile öneririm. 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Sayın Tan, sizin önergenizin açık
lamasına geliyoruz. 

Buyurun efendim. 

TURGUT TAN — Sayın Başkan, Danışma Mec
lisinin değerli üyeleri; 

Önergemle 47 nci maddenin son fıkrasındaki «Be
lirgin şekilde» deyiminin çıkarılmasını öneriyorum. 
Nedeni şudur. Fıkrayı, bunun çıkarılmış hali ile okur
sak şöyle oluyor: 

«Trafik zabıtası ve diğer yetkililerin dur işare
tine, ışıklı trafik işaretlerinden kırmızı renkli olanı
na ve «esli işaretlere uymayan sürücüler ikibinbeş-
yüz diğer trafik işaretlerine uymayan sürücüler bin-
beşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar.» 

Simdi bir kurala ya uyulur veya uyulmaz. Uy
mamanın belirgin şekilde olanı ile olmayanını ayırt 
etmek, özellikle bu son fıkradaki düzenlemede son 
derece güçtür. Bugüne kadar bir noktaya dikkat et
mişimdir; trafik polisi ile kişiyi tartışma halinde 
ıgördüğüm hallerin hiçbirinde trafik polisi ceza kes-
sememiştir. Özellikle bugüne kadar buna dikkate et
mişimdir; eğer tartışmaya girmişse veyahut da tar
tışma demiyelim de, «İşte ağabeyciğim şöyledir, böy
ledir» şeklinde başlamış ise görüşmeye ve polis de 
bunu dinlemeye, bu ilişki içerisinde konuşmaya bas
mışsa bunun sonucunda hiçbir yerde ceza kesildiğini 
görmedim. 

Şimdi, belirgin şekilde kırmızı renkli olanına uy
mamak. 

Sayın üyeler; kırmızı renkli trafik işaretine uy
mamanın belirgin şekilde olanı ile olmayanı nedir; 
bunu ayırt etmek zordur. Şu olacaktır sonuçta. Efen
dim, ben gerçekten daha sarı lamba yanıyordu, her
halde ben geçtikten sonra kırmızıya dönmüş dene
cektir. Binaenaleyh, bu, ifade burada bulunduğu tak
dirde belirgin biçimde kırmızı işarete uymamak sa
yılmayacaktır. Diğerleri için de aynı şeyi söylemek 
mümkündür. 

Bu bakımdan, kişi ile görevli arasındaki tartışma
yı baştan önlemek gerekir. Tabiî hemen şunu belir
teyim; trafik polislerimizin de bu kurala uyarken 
azamî titizlik ve duyarlık göstereceklerini var saya
rak bu önergeyi veriyorum. Yani gerçekten böyle sa
rı lambada geçmiş kişiye de, siz kırmızıyı ihlal etti
niz şeklinde ceza yazmak yoluna gideceklerse, tabiî 
o zaman böyle bir deyimi koymakta belki yarar ola
bilir; ama kuralları titiz bir şekilde uygulayacak gö
revlileri düşünerek bu ifadenin sakıncalı olduğu ka
nısındayım. Bunun için çıkarılmasını öneriyorum. 

Burada bir noktayı daha belirtmek isterim, (d) 
bendindeki bir hususu arz edeceğim, önergemde bu 
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yok, yalnız Sayın Komisyon bunu metinden izlerse, 
Ibir de redaksiyona ilişkin sayılabilecek şöyle bir dü
zenleme söz konusu olabilir. 

(d) fıkrası diyor ki; 

«Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan, ayrıca 
yönetmelikte gösterilen kurallara, yasaklara, zorun
luluklara veya yükümlülüklere, 

Uymak zorundadırlar.» 
Şimdi bu düzenleniş biçimi kanımca yanlış an

lamlara yol açabilecek nitelikte. Bunun da şu şekilde 
düzenlenmesi gerikir; 

«Trafik güvenliği ve düzeni ile'ilgili olan ve (Ora
daki «Ayrıca» kelimesini kaldırmak gerekiyor) yönet
melikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk ve 
yükümlülüklere» şeklinde düzenlenmesi gerekir. 

Bu haliyle, «Ayrıca» kelimesinin yer alması an
lamı değiştirmektedir. 

fein verirseniz, konuşmamı bitirmeden evvel bu 
son fıkradaki bir deyimle illgili olarak bir gözlemimi 
de ifade etmek isterim. Yetkililerin dur işareti konu
sundaki kendi başımdan geçmiş bir küçük olayı si
ze anlatarak bunu belirtmek isterim. 

ı(E - 5 Karayolunda bir gün giderken hız tahdidi 
olmayan bir yerde seyir halinde iken, uzaktan da gör
müş olduğum, yolun kenarında bulunan, kasklı mo
tosikletli bir trafik polisi ve yanında da valizi bulu
nan bir sivil kişi varidi. Ben tam önlerinden geçerken 
elini kaldırdı ve ben yanındaki valizli sivil kişinin ara
baya verilmesi ihtimalini tam olarak tahmin ettiğim 
için, zaten de durmanın mümkün olmadığı bir yerde 
geçtim; çünkü her ne kadar otomobilin arkası boş 
görünüyordu; ama çocuk arkada yatıyordu. Arkam
dan, baktım trafik polisi motosikleti ile geldi. «Çe
kin kenara» dedi, arabayı kenara çektik. «Niçin işa
rete uymadınız?» dedi. Doğru; işarete uyulmamıştı 
hakikaten orada. «Yanınızdaki kişinin verileceğini 
düşünerek arabada da yer olmadığı için geçtim» de
dim. «iDur işaretine uymadınız; ceza vereceğim» de
di. «JBuyurun, cezayı alın» dedim. Cezayı aldı. Bura
ya kadar her şey çok normal. Sonunda şunu söyledi; 
yani o ana kadar haklı olan trafik polisi birden hak
sız duruma nasıl düşer? «Ben sizi durdurup, geçtiği
niz yerlerde trafik kazası var mı yok mu; onu sora
caktım» dedi. Durum budur. 

Önün için bu konularda da görevlilerimizin özel
likle duyarlı olması gerekir. 

-Önergemin kabulünü saygılarla arz ederim. Te
şekkür ederim. 

BAŞjKAN — Teşekkür ederim. Sayın Tan. 
Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye var mı? 
A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Aleyhinde söz 

İstiyorum., 
ABDULLAH PULAT GÖZ1ÜBÜYÜİK — Üze

rinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Çakmakçı, aleyhinde söz is

tiyorsunuz, Buyurunuz. 
A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, 

kıymetli arkadaşlar; 
Çok takdir ettiğim bir hukukçu olarak Sayın Tur

gut Tan arkadaşımın ilk nazarda haklı gibi görünen 
verdiği bu önergesine, iştirak edemediğimi izah için 
huzurunuza çıktım. 

Bu «Belirgin şekilde» ibaresi Hükümetten, Bayın- • 
dirlik, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıt
ma Komisyonuna gelen metinde yokken, bu Komis
yon tarafından eklenmiş, Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu tarafından da aynen muhafaza 
edilmiştir. Bu «Belirgin şekilde» ibaresinin nasıl tak
dir edilecek yolundan eleştirilmesi mümkün ise de, 
faydası zararından daha çoktur. -Şöyle ki; 

Fevkalade günler yaşadık. Polis veya zabıta kılı
ğına bürünmüş pekçok kişi, karanlık, yağmurlu gün
lerde dağ başlarında dur işareti ile ikaz ettiler. Bu 
iki defa olduysa 12 defa da bunun korkusu bizlere 
yerleşti. İkinci olarak arz ediyorum; iki dağın arası
na trafik polisi bazen pusu kuruyor, kırmızı lamba 
konusu değil, elinde de bir düdük, trafik kontrolü 
yapacak; ama oraya geldiği şoförler tarafından gö
rülmesin diye bir yeşilliğin altına pusu kurmuş. Ba
kıyorsunuz, arkanızdan motosikletle polis takip edi
yor; «Nereye» diyor. Yolculuk, devam ediyorum» 
diyorsunuz. «Ben düdük çaldım niye durmadın, eli
mi böyle yaptım niye durmadın?» Şoför, önündeki 
olayları seyretmekle yükümlüdür. Kenarda, köşede 
kulağını mı kaşıyor, dur mu diyor; bunu bilemez. 
Mutat olmayan bir gizli yerde bir polisin kendi ken
dine, karanlıkta göz kırpar gibi «Düdük çaldım» de
mesi veya «Elimi salladım» demesi gerçekten duyul- # 
mamışsa cezası, hele arkadaşlarımız Millî Savunma, 
içişleri ve Dışişleri Komisyonunda himmet etmişler 
2 500 liraya çıkmış. 

işte her türlü tartışmaya sebebiyet vermeyecek 
kadar açıklıkla polis yolun ortasına çıkmış, düdüğü
nü çalmış siz basıp geçmişsiniz; belirgin şekilde uy
mamaktan murat olan budur; ama ben iki dağın ara
sında, sütre gerisinde düdük çalmıştım, sen duyma-
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din gibi, kişiye özel, tam belirgin olmayan işaret ve 
düdük seslerini duymamanın olağan olduğunu kabul 
edebilmek için açık seçik muhalefet manasına gel
sin diye «Belirgin şekilde» ibaresi konmuştur. Her
halde faydalı bir eklemedir. O itibarla kıymetli arka
daşımın önergesine uymamanızı istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gözübüyük, «Üzerinde» tabirinizi lehinde 

olarak kabul ediyoruz. 
Buyurunuz. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 
Başkanım; şimdi yine Sayın Komisyonun ve değerli 
arkadaşımızın değindikleri hususa değineceğim. 

Efendim; buradaki 47 noi maddenin (d) ben
dinde; «Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan, ay
rıca yönetmelikte gösterilen kurallara, yasaklara ve 
zorunluluklara» diye bir ifade kullanılmış. Altında 
«Uyma zorundadırlar.» 

Şimdi bu kelimeleri tekrar kanun dili bakımın
dan güzel değildir ve aynı zamanda uygun da sayıl
maz. Bu itibarla şayet Muhterem Komisyon bunu 
daha kuvvetli bir şekilde ifade etmeyi kasıt buyur-
muşlarsa, tekrar ediyorlar «Trafik güvenliği ve dü
zeni ile ilgili olan, ayrıca yönetmeliklerde gösterilen 
kurallara, yasaklara...» 'Malumları kurallara uyulma
sı mecburidir, yasaklara zaten uyulacak adı üzerin
de; burada «Zorunluluklara» denmeyebilir. Bu çıka
rılabilir. Yok, bu bir kuvvetli ifade olarak denile-
cekse, «emirlere veya yükümlülüklere uymak zorun
dadırlar» demek, iki defa «zorunluluk» kelimesinin 
tekrarlanmaması bakımından uygun olabilir. 

Bir de, son fıkradaki «belirgin» kelimesine gelin
ce. «Belirgin» kelimesi gerçekte şahıslara göre, idare
de görevli memurlara göre, amirlere göre değişik şe
killerde anlaşılabilen bir kelimedir, kesinlik ifade et
mez. Eğer bundan maksat açıkça ise, aşikâr suret-
teyse, bunun yerine «açıkça» veya «aşikâr surette» 
denilirse, maksadı ifade bakımından uygun olur. 

'Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Komisyonun görüşünü alayım önergeyle ilgili ola

rak. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım, Sayın Turgut Tan'ın 
önergesi, genellikle redaksiyonu gerektiriyor. 47 nci 
maddenin (d) bendinde... 

BAŞKAN — (d) Bendiyle ilgili bir önerge yok
tur. O itibarla da ben Sayın Gözübüyük'ün de sözü
nü kesmek istemedim; çünkü pek sık sözünü kesiyo
rum, değerini yitiriyorum; onun için siz lütfen «be
lirgin şekilde» ibaresinin çıkarılıp çıkarılmayacağı 
konusundaki görüşünüzü lütfedin. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Çıkarılması uygun olur düşüncesindeyiz, 
katılıyoruz. 'Redaksiyona da katılıyoruz. 

BAŞKAN — Diğer konuyu bilahare alacağız; 
çünkü önergede olmayan bir konudur. 

Sayın Görgülü?.. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 

GÖRGÜLÜ — Biz de katılıyoruz. 
BAŞKAN — Değerli üyeler, bu önergeye Sayın 

Komisyon ve Sayın Hükümet katılıyor. Kesin oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Önerge kabul edilmiştir. 

İkinci önerge Sayın Çakmakçınındır. Sayın Çak
makçı, önergenizle ilgili olarak buyurun. 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Bu müeyyideyi 
İçişleri Komisyonunda '500 lira daha para cezasını 
artırıcı şekilde düzenleme yapılmıştır. Cezaları müte
madiyen artırmanın dozajını iyi tayin etmek lazım
dır. Demin Sayın Görgülü Beyden sevinerek işittik, 
birtakım revizyonlara gidildiğini söyledi. Saygı uyan
dırmayan, ihmal kokan lambalar, bir yerden bir yere 
giderken biri diğerinin geçişine uygun olmayan adım 
başına kırmızı lambalar, insanı psikolojikman bıktı
ran lambalara itaat görevimizdir; ama bir de her fiil
de 2 500 liraya çıkarırsak, bu defa memura başka 
türlü tekliflerde bulunarak bu para cezasını ekarte 
etmek mahzurlarını gündeme getirecektir. 

O itibarla Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonundaki metinle iktifa 
olunması yerinde olur. 

BAŞKAN — Önergenin lehinde, aleyhinde söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

Buyurun Sayın Komisyon. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım, burada bir zühul ol
muş. 2 000 liradan fazla yoktur, trafik polisinin ya
zacağı cezanın tavanı 2 000 liradır, burada 2 500 yan
lıştır, 2 000 lira olacaktır. Katılıyoruz Sayın Çak-
makçı'nın önergesine. Son fıkrada 2 500 kelimeleri
nin 2 000 olarak düzeltilmesi uygun olacaktır, arz 
ederim. 
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AKlF ERGİNAY — Burada «1 50Q» yazıyor. 
MÎLLÎ SAVUNMA, IÇIŞLERI VE DıŞIŞLERI 

KOMISYONU SÖZCÜSÜ ISMAÎL HAKKI DE-
MİREL — 1 500 ayrı efendim, bu 2 500 ayrı. 

BAŞKAN — 2 500 ikinci satırdadır, 1 500 şey
dedir, 2 000. 

AKİF ERGlNAY — Sayın Başkanım, o zaman 
cümleyi tamamen düzeltmek lazım, o da 1 500 o da 
1 500. 

BAŞKAN — Efendim, geleceğiz. 
Sayın Görgülü?.. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 

GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan, katılıyoruz, yalnız bir 
şeyi arz edebilir miyim bununla ilgili?.. 

BAŞKAN — Buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 
GÖRGÜLÜ — Sayın Çakmakçı'nın önergesinde rüş
vet olaylarına sebep olmak gibi, her zaman, geçen 
gün de böyle şeyler oldu. Önergenin içerisinde sanki 
para cezasını artırmanın 'tek mahzuru, polise rüşvet 
olayı yaratmakmış gibi görünüyor. Ben kendilerinden 
istirham ediyorum, bu müesseseye üç yıldır gece üç 
saat uyku uyuyarak hizmet vermiş bir nefer olarak, 
lütfen polise güveni, saygınlığı, ancak ona güvene
rek yapmaya çalışalım. Burada sadece para cezasını 
artırmanın polise rüşvet yaratıyor olduğu, benim 
içimde büyük yara yapmaktadır. Lütfen bu konuyu; 
yani Türk polisine güvenir olduğumuzu belirten şey
lere yönelmenizi arz ediyorum izninizle. Saygılar 
sunuyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Çakmakçı, size cevap vermek hakkı doğdu, 

buyurun, 
A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Efendim, ben de 

27 sene pek çok zaman polise uzatılan dile haddini 
bildirmek üzere, görev almış bir meslektaşınızın!. 
Benim bundan maksadım, polisin rüşvet alması lafı 
değil, polise birtakım kombinezonlarla yaklaşımlar 
yapılmasıdır 2 500'ü görünce, «Ne olur memur bey 
şöyle yapalım, böyle yapalım, 500 verelim, 1 000 ve
relim» gibi, polisi de üzen tekliflerin çoğalmasına 
sebebiyet verir. Tavzih ederim, bunu demek istedim. 

BAŞKAN — Evet, mesele halledilmiştir. 
Bu önergeye Sayın Komisyon, Sayın Hükümet 

katılıyor. Önergeyi kesin oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi (d) fıkrasıyla ilgili görüşmelerde ifade edi
len hususlara ait Komisyonun zannederim bir düzen
lemesi olacak. 

ı 
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MİLLİ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MÎREL — Sayın Başkanım, müsaade ederseniz arz 
edeyim. 

(d) Bendi, «Trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili 
olan («ayrıca» kelimesini siliyoruz) ve yönetmelikte 
gösterilen diğer (Oraya bir «diğeıı» kelimesi ilave 
ediyoruz) kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülük
lere uymak zorundadırlar.)» (d) Bendi bu şekilde dü
zeliyor. 

Son fıkrayı da müsaade ederseniz önergenin ışığı 
altında arz edeyim. «Trafik zabıtası ve diğer yetkili
lerin dur işaretine ışıklı trafik işaretlerinden kırmızı 
renkli olanına ve sesli işaretlere uymayan sürücüler 
2 000 lira, diğer trafik işaretlerine uymayan sürücü
ler 1 500 lira para cezasıyla cezalandırılırlar.» Bu 
şekilde kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi değerli üyeler, kabul et
tiğiniz iki önerge istikametinde ve az evvel Sayın Ko
misyon Sözcüsünün okuyarak belirttiği son şekliyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

48 inci maddeyi okutuyorum. 
Alkollü içki, uyuşturucu ve keyif verici madde

lerin etkisi altında araç sürme yasağı 
MADDE 48. — Uyuşturucu ve keyif verici mad

deleri almış olanlar ile alkollü içki almış olması ne
deniyle güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş kişi
lerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır. 

Uyuşturucu ve keyif verici maddelerin cinsleri ile 
alkollü içkilerin etki dereceleri ve kandaki miktarları, 
tespit usulleri ve muayene şartları Yönetmelikte be
lirtilir. 

Bu madde hükmüne uymayan sürücüler derhal 
araç kullanmaktan men olunur. 

Bunlardan Yönetmelikte belirtilen miktarın üze
rinde alkollü içki kullandığı tespit olanlar; ikibin li
radan beş bin liraya kadar hafif para cezası ve onbeş 
günden iki aya kadar hafif hapis cezası, tekrarında 
beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası 
ve bir aydan üçe aya kadar hafif hapis cezası ile 
cezalandırılırlar ve sürücü belgeleri bir aydan üç aya 
kadar geri alınır. 

Uyuşturucu, keyif verici maddeleri alarak araç 
kullananlar ise beşbin liradan onbin liraya kadar ha
fif para cezası ve iki aydan altı aya kadar hafif hapis 
cezası ile cezalandırılırlar ve sürücü belgeleri süresiz 
olarak geri alınır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen Sayın 
üye?.. Sayın Avcı. Sizden başka yok buyurun. Hem 
madde üzerinde, hem de önergeniz üzerinde Sayın 
Avcı* 

Buyurun, 
E. YILDIRIM AVCI — Sayın Başkan, muhte

rem arkadaşlarım; 
Müsaadenizle önce gazeteden 'küçük bir havadis 

okumakla konuşmama başlamak istiyorum. «Cin iç
tikten sonra direksiyona geçen taksi şoförü içinde 
45 - 50 yolcu bulunan belediye otobüsüne bindirdi. 
Kaza anında can veren şoför hem kendinin, hem de 
yanındaki üç arkadaşının ölümüne sebep oldu.» 

'Muhterem arkadaşlarım; 
Biz bu maddenin bazı fıkraları ile az da olsa di

reksiyonda uyuşturucu ve alkol alınmasına müsaade 
ediyoruz. Halbuki uyuşturucu, adı üzerinde zihnî 
uyuşturan maddelerdir. Uyuşturucular ve alkol bey
nin yüksek kontrol merkezlerine tesir eden zehirler
dir. Beynin kontrol edici kabiliyeti azalınca içkili ga
zinolarda da görüldüğü gibi, sesler yükselir, cesaret 
artar, şarkılar ve kavgalar başlar. Alkolün bu tesir
lerini direksiyonda da görürüz, şoför alkol alınca kai
delere uymaz gaza daha cesaretle basar, trafik işa
retlerini görmez ve beynin kontrol edici gücü azal
dığından reaksiyon müddeti uzar. Bu mahzurlu hali 
ne kadar ve ne miktar alkolün yapacağını tespit çok 
zordur. Alkolün tesiri şahıstan şahısa farklıdır. Ba
zılarında bir bardak bira, iki yudum rakı pervasız
lık, çılgınlık hali yaratabilir, hatta aşırı uyku ve ko
ma hali de görülebilir. Sık sık alkol alanlarda tolerans 
fazladır; ama yüne de reaksiyon müddeti uzar, teh
likeleri zamanında idrak edip tedbir alamaz. 

Memleketimizde kanda alkolün miktarını tespit 
edebilen laboratuvarlar henüz yoktur. Alkol alınıp, 
alınmadığını tespit için kullanılan balonlar ise, çok 
kaba 'bir netice verir. Alınan alkolün miktarını ve sar
hoşluk derecesini bildiremez. Doktor muayenesi de 
aynıdır, tam bir netice veremez, alkol alındığını bil
dirir, 'b'ir de çok aşırı sarhoşluk hali tespit edilebilir. 

Madde bu hali ile 'kalırsa, alkol almış şoförün 
araba 'kullanmasına cesaret verilecektir. Her içen, 
ben ölçü dahilinde içtim, Kanun bu kadarına müsa
ade ediyor diyebilecektir. Zira öncede arz ettiğim 
gibi, alkolün kandaki miktarını tespit edecek imkân
larımız hâlâ mevcut değildir. 

Batı Almanya'da kandaki müsaade edilen alkol 
miktarı hatırımda yanlış kalmadı ise % 08'dir. Bu bir 
bardak bira veya bir iki yudum konyak veya rakı de

mektir. Mesuliyetini müdrik her şahıs araba kullan
maya mecbur ise, ya hiç içmez veya bu ölçüye sadık 
kalır. Orada alkollü olarak direksiyonda yakalan
mak çok büyük ayıptır ve hatta memurlar memuri
yetten dahi atılabilirler; fakat biz de Sayın Aşkın'ın 
tabiri ile «Az pilav vardır da az rakı az içki yoktur,» 
cezalanmadan mütenebbih olanlarımız da maalesef 
çok azdır. Birçok ülkelerde kandaki alkol ölçülebil-
se dahi, sürücülere alkol yasaklanmıştır. Bizde de 
böyle olması en doğru yoldur kanaatindeyim. 

Kanun yolcular gibi, sürücünün de sağlığını, em
niyetini ve malının korunmasına çalışmalıdır. Bu ve
sile ile bir hususu arz etmek isterim. 

Bira bizde' alkollü içki olarak sayılmamaktadır. 
Halbuki biranın sarhoşluğunun sebep olduğu kazala
rı, apsines arazlarını ve devamlı içme ile meydana ge
len siroz vakalarını çok gördük. 

Teklifim maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü 
fıkralarının çıkarılmasıdır. 

Takdir Yüce Meclisindir. 
Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Avcı. 
Sayın Avcı'nın ifade ettiği konular, önergelerinde 

bulunan konulardır, bu itibarla önergenin lehinde, 
aleyhinde konuşmak isteyen sayın üye?... Sayın Çak
makçı aleyhinde. 

Buyurun Sayın Çakmakçı. 
A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlar; 

Daha önceki uygulamada alkolün ağıza mücerret 
bulaşmış olması ile iradeyi münselib hale gelmesi 
arasında hiçbir müeyyide farkı yok. Alkol almış 
olanlar tabiri cezalandırılmak için yeterli idi. Bugün 
çok daha değişik bir hayat tarzına intibak etmek du' 
rumundayız. Hiçbir zaman alkol almış artı keyfe 
gelmiş kişilerin karayolunda cevelân etmesini savun
ma durumunda değiliz. Ancak, bir arkadaşınızın top
lantısına gitmiş yahut bir öğlen yemeğinde, (alınma
sını da savunuyor değilim) sadece ağzınızda bir al
kol, bira kakacak kadar çok küçük miktarda bir şey 
almışsınız, iradenizde herhangi bir değişiklik yap
mamış olsa dahi aynı suçun, aynen teşekkül etmesi 
hukukî tarafı pek savunulamayacak rencide edici bir 
durumda idi. tşte onun için uyuşturucu ve keyif ve
rici maddelerden zerresini almış olmak, (takdir yok) 
Seyrüseferden alıkonulmaya ve suçun teşkiline kâfi., 
Ancak alkolü ağzına bulaştırmış olanı da iradesini 
münselib olacak kadar içmişle beraber tutmamak 
için, bu hüküm buraya getirilmiştir. 

— 689 — 



Danışma Meclisi B : 118 14 . 6 . 1983 O : 1 

Ancak bir önergemiz olmamakla beraber, Sayın 
Avcı arkadaşımızın ağzına bulaşsa dahi, yasak teş
kil etmelidir yolundaki önergesine iştirak etmiyorum. 
Ancak sürme yeteneklerini kısmen dahi olsa kaybet
miş denirse, «yeteneklerini kaybetmiş» lafını çok da
ha önergeye yaklaştırmış ve orta yolu bulmuş olu
rum 

O itibarla «kısmen dahi kaybetmiş olmak engel 
olmalıdır;» ama mücerret ağzında bir alkol kokusu 
bulunduğundan bahisle pekâlâ trafik kurallarını çiğ
nemeyen aklı başında bir kişinin, polisin, «kokladım 
ben sende alkol kokuyor» diyerek alkol almış, sar
hoş olmuş statüsüne tabi tutması da düşünülemez. 
Bu bence getirilmiş bir yeniliktir. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Hem konuşmaya, hem bu cevaba rica edeyim. 

. MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım bu madde Tasarının 
önemli bir maddesidir, özellikle reform mahiyetin
dedir. Bu güne kadar ki 6085 sayılı Karayolları Tra
fik Kanununda her ıtürlü alkollü içkiyi en az mik
tarda da; yani iki yudum da alınsa alkollü içki, ağ
zında alkol kokan şoför trafikten men edilmekte ve 
mahkemeye verilmekte idi. Bu tatbikatta yürümeyen 
bir madde idi. Çok aksak yürütülüyordu ve yerini de 
bulmuyordu ve işin icabına da denk düşmüyordu. 

Bu itibarla Kanun Tasarımız bir miktar alkol al
mayı mubah görmekte; yani yeteneklerini kaybetme
diği takdirde, bu bütün Avrupa memleketlerinde de 
böyle uygulanmaktadır. Ancak tabiatıyla bunun de
recesini, miktarını ve her türlü detayını yönetme
likler tespit edecektir. Komisyon olarak biz bu mad
denin aynen kabulünü arz ediyoruz. Önergeye ka
tılmıyoruz. Bu konuda daha geniş bilgiyi Sayın Ge
nel Müdürümüz verecekler. 

An: ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirel. 
Sayın Görgülü, buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRt 

GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan, Komisyonca belirtildi
ği şekilde, aslında' şu anda hiçbir şekilde alkol al
maya izin vermiyor mevzuatımız. Yeni Yasa ile biz 
bunun belli esaslarda alınmasına izin veriyoruz; fa
kat bunun kontrolü nasıl yapılacaktır?.. Görüldüğü 
gibi, yönetmelikte gerçekten Sayın Avcı'nın belirt
tiği şekilde bazı ülkelerde % 08, bazı ülkelerde % 
05 oranında alkol almaya izin verilebilmektedir ve 

bizim yaptığımız incelemelere göre de, % 05 ora
nındaki alkol üç bardak biraya tekabül etmektedir; 
onu aştığı takdirde % 05 kabul edilen ülkeler ceza 
sınırına girdiğini kabul etmektedirler. 

Biz de, aslında bununla ilgili dünyadaki uygula
mayı incelemiş bulunuyoruz ve bu Yasa en kısa za
manda inşallah kabul edildiği takdirde, biz bunun 
uygulamasının hazırlıklarını bile yaptık; hatta bu yıl 
içerisinde Avrupa ülkeleri artık balonla falan değil, 
sadece teknik, küçük bir cihaz icat ettiler, o cihazla 
ışık yanmak suretiyle % 05 veya % 08 olduğunun 
tespiti yapılabilmektedir. Geriye kalan kısmının bu 
miktarın artması halinde mahkemeye verilmeyi ön
görmek ancak kan muayenesi ile mümkün olabil 
mektedir. Avrupa ülkelerinde alkol aldığı tespit edi
len kişiye polis öncelikle arabadan indirip yürü di
yor. Bizim polisimiz bu davranış içinde değil şimdi, 
sadece kokluyor. Dengesiz davranışları varsa, seni 
kan almaya göndereceğim diyor. Eğer kan alma im
kânları, adam değişik ülkenin mevzuatına göre, kan 
almaya izin veriyorsa dörder miligram polislerin ara
basında bulunan şeyle doktora sevkediyorlar; doktor 
hemen kanını alıyor ve kutuyu mühürlüyor, ilgili 
laboratuvara gönderiyor. Çok şükür bizim de ülke
mizde polisimizin Avrupa düzeyinde altı bölgede labo-
ratuvarlarımız var. Sanıyorum böyle 'bir sisteme git
mek gerekebilecek. Bu konuda gerçekten bir yenilik
tir ve belli oranda alkol almak bugünün şartları içe
risinde hiç alkol almamak mümkün görünmemekte
dir bugünkü medenî âlemde. , 

Bu nedenle bu maddenin bu haliyle kabulünü arz 
ederim Sayın Başkan. 

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

vın Hükümet katılmıyor. Dikkate alınmasını oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Öner
genin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, müsaade 
ederseniz soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, Sayın Ko

misyon ve Sayın Hükümetin takdir edeceği gibi bazı 
ilaçlar vardır. Bu ilaçlar üzerinde bazı. ibareler var
dır, mesela bir nezle ilacımız vardır; üzerinde "der 
ki : «Şuuru az - çok etkilediğini gördüğünüz zaman 
araba kullanmayınız». Şimdi bu ilacı alan veya bu
na benzeyen afyonlu bazı ilaçları alan kimse yaka
landığı takdirde, böyle sersem durumda olduğu tak
dirde acaba ne olacak? Kakjı ki, morfinoman ma-
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hiyetinde nazarı dikkate alınmaz; (Gayet tabiî rnor-
finoman bu, bunu kullanır). Binaenaleyh, zannedi
yorum ki bahsi geçen yönetmelikte ilaçlar bakımın
dan da bir hüküm bulunması gerekir. Aksi takdir
de, hem polisi şaşırtıcı, hem de sürücüyü mağdur 
edici haller olabilir. Bu hususta acaba Komisyonu
muz ve Hükümetimiz ne düşünmektedir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Erginay. 
Buyurunuz, Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Efendim, benim sorum yazım 

düzeni ile ilgili bulunmaktadır. 48 inci maddenin 
dördüncü fıkrasında, «Bunlardan Yönetmelikte be
lirtilen miktarın üzerinde alkollü içki kullandığı tes
pit olanlar...» deniyor, bunun «tespit olunanlar» ol
ması gerekir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Buyurun Sayın Demirel. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Sayın Başkanım, Sayın Bilge'nin dediği 
doğru; «olanlar» değil, «olunanlar»dır efendim. 

Sayın Erginay'ın sorusuna gelince; ilaçlar konu
sunda tabiatıyla Yönetmelikte hükümler olacaktır, 
ancak daha detaylı bilgiyi Sayın Genel Müdürümüz 
ar/, edecek. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Hayhay. Teşekkür ederim Sayın De

mirel. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 

GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan, burada «uyuşturucu» 
kelimesi her zaman bizim psiko - aktif madde dedi
ğimiz ve Sayın Avcı'nın deminki konuşması karşı
sında söylemek istiyordum, (Aslında konuları da da
ha iyi bilirler). Burada uyuşturucular tabiî ve sen
tetik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır ve dünyada 
kullanılan uyuşturucu da tabiî uyuşturucular : Ero
in, esrar, bazmorfin... Bir taraftan da sentetik uyuş
turucular. Bizim tabiî ilaç dediğimiz sentetik uyuş
turucular (Sayın Erginay'ın belirttikleri) da keza na
sıl tayin edilecektir diye sordular. Bunlar da keza 
kan muayenesiyle kandaki miktarlarının tespiti im
kânları her zaman mevcuttur. Bu tahlillere göre du
rumlara tebellür edecektir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler... 
AKİF ERGİNAY — Böyle bir ilacı alan kimse 

hududu aştığı takdirde demekki ceza görecek. İlaç 

kendi sıhhati içindir. Acaba bu husus nasıl izah edi
lecek, anlayamadım? 

BAŞKAN — Tekrar buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 

GÖRGÜLÜ — Efendim, arz edemedim. Şimdi ül
kemizde de (İl olarak vermek istemiyorum, bazı ille
rimiz var) sentetik uyuşturucu kullanmaktalar. Ya
ni hepimizin rahatsızlığımızda kullandığımız ilacı, 
vücudun belli miktarını aşacak oranlarda, bu ilacın 
suiistimaline yönelik kullanımlar içindeler. Bizim bu 
«uyuşturucu, keyif verici» den maksadımız da odur. 
Yani bunun belli dozajı aşmak suretiyle âdeta alış
kanlık yapar hale getiren ilaçları kastettik efendim. 

Arz; ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir, 

49 uncu maddeyi okutuyorum : 
Taşıt kullanma sürelerine uyma zorunluluğu 
MADDE 49. — Ticarî amaçla yük ve yolcu taşı

yan motorlu taşıt sürücülerinin, taşıt kullanma sü
relerine aykırı olarak taşıt kullanması ve bunlara ta
şıt kullandırılması yasaktır. 

Taşıt kullanma süreleri ile ticarî amaçla yük ve 
yolcu taşıyan motorlu taşıtları kullanacakların de
netimi için uygulanacak usuller Yönetmelikte belir
tilir. 

Bu madde hükmüne uymayan sürücüler ve az
mettirenler iki bin lira para cezası ile cezalandırılır
lar 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Gürtan Başka efendim?.. Yok. 

Buyurunuz Sayın Gürtan. 
HAYATI GÜRTAN — Sayın Başkanım, saygı

değer üyeler; 
Esasında ceza ile eğitim, ceza ile terbiye yanlısı 

değilim. Ancak hemen şunu da arz edeyim (Rahmetli 
Ziya Paşanın meşhur beyitinde olduğu gibi) : «Nush 
ile uslanmayanı etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın 
hakkı kötektir.» Buna da inanıyorum. 

Şimdi bu maddede bence çok önemli bir konu 
gündeme getirilmiş : Taşıt kullanma süresi. 

Hepinizin bildiği gibi, bu ülkemizde oluşan trafik 
kazalarının hemen hemen başında, hatta en başında 
gelen bir meseledir. Yani, uzun süre taşıt kullanmak
tan oluşan şoförün, sürücünün yorgunluğu, dikkati
nin dağılması, fizyolojik ve psikolojik olarak yapa
cağı işi yapamaz hale gelmesi kazaların başlıca ne-
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denlerinden birisidir. Bunu Sayın Genel Müdür de biraz 
evvel ifade buyurdular. Yüzde 90 kazaya sebep olan 
bu anakurallar içerisinde başta gelen nedenlerden bi
risidir. Bunun her gün basında yankılarını okuyoruz, 
görüyoruz, duyuyoruz, bizzat otobüsle yolculuk yap
tığımız zaman bunu yaşıyoruz. 

Burada getirilen ceza bence hafif; iki bin lira ile 
bağlanmış. Bilindiği gibi, bazı (Ki bu maddede var) 
süreyi aşan : Bir saat aşan şoförler olacaktır, sürü
cüler olacaktır; üç saat aşan olacaktır, beş saat aşan 
olacaktır, hatta 24 saat aşan bile nadir görülen olay
lardan değildir Türkiye'de; sık sık görülen olaylar
dandır. 

Böyle olduğuna göre, bunların hepsine birden iki 
bin lira para cezası vermek, bence meseleyi biraz ha
fife almak anlamını taşır. Bu konuda önerge verdim. 
Biraz sonra sizlerin görüşüne arz edilecek olan öner
gemde iki hususu getiriyorum : Birisi para cezalarını 
artırmak istiyorum, daha doğrusu cezayı verecek 
olan mahkemeye belli bir kademeli ceza verme yet
kisinin tanınmasını öneriyorum. Bu, iki bin liradan 
beş bin liraya kadar yükselecektir. Nedeni : Arz et
tiğim gibi, bir saatle 24 saat arasında kullanma süre
sini aşan şoföre, sürücüye verilmesi lazım gelen ceza
nın kademelehdirmesini sağlayacaktır. 

İkincisi; bunun tekrarında cezaların biraz daha 
artırılmasıdır. Bir alışkanlık haline getirilmesin; bu
nu amaçlıyorum. Ayrıca, genellikle sürücüyü araba 
kullanma süresine uymamaya sevkeden nedenlerin 
başında araç sahibinin suçlu olduğu, araç sahibinin 
sorumlu olduğu inancındayım. 

Şoför ekmek parasını kaybetmemek nedeniyle 
araç sahibinin tazyikine dayanamıyor ve direksiyon
dan uzun süre inemiyor. Bu bakımdan araç sahibine 
de bir bakıma ceza vermek, onu da cezalandırmak 
gerekir. 

Bilindiği gibi, bir zamanlar Sıkıyönetim Kanunun
da bazı esnaf «Aman benim dükkânımı kapatma da 
ne kadar para cezası yazarsan yaz» gibi bir zihniyet 
içerisindeydi. Onun için verdiğim önergede şunu ifa
de etmek istiyorum : Hem para cezası artırılsın, hem 
de işletme sahibinin elinden ruhsatı belli bir süre için 
alınsın. Bugün bir otobüsün veya bir kamyonun se
ferden belli bir süre alıkonması demek, bu cezanın 
büyük oranda etkisini artırır ve dolayısıyla böyle 
usulsüzlüklere yönelmeyi frenler gibi geliyor. Bunu 
önergemde arz etmiş bulunuyorum. Sayın Komisyo
nun bu konuya titizlik göstereceği inancıyla hepinize 
saygılarımı sunarım Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Sayın Gelendost, sizin önergeniz de aynı mahiyet

te, yalnız miktarlarda bir değişiklik var. Arzu buyu
rursanız siz de buyurun. 

HALİL GELENDOST — Müsaade ederseniz ben 
de tamamlayıcı bir - iki cümle söyleyeyim. 

BAŞKAN — Hay hay buyurun efendim, buyu
run. 

HALİL GELENDOST — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Hepimizin şahit olduğu ve en çok sıkıntı çektiği
miz konulardan bir hüküm üzerinde müzakere yap
maktayız. Bu süreler trafik encümenlerince veyahut 
da Genel Müdürlükçe tayin edilir. «8' saat» denir, 
«9 saat» denir; fakat maalesef bu sürelere pek çok 
sürücüler riayet etmez. Kontrol eden trafik memur
ları da müsama ederler; çünkü pek çok yolcu ve 
yük ortada dökülüp kalmaktadır. Bu sebeple yolla
rına devam etmesi arzu edilir. İşte bir - iki ihtarla 
yollarına devam ederler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Geçenlerde televizyonda bir program düzenlendi. 

Bu programı izleyen arkadaşlarımız çok üzücü olarak 
şu manzarayı görmüşlerdir. «Ben direksiyon başında 
uyuyabiliyorum ve uyuyarak sürüyorum» diyor. Er
zurum'dan kalkıyor, Samsun üzerinden veya Trab
zon'dan kalkıyor Sivas üzerinden İstanbul'a gidiyor
muş, İstanbul'dan yine aynı şekilde hiç istirahat et
meden aynı yolu takip ederek 4 veya 5 gün uyuma
dan yoluna devam edebiliyormuş ve bunu rahatça 
televizyon programında izledik ve gayet rahat bir şe
kilde de hiçbir şey gizlemeden, çekinmeden bunu sü
rücüler ifade ettiler. 

Arkadaşlar; 
Ben bir seyahat hatıramı sizlere arz edeyim. Ge

çenlerde bir yere giderken trafik bizi durdurdu. Şo
förden ruhsatnamesi istenildi. Şoför ruhsatnamesini 
verdi ve güle oynayarak, sevinerek geldi. Biz, «Her
halde kendisine ceza yazılmamıştır» dedik, sorduk 
kendisine; dedi ki, «1 5C0 lira ceza ödedim», «E, bu 
sevincin nedir?.. Yani niye seviniyorsun?..» dedik, 
«Efendim, 1 500 lira para mı ki bugün» dedi. Mese
leyi sorduk, «Nedir?.. Yani ceza yazılmasını gerekti
ren sebep nedir?..» dedik, otomatik kapısını ruhsatı
na işletmemiş. Kapıyı otomatik olarak yaptırmış, da
ha önceki kapı demek ki, açılır kapanır kapıdanmış, 
otomatik olarak değiştirmiş, bunu ruhsatına işlenmesi 
lazımken işletmemiş. 
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Arkadaşlarım; 
Böyle 2 000 lira gibi, bir cezaî müeyyideyle biz 

bunu geçiştirenleyiz. Onun için bir süre de aracın 
trafikten alıkonulması zorunludur. Cezayı da demin 
Hayati Gürtan arkadaşımızın anlattığı gibi, artırmalı 
ve buna mutlak ve mutlak bir süre de trafikten alı-
konma cezası getirmeliyiz. Takdir Yüce Kurulundur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gelendost. 
Evet, iki önerge aynı mahiyettedir, yalnız ceza 

miktarları değişiktir, önergelerin lehinde aleyhinde 
söz almak isteyen?.. Yok. 

O halde, Sayın Demirel, buyurun efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Sayın Başkanım; 

Sayın Gelendost ve Sayın Hayati Gürtan'ın öner
geleri Komisyonumuzca dikkate değer bulunmuştur. 
Yüksek Genel Kurulca dikkate alınması pylamrsa 
maddeyi ona göre yeniden tedvin etmek istiyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Görgülü, aynı görüşte misi

niz?.. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 
GÖRGÜLÜ — Yalnız aracın trafikten men edilmesi 
konusu hariç olmak üzere, konunun üzerinde durul
ması yararlı olur kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Evet. 
önergelerin bir kısmına katılıyor, diğer kısmına 

katılmıyorlar. Bu itibarla, her iki önergeyi de dikkate 
alınması hususunda oylarınıza sunuyorum. Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi önergelerle birlikte Komisyona veriyo
rum. 

50 nci maddeyi okutuyorum. 

Bölüm - II 
Hız Kuralları 

Hız sınırları 
MADDE 50. — Karayollarında yerleşim yerleri 

içinde ve dışında motorlu araçların cins ve kullanma 
amaçlarına göre sürülebileceği en çok ve en az hız 
sınırları ve diğer esaslar Yönetmelikte belirlenir. 

En çok ve en az hız sınırlarını gösteren işaret lev
haları, gerekli görülen yerlere, ilgili kuruluşlarca ko
nulur. 

Bu kanunla yetki verilen kuruluşlar tarafından 
Yönetmelikte belirtilen hız sınırları yol ve trafik duru
muna göre azaltılabilir veya çoğaltılabilir. Bu haller
de durum trafik işaretleri ile belirtilir ve uygun vası
talarla duyurulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

Buyurun Sayın Barangil. 
İBRAHİM BARANGİL — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Madde, Tasarının en önemli maddelerinden biri

si durumundadır. 

Trafik kazalarının büyük bir çoğunluğu sürat yü
zünden olduğu hepimizce malumdur. «Acele giden 
ecele gider» diye trafik sloganları dahi, bundan ön
ceki yıllarda müsabaka ile dile getirilmiştir. Binaena
leyh, bu sınırlamalarla ilgili bu madde hakikaten çok 
yerinde ve uygun bir maddedir; ancak madde başın
da «Karayollarında, yerleşim yerleri içinde ve dışın
da» diye başlayan bir cümle var. Yerleşim yerlerini 
başta 3 üncü maddedeki tanımlar kısmında da sor
duk, orada böyle bir tarife yer verilmemiş idi. «Yö
netmelikte konulacak» dendi; ama bu halen de uygu-
lanagelmekte olan bir terim. Ben şahit olduğum bir 
olayı anlatmak suretiyle konuya açıklık getirmek is
tiyorum. 

E 5 yolunda istanbul'dan Ankara'ya dönüyorum. 
Giderken de aym şeyleri gördüm ya, sizler de mutla
ka görmüşsünüzdür. Yol üzerinde birçok yerlerde 
yerleşim yeri veya birimi denmeyecek kadar dağınık 
ve birkaç ev kümesinden ibaret yerler var. Buraları 
da yerleşim birimi olarak mı kabul edeceğiz?.. Bu 
tatbikatta büyük yanlışlıklara sebep olmakta, uygu
lamada haksızlıkların doğmasını hazırlamakta. Bina
enaleyh, yerleşim birimlerinden belli bir süratin üs
tünde geçti, diye bu birkaç evin bulunduğu yerlerden 
normal süratle geçen bir sürücü radarla tespit edildiği 
takdirde cezaya çarptırılmakta. Eğer bu böyle olur
sa, Karadeniz sahillerinde hep bu tarz yerleşme gö
rüldüğü için Karadeniz sahil yolunda 50 kilometrenin 
üzerinde sürat yapmanın mümkün olmadığını kabul 
etmek lazım. Bu bir. 

İkincisi; yollarda birçok yerlerde onarımlar var. 
Onarımların bulunduğu yerlerde de sürat tahdit işa
retleri konulmuş; ama bu tahdidin bitimi belli değil. 
Sık sık işaretler var; 30 kilometre işareti var, 50 kilo
metre işareti var. Süratinizi kesiyorsunuz, yolda bu 
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süratle gidiyorsunuz; kilometrelerce gidiyorsunuz, 
yol onarım bölgesini geçiyorsunuz; ama tahdidin 
kalktığını gösteren bir işaret mevcut değil. 

Ayrıca, yine belirli nedenlere dayalı olarak sürat 
indirim işaretleri var. 90, kilometreyle gidiyorsunuz; 
bakıyorsunuz 60 kilometre, arkasından 301 kilometre... 
Birkaç yüz metrelik mesafelerle sürat indirim levha
ları konmuştur. Bunlar arabanızı çok sıkı ve sert bir 
frenle durdurmanızı gerektirecek kadar kısa mesafe
ler. Bunların kontrolü kimin tarafından yapılır, bu 
eksiklikler kimin tarafından giderilir?.. Gerçi sürat 
işaretlerinin konulması Karayollarının görevidir; ama 
bunlara uyulmamayı kontrol eden trafik zabıtasının 
da Karayollarına ait bu sorumluluğu yerine getirme-
yişi üzerinde bunların düzeltilmesi bakımından bir 
yetkisi olması lazım geldiği düşüncesindeyim, , 

Son olarak da, surat aşmalarında bir toleransın 
bulunması lazım geldiğini düşünmekteyim. 90 kilo
metreyle gidiyorsunuz; kilometre saatine bakıyorsu
nuz, kilometre saatiniz 9ö'ı gösteriyor; ama ibre biraz 
9Û'ın altına iniyor, biraz 9ö'ın üstüne çıkıyor. Bunun 
terazi gibi mutlaka 9Ö'ın üzerinde durduracak bir 
şeyi yok. Bunun altında gitmek normaldir. Ben aslın
da 90'ın üstünde süratle giden bir kişi değilim; ama 
gördüğüm olaylardan esinlenerek bu noktaya da 
açıklık getirilmesini istirham edeceğim : 92, 93, 95 
kilometreyle giden sürücülerinin de radarla tespit edi
lip durdurulduğunu ve ceza yazıldığını gördüm, çok 
yakın inandığım kişilerden de dinledim. Bunda da bir 
toleransın bulunması lüzumuna inanmaktayım. 

Bu konuların dikkate alınacağı ümidiyle saygılar 
sunarım. 

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

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

Sayın Barangil'in önerileri oldu bu 50'inci mad
dede. «Yerleşim yerleri» nden kasıt şüphesiz, eski ta
biriyle meskûn alanlardır. Buralarda hız talhıd'it lev
haları konacaktır ve Karayolları bu levhaları koy
maktadır. Bunların kontrolünü kim yapar; gereken 
yere gerektiği şekilde bu levhalar konmadığı takdir
de, kontrolünü kim yapar?... Şüphesiz halihazırda yü
rürlükte olan Kanunda ve yeni getirdiğimiz Tasarıda 
karayollarındaki tarfiık işaretlemelerini, karayolunun 
yapım ve onarımından sorumlu olan Karayolları ya
pacaktır. Bunlar yeterli olmadığı veyahut uygunsuz 
konulduğu takdirde de, trafiği kontrol eden trafik za
bıtasının uyarısıyla ve müşterek olarak halin icabı
na göre düzenlemeler yapılacaktır. Yönetmelikte bun
lar ayrıca detayıyla belirtilecektir. 

Bir de hız tahdidinde tolerans konusu vardı. Onu 
51'inci maddeye geldiğimizde göreceğiz; ona göre 
ayrı bir hüküm vazedilmiştir. Halihazır uygulamada 
da beş kilometreye kadar bir tolerans tanınmaktadır. 
Bu yönetmelikte de yine bu konuda açık, detaylı bil
gilen© yer verilecektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederilm Sayın Demirel. 
Bu madde üzerinde sorusu olan ısayın üye?.. Yok. 
Maddeıyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler..,. 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Değeri üyeler; 
Birleşime 20 dakika ara vıeiriyioruım. 

Kapanma Saati: 16.05 
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ÎKİNCt OTURUM 
Açılma Saati : 16.35 

BAŞKAN : Başkanveküi Vefik KİTAPÇIGÎL 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, Ali Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 118'inci Birleşimin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

Görüşmekte olduğumuz Karayolları Trafik Kanu
nu Tasarısının 51'inci maddesinde kalmıştık. 

51 inci maddeyi okutuyorum. 
Hız sınırlarına uyma 
MADDE 51. — Sürücüler, aksine bir karar alı

nıp işaıretlenmemişse, yönetmelikte belirtilen hız sı
nırlarını aşmamak zorundadırlar. 

Radar, takoğraf, kronometre gibi cihaz veya çeşit
li usullerle yapılan tespitler sonucu hız sınırlarını; 

Yüzde yirmiye (yirmi dahil) kadar aşan sürüclüler 
ikibin İka para cezası, 

Yüzde yirmiden fazla aşan sürücüler ise, her se
ferinde beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para 
cezası ile onbeş günden iki aya kadar hafif hapis ce
zaisi ve bir aydan üç aya kadar sürücü belgelerinin 
geri alınması cezası ile cezalandırılırlar. 

Hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını tespit etmekte 
kullanılan radar cihazlarının yerini tespit veya sürücü
ye ikaz eden har türlü cihazın imali,- ithali ve araç
larda bulundurulması yasaktır. 

Bu cihazları imal veya ithal edenler, fiil daha ağır 
cezayı gerektiren başka bir suç teşkil etmediği takdir
de üç bin liradan yirmibeştoin liraya kadar hafif pa-
ar cezası ve üç aydan altı aya kadar hafif hapis ce-
zsıyla, araçlarında bulunduran işletenler ise üçbin li
radan oinlbin liraya kadar hafif para cezası ve oribeş 
günden iki aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandı
rılırlar. Bu takdirde radar tespit cihazlarının müsa-
deresinıede hülldmiolunuır. 

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

Komisyonun ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
52 nci maddeyi okutuyorum 
Hızın gerekli şartlara uygunluğunu sağlama 

MADDE 52. — Sürücüler : 
a) Kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girer

ken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda 
ilerlerken, yaya geçitlerine, henzemin geçitlere, tünel
lere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve 
onarım alanlarına gireıken, hızlarını azaltmak, 

b) Hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik 
özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun ge
rektirdiği şartlara uydurmak, 

c) Diğer bir aracı izlerken yukarıdaki fıkrada 
belirlenen durumları göz önünde tutarak güvenli bir 
aralık bırakmak, 

d) Kol ve grup halinde araç kullananlar, araç
ları arasında Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun 
olarak diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklık
lar bulundurmak, 

Zorundadırlar. 
Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler bin 

lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Sayın Gürtan. Başka üyemiz yok. 
Buyurun Sayın Gürtan. 
HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım; bu mad

de uygulanması son derece zor, hatta benim kanım
ca imkânsız bir madde. Çeşitli hükümler getiriyor. 
Şimdi, bunların arasında (a) bendinde şöyle diyor : 
«Kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe 
üstlerine yaklaşırken...» devam ediyor; «... yapım ve 
onarım alanlarına girerken, hızlarım azaltmak.» di
yor. 

(b) bendinde de; «Hızlarını, kullandıkları aracın 
yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik 
durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak.» 

Nihayet en son fıkrada; «Bu madde hükümleri
ne uymayan sürücüler bin lira para cezası ile ceza
landırılırlar.» 

Şimdi, ben bir sürücüyüm, kavşağa yaklaşırken 
hızımı azalttım veya azaltmadım. Bir ceza yazacak 
olan görevli memur benim hızımı ne kadar (Burada 
herhangi bir sayı yok) azaltmam lazım geldiğini na
sıl tespit edecek, neye göre hüküm verecek? 
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Aynı şekilde, «Yol, hava ve trafik durumunun » 
gerektirdiği şartlara uydurmak...» Neyi?.. Kullandı
ğım aracı. Kullandığım aracın yük durumunu hava 
şartlarına, yol durumuna göre uyduracağım; ölçüm 
ne olacak?.. Hiç değilse (Eğer bu böyle kalacaksa 
burada) en son fıkraya «Bu madde hükümlerine uy
mayan sürücüler, yönetmeliklerde belirtilen esaslar 
dahilindeki şartlara, koşullara uymak şartıyla...» falan 
diye bir şey koysalar, o takdirde insan yönetmeliğe 
ümit bağlar. Aksi halde bu maddenin bu şekilde yü- j 
rümesi, uygulanması son derece zor ve çeşitli komp- I 
likasyonları birlikte getirecektir. Yani, sürücü ile gö
revli arasında hudutsuz tartışmalara neden olacaktır. 

Bu bakımdan, Sayın Komisyondan istirham edi
yorum, buna bir çare bulsunlar, belli bir iyileştirme 
yoluna gitsinler. Belki şöyle söylenecek : (d) bendin
de; «Kol ve grup halinde araç kullananlar, araçları 
arasında Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun ola
rak...» deniyor. Bu yönetmelikteki hükümler sadece 
kol halinde giden araçlara aittir, diğerlerinde herhan
gi bir ölçü, herhangi bir kıstas yoktur. 

Bunu arz eder, saygılar sunarım Sayın Başkanım. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Sayın Evliya; siz de sorunuzu sorun. I 
HALÎL EVLİYA — Sayın Başkan; 
(a) bendinin ikinci satırında «dar köprü ve men- I 

fezlere yaklaşırken» tabiri var. Kanımca burada «men
fezler» yanlış konmuş gibi geliyor. Menfezin darı ol- I 
maz; çünkü imla altındadır menfez. Ya onu buradan 
çıkarmalı veya sadece «dar köprü» kalmalı. Buna 
Komisyon katılıyor mu, bunu sormak istiyorum? I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Demirel. I 

. MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKİ DE
MİREL — Sayın Başkanım; 

Bu maddede anakural var. Tepeler, kavşaklar, 
tepe üstleri, menfez, köprü gibi yerlerle ilgili olarak 
bütün şoförlere ve oto kullananlara hitap eden bir I 
maddedir bu. Burada bir uyarıcı hükümdür bu ve 
kural olduğu için Kanunda yer almaktadır. 

«Bunun müeyyidesi nasıl ölçülecektir?» diyorlar. Ta- I 
biî bu görüldüğü zaman ölçülecektir. Bir kavşağa sürat- I 
le giren bir araç görülecektir ve «o süratle kavşağa gi- I 
rilmez» diye bir kanaat geldiği anda müeyyidesi uy
gulanacaktır. Bunun başka türlü formüle edilmesi I 
mümkün değil. I 

Sayın Evliya; «dar köprü ve menfezlere» ibare-
sindeki «menfezlere» kelimesinin çıkarılmasını iste- I 
mektedir. «Dar menfez» vardır efendim; korkuluğu I 

ı olmayan köprüler vardır ve dardır, buralara yavaş 
girilmesi gerekir; ama mesela çevre yollarını birbiri
ne bağlayan anaköprüler var, onlarda sürat yapılabi
liyor. Dar olan köprülere yavaş ve itinayla girilmesi 
gerekir. 

I Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirel. 
HALİL EVLİYA — İzin verir misiniz bu men

fezler konusunda bir şey söylemek istiyorum? Yani, 
| bu izahat tarzı tatmin edici olmadı. Bir yanlış anlama 
I oldu galiba... 

BAŞKAN — Buyurun. 

HALİL EVLİYA — Sayın Başkanım; 
Şimdi, çeşitli menfez tabiri vardır. Bu menfezle

rin hepsi yol gövdesinin altında kalır. Yolda giderken 
I menfezden geçtiğinizi anlamazsınız bile. Benim söy

lemek istediğim bu husustur. Yani, dar köprü olur. 
Bizim normal köprülerimiz 8 veya 8,5 metre geniş-
liğindedir; fakat menfezler imla altında olduğu için 
imlanın genişliğine göre inşa edilirler. Benim söyle
mek istediğim; bu «menfez» kelimesi burada fazla. 
Dar köprü olur, boy boy. 4 metrelik köprüler var
dır; ama dar menfez olmaz. Onun için «menfez» 

I tabirini buradan çıkaralım diyorum. Diğerlerine ay
nen katılıyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Sayın Başkanım; menfezleri Karayolları 
Temsilcimiz izah edecekler müsaade ederseniz? 

I BAŞKAN — Buyurun Sayın Suri. 
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NU

RETTİN SURİ — Sayın Başkanım, değerli üyeler; 
Sayın üyemizin de buyurdukları gibi menfez; ku

tu menfez olabilir, farklı yapıda olabilir, yolun al
tındadır. Biz genellikle geçerken bunu fark etmeye
biliriz. Bizim tasanda özellikle vurguladığımız, görü
nebilir ve platformdan dar olanları içindir ve halen 

[ Devlet il yollarımızda kullandığımız böyle menfezler 
vardır. Bu bakımdan tasarıda böylece «dar menfez» 
olarak kalmasında sanıyoruz yarar vardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Maddeyle ilgili Sayın Gürtan'ın bir önergesi var, 

okutuyorum. 
I Sayın Başkanlığa 
I 52 nci maddenin metinden çıkarılmasını arz ede

rim. 
Saygılarımla. 

I , Hayati GÜRTAN 
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BAŞKAN — Sayın Gürtan; madde üzerinde ko
nuştuğunuz için artık bu önerge üzerinde söz vere
miyorum. 

Önergenin lehinde, aleyhinde konuşmak isteyen 
sayın üye?.. 

İBRAHİM BARANGİL — Lehinde söz istiyo
rum. 

E. YILDIRIM AVCI — Lehinde Sayın Başkan. 
HALİL EVLİYA — Aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Lehte iki sayın üyemiz söz istedi

ler. 
E. YILDIRIM AVCI — Ben söz hakkımı Sayın 

Barangil'e veriyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Barangil. 
İBRAHİ MBARANGİL — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlar; 

Madde zaten sürücülerin Kanunun başka madde
lerinde uymakla zorunlu kılındığı hükümleri getir
mektedir ve bunlar karayollarında belli işaretlerle 
zaten gösterilmektedir. Mesela; kavşaklara gelirken 
«kavşak» işareti vardır, dönemeçler işaretlidir, tepe 
üstlerine yaklaşırken geçiş yasağı vardır, bunlar bel
lidir. 

Binaenaleyh, trafik işaretleriyle zaten maddenin 
yasakladığı ve de sürücünün uymakla zorunlu kılın
dığı şeyler gösterilmektedir. Sayın Gürtan'ın da çok 
açık olarak ifade ettiği gibi, bunların tespiti sübjek
tif olacaktır. Trafik zabıtasıyla sürücüler arasında 
daima sürtüşme konusu olmaktansa, bu maddenin 
buradan çıakrılmasında yarar mütalaa etmekteyim. 

Önergenin lehinde oy verilmesinin faydalı olaca
ğı mütalaasıyla saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkül ederim Sayın Barangil. 
Sayın Evliya; buyurun. 
HALİL EVLİYA — Sayın Başkan, değerh' üye

ler; 
Bu maddenin metinden çıkarılması diye bir şeyin 

düşünülmemesi gerek. Çünkü, trafik kurallarında en 
önemli konulardan biri budur ve bütün sürücülerin 
buna uymaları mecburîdir. Şöyle ki; 

Şimdi bir kavşağa geliyorsunuz, mesela Kızılay 
kavşağını düşünelim veya şehirlerarası bir yolda her
hangi bir kavşağa geliyorsunuz; böyle bir hemzemin 
kavşağa gelirken, öbür taraftan ne geldiğini bilme
den ve hatta buranın görüşü de kapalıysa buraya hız
la girdiğiniz zaman karşıdan gelen bir vasıtayla her 
an çarpışmanız veya bir yayaya çarpmanız mümkün

dür. Bu, dünyanın her yerinde böyledir; kavşaklara 
girerken hız sınırlanır. Bu hız sınırlama işi ya trafik 
levlahalarıyla işaretlenir veyahutta sürücü zaten hızı
nı ne kadar azaltacağını bonsansı ile hissedar zaten; 
bu bir. 

İkincisi; tepe üstleri, önü görülmeyen yerlerdir. 
Burada hele önünüzde yavaş seyreden bir vasıtayı 
sollayıp geçmek çok tehlikelidir ve kazalara sebep 
olur. Binaenaleyh, buraya girerken de, önünüzde bir 
vasıta gitsin veya gitmesin, tepe üzerine gelirken sü
ratinizi azaltmak durumundasınız; çünkü yolun tepe
yi aştığınız zamanki meyili hakkında bir fikriniz ol
mayabilir. 

Üçüncüsü; kurplara gelince : Kurpların nısıf ku
turlarını; yani yarıçaplarını sizin tespit etmeniz müm
kün değildir. Onun için arabanızın kaymadan veya 
devrilmeden bu kurbu, bu virajı dönebilmesi için 
sürücü kendinde teşekkül etmiş melekeye dayanarak 
süratini azaltmak durumundadır. Bunun için sınır 
koyamazsınız. Yolda dever varsa sımrı azaltmayabi
lirsiniz; ama deveri olmayan (Ki, bizim memleketteki 
yollarda genel olarak dever maalesef olmuyor) yolda 
hızınızı azaltmazsanız ya savrulursunuz veya devrilir
siniz; hele hava yağışlı ise ve yolun üzerinde kaygan 
bir tabaka teşekkül etmişse, mutlaka kayarsınız. 
Onun için burada bulunan tabirler, trafiğin (A)'sı, 
(B)'si diye vasıflandıracağımız şeylerdir, bunlara uy
mak mecburiyeti vardır. 

Keza, dar bir köprüye veya tünele giriyorsunuz, 
hızınızı iyi ayarlamanız şunun için şarttır; bir kere 
eğer köprü ile yol arasında bir kot farkı varsa; yani 
bir yükseklik farkı varsa (Ki, oluyor bu) en azından 
köprünün üzerine bir düşme yaparsınız. O hızla yap
tığınız bir düşme sonunda meydana nelerin geleceği 
belli olmaz, kestirilemez. Sonra, dar olduğu için di
reksiyon hâkimiyetinde en ufak bir hata yapsanız, en 
azından korkuluğa çarpmak veya kaldırım taşına 
çarpmak durumunda kalırsınız. 

Onarım alanlarına giriyorsunuz, yollarda her za
man için onarım yapılıyor; gayet tabiî ki yavaş sey
retmek lazım. En azından çalışan işçilere bir kaza ya
pabilirsiniz. 

Şimdi, «Hızlarını, kullandıkları aracın yük ve tek
nik özelliğine uydurmak» diyor. Mesela, bir binek 
arabasının üst tavan bagajının olduğunu düşünelim; 
şimdi böyle bir arabayla seyrederken fren mesafeniz 
uzayacaktır, dönüş yaptığınız zaman santrifüj kuvvet 
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artacaktır; çünkü santrifüj kuvvet kitleyle ilgilidir, 
en azından devrilme tehlikesiyle karşı karşıya kalır
sınız. O bakımdan, kullandığınız vasıtanın yük duru
muna ve teknik özelliğine bakarak süratinizi ayarla
mak mecburiyetindesiniz. 

Bu bakımlardan, bu maddenin, metinden çıkarıl
masını değil, ben buraya konmuş olan 1 OCÖI lira pa
ra cezasını bile az buluyorum, eğer mümkünse bunu 
artırmak lazım. 

HAYATI GÜRTAN — Bunu nasıl değerlendire
cek?.. 

HALİL EVLİYA — Bunu sürücü bonsansı ile 
hisseder. Bu ölçülmez; böyle... Başka türlü olmaz. 
Siz, bir kavşağa hızla girerseniz (Söyledim ya) en 
azından savrulursunuz veya karşıdan gelen bir vası
taya savrulmanız dolayısıyla çarparsınız veya devri
lirsiniz. Gaye o değil ki; gaye vatandaşın veya millî 
servetin yok olması değil ki, salimen trafiğin seyir 
etmesidir. Ben o bakımdan bu önergeye karşıyım. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Evliya. 
E. YILDIRIM AVCI — Soru Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Önergeler üzerinde soru yok Sayın 

Avcı, özür dilerim. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım; Sayın Gürtan'ın öner
gesi hakkında vukufla Sayın Evliya cevap verdiler. 
Açıklamaları yeterlidir. Biz de önergeye katılamıyo
ruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Hükümetin görüşünü rica ediyorum. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 

GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan; biz de önergeye katı
lamıyoruz. Bir cümle ile bir konuyu arz etmek isti
yorum, 

Burada, tabiî gönül ister ki, bu olayların hangi 
kilometre hızla seyrediyor olduğunu da koyabilmek
tir. Yalnız, bu olayı dondurmaktır. Her olaya göre 
değişik hızı ayarlamak kendisine aittir sürücünün. 
Bu durumda ne olur? Yalnız (Sayın Evliya'nın be
lirttiği gibi) insanların hayatlarına mal olmaz, yalnız 
millî servetin hederine yol açmaz, aynı zamanda bu 
kazalara sebep olan kişiyi kusurlu saymak da müm
kün değil. Yani, «Niçin gidiyordun?» Buzlu yolda 
normal limit 100 Km. vermiştiniz, ben 100 Km. ile 
gidiyordum; ama kaza oldu. öyle ise, hızdan dolayı 

bir kusurum yok.» diyen adamı kusurlu da tutamaz
sınız. Ancak, o kaygan yolda, o buzlu yolda sen bel
li yol durumlarına göre belli hızla gitmek zorunday-
dın, diyebileceğiz bu hüküm varken. Bunlar esas ku
rallardır, bunların kalkması halinde trafik büyük bir 
boşluğa uğrar. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
E. YILDIRIM AVCI — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Madde üzerinde soru sorduraca

ğım; fakat önerge üzerinde maalesef bu imkânı bu
lamıyoruz. 

Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 
katılmıyor. Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo
rum. Ka'bul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin 
dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylatmadan evvel Sayın Avcı, madde 
üzerinde sorunuz varsa buyurun şimdi. 

E. YILDIRIM AVCI — Sayın Başkanım; bu
radaki getirilen hükümler, trafiğin, araba kullanma
nın en basit kaideleri olarak mütalaa edilebilir. Biz, 
«Ara'ba kullanılacağı zaman evvela kontak anahtarı 
sokulur, sonra çevrilir, motor çalıştırılır...» diyerek 
bir kanun maddesi getirmiyoruz. Burada, kavşaklara 
nasıl yaklaşılacağını her sürücü muhakkak ki, okul
da veya'hut da kendi hocasından öğrenir. Dolayısıy
la, kanaatimce madde getirmeye gerek yoktur. Bun
ların, 'benim kanatime göre, kanun maddesi olarak 
düzenlenmesinden ziyade, şoför okullarında öğretil
mesi icap eden hususlar olduğu kanaatindeyim. Bil
mem buna Komisyon iştirak ediyor mu? Çünkü hiç 
bir objektif ölçü yoktur, _ elimizde. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Efendim; Sayın Avcı bizi teyit ettiler, 
teşekkür ederiz efendim. Bunlar hakikaten şoför 
okullarında okutulacak kurallardır ve bu kanuna da 
girmesi gerekir. 

Arz ederim. 
HAYATİ GÜRTAN — Soru sormak istiyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım; ben bir 

vasıta ile karayolu üzerinde 100 kilometre' ile gidi
yorum. Sayın Genel Müdürümüzün biraz evvelki 
İfadesine dayanarak; yol buzlu, süratimi 60 Km.'ye 
indirdim veya 80 Km.'ye veya 50 Km.'ye indirdim. 
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Yalnız, oradaki görevli memur bunun yeterli olma
dığını, «Bu buzlu yolda 30 Km. ile gideceksiniz» de
di. Benim üzerine basarak, altını çizerek belirtmek 
istediğim bu husus aca'ba o değerlemeyi nasıl yapa
caktır, hangi ölçüler içinde yapacaktır? Buna lütfet
sinler cevap versinler, tatmin olalım efendim. Yok
sa, Sayın Evliya'nın söylediklerine baştan aşağı ka
tılıyorum ve biliyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet, gerçi konuya cevap vermiştiniz; 

ama bir daha tekrarlamanızı rica edeyim . 

IÇIŞLERI BAKANLIĞI TEMSILCISI FAHRI 
GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan; aslında adam 60 
kilometre mi gidiyor, 50 kilometre mi gidiyor; bu
na rağmen polisin cezalandırması, diye bir şey söz 
konusu değil, önemli olan, güvenli araç sürebilmek
tir. 

Belki, buzlu yol çok somut bir örnek değildir. 
Ancak, diyelim ki, bir inşaat alanına, yol tamir ala
nına 120 kilometre ile ben giriyorum; limit de 120 
kilometredir. Paldırkültür inşaatın içine girmek müm
kün değildir; yani gayet somut örnekte budur. 

Ne kadar gidiyor olduğunun tespiti maalesef tra
fik kazası meydana geldiğinde ortaya çıkıyor. Yani 
«Senin bu buzlu yolda aslında 100 kilometre limitle 
gitmeye hakkın var, bu yol 100 kilometreliktir. An
cak sen 100 kilometre ile gitmemeliydin; çünkü ku
sur sende. Bu yol 100 kilometrelik bir yol değildir 
bu kaygan yapısı ile...» diye adama kusurunun nis
petinin yüksek olduğu hiç değilse anlatılmış olur. 

O bakımdan, hızını tayinini artık trafik polisinin 
keyfine değil, olayın vuku tarzına göre, meydana 
geliş tarzına göre değerlendirmek gerekir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; maddeyi oylarınıza 
sunuyorum... 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE 
MIREL — Sayın Başkanım; bir kelimede «henze-
min» denmiş; o «hemzemin» olacak efendim; (a) fık
rasının üçüncü satırında. 

BAŞKAN — Bu tashih ile maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul /edenler... Kabul ermeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

53 üncü maddeyi okutuyorum. 

14 . 6 . 1983 O : 2 

BÖLÜM - III 
Sürücülerin Uyacağı Diğer Kurallar 

Dönüş kuralları 
MADDE 53. — Sağa ve sola dönecek olan sürü

cüler aşağıdaki kurallara uyarlar. 
a) Sağa dönüşler : 
1. Sağa dönüş işaretini vermeye, 
2. Sağ şeride veya dönüşe ayrılmış şeride girme

ye, 
3. Hızını azaltmaya, 
4. Dar bir kavisle dönmeye, 
5. Dönülen karayolunun gidiş şeridine veya gi

dişine ayrılmış en sağ şeridine girmeye, 
Zorunludurlar. 
b) Sola dönüşler: 
1. Sola dönüş işaretini vermeye, 
2. Hızını azaltmaya, 
3. Dönüş noktasına kadar trafiği tehlikeye dü

şürmeyecek şekilde yolun gidişine ayrılmış kısmının 
sol kenarına yanaşmaya, 

4. Kavşağa girmiş veya emniyetle durdurulması, 
mümkün olmayacak kadar yaklaşmış diğer araçların 
geçmesini beklemeye, 

5. Dönüşe başlarken ilk geçiş hakkım sağdan ve 
karşıdan gelen araçlara bıraktıktan sonra, dönülen 
karayolunun gidişe ayrılmış bölümüne çok şeritli yol
larda gidiş şeridine veya en sol şeride girmeye, 

Zorunludurlar. 
Sağa ve sola dönüşlerde, sürücüler kurallara uy

gun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolun
daki bisikletlilere ve sola dönüşlerde sağdan ve karşı
dan gelen trafiğe ilk geçiş hakkını vermek zorundadır
lar. 

Gidişe ayrılmış birden fazla şeridi bulunan yollar
da, en sağdaki veya soldaki şerit işaretlenmek sure
tiyle sadece dönüşlere ayrılabilir, ayrılmış bu şeritlere 
bitiş diğer şeritlerden de işaretlenmek sureti ile sağa 
veya sola dönüşlere izin verilebilir. 

Bu dönüşler için yukarıdaki (a) ve (b) bentlerin» 
dekine benzer manevra yapılır. 

Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler beşyüz 
lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı? 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hamitoğullari. 
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BEŞİR HAMÎTOĞULLARI — Sayın Başkan, 
çok değerli arkadaşlarım; 

Bu 53 üncü madde dolayısıyla üzerinde durulma
sında yarar olan bir nokta var. Şimdi, burada sürü
cülerin uyması gereken kurallar isabetle tespit edil
miştir. Zaten bir kanun konusu olmasa bile, trafik 
yasalarının bir icabıdır. Yalnız, bu kuralların arzu 
edilen biçimde uygulanabilmesi yalnız sürücülere 
bağlı değildir. Bunu bir örnekle arz etmek isterim: 

Çankaya'dan Atatürk Bulvarı'ndan aşağı doğru 
iniyorsunuz; içişleri Bakanlığına gideceksiniz, tam 
kavşağa geliyorsunuz, meydanda kırmızı ışık; duru
yorsunuz. Sola kayarken yine duruyorsunuz. Durum 
gayet müsait olmasına rağmen, sola dönmek İsteyen
lerin dönüşünü sağlayacak bir yeşil ışık yoktur, bir 
işaret yoktur. Hatta esefle söyleyeyim, orada hizmet 
sunmak için bekleyen polisler olmasına rağmen, (Biz 
Meclise geldiğimizde her gün bunu bir kaç kere ya
şıyoruz) üç yerde duruyorsunuz; vasıta olmadığı 
halde üç yerde duruyorsunuz. Yalnız kurallar değil; 
orada arabanın ne derece tahribata uğradığı, ne ka
dar vakit kaybettiğiniz açıkça ortada. 

Onun için, bu kuralları burada anmak ve sadece 
sürücüye yüklemek eksiktir, yetersizdir. Arz ettiğim 
bu sola dönüşlerde ve sağa dönüşlerde bu Meclisin 
önündeki örneği özellikle vermek istedim. Ankara'da, 
İstanbul'da ve büyük kentlerimizde birçok yerlerde 
vardır. Onun için, sürücülerin uyması gereken ku
rallara saygıyı çoğaltmak ve bunları! gerçekçi bir 
tarzda uygulayabilmek için, bu işaretleri de göz 
önüne almak ve bu düzenlemelerle birlikte yapmak 
icap eder kanısındayım. 

Bu nedenle, eğer biz vatandaşları, sürücüleri, 
zevkle uymak durumunda oldukları bu kaideleri, bu 
tamamlayıcı yöndeki gayretlerle bütünleyemezsek; 
belediyenin midir, karayollarının mıdır, yerine göre 
hangi örgütünse, bunlarla birlikte bunları düşünmek
te yarar var. Bu düzenlemelerin, bilmiyorum yeri 
burası mıdır?.. Onun için, sadece sürücülere sorum
luluğu yükleyen bir anlam taşımaktadır bu madde. 
Halbuki, trafiğin kendi kurallarına göre cereyan et
mesini sağlayabilmek için, bu arz ettiğim örnekte 
yansıdığı gibi, diğer konulan da içermesi gerekir; 
içerse iyi olur kanısındayım. 

Bu noktayı bilginize arz etmek üzere fikirlerimi 
sunmuş oluyorum. Saygılarla teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-
ları. 

Sayın Görgülü buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 

GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan, aslında bu yeşil ışık 
düzeni, demin de arz ettiğim gibi, bizim kuruluşu
muzla ya'hut Bakanlığımızla ilgili bir konu olmuyor, 
belediyelerimize verilmiş bir g'örev. Yalnız, dönüşü 
sağlayacak sistemle ilgili şu Kanunda belirtilen sıra
lamalar, aslında bütün dünyada sola dönüşler için 
gerekli olan sıralamalardır; yani hakikaten bunlar 
büyük tecrübelerin sonucunda ortaya çıkmışlardır. 

Sistem orada durmayı gerektiriyor. Şunun için; 
çünkü diğer paralel yollar bu sisteme göre program
lanmış ışık düzeninde. Tabiî dikkat buyurulursa, bir 
belli hız limitine göre ayarlanmıştır ışıklar; bir yeşil 
dalgaya yakalandığınız zaman, o yeşil dalgada sa
niyeyi başlatıp 'hareket ederseniz, hiçbir yerde dur
maksızın sürekli akan trafiğin içerisinde yerinizi al
mış olabilirsiniz. 

Ancak, tabiî ya sürücünün hız durumu bu sevi
yede' sürmediği için belli kırmızı ışıklarda durma 
zorunluluğu; çok haklı olarak Sayın Hamitoğulları' 
nın sıkıntıya yol açan durma olayı meydana gelmek
te veya demin arz ettiğim, sistemin diğer paralel yol
larla bera'ber çalışıyor olmasından kaynaklanmakta
dır. Ancak, idarî düzenlemelerle bu hataların gideril
mesi her zaman mümkündür; arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Görgülü. 
Madde üzerinde sorusu olan sayın üye?.. 
İSA VARDAL — Sayın Başkan, redaksiyon ma

hiyetinde efendim. 
BAŞKAN — Hay hay buyurun. 
ISA VARDAL — Sayın Başkan, maddenin dü

zenlenmesinde (a) fıkrası «Sağa dönüşler:» olarak 
düzenlenmiş. «Sağa dönüşler: 

Sağa dönüş işaretini vermeye, 
Girmeye, 
Azaltmaya, 
Dönmeye, 
Girmeye, 
Zorunludurlar.» diyor. Maddenin gelişinden bu

radaki «Zorunludurlar» kelimesi buraya uymuyor, 
«Mecburdurlar» kelimesinin kullanılması gerekir. Şa 
yet bu olmazsa, o zaman «Sağa dönüşlerde : 

Sağa dönüş işaretini vermek, 
Girmek, 
Azaltmak, 
Dönmek, 
Girmek 
Zorundadırlar.» olması gerekir. 
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Burada «Sağa dönüşler» den sonra «sürücüler» 
kelimesinin de eklenmesi kanısındayım. 

Aynı şekilde (b) bendinde de «Sola dönüşlerde 
sürücüler:» denildikten sonra fıkralar yazılıp, sonun
da da «Zorunludurlar» değil de «Mecburdurlar.» 
kelimesinin kullanılması gerekir kanısındayım. Te
şekkür ederim efendim. 

BAŞK!AN — Sayın Vardal, teşekkür ederim. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 

Başkan bir soru efendim. 
BAŞKAN — Sayın Gözübüyük buyurun. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Efen

dim, bu Tasarı gerçekten çok mükemmel hazırlanmış. 
Bir kuyumcu gibi büyük bir dikkat, ciddiyet ve ihti
mamla hazırlandıktan sonra, müzakerelerin başladığı 
andan bugüne kadar şahsen çok büyük bir hayranlık 
ve gurur duymaktayım. Bu açıdan ve böyle bir hava
da bazı hususlara da işareti bir vazife bilmekteyiz. 

Şöyle ki; şimdi bu 53 üncü madde çok güzel ha
zırlanmış; ancak, ben eczacıyım, bu ceza kâfi değil
dir. Çünkü, cezadan beklenen halkı korkutmak, mü
essir olmasını sağlamak ve böylece de gayeye ulaş
maktır. 

Bu itibarla, eğer Sayın Komisyon tensip buyurur-
sa, Genel Kurulda tasvip görürse bu 5G0t lira ceza 
azdır, bunu en az bin lira yapmamızda fayda var. 

Bunu arz etmek için söz aldım, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon buyurun efendim. 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE 
MİREL — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Sayın Vardal'ın önerisine kısmen katılıyoruz. Bu 
«Sağa dönüşlerde sürücüler :» ve «Sola dönüşlerde 
sürücüler :» şeklinde düzenlenirse iyi olacaktır. «Zo
runludurlar» kelimesinin kalmasını uygun görüyoruz; 
çünkü daha evvel de bu kelime geçmiştir, Kanundaki 
birliği sağlamak için zorunludur. Zaten «Zor» keli
mesi Türkçedir. Türkçe olduğu için onu tercih ediyo
ruz. «Mecbur» kelimesi Arapça belki Farsça bir ke
lime, «Cebir» kelimesinden geliyor. O itibarla, «Zo
runludur» kelimesi daha uygundur; arz ederim. 

Sayın Gözübüyük'ün önerisini Yüksek Kurulun 
takdirlerine bırakıyoruz; arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Gözübüyük'ün teklifi şifahî 
tabiî, bir önerge yok. Siz değiştirmediğinize göre ay
nen kalacaktır. 

İSA VARDAL — Sayın Başkan, «Zorundadırlar» 
şeklinde düzeltilmesi gerekir kanısındayım efendim. 

BAŞKAN — Tekrar soralım efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan izin verir misi

niz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bilge, aym konuda mı efen

dim?.. 
NECİP BİLGE — Aynı konuda Sayın Başkan. 
«Zorundadırlar» diyecek olursak, o zaman «Ver

meye» 

«Girmeye,» kelimelerini değiştirip, «Vermek», 
«Girmek», gibi şekillerde değiştirmek icap eder. 
O nedenle bu şekil daha doğrudur kanısındayım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Şimdiki şekil daha uygun diyorsu

nuz. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Hayır «Zorun

dadırlar» olması lazım, 
İSA VARDAL — Yanlış Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, siz öy

le diyorsunuz, Sayın Bilge öyle diyor. Son görüş Ko
misyonundur. 

Sayın Komisyon buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkan, metin uygundur. 

Yalnız, burada bir eksiklik var Sayın Başkanım. 
Sondan üçüncü fıkrada «... şeritlere bitiş diğer...» de
nilmiştir. Onun «... şeritlere bitişik diğer...» şeklinde 
olması gerekiyor; arz ederim. 

'BAŞKAN — Evet, değerli üyeler bu maddenin 
(a) fıkrasının karşısındaki «Sağa dönüşlerde sürücü
ler :», (b) fıkrasının karşısındaki «Sola dönıüşlerde 
sürücüler : » olmak üzere ve alttan dördüncü satırın 
ortasındaki «Bitiş» kelimesi de «Bitişik»» olmak üzere 
bu değişikliklerle maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

54 üncü maddeyi okutuyorum : 
Geçme kural ve yasakları 
MADDE 54. — Sülrücülefin geçme sırasında uy

mak zoruinda oldukları kural ve yasa'klar şunlardır : 
a) Geçme kuııialları, 
Sürücülerin önlerinde giden bir aracı geçmeleri 

için; 
1. Kendisine takip eden sürücülerin kendisini geç

meye başlamamış olması, 
2. Önündeki sürücünün başka bir taşıt veya ara

cı geçme niyetini belirten uyarma işaretini vermemiş 
olması, 
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3. Geçeceği aracın hızı ile geçme esnasındaki ken
di hızını da g!öz önünıe alarak iki yönlü trafiğin kul
lanıldığı taşııt yollarında karşıdan gelen trafik dahil 
karayolunu kullananların tüımlü için tehlike veya en
gel olmadan geçme için kullanacağı şeridin yeteri ka
dar ilerisinin boş olması, 

Zorunludur. 

Geçme, geçilecek aracın solundaki şeritten yapılır. 
Geçilecek aracın sürücüsü ses ve ışık cihazları ile uy'a-
rılarak, geçerken kullanılan şeritte güvenli mesafe 
gidildikten sonra işaret verilip izlenecek şeride girmek
le tamıamlanıır. 

Araçların sağından veya banketlerden yararlan
mak suretiyle geçmek yasaktır. 

Ancak, herhangi bir araç, başka bir yola, kara
yoluna bitiş bir mülke girlmlek veya sola yanaşıp dur
mak için bu niyetini sola dönüş işareti ile belirtmiş 
ise bunların sağındaki şeritten geçilebilir. 

Gidişe ayrıllmış yol bölümlerinde, şerit değişltiırme-
tmıek şartı ile bir şeritteki taşıtların diğer şeritteki taşıt
lardan hızlı gitmesi geçime sayılmaz. 

b) Geçmenin yasak olduğu yerler : 
1. Geçmenin herhangi bir trafik işareti ile ya

saklandığı yerler, 
2. Görüş yetersizliği olan tepelerde ve dönemeç

lerde, 
3. Yaya ve okul geçitleri yaklaşımında, 
4. Kavşaklarda, demiryolu geçitlerinde ve bun

ların yaklaşımında, 
5. Gidiş ve geliş için birer şeridi bulunan iki yön

lü trafiğin kullanıldığı köprü ve tünellerde, 
Sürücülerin önlerindeki bir aracı geçmeleri ya

saktır. 
Bu madde* hükümlerine uymayan sürücüler ikibin 

lira para cezası cezalandırılırlar. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Sayın Komisyonla, Sayın Hükülmiötin bir diyeceği 

varı mı?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DEM1-
REL — Sayın Başkanım, madde üzerinde iki düzelt
me yapacağız efendim. 

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

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DEMİ-
REL — Maddenin ortasında ancak diye başlayan cüm
lede; «Ancak, herhangi bir araç, başka bir yola, ka
rayoluna bitişik...» burada «bitiş» yazılmış aslında 

«bitişik» olacak efendim. Bir de yukarıdaki (a) fık
rasında 1 numarada; «kendisine» yazılmış, «kendisini» 
olacak efendim. Aşağıda da son fıkrada, «para ce
zası ile» olacak, burada «ile'» kelimesi çıkmamış. 

Ayrıca, (b) bendinin 1 numaralı altbendinde son 
kelimeler «yasaklandığı yerlerde» olacak efendim. 

Arz ederim efendim. 
IBAŞKAN — Peki teşekkür ederim efendim. 
Sorusu olan sayın üye?.. Sayın Evliya ve Sayın 

Tutum soru sormak için söz almış bulunuyorlar. 
'Buyurun Sayın Evliya. 

HALİL EVLİYA — Sayın Başkan, (b) bendinin 
iki numaralı allCbenıdinlde «Görüş yetersizliği olan te
pelerde ve dönemeçlerde,» diyor, buna «kapalı döne
meçlerde» veya «kapalı kutularda» demek daha doğ
ru olur zannediyorum. Mademki daha evvel «döne
meç» kullanılmış, o zaman «kapalı dönemeçler» diye
lim. Kapalıdan maksat şudur; bir dönemeçte sola dö
nüyorsunuz, önünüzü göremezsiniz, ama bir vadi dü
şünün, vadide böyle içe doğru dönüyorsunuz, önünü
zü görüyorsunuzdur. Kapalı kutudan maksat; bir te
penin etrafını dönerken veya sola dönerken, buna 
kapalı kutu denir, öyle tabir edilir, yani görüşü olma
yandır. Bence o tabirin kullanılması daha doğru olur 
kanaatindeyim. Teşekkür. ederim. 

BAŞKAN — Soralım, teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, bu (b) fık

rasının 1 No. lu bendinde, «Geçmenin herhangi bir 
trafik işaretiyle yasaklandığı yerlerde.» diyor. Bu çiz
gi ve levha, mutlaka ikisini de ihtiva eden bir anlam 
mı taşımaktadır, yoksa sadece bir tek ikaz yeterli mi
dir?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Komisyon. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMtSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım, Sayın Evliya'nın öneri
sine katılamıyoruz; çünkü madde açıktır. «Görüş 
yetersizliği» diyoruz, görüş yetersizliği olan tepelerde 
ve dönemeçlerde bunu kapsıyor. Görüş yetersizliği 
olan dönemeçleri, «görüş yetersizliği» kelimeleri de 
kapsıyor, dönemeçlere de racidir. 

Sayın Tutum'uri sorusu, düşündüğü gibidir efen
dim; hem çizgileri, hem de işaret levhalarını kastedi
yor burada. Hangisi varsa ona uyulacaktır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
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Değerli üyeler; maddeyi bu küçük değişikliklerle... 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, redaksiyonla 

ilgili efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGtNAY — Sayın Başkan, (a) bendinin 

1, 2, 3 alt bendlerinin altında «Zorunludur» kelimesi, 
«boş olması zorunludur» gibi iradeyi taalluk etme
yen bir ifade yer almış; onun için o «Zorunludur» 
kelimesinin «Gerekir» olarak daha tertipli hale geti
rilmesi bence yerinde olur. Nitekim o zaman, «Baş
lamamış olması, vermemiş olması, boş olması gere
kir...» şeklinde olur. 

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

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MIREL — Sayın Erginay'ın önerisi bir bakıma doğ
ru, ama burada bir zorunluluk var efendim. Yani, 
«Gerekir»de zorunluluk ifadesi olmadığı için, «Zo
runludur» kelimesi daha kuvvetlendirici oluyor, böy
le kalması uygun olur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Avcı. 
E. YILDIRIM AVCI Sayın Başkan, geçme; 

geçecek aracın solundan yapılabiliyor; geçecek ara
cın sürücüsü ses ve işaretle uyarmak durumundadır. 
Korna çalmak yasaklanacağına göre, şimdi her araç 
geçerken, kanunen korna çalmak mecburiyetinde mi 
bırakılacak?.. 

İkincisi; «geçerken kullanılan şeritte güvenli me
safe gidildikten sonra...» diyor. Bu güvenli mesafe 
nedir?.. Bazı yerde bunu; geçen vasıtanın dikiz ayna
sından geçilen vasıtayı görmesi olarak kabul edilir. 
Böyle bir ölçü getirilebilir mi?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tan, siz de buyurun efendim. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, daha evvel ka

bul ettiğimiz 47 nci maddede trafik işaret levhalarıy-
la getirilen işaretlere uymamanın cezası 1 500 lira 
olarak kabul edildi. Şimdi, bu maddede geçme yasağı 
işaretine uymamanın cezası olarak 2 bin lira konul
muş. Acaba bu bir çelişki olarak görülmez mi?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, soralım efendim. 
Buyurun Sayın Demirel. 
MILLÎ SAVUNMA, IÇIŞLERI VE DıŞIŞLERI 

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 Başkan, Sayın Avcı'nın, «Güvenli 
mesafe nasıl olacaktır, nasıl tayin edilecektir?» diye 
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bir mülahaza ileri sürdüler. Bu, yönetmelikte detayı 
ile gösterilecektir. Her 15 kilometre/saat için bir araç 
boyu mesafe bırakılması zorunludur; bu beynelmilel 
kural olarak geçmektedir. 

Sayın Tan, «2 bin lira ceza fazladır.» dediler. 
BAŞKAN — Sayın Tan, 47 nci maddedeki ceza 

ile buradaki aynı konudaki ceza birbirinden farklı 
demek istediler efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Efendim, burada sola dönüşlerde daha 
çok trafik kazaları olmaktadır; sürücüleri caydırmak 
için ağırlaştırılması düşünülmüştür. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
55 inci maddeyi okutuyorum : 
Geçilen araçlara ait kurallar 
MADDE 55. — Geçilmek istenen araçların sürü

cüleri : 

a) Duyulur veya görülür bir geçiş işareti alınca 
trafiğin iki yönlü kullanıldığı karayollarında taşıt 
yolunun sağ kenarından gitmeye, dörtten fazla şeritli 
veya bölünmüş karayollarında bulunduğu şeridi izle
meye ve hızını artırmamaya, 

b) Dar taşıt yollan ile trafiğin yoğun olduğu ka
rayollarında yavaş gitme nedeni ile, kendilerini geç
mek için izleyen araçların kolayca ve güvenli geçme
lerini sağlamak için; araçlarını elverdiği oranda sağ 
kenara almaya, yavaşlamaya, gerekiyorsa durmaya, 

c) Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur 
veya görülür işaretini alınca, bu araçların kolayca 
ilerlemelerini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer 
açmaya, gerekiyorsa durmaya, 

Zorunludurlar. 
54 üncü maddede yazılı durumlar dışında, geçiş 

yapmak isteyenlere yol vermemek, geçilmekte iken 
bir başka aracı geçmeye veya sola dönmeye kalkış
mak yasaktır. 

Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler iki 
bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

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

Sorusu olan sayın üye?.. Yok. 
Redaksiyonla ilgili olarak Sayın Gözübüyük ve 

Sayın Vardal söz istemişlerdir; buyurunuz Sayın Gö
zübüyük. 
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ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Efen
dim, Sayın Komisyon da dikkat buyursun. 55 inci 
maddenin başında «Geçilmek istenen araçların sürü
cüleri» denmektedir; bu faildir. Gelelim (c) ben
dine : 

«Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur ve
ya görülür işaretini alınca...» denmektedir. Kim ala
cak?.. Sürücüler. 

«... bu araçların kolayca ilerlemelerini sağlamak 
için taşıt yolu üzerinde yer açmaya, gerekiyorsa dur
maya, 

Zorunludurlar.» şeklinde bitmektedir. 
Bu cümle tarzı uygun değildir. Bu, ya «Sürücü

ler yer açmak, gerekiyorsa durmak zorundadırlar.» 
şeklinde olur veyahut «Açılması, gerekiyorsa durul
ması zorunludur» şeklinde olur. Çünkü «zorunludur» 
malumuâlileri meçhul fiildir. Yukarıda belli bir fail 
var, burada meçhul fiil var. Ya «Zorundadırlar» olur 
veyahutta arz ettiğim gibi, «Açılması, gerekiyorsa 
durulması zorunludur» olur. Bu Türkçe bakımından 
daha uygun olur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Vardal, buyurunuz efendim. 
ÎSA VARDAL — Sayın Başkan, maddenin (b) 

bendinin birinci satırında «Yavaş gitme nedeni ile» 
den sonra virgül konulmuş. Burada virgül konmama
sı gerektiği kanısındayım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Her iki hususta da Komisyonun görüşünü alayım. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Efendim, Sayın Vardal'ın önerisi, yani 
«Yavaş gitme nedeni ile» ibaresinden sonra virgülün 
kalkması uygundur, katılırız. 

Sayın Gözübüyük'ün önerisine gelince; bize göre 
madde uygun efendim. Çünkü, 55 inci maddenin 
başlığında «Geçilmek istenen araçların sürücüleri» 
denmiştir; yani esas geçmek isteyen başkasıdır. «Ge
çilmek istenen araçların sürücüleri taşıt yolu üzerin
de yer açmaya, gerekiyorsa durmaya zorunludurlar» 
şeklinde düzenlenmiştir. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — «Yer 
açmak, gerekiyorsa durmak, zorundadırlar» şeklinde 
daha uygun olacaktır... 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Olabilir efendim, bu şekilde de düzenle
nebilir. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Yarkın. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Aynı konuda arzım 

olacak. Eğer «Zorundadırlar» şeklinde düzeltilirse, 
maddenin ona göre bir tek yerinin değil, (a, b ve c 
bendinde) birçok yerinin düzeltilmesi gerekir. Bu 
bentlerden bir tanesini okuyarak arz etmek istiyo
rum : 

«a) Duyulur veya görülür bir geçiş işareti alın
ca trafiğin iki yönlü kullanıldığı karayollarında taşıt 
yolunun sağ kenarından gitmek (yani geçilmek iste
nen araçların sürücüleri)., dörtten fazla şeritli veya 
bölünmüş karayollarında bulunduğu şeridi izlemek 
ve hızını artırmamak.» şeklinde olması gerekir; a, b 

ve c bentleri de aynı esaslar şeklinde düzenlenirse, o 
zaman en sonundaki «Zorundadırlar» kelimesi uyar; 
aksi halde yanlış olur. 

BAŞKAN — Teşekkül ederim efendim. 
Değerli üyeler, bu konuda bir iki kelimeyle siz

lere bir maruzatta bulunmak istiyorum. 

Bugün yaptığımız Komisyon Başkanları Toplan
tısında bu konu dile getirildi. Hakikaten görüyorsu
nuz, iki tane cümleye bir şekil vermek için Meclis 
ne kadar zaman kaybediyor. Biz, tabiî Başkanlık Di
vanı olarak henüz konuyu bir karara bağlamadığımız 
için, bu görüşleri alıyor ve Komisyondan soruyoruz. 
Baştan itibaren Meclisimizde bu redaksiyonla, dü
zenlemeyle, imla hatalarını düzeltmeyle kaybedilen 
vakit, esas tasarıların mana ve medlulünü tam mana
sıyla meydana getirmeye engel teşkil eden bir çalış
ma oluyor; yani büyük zaman kaybı meydana geli
yor. 

Bugünkü Komisyon Başkanları Toplantısında te
menni şu idi : Bu gibi konularda sayın üyelerle ko
misyon arasında Meclis dışında daha önceden karşı
lıklı görüşülerek teklifler yapılmalı, komisyon gerek
li düzenlemeleri yaparak Meclise getirmeli. 

Tabiî bugüne kadar, 1,5 senedir aynı tarzda çalış
tığımız için, belki bugün ve yarın da tekliflerinizi al
maya devam edeceğiz; fakat bilahara herhalde Baş
kanlık Divanı, Sayın Komisyon Başkanlarının bugün 
yaptığı teklifi değerlendirmek suretiyle, kesin bir ka
rar alacak ve bu kararı siz Yüce Meelisin tasviple
rine sunacaktır. Kabul ettiğiniz takdirde bundan son
ra çalışma düzeni bu tarzda yapılacak ve düzenlene
cektir. 

Bunu arz ettikten sonra, Komisyondan bu konu
daki son görüşü rica edeyim. 
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MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım, Sayın Yarkın'ın önergesi
ne katılıyor ve maddeyi ona göre düzenliyoruz. Mad
denin son şeklini alıyorum. 

«Geçilmek istenen araçların sürücüleri : 
a) Duyulur veya görülür bir geçiş işareti alınca 

trafiğin iki yönlü kullanıldığı karayollarında taşıt yo
lunun sağ kenarından gitmek, dörtten fazla şeritli 
veya bölünmüş karayollarında bulunduğu şeridi iz
lemek ve hızını artırmamak, 

b) Dar taşıt yolları ile trafiğin yoğun olduğu ka
rayollarında yavaş gitme nedeni ile kendilerini geç
mek için izleyen araçların kolayca ve güvenli geç
melerini sağlamak için; araçlarını elverdiği oranda 
sağ kenara almak, yavaşlamak, gerekiyorsa durmak, 

c) Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur 
veya görülür işaretini alınca, bu araçların kolayca 
ilerlemelerini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer 
açmak, gerekiyorsa durmak, 

Zorundadırlar.» 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HALİL EVLİYA — Sayın Başkan, Komisyon 

bu redaksiyonu burada kabul ettiğine göre, biraz ön
ce kabul ettiğimiz 53 ve 54 üncü maddede aynı du
rum var, onların da düzeltilmesi gerekir. 

BAŞKAN — Tasarının tümü oylanmadan evvel, 
bunu hata olarak kabul edip, onun da düzeltilmesi
ni lütfen hatırlatın, Komisyon da kabul ettiği tak
dirde düzeltir ve ona göre tasarıyı oylarız. 

55 inci maddeyi bu değişikliklerle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

56 ncı maddeyi okutuyorum. 
Şerit izleme, gelen trafikle karşılaşma, araçlar ara

sındaki mesafe, yavaş sürme ve yavaşlama ve geçiş 
kolaylığı sağlama 

MADDE 56. — Sürücüler aşağıdaki kurallara ve 
yasaklara uymak zorundadırlar. 

a) Şerit izleme : 
1. Sürücülerin; geçme, dönme, duraklama ve 

durma park etme gibi haller dışında şerit değiştirme
leri veya iki şeriti birden kullanmaları, 

2. Kavşaklara yaklaşırken, yerleşim yerleri dışın
da yüzelli metre, yerleşim yerlerinde ise otuz metre 
mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri, 

3. Araçların cinsine ve hızına uygun olmayan 
şeritten gitmeleri, 
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4. İşaret vermeden şerit değiştirmeleri, 
Yasaktır. 
b) Gelen trafikle karşılaşma : 
Sürücüler iki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yol

larında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaş
tıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için ara
cını sağ kenara yanaştırmaya, gerektiğinde sağa ya
naşıp durmaya, 

Dağlık ve dik yokuşlu karayollarında karşılaşma 
halinde, çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değil 
ise, güvenli geçiş sağlamak üzere, inen araçlar, var
sa önceden sığınma cebine girmeye, sığınma cebi 
yoksa sağ kenara yaklaşıp durmaya, gerektiği hal
lerde geri gitmeye, 

Zorunludurlar. 
c) Araçların arasındaki mesafe : 
Sürücüler önlerinde giden araçları yönetmelikte 

belirtilen güvenli ve yeterli bir mesafeden izlemek 
zorundadırlar. 

d) Yavaş sürme ve yavaşlama : 
Sürücülerin; araçlarını zorunlu bir neden olma

dıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde 
veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sür
meleri, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir ta
limata uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek 
veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşla
maları yasaktır. 

e) Geçiş kolaylığı sağlamak : 
Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren 

bir trafik işareti yoksa, motorsuz araçları kullanan
lar motorlu araçlara, otomobil, minibüs, kamyonet, 
otobüs, kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerlekli traktör, 
iş makineleri, yazılış sırasına göre kendisinden önce
kilere geçiş kolaylığı sağlamak zorundadırlar. 

Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler bin 
lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Vardal, buyurun efendim. 

İSA VARDAL — Sayın Başkan, yine maddenin 
(b) bendinde bir evvelki maddedeki düzeltme şeklinde 
düzeltme yapılması lazım. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Bilge, buyurun. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, 1 numaralı bent

te «duraklama» dan sonra «ve» bağlacı gelmektedir. 
Bu bağlacın yerinin değiştirilmesi; «duraklama, dur
ma ve park etme» şeklinde olması gerektiği kanısın
dayım. 
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BAŞKAN — Evet efendim, teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Bilge'nin teklifine uyuyoruz Sayın 
Başkanım. Sayın Vardal'ınkini uygun bulmuyoruz; 
ar:? ederim. 

İSA VARDAL — Sayın Başkan, bir evvelki mad
dede uyuldu. 

BAŞKAN — Efendim ısrar etmeyelim. 
Değerli üyeler, «duraklama, durma ve park etme» 

şeklinde virgül konuyor, (ve)-buradan kalkıyor, «dur
ma» ile «park etme» arasına girmiş oluyor. Bu de
ğişiklikle 56 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

57 nci maddeyi okutuyorum. 
Kavşaklarda geçiş hakkı 
MADDE 57. — Kavşaklarda aşağıdaki kurallar 

uygulanır. 
a) Bir kavşağa yaklaşan sürücüler kavşaktaki 

şartlara uyacak şekilde dikkatli bulunmak ve araç
larını ilk geçiş hakkı olan araçların geçmesine izin 
vermek üzere durabileceği hızda sürmek zorundadır. 

b) Trafik zabıtası veya trafik ışıklı işareti ile 
yönetilmeyen veya aksine bir trafik işareti bulunma
yan hallerde; 

1. Tali yoldan gelen sürücüler anayoldaki sürü
cülere, 

2. Bir mülkten karayoluna çıkan sürücüler ka
rayolundaki sürücülere, 

3. Yukarıdaki haller dışında kavşaklarda, sol
daki sürücüler sağ taraflarındaki karayolundan yak
laşan sürücülere, 

4. Dönel kavşak dışındaki sürücüler, kavşak için
deki sürücülere, 

İlk geçiş hakkını vermek zorundadır. 
c) Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akı

mı; kendisini kavşak içinde durmaya zorlayacak ve
ya diğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olacak 
ise, sürücülerin kavşağa girmeleri yasaktır. 

d) Trafik zabıtası, yetkili kişi veya trafik ışıklı 
işareti ile yöneltilen kavşaklarda, sürücüler kavşağı 
en kısa zamanda geçmek zorundadır. Sürücülerin ge
reksiz olarak yavaşlamaları, durmaları, taşıttan in
meleri, taşıt veya araçların motorlarını durdurmaları 
yasaktır. 

e) Aksine bir trafik işareti olmadıkça, bütün 
kavşaklarda araçlar ray üzerinde hareket eden taşıt
lara ilk geçiş hakkını vermek zorundadır. 

Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler bin li
ra para cezası ile cezalandırılırlar. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

58 inci maddeyi okutuyorum. 
İndirme ve bindirme kuralları 
MADDE 58. — Sürücüler aksine bir işaret bulun

madıkça, araçlarını gidiş yönlerine göre yolun en sağ 
kenarında durdurmaya, yolcularının iniş ve binişle
rini sağ taraftan yaptırmaya ve yolcular da iniş ve 
binişlerini sağ taraftan yapmaya zorunludurlar. 

Bu madde hükmüne uymayan sürücüler beşyüz li
ra, yolcular üçyüz lira para cezası ile cezalandırılır
lar. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

59 uncu maddeyi okutuyorum. 
Duraklama ve parketme 
MADDE 59. — Yerleşim birimleri dışındaki ka

rayolunda zorunlu haller dışında taşıt yolu üzerinde 
duraklamak veya parketmek yasaktır. 

Zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan du
raklayan sürücüler bin lira, 

Zorunlu haller dışında duraklayan sürücüler iki-
bin lira, 

Zorunlu halerde gereki önemeri amadan parkeden 
sürücüler üçbin liradan beşbin liraya kadar hafif pa
ra cezası ile bir aydan üç aya kadar hafif hapis ce
zası, 

Zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan parkeden 
ise beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para ceza
sı ve iki aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ile 
cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Sayın Gözübüyük.. Başka efendim?.. Yok. 

Buyurun Sayın Gözübüyük. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Efen

dim, Anayasamızda «tedbir» kelimesi kullanılmıştır. 
Onun için «önlem» lerin Anayasaya uygun olarak 
«tedbir» le değiştirilmesi uygun olur. 

BAŞKAN — Evet Sayın Komisyon? 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Efendim, Kanunda birçok yerde «ön
lem» kelimesi geçiyor. Yeknesaklığı bozacağız bu 
takdirde, arz ederim. 
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ISA VARDAL — Soru Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Vardal. 
İSA VARDAL — Sayın Başkan, «taşıt yolu» ta

birinde acaba banket de bunun içine giriyor mu? 
BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Komisyon. 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞÎŞLERÎ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım, tanımlarda bu tarif 
edilmiştir; kaplamayı kapsamaktadır. Taşıtların kul
landığı yol kaplamanın bulunduğu yerdir; yani asfalt 
olan yer. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HALİL EVLİYA — Sayın Başkan, bir soru da 

ben sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Evliya. 
HALİL EVLİYA — Bu «zorunlu haller» herhal

de yönetmelikte tayin edilecektir; nedir? 
BAŞKAN — Evet efendim? 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Şüphesiz Sayın Başkanım, zorunlu haller 
yönetmelikte ayrıca belirtilecektir detayıyla; arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
60 inci maddeyi okutuyorum. 
Duraklamanın yasak olduğu yerler 
MADDE 60. — Taşıt yolu üzerinde; 
a) Duraklamanın yasaklandığının bir trafik işa

reti ile belirtilmiş olduğu yerlerde, 
b) Sol şeritte, (raylı sistemin bulunduğu yollar 

hariç) 
c) Yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde, 
d) Kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve 

bağlantı yollarında ve buralara yerleşim birimleri 
içinde 5 metre ve yerleşim birimleri dışında 100 met
re mesafede, 

e) Görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yer
lerde ve dönemeçlerde, 

f) Otobüs, tramvay ve taksi duraklarında, 
g) Duraklayan veya park edilen araçların ya

nında, 
h) İşaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park 

izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde 
15 metre ve yerleşim birimi dışında 100 metre me
safede, 

Duraklamak yasaktır. 
Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler bin 

lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

61 inci maddeyi okutuyorum. 
Park etmenin yasak olduğu yerler ve haller 

MADDE 61. — Taşıt yolu üzerinde; 
a) Duraklamanın yasaklandığı yerlerde, 
b) Park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı 

yerlerde, 
c) Geçiş yollan önünde veya üzerinde, 
d) Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yön

den beş metrelik mesafe içinde, 
e) Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durak

larını belirten levhalara iki yönden onbeş metrelik 
mesafe içinde, 

f) Üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan kara
yolunda ortadaki taşıt yolunda, 

g) Kurallara uygun şekilde park etmiş araçla
rın çıkmasına engel olacak yerlerde, 

h) Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkı
şının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından, on
beş metre mesafe içinde, 

i) İşaret levhalarında park etme, izni verilen sü
re veya zamanın dışında, 

j) Kamunun faydalandığı ve yönetmelikte belir
tilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde 
beş metrelik mesafe içinde, 

k) Park için yer ayrılmamış veya trafik işaret
leri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler 
üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde, 

1) Park etmek için tespit edilen süre ve şeklin 
dışında, 

m) Belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araç
lara, yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işa
ret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde, 

Ve yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yol
larında park etmek yasaktır. 

Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler bin li
ra para cezası ile cezalandırılırlar. 

Yasaklara aykırı park edilmiş araçlar trafik zabı-
tasınca kaldırılabilir. 

Yasaklanan yerlerde ve hallerde park edilmiş 
olan araçların hangilerinin hangi şartlarda, kaldırılıp 
götürüleceği, götürülme sırasında zarara ve ziyana 
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uğratılmaması için alınacak önlemler ile taşıma gi
derlerinin tahsili usul ve esasları yönetmelikte göste
rilir. 

Kaldırılıp götürülen araçların giderleri ile verilen 
ceza, sürücüsü veya sahibince ödenmeden araç tes
lim edilmez. 

• BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yoktur. 

Soru-sormak isteyen sayın üye? 
KAMER GENÇ — Sorum var Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Genç, buyurunuz. 
KAMER GENÇ — Sayım Başkanım; «Belirli ki

şi» tabiri geçmektedir. Belirli kişi, kurum ve kuruluş
lara ait araçlara, yönetmelikteki esaslara göre ayrıl
mış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerle
rinde,» tabiri geçmektedir. Burada «Belirli kişi» den 
İkim kastediliyor; böyle kişiiler için park yeri ayrılması 
mümkün müdür? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HİÂİKKI DEMİ-
REL — Efendim, özel garajlar vardır, özel garaj gi
rişleri alabilir; «Belirli kişi» den kasıt onlardır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayım Barangil, buyurunuz. 
İBRAHİM BARANGİL — Efendim; «Araçların 

götürülmesinde zarara uğratılmaması» diye bir hüküm 
var. Zarara uğradığı takdirde, araç sahibi ile idare 
arasındaki münasebet ne olacaktır? Bunun açıklan
masını istirham ediyorum. 

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

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DEMİ-
RBL — Sayın Başkanım, normalinde araçların hasa
ra uğratılmadan, herhangi bir zarar ziyana sokulma
dan götürülmesi esastır ve buna aykırı davranış taz
minatı gerektirebilir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
IBuyurun Sayın Dinçer. 
RECAt DİNÇER — Sayın Başkanım; yanlış yere 

park eden vasıtalar hemen trafik arabası ile çekil
mektedir. Son günlerde birkaç vilayette de görüldüğü 
gibi hemen yeni satın alınmış çekici araçlar gelmek
tedir ve bu araçlar gelişi güzel götürülmektedir. Bu 
durum nihayet biraz ıslah edilmekte ise de, vatandaş 
bazen hüviyetini ibraz ötmek'te; fakat «yok ille ruh

satnamenizi vereceksiniz, paranızı ödeyeceksiniz» gibi 
birtakım sürtüşmeler olmaktadır. Acaba bu duruma 
daha tashih edici yol bulunamaz mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Buyurun Sayın Görgülü. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 

GÖRGÜLÜ — Saym Başkanijm; aslında idarî tedbir
lerle bunları düzenlemeye çalışıyoruz. Bugün rastgele 
şahıs arazilerine, bahçelerine ya da pafk yerlerine gö
türülmekte olan araçların bize de silkinti verdiğini biz 
biliyoruz. Bulruun için, son yaptığımız bir yönetmelik 
var; şimdi Resmî Gazeteye yeni gönderdik. Orada, 
bunların belediyeye ait resmî park yerlerine taşın
ması ilkesini getirmeye imkân nispetinde çalıştık. 
Ayrıca, kurtarıcı araçları da kendimiz temin etmeye 
çalışıyoruz. Vatandaşa bunları biz külfet getirmeye
cek şekilde düzenliyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Aşkın. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkanım; çekilen 

arabalarla ilgili olarak bir sualim var. 
(Bir arabanın çekilerek resmî parka götürülmesi 

ve orada bırakılması, eğer yanlış bir yere park edil
mişse doğrudur; fakat arabanız sizin haberiniz olma
dan alınıp götürülüyor, arabanın üzerinde adresiniz 
açıkça yazılı oba dahi size haber vermiyorlar. O nu
maraya, her şeyini yazarak haber vermeleri mümkün 
olamaz mı?. 

İkincisi; size gönderilen kağıtta «Yanlış yere park 
ddlımliştir.» deniliyor, nereye park ettiğiniz için çekil
diği de yazılmıyor. Nitekim bu siene benim başıma 
böyle bir olay geldi. Burada, Tunus Caddesinde EGO' 
nun önündeki arabam akşam saat 17,30'da çekilmiş. 
Ben arabamı almaya gece saat 23.DO'te geldim.. Ara
bamın çalındığını veya çekildiğini ben o anda bile
mem. Arabamın üzerinde adresim, her şeyim olduğu 
halde, hiçbir haber verilmedi. Ertesi gün ben sağdan 
sıoldan arabam nereye gitti diye arıyorum. Bu, insan
lara bir eziyettir. Üzerinde adresim var, size haber 
bile verilmiyor. Gece saat 23.00'te geldim, ben arabam 
çalındı zannettim. Ondan sonra biradaki şoförlerden 
bir tanesi, taksi şoförlerinden bir tanesi bana; «Dün 
buradan üç tane araba çekildi, sizin arabanızın çe
kilmesi de muhtemeldir.» dedi. Nerede olduğunu öğ
renmeye gittik. 3 500 lira para ödedikten sonra ara
bamı geriye alabildim. Çamur içerisinde, o köprünün 
orada bir yere konmuş. Çekilen bir arabanın sahibine 
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haber vermek imkânı varsa, bu yapılmıyor ise, lütfen 
bu kadarını da yapsınlar. Biz bu kadar ceza ödemeye 
razıyız. 

Ayrıca vazifelilere sordum, o gün dört kişi ile 
karşılaştıim>, dördüne de sordum, umurlarında bile 
değil. Neden bana haber vermediler; üzerinde adre
sim vardı, telefon numaram vardı. «Bizi ilgilendirmez 
efendim» cümlesi ile karşılaştım. Ben tabiî arabamı 
aldım. Eğer imkânı varsa, arabanın çekildiği yer be
lirtilsin; çünkü benim arabamın çekildiği yerde şu 
anda çeken sorumluyu götürürüm en az dört tane ara
ba duruyor, her gün de kontrol ediyorum orayı. Bu 
olmaz; kiminin arabası çekilecek, kimininki çekilme
yecek... 

Şu halde; önerimi lütfen uygun görürlerse, ara
banın neden çekildiği, nereden çekildiği ve ne gibi 
bir yasağa riayet etmediği, mesela 15 metre filan gibi 
her neyse belirtilisin ve eğer bir de mümkünse, üze
rinde adres varsa sahibime haber verilsin, nereye mü
racaat edileceği belirtilsin, nerede bulunduğu belirtil
sin. Bunu uygun görürler mi? 

Teşekkür ederim. 
(BAŞKAN — Buyurun Sayın Görgülü. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 

GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan; 

Tabiî, aracın çekilmesi halinde sahibini mutlaka 
haberdar etmek lazım. Aslında demin arz ettiğim gi
bi, bugün polisin aracı çektiği yer bile Devlete ait 
değil, Deivletle ilişkili değil; yani bizim tarafımızdan 
pek bilinen bir yer de değil. Demin arz ettiğim Yö
netmelikle biz, nereye çekilmesi gerektiğini de, artık 
belli yerlerde onu söyleyeceğiz; yani orada belirtile
cek. 

Muhakkak ki ilgiliye haber vermek lazım. Hele 
içinde araçla ilgili bilgiler mevcutsa, onun sahibine 
yüzde yüz haber vermek gerekir. Ancak içindeki bilgi
ler her zaman kişinin adresini taşımıyabiliyor; çünkü 
İstatistik Enstitüsünden aldığımız bir araştırmaya gö
re yılda ülkemizde 400 bin kişi sadece adres değiş
tirmektedir. Bu kadar değişik adresleri izleme im
kânları da görülmemektedir. Buna rağmen, eldeki bil
gilere göre çekilen aracın mutlaka ilgilisine haber ve
rilmesi gerekiyor. Sanıyorum demin arz ettiğim o yö
netmelikle bir nebze daha az sızlanmaya sebep ola
bileceğiz. Hele Yasa çıktıktan sonra daha rahat ola
rak, kendimiz de belki belli park yerleri yaparak il
gililere haber verme imkânlarımız olabilecek, çekici
lerimiz de kendimizin olacak, vatandaşa bu kadar 

masraf da ihtiyar etmesine belki lüzum da kalma
yacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Görgülü. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Bir sual 

rica edebilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Şimdi, 
muhterem Genel Müdür Beyefendi, bir muhterem zat, 
bir profesör aynı Sayın Aşkın'ın başına geldiği gibi 
başına gelen olayı anlattı,; İstanbul'da oradan oraya, 
oradan oraya dört beş yere başvurmuş ve maalesef 
çok kötü muamele etmişler. Mesele, şikâyet meselesi 
değil, benim arzım; bir matbu kağıt basılsa, «Araba
nız şu sebeple falan yere çekilmiştir» dense ve araba 
salhibi öğrenince oraya müracaat ederler mesele kal
maz. Bu mümkün müdür? 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 
GÖRGÜLÜ — Mümkün Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Mümkünlmüş. 
Değerli üyeler; maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Eıe-tmeyenler,.. Madde kabul edilmiş
tir. 

62 nci maddeyi okutuyorum : 
Karayolu üzerimde parketlme izni verilmeyen araçlar 
MADDE 62. — Yerleşim birimleri içindeki kara

yolunda, bir trafik işareti ille izin verilmedikçe ve yük
leme, boşaltıma, indirme, bindirme, arızalanma gibi 
zorunlu nedenler dıışında kamyon, otobüs ve bunların 
katarları, lastik tekerlekli traöltlkrler ile her türlü iş 
makinelerinin parkedilrnesi yasaktır. 

Bu madlde hükmüne uymayan sürücüler bin lira 
para cezası ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

63 üncü maddeyi okutuyorum : 
Araçların ışıklandırılması : 
MADDE 63 — Karayolunda trafiğe çıkan bütün 

araçların nicelik ve nitelikleri Yönetmelikte belirtilen 
şartlara uygun ışık donatımı bulundurmaları zorun
ludur. 

Işık donatımına ait ayrıntılar Yönetmelikte gös
terilir. 

Kanun ve Yönetmelikte belirtilmeyen lambalar 
trafik zabıtasınca söktürülür. 

Bu madde hükmüne uymayan sürücüler bin lira 
para cezası 'ûe cezalandırılırlar. 
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BAŞKAN Madde üzerinde söz isteyen sa- ı 
yın üye?.. Yok. Soru sormak isteyen sayın üye?.. 
Sayın Evliya, Sayın Tan. Soru soracak sayın üyeleri 
baştan tespit etmek zorunda kalacağım. Sayın Evliya 
ve Sayın Tan'dan başka soru sormak isteyen sayın I 
üye?.. Yoktur. I 

Buyurun Sayın Evliya. I 

HALİL EVLİYA — Sayın Başkan, bu maddede 
yönetmelikte belirtilen ışıklar dışında vasıtaya ışık- I 
landırmanın yasak olduğu belirtiliyor ve söktürüle- I 
ceği söyleniyor. Çok yerinde bir karar; ancak bazı 
arabalar da ışık değil de, muhtelif renklerde reflek- I 
törler kullanılıyor. Bilhassa kamyonlarda arka ka
pağın üzerine bir sürü reflektörler koyuyorlar. Bu 
da arkadan gelen sürücüleri ciddî şekilde rahatsız I 
ediyor. Yönetmelikte bunları da koyacaklar mı?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Tan, buyurun efendim. I 
TURGUT TAN — Efendim bisikletlerin ışık

landırılması konusu buraya dahil oluyor mu?... Bi
siklet sürücülerinin kollarına fosforlu bant takma 
zorunlulukları vardır. Bunun da önemli olduğunu I 
zannediyorum. I 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. I 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
M1REL — Sayın Başkanım, Sayın Evliya'nın söy
ledikleri hususlar yönetmelikte yer alacaktır. I 

Sayın Tan'ın da söylediklerine madde cevaz ver- 1 
me'ktedir. Bütün araçlar, motorlu motorsuz bütün 
araçlar burada ifade edilmektedir. I 

Cevabı bu şekilde arz ediyorum. I 
iBAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

64 üncü maddeyi okutuyorum : I 
Işıkların kullanılması 
'MADDE 64. — Araçların sürülmesi sırasında; I 
a) Zorunluluklar : I 
1. Geceleri veya görüşü azaltacak şekildeki sisli, 

karlı, yağmurlu havalarda ve yeteri kadar aydınlatıl
mamış tünellerle benzeri hal ve yerlerde uzağı gös
teren ışıkların yakılması, j 

2. Yukarıda sayılan hal ve yerlerdeki karşılaşma
larda aydınlatmanın yeterli olduğu kesimlerde, ön
deki aracı takip sırasında veya bir aracı geçerken 
yan yana gelinmesine kadar yakını gösteren ışıkların 
yakılması, J 
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, 3. Kuyruk (arka kenar) ışıklarının uzağı veya 
yakını gösteren ışıklar veya sis ışıkları ile birlikte kul
lanılması, 

Zorunludur. 
b) Yasaklar : 
1. Gece sis ışıklarının; sisli, karlı ve sağanak 

yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte ya
kılması, 

2. Dönüş ışıklarının geç anlamında kullanılması, 
3. Karşılaşmalarda, ışıkların söndürülmesi, 
4. öndeki aracı geçişlerde uyarı için çok kısa 

süre dışında uzağı gösteren ışıkların yakılması, 
Yönetmelikte belirlenecek esaslara aykırı olarak 

ışık takılması ve kullanılması, 
Yasaktır. 
Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler bin 

lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Sayın Çakmakçı. 
Sayın Çakmakçı, hem madde üzerinde hem de 

önergeleriniz üzerinde buyurun. 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Sayın Başkanım, 
sayın arkadaşlar; 

Bu maddede, 64 üncü maddenin üçüncü fıkrası; 
«Kuyruk (arka kenar) ışıklarının uzağı veya yakını 
gösteren ışıklar veya sis ışıkları ile birlikte kulla
nılması zorunludur.» tabiri; hiçbir araba, uzun ve 
kısa farlar yanarken, kuyruk lambaları yanmaz şe
kilde yapılmadığından, şoför dikkatsiz dahi olsa, 
farlarını yakınca otomatikman fabrikasyon bağlantı 
icabı kuyruktaki kedi göz lambaları, park lambaları 
istese de istemese de, unutsa da unutmasa da otoma
tikman yanacağına göre, böyle bir fıkra, «Yürürken 
ayakların yere basması zorunludur» gibi çok mana
sız geldi bana. Bu itibarla, hiçbir fabrikasyon türü 
de ifade etmeyen bu fıkranın tamamen çıkarılmasını 
istirham ediyorum. Birinci önergem bu. 

Hazır söz almışken ikinci önergemi de kısaca izah 
edeceğim. 

64 üncü maddenin (b) fıkrasının ikinci şıkkında 
Komisyonda çok tartışılan bir husus var. «Dönüş 
ışıklarının geç anlamında kullanılması yasaktır.» 
Doğru. Ne zaman doğru?.. Sola dönüş ışıkları geç an
lamında kullanıla kullanıla, pek çok trafik kazaları 
vücuda gelmiştir. Niye?.. Önündeki araba sol lamla-
sını yakınca, «Sola mı dönecek, bana geç mi diyor?» 
diye bir karışıklığa mahal veriyor. Bu karışıklık fii
len tezahür eder de geç zannederim, o hakikaten sola 
dönerse, bir kaza doğuyor; ama sağa dönüş lamba-
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sini yakmasını ister ben iyi yorumlayayım, arkadaki 
araba olarak ister kötü yorumlayayım, bir karışıklığa 
meydan vermiyor. Önde giden araba, benim yol iste
mem üzerine sağ lambasını başlasa yakmaya, ne de
mektir?.. Ben sağa döneceğim. Yanlış zannettim, so
lundan geçer giderim. «Sağa sağa yanaşıyorum, geç» 
manasına da gelir. O halde, «Dönüş ışıklarının geç 
anlamında kullanılması» yerine, «Sola dönüş ışıkla
rının geç anlamında kullanılması yasaktır» dersek, 
centilmenlik yapıp fazladan sağ lambasıyla arkadaki-
ne «geç kardeşim» diyen, «Sağa sağa yanaşıyorum» 
diyen şoföre de bu centilmenliğin karşısında para ce
zası vermemiş oluruz. «Sola» kelimesini eklemek ya
saktık için kâfidir, sağ lamba serbest bırakılmalıdır 
diyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Soru soracak üyeler?.. Sayın Gürtan, Sayın Akkı-

lıç, Sayın Gürel. 
Buyurun Sayın Gürtan. 

HAYATI GÜRTAN — Sayın Başkanım, burada 
ışıkların kullanılması maddesinde, araçların sürülme
si sırasında ışıkların kullanılmasından söz edilmiş, 
zorunlu haller sayılmış, yasaklar söylenmiş. Ancak, 
duraklayan ve park eden araçların ışıklandırılması 
konusuna değinilmemiş. Her ne kadar 59 uncu mad
dede «Zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan 
park eden sürücüler için 3 OCO liradan 5 OCO liraya 
kadar» diye bir hüküm var. Ancak, ışıklandırmaya 
ilişkin değil, önlemler tabiî çeşitli, alınması lazım ge
len nedenler çeşitli. Acaba derim ben, bu maddeye 
park eden araçlar için de ışıklandırma için bazı ku 
rallar getirilirse daha iyi olmaz mıydı?.. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, Sayın 

Çakmakçı bu (b) bendindeki ikinci alt bende değin
diler; sola dönüş ışıklarının geç anlamında kullanıl
ması. Ben hatta bugün biraz önce sormuştum. 64 ün
cü maddeye geldik. Avrupa'da da otobanlarda dahi 
mutlaka sağ işareti yakılarak geç işareti verilir. Ben 
Hükümetin bu konudaki görüşünü sormak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun' Sayın Gürel. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkan, 

sorum sis ışıkları ile ilgili. Sis ışıklarının özelliği hak
kında bir bilgi yok. Bizim dışarıdan aldığımız, araba

larımıza taktığımız ışıklar far ışıklarıdır. Sisli hava
larda sisi yararak geçen ve yolun rahat görülmesine 
yardımcı olan ışıklardır. Ancak, şimdiye kadar iki 
ayrı yerde, değişik yerde arabamı vize ettirirken, be
nim sis lambalarımın sökülmesini özellikle istediler, 
iki saati geçkin bir zaman içerisinde uğraşarak bu 
lambaları söktüm. Ancak, kendi vilayetime geldiğim 
zaman sorduğumda, «Sis lambalarının hiç bir zararı 
yoktur, takabilirsiniz» dediler, taktım. Bir başka za
man içerisinde bir başka yerde vize yaptırırken tek
rar söktürdüler. Şimdi sormak istiyorum; acaba eski 
mevzuatta, sarı ışık veren lambalar, kısa devreli ve 
ayrıca kumanda düğmesine bağlı olan lambalar ya-
saksa (böyle bir muameleyle karşılaştık) burada sa
dece sis lambaları mevzuata girdiğine göre, eskiden 
yok muydu; 'bunu öğrenmek istiyorum. 

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

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Sayın Başkanım, ben Sayın Gürtan'ın 
sorusuna cevap arz etmek istiyorum. Park eden araç
ları da bu maddede metine sokalım dediler. Bu mad
de başlığı da tetkik edilirse bu yürüyüş halinde; ya
ni trafiğe çıkmış araçlar için hüküm ifade ediyor, 
park eden araçların maddesi ayrıdır. 

Diğer hususlara .Karayolları Temsilcimiz cevap 
verecekler.. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Suri. 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
NURETTİN SURt — Değerli üyeler; 

Kuyruk lambalarının kısa ve uzun farlarla ve sis 
lambaları ile birlikte kullanılmasında zaruret var. 
Bilindiği gibi burada yalnız otomobil türünden solo 
taşıtları düşünmek mümkün değil. Römork, yarı rö
mork, traktör römorku gibi araçların, diziş teşkil 
eden araçların aradaki ışık bağlantısı çekici ile rö
mork arasındaki fiş-priz tertibatı ile gerçekleştiril
mektedir. Buradaki hüküm, römork çekilirken rö
mork lambalarını, arka kuyruk lambalarını da ara
ca bağlamayı unutmasın biçiminde vurgulamak ba
kımından sunulmuştur. 

İkincisi dönüş lambaları ile ilgili idi. Şüphesiz 
sol dönüş lambasının geç işareti anlamında kulla
nılması yerine sağ dönüş lambasının geç anlamında 
kullanılması mantıklı gelmektedir. Ancak biraz önce 
gördüğümüz kurallarda şerit takip ederken, çok şe
ritli bölünmüş yollarda sağdan geçişlerin şerit değiş-
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tirmemek koşulu ile yasaklanmadığını da Yüce Ku
rul kabul etmişti. Bu durumda sol şeritler tıkandığı 
'halde, sağ şeritten de geçileceğine göre sol şeritteki 
bir taşıt sağa yaklaşmak için işaret verdiği sıralarda 
arkadaki de onu geç anlamında yorumlayabilir. Böy
le küçük sakıncalar olabilir diye düşünmekteyiz. Bu 
nedenle geç işaretinin öndeki araç tarafından korna, 
selektörle verilmesi uygun mütalaa olunmakta ve 
ayrıca dönüş lambaları ile çok da az olsa 'hatalı an
lam verecek biçimde kullanılmasına taraftar değiliz 
efendim. 

iBir de sis lambaları ile ilgili açıklama vardı. Efen
dim, bilindiği gibi sis lam'baları iki fonksiyon yerine 
getirir. Bir tanesi karşıdan gelen araca bu aracı belli 
etmek. Çünkü siste en iyi görünen ışık sarı renktir. 
Bunun içindir ki, yoğun sis olan ülkelerde farlar bi
le sarıya dönüştürülmüştür, sarı olarak kullanılmak
tadır. Bir ikincisi de sis zeminden belli bir mesafe 
yukarıdan teşekkül etmeye başlar, tam zemine inti
bak etmek. 'Dolayısıyla sis lambalarının çok aşağıda 
ve zemini yalayarak bir aydınlık sağlaması söz ko
nusudur. Adı da üstünde olduğu gibi sis lambasıdır. 
Flaman gücü 25-30 vat civarındadır. Halbuki farla
rın flaman gücü 55 vat civarındadır uzun farlarda, 
45 vat civarındadır kısa farlarda. Sis lambalarının ' 
far haline dönüştürülmesi mümkündür, tek far ola
rak kullanılması halinde. Ancak her ikisinin birlik
te kullanılması yağmurlu havalarda karşıdaki araca 
fazla ışık etkisi yapıp, şoförün gözünü alacağından 
uygun görülmemektedir. 

'Bu ayrıntı yeterse sözlerimi bitiriyorum. 
•BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim Sayın Suri. 
HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkan, izin ve

rir misiniz efendim, şu park eden araçların, durak
layan araçların ışıklandırılması hangi maddededir, 
lütfetsinler ef endim ben de okuyayım; bulamadım. 

(BAŞKAN — Değerli üyeler, bu madde ile ilgili 
iki önerge var; okutuyorum. 

Cevap verecek misiniz?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
M'IREL — Sayın Başkanım 59 uncu maddede durak
layan araçlar gerekli önlemleri almadan duraklama 
yaparlarsa ceza öngörülmüştür. Gerekli Önlemler ta
biî ışıklandırma ve park lambalarını yakma gibi ted
birlerdir. 

Esasında yönetmelikte, Sayın Gürtan'ın sorduğu 
soru detayı ile yer alacaktır. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 397 Sıra Sayılı Trafik Kanu

nu Tasarısının 64 üncü maddesinin (a) üç fıkrasının 
esasen farlar yanıkken kuyruk lambaları şoför iste
mese de, dalgın olsa da otomatikman yanık olaca
ğından, şimdiye kadar otomotiv sanayiinde aksine 
imalata rastlanmamış olduğuna göre frene basınca 
arka fren lambalarının söneceği sistem yapmak ya
saktır sözü ne kadar fazla ise bu cümle de fazladan 
olduğundan metinden çşkarılmasını saygıyla öneri
rim. 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 397 Sıra Sayılı Trafik Kanu

nu Tasarısının 64 üncü maddesinin (b) iki bendi ba
şına sola kelimesi eklenerek fıkranın sola dönüş ışık
larının geç anlamında kullanılması yasaktır haline 
getirilmesini, sol dönüş ışığı ile geç demek sola sap
mak ile karıştırılabileceği, halbuki sağa dönüş sin
yali ile geç demek ben sağa sağa yanaşıyorum, sen 
de geç manasına geldiği gibi veya öndeki araç sağa 
dönüyorum diye sağ lambayı yakmış olsa dahi sol 
lamba gibi tehlikeli bir -karışıklığa meydan da ver
meyeceğinden centilmenlik eden bir şoförü, sağ sin
yali ile sağa sağa yanaşarak arkasındakine yol ve ko
laylık işareti verdi diye cezalandırmak yararsız ve 
mantıksız olacağından saygıyla öneririm. 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Birinci önerge üzerinde lehte aleyh
te Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, buyurun. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım Karayolları temsilcimiz 
gerekli açıklamaları yaptılar, ilave edecek bir husus 
yok, katılamıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 
GÖRGÜLÜ — Bizde katılamıyoruz. 

'BAŞKAN — Birinci önergeye Sayın Komisyon 
ve Sayın Hükümet katılmıyor. Önergenin dikkate 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önergenin dikkate alınması ka
bul edilmemiştir. 

ikinci önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yoktur. 
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Sayın Demirel, buyurun. 
MİLLİ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Arz ettiğim gibi katılamıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 

GÖRGÜLÜ — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeye Sayın Hükümet ve Sayın 

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

Maddeyi önerge ile birlikte Komisyona gönderi
yorum. 

65 inci maddeyi okutuyorum. 
Araçların yüklenmesi 
MADDE 65. — Araçların yüklenmesinde yönet

melikte belirtilen ölçü ve esaslara aykırı olarak; 

a) Taşıma sınırı üstünde yük ve yolcu alınması, 
taşıma sınırı aşılsın veya aşılmasın dingil ağırlıklarını 
aşacak şekilde yüklenmesi, 

b) Karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik gü
venliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükle-
leme yapılması, 

c) Tehlikeli ve zararlı maddelerin gerekli ted
birleri almadan taşınması, 

d) Ağırlık ve boyutları bakımından taşnıması 
özel izne bağlı olan eşyanın izin alınmadan yüklen
mesi, taşınması ve taşıttırılması, 

e) Ga'bari dışı yük yüklenmesi, açık yük üzerine 
veya araç dışına yolcu bindirilmesi, 

f) Yükün, karayoluna değecek, düşecek, dökü
lecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü 
çıkaracak şekilde yüklenmesi, 

g) Yükün, her çeşit yolda ve yolun her eğimin
de dengeyi bozacak, yoldaki birşeye takılacak ve siv
ri çıkıntılar hâsıl edecek şekilde yüklenmesi, 

h) Sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sür
me güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırım 
işaretleri, dur ve dönüş ışıklan ile yansıtıcıları örte
cek şekilde yüklenmesi, 

i) Çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve 
tedbirler yerine getirilemeden araçların çekilmesi, 

Yasaktır. 

Bu maddenin (a) bendi hükmüne aykırı olarak 
trafik belgelerinde, yazılı taşıma sınırlarını yüzde on 
(yüzde on dahil) aşacak şekilde yük taşıması yaptık
ları tespit edilen sürücüler ikibin lira para cezası yüz
de ondan fazla aşacak şekilde yük taşıması yaptık-
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lan tespit edilen sürücülerle (d) bendindeki şartlara 
uymayan sürücüler ise beşbin liradan oribin liraya 
kadar hafif para cezası ile on'beş günden kırkbeş gü
ne kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Taşıma sınırının üstünde yolcu alan araç sürü
cüleri ile bu maddenin diğer bentleri hükümlerine 
uymayanlar bin'beşyüz lira para cezası ile cezalan
dırılırlar. 

Ayrıca, bütün sorumluluk ve giderler araç işlete
ne ait olmak üzere, fazla yolcuları en yakın yerleşim 
•biriminde indirilir, yolcu taşıması dışında kalan ta
şıtlar ise gerekli şartlar sağlamınoaıyta kadar trafikten 
menedilir. 

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

Sorusu olan sayın üye?.. Sayın Gürel, Sayın Bil
ge. Başka?.. Yok. 

Buyurunuz Sayın Gürel. 

HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkanım, 
araçların yüklenımıesi konusu, karayollarının yük kan
tarlarında yapılmakta, ancak Türkiye'nin her tara
fında bunu görmek mümkün olmuyor, örneğin be
nim memleketim olan Kütahya, kömür nakleden ve 
Türkiye'nin çeşitli yerlerine vasıta göndieren bir mem
lekettir. Ancak KütaJhya tarafımda kantar olmakla 
beraber, Uşak tarafında bu kantar yok. Dolayısıyla 
Kütahya tarafından geçenler devamlı ceza yemekte; 
ama Uş/ak tarafından geçenlerin, kantar olmadığı 
için, bu ceza ile karşılaşması mümkün değil. Gerçi ka
rayolları ülkenin her tarafında, her noktasında bu 
kantarı tesis edebilir; ama bu ikisi arasında bir ada
letsizlik söz konusu. Gece ve gündüz devamlı 24 sa
at her zaman bulunamamaktadır. Bulunması halinde 
şu anda dile getirmeyi arzu etmediğim çok çeşitli 
problemlerle karşılaşılmaktadır ve dingil ağırlığım 
aşan miktarlarda da oldukça yüklü bir para öden
mesi burada söz konusudur. Bunun, Türkiye'nin her 
köşesinde, her tarafında kantarın konmasına kadar 
geciktirilmesi veya çikış bölgelerine, bilhassa merkezî 
üretim yerleri de dahil olmak üzere, çı'kış bölgelerine 
konması mümkün olamaz mı? Yani tartı yeri olan 
İstanbul'a vardıktan sonra çıkış noktasında tartıl
ması mümkün olamaz mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürel. 
Buıyurunuz Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Efendin benim maruzatım 

yazımla ilgili. 
Maddenin sondan üçüncü fıkrasının birinci satı

rında, «trafik belgelerinde» denildikten sonra konulan 
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virgülün kaldırılması, ikinci satırdaki, «para cezası» I 
ndan sonra konulması lazım. Bayındırlık Komisyonu- I 
nuru metininde öyle. I 

Diğer bir nokta; son fıkrada, «Ayrıca, bütün so
rumluluk ve giderler araç işletene ait olmak üzere, I 
fazla yolcuları» denilmlek suretiyle (i) hali kullanıl
mıştım, o «yolcuları»" ndaki (i) harfine lüzum yoktur. I 
«Fazla yolcular en yakın yerleşim birimlerinde indi
rilir» şeklinde yazılması gerektiği kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Buyurunuz Sayın Demıirel. I 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DEMİ-
RBL — Sayın Başkanıimı, Sayını Bilge'nin işaret ettiği 
noktalamalar doğrudur, aynen yerine getirilımiesi uy
gun olur. I 

Tartı işi için Karayolları Temsilcimiz cevap vere
cekten*. 

Arz ederim. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Suri. 
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NU

RETTİN SURİ — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bilindiği gibi karayolları, beli bir dingil basıncı

na <Ve tekerrür sayısına göre altyapısı ve üstyapısı bo-
yutlandırılmaktadıır. Günürnlüzdle hesap yüklü sekiz ton 
civarındadır. Tüzükte dingil yüklü 10 tona çıkarılmış
tır. Dolayıisıyla mevcut yollarımızın hesap üstünde 
ilave bir yükle yüklendiğini görmekteyiz. I 

Son alınan kararla geçen yıldan beri Başbakan
lığın emri muvacehesinde tüm Türkiye'de ağırlık I 
kontrollarına, dingil yüklerine kontrol bakımından 
başlanmıştır. Halen 22 ağıldık istasyonu faaliyettedir; 
28 tanesinin yapımı devaim1 etmektedir; 50 tane de 
seyyar istasyonun bugünlerde yurf dışından getiril
ımiesi bektenmeklie. Dolayısıyla gerekli personel ve alt
yapı hazırlıkları tamamlanınca, önümüzdeki bir-iki 
ay içinde, tüm Türkiye'de istenilen düzeyde bir ağır
lık kontrol şebekesinin kurulması sağlanmış olacaktır. I 

Buyurulduğu gibi, doğrudur, Kütahya tüm çevreye 
kömür ilejten biır merkez olduğu için,'öncelikle ve I 
özellikle orada kontrola başlanmıştır, Bunun dışın- I 
da demir-çelik işletmeleri, yük veren kurum ve ku
ruluşların ; da. önlerinde kontrollar sürdürülimektediir. 
Ana merkezlerde fcontrollar yoğunlaştırıllmaktadır. I 

Arz ederimi. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Süri. 
Değerli üyeler, maddeyi Sayın Bilge'nin yapmış I 

olduğu düzeltmelerle oylarınıza sunuyorum : Ka- I 
bul edenler.,. Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. | 
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66 ncı maddeyi okutuyorum : • 
Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücüleri 

ile ilgili kurallar. 

MADDE 66. — Bisiklet, motorlu bisiklet ve mo
tosiklet sürücülerine aşağıdaki kurallar uygulanır. 

a) Ayrı bisiklet yolu varsa, bisiklet ve motorlu 
bisikletlerin taşıt yolunda, 

(Bisiklet, mlotorlu bisiklet ve motosikletlerin yaya-
yarın kullanılmasına ayrılmış yerlerde, 

Bunlardan ikjden fazlasının taşıt yolunun bir şe
ridinde yanyana, 

Sürülmesi yasaktır. 

b) Bisiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bi
siklet sürenlerin manevra için işaret verMe hali dı
şında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki 
elleri ile taşıtlarını sürmeleri ve Yönetmelikte belir
tilen güvenlik şartlarına uymaları zorunludur. 

c) Bisiklet, moıtoriu bisiklet ve sepetsiz motosik
let sürücülerinin, sürücü arkasında yeterli bir oturma 
ıyjeri olmadıkça başka kişileri bindirmteleri ve Yönet
melikte belirtilen sınırdan fazla yük taşımaları yasak
tır. 

Sürücü arkasında ayrı oturma yeri olan bisiklet, 
motorlu bisiklet ve sepetsiz nTidtosdkletlerie bir kişi
den fazlası taşınamaz. 

Bu ımadlde hükümlerine uymayan bisiklet sürücü
leri üçyüz lira, mlotoiriu bisiklet ve motosiklet sürü
cüleri ise beşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Gözübüyük. Başka efendini?.. Yok. 

Sayın Gözübüyük, buyurunuz efendim. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Efen

dim benim maruzatım bir düzeltmeden ibarettir. 
Maddenin (a) bendinin ikinci satırındaki «kullanıilma-
sına» kelimesinin «'kullanmasına» olması lazım. Failin 

'durumuna göre, zaman durumuna göre «kullanması
na ayrılmış yerlerde» olursa daha doğru olurx 'Ma
ruzatım bundan ibaret. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim 
Sorusu olan sayın üye?.. Yoktlur, 
Saıyın Demirel, buyurunuz efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ. 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DEMİ
REL — Sayın Başkanımı, Sayın Gözübüyük'ün uya
rısına teşekkür ederiz. Doğrudur, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Bu değişiklikle maddeyi oylarmıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmişltir. 



Danışına Meclisi B : 118 14 . 6 . 1983 O : 2 

67 nci maddeyi okutuyorum : 
Araç manevralarını düzenleyen kurallar 
MADDE 67. — Manevralarda aşağıdaki kurallar 

uygulanır. 
a) (Sürücülerin, park yapmış taşıtlar arasından 

çıkarken veya park yaparken, taşıt yolunun sağına 
veya soluna yanaşırken, sağa veya sola dönerken, 
'karayolunu kullananlar için .tehlike doğurabilecek ve 
bunların hareketlerini zorlaştıracak şekilde davran
maları yasaktır. 

b) Yönetmelikte belirtilen şartlar dışımda geriye 
dönmek veya geriye gitmek yasaktır. İzin verilen hai
llerde bu manevraları yapacak sürücüler, karayolunu 
kullananlar için tehlike veya engel yaratmamak zo
rundadır, 

c) Dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde sürücü
lerin niyetlerini dönüş işaret ışıkları veya kol işareti 
ile açıkça Ve yeterli şekilde belirtmesi, işaretlerin ma
nevra süresince devata etmesi ve bitler bitmez sona 
erdirilmesi zaruınluduır. 

IBu madde hükümlerine uymayan sürücüler bin 
lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

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

Sorusu olan sayın üye?.. Vok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
68 inci maddeyi okutuyorum. 

BÖLÜM v IV 
Yayalar, Hayvanla Çekilen veya Elle Sürülen Araçlar
la Hayvan Sürücüleri ve Yarışlar Hakkındaki Kurallar 

Yayaların uyacakları kurallar 

MADDE 68. — Yayaların uyacakları kurallar 
aşağıda belirtilmiştir: 

a) Yayalar, aşağıda sayılan haller dışında, taşıt 
yolu bitişiğinde ve yakınında yaya yolu, banket veya 
alan varsa burada yürümek zorundadır. 

1. Yönetmelikte belirtilen tedbirler alınmak şartı 
ile diğer yayalar için ciddî rahatsızlık verecek boyut
ta eşyaları iten veya taşıyan kişiler ile, taşıt yolunun 
en sağ şeridinden fazla kısmını işgal etmemek, gece 
ve gündüz görüşün az olduğu hallerde de imkân ora
nında tek sıra halinde yürümek şarti ile bir yetkili 
veya görevli yönetiminde düzenli şekilde yürüyen ya
ya kafileleri taşıt yolu üzerinde yürüyebilirler. 

2. Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kul
lanılmasının mümkün olmaması veya bulunmaması 
hallerinde yayalar, bisiklet trafiğine engel olmamak | 

şartı ile bisiklet yolunda bisiklet yolu yoksa taşıt yo
lu üzerinde, imkân oranında taşıt yolu kenarına ya
kın olmak şartı ile yürüyebilirler. 

3. Her iki tarafında, yaya yolu ve banket bulun
mayan veya kullanılır durumda olmayan iki yönlü 
trafiğin kullanıldığı, karayollarında yaya kafileleri 
dışındaki yayalar, taşıt yolunun son kenarını izlemek 
zorundadır. 

b) Taşıt yolunun karşı tarafına geçmek isteyen 
yayaların taşıt yolunu, yaya ve okul geçidi ile kavşak 
giriş ve çıkışları dışında herhangi bir yerden geçme
leri yasaktır. 

Yayalar, bu yerlerden geçerken; 
1. Yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde, 

geçitte yayalar için ışıklı işaret varsa bu işaretlere 
uymak, 

2. Geçişte yayalar için ışıklı işaret yoksa ve ge
çit sadece taşıt trafiği ışıklı işareti veya yetkili kişi 
tarafından yönetiliyorsa geçecekleri doğrultu açıldık
tan sonra taşıt yoluna girmek, 

3. Işıklı işaret veya yetkili kişilerin bulunmadığı 
geçitlerde veya kavşaklarda güvenlikleri açısından 
yaklaşan araçların uzaklık ve hızını göz önüne almak, 

Zorundadırlar. 
Ancak, yüz metre kadar mesafede yaya geçidi 

veya kavşak bulunmayan yerlerde yayalar, taşıt tra
fiği için bir engel teşkil etmemek şartı ile yolu kont
rol ederek kendi güvenliklerini sağladıktan sonra en 
kısa doğrultuda ve en kısa zamanda taşıt yolunu ge
çebilirler. 

c) Yaya yollarında geçitlerde veya zorunlu hal
lerde taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği en
gelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde .davranış
larda bulunmaları yasaktır. 

Bu madde hükümlerine uymayan yayalar üçyüz 
lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

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

Sorusu olan sayın üye?.. Yok. 
O halde, bir önerge var; önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 397 Sıra Sayılı Trafik Kanu

nu Tasarısının 68 inci maddesinin (c) fıkrası birinci 
cümle sonundaki «bulunmaları yasaktır» bitirişinin 
«bulunmaları veya buraları saygısızca kullanmaları 
yasaktır» şeklinde değiştirilmesini saygıyla öneririm. 

73 üncü madde Bayındırlık Komisyonu metninde 
şoförlerin aracı saygısızca kullanmalarını yasaklamış
tır. Saygısızlık her zaman tedbirsizlik ile eş anlamlı 

— 715 — 



Danışma Meclisi B : 118 14 . 6 . 1983 O : 2 

olamaz. Mesela yayanın yolu geçerken yol ortasında 
kendine yeşil söndüğü halde eli cebinde inadına ya
vaş yavaş yürüyerek araba kullananları bekletme 
zevkine vara vara kendini ikaz edenlere dönüp kaba 
laflar atarak ağırdan alması saygısızlıktır, ama ted
birsizlik kelimesi bunu anlatmaya yetmez. 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Sayın Çakmakçı, buyurun. 
A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlar; 
73 üncü maddede, sonradan İçişleri Komisyonun

ca kaldırılmış olmakla beraber daha önceki komis
yonların kabul ettiği bir mefhum vardı : Şoförlerin 
saygısızca araba kullanmaları. Buna muvazi olarak 
yayaların yaya geçitlerini, yolları veya kaldırımları 
saygısızca kullanmaları, işgal etmeleri de yasak ol
malıdır. Şu nedenle : Tedbirsizlik, dikkatsizlik bu 
manaya gelmiyor. Türk Ceza Kanununun 565 inci 
maddesi «Tehlikeli vasıta kullanmak yasaktır» der. 
İçimde hep ukde kalmıştır. Ya tehlikeli yürümek; o 
tecviz edilir mi?.. Hayır, o da yasak olması lazım; 
ama bir müeyyide yok. İşte yaya giçidi, yeşil sön
müş, yolun ortasında. Nezaket kurak icabı yayanın 
bir an evvel yolu temizlemesi lazım. Faullü bakarak 
tan, koştursanız 100 metreyi 11 saniyede alacak bir 
delikanlı tek tek basaraktan, bıyık buraraktan, şofö
rü de süzerekten yavaş yavaş gidiyor, bir sürü kor
na çalınıyor. Tedbirsizlik değil, dikkatsizlik değil, bu 
bir saygısızlıktır. Müsaade edin de polis buna bir 300 
lira ceza yazsın. Şimdiye kadar yayanın saygısızlığı
na hiç müeyyide getirilmedi. 

İşte özlemim budur. Önergem bu yoldadır. 
Saygilar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu önergenin lehinde aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Komisyona soralım. 
MILLI SAVUNMA, IÇIŞLERI VE DıŞIŞLERI 

KOMISYONU SÖZCÜSÜ ISMAIL HAKKI DE-
MIREL — Sayın Başkanım; 

ilerideki maddede de gelecek, motorlu araçların 
sürücülerinin arabalarını saygısızca sürmeleri. Bunu 
somut halde tespit etmek güç olacağı için sübjektif 
bir değerlendirme olacağından biz katılmamıştık. Bu
rada da Sayın Çakmakçı yayalar için bir öneride bu
lunuyor. Komisyon olarak katılmıyoruz. Madde met
ni yerindedir. 

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

GÖRGÜLÜ — Hükümet Tasarısı istikametinde 
kabul edilmesini arz ediyorum. 

BAŞKAN — Evet, katılmıyorsunuz. 
Değerli üyeler; 
Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 

katılmıyor. Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önergenin dik
kate alınması kabul edilmiştir. 

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 ! — Sayın Başkanım; Komisyon katılıyor. 
Maddenin kesin oylanmasını arz ediyorum. 

BAŞKAN — Evet. 
Sayın Görgülü, Hükümet olarak... 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 

GÖRGÜLÜ — Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Evet, katılmıyorsunuz. 
O zaman şöyle olacak : Ben maddeyi vereceğim, 

siz düzenleyeceksiniz, o şekilde oya sunacağım. 
Yalnız Sayın Altuğ'un bir şeyi vardı. 
Evet, buyurun efendim, söyleyin. 
HİKMET ALTUĞ — Basit bir şey Sayın Başka

nım. 
Her iki Komisyonda da yüzmetre şeklinde bir ara

da yazılmış. Alttan 6 ncı satırda, «Ancak» diye başlı
yor. iki Komisyon metninde de «yüzmetre» bir ara
da yazılmış, «yüz» ayrı, «metre» ayrı olacak. 

BAŞKAN — Alttan 6 ncı satırda «Ancak, yüz
metre.» «Yüz» ayrı «metre» ayrıdır. Evet efendim, 
onu ayırıyoruz. 

Maddeyi önergeyle birlikte Komisyona veriyorum. 
69 uncu maddeyi okutuyorum. 

Hayvanla çekilen, elle sürülen araçları sürenler 
ile hayvan sürücülerine ait kurallar 

MADDE 69. — Yerleşim birimleri dışındaki ka- ( 
rayolunda, taşıtyolu üzerinde zorunlu haller dışında 
hayvan bulundurmak, karayollarının yasaklanmamış 
kesimlerinde ise hayvanla çekilen veya elle sürülen 
araçları, hayvanları, hayvan sürülerini ve binek hay
vanlarını trafik kurallarına uymadan sürmek ve bun
ları sürme yeteneğinden yoksun kimselerin yönetimine 
vermek veya başıboş bırakmak yasaktır. 

Taşıtyolunu kullanmak zorunda olan hayvan sürü 
ve kümelerini sevk ve idare edenler yönetmelikte be
lirtilen usul ve şartlara uymak zorundadırlar, 
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Bu madde hükümlerine uymayanlar bin lira para . 
cezası ile cezalandırılırlar. 

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

Sorusu olan sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
70 inci maddeyi okutuyorum. 
Yarış ve koşulara ait kurallar 
MADDE 70. — Yarış ve koşularda trafik güven

liği bakımından aşağıdaki kurallar uygulanır. 
a) Bir il sınırı içindeki karayolları üzerinde ya

pılacak yarış ve koşular için o ilin valiliğinden, 
b) Birden fazla il sınırları içindeki şehirlerarası 

karayollarında üzerinde yapılacak millî ve milletler
arası yarış ve koşular için, İçişleri Bakanlığından izin 
alınması zorunludur. 

Bu izin verilirken Bayındırlık Bakanlığının (Ka
rayolları Genel Müdürlüğünün) uygun görüşü alınır. 

İzinsiz yapılan yarış ve koşular görevlilerce der
hal durdurulur. 

Yarış ve koşularda trafik güvenliği yönünden uy
gulanacak usul ve şartlar yönetmelikte gösterilir. 

Bu madde hükümlerine uymayanlar beşbin lira
dan onbin liraya kadar hafif para cezası ile cezalan
dırılırlar. 

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

Sorusu olan sayın üye?.. 
Sayın Kurtoğlu, buyurun. 
SERDA KURTOĞLU — Son fıkradaki cezanın 

kime tertip edildiğini soruyorum efendim Komis
yondan. 

BAŞKAN — Evet. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
M1REL — Efendim, yarışı tertip edenler sorumludur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim... 
SERDA KURTOĞLU — Bir sorum daha var; 

izinsiz yarış yapıyoruz, 10 kişiyiz; son fıkra nasıl 
tatbik edilecek, 10 kişiyiz, karayolunda koşuyoruz, 
ne olacak?.. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Komisyon?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MtREL — Sayın Başkanım, Kurtoğlu'nun sorusuna 

yine 10 kişiyi de cezalandırmakla cevap vereceğiz; 
çünkü 10 kişi sorumludur; tertipçiler veyahut tertipçi 
yoksa bilfiil iştirak edenler, yarışa iştirak edenler. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirel. 
ABBAS GÖKÇE — Redaksiyonla ilgili bir şey 

var Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gökçe. 
ABBAS GÖKÇE — Efendim, (b) bendinde «Bir

den fazla il sınırları içindeki şehirlerarası karayolla
rında üzerinde» deniyor. Burada «Karayollarında 
üzerinde» değil, «Karayolları üzerinde» şeklinde olma
sı lazım. 

BAŞKAN — Evet efendim, teşekkür ederim. 
Sayın Demirel, böyle olacak değil mi efendim?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Sayın Başkanım, doğrudur, o , öyle ola
cak ve ayrıca birinci satırda ve (a) bendinde de o 
şekilde yanlış yazılma var. Birinci satırda «Yarış ve 
koşullarda» denmiş, o «Yarış ve koşularda» olacak, 
(a) bendinde de «Yarış ve koşullar» denmiş, o da 
«Yarış ve koşular» şeklinde düzeltilecek efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 
Bu küçük değişikliklerle maddeyi oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. ' 

71 inci maddeyi okutuyorum. 

BÖLÜM - V 
Çeşitli Kurallar 

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ve sürme kural
ları 

MADDE 71. — Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar 
öncelik sırasıyla şunlardır : 

a) Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta 
taşıyan araçlar, 

b) itfaiye araçları, 
c) Hükümlü veya sanığı takip eden veya emni

yet ve asayişi korumak için acele olay yerine giden 
zabıta araçları, 

d) Bir trafik suçu işleyerek kaçan aracı takip 
eden veya trafik güvenliğini koruma yahut trafik ka
zasına el koyma amacı ile olay veya kaza yerine git
mekte olan görevlilere ait araçlar, 

e) Alarm sırasında sivil savunma hizmetlerinde 
görevli bulunan araçlar, 

f) Koruma ile görevli ekiplere ait araçlar, 
Bu araçlar görev halinde iken geçiş üstünlüğü hak

kına sahiptir. 
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Bu hak, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye 
sokmamak, duyulur ve görünür geçiş üstünlüğü işa
retini vermek şartı ile kullanılır. 

Bu araçlar, bu Kanun ve Yönetmelikte yazılt tra
fik kısıtlama ve yasaklarına bağlı değildir. 

Bunların birbirleriyle karşılaşmalarında birinin 
diğerine göre geçiş üstünlüğü yukarıda yazılı olan sı
raya göredir. 

Zorunlu olmadığı hallerde geçiş üstünlüğünü kul
lanmak yasaktır. 

Zorunluluk olmadığı halde ve gereksiz geçiş üs
tünlüğü hakkını kullanan sürücüler ikibin lira para 
cezası ile cezalandırılır. 

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

Sorusu olan?.. Sayın Avcı, Sayın Aksoy. 
Sayın Avcı, buyurun efendim. 
E. YILDIRIM AVCI — Sayın Başkanım, ben 

müsaadenizle şahit olduğum bir vakayı buradan soru 
halinde Sayın Komisyon ve Hükümetten sormak isti
yorum. 

Normal, hiçbir aciliyeti olmayan vazifesine çıkan 
bir polis ekibi geçiş üstünlüğüne sahip midir, değil 
midir?.. Benim rastladığım vakada kendilerine de 
hatta sordum, bütün trafik kaidelerine uymayarak 
giderlerken kendilerine sordum niçin böyle yapıyor
sunuz diye. Vazifeye gidiyoruz, acil bir vaka var de
diler; fakat karşı tarafta bir aciliyet yoktu. Bu hu
sus da dikkate alınacak mıdır?.. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Aksoy, buyurun efendim. 
ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkanım, «Geçiş 

üstünlüğüne sahip» deniyor 71 inci maddenin başında 
ve birinci satırında. Zannediyorum «Geçiş üstünlü
ğünü sahip» olması lazım. Acaba «Üstünlüğüne» mi, 
yoksa «Üstünlüğünü» mü olacak?.. Bunu sormak is
tiyorum. 

BAŞKAN — «Üstünlüğüne» efendim. 
Sayın Demirel?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — «Geçiş üstünlüğüne» olacak Sayın Başka
nım. 

Sayın Avcı'nın sorusuna da şöyle cevap arz edi
yorum : Normal bir vazife çıkışında herhangi bir 
olaya süratle gitmesi gerekmiyorsa kurallara aynen 
uymak zorundadır polis araçları da. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Değerli üyeler; 
72 nci maddeyi (Üzerinde önerge de var) müza

kereye başladığımız takdirde bitirememe ihtimali kar
şısında, 15 Haziran 1983 Çarşamba günü saat H.OİD'te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kaplanma Saati : 18.35 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

118 INCt BİRLEŞİM 

14 Haziran 1983 Salı 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU-
1SÎUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI 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, İçiş
leri ve Dışişleri komisyonları 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 İşler 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 İşler Komisyonu Raporu. (1/679) (S. Sayısı : 462) 
(Dağıtma tarihi : 3.6.1983) 

(5) Danışma Meclisi Üyesi Tevfik Fikret AL
PASLAN ve 11 arkadaşının, Tababet ve Şuabatı 
Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 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 Sayılı Ma
arif Vekâletine Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Ser
mayesi Hakkında Kanun ile Bu Kanunda Değişiklik 
Yapan 6 Temmuz 1962 Tarihli ve 69, 28 Aralık 1982 
Tarihli ve 2768 sayılı Kanunların Başlıklarında ve 
Metinlerinde Geçen Deyimlerin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu. (1/627) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1983) 

(11) Danışma Meclisi Üyesi Kamer GENÇ ve 10 
Arkadaşının 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 39 uncu Maddesine (k) Fıkrası Eklenmesin© 
Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (2/68) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma tarihi : 
31.3.1983) 

(12) Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
34 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun 6311 Sayılı Kanunla Değişik 71 inci Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (2/97) (S. Sayısı : 
365) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(13) Danışma Meclisi Üyesi Erdoğan BAYIK'ın 
Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Başbakanlık Tez
keresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve Adalet Karma 
Komisyonu Raporu. (3/391) (S. Sayısı 366) (Dağıtma 
tarihi 31.3.1983) 



. (14) 29.5.1973 Tarih ve 1734 Sayılı Yem Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Tarım ve Orman, Köy İşleri ve 
Kooperatifler komisyonları raporları. (1/606) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(15) 21.12.1967 Tarihli ve 969 Sayılı Tarım Ba
kanlığı Ziraat işleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mü
cadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı 
Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Veril
mesi Hakkında Kanunun Adının ve 1 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan ve Tarım ve Orman, Köy İşleri 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) (Si 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 (P) Bendinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları.; (1/593, 
1/618) (S. Sayısı : 378) (Dağitma 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) 

(22) 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanu
nun Ek Birinci Maddesine 17.3.1982 Tarih ve 2683 
Sayılı Kanunla Eklenen İkinci Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (1/645) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 
18.4.1983) 

(23) 6.11.1981 Tarihli ve 2548 Sayılı Gerili Sağlık 
Resmi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İktisadî İşler, Adalet ve 
Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. (1/628) 
(S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 26.4.1983) 

(24) tpekböcekçiliği Kanunu Tasarısı ve Adalet,. 
Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ko-
misyonlları 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, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/99) (S. Sayısı : 402; 
(Dağıtma tarihi : 18.5.1983) 

(28) Danışma Meclisi Üyesi Bahtiyar UZUN-
OĞLU ve 9 Arkadaşının, Ticaret Vekâleti Teşkilat 
ve Vazifelerine Dair 3614 Sayılı Kanuna ek 21.6.1943 
Tarih ve 4442 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin 
Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve iktisadî işler, 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
lifi ile içtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme 
Alınma önergesi ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. (2/43) (S. Sayısı : 230'a 3 üncü Ek) (Dağıtma ta
rihi : 25.5.1983) 
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(30) 29.6.1956 Tarihli ve 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 1264 üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrası 
ile 1404 ve 1406 ncı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırbk, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/668) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

(31) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun 12 nci Maddesinin II İşaretli 
Fıkrasına (o) Bendinin Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Bütçe-Plan Komisyonu Raporu. (1/559) (S. 
Sayısı : 414) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

(32) 9.5.1958 Tarihli ve 7116 Sayılı İmar ve İs
kân Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Ka
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 Saydı Kanunla Eklenen ve 
1897 Sayılı Kanun ile Değiştirilen Ek 2 nci Madde
nin (c) Fıkrasının Değiştiirlmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/664) 
(S. Sayısı : 464) (Dağıtma tarihi : 6.6.1983) 

(34) Türkiye'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) 




