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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki dturuım yapan Genel Kurulda : 

1. — Orhan ALDJKAÇTC'nın Danışma Meclisi 
Üyeiğinden; 

Bekir Sami DAÇE ve fbralhliim GöKTEPE'nin 
Anayasa Komisyonu üyeliklerinden çeklildliklerine 
dair önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

2 — Danışıma Meclisi. Üyesi Muhsin Zekâi BA-
YER ve 55 Arkadaşının, Millî Parklar Kanunu Tek
lifinin maddeleri üzerindekli görüşmeler tamaimllana-
ralk, maddeleri ve ıtîülmü kâlbul edildi. 

3. — 22.7.1953 Tarihli ve 6186 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları işldümösıi Kuruluş 
Kanununun 2 nci Maddesinin Bir Fıkrasının Değiş-

Uirilmesli Hakkında Kanun Tasarısının maddeleri ve 
Uülmü ka'bul edildi; 

4. — Danışma Meclisi Üyesi Mehmet PAMAK 
ve 10 Arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 
177 ve 178 İnci Madidelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısının tülmü üzerindeki görüşmeler ta-
(maımflanarak, maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

16 Haziran 1983 Perşjemlbe günü saat H.OOfte top
lanmak üzere Birleşime saat 18.45% son verildi. 

Vefik KİTAPÇIGİL 
Balkan 

Başkanvekiili 

A, Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip Üye 

Ali Nejat ALP AT 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
L 15 Temımuz 1950 Tarih ve 5681 Sayılı Mat' 

baalar Kanununun 'Bazı Maddelerinin Değiştiriılmesi-
ne Dair Kanun Tasarısı. '(1/724) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 14.6.1983) {Adalet Komisyonuna : 15.6.1983) 

2. 15 Temmuz 1950 Tarih ve 5680 Sayılı Basın 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değişjtirtilımiesine, 'Bir 
Ek Maddenin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek Mad
deler İlavesine Dair Kanun Tasarısı. (1/725) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 14.6.1983) (Adalet Komisyonu 
(Esas) ve MMî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komis
yonlarına : 15.6.1983) 

3/ Devlet 1c Bbrçılanıma ve Devlet Adına Kefa
let Verİltmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/726) (Baş
kanlığa geliş tarlihı : 15.6.1983) (Bütoçe - Plan (Esas) 
ve Malî tşler komisyonlarına : 16.6.1983) 

Teklif 
4. Deniz Kuvvetleri Komutanı ve MÜllî Güven

lik Konseydi Üyesi Oralmiiral Nejat TÜMBR'in, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşki
lat Kanunu Teklifi. (2/124) '(Başkanlığa geliş tarühi : 
15.6.1983) jlBütçe - Plan Komisyonuna : 15.6,1983) 
(Bütçe - Plan (Esas), Millî (Savunma, İçişleri ve Dış
işleri ve Anayasa kbmiisıyonlarına : 15.6.1983) 

•>•«<« 
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BÎRtNCt OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, Eıdoğan BAYIK 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Danışma Meclisimizin 120 nci Birteşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞjKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

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

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vehbi Muhlis Dabakoğlu'nun hastalığı ne
deniyle 13 Haziran 1983 tarihinden itibaren 15 gün 
müddetle izinli sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/596) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; sunuşlar kısmında 
Danışıma Meclisti Başkanlığının bir tezkeresi var, 'oku
tuyorum. 

Genel Kurula 
Danışma Meclisi Üyesi Veh'bi Muhlis Dabakoğ-

lu'nun hastalığı nedeniyle 13 Haziran 1983 tarihin
den itibaren 15 (onbeş) gün tmıülddetfe izinlli sayılma
sı hususunun Genel Kurula arzı-, Başkanlık Divanı
nın 15 Haziran 1983 tarihli toplantısında kararlaştıril-
mışltır. 

Keyfiyet yüce tensiplerinize 'arz olunur. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Dabakoğlu'nun 15 'günlük ra
porlu iznini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edillmlişlfâr. 

Sayın Dabalkloğlü'na acili şifalar diliyorum. 
Değerli üyeler; gündeme geçiyoruz.... 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan; gündem ısırası üzerinde usul hakkında kısaca 
konulmak istiyorum efendilm. 

BAŞKAN — Buyurun efendini. 
'SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
9 Haziran 1983 tarihli 'gündemde birinci sırada, 

«Karayolları Trafik 'Kanunu Tasarısı» ikinci sırada, 
«Danışma Meclisi Üyesi Mehmet Akdemir ve 7,1 ar
kadaşının Sağlık Personeli Hakkındaki Kanun Tek
lifi» üçüncü sırada, «Toplantı ve Gösteri Yürüyüş

leri Kanunu Tasarısı» dördüncü sırada da, «Tasfi
ye Hâlindeki Bankerlerin Tasfiyelerinin Hızlandırıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı» varidi. Bu bir gün 
sonra yine aynı sekilide kaldı; fakait bugünkü gündem
de, Tasfiye Halindeki Bankerlerin Tasfiyelerinin Hız
landırılması Halkkınlda Kanun Tasarısı daha önce 
dördüncü sırada olduğu halde, 'bugün dalha geri bir 
sıraya; altıncı sıraya alınSmıış bulunuyor. 

Halbuki ibu şekilde 'bir gündem düzenlenmesi ya
salara ve özellikle içtüzüğümüze aykırı bulunuyor. 
Sebebi şu : 

îçtüzüğülmüzün 50 ndi maddesinin ikinci fıkrası; 
bir tasarı veya teklifin öncelikle incelenmesini hükü
met veya esas komisyonunun isteyebileceğini, bu 
talkdirde Genel Kurullun işaret oyuyla karar verebi
leceğini belirtmiştir. 

Gerçekten Tabiye Halindeki Bankerlerin Tasfi
yelerinin Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısı
nın Hükümetçe sevk yazısında; «Maliye Bakanlığın
ca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Balkanlar Kuru
lunca 11.4:1983 tarihimde kararlaştırılan (Tasfiye Ha
lindeki Bankerlerin Takviyelerinin Hızlandırılması 
Hakkında Kanun Tasarısı) ille gerekçesi ekli olarak 
gönderilmişltiir. 

Bilgilerini, tasarının komisyonlarda ve Genel Ku
rulda öncelikle ve ivedilikle görüşülmesini arz ede
rim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan» 

$irddi, İçtüzüğümüzün bu açık hükimü muvacehe
sinde; blir 

İkincisi; bankerlerin ve bankerzödelerin Türkiye'
deki! çok çetin ıdüruimları ve çiözümlenmesi' beklenen 
sorun olması nedeniyle ve aynı zamanda Hükürne-
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İlin önerisi bu olduğu için, berideniz Başkanlık Diva
nınca bu konuların göz önünde tutularak Tasfiye 
Halindeki Bankerlerin Tasfiyelerinin Hızlandırılması 
Hakkında Kanun Tasarısının, Tüzüğümüz hükmü ge
reğince açık oylamayla öne alınmasını; yani Kara
yolları Kanun Tasarısının görüşülmesi bölünettieyece-
ğine göre, onun 'bitiminden sonra 'öne alınmasını (Di
ğerleri hakkında böyle bir teklif- bulunmadığına gö
re) öneririm ve hatıdatırıım. 

Saygılar sunarım efenidim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Kırealı. 
Değerli üyeler; daha evvel görüşülmesine başla

dığımız .Kanun Tasarısına devam atimek ve dün yarı
da bıraktığıimız Kanun Teklifin'i de onun arkasına al
mak zorunda bulunduk. Sayın Kırealı'nın temas et
tiği konular bir kenara Mlecek konular değildir; fa
kat Tüzüğümüz Başkanlığa gündemi tanzim etmek 
ydlikisini verdiği liçin, • bu yetkiye istinaden bü tarz
da düzenlemiş olduk. Kendilerine ve sizlere 'bu 'bil
giyi arz ederim efendim. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

BAŞKAN — Değerli üyeler; Gündemim'izin «Ka
nun Tasarı ve Teklifleri ıile; Komisyonlardan Gelen 
îşler» 'bölümüne geçiyoruz. 

Gündemin birinci sırasında bulunan Karayolları 
Trafik Kanunu Tasarısının görüşülmesine devam edi
yoruz efendim. 

72 ndi maddeyi okutuyorum. 
Ses, müziik ve görüntü dlhazlariının kullanılması 
MADDE 72. — Araçlardaki ses, müzJik ve görün

tü cihazlarının, kanun ve yönetmelikte gösterilen şart
lara uyulmadan veya kamunun rahat ve huzurunu bo
zacak şeklilde kullanılması yasaktır. 

Bu madde hükmüne uymayan sürücüler b'in lira 
para cezası ile cezalandırılırlar. 

Yönetmelikte 'belirtilen şartlara uymayan ses, mü
zik ve görüntü cihazları araçlardan söktürülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Sayın Şengün, Sayın Koran, 

Buyurun Sayın Şengün. 

İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım,; 

Şu anda görüşmekte olduğumuz 72 nci maddede, 
araçlarda ne tip cihazların (ses ve müzik cihazlarının 
ve görüntü cihazlarının) bulunabileceği tezekkür edil
mektedir, 

Araçlarda ses ve müzik cihazı bir ölçüye kadar 
makul sayılabilecek, hatta zarurî ihtiyaç aracı olarak 
da kabul edilebilecek unsurlardır; ancak Değerli Ko
misyonumuz tarafından getirilen hu Tasarıda ses ve 

(1) 397 S. Sayılı Basmayazı 7.6.1983 tarihli 114 
üncü Birleşim tutanağının sonuna eklidir, 

müzik cihazlarına ilaveten araçlarda bir de görüntü 
cihazlarının da mevcut olabileceği derpiş edilmekte
dir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Son günlerde, özellikle karayollarında, otobüsler

de seyahat edenlerin dikkatini çeken bir hareket var. 
Otobüslerle seyahat ettiğinizde bazı otobüslerin üze
rinde «Bu otobüs videoludur» şeklinde ıbir kayda 
rastlanmaktadır ve yavaş yavaş karayollarında sefer 
halinde bulunan otobüslerde video cihazının kulla-1 

nılması yaygınlaşmaktadır. 
Bu hadise daha önce televizyon cihazlarıyla baş

lamıştı ve televizyon cihazları konduğunda, çoğu 
yolcuların yüreklerini ağızlarına getirir şekilde, sür
me esnasında bazı şoförlerin televizyonla ilgilenmek
te oldukları ve hattat hu yüzden bazı kazaların orta
ya çıktığı da tespit edilmiş bulunuyordu. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi bu televizyona bir de video ilave edilmek

tedir. Video ilavesi aslında yol emniyetini, sürücü
lerin ve yolcuların emniyetini fevkalade ihlal eden 
bir husustur. Sürücüler devamlı dikkatlerini, kaset
ler konulmak suretiyle oynatılmakta olan filimlere 
doğru tevcih etmekte ve hu yüzden sık sık yurdu
muzda kazalar olabilmektedir. Daha dün Bursa yo
lunda dokuz vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle 
sonuçlanan bir kaza vuka gelmiştir; sebep video
dur. 

Video kullanılmasının bir diğer sonucu da ekono
mik alanda olmaktadır. Videonun maliyeti 50Ö-I60O 
bin liradır. Tabiî bunu otobüsüne koyan otobüs sa
hibi dolayısıyla bu maliyeti yolculara; yani tüketi
cilere de intikal ettirmektedir. 

, /Bu nedenle, hem yol emniyetinin sağlanması, 
yılda nerede ise beş bine varan ölümlere bir de video 
dolayısıyla yeni ölümler katılmaması, oribinlere ulaş-
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-mış yaralı sayısının daha da artmaması için, bu mad
dede yer verilmiş olan «görüntü cihazlarının» bundan 
böyle karayollarında sefer yapan otobüslerde kulla
nılmaması gerektiği kanısıyla huzurunuzda bir konuş
ma yapmış bulunuyorum. 

Biraz sonra Sayın Başkanlık Divanı tarafından 
okunacak önergemde de bu cihazların bundan bö/yle 
kullanılmalarının yasaklanmasını önermiş bulunuyo
rum. Sayın Hükümetimizin, -Değerii Komisyonumu
zun ve sizlerin konuyu dikkatle tezekkür edeceğiniz 
ve görüşümüze katılacağınız ümidiyle hepinize say
gılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Sayın Koran, buyurunuz efendim. 
MEHMET VELÎD KORAN — Sayın Şengün 

benim değineceğim hususa temas ettiler Sayın Baş
kan; vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Demirel, buyurunuz efendim. 
'MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

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

72 nci madde, ses ve müzik cihazları bulunacak 
araçların nasıl ses ve müzik cihazları bulunduracak
larını öngören bir maddedir ve bu konuda yönetme
likte gerekli hükümler açık bir şekilde vazedilecektir. 

Ayrıca buna ilaveten «görüntü cihazları» da geç
mektedir. Hükümet Tasarısında bu görüntü cihazı 
yoktu. Bayındırlık Komisyonunda eklenmiş ve İç
işleri Komisyonu da aynen benimseyerek madde bu 
şekilde huzurunuza gelmişti. Yeni farkına vardık. 
Sayın Şengün'e teşekkür ediyoruz. Görüntü cihazları 
hakikaten sakıncalıdır, araçlarda bulunmaması gere
kir. Önerge istikametinde oy kullanılmasını saygıyla 
arz ederiz. 

Teşekkür ederiz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; maddeyle ilgili önergeyi okutu

yorum: 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

'Karayolları Trafik Kanunu Tasarısının 72 nci 
maddesinin, madde başlığıyla birlikte aşağıdaki şe
kilde değiştirilerek kabulünü arz ve teklif ederim. 

İsmail ŞENGÜN 
«Ses ve müzik cihazlarının kullanılması 
Madde 72. — Araçlarda ses ve müzik cihazla

rı Kanun ve yönetmelikte gösterilen şartlara uygun 
olarak ve kamunun rahat ve huzurunu bozmayacak 
şekilde kullanılabilir. Araçlarda her türlü görüntü ci
hazlarının kullanılması yasaktır. 

Bu madde hükmüne uymayan sürücüler bin lira 
para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Her türlü görüntü cihazlarıyla Kanun ve yönetme
likte belirtilen şartlara uymayan ses ve müzik cihaz
ları araçlardan söktürülür.» 

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

Sayın öztürk aleyhinde, Sayın Aydar ise lehinde 
söz istemiştir. 

Buyurunuz Sayın Öztürk. 

KÂZIM ÖZTÜRİK — Sayın Başkan, değerli âr-
kadaşllarım; 

Bir medeniyet nimetinden feragat ederken ondan 
niçin vazgeçtiğimizin de bilincinde olmaya mecburuz. 
Görüntü cihazlarını yasaklarken, sürücüyü etkileme
yecek biçimde görüntü cihazlarının kullanılmasında 
ne türlü sakınca olabilir?.. Sürücüleri etkilemeyecek 
biçimde; yani yolcuların seyredebileceği bir biçime 
sokularak seyredilmesinin ne türlü sakıncası olur?.. 

Ayrıca, turizmi teşvik ettiğimiz bir dönemde me
deni cihazları yasaklayacağız; neden?.. Saatlerce, 
günlerce giden kişi televizyonunu seyrederek gidirse 
ve sürücüyü etkilemtetzse ne türlü bir zararı olur ki, 
bunu Kanunla yasaklıyoruz?.. 

Eğer mümkünse bunu yönetmeliğe bırakalım, ted
birini alsınlar, Hükümet tedbirini alır; sürücü etkilen
meden yolcular bu cihazlardan, bu medeni araçlar
dan yararlanmış olurlar. Bu nedenle önergenin reddi 
gerekir. 

Saygılar arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aydar, buyurunuz efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerii ar

kadaşlarım; 
ISayın Öztürk arkadaşımızın ifade ettiği bir hu

susu benimsiyorum; ancak bir noktada Komisyo
nun ve Hükümetin dikkatini, ayrıca Yüce Meclisin 
bu noktadaki hassasiyetine işaret etmek istiyorum. 

Bu, son yaptığım bir seyahat sırasında muttali 
olduğum bir durumdur. Filvaki uzun bir seyahati 
otobüsle yapmayı göze alan vatandaşlarımız; hemen 
şöyle ifade edelim,. Kars'tan İstanbul'a, Van'dan İs
tanbul'a, Diyarbakır'dan -'İstanbul'a veya bunun aksi 
istikamette igidecek olan yolcuların, uzun bir süre 
sessiz ve otobüs yolculuğunun vermiş olduğu rahat
sızlık içerisinde yol almalarını daha da kolaylaştır
mak herhalde otobüs işletmelerinin tabiî görevleri 
meyanında olmak lazım gelir. Ancak dikkat çekici 
bir husus vardır. Video kullanıldıktan bu yana, he-
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men bir parantez açarak ifade edeyim; televizyon 
kontrolü bir yayın aracıydı ve programları bir kont
rol mekanizması içerisinde yer aldığı için rahatlıkla 
kamyona yansıtılâbilen programlar verilmekteydi. 
Gördüğüm odur ki, video ile verilen bantlar tama
men gayrî ahlakidir; tam 'bir kontrolsüzlük içerisin
dedir ve kamu vicdanını rahatsız edici mahiyette
dir. 'Bunun süratle kontrol altına alınması lazım ge
lir. 

Ülkemizde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu üze
rinde ciddî bir yaklaşımla Hükümetin çalışmakta ol
duğunu bilmekteyiz. Telif Haklan Kanunu çerçeve
sinde yer almayan bu durum, müstehcen birtakım 
neşriyatların yapıldığı video yayınlarında çok bariz 
bir biçimde görülmektedir. 

'Bu itibarla ifade ederim ki, böyle bir olaya yak
laşıldığı zaman mutlak surette söylediğim esaslar içe
risinde meseleye öz itibariyle, muhteva itibariyle yak
laşılıp, bunun bir neticeye bağlanması lazım gelir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Komisyonun önerge ile ilgili görüşünü rica edi

yorum, 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — 'Sayın Başkanım; 

Kesin olarak karşısındayız. Görüntü cihazları 
bulundurulmamalıdır; şoförün dikkatini dağıtır, mah
zurludur. Yolculara da bir faydası yoktur. Daha ya
kında, Bursa - Yalova yolunda böyle bir video sey
reden şbför 9 kişinin ölümüne (sebep olmuştur. Mü
teaddit defalar bunun kötü sonuçlarını görüyoruz; 
sakıncalıdır, önergenin kabulünü arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Görgülü, Hükümet olarak 
önergeye?... 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 
GÖRGÜLÜ — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — (Katılıyorsunuz-
Evet, Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet öner

geye katılıyor. Kesin oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu önerge istikametinde oylarınıza su
nuyorum... 

*<M. FEVZİ UYGUNER — Soru Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyguner. 
M. ıPEVZl UYGUNER — Biraz önce kesin oy

la kabul edildi önerge; ama turist otobüsleri geçe
cektir Türkiye'den; yani Avrupa'dan iran'a veya 
Irak'a turist otobüsleri geçecektir. Bu turist otobüs

leri de yabancı menşeli turist otobüsleridir; videolar 
kullanılacaktır. Türkiye içerisinde de yabancı, yerli 
farkı gözetilmeden bu çıkartılan Kanun uygulana
caktır.' Peki, turist otobüsündeki videolar da Türki
ye'den geçtiği sırada acaba uygulanmayacak mıdır, 
kapatılacak mıdır?.. Bunu lütfen Komisyonun cevap
landırmasını istiyorum. 

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

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MÜRIEL — Sayın Uyguner de bu konuda haklı görü
nüyor. Huduttan girdiği zaman bu gibi araçlar za
bıtanın kontrolünden geçecektir. Burada kendilerine 
gerekli ikaz ve ihtar yapılır ve ona uyarlar. Uymadık
ları takdirde haklarında millî mevzuat uygulanır. Arz 
ederim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; maddeyi önerge is
tikametinde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. . 

73 üncü maddeyi okutuyorum: 
Tedbirsiz sürme 
ıMADİDE 73. — Karayolunda araçların gerekli 

tedbir ve dikkat göstermeksizin can ve mal güvenli
ğini tehlikeye düşürecek veya zarar verecek hız ve 
tarzda sürülmesi, araçlardan birşey atılması veya dö
külmesi yasaktır. 
- Bu madde hükümlerine uymayanlar binbeşyüz 

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

üye?.. Yok., 
iMadde ile ilgili bir önerge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 397 Sıra ISayılı Trafik Kanu

nu Tasarısının 73 üncü maddesinin Hükümet ve (Ba
yındırlık Komisyonu metinlerinde var iken içişleri 
Komisyonu metninde gereksiz diye çıkarılan «saygı
sız araç sürme yasağı»nın metne yeniden sokulması 

. faydalıdır. Zira anayolda, kaldırımdaki • hanımları 
seyredeceğim, fiyaka satacağım diye laubali şekilde 
bir elinde sigara, bir kolu camdan dışarıda, önü açık
ken arkasından gelen, işi olanları tıkayacak şekilde 
yaya süratiyle araba kullanan ceza görmelidir. İBu 
fiili tanımlamak için «saygısızlık» kelimesi mutlaka 
metinde olmalıdır. «Tedbirsizlik» kelimesi bunu an
latmaya yetmez. 

Bu itibarla; 73 üncü maddenin başlığı ve metninin: 
Hükümetten geldiği ve Bayındırlık Komisyonun

dan geçtiği şekilde kabul edilmesini saygıyla öneririm. 
A. Güngör ÇAKMAİKfçi 
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BAŞKAN — Sayın Çakmakçı, buyurun. 
A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlar; 
Yeni Trafik Kanununda ana hedefimiz, memurun 

daha titiz, daha toleranslı, bilgili olması, vatandaşın 
kanuna daha saygılı olması, kanunun daha etkili ol
ması; hedef trafik anarşisinin önlenmesidir. 

İşte Hükümet metninde ve Bayındırlık, Ulaştırma 
Komisyonunda 73 üncü maddenin 'başlığında ve met
ninde «Aracın saygısızca sürülmesi» kelimeleri var
dır. 

Daha önce bir madde dolayısıyla bu varsayım
dan .hareketle yayaların da «tedbirsizlik» kelimesiyle 
izah edilemeyecek saygısızca karayolunu, geçitleri, 
kaldırımları işgali etmesini anlatmıştım. Hatta, maa
lesef basına değişik şekilde intikal etmişti. 

Öyle haller vardır ki, burada bu maddedeki «say
gısızca sürme» yi kaldıran İçişleri Komisyonu, «Ted
birsizce sürme» bunu içerir, «tedbirsiz» kelimesinde 
«saygısızlık» da vardır gerekçesiyle bunu tayettikle-
rini söylemektedirler. Saygısızca sürme, tedbirsizce 
sürmenin içinde olmayan bazı halleri içerir. 'Misal
leri çoğaltmaya gerek yok; önü açık, trafiğe 'gayet ısa-
lih, şehir içi trafiğine göre muayyen bir süratle git
mesi gereken şoförün falan veya filan mülahazayla 
kaldırımları seyretmek için arkadaki trafiği sinirlen
direcek şekilde gayet lakayt vaziyette; diğer jestleri 
de sinirlendirici şekilde, şehrin içinde salına salına, 
babasının parasıyla alınmış arabayla fiyaka satma
sı hali tedbirsizlik değildir; ama saygısızlıktır. 

Bu itibarla bu halleri gören trafik memurunun 
buna da ceza yazabilmesini istemek, /trafiğin daha 
düzenli işlemesini istemekle birdir. Önergemin ka
bulünü istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. 'Sayın 

Aydar?... 
MEHİMET AY0AR — Lehinde Sayın Başkan. 
BAŞKAN — LChte, buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
73 üncü madde (Bayındırlık ve Ulaştırma Komis

yonumuzda görüşülürken, «Saygısızca sürülmesi» de 
yimi üzerinde uzun tartışmalar açılmış ve bu tartış
malara netice itibariyle bir son verilerek, «saygısızca 
Sürülmesi» deyiminin madde metnine konulması, Hü
kümetin de katılmasıyla ittifaken olmuştu; fakat Mil
lî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonumuz ne
dense bunu madile metninden çıkartmış görülüyor. 

«Saygısızca sürülmesi» konusu' benim ölçülerim 
içerisinde şudur: Şehir içi trafiğinde hız tahdidi 50 
kilometredir. Kimi yerlerde bu 30 kilometreye, 20 
kilometreye, belki çok daha düşük ölçülere konul
maktadır; ama genel olarak 50 kilometre sürat tah
didi yardır. Bu sürat tahdidi içerisinde, yolda birik
miş bir su birikintisine dalan bir otomobil kaldırım
da giden bir vatandaşın üstünü kirlettiği zaman bu, 
saygısızca bir hareket değil midir?.. Zira tedbirsiz
lik değildir. Çünkü, kendisine kanunun öngörmüş ol
duğu hız içerisinde seyretme yetkisi verildiği için, o 
yetkiyle gitmektedir ve bu olay sık sık tekerrür eden 
saygısızca hareketlerin bir zincirini oluşturduğu için 
de mutlak surette önlenmesi lazım gelmektedir. 

Avrupa ülkelerinde görmekteyiz ki, geçitlerde 
olsun, diğer işaretlenmemiş yerlerde olsun sürücü
lerin yayaların öncelikle karşıdan karşıya geçmeleri
ne fırsat verdiği izlenmektedir. Bizde maalesef bu 
böyle değildir; bunun aksidir; otomobil geçsin, on
dan sonra yaya geçsin şeklindedir. Oysa, «Saygısızca 
sürülmesi» deyimini biz buraya koyduğumuz takdir
de, yayaya saygı çok daha geniş bir anlam kazana
caktır ve böylece kent /trafiği ve şehirlerarası trafik 
daha düzgün ve düzenli bir hal almış olacaktır. 

Bu itibarla verilen 'önerge yerindedir. Hükümet 
've Bayındırlık, Ulaştırma Komisyonu metinlerinin 
kabulü amaca daha uygun olacaktır. 

Arz eder, teşekkürler sunarım. 

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

(KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
M1REL — Sayın Başkanım; önergeyi Genel Kuru
lun takdirine bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Görgülü buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 

GÖRGÜLÜ — Sayın Başkanını; 
Aslında bu konudaki hükmün Hükümet Tasa

rısında belirtildiği şekilde alınmasının büyük yararı 
varadır. 

Sayın Başkanım; uygun bulursanız bir cümle ile 
özetlemek istiyorum. Aslında saygısızca araç sürme 
konusunu biz, dikkatsiz, tedbirsiz araç kullanmak
tan farklı şekilde değerlendirdik, örnek olarak şunu 
arz edebilirini : 

Bizim yollarımızda lakalar, çukurluklar var. Bu 
çukurluklar içerisinde yağmur yağdığiı zaman biri
kintiler oluyor. Kaldırımdan giden yolcuları araç sü
ren kimselerin özellikle lakaya çok hızlı girmek su-
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retiyle kaldırımdan giden yayaların üzerine su sıç
ratması, aslında bizim kurallarımıza, bizim mevzua
tımıza göre cezalandırmayı gerektiren bir durum de
ğildir. Bunu amaçlamıştık; yani bu amaçla bunu 
koymuştuk. 

Keza tozlu bir zeminde birden gaza basmak su
retiyle aracın arkasındaki insanların boş yere üze
rini kirletecek; toz, duman, çamur sıçratacak şekilde 
hareket etmesini saygısızca davranış içine almaya 
çalışmıştık. 

Bu sebeple Hükümet Tasarısında olduğu gibi 
hem başlığa, hem metne «Saygısızca» kelimesinin 
efelenmesini arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Görgülü. 
Sayın Komisyondan, bu açıklamadan sonra tek

rar sorabilir miyim; yine takdire mi bırakıyorsunuz? 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Efendim; Genel Kurulun takdirine bıra
kıyoruz. 

BAŞKAN — Takdire bırakıyorsunuz. 
Sayın üyeler; önergenin dikkate alınmasını oyla

rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
önergenin dikkate alınması kabul edilmiştir. 

lMaddeyi önerge ile birlikte Komisyona veriyo
rum. Komisyon eğer hemen bir karar alacaksa, o ka
rar istikametinde oylatayım. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MIREL — Sayın Başkanım; arkadaşlarım karar al
dı, kabul ediyorlar; oylansın. 

BAŞKAN — Kabul ediyorsunuz. Teşekkür ede
rim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Bir sual sorabilir mi-
yirri 

BAŞKAN — Maddeyi oylatmadan evvel, buyu
run Sayın Akkılıç. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkanım; biraz 
evvel Sayın Hükümet Temsilcisi konuşurken, gayet 
mükemmel bir şekilde «saygısızca araç sürme» de
yimini kullandılar; ama başlıkta böyle bir şey yok. 
Sadece «tedbirsiz ve saygısız sürme» var. Oraya bir 
«araç» kelimesinin eklenmesinde tahmin ediyorum 
ki yarar vardır. «Tedbirsiz ve saygısız sürme» den
mektedir; ne sürme?.. Piyon mu sürüyoruz? Onun 
için burada «araç» kelimesini koyarsak tahmin edi
yorum ki dalha iyi oyacaktır. 

BAŞKAN — Cevap isteyelim efendim. 
MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Sorum var Sayın 

(Başkanım. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKJÂt BAYER — Efendim; «Araç

lardan bir şey atılması veya dökülmesi yasaktır.» de
niyor. «Bir şey»den maksat (Hukukî bir ceza oldu
ğuna göre) Çöp müdür yoksa bir kâğıt veya buna 
benzer başka bir şey veya sigara izmariti midir? 

'BAŞKAN — Her ikisini de soralım efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım; şoför araçta portakal 
yer, kabuklarını kaldırır dışarıya atar, sigara pake
tini atar, çöp kovasını boşaltır; her şey atılabilir. 

IBAŞKAN — Cevap verildi efendim. 
Diğer konuya; başlığın «Saygısızca araç sürme» 

şeklinde bir hale gelmesine cevabınız var mı? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
M'İREL — Uygundur Sayın Başkanım; başlığın 
«Tedbirsiz ve saygısızca araç sürme» şeklinde olması 
uygundur. 

BAŞKAN — Sayın Görgülü, siziin fikrinizi ala
bilir miyim? 

İÇİŞLERİ (BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 
GÖRGÜLÜ — Sayın Başkanım; aslında «sürme» 
kelimesini burada zaten şoförle ilgili gördüğümüz 
için, buradaki ibare «araç sürme» anlamına geliyor; 
ama ben takdirinize sunuyorum. 

(BAŞKAN — Komisyon taraftar. Sayın üyeler is
tiyorlar... 

NECİP BİLGE — Sayın Başkanım müsaade eder 
misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Bilge, buyurun efendim. 
/NECİP BİLGE — İSayın Başkanım; yazımla ilgi 

ii birkaç söz söyleyeceğim. 
«Karayolunda araçların gerekli tedbir ve dikkat 

göstermeksizin»... sürülmesi denmektedir. Dikkat 
göstermeksizin sürülür; ama «Tedbir göstermeksizin 
sürülmesi» ibaresi yanlış gözükmektedir. Bu bakım
dan «Gerekli tedbir alınmaksızın ve dikkat göster il-
meksizin» veyahut «göstermeksizin» denmesinin uy
gun olacağını sanıyorum. 

BAŞKAN — Komisyondan sorayım efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Bilgeye teşekkür ederiz efendim; 
«Gerekli tedbir alınmaksızın» ibaresi daha uygundur. 
«Gerekli tedbir alınmaksızın ve dikkat gösterilmeksi-
zin» olsun. 
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BAŞKAN — Sayın IDemirel, bir de başlığı Ibir 
daha tasrih ediniz. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
M I R E L — «Tedbirsiz ve saygısız araç sürme.» 

BAŞKAN — «Tedbirsiz ve saygısız araç sürme» 
diyorsunuz. 

ŞADAN TUZCU — Sayın 'Başkanım, müsaade 
eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuzcu. 
ŞADAN TUZCU — Sayın İBaşkanım; müsaade 

ederseniz, «Tedbirsizce ve dikkatsizce» şeklinde olur
sa daha kısa olur gibi gelir. 

BAŞKAN — Soracağız efendim; teşekkür ederim 
Sayın Tuzcu.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MIREL — Efendim; Sayın ÎBilge'nin önerisi daha 
uygun oluyor. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Peki. 
MEHMET VEL11D KORAN — Efendim, bir 

sual sormak i'stiyorum. 
IBAŞKAN __ ısayın K'öran, buyurun sorun efen

dim., 
MEHMET VELİD KORAN — Sayın Başkanım; 

Kanunun metnini tetkik ettiğimiz zaman tek taraflı 
bir Kanun olarak hazırlanmış. Yani burada daima 
sürücü muhatap alınmış; cezalandıralım, vuralım, 
öldürelim, seyirden, görmeden, her şeyden mahrum 
edelim ve bunun karşılığında mutlaka para alalım... 
Yabancı olarak o şehirde gezen bir vatandaş, 'göl ol
muş Ibir yolda eğer çukur varsa ve bilmeden o çu
kura ıgirer su sıçratırsa; «düt» diye düdüğü çalacak; 
«ver 1 500 lira ceza...» 

Ceza üzerinde biraz insaflı olalım. İBiz 9'8 bin li
ra alıyoruz; çok para, belki 1 500 lira verirken bize 
dokunmaz bile; ama bir de günde 800 liraya kürek 
sallayan adamı da düşünün. Sabahtan akşama kadar 
direksiyon başında çoluk-çöcuğunun nafakasını te
min etmek için çalışan şoförü de düşünelim .Gaflet 
içerisinde olabilir, bir yolcu o anda şoförden bir sual 
sormuş olabilir; o anda da araba çukura girmiş ola
bilir, su da sıçrayabilir; bunu da trafik polisi görüı 
ve «ver 1 500 lira» der, Kanunun hükmünü uygular. 

Bunu lütfen yumuşatalım; hiç olmazsa 500 lira 
yapalım. 

BAŞKAN — Sayın Koran; evet bu soru olmadı, 
bir teklif oldu. Teklifi daha evvel bir önerge olarak 
yapsaydınız daha yerinde olurdu. 

Sayın Komisyon, Sayın Köran'a tekrar cevap ver
mek ister misiniz?. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
^MIREL — Su çukuruna kazaen düşen bir şoförün 
hareketinde saygısızlık yoktur efendim, O, elinde ol
mayarak yapmıştır. Saygısızlıkta biraz iradî hareket 
vardır. 

Arz ederim. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; maddeyi, Sayın Bilge'niri teklilf et

tikleri, birinci satırdaki «tedbir»den sonra «alınmak
sızın» kelimesinin ilavesi, başlığına, «tedbirsiz ve 
saygısız araç sürme» şeklinde olması, metnin içinde 
de «Tarz»dan sonra, «...Veya saygısızca sürülmesi» 
şeklindeki değişikliklerle oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

74 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yaya ve okul geçitleri 
MADDE 74. — Görevli bir kişi veya trafik ışık

lı işaretleri bulunmayan, ancak başka bir trafik işa
reti ile belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yakla
şırken bütün sürücüler araçlarını yavaşlatmak ve bu 
geçitlerden geçen veya geçmek üzere bulunan kişile
re ve öğrencilere ilk geçiş hakkını vermek zorunda
dırlar. 

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

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

Sorusu olan sayın üyemiz var mı? 
NECİP BİLGE — Sayın (Başkanım müsaade eder 

misiniz? 
BAŞKAN — IBuyurun Sayın İBilge. 
NECİIP BİLGE — Sayın Başkanım; hem soru, 

hem de düzeltme oluyor. 

Burada; «Trafik ışıklı işaretleri» deniliyor. Aca
ba bunun doğrusu, «Işıklı trafik işaretleri» değil mi
dir? Eğer öyle ise, «görevli bir kişi veya trafik ışık
lı..» yerine, «ışıklı trafik işareti» demek daha doğru 
olmaz mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın öney, buyurunuz. 
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TÜLAY ÖNEY — Sayın (Başkanım; 'bütün kav
şaklara yaklaşırken araçların 'hızlarını yavaşlatmala
rı öngörülüyor, maddede. Bu tip kavşaklarda veya
hut okul geçitlerinde veya yaya geçitlerinde azamî 
sürat işareti var mıdır? Yani sormak istediğim şu: 
oraya gelindiğinde süratin mesela 30 kilometre veya 
40 kilometreye intidirleceği gibi işaretler her kavşak
ta var mıdır, belirlenmiş midir? Eğer belirlenmemişse 
hızın yeterli derecede yavaşlatıidığı veya yavaşüatıl-
madığı mutlaka bir tartışma konusu olarak karşımı
za çıkacaktır. Bunun çözümü acaba nasıl olacak?.. 
Yani, mesela 70 kilometre hızla gelen bir şoför, ora
ya yaklaştığım zaman hızımı 50 kilometreye düşür
düm, diyecektir; ama görevli polis memuru «Burada 
30 kilometre hızla gitmen lazımdı» diyebilecek mi
dir ve para cezası verecek midir?... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
(Buyurun Sayın [Demire!. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın (Bilge Hocamızın teklifini arz ede
ceğim: «Trafik ışıklı» veya «ışıklı trafik işaretleri» 
deyimlerinin ikisi de kullanılmatadır. Yalnız, «ışıklı 
trafik» daha uygun geldi bize. O şekilde değiştiril
mesi uygun olur. 

Sayın Öney'in sualine gelince: (Kavşaklara yakla-
şirken yahut okul geçitlerine yaklaşırken araçlar ge
nel kural olarak yavaşlamak durumundadır. Daha 
evvel geçtiğimiz maddelerde de bu vardı. Yalnız; 
«70 kilometreyle giderken 50 kilometreye yahut 30 
kilometreyle giderken 20 kilometreye inerse, aradaki 
fark nedir, nasıl tayin edilecek?..» diye sordular; öy
le anladım ben. Oradaki trafik yoğunluğu ile bu öl
çülecek efendim. Sıkışık bir trafikte tehlike arz edecek 
şekilde süratle; yani trafiğin gerektirdiği sürati aşan 
bir hızla girilerse o takdirde hu kural işleyecektir. 
Açık bir kavşakta normal hızla geçildikten sonra, şe
hir içindeyse, ceza- terettüp etmeyecektir. Trafik yo
ğunluğu ile oranlı olarak hu kural işleyecektir. 

• Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 74 üncü maddenin birinci satı

rındaki «veya» dan sonra «ışıklı trafik» tarzında de
ğiştirilmek suretiyle maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

75 inci maddeyi okutuyorum. 
Okul taşıtları 

MADDE 75. — Okul taşıtlarının «IDür» işaretini 
yaktıkları hallerde bütiün araçların durması zorunlu
dur. 

«Dur» işaretinin sadece öğrencilerin binmeleri ve
ya inmeleri sırasında Ve yönetmelikte belirtilen hal
lerde yakılması zorunludur. 

Okul taşıtlarının çalıştırılması şartlan, zamanla
rı ve nitelikleri Yönetmelikte belirtilir. 

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

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

Maddeyle ilgili bir önerge var,' okutuyorum. 
Başkanlık Yüksek Makamına 

Görüşülmekte olan 397 Sıra Sayılı Trafik Kanu
nunun 75 inci maddesinde ilk cümlede; 

Okul taşıtlarının «Dur.» işaretini yaktıkları hal
lerde, Millî Marş çalınıyormuşcasına ilgisi olan, ol
mayan o civardaki, o yalla; 'öğrencilerin geçeceği 
yerîerle münasebeti olmayan tüm taşıtların durması
na gerek olmadığı ve herhalde, bunun kastedilmediği 
nazara alınarak yanlış anlamaya meydan verilme
mek için, 

Maddedeki «...bütün araçların durması zorunlu
dur.» ibaresinin önüne, «ö yoldaki» ibaresinin eklene
rek, 75 inci madde birinci cümlenin: 

(Okul taşıtlarının «DUR» işaretini yaktıkları hal
lerde o yaldaki bütün araçların durması zorunludur) 
haline getirilmesini saygıyla öneririm. 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 
'BAŞKAN — Sayın Çakmakçı, (buyurun. 
A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Efendim; okul 

taşıtları lamba yaktıkları zaman çocuklar geçecek de 
mek, bir fevkaladelik var demektir. O zaman o yol
daki, iki istikametliyse, karşıdan gelen, buradan gi
den bütün taşıtlar duracaklardır. 

Bu, «o yoldaki» ibaresini eklemediğimiz zaman, 
«bütün taşıtlar duracaklar» sözü, kastı aşan, yanlış 
anlamaya meydan veren, bu lambayı gören karşı mey
dandaki taşıtların hepsinin duracağı gibi anlaşılmasın 
diye, bu lamba yandığında o yoldaki taşıtlar dur
makla yükümlüdür. «O yoldaki» ibaresini eklersek, 
daha anlaşılır ve kasta hizmet eder hale gelir madde. 

Teşekkür ederim.. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. > Yok. 

\ Sayın Görgülü, buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ! BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRÎ 

GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan; burada «o yoldaki» 
kelimesi, aslında konuyu daha genişletiyor. Daraltı-

\ 
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yor gibi görünüyor; ama daha da genişletmiş oluyor. 
Çünkü bölünmüş yola göre, «o yoldaki» demek, (bö
lünmüş yolun her iki tarafındaki tüm araçların dur
ması demektir. Oysa burada bütün araçlar; yani 
«DUR» işaretini gördükten sonra buradaki bütün 
araçlardan kasıt, sadece o aracın işgal ettiği bölüm
deki araçları kastediyoruz. «O yoldaki» dersek, bö
lünmüş yolda karşıdan gelenlerin de tümünün, hiç bu 
yolla ilgili olmadığı halde durması gibi bir sonucu 
doğuracağından; «o yoldaki» kelimesinin ilavesine 
katılmıyoruz Sayın 'Başkan. 

Arz ederim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
(KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Katılmıyoruz efendim. 

BALKAN — ISayın Komisyon ve Sayın Hükümet 
önergeye katılmıyorlar. Dikkate alınmasını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

AKİF ERGİNAY — (Sayın (Başkan, bir düzelt
me efendim. 

BAŞIKAN — Buyurun. 
AKİF FJRÖİNAY — Birinci fıkradaki «bütün» 

kelimesinden önce, «oradaki bütün araçların» de
mek, zannediyorum hem tahdit var, hem de bir ön
ceki önergeyi az çok kapsar. Sayın Hükümet Temsil
cisi kabul buyururlarsa zannediyorum, daha iyi olur. 

(BAŞKAN — «O yoldaki» değil de «oradaki» de
niliyor. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 
GÖRJGÜLjÜ — Sayın Başkan; aslında «oradaki» ke
limesi konuyu daha da lokalize etmektedir. «Orada
ki», «(Buradaki» gibi tarifler tabiî pek hukukî tarifler 
de olmuyor. O yüzden, oradaki mekân neresidir?.. 
Onu belirlemekte sıkıntı' çekebiliriz. (Bu yöndenjo ke
limenin de ilave edilmesine katılamıyoruz. ™ 

iAirz ederim. 
ADNAN OREL — Sayın Başkan, bir soru. 
BAŞtKAN — Buyurun Sayın Orel. 
(ADNAN OREL —'• Efendim, acaiba «oradaki» 

yerine «takip eden» denebilir mi? Deminki izahattan 
bu anlaşılıyor. Diğer şeritlerdeki devam edecek, oto
büsü takip edenler, arkasındakiler duracağına göre, 
«takip eden bütün araçlar durur» dense, daha iyi ol
maz mı?.. 

BAŞKAN — Soralım efendim. 
MİLLÎ 'SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
(M'ÎREL — Sayın Başkanım; (Sayın Orel'in sorusuna 

cevap arz ediyorum: Karşıdan gelen araçlar da olabi
lir bölünmemiş yollarda. Bu takdirde sakıncalıdır ay
nı şekilde. Metnin aynen oylanmasını dileriz. 

Arz ederim. 
(BAŞKAN — Değerli üyeler; görüyorsunuz ki, 

bunlardan hiç birine ne Komisyon, ne Hükümet ka
tılıyor. O itibarla 75 inci maddeyi metindeki şekliy
le .oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

76 ncı maddeyi okutuyorum. 
Demiryolu geçitleri 

MADDE 76. — Demiryolu geçitlerinde : 
a) Sürücülerin demiryolu geçitlerini, geçkin du

rumuna uygun olmayan hızla geçmeleri, ışıklı veya 
sesli işaretin vereceği dur talimatına uymamaları, 
taşıt yolu üzerine indirilmiş veya' indirilmekte olan 
tam veya yarım bariyerler varken geçide girmeleri 
yasaktır. 

b) Işıklı işaret veya bariyerlerle donatılmamış 
demiryolu geçitlerini geçmeden önce, sürücülerin 
durmaları, herhangi bir demiryolu aracının yaklaş-
mamakta olduğuna emin olduktan sonra geçmeleri 
zorunludur^ 

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

BAIŞKAN — 'Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Öney, Sayın Gürtan. Başkan söz iste
yen?.. Yok. 

Sayın öney, buyurun efendim. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın İBaşkan, değerli arka

daşlarım; 

Şehirlerarası karayollarında hepimiz defalarca 
seyahat etmişizdir. Ülkemizdeki karayollarında en 
büyük tehlike arz eden konu, gerçekten bu karayol
larının demiryollarını kestiği yörelerdir. 

Şimdi maddenin (a) fıkrasında; sürücülerin demir
yolu geçitlerini, 'geçkin durumuna uygun olmayan 
hızla geçmeleri onların cezalandırılmaları için bir ka
rine olarak alınmış durumda. Tabiî bundan önceki 
maddede de sorduğum soruya yine geliyorum: Ge
çkin durumuna uygun olmayan hızla geçmek, son 
derece sübjektif bir değerlendirmeyi gerektirecek bir 
olaydır. Kimi görevli memura göre, geçidin duru
muna uygun sürat orada 30 kilometredir, kimi gö
revli memura göre belki 20 kilometredir, sürücüye 
göre de 40 kilometredir. Bunun tayini ve bu neden
le cezanın kesilmesi anında sürekli tartışmaların or
taya çıkması 'beklenebilecek bir durumdur. • 
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Kaldı ki, (b) şıkkını, vatandaşı cezalandıracak bir 
olay olarak almak 'hile, ı(Beni bağışlasınlar Sayın 
Hükümet) ıbenim kabul edemeyeceğim bir olaydır. 
Çünkü; ışıklı işaret Veya bariyerlerle donatılmamış 
demiryollarından geçen karayolları, vatandaşa tama
men canıyla ödeyeceği kadar önemli tehlike arz eden 
bir durumdur. Demiryollarında /(Karayollarının kes
tiği yerde) foariyeri koymamış olmak, zaten o nokta
da yönetimin bir suçudur. Burayı geçerken elbette 
sürücü itam bir duruş yapmaktadır; çünkü orada 
şakaya gelecek bir tarafı yoktur işin, hayatıyla öde
yecektir bunu. «Tam duruş yaptıydın, yapmadıydın; 
yapmadığın için sana iki bin lira ceza...» böyle bir 
şeyi buraya koymanın anlamını gerçekten hiç anla
yamıyorum; çünkü orada tam duruş yapmayacaksa-
nız ve de bir kazaya uğrayacaksanız zaten onu haya
tınızla ödüyorsunuz. 

Arkasından, aslında oradaki vatandaşın Devlete 
karşı bir hakkı doğmaktadır, hatta önemli bir tazmi
natın söz konusu olması gerekmektedir. O nedenle 
bu maddenin (IBeni bağışlasınlar ISayın Komisyonu
muz) bu şekilde burada yer almasının nasıl savunu
labileceğini kestirmekte güçlük çekiyorum Sayın 
Başkanım. 

'Bu tip tartışmalara yol açabilecek bir Kanun 
Tasarısını; bir de üstelik demiyollarının karayolları
nı kestiği yerde bile aynı şekliyle uygulamak, gerçek
ten hiç anlamlı görünmemektedir. İBu konuda Komis
yonumuzun görüşlerine ihtiyaç duyduğumu belirt 
mek isterim. 

Teşekkür ederim. 
ıBlAŞKAN — Teşekkür ederim ISayın Öney. 
Sayın Gürtan, buyurunuz efendim. 
HAYATÎ GÜRTAN — ISayın (Başkanım, saygı

değer üyeler;! 

ıSaym Öney'in söylediği sözlere, başından sonuna 
kadar katılıyorum; Aynı noktaya değinmek istemiş
tim. 

Daha önce 52 nci maddede bunun uzun uzun tar
tışması yapıldı ve bu indî görüşü, ne Sayın Meclise, 
ne Sayın Komisyona, ne de Sayın Hükümete kabul 
ettirmemiz mümkün olmadı, Ben fazla ıbir şey ısöyle-
meyeyim; önerge de vermedim, versem de bir yara
rı olacağını sanmıyordum; çünkü 52 nci madde 
önümüzde örnektir, olduğu gibi geçti, önergemiz ka
bul edilmedi. Ancak (Sayın Komisyondan, Sayın Hü
kümetten şunu sorabilir miyim?.. Hiç değilse, çıkar
tılacak Yönetmeliğe, «Demiryolu kavşaklarından şu 
kadar hızla geçilecektir» diye bir işaret levhası koy-
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mak şeklinde bit düşünceleri, bir teşebbüsleri, bir 
önerileri olacak mıdır? Böylece, Ibelki Sayın Öney'in 
temas ettiği ucu açık tartışmalar belli ölçülerde ön
lenebilir, 

Saygılar sunarım Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Buyurun Sayın Demirel. 

ıM'TLLÎ SAVUNMA, IÇIŞLERI VE DıŞIŞLEIRT 
KOMISYONU SÖZCÜSÜ ISMAIL HAKIKI DE-
İMÜREL — ISayın Başkanım, esas cevabı Sayın Gör
gülü verecekler, ben kısaca arz edeyim. 

'Bu madde, demiryolu geçitlerinin bir tehlike yeri 
olduğunu vurgulamaktadır. Araç kullananlara bir ih
tar mahiyetindedir. Olabijir ki, demiryolunu tam ıkı'l-
payı geçer, tren de o anda geçer. Bunu gören trafik 
polisi o sürücüye Ibir ceza tertip etmelidir; yani ya
nına kalmamalıdır. Hayatını kurtarmıştır; ama bir 
de ceza almalıdır. Veyahut gelip toslamıştır, tam tren 
geçeceği sırada gelmiş bariyere bindirmiştir, bariyer 
kapalı olduğu halde dikkat etmemiştir demiryolu ge
çidine. Bu bir ihtar ve cezayı mucip haldir. Esasında 
madde tetkik -edilirse, sürücüleri ikaz etmek maksa
dına matuftur. «Bu kurala uyunuz» diyor. Ceza 
üçüncü, dördüncü planda kalır Sayın Öney. Görü
şümüz budur. 

Arz ederim. 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
iSayın Görgülü, buyurunuz efendim. 
İÇİŞLERİ IBAKANLIĞI TBMİSİLCÎSİ FAHRİ 

GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan, Sayın Demirel yeten 
kadar açıklıkla zaten arz ettiler. Ben şu kadarını arz 
etmek istiyorum: 

«Geçidin durumuna uygun olmayan hızla geçme
leri, aslında tartışmaya açık bir konudur.» diyorlar. 
GerşÜfl&ten Sayın Öney'e katılıyorum; ancak, hiç 
mümkün değildir, maddeten mümkün değildir, falan
ca yerde şu kadar hızla, falanca geçit olursa bu ka* 
dar, yolun eğimi bu kadar olursa şu kadar hızla git
menin, aslında genel olarak yönetmelikte anabaşlık-
larla tespiti yapılacak ve oralara o işaretler konula
caktır. 

Ancak, burada konulan bir genel kuraldır, uyul
ması gereken bir kuraldır. İBu kuralı koymadığınız 
takdirde, demiryolundan zaten normal yerine göre, 
diyelim 120 kilometre hızla bir bariyerin olmadığı 
yerden geçmesi aslında hayati tehlike de arz eder, 
araç için de tehlikelidir. Sağını, solunu gözleyerek 
geçmesi sürücüye kural olarak söyleniyor. 
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Diğer taraftan, şüphesiz bütün demiryolu geçit
lerine bariyer konulması, özlemini duyduğumuz bir 
konudur. Ancak, herhalde maliyeti çok yüksek ko
nulardır, alt geçidi, üst geçidi gerektiren konulardır, 
fakat bunların olmaması halinde bir trafik düzenle
mesi yapılmaması da düşünülemez. Bu kural da, öbür 
ayrıntıyı yönetmelikte düzenlemek kaydıyla, buraya 
genel hatlarıyla konulmuş bulunuyor. 

Arz ederim. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyona şu hususu Divan Üyemiz Sa

yın Saraçoğlu hatırlatıyorlar: «l(a) bedinin ikinci satı
rındaki «dur» kelimesi, tırnak içinde ve «Di» harfi 
büyük olmak üzere yazılmayacak mıdır?» diye soru
yorlar., 

MİİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKİKİ DE-
IMİİREL — Olabilir Sayın (Başkanım. Daha belirgin 
hale gelmiş olur, uygundur. Tırnak içinde göstere
lim. Başharfinin büyük yazılması uygundur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Soru sormak isteyen sayın üye?.. 
Sayın Erginay, Sayın Evliya. 
Sayın Erginay, buyurunuz efendim. 
A)K!tF ERGİNAY — Sayın Başkan, birazevvel 

verilen izahatta 'bütün sorumluluğun sürücülere in
tikal ettiği görülüyor. Halbuki, bariyer i koymayan, 
işareti koymayan bir kamu teşeküldür; onun sorum
luluğunu 'acaba nerede arayacağız? 

BAŞKAN — Sayın Evliya, buyurunuz efendim. 
HALİL EVLİYA — Sayın Başkan, konuya açık

lık getirilmesi bakımından; acaba «demiryolu geçit
lerinde» tabirine şunu ilave etmek isterim, katılır
lar mı?.. «Hemzemin geçitlerinde», yani bu bahse
dilen şeyler hemzemin geçitler için olduğundan.. 
Hemzemin olmayan geçitlerde tren zaten ya köprü
nün altından yahut da üstünden geçmektedir, onun 
için orada «(DUR» işareti de olmaz. Bu bakımdan 
konuya açıklık getirilmesi bakımından buraya «hem
zemin geçitleri» ibaresinin ilavesini teklif ediyorum, 
katılırlar mı? 

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

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKİKİ DE
MİREL — Sayın Başkanım, Sayın Hocamız Ergin-
ay'ın sorusuna şöyle cevap arz edeyim: Demokra
tik düzenle idare edilen memleketlerde idarenin so
rumluluğu halkın daima gözü önündedir ve tenkidi 
altındadır. Bu demokratik kurallar içinde çözümle
nir. Ayrıca, hukuk açısından bir tazminatı gerektire-

| bilir; işin icabına göre bir tazminat davasına konu 
olabilir. 

Arz ederim. 
I Sayın Evliya'nın sorusunu anlayamadım efen

dim. 
BAŞKAN — «Demiryolu geçitlerinde» tabiri ye-

I rine, «Hemzemin geçitlerinde» diyemez miyiz, di
yorlar. 

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

I MİfREL — Efendim genel olarak demiryolu geçidi 
olduğu için bu şekildedir. Hemzemin geçit de dene
bilir; karayoluyla demiryolunun aynı satıhta kesişti
ği yerdir hemzemin geçit. «Demiryolu geçidi» der
ken sürücüler için daha belirgin hale getirmiş oluyo-

I ruz. 
Arz ederim. 
HALİL EVLİYA — Sayın Başkanım; iben, «De

miryolu geçitlerinde» tabiri yerine, «Demiryolu hem
zemin geçitlerinde» tabirini kullanamaz mıyız, diye 
sormuştum. «Demiryolu» kelimesinin kalkmasını 
söylemedim. 

ŞERAFETİTİN YARKIN — Sayın Başkanım, 
«Tanımlar» kısmında «Demiryolu geçidi» vardır, 
parfantez içinde "«hemzemin geçidi» de vardır. Ayrı
ca «hemzemin geçidi» demeye lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞjtŞLBRI 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL —: Metinde olduğu gibi kalması uygundur. 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, maddeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenle*... Etmeyenler... IMadde 
kabul edilmiştir. 

77 nci maddeyi okutuyorum: 
Çocuk, hasta ve sakat taşıtları, gözleri görmeyen 

I yayalar, yürüyüş kolları 
»MADDE 77. —- Bu kanun açısından; 

a) Çocuk, hasta ve sakatlara ait motorsuz taşıt-
I ların sürücülerine, yayalarla ilgili hükümler uygula

nır. 
I b) Gözleri görmeyen ve Yönetmelikte gösteri

len özel işaret ve benzerlerini taşıyan kişilerin, taşıt-
yolu üzerinde bulunmaları halinde, bütün sürücüle
rin yavaşlamaları ve gerekiyorsa durumları ve yar
dımcı olmaları zorunludur. 

c) Bir yetkili ve görevli yönetimindeki yürüyüş 
kollan arasından geçmek yasaktır. 

I Bu maddenin b. ve c. fıkralarına uymayan sürü-
I cüler bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Sayın (Bilge ve 
Sayın Yarkın. 

Sayın 'Bilge, buyurun. 
NECİP BİLGE — Efendim, son fıkrada «Bu 

maddenin b ve c fıkralarına uymayan» denilmektedir. 
ıBu b. ve c. fıkra değil, bent olacak, bir, b ve c den son
ra nokta 'olmayacak, parantez içerisine alınması uy
gun olur; evvelce böyle yapılmıştır. 

BAŞKAN — 'Sayın Yarkın, siz de buyurun. 
ŞERAFETTİN YARIKIN — Sayın Başkanım, 

(c) bendinde «Bir yetkili ve görevli» denilmektedir, 
bunun «Bir yetkili veya görevli» 'şeklinde olması ge
rekir kanısındayım. 

BAŞKAN — Sayın 'Komisyon?.. 
MÎLLÎ !SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKİKİ DİE-
MİREL — ISayın Başkanım, (Sayın Bilge ve Saym 
Yarkın'a teşekür ederiz; önerileri doğrudur, o şekil
de düzeltilmesi yerinde olur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet, (c) bendine «Yetkili» den son

ra «Veya» diyoruz, en alttaki satırda b. ve c. paran
tez içerisine alınıyor ve «Fıkralarına» kelimesini de 
«(Bentlerine» olarak değiştiriyoruz. 

Bu değişikliklerle 77 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum: ıKabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

78 inci maddeyi okutuyorum : 
Sürücülerin ve yolcuların koruyucu tertibatı kul

lanma zorunluluğu 

MADDE 78. — Belirli sürcülerin ve yolcuların, 
araçların sürülmesi, sırasında şehirlerarası yollarda 
koruyucu tertibat kullanmaları zorunludur. 

Kullanma ve yolların özelliği gözetilerek hangi 
sürücülerin ve yolcuların şehir içi ve şehirlerarası yol • 
larda hangi şartlarda hangi koruyucu tertibatı kul
lanacakları ve koruyucuların 'nitelikleri ve nicelikleri 
yönetmelikte belirtilir. 

\Bu madde hükmüne uymayanlardan beşyüz lira 
para cezası alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Akkılıç, Sayın Bilge. 

.Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKİKILIÇ — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; 

Yıllardan heri arabalarımızda bulunan bir süs 
aracının, en nihayet işe yarayacağı bir maddeyle kar
şı karşıyayız. Gerçekten hepimiz şahidiz, hepimizin 
arabasında vardır bu koruyucu kemerler; ama hiç 
hirimiz kullanmayız. Hatta §unu arz edeyim; dışa
rıya gideriz, bir ay, üç ay kalırız dış ülkelerde; çün
kü bu ülkelerde (10-15 yıldan beri hem şehir içinde 
ve hem de şehirlerarasında kemer kullanmak mec
buridir, yani kullanmamak yasaktır ve büyük para 
cezası kesilir bu 'gibi hallerde; ama geliriz, bir arka
daşımla şehirlerarasında gidiyorum; o kullanıyor ara
bayı, (ben kemeri takmak istediğim zaman sanki şo
före itimatsızlık gibi bir hal oluyor; efendim, ben iyi 
araba kullanırım, hani kemere ne gerek.. Rica ediyo
ruz; mesela ben araba kullanırken şehir dışına çık
tığım vakit, hatta şehir içinde dahi mutlaka yanım
dakine taktırırım bunu, prensip edinm isimdir; ama 
biz şoförün yanında giderken taktiğimiz vakit şofö
re itimatsızlık gibi oluyor, tuhaf bir manzara olu
yor; 'bir. < 

Bir de, bunun (bu şekilde kanunlaşması gerçekten 
memnuniyet verici; ancak maddenin birinci paragra-
fıyla ikinci paragrafı arasında bir çelişki var gibi ge
liyor bana. (Müsaadenizle okuyorum efendim. «Belir
li sürücülerin ve yolcuların, araçların sürülmesi sıra
sında şehirlerarası yollarda koruyucu tertibat kullan
maları ızorunludur.» İSanki şehir içini burada zorun
lu kılmıyor gibi bir hal var. İkinci paragrafa geçi
yorum; «Kullanıma ve yolların özelliği gözetilerek 
hangi sürücülerin ve yolcuların şehir içi ve şehirler
arası yollarda hangi şartlarda hangi koruyucu terti
batı kullanacakları ve koruyucuların nitelikleri ve 
nicelikleri yönetmelikte belirtilir.» diyor ve son pa
ragrafta da «Bu madde hükmüne uymayanlardan 
beşyüz lira para cezası alınır.» deniyor. 

Evvela birinci paragrafa da «Şehir içi» tabirini 
koymak lazım bence, her ikisini de koyarak «Şehir 
içi ve şehirlerarası yollarda» demek lazım ki, şehir 
içinde de bu yüzden kemerini takmadığı için çok faz
la lüzumsuz yere ölümler meydana gelmiştir; cama 
çarpmadan veya arkaya gitmeden veyahut yana fırla
madan, yani özellikle yuvarlanmalardan. Geçende 
çok yakın bir arkadaşımın başına gelmişti; basit bir 
yuvarlanmada çarpmış kafası bir tarafa ve maalesef 
ağır yaralanmıştı, uzun ısüre hastanede yattı. Eğer 
kemer 'olmuş olsaydı, böyle bir felakete uğramaya
caktı; bir. 
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ikincisi, benim şöyle bir inancım vardır; (bir ül
kede kanun ahlak yaratır. Eğer o kanunu gerçekten 
saptırmadan kullanırsak, zamanla bu ahlak haline 
gelir. O nedenle, bu beşyüz lira para cezası da azdır. 
Daha önce geçmiş şeylerde bin lira biribeşyüz lira gi
bi çok para cezaları verdik; bu büyük ölçüde hayat 
kurtarıcı bir maddedir, bu cezanın da (bin liraya çı
karılmasından yanayım. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın Bilge, buyurun efendim. 

' NECİP IflİLGE — Efendim, Sayın Akkılıç benim 
söyleyeceklerimi söylediler; vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Komisyon?.. 
İMttLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

[KOMİSYONU SÖZaÜSÜ İSMAİL HAKİKİ DE
Mİ REL — Sayın Başkanım, Genel iMüdürümüz Sa
yın Görgülü bu konuda gerekli cevabı verecekler. 

BALKAN — Peki, hay hay efendim. 
Buyurun Sayın Görgülü. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMMLCİSİ FAHRİ 

GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan, aslında Hükümet Ta
sarısında birinci fıkradaki «Şehirlerarası yollar» keli
meleri yok. Bu çelişki, Komisyon çalışmaları sıra
sında dikkatten kaçmış olabilir. Sonradan yapılan de
ğişiklikle, eğer «Şehirlerarası» kelimesini. birinci fık
radan çıkarırsak, aşağıda zaten «şehir içi ve şehirler-
arası» demişiz, bizim amacımız zaten her tarafta da, 
hem şehir içinde, hem şehir dışında bunların kullanıl
masını çingörmekti. Sadece «Şehirlerarası yollarda» 
kelimeleri çıkarsa, çelişki de ortadan kalkmış oluyor. 

Ceza konusunu da Genel iKurulunuzun takdiri
ne arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Evet, bir önerge yok. 
Sayın 'Komisyon, birinci satırdaki «şehirlerarası 

yollarda» kelimelerini çıkarıyoruz değil mi efendim?. 
M'İLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ I 

IKÖMtSYlONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKİKİ DİE- 1 
M1REL — Evet efendim, o kelimeleri çıkarıyoruz.. 

AYİHAN FIRAT — Sayın Başkanım, bu «Şehir
lerarası» tabiri çıkacaksa bunun aleyhinde konuşmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — (Madde üzerinde söz isteyenlere söz I 
verdim; ama bu konudaki görüşünüzü beyan edin, I 
yani lehte, aleyhte değil, nedir görüşünüz, beyan edin. 

©uyurun, 
AYHAN FIRAT — Efendim, (Komisyonumuzda I 

«Şehirlerarası» kelimesi bizatihi buraya konulmuş
tur. Sebebi: şehir içinde kemer bağlama mecburiye- 1 
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| tini çıkartmak için. Bunun sebebi şudur: Şehir içinde 
zaten sürat tahdidi vardır. Sürat tahdidi olan bir yer
de ve bu süratin de 10 kilometre, 20 kilometreye ka
dar düştüğü ve zaman zaman kısa mesafelerde ışık
larla trafiğin kesildiği bir yerde kemer takma mecbu
riyetini bizatihi istemek ve buna ceza koymak, Ko
misyonumuzca doğru bulunmamıştır ve o zaman 
Ulaştırma (Komisyonu tarafından da bu çıkarılmış
tır. 

Bu arada şunu da arz edebilirim; şehir içi dol
muşları vardır, aynı durumda çalışır taksiler vardır, 
bunlara kemer taktırtimak mecburiyeti gibi Ibir şey 
söz konusu olur ki, bence kabili tatbik değildir. 

BAŞKAN — Evet, soralım efendim. 
Buyurun Sayın Görgülü. 

İÇİŞLERİ (BAKANLIĞI TEMSİLCİM FAHRt 
GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan, «Şehirlerarası» keli
mesinin çıkması; yani şehir içerisinde kullanılmama
sı konusu yanlış olabilir. Çünkü gördüm, batı ülke
lerinin çoğunda şehir içerisinde bile aracı kullanan
lar, kim olursa olsun, mutlaka araca bindiği zaman 
kemerini takıyorlar. Burada zaten hangi araca uygu
lanacağına dair esaslar yönetmeliğe bırakılıyor. Bu
nun içerisinde, eğer «kalksın şehir içi» kelimeleri de
nirse, bu takdirde motosiklet kullanan kişinin başına 
kask giymesini de önlemiş oluruz. Yani; Allah koru
sun, bir kaza sırasında başa darbeyi ve zarar verme
yi önemli ölçüde azaltıyor. iBirincisi bu. 

'İkincisi; tabiî minübüs ve başka araçlar da, yönet
meliğin yapılması sırasında hangilerinde kullanılma
sı gerekebilir, bu gösterilecektir. 10 kişilik minübüs -
te acaba kullanılması pratik midir; 10 tane kemerin 
yapılması gibi. Bu, uygulayıcıların da fikirlerini al
mak suretiyle, yönetmelikte düzenlenebilir. 

Şehir içerisinde, aslında hızın asgari olması ke
merin takılmamasını gerektirmez. Çünkü, bu ke
mer aynı zamanda herhangi bir kaza anında içerde
ki yolcuyu, veya sürücüyü veya sürücünün yanında
ki yolcuyu sarsıntıdan korumayı, öne çarpmayı, dar
beden korumayı sağlamaktadır. Bu nedenle, şehir içi 
- şehir dışı ayırımı yapmaksızın; «Şehir içi ve şehir
lerarası yollarda» dememiz son iderece faydalı ola
caktır. 

Arz ederim. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, maddeyi bu küçük değişiklikle oy

larınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

79 uncu maddeyi okutuyorum: 
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Karayolu üzerindeki park yerlerinde ücret alma
ya yetkililer 

MADDE 79. — /Karayolu üzeri park yerindeki 
araçlar için sadece karayolunun 'bakımından sorumlu 
kuruluş birimlerince ücret alınabilir. 

Bunlar dışında hiçbir gerçek veya tüzelkişi her
hangi bir şekilde para alamaz. Bu park yerleri hiç
bir şekilde kiralanamaz. 

Park ücreti, alınma şekli ve diğer esaslar Yönet
melikte belirtilir. 

Bu madde hükmüne uymayanlardan ikibin lira 
para cezası alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?...l3ayın Erginay ve Sayın Fırat. 

Buyurun Sayın Ergınay. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, şüphesiz Em
niyet Genel Müdürlüğümüzün de haberi var, Anka
ra Belediyesi yolları ve 'kaldırımları 'kiraya Vermek 
suretiyle 36 milyon lira gelir sağlamıştır. Bunun üze
rine bir vatandaş asliye hukuk mahkemesinde dava 
açmış, bura da «Belediye park parası almak için bu 
yerleri, kamu malı olan 'bu yerleri kiraya veremez» 
demiş. Asliye hukuk mahkemesi de davayı kabul dt-
miş. Dün Yarigıitayda ildim bir arkadaşın yanında; 
bir gazeteci de ibana sordu, 'ben de «Haklıdır (mahke
menin kararı, doğrudur» demiştim ve Yargılayın <bu 
mahkemenin kararını tasdik ettiğini de öğrendlİm. 

Şimdi, bu madde muvacehesinde zannediyorum 
aşağı yukarı keyfiydt düzenleniyor; fakat pek de 
açık değil. Dolayısıyla, «ıBunlar dışında hiçbir ger
çek veya tüzelkişiler herhangi 'bir şekilde para ala
maz, park yerleri hiçbir şekilde kiralanamaz» deni
yor. «Para alamaz» keyfiyetti, ancak bizzat kendisü ta
rafından para alma'yı men ötmek, kaldırmaktır. Yani 
bu, delmin anlattığım hadisede eğer 'belediye kendisi 
bizzat memurları kanallıyla bir nevi hak şeklinde ora
dan park ücrdtîi alabilir; fakat kira şeklinde alamaz. 
Onun içlin, ikinci fıkranın başındaki İbarenin o an
lamı zannediyorum ki düzeltilmesi gerekir. 

Teşekkür eder, saygıları'mı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Buyurun Sayın Fırat. 
AYHAN FÎRAT — Sayın 'Başkan, saygıdeğer ar

kadaşlarım; 
Konuya Sayın Hoca'mız bir nebze değindiler. Ka

rayollarındaki park yerleri, sürücülerim dinlenebilıme-
leri, 'istirahat eddbilimeleri, yelmek yiyebilmeleri, ta
mir yapabilmeleri için, ımesela; E-5 Karayolu kena
rında teşekkül etitirilen ceplerden ibarettir ve Tür

kiye'de karayolları yaptıkları bu masraflar karşılığı 
hiçbir kira talep etmez, almaz ve çok faydalıdır; 
uykusu gelen, yorulan sürücülerin, bozulan araçla
rın çekildiği, yol emniyetlinin sağlandığı çok mühim 
görevler ifa eder. 

Benim öğrenmdk istediğim konu, biraz önce Ho
camın değindiği konudur. Belediye hudutları içeri
sinde hiçbir masraf yapmadan, hiçbir külfete girme
den mevcut yolları satılığa çıkaran ve bunlardan, 
evlerinin önünddki duran arabalarına dahi günde en 
az 40, 50 lira civarında para ödeyen vatandaşın derdi
ne çare olmak için bu talep, Belediyece Emniyet Ge
nel Müdürlüğü Trafik Şubesine yapıldığı zaman na
sıl karşılanmıştır?. Buradan bir müsaade alınmış mı
dır?. İçişleri Bakanlığının izni olmadan, Belediye ken
di kendine bu soygunculuğu nasıl yapmıştır?... Bu 
konuda bilgi rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşökkür ederim Sayın Fırat. 

Buyurun Sayın Görgülü. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 

GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan, aslında bu madde, Tür
kiye'de büyük bir derdin ortadan kaldırılmasına ya
rayacağı u'mudu ile hazırlanmıştır. Türkiye'de şe
hirler kamu kuruluşları dışında «Deynekçi» dediği
miz bazı kişiler tarafından parsellenmiştir ve zabıta
nın bütün uğraşmalarına rağmen bu konuda çok iyi 
sonuç aldığımızı söylememiz mümkün değildir; ade
ta bazıları için müktesep hak teşkil etmiş. Bu sdbep-
le, bu Kanuna göre, yolun bakımından sorumlu ku
ruluşlar dışında kimsenin bu konuda ücrdt alamaya
cağını hükime bağlamak suretiyle, bunu da böylece 
yasal olarak önlemiş olacağız. 

Ayrıca belediyelerin; tabiî bu yolun yapımıyla il
gili kuruluş bellidir. 

AKİF ERGİNAY — O anlamda girmiyor mu?... 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRÎ 

GÖRGÜLÜ — Giriyor efendim. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşdkkür ederim. 
Sorusu olan sayın üye?... Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, burada özel

likle şdhirlerarası karayollarının yapıldığı park yer
lerinde park yapmak ve ücreti hakkında bir bilgi var; 
ancak buraların kirldtilmeme's'i mevzuunda acaba 
başka bir yerde bir işaret var mıdır?... Yoksa, bura
ya sokulmasında yarar görürler mi?. Gerçdfcten hepi
mizce malûm, yürekler acısı. Buranın koruyucusu 
olmadığı için, hele bir yabancı geldiği zaman insan 
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utanıyor buralarda durmaya. Bu nedenle, buraların 
temiz' tutulması hakkında da bir paragraf eklenmesi
ne ihtiyaç duyarlar mı Hükümet ve Komisyon?. 

BALKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Buyurun Sayın Demirel. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERıî VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ liSMAİLl HAKKI DE
MİREL T— Sayın Başkanım, Sayın Akkılıç'a şöyle 
cevap arz edeyim : Biraz evvel geçirdiğimiz ımadd'e/-
lerde, «Karayoluna herhangi birşey atan, dölken kişi
ler cezalandırılacaktır.» dedik. Park yerleri de- kara
yolunun mütemmimidir, aynı şekilde mütalaa edile
bilir. 

Arz ederim. 

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

Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... Madde kabul 
editariiştir. 

80 indi maddeyi okutuyorum : 
MADDE 80. — Trafikle ilgili diğer kurallar ile 

tehlikeli madde taşıyan araçlar, çeken, çekilen araç
lar, kol ve grup halinde seyreden araçlar ve hayvan 
sürüleri taşıma sınırı ve gabari ölçüleri ile yük ve 
yolcu taşınması ile ilgili diğer kurallar ve şartlar Yö
netmelikte gösterilir. 7 

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

Sorusu olan sayın üye?... Sayın Akkılıç. ©aşka 
üye yok. 

Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, bu mad

denin başlığı yok. Acaba çok çeşitli hükümleri kap
sıyor da, onun için mi başlık bulunamadı?. Bunu öğ
renmek istiyorum. Yoksa unutulmuş mu?. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRÎ 
GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan, çok çeşitli hükümleri 
ihtiva ettüğÜ için yari başlık konmamış. 

Ayrıca izninizle, buradla «Hayvan sürüleri» keli
mesinden sonra bir virgülün anlamı daha açık-seçik 
ortaya koyacağı kanısındayıim. 

Arz ederim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Ama, «Çeşitli hükümler» 
denilebilir Sayın Görgülü. 

BAŞKAN — DeğerH üyeler, maddeyi oylarınıza 
sunuyorum.., 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, başlık olarak 
«Oiğer kurallar» denebilir yahut «Yönetmelikte ko
nacak diğer kurallar.» Çünkü maddede «... ilgili d'iğer 
kurallar ve şaftlar Yönetmelikte gösterilir.» diyor. 

AKİF ERGINAY — «Diğer kurallar» kâfidir. 
'BAŞKAN — Bu teklifinizi Komisyondan sora

lım ıef endim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Sayın Başkanım; «'Diğer kurallar» baş
lığı olabilir. 

BAŞKAN — Başlık «"Diğer kurallar» oluyor. 
Bu ilaveyle maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

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

81 inci maddeyi okutuyorum. 

BÖLÜM —VII 
Trafik Kazaları 

Trafik kazalarnıa karışanlar ile ilgili kurallar. 
MADDE 81. — Trafik kazalarına karışanlar : 
a) Hareket halinde iseler trafik için ek bir teh

like yaratmayacak şekilde hemen durmak, kaza ala
nında trafik güvenliği için gereken tedbirleri almak, 

b) Kazada ölen veya ciddî şekilde yaralanan 
var ise ve bu kaza trafiği can ve mal güvenliğini et
kilemiyorsa, sorumluluğun saptanmasında yararlı ola
cak kanıt ve izler dahil, kaza .yerindeki durumu de
ğiştirmemek, 

c) Kazaya kansan kişiler tarafından istendiği 
takdirde kimliğini, adresini, sürücü ve trafik belgesi 
ile sigorta poliçesi tarih ve numarasını bildirmek ve 
göstermek, 

d) Kazayı; yetkili ve görevli memurlara bildir
mek bunlar gelinceye kadar veya bunların iznini 
almadan kaza yerinden ayrılmamak, 

e) Sürücüsü, mal sahibi veya ilgili kişilerin bu
lunmadığı sırada taşıt, araç, eşya veya mülklere za
rar veren sürücüler, zarar verdikleri taşıt, araç, eşya 
veya mülkün sahibini veya ilgili kişileri bulmak, il
gilileri. bulamadıkları takdirde durumu tespit etmek 
ve zarar verilen şey üzerine yazılı bilgi bırakmak, 
trafik zabıtasına veya ilgili zabıtaya en kısa zaman
da bilgi vermek. 

Zorundadırlar. 

Yalnız maddî hasar meydana geeln kazalarda, 
kazaya dahil kişilerin tümü, yetkili ve görevli kişiı 
nin gelmesine lüzum görmezlerse, bunu yazılı ola
rak saptamak suretıylte kaza yerinden ayrılabilirler. 

Anlaşma hali dışında maddî hasarlı, ölümlü ve 
yaralanmalı trafik kazalarında, zabıtanın iznini al
madan olay yerinden ayrılan veya (b) bendindeki 
hükümlere uymayan sürücüler beşbin liradan onbin 
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liraya kadar hafif para cezası ve bir aydan üç aya 
kadar hafif hapis cezası ile sürücü belgelerinin Nbir 
aydan üç aya kadar geri alması cezası ile cezalan
dırılırlar. 

'Bu maddenin diğer hükümlerine uymayanlardan 
iki'bin lira para cezası alınır. 

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

'Maddeyle ilgili bir önerge var, okutuyorum. 
Danışma Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 397 sıra sayılı Trafik Kanunu 
Tasarısının 81 inci maddesi (b) fıkrasındaki cümle
nin «Kazada ölen, ciddî yaralanan veya ağır maddî 
hasar var ise» şeklinde başlatılmasını saygıyla öne
ririm. 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 

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

kıyme'tli arkadaşlar; 
Şimdiye kadarki uygulamada mevcut olan bir tı

kanıklık buradaki düzenlemeyle giderilmek istenmiş
tir; ama eksik kalmıştır, onun için söz aldım, O da 
şu : 

İki vasıta birbirine önemli olmayacak zarar ver
se, çamurlukları birbirine çarpsa, «Dur; deliller kay
bolmayacak, trafik polisi gelecek, savcı bey gelecek, 
bekle...» yolun da bir an evvel trafiğe açılması lazım. 
Bu uygulamada, taraflar karşılıklı sulh olup, bu za
rarları ödeme hususunda mutabık kalsalar dahi, de
ğil mi ki Türk Ceza Kanununun 565 inci maddesi 
var, tehlikeli vasıta kullanmaktan gelip zabıt tutula
cak; yol bir türlü trafiğe açılamıyor ve zararı daha 
çok oluyordu, onda da yetkilinin gelmesi zaman alı
yordu. 

Bu maddede güzel bir hüküm getirilmiş; kazada 
ölen veya ci'ddî şekilde yaralanan var ise, deliller de
ğiştirilemeyecek. Mefhumu muhalifinden, sadece 
ufak tefek maddî hasarla neticelenmiş bir kaza ise 
{Alttaki bentte de var) ve taraflar da birbirlerini ibra 
etmişlerse, «Savcı gelecek, polis gelecek» diye oya
lanmaya lüzum yok, delil hıfzına da lüzum yok, yol 
bir an evvel trafiğe açılacak. 

Güzel hüküm de; buradaki «Kazada ölen veya 
ciddî şekiMe yaralanan varsa» ibaresine, bir ibare 
daha eklememiz gerekiyor. Bugün vasıtalar milyon-

'larla ifade edilen değer taşıyorlar; bir otobüs 20 mil
yon lira değer ifade ediyor. İşte, delilleri hıfzetme
den yolu terk edip gitme serbestisi, kazada ölen var
sa sınırlanıyor, ciddî şekilde yaralanan varsa yine sı-
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nırlanıyor, çekip gitmeyecekler; çünkü yaralanan 
üçüncü şahıs var. Buraya bir ibare eklenmesini isti
yorum; ölen veya yaralanan yok; ama ağır maddî 
hasar vücûda gelmişse, tabiî taraflar da sulh olma-
mışlarsa, (Sulh olma maddesi aşağıda) o zaman bi
rinin gelişigüzel, «Yolu boşaltmam lazım» deyip, çe
kip gitmesi halinde, aradan 365 gün geçiyor, «Şu 
vasıta sağdan mı geçti, bu soldan mı geçti, kusur 
onda mıydı, bunda mıydı?» diye uzay geometri gibi 
delil araştırmaları oluyor. Araçlar; ölen varsa kıpır
damayacak, ciddî şekilde yaralanan varsa kıpırdama
yacak; bir de ek'lersek, «önemli maddî hasar varsa çe
kip gitmeyecekler, delilleri karıştırmayacaklar.» Onun 
dışındakiler de mefhumu muhalif şümulüne giriyor. 
Önergem, «ağır maddî hasar» ibaresinin eklenme
sinden ibarettir. Kabul ederseniz teşekkür ederim. 

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

üye?.. Yok. 
Sayın Demirel; önerge üzerindeki düşüncenizi ri

ca edeyim. 

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

«Ağır hasar» deyince, bunu kim tayin edecektir?.. 
Bu tereddüdü mucip olabilir. Hasara uğrayan aracın 
sahibinin malı çok kıymetlidir, bir farı kırılır, «Benim 
arabam ağır hasara uğradı» diye yolu işgal eder. 
Onun için mahzurlu buluyoruz, önergeye katılmıyo
ruz. 

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

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMStLCİSİ FAHRİ 
GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan; 

Aslında biz bu konuya 83 üncü maddeyle açıklık 
getirmiş bulunuyoruz. Maddî hasarla ilişkileri o mad
dede 'düzenlemeye çalıştık. O yüzden, bir de burada 
«hasarın ağır veya hafif olması» gibi yeni deyimler 
ortaya çıkarmamız yanlışlık yaratabilir, kargaşaya 
yol açabilir. O yüzden, bu haliyle kabulünü arz edi-

. yorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Sayın Başkanım; 

bir soruyla yanlış anlamayı önlemek isterim. İsterse
niz genelde soru sorayım; ama bu önergeyle ilgili. 

BAŞKAN — Sayın Çakmakçı; genelge soru sorun. 
Diğer sayın üyelere önergeler üzerinde soru sordur
madık. 
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A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Oldu efendim. 
«Maddî hasar nasıl ayrılacak?» dediler. O kelimenin 
biraz evvelinde «ciddî şekilde yaralanan varsa» demi
şiz; o da nasıl ayrılacak?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; Sayın Komisyon ve Sayın Hükü

met önergeye katılmıyor. Önergenin dikkate alınma
sını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil
miştir. 

Maddeyi önergeyle birlikte Komisyona veriyo
rum. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş
kan; redaksiyonla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? 

BAŞKAN — Madde gelecek, o zaman rica ede
lim. 

82 nci maddeyi okutuyorum : 
Trafik kazalarında yükümlülük 
MADDE 82. — Karayollarında meydana gelecek 

trafik kazalarına hemen el konmasını, ölü ve yaralı
ların taşınmasını veya yaralıların tedavisini veya sa
nıkların yakalanmasını sağlamak için; 

a) Kaza yerinden geçmekte olan veya kazaya 
karışmış bulunan araçların sürücüleri ilk yardım ön
lemlerini almaya, götürmeleri gerekli olan yaralıları 
en yakın sağlık kuruluşuna götürmeye ve en yakın 
zabıtaya haber vermeye, 

b) Şehirlerarası akaryakıt istasyonlarında, sa
hipleri veya işletenleri her an kullanılabilir, belirlenen 
standartlara uygun ilk yardım malzemesi bulundur
maya, 

c) Tamirhane, servis istasyonu, garaj sahip ve 
sorumluları; tesislerine, ölüm veya yaralanma ile so
nuçlanan bir kaza geçirmiş olduğu belli olan veya 
üzerinde suç belirtisi bulunan bir araç gelince gecik
meksizin zabıtaya haber vermeye ve bunları bir def
tere işlemeye, 

Mecburdurlar. 
Bu maddenin (a) ve (b) bentleri hükmüne uyma

yanlardan ikibin lira para cezası alınır; (c) bendi 
hükmüne uymayanlar ikibin liradan beşbin liraya ka
dar hafif para ve on günden iki aya kadar hafif ha
pis cezası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen üyele
rin adlarını kaydediyorum. 

'Sayın Güngör Çakmakçı ve Sayın Zejci Çakmak
çı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Zeki Çakmakçı. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, muhterem 

arkadaşlarım; 
Bu madde, hakikaten çok insancıl bir düşünceyle 

buraya getirilmiş bulunmaktadır; ancak, bugüne ka-
darki tatbikatta da çok sıkıntılara neden olduğunu 
da hepimiz bilmekteyiz. Herhangi bir kazaya şahit 
olmuş veyahut olmamış; ama oradan geçerken mec
buren o duruma müdahale etmek durumunda kalmış 
olan çok kişinin, sonradan maruz kaldıkları muame
leleri ve çektikleri sıkıntıları izah ötmeye gerek yok, 
hepimiz 'biliyoruz. 

Bir hastayı, taşımak, ona yardım etmek, ondan 
sonra götürülebileceği sağlık ocağına, hastaneye, he
kime götürmek, hakikaten çok insancıl bir davranış; 
ancak hastayı götürmek çok maharet isteyen bir ko
nudur, bunu herkes beceremez. Herhangi bir kazada 
hafif bir yaralanma ile geçiştirilebilecek yahut hafif 
bir arıza ile geçiştirilecek bir durum, nakil sıra
sında çok vahim neticeler doğurabilir. Bu bakım
dan, nakli yapacak kişinin, hele vasıtanın, o hastanın 
nakline müsait olması lazım gelir. Uygun şartlarda 
nakli yapılmayan hastada sonradan; biraz evvel de 
söylediğim ğib'i, çok va'him neticeler doğurur. Eğer, 
bu maddede getirdiğimiz şartlarda bunu götürme
yene 'bir sorumluluk yükleyeceksek; bu sorumluluk, 
sonradan kişide olacak arızaların tazminine kadar 
varabilecek gibi görünmektedir bana ve bu da kişi
leri, bu müdahaleden, bu taşımadan sarfınazar et
meye götürecektir. Buna bir çare bulmak lazımdır 
bence. Bunun da yegâne çaresi; Batı ülkelerinde ol
duğu gibi taşımayı, ilk yardımı organize bir mües
seseye bırakmaktır, ki bizde biraz Kızılay bu işle 
meşgul olmaktadır, emniyet teşkilatımız meşgul ol
maktadır; ama bunu biran evvel bütün yollarımızda 
yaygınlaştırmak zorundayız, başka türlü bu işi tıb
ben istenen şekle getirmerriize imkân yoktur ve gö
türecek kişileri çok sıkıntıya sokarız. Hatta kişi öyle 
duruma gelir ki, bu maddenin son fıkrasında tespit 
edilmiş olan cezayı verme pahasına, hastayı taşımak
tan vazgeçer ve ona başka da bir ceza vermek im
kânınız olmaz. Tâbi ki, burada getirilmiş olan para 
cezasına insan çoktan razı olur; eğer götüreceği has
ta da sonradan vuku bulacak şekillerin tazmini du
rumunda kalırsa, onun ağırlığını çekmek herhalde 
çok kolay olmayacaktır. 

Yani, kısaca söylemek istediğim, hakikaten «has
tayı götürmeleri gerekli olan yaralıları en yakın sağ-
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İrk kuruluşuna götürmeye ve en yakın zabıtaya ha
ber vermeye...» derken, tab'ii ki haber vermek de 
kolay değil 'her zaman; iletişim araçlarının ülkemiz
deki durumları da malum; her yolda telefon ahize
miz yok ki hemen açalım, karşımıza bir emniyet 
teşkilatı çıksın veya bir yardım teşkilatı çıksın; dış 
ülkelerde olduğu gibi. Gece yarısı şehirlerarası ıssız 
bir yolda karşılaştığınız olayı nasıl haber vereceksi
niz; o da büyük mesele tabiî. «Hal çaresi nedir?» 
diye sorarsanız, onu da bulmak hakikaten zor; ama 
biran evvel karayollarımızda ilk yardım teşkilatını, 
muhakkak ki tıbbın istediği şekilde organize etmek 
gerekmektedir ve bundan başka da yapacak iş yok
tur. Şahıslara böyle, müsait olmayan vasıtalarda has
taların nakli külfetini yüklemek, bence doğru değil
dir. 

Saygılarımı arz ederim. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Zeki Çak

makçı. 
Sayın Güngör Çakmakçı, buyurun efendim. 
A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
Sık sık huzurunuzu işgal etmenin sevimsizliğini, 

mümkün olduğu kadar çabuk ve süratli konuşarak 
azaltmaya çalışıyorum. 

82 nci maddede Sayın soyaddaşımın işaret ettiği 
gibi, yaralıyı taşıma da; ya teknik bilgisi olmayan, 
tıbbî bilgisi olamayan, taşıma tekniğine uymayan ki
şiler tarafından; «Aman ikibin lira para cezası öde-
mektense, alalım şunları biran evvel hastaneye gö
türelim» derken, beli incinmiş hastayı, beli kopmuş, 
felç olmuş hale getirirsek, beyin kanaması, yatay va
ziyette bulunması, anemi serebral (Beyin kansızlığı) 
tablosu teşekkül ötmesin diye yatması selameti iken, 
bu telaşe ile acele ile tı'b'bî tedbirler almadan nakil 
sırasında ya o kişlin'in istenmeyen daha feci hallere 
düşmesine sebep olursak şu maddede diye, Komis
yonda da bu uzun uzun düşünüldü. 

1. Geçenlerin ilk yardım yapıp, ondan sonra 
hiç ilgilenmemeleri mi düzenlensin?.. O da olmaz, 
hem insanî değil, hem de bir sürü Milatlar yaratır
sa, faydalı değil. 

2. Ne yapıp yapıp biran evvel hem karakola ha
ber versin, hem de hastaneye yetiştirsin; (Buradaki 
gibi) ama nakli zarurî ise, işte o zaman da taşırken 
beli incinir, kopar eder, çatlakken kırıklar husule 
gelirse (Ayrı bir teknik iş sedye medye olacak) o hal
de ne yapalım?.. Döndük dolaştık ya, «elinden gelen 
yardımı göstermeye mecburdur» diyelim, elastikiyeti

ni, bu maddenin işlemesini şartlara göre şahıslara bı
rakalım yahut (Önergemde başka çıkış noktası bula
madım) «Onlara zarar vermeden hastaneye taşımaya 
mecburdur» diyelim. Şimdi denecektir ki; «Elin ga
ribinin tıbbî bilgisi yok ki zarar vermeden taşıma 
tekniğini bilmeyen kişiye böyle bir hüküm getirirsem 
nasıl olacak?..» İşte bunun çıkış noktası, orta yolu, 
ya «gerekli yardımı yapmaya mecburdur» demekle 
geçiştirmek (önergemde olmamakla beraber; Türk 
milleti zaten yardımseverdir, maddeye bunu koysa
nız da koymasanız da elinden gelen yardımı yapacak
tır; onu bir şekillendirmiş olmakla iktifa etmek) ya
hut «En yakın hastaneye taşımaya mecburdur» diyor 
isek, «onlara zarar vermeden taşımaya mecburdur» 
ibaresini de eklememiz herhalde maddeyi daha tat
biki kabil hale getirecektir. 

Bir de «haber vermeye» değil, «olayı haber ver
meye» demek daha Türkçe olacak. 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Komisyonun cevabını almadan evvel önergeyi de 

bir defa okutayım. Gerçi önerge üzerinde açıklama 
yaptılar; okutayım, bilahara Komisyonun cevabını 
rica edeceğim. 

Danışma Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 397 Sıra Sayılı Trafik Kanu

nu Tasarısının 82 nci maddesinin (a) bendinin... «gö
türmeleri gerekli olan yaralıları onlara zarar verme
den en yakın sağlık kuruluşuna götürmeye ve en ya
kın zabıtaya olayı haber vermeye» haline getirilme
sini saygıyla öneririm. 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Önergenin lehinde, aleyhinde söz 
isteyen üye var mı? 

ZEKİ ÇAKMAKÇI — Aleyhinde söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çakmakçı. 

ZEKÎ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, «onlara 
zarar vermeden nakil» ibaresini buraya koyacak 
olursak, götürecek olan kişiye çok daha büyük so
rumluluk yüklemiş oluyoruz. Bu bakımdan, benim 
biraz evvel ifade ettiğim mahzurları daha da artırı
yor bu. Bu yönden, ben bu ifadenin metne girmesine 
karşı olduğumu arz etmek istiyorum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Sayın Hükümet, buyurun efendim. 
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 
GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan, burada, kişilere taşı
yamayacağı büyüklükte bir sorumluluk vermek yan
lış olur. Aslında bu konuyu, yaralanana zarar ver
meden nasıl götürebiliriz diye biz de düşünüyoruz. 
'Bu nedenle, Sayın Güngör Çakmakçı'nın önergesin
de belirttikleri konuya biz de katılıyoruz. 

Sayın Başkan, Hükümet Tasarısında 81 inci mad
dede bir hüküm vardı; orada yaralılara ilk ve acil 
yardım kurallarına göre yardım etme hükmü vardı. 
Ta'b'iî Komisyon bunu böyle uygun bulmadı ve Yük
sek Genel Kurul da 'bu haliyle kabul etti. 

Bunun için buraya «Onlara zarar vermeden» ke
limelerinin eklenmesi aslında uygun düşmemektedir. 
Çünkü, kimi taşıyacağı konusu Kanunda zaten az 
çok tayin edilmiş; götürmeleri gerekli olan kişileri. 
Götürmeleri gerekli olan kişinin tayinini kim yapa
cak?.. Sayın Doktor Çakmakçı'nın belirttikleri gibi, 
Türkiye'de bununla ilgili organizasyonları bir kurum 
yapmalı. Şu anda karayolu üzerinde, bütün karayol
larında, en azından polisin sorumlu olduğu bütün 
bölgelerde yardım istasyonları vardır ve bü istasyon
ların tümü doktorlarımızın tarif ettiği ölçüde ilk yar
dım odaları ile donatılmıştır; ancak teknik personeli 
yoktur. Yalnız personeline ilk yardım kursu gördür
mek suretiyle oralarda bulundurulmaktadır. Kaldı 
ki, telsiz sistemi, bununla ilgili irtibatların kurulma
sına, hekimlerin çağrılmasına yardım ediyor. Ayrıca, 
üniversitelerle Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yap
tığı bazı protokollar var. Onlar da üniversitelerinin 
belli servislerinin bu alanda devreye girmesine im
kan vermektedir. Bunun için, ayrıca burada götür
meleri gerekli olanı tayin edecek olan yolcu değil
dir her zaman. Kendisi tek başına gidiyorken, tak
dir etmesi ona aittir; ama biz olmuş bir kazayı gö
ren bir -yolcuyu düşünmek'teyiz. O takdirde götür
mesi gerekli olanı, ona bir başkası söyleyecektir. Bu 
bakımdan, fazla endişeye de mahal yoktur. 

Sayın Başkan, ayrıca izin verirseniz bu madde ile 
ilgili bir konuya daha değinmek istiyorum. Bu mad
de Komisyonda tabiî Komisyonun görüşü istikâme
tinde düzenlenmiştir. Biz burada, görüşümüze göre 
izninizle bir hataya da değinmek istiyoruz. Şehirlera
rası akaryakıt istasyonlarına da bundan sonra polis 
ceza yazmaya başlayacak. Biz böyle bir hizmete ta
lip olmak istemedik. Hükümet Tasarımızda istasyon
lara polisin ceza yazması, istasyonlarla senli-benli 
ilişkiler içine girmesi (Zaten para tahsili konusunda 
İleride arzımız olacak.) polisi yanlış görüntüye sok
maktadır. 

iBu nedenle, yeni düzenleme ile Hükümet Tasa
rısından farklı olarak akaryakıt istasyonlarına da 
polisin para cezası yazması öngörülmüş. Halbuki, 
biz ona para cezası ile birlikte hapis cezası da ön
görmüştük ve adlî mercilerde yargılanmasını arzu 
etmiştik. Konunun bu açıdan da dikkate alınmasını 
Yüce Genel Kurulun takdirlerine arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Görgülü. 
Evet, Sayın Komisyonu hem Sayın Görgülü'nün 

bu görüşü, hem de önerge üzerindeki düşünceleri 
konusunda dünleydim. 

'Buyurun Sayın Komisyon. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİR'EL — Sayın Başkanım, Sayın Çakmakçı'nın 
önergesini sakıncalı buluyoruz. Yardım yapmak is
teyen vatandaşları bu işten uzaklaştırabilır korku-
sundayız. Bu itibarla, önergeye katılamıyoruz. 

Sayın Görgülü'nün önerisini tetkik etmemiz ge
rekiyor. Onun için maddenin Komisyona ia'de edil
mesini arz ederim. 

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

yın Hükümet katılmıyor. Dikkate alınmasını oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Komisyonun isteği üzerine 82 nci maddeyi Ko
misyona geri veriyorum. 

83 üncü maddeyi okutuyorum : 
Trafik kazalarına el koyma ve bilirkişilik 

MADDE 83. — Trafik kazalarına : 
a) Adlî yönden gereği yapılmak üzere mahallî 

zabıtaca, 

bj Kazanın oluş nedenlerini iz ve delillerini be
lirleyerek, trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek üze
re de trafik zabıtasmca el konulur. 

Trafik zabıtasının bulunmadığı veya ulaşamadığı 
karayollarında meydana gelen kazalarda trafik kaza 
tespit tutanağı mahallî zabıtaca düzenlenir ve bir ör
neği o yerin trafik zabıtasına gönderilir. 

Karayollarında meydana gelen ve yalnız maddî 
hasarla sonuçlanan trafik kazalarında tarafların an
laşması halinde ve fiil başka bir suç oluşturmuyorsa 
adlî kovuşturma yapılmaz ve Türk Ceza Kanununun 
565 inci maddesi hükmü uygulanmaz. 

Trafik kazalarında yolun trafiğe kapandığı hal
lerde; 
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Trafik zabıtası veya genel zabıta; iz ve delilleri 
kaybolmayacak şekilde işaretledikten ve gerekli iş
lemleri yaptıktan sonra, karayolunu trafiğe açmaya 
yetkili'dir. 

Karayolunun trafiğe kapanmasına ölümlü ve ha
yatî tehlike yaratan yaralanmalı kazalar neden ol
muş ve bu kaza can, mal ve trafik güvenliğini etkili
yor ve başka bir yoldan geçiş verilemiyorsa, Cumhu
riyet Savcısının gecikeceğinin anlaşılması halinde, ge
rekli işaretlemeler yapılıp araç ve ölüler kenara alı
narak durum bir tutanakla tespit edildikten sonra yol 
trafiğe açılır. 

Trafik zabıtası : Usul kanunlarına göre görevlen
dirilirse, trafik kazalarında bilirkişilik yapar. 

Trafik kazaları, kaza tahkik memurluğu, bilir
kişilik ve bunlarda aranacak şartlar ile diğer esaslar 
Yönetmelikte gösterilir. 

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

Soru sormak isteyen sayın üye?.. 
MUHSİN ZEKÂt BAYER — Söz İstiyorum Sa

yın Başjkan. 
(BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayer. 

'MUHSİN ZEKÂt BAYER — Sayın Başkan, 
trafik kazalarında b'ir tespit tutanağını madde esas 
alıyor; fakat maddenin yedinci fıkrasında; «Trafik 
zabıtası veya genel zabıta; iz ve delilleri kaybolma
yacak şekilde işaretledikten ve gerekli işlemleri yap
tıktan sonra, karayolunu trafiğe açmaya yetkilidir» 
diyor. 

«Gerekli işlemler» tabiri devamlı surette müna
kaşa mevzuu oluyor. Burada maddenin esasında be
lirtilen, «gerekli tespit işlemleri» olması lazım. Çün
kü, tespit tutanağı ile ilişkilidir madde. Burada zan
nederim «Tespit» kelimesi unutulmuş birinci husus 
bu. 

İkinci husus; yine trafik zabıtası ile ilgili husus
larda kaza tahkik memurluğu ve bilirkişilik devamlı 
sürtüşme konusu oluyor ve bilirkişiler ihtiyarî olarak 
kaza yerine istenildiği anda gelmiyorlar. «Bunlar yö
netmelikte belirtilir» diyor. Kimlerin olacağı; kaza 
tahkik memuru ve bilirkişilerin kimler olacağı bura
da maddede açıklıkla belirtilmemiştir. Bunlar kimler
dir?.. Bu hususu sormak istiyorum; arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Başka sorusu olan sayın üye?.. 
TURGUT TAN — İzin verir misiniz Sayın Baş

kan?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tan. 
- TURGUT TAN — Sayın Başkanım; 7 nci mad
de görüşülürken tartışılmıştı ve ben bir önerge ver
miş, buna Sayın Komisyon ve Hükümet de katılmış
lardı ve izahatını da yapmıştım. 

Şimdi, bu doğrultuda şunu sormak istiyorum : 
Burada ^aslında yetkiler düzenlenirken söz konusu 
edilen genel zabıta ve trafik zabıtasıdır. Acaba, (a) 
bendinde «Adlî yönden gereği yapılmak üzere ma
hallî zabıtaca,» denilirken, «...mahallî genel zabıtaca,» 
deyiminin kullanılması daha yerinde olmaz mı?.. Bu
nu öğrenmek istiyorum. 

Çünkü; aşağıda dikkat edilirse hep «trafik za
bıtası» ve «genel zabıta» deyimleri geçmektedir. Ma
hallî zabıta bir ayrım değildir. Orada kastedilenin de 
genel zabıta olması gerekir. «Mahallî genel zabıta» 
denilmesi daha uygundur diye düşünüyorum ve o ba
kımdan sordum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Başkan soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon buyurun efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkan, Sayın Bayer sordu zanne
diyorum birinci soruyu. 

Bilirkişiyi aslında bu maddede biz kabullenmiyo
ruz; yani doğrudan doğruya görev olarak üslenmiyo
ruz. Ancak, hâkim tayin ettiği takdirde bilirkişilik 
görevi yapılacaktır. 

Bunu arz ederim. 
Sayın Tan'ın sorusuna gelince; burada «Genel» 

kelimesi kullanılabilir, uygundur. 
Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Bir de Sayın Bayer «Gerekli tespit 

işlemleri» tarzında bir ilave yapılması uygun olur 
dediler. 

MUHSİN ZEKÂl BAYER — Tekrar edeyim 
Sayın Başkan izninizle. 

BAŞKAN — Yerini de belirterek lütfen efendim. 
MUHSİN ZEKÂl BAYER — «Trafik zabıtası 

veya genel zabıta; iz ve delilleri kaybolmayacak şe
kilde işaretledikten ve gerekli işlemleri yaptıktan son
ra,» diyor. Kanunun 83 üncü maddesinde tespit tu
tanağından bahsettiğine göre, «gerekli tespit işlem
lerini yaptıktan sonra» dense daha iyi olmaz mı?.. 
«Gerekli işlem» hukukî terimde açık kalıyor. 

BAŞKAN — Efendim yukarıdan 11 inci satırda 
dedikleri. 
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MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
M1REL — Efendim yukarıda var tespit işi, burada 
tekrarlamaya gerek yok, tabiî işlem yapılacaktır, hu
kuken vazifesine taalluk eden işlemler yapılacaktır. 
Tespit tutanakla yapılır, her türlü tespit tutanakla ya
pılacaktır. İz ve delilleri tutanağa geçirilecektir, Onun 
dışında gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır. Trafik 
akımı sağlanacaktır. Bu itibarla madde yerindedir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Tan'ın teklif 
ettiği (a) bendindeki «mahallî» den sonra «genel» 
kelimesi konulmak suretiyle maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

84 üncü maddeyi okutuyorum. 
Trafik kazalarında sürücü kusurlarının tespiti ve 

tam kusur sayılan haller 

MADDE 84. — Taşıt ve araç sürücüleri trafik 
kazalarında; 

a) Kırmızı ışıklı trafik işaretlerinde veya yet
kili memurun dur işaretinde geçme; 

b) Taşıt giremez trafik işareti bulunan karayo
luna veya bölünmüş karayolunda, karşı yönden ge
len trafiğin kulandığı şerit rampa veya bağlantı yol
larına girme, 

c) İkiden fazla şeritli taşıt yollarında, karşı yön
den gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne 
girme, 

d) Arkadan çarpma, 
e) Geçme yasağı olan yerlerde geçme, 
f) Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış 

yapma, 
g) Şeride tecavüz etme, 
h) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, 
ı) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önce

liğine uymama, 
j) Manevraları düzenleyen genel şartlara uy

mama, 
k) Yerleşim birimleri dışındaki karayolunun ta

şıt yolu üzerinde, zorunlu haller dışında park etme 
veya duraklama ve her durumda gerekli tedbirleri 
almama, 

1) Park için ayrılmış yerlerde veya taşıt yolu dı
şında kurallara uygun olarak park edilmiş taşıt ve 
araçlara çarpma, 

Hallerinde aslî kusurlu sayılırlar. 
Ancak, kazada bu hareketlerden herhangi biri, 

kazaya karışan araç sürücülerinden birden fazlası 

tarafından yapılmış veya kaza bu hareketler dışında 
kurallara, yasaklamalara ve kısıtlamalara, talimatlara 
uyulmaması nedenlerinden doğmuşsa, karayolunu kul
lananlar için kusur oranları Yönetmelikte belirtilen 
esaslara göre tespit edilir. 

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

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

madde ile eski uygulamada olduğu gibi müterafik 
kusur sistemi benimsenmiştir, yani kusurun tecezzi et
mesi kabul edilmiştir. Uygulama da bugüne değin 
böyle olmakta idi; yani bir trafik kazasında bazen 3., 
bazen 5 kişiye kusur bölünmekteydi. Türk Ceza Ka
nunumuzun 455 inci maddesi, kusur durumuna göre 
cezanın 8/1'e kadar indirileceğini yapılan bir değişik
likle kabul ettiğinden, raporlar da 8 üzerinden değer
lendirilmektedir. Söz gelimi park edilmesi yasak yer
de duran bir araca, arkasından gelen bir araç çarptı
ğında bu araç yolun ortasında kalsa ve arkadan sü
ratle gelen bir üçüncü araçta buna çarpsa, üçüde ku
surlu addedilebilir. Şöyle ki, park edilmeyecek yere 
park ettiğinden 8/2 ona, arkadan gelen araç ki, bu 
maddede belirtildiği gibi aslî fail olabilir, duran bir 
araca çarptığından 8/4 ona ve arkadaki araç da, du
ramayacak şekilde veyahut sürat hadlerine uymaya
cak şekilde meskûn mahalde 50 kilometreden fazla 
süratle geldiğinden 8/2'de ona veriilyor. Bu arada ko
nu daha da genişletilirse yolun trafik işaretleri düzen
li yapılmadığından kamu kuruluşlarına da kusur izafe 
edilebilir. 

Şimdi kusur bu şekilde 3'e, 4'e, 5'e bölünüyor ve 
bazen de aslî failin kim olduğu belli olmuyor. Oysa 
ki, Batı ülkelerindeki uygulamalarda aslî fail, aslî 
kusur kimde ise, tamamında da o kusurlu oluyor. Bu 
şekilde bölünmeler, ceza uygulaması, hukukî sorum
luluk bakımından büyük güçlükler arz ediyor. Bu
nun yanında da kusur ifaze ederken biraz da ötekine 
verelim 8/1 ona, 8/2 ona; böylece bu işler dağıtılıyor. 

Acaba Kanun Tasarısı hazırlanırken sadece cezaî 
ve hukukî sorumluluğun aslî faile, aslî şekilde kusur
lu olana izafe edilmesi düşünülmedi mi?.. Diğer ül
kelerle bir mukayese yapılamadı mı?.. Ben bunu sor
mak istiyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Uyguner buyurun efendim. 
M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
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Ben de 84 üncü maddenin (d) bendindeki arka- | 
dan çarpma hadisesine dokunmak istiyorum. Burada I 
arkadan çarpma, yani öndeki arabaya çarpan kimse I 
asıl kusurlu olarak kabul edilmek istenmektedir ve 
bu tatbikatta da böyledir, yani tutulan trafik rapor
ları genellikle arkadan çarpana kusur izafe etmekte, I 
sanki yanlış park etmiş veya birdenbire arkadan ge- I 
lip de aradaki boşluğa süratle giren ve arkadan ge- I 
len arabaya da durmak için hiç bir zaman ve imkân 
tanımayan vasıtaların hiç bir kusuru yokmuş gibi, 
arkadan çarpan devamlı kusurlu olarak kabul edil
mek temayülü gösterilmiş ve tatbikat da bu yolda 
yürütülmek istenmiştir. Oysa ki, bizim yaptığımız 
adlî tahkikatlar da çok zaman mesala virajdan he- I 
men sonra park ediyor ve arkadan gelen araba virajı I 
döner dönmez oraya park edilmiş bir kamyon bulu
yor ve kamyonun altına giriyor. Orada yanlış park 
eden arabanın hiç bir kusuru olmayacak mı? Yine 
arkadan gelen bir araba önden giden arabayı süratle 
solluyor ve daha önden giden araba ile ikisinin ara
sına giriyor, arkadan gelen .arabanın tedbir almasına 
fırsat ve imkân kalmadan araya giriyor ve arkadan I 
gelen süratini ayarlayamadığı için çarpmak zorunda I 
kalıyor. Bu gibi hadiselerde arkadan çarpanın asıl ku- | 
surlu olarak kabul edilmesi gibi bir netice hâsıl olu- | 
yor ki, bu tatbikatta birçok yanlış uygulamalara yol I 
açıyor. Bu (d) fıkrasının maddeden çıkarılması gere- I 
kir. 

Yine Sayın Güray da temas ettiler; (i) bendinden I 
sonraki fıkrada, «aslî kusurlu sayılırlar» tabiri, teri- I 
mi kullanılmış. Aslî Kusurlu değil de «asıl kusur» I 
olması lazım veya buna da hiç lüzum yok, çünkü I 
müteakip fıkrada eğer başka kusurlular varsa, kusur I 
derecelerine göre onlara da kusur izafe edilebilecek I 
son fıkra hükmüne göre, bunun için burada «asıl I 
kusurlu» tabirine de lüzum yok, «hallerinde kusurlu 
sayılırlar» tabirlerinin kullanılması kâfidir ki, yuka- I 
rıdaki hadiseleri birer karine olarak kabul ediyor ve I 
diğer hadiseleri de kusur nispetine göre kusuru ara- I 
larında paylaştırıyor. Bu duruma göre bu fıkradaki I 
«aslî» kelimesinin madde metninden çıkarılması uy- I 
gun olacaktır. Arz ederim. I 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKİÂİ BAYER — Sayın Balkan, de

ğerli üyeler; 

I Trafik Kanununun sürücülerle ilgili en önemli 
I maddesi ve günlük yaşantımızda mahkeme koridor-
I larını dolduran maddesi budur. Kanunun gerekçesi-
I ni okuduğumuz zaman bize diyor ki Kanunun ge

rekçesi; 130 614 trafik kazası. Hangi kazalar?.. İşte 
I şu hatalardan doğan kazalar. Kaç kişi ölmüş?. 

14 488 kişi. 
I Bu kadar mühim maddede, Sayın Güray'ın be

lirttiği gibi, «Karayolunu kullananlar içirt kusur oran
ları yönetmelikte belirtilir» diye bütün bu kusurla-

I rın, aslî ve tali kusurların nasıl ve ne şekilde olacağı 
şu kadar büyük bir kanunda daha açık belirtilmesi 

I lazımdı. 
I Biz sağa dönüşün cezasını burada yazıyoruz, aslî 
I ve tali kusurların nasıl olduğunu Kanunda beürtmi-
I yoruz. Çok büyük hata ve noksandır. 
I Vatandaşı mahkeme kapılarında süründüren mad

de budur. Bugün bu konu devamlı surette karşılıklı 
münakaşalar ve müzakereler neticesinde de; kusur 
tespitlerinde sekiz oranının bazen zabıtlarda dahi de
ğiştiğini gözümüzle gördük, kendimiz de bazı husus-

I larda bunu tespit etmiş bulunuyoruz. 

Bu bakımdan, Sayın Güray'ın belirttiği gibi, ku-
surun tecezzi etmesi prensibine göre maddenin ye-

I niden açık ve seçik belirtilmesi lazım. Zira madde-
I nin sonunda, (a) fıkrasından (1) fıkrasına kadar beîir-
I tilen durumlar için «Hallerinde aslî kusurlu sayılır-
I 1ar» denmektedir. Daha sonra ise «Bunların kusur 
I oranları Yönetmelikte...» deniyor. Bu yönetmelikte 
I nasıl belirtilecek?.. Vatandaşı mahkeme kapılarına 
I düşüren bütün husus budur. Biz sağa dönmeyi, so-
I la dönmeyi burada açıklarken neden bunu Komis-
I yon ve Hükümet açıklamamıştır?.. 
I Arz ederim. 

BAŞKAN'— Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Buyurunuz Sayın Demire]. 

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

I MİREL — Sayın Başkanım, bu konuda Sayın Gör-
I gülü cevap arz edecekler. 

BAŞKAN — Hayhay efendim, buyurunuz Sa
yın Görgülü. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 
GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan; 

Sayın Güray, «Aslî kusur konusunda, acaba ya
bancı ülkelerden de incelenerek bir sonuca varılma
sı daha iyi olmaz mı?» dediler. 
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Şunu hemen arz etmeliyim ki, kusur konusunda 
bu madde değişik yerlerde, değişik şekillerde 'fark
lılıklara uğradı. En sonunda Adalet Bakanlığımızın, 
üniversitelerimizin hukukçularını da davet etmek su
retiyle bu kusur konusu; hatta bakınız yan başlığı 
bile değişiktir, birinde «Tam kusur» demişiz, bir yer
de «Aslî kusurlu» diyoruz, onun da belki düzeltil
mesi gerekir. Onun için, yabancı ülkelerdeki uygula
ma ile birlikte aslî kusurlunun ne olacağının da bir 
kere tadat edilmesi gerektiğini burada kabul ederek 
birer birer saymış olduk. 

Ayrıca Sayın Uyguner, «Arkadan çarpma her za
man aslî kusuru oluşturmaz» buyurdular. Doğrudur; 
ancak olayın şartlarına göre bu kusurlu ortaya çıka
caktır, nihayet hâkimin yapacağı değerlendirmeye gö
re ortaya çıkacaktır. Elbette ki biz normal olarak 
nizamî duran araca arkadan çarpmayı öngörmüşüz-
dür; ama gayri nizamî duran bir araca çarpmanın 
elbette ki aslî kusurlusunun tayini daha farklı ola
caktır. 

Sayın Bayer de «Bu aslî kusuru Kanunda açıkça 
niye tarif etmedik?.. Yönetmelikte bunu nasıl belir
teceğiz?..» diyorlar. 

Aslında bu Kanunda aslî kusurlunun biz genel 
hatlarıyla çerçevesini çizmiş bulunuyoruz; ancak 
çok ayrıntısına inmek mümkün de olamamıştır. Bu
nun daha ayrıntılı olarak yapılması konusunda hu
kukçularımızdan istirhamda bulunmuştuk; ama mad
de yoğrula yoğrula nihayet huzurlarınıza bu haliy
le gelmiş bulunuyor. 

Maddenin bu haliyle kabulünü takdirlerinize arz 
ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Görgülü. 
Değerli üyeler, maddeyle ilgili iki önerge var; 

okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülen Trafik Yasa Tasarısının 84 üncü mad
de başlığındaki «tam» kelimesinin «aslî» olarak de
ğiştirilmesini saygı ile öneririm. 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 84 üncü maddesi

nin (d) bendinin metinden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Turgut TAN M. Fevzi UYGUNER 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Çakmakçı. 
A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Efendim, bu 

ırıadde düzenlenirken «Tam kusur halleri» diye sıra

lanmıştı. «Ancak» ile başlayan bir fıkra eklendi Ko
misyonda. Otomatikman arkadan çarpmada mutlaka 
arkadan gelen tam kusurlu olmayabilir; Sayın Uy-
guner'in söylediği gibi, öndeki beklenmedik ani bir 
fren yapmıştır, belki aslî kusurlu öbürü olabilir, işte 
madde bunu tartışmaya imkân verebilecek bir elasti
kiyet kazansın diye «Ancak» ile başlayan ibare dü
zenlendi. Ancak yanlışlık olacak herhalde, maddenin 
başlığı yine «tam kusur» diye yazılmıştır. Artık tam 
kusur, tartışmasız tam kusur terkedildiğine, aslında 
da «aslı kusur, aksi% ispat edilebilir kusur» dendiği
ne göre, madde başlığındaki «tam» kelimesinin «aslî» 
olarak değiştirilmesi gerekir. 

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

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Sayın Başkanım, öneri yerindedir, «aslî» 
olarak değiştirilmesine katılıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylatmaya gerek görmüyorum, «aslî» 

olarak Genel Kurula bilahara sunacağım. 
Sayın Uyguner madde üzerinde konuştular, o ba

kımdan kendilerine söz veremiyorum. Sayın Tan, bu
yurunu?'. 

TURGUT TAN — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Aslında çıkarılmasını önerdiğimiz maddenin (d) 
bendi, uygulamada da yaygın olarak kabul görmüş 
ve kabul görmekte olan bir anlayışın yasal hale geti
rilmesidir; arkadan çarpanı aslî kusurlu saymak... 

Sayın Uyguner konuşmalarında gerektiği kadar 
açıklıkla konuyu anlattılar, tekrar aynı noktalara 
dönmek istemem. Bu özellikle ülkemizde, Sayın Hü
kümet Temsilcisinin söyledikleri gibi nizamî durana 
arkadan çarpan elbette ki aslî kusurludur; ama trafik 
içerisinde her gün öyle durumlarla karşılaşmaktayız 
ki ve özellikle bunu taksiler ve dolmuşlar yapmak
tadır, gayri nizamî şekilde öne geçmeler, ani duruş
lar olmaktadır. İşte bu yasal hale getirilirse tam ku
surlu sayma anlayışı Yasadan da destek görecektir 
ve bu da bir haksızlığa yol açacaktır. Bunu önlemek 
açısından bu (d) bendinin çıkarılmasını önerdik. El
bette ki olayın durumuna göre bu zaten takdir edi
lecektir; ama bunu bu şekilde yasal bir temel ka
zandırarak bu hale getirmeyelim diye düşündük. 

Saygılarımızla arz ederiz. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergenin lehinde aleyhinde söz isteyen sayın 

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

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım, önergeye katılmıyoruz, 
metinde, «Ancak»'diye başlayan son fıkrada gerekli 
cevap yardır. Arkadan vuran yüzde yüz kusurlu de
mek değildir. Halin icabına göre bunu hâkim takdir 
edecektir. 

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

GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan; arkadan çarpma ola
yında aracın güvenli mesafede trafiği izlemesi isten
mektedir. Zaten istatistikler arkadan çai-pan araçla
rın aslî kusurlu olduklarını da ortaya Soymaktadır. 
Bunun kalkması halinde, esas ortadan kalkıp istisna 
esas olmaya yönelecektir. Hatalıdır, yanlıştır bizim 
görüşümüze göre. Arkadaki araba önceki arabayı gü
venli bir mesafede takip etmek, önde giden arabanın 
her an durabileceği ihtimalini, varsayımını daima 
düşünmek zorundadır, yani sorumluluğun arkadan 
çarpan araca ait olma ilkesini bu yönden buraya 
uzun uzun tartışmalar sonucunda koyduk. Bu sıra
lama kolayca çıkmadı Sayın Başkan. Bunun için bu 
(d) bendinin çıkarılmamasını arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, Sayın Komisyon ve Sayın Hükü

met önergeye katılmıyor. Dikkate alınmasını oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Madde üzerinde sorusu olan sayın üyeler?.. Sayın 
Barangil, Sayın Akkılıç, Sayın Gelendost. 

Sayın Barangil, buyurun. 
İBRAHİM BARANGİL — Sayın Başkan, mad

denin son fıkrasında «Kusur nispetlerinin tespiti yö
netmelikte gösterilecektir.» diyor. Yanlış bilmiyor
sam bundan önce trafik zabıtasının kusur nispeti 
tespit etme görev ve yetkisi yoktu. Bu Tasarıyla bu 
yetki oraya mı verilecek? Bunun açıklanmasını istir
ham edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Akkılıç, buyurun. 
MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, biraz evvel 

tahmin ediyorum ki, Sayın Koran mütemadiyen şo
förlere, sürücülere ceza veriyoruz dediler. Burada da 

(e) bendinde geçme yasağı olan yerlerden geçme... 
Gayet tabiî doğru; ama bunda sadece sürücü mü ha
talı? Acaba trafiği düzenleyen kuruluşta bir hata yok 
mu? 

Şuradan aşağı indiğiniz zaman, Emekli Sandığına 
varmadan sola dönen bir sokak vardır; ismini bilmi
yorum, yeni Başbakanlık binasına doğru giden cadde. 
İki taraflı sağlı, sollu ve dikine park ediliyor ve 2 gi
diş, 2 geliş var; birer gidiş ve geliş işgal edilmiş du
rumda, ortada da kalın bir çift çizgi var. Tek şerit 
var, bir araba orada duruyor. Siz geçtiğiniz an ceza 
vereceksiniz. Acaba burada trafiğin hatası yok mu? 
Bunu rica ediyorum, bu gibi hallere dikkat etmelerini, 
bu gibi hallerde de oranın çift çizgi halinde değil de, 
ona geçme imkânı veyahut oradan park imkânım 
kaldırmaları lazım. Bu da olmadığına göre... Güven 
Sokağında, mutlaka giden gelen aracın birisinin dur
ması lazım; ama orada 20 metrelik bir yer vardır, 
oraya geçiş yasağı konuldu; mutlaka aşağıdan çıkar
ken duracaksınız. Trafik önemli ölçüde aksıyor ve 
burada tahmin ediyorum ki, trafiği uygulayan kuru
luşların biraz hatasıdır. 

Bu konuda ne düşünürler? Yani niye mütemadi
yen sürücüyü hatalı buluyor da, trafiği düzenleyen 
kuruluşlar kendilerini bu yönde düzenlemiyorlar veya 
sürücüye kolaylık sağlamıyorlar? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gelendost, buyurun. 
HALİL GELENDOST — Efendim, öyle haller 

oluyor ki, Önden seyreden aracın önüne geçmek için 
sağdan geçişler oluyor. Bahusus babasının arabasını 
kaçıran veya sevgilisine gösteri yapmak isteyen gençler 
aracın sağına dalmak suretiyle oradan öne geçmek 
istiyorlar, öndeki araç da sağa sapmak suretiyle pek-
çok kazalar oluyor. Bu gibi hallerde vukubulan ka
zalarda arkadan gelen, bu şekilde seyreden ve kazaya 
sebep olan araç, kazaya sebebiyet veren niçin aslî 
fail olarak sayılmamıştır? Onu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Dernirel. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MIREL — Efendim, Sayın Barangil «Tasarıda yö
netmelikte esaslar tespit edilecektir diyor» dediler. 

Şimdi, yönetmelikte suçun iz ve delilerinin tes
piti esasları yer alacaktır ve bu tespit edilen esaslara 
göre de bilirkişiler suç kusur nispetini tayin edecek-
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lerdır. Dolayısıyla hâkimler tayin edecektir. Metin 
hu yönden maksada uygundur; arz ederim. 

Sayın iBarangil'e hu şekilde cevap arz etmiş olu
yorum. Sayın Akkılıç'a Sayın Görgülü cevap arz ede
cekler. 

•BAŞKAN — Buyurun Sayın Görgülü. 
ıtÇTŞLERt BAKANLIĞI TElMSÎLCTSt FAHRÎ 

GÖRGÜLÜ — Sayın IBaşkan, 

Elbette ki, idarenin yaptığı düzenlemelerde birta-
takım hatalar vardır. Biz zaten bu hataları düzeltmek 
için hepimiz kamu görevi yapıyoruz ve umuyorum 
ki, belirttikleri bu hataları heügün her il kendi düze
yinde ele almaya çalışmaktadır. Yalnız bugüne kadar 
hukukî bazı yetkiler, bazı imkânlar her zaman ida
relerin elinde bulunmuyordu. IBu Kanun Tasarısıy
la bu yoldaki düzenlemelerini idare hem daha çok 
yetkileri içinde olacak, (hem de daha çok sorumluluk
ları içinde olacak ve bunları çözeceğimizi umuyorum. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gelendos'ta da bir cevap rica edeyim. 

BASKİAN — Değerli üyeler; 120 nci Birleşimi
mizin ikinci Oturumunu açıyorum. Görüşmekte ol
duğumuz Karayolları Trafik Kanunu Tasarısının 
ı85 inci maddesinde kalmıştık. 

85 inci maddeyi okutuyorum : 

KISIM - VIII 
'Hukukî Sorumluluk ve Sigorta 

IBÖLÜM - I 
İşletenin Hukukî Sorumluluğu 

İşletenin sorumluluğu 
MADDE 85. — Bir motorlu aracın karayolunda 

işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına 
veya bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, mo
torlu aracın işleteni bu zarardan sorumlu olur. 

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

Sayın Gelendost zannediyorum «sağdan geçişler 
oluyor ve dolayısıyla çarpmalar vuku buluyor. 'Bu 
şekilde çarpmalarda arkadan gelen neden aslî kusur
lu olmuyor?» dediler. 

Bir defa sağdan geçişe maddenin (f) bendinde 
yer verilmiştir. Araçları sağdan geçmek genel kural 
olarak yasaktır. Bu şekilde bir çarpışmada aslî kusur
lu olacaktır sağdan geçen araç. 

Arz ederim, 

BASKİAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, bu maddenin başlığı «tam» yeri

ne «aslî» kelimesi konmak suretiyle değiştiriliyor, 
«aslî kusur» oluyor. Maddeyi bu küçük değişiklikle 
oylarınıza sunuyorum. IKabul edenler.. Etmeyenler,. 
Madde kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler, IBirleşime 20 dakika ara veriyo
rum. 

Kapanma Saati : 16.40 

Park eden bir motorlu aracın sebep olduğu trafik 
kazasından dolayı işletenin sorumlu tutulabilmesi 
için, zarar görenin, kazanın oluşumunda, işleten veya 
eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere ilişkin bir 
kusurun varlığını veya araçtaki bozukluğun kazaya 
sebep olduğunu ispat etmesi gerekir. 

İşleten, hâkimin takdirine göre, kendi aracının 
katıldığı bir kazadan sonra yapılan yardım çalışma
larının sebep olduğu zararlardan da sorumlu tutula
bilir. Ancak, bu durumda, işletenin sorumlu kılına
bilmesi için, kazadan kendisinin sorumlu olması ve
ya yardımın doğrudan doğruya kendisine ya da araç
ta bulunan yolculara yapılması gerekir. 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KtfTAPÇlGİL 
KATİP ÜYELER : M. Talât SARİAÇOĞLU, Erdoğan BAYIK 
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İşleten, aracın sürücüsünün ya da aracın kullanıl
masına katılan yardımcı kişilerin kusurundan, kendi 
kusuru gibi sorumludur. 

BAŞKAN — 'Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı? 

HALİL EVLÎYA — Sayın Başkanım, müsaade 
eder misiniz? 

(BAŞKAN — Sayın Evliya, söz istiyorlar. Başka 
söz İsteyen?.. Yok. 

İSA VARDAL — Sorum var Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Hay hay Sayın Vardal. 
Buyurun Sayın Evliya. 

(HALİL EVLİYA — Sayın Başkanım; arkadaşı
mız maddeyi okurken 

«Bölüm VIII» dediler, «'Kısım VIII» olacak, Son
ra; «Hukukî Sorumluluk ve ISigorta» olacaktır. Da
ha sonra; «(Bölüm I» ve «İşletenin Hukukî Sorum
luluğu» şeklinde düzeltme olacaktır. Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun kabul ettiği metin
de başlık 'böyledir. Zabıtlara doğru geçsin diye arz 
©diyorum. 

BAŞKAN — ISayın Divan Üyesi, tabiî ne metin 
verilmişse onu okudu, yanlış yazılmış efendim. 

Şöyle olacak; 
«(Kısım VIII, Hukukî (Sorumluluk ve Sigorta», on

dan sonra «Bölüm I, İşletenin Hukukî Sorumluluğu» 
şeklinde olacak^ 

Teşekkür ederim Sayın Evliya. 
Başka söz isteyen olmadığına göre Sayin Vardal, 

sorunuzu sorabilirisiniz? 
İSA VARDAL — Sayın Başkanım; maddenin 

ikinci fıkrasında; 

«IPark eden bir motorlu aracın sebep olduğu tra
fik kazasından dolayı işletenin sorumlu tutulabilme
si için, zarar görenin, kazanın oluşumunda, işleten 
veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere ilişkin 
Ibir kusurun varlığını veya araçtaki bozukluğunu ka
zaya sebep olduğunu ispat etmesi gerekir.» denmek
tedir. 

Burada ispat yükümlülüğü, yani kusur varsa is
pat yükümlülüğü zarar görene yüklenmiştir. Halbu
ki işletenin kendisinin kusuru 'olmadığını ispat etme
si lazımdır. Bu yükümlülüğün zarar görene yükletil-
mesinin nedenleri nedir? Bu konuda açıklama yapı
lırsa memnun olacağım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka sorusu olan sayın üye?.. Yok. 

Cevap vermek üzere buyurun Sayın Adıbelli. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NEC

DET ADIBELLİ — Sayın (Başkanım; aslında park 
eden ıbir taşıtın sebebiyet vermiş olduğu kaza bura
da söz konusu ediliyor. Park eden taşıt, trafik kural
larına uygun olarak park etmiş vaziyette, bir başka 
taşıtın sebebiyet vermiş olduğu kaza söz konusu. Bu 
nedenle madde bu şekilde düzenlenmiş oluyor. Yani 
park eden bir taşıtın sürücüsü bütün kurallara uy
mak suretiyle park kurallarına uymak suretiyle parfc 
etmiş İse ve bir başka taşıtın buna uymak suretiyle 
kazaya sebep olmuş ve zarara uğramış ise bu hüküm 
uygulanır. 

Arz lederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU. — Sayın Başkanım, 

müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Uzunoğlu. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım; 

maddenin son fıkrasında 

«İşleten, aracın sürücüsünün ya da aracın kulla
nılmasına katılan yardımcı kişilerin kusurundan, ken
di kusuru gibi sorumludur.» denmektedir. 

Burada ya şoför, yahut onun yardımcısı söz ko
nusudur. Elbette ki bunların fiillerinden, eğer kusur
lu bir fiil işlemişlerse o fiillerden işleten sorumlu bu
lunacaktır. Ancak trafik malî mesuliyet sigortasında-
ki durum bakımından, kusursuz olduğu hallerde, ör
neğin vasıtayı kullananın trafik malî mesuliyet sigor
tasından yararlanması söz konusu değil; ama bugün 
otobüslerde genellikle bir de yardımcı bulunmakta
dır, ıBu durumda, eğer kazanın olmasında yardımcı
nın kusuru yok ise, bu şahsın da otobüsteki diğer 
yolcular gibi üçüncü şahıs olarak telakki edilmesi 
lazım gelir. Komisyon da bunu bu şekilde mi anlı
yor? Bunun açıklanması ve zabıtlara geçmesi faydalı 
olacaktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğ
lu. 

Buyurun Sayın Gürtan. 
HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım, ikinci 

fıkradaki «park eden» Sayın Hükümet Temsilcisinin 
verdiği açıklamadan sonra, «usulünce park eden» de
mek gerekiyor. «Usulünce park eden bir motorlu ara
cın sebep olduğu trafik kazası» Acaba, usulünce park 
eden bir araç, trafik kazasına sebep olur mu yoksa 
kazaya mı uğrar?.. Bunun açıklığa kavuşturulması 
lazım. Buradaki ifade, yapılan açıklama usulünce 
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park eden motorlu aracın sebep olduğu trafik kaza
sı. Bir defa usulünce park eden bir araç trafik kaza
sına sebep olmaz, ancak kazaya uğrar. Dolayısıyla 
bu maddeye mutlaka bir açıklık getirilmesi lazım. 

Sanırım hukukî bir şeylik var burada, hukukçu 
arkadaşlarımız meseleye müdahale ederler ve eğer bu 
maddenin olması lazım geldiği şekilde tedvin edil
mesini sağlarlarsa, tahmin ederim ileride bir karışık
lığa neden olunmamış olur. 

Bunu arz etmek için söz aldım, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Sayın Uzunoğlu'na ve Sayın Gürtan'a bir cevap 

lütifen. Sayın Adıbelli, buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TÖMİSİLOiSjt NEC

DET ADIBELLİ — Sayın Başkanım, usulüne uy
gun; yani trafik kurallarına uygun şekilde park et
miş bir motorlu taşıt, sürücüsünün veya işleten ola
rak sahibinin elinde olmayan sebeplerle, örneğin park 
ettiği yerde teknikjb'ir arızadan dolayı, örneğin fren 
sisteminin boşalmış olup meyilli bir yolda kayıp bir 
başka taşıta hasar vermiş olması buna bir örnek teş
kil edebilir. Bu şartlar altında eğer meydana gelmiş 
olan kaza gerçekten sürücüsü veya sahibi tarafından 
bütün tedbirler alınmış olarak bırakılıp, ama sonra
dan elinde olmayan nedenlerle, biraz önce ifade et
miş olduğum fren sisteminin boşalıp bir başka taşı
ta, önündeki bir taşıta hasar vermiş olması veya usu
lüne uygun park etmiş, kurallara uygun park etmiş 
bir taşıta diğer seyir halinde olan bir taşıt şoförünün 
kusuru neticesi kaza sonunda vermiş olduğu hasar, 
buna örnek teşkil edebilir. Bu açıdan madde mütalaa 
edilmemiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Demirci. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DİŞİLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
M'İREL — Sayın Başkanım, Sayın Uzunoğlu, «Sürü
cünün yanında üçüncü şahıs durumunda olan yar
dımcıları kusursuz olduğu zaman, üçüncü şahıslar 
gibi mütalaa edilmesi lazım» diyorlar. Zaten madde 
iyi tetkik edilirse, kusurlu olduğu takdirde işleten so
rumlu tutulacaktır. Kosursuzsa o zaman işletenin bü 
sorumluluğu bahis konusu olmayacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, müsaade eder 

misiniz?... 
İSA VARDAL — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bilge'ye söz vereyim, sonra 

Sayın Vardal size tekrar vereyim, zannederim sizin 

' sorunuzu tam manasıyla anlayamadıkları için tekrar 
konuşmak istiyorsunuz, hay hay Sayın Vardal. 

Sayın Bilge, buyurun. 

NECİP BİLGE — Çok önemli bir madde üze
rinde duruyoruz. Malum olduğu üzere, haksız fiiller
den dolayı sorumluluk kusura dayanır. Bu kusurun 
da esas itibariyle mağdurca ispat edilmesi gerekir, 
prensip bu. Borçlar (Kanunumuzun 41 inci maddesi 
bunu öngörmektedir; yani birisi diğerine zarar Ver
diği takdirde, mağdur olan taraf, karşı tarafın kusu
runu ve kendisinin uğradığı zararı ispat etmek zo
rundadır, prensip bu. Ancak, bazı haller vardır ki," 
burada kusurun ispatını mağdura yüklemek adalete 
uygun düşmemektedir. Bunun da Borçlar Kanunu
muzda bazı örnekleri bulunduğu gibi, Trafik Ka
nunumuzda da bunun bir örneği bulunmaktadır. 
Maddenin birinci fıkrası bununla ilgili bulunmakta
dır; çünkü burada işleyen bir makine söz konusudur 
ve bir risk yaratmaktadır, buna risk mesuliyeti, ku
sursuz mesuliyette denebilir. Bu makine motorlu bir 
vasıta olduğu için, onun kusurunun bulunup bulun
madığını mağdur ıtaraf bilemez. Bu itibarladır ki, 
oralarda kusursuz mesuliyet söz konusu olur. Nitekim, 
Borçlar Kanunumuzda da bir binanın yapılmasından 
dolayı bir zarar meydana gelecek olursa, orada mağ
dur taraf ispat etmek durumunda değildir. Karşı ta
raf; hatta bazen kusursuzluğunu ispat etmek imkâ
nını dahi bulamadan sorumlu tutulur, ama onun rü-
cu edeceği yerler bulunabilir. Burada kusursuz bir 
mesuliyet söz konusudur, prensip itibariyle. 

Şimdi, ikinci fıkra, park eden bir motorlu ara
cın sebep olduğu trafik kazasından söz ediyor. Bu
rada da yine mağdur tarafa, mağdur olan kimseye, 
işletene veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişi
lere ilişkin Ibir kusurun varlığının ispat edilmesini 
karşı tarafa yüklüyor ki, bu da kanımca doğru değil
dir. Çünkü, burada da aracın bozukluğundan veya 
üçündü şahsa ait olan bir kusurdan dolayı olduğu
nu madde söylemek istiyor; ama mağdur taraf bu
nu kolayca bilemez. Karşıdan bir otomobil gelmiş, 
yanlış park eden başka bir otomobile çarpmış, bun
dan dolayı bir kaza meydana gelmiş veyahutta biraz 
önce, Hükümet Temsilcisinin söylediği gibi, iyi park 
edilmemiş, yahut makinenin kendisinde arıza var, 
frenler vesaire işlemiyor, işlemeyen bir İrenle oraya 
park etmiş; ama yerin meyilli bulunması dolayısıyla 
da kaymış, ondan dolayı bir kaza meydana gelmiş. 
Freni iyi işliyor muydu, işlemiyor muydu, bunu mağ
dur kendisi-ispat edemez. 

— 787 — 



Danışma Meclisi B : 120 16 . 6 . 1983 O ; 2 

ıBu itibarla Sayın Vardal'ın sorusu yerindedir, 
madde bu bakımdan yeniden düzenlenmeye muhtaç
tır. Yani motorlu bir vasıta olması dolayısıyla ister 
çalışmakta bulunsun, isterse çalışmasın, bir yere park 
edilmiş bulunsun, burada kusurun mağdur tarafa 
yüklenmesi doğru olmaz. Bilakis ispat külfeti şeklin
de değil ise de, «kendisinin kusursuz bulunduğunu; 
yani makinesinde veyahutta işletende veyahutta işle
ten yerine kendisinin kullandığı şahısların herhangi 
birisinde bir kusur bulunmadığını ispat etmek sure
tiyle kendisini mesuliyetten kurtarabilir» diye bir hü
küm konulması daha uygun olur kanaatındayım. 
'Borçlar Kanunumuzda bunun örnekleri vardır. 

Hayvanların ika ettikleri zarardan dolayı mesu
liyet böyledir. Orada da aynı şekilde isnat külfeti 
ters çevrilmektedir; yani hayvandan zarara uğrayan 
bir kimse, varsa hayvanın kusurlu olduğunu ispat et
mez. Mal sahibi bu hayvanın zarar vermemesi için 
lazım gelen bütün tedbirleri almış olduğunu ispat 
eder ve ona rağmen, zarar meydana gelmiş olursa, 
sorumluluktan kurtulabilir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Vardal, zannederim ıgerek kalmadı değil 

mi artık?.. 
ÜSA VARDAL — Sayın Başkan, Sayın Hocam 

etraflı şekilde açıklama yaptığı için, ben de aynı açık
lamaları yapmak istemiyorum. Asıl olan kusurun olup 
olmadığının zarara sebebiyet veren kişi tarafından 
bu gibi hallerde ispat edilmesi gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Demirel yahut Sayın Adıbel-
li, buyurun. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Sayın Başkanım, maddeyi geri alarak ye
niden tanzim etmemiz uygun olur. İkinci fıkrayı ye
niden değiştirmemiz lazım. 

BAŞKAN — İsabetli bir karar. 85 inci maddeyi 
Komisyona veriyorum. 

86 ncı maddeyi okutuyorum. 
İşletenin sorumluluktan kurtulması veya sorum

luluğun azaltılması 

MADDE 86. — İşleten, kendisinin veya eylem
lerinden sorumlu tutulduğu kişilerin kusuru bulun
maksızın ve araçtaki bir bozukluk kazayı etkilemiş 
olmaksızın, kazanın bir mücbir sebepten veya zarar 
görmenin yahut bir üçüncü kişinin ağır kusurundan 
ileri geldiğini ispat ederse sorumluluktan kurtulur. 

Sorumluluktan kurtulamayan işleten, kazanın olu
şundan zarar görenin kusurunun bulunduğunu ispat 

ederse, hâkim, durum ve şartlara göre tazminat mik
tarını İndirebilir. 

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

Sorusu olan sayın üye?.. Sayın Vardal. 
©uyurun Sayın Vardal. 

İSA VARDAL — Sayın Başkan, şahsi kanıma 
göre; 86 ncı maddenin 85 inci maddeyle sıkı bir iliş
kisi var. ıBu iki maddeyi birlikte mütalaa etmekte ya
rar var kanısındayım; çünkü aynı konuları düzenli
yor. IBiraz evvel tartıştığımız fıkra ile bu madde ay
nı mahiyette. Kusursuz olduğunu ispat ettiği zaman 
kazaya sebep veren mesuliyetten kurtulacak veyahut 
da kusur durumuna göre hâkim tazminattan indirim 
yapabilecek. Yani 85 inci maddenin ikinci fıkrasıyla 
86 ncı madde aşağı yukarı aynı konuyu kapsıyor. 

.BAŞKAN — Soralım efendim. 
Sayın Erginay, buyurun sorunuzu sorun. 
AKİF EROİNAY — Bendeniz Sayın Vardal'ın 

aksi fikirdeyim. Çünkü ikinci fıkrada bir defa park 
eden bir araba söz konusu değil, işlemekte olan bîr 
araba söz konusu. Üstelik mesuliyetin demin Sayın 
IBilge'nin anlattığı hükümlere de uyduğunu görüyoruz. 
O anlamda 85 inci madde ile 85 inci maddenin ikinci 
fıkrasını birbirine bağlamak suretiyle bunun geriye 
alınmasının uygun olmadığı kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sorusu olan sayın 
üye?.. Yok. 

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

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

87 nci maddeyi okutuyorum: 
Genel hükümlerin uygulanması 
MADDE 87. — Yaralanan veya ölen kişi, hatır 

için karşılıksız taşınmakta ise veya motorlu araç, ya
ralanan veya ölen kişiye hatır için karşılıksız verilmiş 
bulunuyorsa, işletenin sorumluluğu ve motorlu ara
cın maliki (ile işleteni arasındaki ilişkide araca gelen 
zararlardan dolayı sorumluluk, genel hükümlere tabi
dir. 

Zarar görenin beraberinde bulunan bagaj ve benze-
zeri eşya dışında araçta taşınan eşyanın uğradığı za
rarlardan dolayı işletenin sorumluluğu da genel hü
kümlere tabidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 
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Sorusu olan Sayın üye?.. Yok, 
Sayın Komisyonun, Sayın Hükümetin bir 'diyece

ği var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: iKabul edenler.. 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
88 inci maddeyi okutuyorum: 
Zarar verenlerin birden fazla olması 
MADDE 88. — Bir motorlu aracın katıldığı bir 

kazada, bir üçüncü kişinin uğradığı zarardan dolayı, 
birden fazla kişi tazminatla yükümlü bulunuyorsa, 
bunlar müteselsil olarak sorumlu tutulur. 

Birden fazla kişinin sorumlu olduğu durumlarda, 
bunlar arasındaki ilişki bakımından zarar, onayın bü
tün şartları değerlendirilerek (paylaştırılır. Özel du
rumlar ve özellikle araçların işletme tehlikeleri, za
rarın iç ilişkide başka türlü paylaştırılmasını haklı 
göstermedikçe, işletenler, kusurları oranında zarara 
katılabilir. 

İBAŞKAN — 'Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Sorusu olan sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyonun, Sayın Hükümetin bir diyece

ği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
89 uncu maddeyi okutuyorum: 
İşletenler arasında zararın tazmini 

MADDE 89. — IBirden çok motorlu aracın katıl
dığı bir kazada işletenle/den biri bedensel bir zarara 
uğrarsa, özel durumlar ve özellikle işletme tehlikele
ri başka türlü paylaştırmayı haklı göstermedikçe, ka
zaya katılan araçların işletenleri kendilerine düşen 
kusur oranında^ zararı gidermekle yükümlüdürler. 

İşletenlerden birine ait bir şeyin zarara uğraması 
halinde, zarar -gören, ancak zarar veren işletenin ve
ya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kimsenin kusuru 
veya geçici olarak temyiz gücünü kaybetmesi ya da 
zarar verene ait araçtaki bir bozukluk yüzünden za
rarın vuku bulunduğunu ispat ederse, zarar veren 
işleten tazminatla yükümlü tutulur. 

Tazminatla yükümlü olan işletenler, zarar gören 
işletene karşı müteselsilen sorumludurlar. 

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

'Sorusu olan sayın üye?.. Yok. • 
Sayın Erginay, redaksiyonla ilgili olarak buyu

run. 
AKİF ERGİNAY — Sayın İBaşkan, ikinci fıkra

nın alttan ikinci satırdaki, «ederse» kelimesi ile yu
karıdaki «kaybetmesi» kelimeleri birbirini tutmuyor. 

Onun İçin, «ederse» kelimesinin «etmesi» olarak de
ğiştirilmesi ve «halinde» kelimesinin buna eklenmesi 
lazım. 

'BAŞKAN — Hay hay, soralım efendim. Teşek
kür ederim. 

Buyurun Sayın D emir el. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HİAKKI DE-
MİREL — Efendim, «İspat etmesi halinde» tabiri 
doğrudur, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İSayın Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCM NEC-

IDÎET ADIBBLL1 — Uygundur efendim. 
•BAŞKAN — İSayın üyeler, 89 uncu maddeyi Sa

yın Erginay'ın yapmış olduğu değişiklikle oylarınıza 
sunuyorum1: iKabul edenler.. Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

90 inci maddeyi okutuyorum: 
Maddî ve manevî tazminat 
MADDE 90. — Maddî tazminatın biçimi ve kap

samı ile manevî tazminat konularında Borçlar Kanu
nunun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanır. 

Ölen veya yaralananın olağan dışı yüksek bir ge
lirinin bulunması halinde hâkim olayın bütün şart
larını değerlendirerek, tazminatı uygun bir miktara 
indirebilir. 

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

Buyurun İSayın Vardal. 
İSA VARDAL — Sayın İBaşkan, 90 inci madde

nin ikinci fıkrası IBorçlar «Kanununun umumî hüküm
lerine aykırı bir hüküm getirmektedir. Çünkü, hâkim 
tazminatı takdir ederken Borçlar Kanununun 44 üncü 
maddesi uyarınca, tarafların bütün maddî ve sosyal 
durumlarını göz önünde tutarak, kusur oranını da 
tabiî nazarı itibara almak suretiyle tazminata hük
meder. 

ıBurada ölen veya yaralananın olağandışı ve yük
sek gelirinin bulunması 'halinde, yani ölenin veya ya
ralananın olağanüstü bir gelirinin bulunması, tazmi
natın takdirinde bir indirim sebebi sayılmaması la
zım. Bilakis, Borçlar 'Kanununun genel prensipleri, ge-

• rek maddî ve gerekse manevî tazminat davalarında 
yaralananın veya ölenin maddî geliri ne kadar yük
sekse, kazancı ne kadar yüksekse ona göre tazminat da 
yüksek olur. /Bu ise, umumî prensibi ortadan kaldırır 
mahiyettedir ki, umumî hükümlere aykırı bir durum 
yaratıyor. O nedenle bu fıkranın çıkarılmasında ya
rar vardır kanısındayım. 
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iBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
(Sayın, Uzunoğlu, buyurun efendim. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım, 

Sayın Vardal'ın temas ettiği konuya değinecektim. 
Arz ederim. 
Sayın (Bilge, ıbuyurun efendim. 
NECİP (BİLGE. — Muhterem Başkan, sayın ar

kadaşlarım; 
Bu ikinci fıkra Borçlar Kanununun 44 üncü mad

desindeki prensibe aykırıdır. Orada söz konusu olan 
durum şudur: 

Bir haksız fiil neticesinde, haksız fiili yapan kim
senin ödeme kabiliyeti çok az ise veya onun yapmış 
olduğu zarardan dolayı, kendisinin istikbali tehlikeye 
düşecek derecede bir durum ortaya çıkacak olur ise, 
hâkim o zaman tazminat miktarını indirebilir. Fara
za bir şoför bir kaza işledi ve kazanın neticesinde de 
ölüm vesaire vaki olması dolayısıyla diyelim ki, üç 
milyon liralık, beş milyon liralık bir tazminata mah
kûm olacak; fakat şoför bunu ödeyecek durumda de
ğildir: Ailevi durum dolayısıyla, şu dolayısıyla , bu 
dolayısıyla. Yani sebebi ayrı, onları araştıracaktır ga
yet tabiî. Böyle bir durumda o şoföre ö tazminatın 
yüklenmesi onun için yıkım olabilir? İşte böyle 'bir 
durum olursa hâkim tazminat miktarını ve ödeme 
şeklini ayrıca düzenleyebilir, tazminatı indirebilir, 
ödeme şeklini de taksite vesaireye bağlayabilir. Bu
rada tersine bir durum oluyor; ölen veya yaralanan 
çok zengin ise, o takdirdedir ki, tazminat miktarı 
düşürülecek. Peki, ölen veya yaralanan çok zengin; 
fakat sürücü de çok zengin ise ne olacaktır?.. O da 
olabilir; işleten çok zengin ise.. Ona dair bir hüküm 
yoktur. -Bunun karşılığı da olması icap ederdi. Buna 
dair bir hüküm bulunmadığına igöre ve bu fıkra me
denî hukukumuzun, özellikle borçlar hukukumuzun 
esas prensiplerine aykırı düştüğü için bu fıkranın bu
radan çıkarılması gerektiği kanısındayım. 

Teşekkür ederim. 
İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Erginay, buyurun. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, hukuk siste

mi devamlı bir gelişme halindedir. Zamanımızda hâ
kimin takdiri zaten bu yoldadır. Sosyal bünye itiba
riyle de yerine göre hâkimin takdirini kullanması ye
rinde görülür. Şimdi burada ölen veya yaralananın 
hakikaten çok zengin olması halinde karşı tarafın 

.mal varlığına veya gelirine bakılmamasının haklı ol
duğu kanaatındayım. Ben, benden evvelki arkadaş
larımın 'fikirlerinin tamamen tersini düşünüyorum, 
onun aksini düşünüyorum. 

Gerçekten öldükten sonra zaten para almış, para 
gitmiş, bir şey değil; fakat şekil itibariyle karşı tara
fın herhalde zaten ölen veya yaralanan kadar zengin 
olması halinde bu fıkrayı hâkim uygulamaz. Bunu 
şartlarına göre uygular; fakat bugün sosyal istika
met devamlı olarak bazı hallerde mağdurların şu ve
ya bu şekilde hukukun kesin hükümleri muvacehe
sinde değerlendirilmesini amirdir. (Ben bu anlamda 
bu hükmün buraya konduğuna kaniyûm. Yalnız an
lamadığım bir şey var; maddî tazminat olduğu hal
de bu gibi kaza işlerinde manevi tazminat nasıl ola
cak?.. Yani çıkıp da birbirlerine küfür mü edecek
ler, hakaret mi edecekler?.. Hele hele karşı taraf öl
müşse nasıl bir manevi tazminat doğacak, onu bilmi
yorum. Bu bakımdan onun üzerinde de bir sorum 
oluyor; fakat ikinci fıkranın aynen kalması gerekti
ği kanaatındayım. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 

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

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MtREL — Sayın İBaşkanım, yapılan öneriler, kbnuş1-
malar üzerine maddenin ikinci fıkrasının yerinde ol
madığı kanaatına vardık. Maddeden ikinci fıkranın 
çıkarılmasını arz ediyoruz, kabul ediyoruz. 

ıBAŞK AN — Evet efendim. 
Sayın üyeler; 
Maddenin ikinci fıkrasının çıkarılmasına dair Sa

yın Uyguner ve Sayın Uzunoğlu'nun müşterek ve 
ıSayın Vardal'ın da tek olarak verdikleri önergeler 
var; fakat Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet ikinci 
fıkranın çıkarılmasını istedikleri için önergeleri işle
me koymuyorum. 

90 inci maddeyi ikinci fıkrasını çıkararak oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabui 
edilmiştir. 

91 inci maddeyi okutuyorum. 

BÖLÜM - II 
Sigorta 

Malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorunluluğu 
MADDE 91. — işletenlerin, bu Kanunun 85 inci 

maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumlulukla
rının 'karşılanmasını sağlamak üzere malî sorumluluk 
sigortası yaptırmaları zorunludur. 

Zorunlu ımalî sorumluluk sigortasına ilişkin prim
ler peşin alarak ödenir. 

Turistlere ait taşıtlarla, milletlerarası çok taraflı ve
ya 'karşılıklı anlaşmalar kapsamına giren yabancı pla-
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kah taşıtların Türkiye'de geçerli milletlerarası anlaşma
larla kabul edilmiş sigortaları yoksa, bunlar için zo
runlu malî sorumluluk sigortası Türkiye sınırlarına gi
rişleri sırasında yapılır. 

Bu madde hükmüne uymayanlardan ikibin lira 
para ceza/sı alınır. 

Zorunlu malî sorumluluk sigortası bulunmayan ve
ya 106 ncı maddeye göre kamu araçları Garanti Fo
nundan yararlanma kaydı olmayan araçlar trafikten 
men edilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Sa
yın Bayer. 

İSayın Bayer, buyuru efendim. 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 

Şimdiye kadar bildiğimiz (eğer yanlış anlamamış-
sam) trafik sigortası yeni bir isim alıyor; «Malî sorum
luluk sigortası» ismini alıyor, birinci konu bu. İkin
ci konu, iki tane fon teşkil ediliyor. Bunlardan bir 
tanesi, bundan sonra devlet vasıtaları (İki, tadat edili
yor 10,6'ncı maddede) devlete ve kamu tüzelkişiliğine. 
ait olan araçlar için kamu araçları garanti fonu olu
yor. Yani onlar için artık bir trafik sigortası ortadan 
'kalkıyor. Üçüncü olarak, yine sigortalarla ilgili bir ga
ranti ıfbnu teşkil ediliyor. 

Şimdi burada, Türkiye'de bugüne kadar olan iş
lemlerin dışında sigorta şirketleriyle vatandaşların, 
sürücülerin münasebetleri ve zarar ziyan meselesi yeni 
bir sisteme getiriliyor ve bu sistemin bağlantısı ola
rak da 10(6'ncı madde ve «Zorunlu ımalî sorumluluk si
gortası» diye yeni bir sistem geliyor. 

'Burada anlayamadığım bazı hususlar var. Sualleri 
sormadan evvel eğer Hükümet veyahut Komisyon bu 
maddedeki yeni espriyi ve yeni getirilen hususları açık 
ve seçik belirtirse o zaman sualleri sormaktan vazge
çeceğim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür öderim Salyın Bayer. 
Sorusu olan sayın üye?.. Sayın Vardal. 
Sayın Vardal, buyurun efendim. 
İSA VAIRDAL — Sayın Başkan, maddenin birinci 

fıkrasında «Karşılanmasını sağlamak üzere malî so
rumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur» deniyor. 
Şimdi halihazırdaki tatbikatta bir mecburî trafik si
gortası vardır, bir de ihtiyarî malî sorumluluk sigor
tası vardır. Yani vatandaş • mecburî trafik sigortasın
dan ayrı kaisko, yeni üçüncü kişilere karşı vereceği za
rarları karşılamak için ihtiyarî, malî sorumluluk si
gortası yaptırmaktadır. Simidi burada kastedilen mec-
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burî bir sigorta. O nedenle ihtiyarî sigortadan bunun 
ayrılabilmesi için orada «Karşılanmasını sağlamak 
üzere mecburî malî sorumluluk sigortası yaptırmaları 
zorunludur» şeklinde düzeltilmesi gerekip gerekmediği 
'konusunda görüş istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Demirci. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
M1REL — Sayın Başkanım, 6085 sayılı Karayolları 
Trafik Kanununda vatandaşlarımızın «Trafik sigorta
sı» diye isimlendirdikleri sigorta, malî mesuliyet si
gortasıdır. Burada getirilen de aynı şeydir; malî so
rumluluk sigortası. Malî mesuliyet, malî sorumluluk 
sigortası olarak tedvin edilmiştir. Sigorta hukuku ko
nusunda Ticaret Bakanlığı. Temsilcisi arkadaşımız bu
radalar; sözü müsaadenizle ona bırakacağım; daha 
geniş bilgi arz edecek. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Evet, Sigort Murakabe Kurulu Uz
manı Sayın Halim Külünlk, Ticaret Bakanlığını teım-
silen bulunuyorsunuz değil mi efendim?.. 

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HALİM 
KÜLÜNK — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Külünle. 
TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HALİM 

KÜLÜNK — Sayın Başkanım, sayın üyeler; 
Sayın Bayer beyin sorularına cevap vermeye çalı

şacağım. 
Malî mesuliyet sigortası, trafik sigortası mıdır şek

linde sorulan soruyu Sayın Demirel cevaplandırdılar. 
Meri kanunumuzda da bu malî mesuliyet sigortası
dır; ancak tatbikatta bu trafik sigortası olarak adlan
dırılmış, geçmiştir. 

İkinci soruları; «Fonları yaratıyoruz, iki tane fon 
var» dediler. Bu hususta da bilgi arz etmeye çalışa
cağım. 

Halen meri Kanunumuzda iki husus vardır. Bi
risi; özel şahıslara ait olan arabaların mecburî malî 
mesuliyet sigortası yaptırma konusu. Kanunda yine 
bir hükümle bu «Mecburi malî mesuliyet sigortala
rı sigorta şirketlerine yaptırılır» hükmünü taşımak
tadır. Yine aynı maddede, kamu kuruluşuna ait olan 
vasıtaların ise, sigortaları sigorta şirketlerince değil, 
Maliye Bakanlığı emrinde kurulacak bir fondan kar
şılanmak üzere, yapılacağı hükmüne amirdir ve bu
nun bir yönetmelikle tespit edileceği esası belirtil
miştir. Bugün bu fon vardır ve kamu araçları sijşor* 
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ta şirketlerine sigorta ettirilmez, devletin kurmuş ol
duğu bu fondan karşılanır. 

Şimdi, metindeki bu garanti fonu bu anlamda 
kullanılan bir husustur. Yani, yeni bir fon ihdas edil
miş değildir. Ayrı bir fon vardır, o fon yeniden Ka
nuna getirilmiş; o da zarar veren kişinin belli olma
ması halinde onun zararının karşılanmasını öngören 
fondur ki, bu Kanunumuza yeni girmiş olan bir du
rumdur. Sırası geldiğinde onu da izaha çalışacağım. 

Teşekkür ederim. 

İSA VARDAL — Sayın Başkanım, benim soru
ma cevap verilmedi. Orada «Mecburî» kelimesinin 
ilavesi gerekip gerekmediğini sormuştum. 

BAŞKAN — Verecekler efendim. 

TtCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HALİM 
KÜLÜNK — Sayın Başkanım, söyledikleri doğrudur 
sayın üyenin. Bir de ihtiyarî malî mesuliyet sigorta
sı vardır kişinin arzusuna bağlı olarak; ancak bura
da kanunda tedvir edilen husus; halen yürürlükteki 
Kanuna eş olarak, mecburî malî mesuliyet sigortası
dır. Onun dışında bir sigortadan söz edilmiyor ve 
buradaki sigorta da zaten «Zorunludur» lafı geliyor. 
«Malî mesuliyet sigortası yaptırmaya zorunludur.» 
Ayrıca «Mecburi malî mesuliyet' sigortası yaptırma
ya zorunludur» demeye lüzum yoktur görüşündeyiz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Avcı. 

E. YILDIRIM AVCI — Sayın Başkan, Kânun 
hazırlanırken birçok maddelerinin Avrupa ve Ame
rika kanunlarından istifade edildiği burada mütead
dit defalar beyan edildi. Bu sigorta meselesinde za
rara uğrayanların memleketimizde çok az para ala
bildikleri bilinen bir hakikattir. Avrupa sigortası sis
teminde (Müsaade ederseniz bunu kısaca arz edeyim. 
Çünkü, bu Kanun dolayısıyla dış ülkelerden pek mi
sal yeriliyor; sayın üyeler beni de mazur görsünler.) 
eğer normal bir vasıtanın yola çıkabilmesi için Batı 
Almanya'da bir milyon marklık bir sorumluluk si
gortası yaptırması iktiza eder. Bu bizim paramızla 
aşağı yukarı 100 milyon Türk Lirasına tekabül eder. 
Çünkü, bu araba yolda hatalı olarak, iki çocuğa ba
kan bir babaya çarpar onun ölümüne veya yaralan
masına sebebiyet verirse, o çocukların kendi hayat
larını kazanıncaya kadar masraflarını sigorta şirket
lerinin yüklenmesi icap eder. Bu hadise de göz önü
ne alınarak acaba bu sigorta sisteminde bir yenilik 
getirilrniş. midir? Yoksa, daha öace olduğu gibi, çok 

cüzi bir miktar mı yine ödenecektir? Mesela; 100 
bin liralık bir hasar meydana gelen bir arabaya si
gorta şirketince ödenen para ikibin lira ediyor idi. 
Yaralanma da aynı şekilde efendim. Bu hususu ay
dınlatırlarsa çok memnun olurum. 

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

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HALİM 
KÜLÜNK — Sayın Başkanım, sayın üyeler; 

Sayın Avcı'nın söylediği husus mecburî malî me
suliyet sigortasının asgarî limitleriyle ilgili. Malumu
nuz, meri kanunda da bu husus Ticaret Bakanlığının 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca lüzum görüldük
çe asgarî limitlerin tespit edileceğine amirdir. Daha 
sonraki maddelerde de göreceğiz; «Bu sigortaya iliş
kin limitlerin Ticaret Bakanlığınca günün şartlarına 
göre tespit edileceği» hükmünü getirmektedir. Haklı
dırlar, bugün Türkiye'deki limitleri 9 Mart 1981 ta
rihinde son Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle Hü
kümet artırmış vaziyette. Buradaki limitler maddî te
minatta 30 bin lira, şahıs başına ölümler 250 bin li
ra ve hususilerde bir kazada birden çok olursa 750 
bin lira, otobüslere doğru, bu 2, 2,5 milyon liraya ka
dar yükselmekte. 

Limitlerin tespiti konusu günün şartlarına, ekono
mik koşullara göre yapılan bir husus. Bugüne kadar 
çektiğimiz zorluk bu konuda, Hükümet meselesi ol
ması idi. Yani, bir bakanlık lüzum görüpte derhal ar
tırmayı uygun gördüğü takdirde dahi bazı güçlükler
le karşılaşılabiliyordu. 

Şimdi, elbette bugün 30 bin, 100 bin, 250 bin lira 
son derece az; fakat buyurdukları, söyledikleri husus 
doğrudur. Yabancı ülkelerde bu limitler çok fazla. 
Bizim de bu limitlere gelmemiz arzu edilen, özlenen 
bir husus. Zamanı gelince bu Kanun yürürlüğe girdi
ği takdirde yeniden ele alınacaktır; inşallah o zaman 
bu husus arzu edilen seviyeye gelmese bile, iyi dene
bilecek bir seviyeye belki getirilebilecektir. 

Teşekkür ederim. ' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Külünk. 
Buyurun Sayın Narhoğlu. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Şimdi Sayın 

Başkan, gördüğüm kadarıyla bu «malî mesuliyet si
gortası mecburidir» sözü burada dahi teerddüt ya
rattı. Oysa, halk bunda tereddüt görmemelidir. Onun 
için, halk dilinde yerleşmiş olan «Trafik sigortası» 
şeklinde madde içine koymayı kabul ederler mi? Ya-
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ni, halk dilinde bu «Trafik sigortası» olarak yerleş- I 
mistir. Oysa, malî mesuliyet sigortası mecburîdir. 
Halbuki öbür tarafta bir malî mesuliyet sigortası da- I 
ha var. Halk tarafından bir tereddüt görebilir, bu
rada görüldüğü gibi. Böyle bir parantez içerisinde bu 
ibarenin konmasını kabul ederler mi? 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Son soru için buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, zorunlu malî 

sorumluluk... Şimdi bahsedildiği gibi, «Trafik sigor
tasına ilişkin primlerin peşin olarak ödeneceği» belir
tiliyor. 

Şimdi, bu gibi sigortalar bankalarca yahut bazı 
şirketlerce yapılmaktadır. Peşin olarak değil de yarı
sını sonra verse, mesuliyet bakımından bir nakise mi 
olacak ki, peşin olarak ödemeye icbar ediliyor? Kal
dı ki, böyle bir sigorta için parasını mutlaka peşin 
olarak alır, banka veya şirket, ondan sonra verir. Bu
na neden lüzum görmüşlerdir? Öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Külünk, lütfen iki soruya da cevap verelim. 

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HALİM 
KÜLÜNK — Sayın Başkan, sayın üyeler; I 

Evvela Sayın Narlıoğlu'nun sorusuna cevap ver
meye çalışacağım. 

Ne bizim şimdi getirdiğimiz Yasada, ne de meri 
Tasarıda «Trafik sigortası» diye bir sigorta söz ko
nusu değildir. 50 nci maddede ve milletlerarası sigor
ta hukukunda, sigorta literatüründe de «Trafik sigor
tası» diye bir şey yoktur; ama bir parantez içinde 
konması bize özgü olarak kabul edilecekse Yüce 
Meclisin bileceği bir husus. I 

Sayın Erginay'ın sorusuna cevap vermeye çalışa- I 
cağım. 

Çok güzel bir noktaya temas ettiler. Biraz evvel 
beyefendinin söylediği nokta ile birleştirilmesi gere- I 
kir. «Neden bizde teminatlar fazla değildir.» Yani, 
«Avrupa ülkelerinde milyonlarla bir maddî, manevî I 
teminat karşılanırken, bizde 100) bin, 200 bin lira» 
Bu, bizim yapımıza özgü bir durumdur. Mecburî 
malî mesuliyet sigortası veya diğer mecburî sigorta
larda devletin dengeli hareket etmesi lazımdır. Mec
burî kıldığı bir sigortada primleri maalesef arzu edi- j 
len seviyede yükseltme imkânı yoktur. Bunun içindir I 
ki, ihtiyarî malî mesuliyet konulmuştur müdebbir bir 
vasıta sürücüsü kendisini daha fazla teminat altına 
almak istiyorsa, kanunun mecbur olan hudutları di- } 

— 793 

16 . 6 . 1983 O : 2 

şansında pekâlâ ihtiyarî malî mesuliyet sigortası yap
tırabilir. Bu bakımdan, primler bizde düşüktür. Eğer 
bundan sonra yapılacak olursa, elbette ki hem limit
leri arttırılacaktır, hem de sigortacının mükellefiyeti
ne karşılık olarak prim de artacaktır. 

«Neden peşin alınıyor» buyurdular. Bu hüküm 
yeni değil. Halen meri Kanunumuzda da buna benzer 
bir hüküm var. «işbu sigorta mukavelesine ait ücret
lerin peşinen ve nakden ödendiğini mübeyyin mak
buzun trafik şube ve bürolarına tevdiî mecburîdir» 
hükmünü getirmiştir. Yani, Kanunumuzda orada da 
vardır mecburiyet; ama biz burada açıklık getirdik, 

Şu bakımdan efendim; bu sigorta üçüncü şahsın 
hak ve hukuku ile ilgili olan bir sigortadır. Yani, si
gortanın da herhangi bir nedenle karşı beyyinede 
bulunarak «primini almadım efendim, tazminat öde
mekte güçlük çıkarabilirim» düşüncesi veya şu veya 
bu nedenle bir defide bulunmaması için trafik sigor-
tasındaki düşük olan bu primlerin mecburi olması; 
yani defaten ödenmesi anaprensip her ülkede kabul 
edilmiştir, biz de de bu yöndedir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Külünk. 
Değerli üyeler; maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

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

92'nci maddeyi okutuyorum. 
Zorunlu Malî Sorumluluk sigortası dışında kalan 

hususlar. 

MADDE 92. — Aşağıdaki hususlar, zorunlu malî 
sorumluluk sigortası kapsamı dışındadırlar. 

a) İşletenin; bu kanun uyannca eylemlerinden 
sorumlu tutulduğu kişilere karşı yönetebileceği talep
ler. 

b) İşletenin; eşinin usul ve füruunun kendisine 
evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaT 

sadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nede
niyle ileri sürebilecekleri talepler, 

c) İşletenin; bu kanun uyarınca sorumlu tutul
madığı şeye gelen zararlara ilişkin talepler, 

d) Bu kanunun 1015 inci maddesinin üçüncü fık
rasına göre zorunlu malî sorumluluk sigortasının te
minatı altında yapılacak motorlu araç yarışlarındaki 
veya yarış denemelerindeki kazalardan doğan talep
ler, 

e) Motorlu araçta taşınan eşyanın uğrayacağı 
zararlar, 

f) Manevî tazminata ilişkin talepler. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Bilge ve Sayın Uzunoğlu söz istediler. 

Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Söyleyeceğim yazı düzeniyle 

ilgili bulunmaktadır. Birinci fıkranın sonunda «kap-. 
samı dışındadırlar» deniliyor; oraya iki nokta üst 
üste koymak gerekiyor, bir. 

İkincisi de; (b) bendinde «işletenin; eşinin, usul 
ve ftiruunun» dedikten sonra bir virgül konularak, 
sonra «kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olan
ların...» diye devam etmesi gerekiyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Uzunoğlu; buyurun. 

BAHTİYAR ÜZUNOĞLU — 92 nci maddenin 
(a) bendinde «İşletmenin; bu Kanun uyarınca eylem
lerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebile
ceği talepler,» denmektedir. Burada «işletmenin» ta
biri yerine «işletenin» olacak. 

BAŞKAN — Söylediğiniz doğrudur, tashih edil
miştir. 

BAHTİYAR ÜZUNOĞLU — O zaman bir şey 
ilave edecek durumda değilim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İBRAHİM BARANGIL — Bir durumu açıkla

mak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Barangil. 
İBRAHİM BARANG1L — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 

Maddenin (d) bendinde «zorunlu malî sorumlu
luk sigortası» tabiri geçiyor. Demin bir sayın üye ar
kadaşımız 91 inci madde konuşulurken, bu «malî so
rumluluk sigortası» tabirinin başına «zorunlu» keli
mesinin konulması lüzumundan bahsetti; ama Sayın 
Komisyonca bu kabul edilmedi. Şimdi iki maddede 
aynı sigortayı iki ayrı terim olarak tanımlıyoruz. 
Bunları birleştirmekte fayda mülahaza etmiyorlar mı, 
bunu sormak istiyorum? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
AKİF ERG1NAY — Bir soru soracağım Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Biraz evvel bahsi geçen (b) 

bendinde, birlikte yaşayan kardeşlerin mallarına ge
len zararlar nedeniyle ileri sürülebilecek talepleri na
zara almayacak, bu doğrudur; fakat ifade, birlikte 
yaşamayanların bu haktan istifade edebilecekleri ma
nasına gelir. Sırf zapta geçsin diye bunun açıklanma

sını rica ediyorum. Yani, birlikte yaşayan kardeşle
rin mallarına gelen zararlar haizdir; ama birlikte ya
şamayan kardeşlerin malları da bu kapsama girer. Bu 
bakımdan bir açıklama yapılmasını uygun buluyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Buyurun Sayın Külünk. 
TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HALİM 

KÜLÜNK — Sayın Başkanım, sayın üyeler; 
Evvela Sayın Barangil'in sorusuna cevap vermek 

istiyorum. Evet, doğrudur, «zorunlu sigorta» burada 
gelmiştir. Orada diyoruz ki, «malî mesuliyet sigortası 
yapmaya zorunludur.» Ondan sonraki metinlerde 
«zorunlu malî mesuliyet sigortası» şeklinde geçmekte 
bir mahzur görülmemiştir. Yine de karar Yüce He
yetindir, «zorunlu» kelimesinin çıkartılması da büyük 
bir eksiklik olmaz. 

Sayın Erginay'ın söylediği husus, hukukçular ta
rafından söylendi. Benim bu konuda pek bir şey söy
leyecek durumum yok. Adalet Bakanlığı Temsilcisi 
şu anda sanıyorum burada yok. 

AKİF ERGİNAY — Efendim, gayet tabiî, bera
ber yaşadıklarını sigortaya tabi tutmadığına göre, 
beraber yaşamayanlar kendiliğinden girer bu işte; 
fakat maddenin yazılışı onu ifade ediyor, onun için 
belirtmek istedim. 

BAŞKAN — Bu görüşünüz tutanaklara geçmiştir. 
Teşekkür ederim Sayın Külünk. 
Sayın Bilge'nin, birinci satırın sonuna iki nokta 

üst üste konması ve (b) bendinde de «füruunun» ke
limesinden sonra bir virgül konması teklifleri vardı; 
uygun mudur Sayın Komisyon? 

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

BAŞKAN — Bu küçük ilavelerle maddeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

93 üncü maddeyi okutuyorum. 
En az sigorta tutarları 
MADDE 93. — Zorunlu malî sorumluluk sigor

tasının en az tutarları, araçların cinsine göre Ticaret 
Bakanlığınca gerektikçe tespit edilir ve yayınlanır. 

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

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
93 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. ^ 
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94 üncü maddeyi okutuyorum. 
Sigorta sözleşmesinin verilmesi ve işletenin değiş

mesi halinde yapılacak işlemler. 
MADDE 94. — Zorunlu malî sorumluluk sigorta 

sözleşmesi örneği sigortacı tarafından ilgili tescil ku
ruluşuna verilir, 

Sigortalı aracın işleteninin değişmesi halinde, dev
reden kişi 15 gün içinde sigortacıya durumu bildir
mek zorundadır. Sigortacı, işletenin değişmesi halin
de, durumu tescil yapan kuruluşa ihbar etmekle yü
kümlüdür. Bu daramda sigortacının sorumluluğu bil
dirme tarihinden itibaren 15 gün devam eder. 

Sigortaca sigorta sözleşmesini durumun kendisine 
tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde feshedebilir. 
Sigorta fetih tarihinden 15 gün sonrasına kadar ge
çerlidir. 

Sigorta sözleşaaranm feshi halinde, sigortacı en 
geç 7 gün ve sözleşmenin yenilenmemesi halinde -sü
renin bitiminden itibaren en geç 3 gün içinde tescili 
yapan konduşa bilgi vermek zorundadır- Aksi halde, 
sigortacının sorumluluğu bu bildirim yapılıncaya ka
dar devam eder. 

Bu madde hükmüne uymayanlardan bin lira para 
cezası alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

MUHSİM ZEKÂÎ BAYER — Sual soracağım 
efendim. 

BA§KAN — Başka sorusu olan sayın üye?.. Yok. 
Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Efendim, «sigor

talı aracın işleteninin değişmesi» deniyor. «İşleten» 
burada sürücü müdür, mal sahibi midir? 

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

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Sayın Başkanım; tanımlarda tarif edil
miştir, mal sahibidir. Mal sahibi aynı zamanda sü
rücü de olabilir tabiî. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ABBAS GÖKÇE — Redaksiyonla ilgili bir şey 

söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gökçe. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkanım; burada sü

reler «15, 15, 7 ve 3» olarak hep rakamla yazılmış. 
Geçmişte de bunları hep yazıyla yazıyorduk. Bunla
rın yazı olarak düzeltilmesi gerekir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
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 — Bu rakamlar uygun Sayın Başkanım, ya
zıya gerek görmüyoruz; arz -ederim. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz Sayın Bilge' 
dert de sorayım? 

Sayın Bilge; bu günlerle ilgili sayılar rakamla ya
zılmış. 

NECİP BİLGE — Yazı ile yazılıyordu, rakamla 
değil. 

BAŞKAN — Daha önceki uygulamamızda ve di
ğer yasalardaki maddeler rakamla; fakat günler ya
zıyla yazılıyordu. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tamam efendim, o halde... 
NECİP BlLGE — Söz almışken, işleten dolayı

sıyla bir ifade gerekiyor. Onu düzeltme bakımından 
işletenin tanımını okumayı uygun buluyorum, işle
ten, sadece malik değildir; işleten, o motorlu aracı 
nam ve hesabına işletilen kimsedir; kanımca bura
da da aynen böyle; 

«Trafik sicilinde araç sahibi olarak kayıtlı olan 
veya kiralama, ariyet, rehin, mülkiyeti muhafaza 
kaydı ile satış gibi hallerde, kiracı, ariyet veya rehin 
alan veya alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen ki
şidir. Ancak ilgili tarafından başka bir kişinin ara
cı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak 
üzere işlettiği ve araç üzerinde eylemsel tasarruf gü
cü bulunduğu ispat edilirse, bu kimse işleten sayılır.» 

işletenin tanımı vardır. İşleten, bu kimselerdir; il
la malik olması gerekmez. 

BAŞKAN — Zaten Sayın Demirel de kısa bir 
cevap olmak üzere bu tarzda... 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Efendim; «Tanımlarda vardır» dedim. 
Esas itibarıyla mal sahibidir; fakat tanımda belirtil
diği gibi, ariyeten alanlar da kira ile kullananlar 
da, diğerleri de işleten sayılmaktadır. 

Sayın Bilge'ye teşekkür ederiz efendim. 
Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirel. 
Değerli üyeler; Sayın Gökçe'nin teklif ettiği ve 

yerinde olan, bu rakamların (Günlerle ilgili rakam
ların) yazı ile yazılması suretiyle maddeyi oylarını-
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za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... : 
Kabul edilmiştir. 

95 inci maddeyi okutuyorum. 
Tazminatın azaltılması veya kaldırılması sonucu

nu doğuran haller 
MADDE 95. — Sigorta sözleşmesinden veya si

gorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden do
ğan ve tazminat yükümlülüğünün 'kaldırılması veya 
miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller zarar 
görene karşı ileri sürülemez. 

ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine 
ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre, 
tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlaya
bileceği oranda sigorta ettirene veya sigortalıya baş
vurabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı? 

M. FEVZİ UYGUNER — Evet efendim, söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Uyguner, önergeniz de var. 
Buyurun efendim. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; 

Maddenin ikinci fıkrası metne daha sonra ilave -
edilmiş; Hükümet Teklifinde yok ve maddenin ikin
ci fıkrası, birinci fıkra ile tezat halinde, benim an
layışıma göre. 

Şöyle ki; birinci fıkrada, «Sigorta sözleşmesin
den veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hüküm
lerinden doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldı
rılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğu
ran haller zarar görene karşı ileri sürülemez.» de
niliyor ki; hurada zarar gören sigortalıdır. 

İkinci fıkrada bu defa, «Ödemede bulunan si
gortacı, (Tazminatı ödedikten sonra) sigorta sözleş
mesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine 
göre, (Ki, yukarıdaki tabirleri aynen almış) tazmina
tın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği 
oranda sigorta ettirene veya sigortalıya başvurabilir.» 
Yani burada da sigortalının sorumlu tutulabileceği
ni öngörüyor. Bu durumda, birinci fıkra ile ikinci 
fıkra tezata düşüyor. Birinci fıkra prensibi vazet
miş; zarar görene karşı ileri sürülemeyecek... Ne 
ileri sürülemeyecek?.. Tazminat yükümlülüğünün kal
dırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğu
ran haller; hangi hal olursa olsun. Bu defa, ikinci 
fıkrada bu durum kaldırılıyor, yine sigortalıya baş
vurulabileceği ilkesi kabul edilmek suretiyle, birinci 
fıkrasındaki prensip ortadan kaldırılmış oluyor ki, bu 
bir çelişkidir. 

Bu sebeple, ikinci fıkranın madde metninden çı
karılması gerekmektedir. 

Arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İSA VARDAL — Sayın Başkan, aleyhte konuş

mak istiyorum. 
BAŞKAN — Evet efendim, soracağım... 
Bu önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen var 

mı? 
İSA VARDAL — Aleyhte efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Vardal. 
İSA VARDAL — Efendim., önergenin okunup 

zabıtlara geçmesinde yarar var. 
BAŞKAN — Önergeyi okumaya lüzum yok; çün

kü ikinci fıkranın çıkarılması ile ilgilidir. 
Buyurun Sayın Vardal. 
ÎSA VARDAL — Sayın Başkan, sayın arkadaş

lar; .,,..-,,... 
95 inci maddenin birinci fıkrasında sözü edilen 

zarar gören kişi, sigorta ettiren kişi değildir, üçün
cü kişidir. Üçüncü kişi olduğu için, sigorta ettire
nin üçüncü kişiye vermiş olduğu bir zarar dolayısıy
la zarar görenin, sigorta ettirenle sigorta eden ara
sındaki ihtilaftan doğan ve sigorta edenin tazminat 
yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azal
tılması neticesini doğuracak hallerin, zarar görene 
karşı ileri sürülemeyeceğini hükme bağlamıştır. 

O nedenle bu fıkranın kaldırılması yönünde ve
rilen önerge yerinde değildir. Madde doğru düzenlen
miştir; aynen muhafazasında yarar vardır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Önerge üzerinde Komisyonun ve Hükümetin gö

rüşünü rica ediyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım; biz maddenin yerinde 
olduğu kanısındayız; ancak Ticaret Bakanlığı Tem
silcimiz cevap verecekler. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Adıbelli, önergeye katılıyor 

musunuz?.. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NEC

DET ADIBELLİ — Madde doğrudur efendim; 
önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — 'Peki efendim. 
Buyurun Sayın Külünk. 
TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HALİM 

KÜLÜNK — Sayın Başkanım, sayın üyeler; 
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Bu madde, meri kanunuımuzdaki maddenin aynı
dır. Meri kanunumuzun 53 üncü maddesi, aynı hük
mü taşımaktadır. Yalnız, sayın konuşmacıların bir 
noktada hakkı var; sigorta ettiren ve sigortalıya rü
cu eder... «Sigortalıya rücu» lafı sanıyorum sehven 
girmiş; çünkü trafik sigortasında sigorta edilen ki
şi sokaktaki vatandaştır, sigortalı olan vasıta sahibi 
değildir. Sigortalı olan, sokakta gezen üçüncü şahıs
tır. Sigorta ettiren ise, vasıta sahibidir. Burada si
gortalıya rücu etmek, kanımca çok yanlıştır. Yani, 
zarar gören kişiye rücu etmek söz konusu ki, meri 
kanunda da bu yoktur zaten. Bu nasılsa girmiş. Ben 
de bu Komisyonlarda bulundum; ama böyle bir ko
nuşma geçtiğini sanmıyorum. Yani bir sehiv var gi
bi gelir bana... 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım; 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Evet, Sayın Külünk tamamlasınlar, 
ondan sonra. 

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HALİM 
KÜLÜNK — Yani, bu ikinci fıkra yerindedir, kal
ması lazımdır. Yalnız «sigortalıya» lafının çıkması 
lazımdır efendim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Külünk. 
Sayın Uzunoğlu, buyurun. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Müsaade eder

seniz, bir açıklama mahiyetinde olacak. 

BAŞKAN — Tabiî, buyurun efendim. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım; 

esasında bendeniz bu ikinci fıkranın manasını bir 
türlü anlayamamıştım; ancak Komisyondaki müta-
hassıs arkadaşımız bilgi verdikten sonra durum açık
lığa kavuşturulmuştur. 

Bu bir rücu maddesidir. Bu rücu maddesinde si
gortalıya rücu söz 'konusu olmamak lazımdır. Ancak 
«sigorta ettiren» tabiri de bir yerde maksadı sağla
maya yetmemektedir; «sigorta sahibine» dersek (İşle
tendir bu genellikle) «sigortalıya» tabirini çıkarta
rak sadece «sigorta sahibine başvurabilir» dersek uy
gun olacaktır. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Tefekkür ederim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Sayın Azgur sizin sorunuz vardı; 

ama bunu ilgilendiriyorsa eğer sorun. 
FUAT AZGUR — Bununla ilgili efendim. 
BAŞKAN — Buyurun, sorun efendim. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; birinci fık
raya göre bir somut örnek müsaade ederseniz arz 
edeyim; 

Bir sigortalı araba; yani mecburî sigortalı bir ara
ba bir yayaya çarpsa; ancak, burada zarara uğrayan 
yaya kendi kusuru ile bu çarpmaya sebebiyet ver
se; yani trafik kurallarına aykırı'olarak mesela yola 
ansızın çıksa kırmızı lamba yanarken, böyle bir ka
za yapacağını bilse, sigorta şirketi bu kazaya uğra
yan yaya vatandaşa, «Senin kusurun var» diyeme
yecektir. Yani, «Trafik kazasının meydana gelmesin
de sen kusurlusun» diyemeyecektir. Birinci fıkra bu
nu düzenliyor; ben öyle anlıyorum. 

Şimdi, ikinci fıkra tamamen durumu değiştiriyor. 
İkinci fıkra diyor ki, sigortacı her ne kadar kusurlu 
olan yayaya baş vuramayacak ise de sigorta ettirene; 
yani araba sahibine baş vuracak ve diyecek ki, «öte
ki tarafın da kusuru varmış bu kazada. Bu itibarla, 
ben Ödemeyi buna göre yapacağım.» Ben böyle an
lıyorum fıkrayı, 'bilmiyorum acaba 'böyle midir?.. 

Bu konu açıklığa kavuşursa, zabıtlara geçmesi 
bakımından yararlı olur efendim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İBuyurun Sayın Külünk. 

TİCARET (BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HALİM 
KÜLÜNK — Sayın Başkanım, sayın üyeler; Sayın 
Azgur beyin söylediği bir noktayı açıklamakta ya
rar var. Eğer üçüncü şahıs kendi kusuru ile kazanın 
oluşmasına neden olmuşsa, sigorta şirketinden taz
minat isteyemez. Kusur esasına göre yoktur zaten; 
sekizde üç kusurlu, sekizde beş kusurlu denir. Yani 
bir kimse bile bile kendini arabanın altına atarda 
ölürse, ona tazminat Ödemez sigorta şirketi. 

Buradaki durum şu : Eğer sürücünün kusuru; 
yani sigorta ettirenin, işletenin, şoförün kendi ku
suru büyükse o kazanın meydana gelişinde, sigorta 
şirketi zarar gören kişiye hiçbir şey sormaksızın pa
rasını öder; ama bu haksız ödemeyi de sigorta etti
renden tallep eder. Anlamı odur; rücu maddesinin 
anlamı olur. Başka bir anlamı taşıdığı kanısında de
ğilim. 

Teşekkür ederim. 
©AŞKAN — Evet, teşekkür ©derim Sayın Kü

lünk. 
Sayın Uyguner, bu açıklamalardan sonra öner

genizde ısrar ediyor musunuz efendim?.. 
M. FEVZİ UYGUNER — Mesele anlaşıldı Sa

yın Başkanım. Eğer bu düzeltmeler yapılırsa öner
gemi geri alacağım efendim. 
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'BAŞKAN — Evet, geri alacaksınız. Düzeltmeyi 
Sayın Komisyona soruyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MIR'EL — Sayın Başkanım, bu «...veya sigortalıya...» 
kelimeleri çıktığı takdirde ikinci fıkra yerindedir, 
kabulünü arz öderim. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkan müsaade eder 
misiniz?.. 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Bu açıklamaya karşı mesele 

da'ha çok tavazzuh etsin efendim. 
Birinci fıkra aynen şöyle efendim; «...tazminat 

yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azal
tılması sonucunu doğuran haller zarar görene karşı 
ileri sürülemez.» Zarar gören yaya vatandaştır. Taz
minat miktarının azaltılması sonucunu doğuran hal 
de zarar görenin kusurudur başka ne olabilir? Yani 
birinci fıkra son derece açıktır. Arkadaşımız aksini 
söylüyor 

Bu fıkrayı bir da'ha okuyorum; «...tazminat... mik
tarının azaltılması sonucunu doğuran haller zarar gö
rene karşı ileri sürülemez.» Yani üçüncü kişiye karşı, 
ona karşı ileri sürülemez diyor. 

Halbuki arkadaşımız tam tersini ileri sürdü. De
diler ki, «Eğer zarar görenin kusuru varsa hiç taz
minat ödenmez...» O zaman tam tersi oluyor. Bunun 
açıklanmasını işitiyorum. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim; bir dana soralım. 
Sayın Uzunoğlu, buyurun efendim. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım; 

Sayın Komisyon Sözcüsü Değerli Arkadaşımız bu 
maddeyi düzenlerken sadece «sigortalıya» temini çı
karmakla yetinmiş bulunmaktadırlar ve «sigorta et1-
tirene» sözcükleri aynen kalmıştır. 

Malumları olduğu üzere bir sigorta akdini ya 
doğrudan doğruya o sigortadan istifade eden kişi 
kendisi yaptırır veyahut o kişi doğrudan doğruya 
kendisi yaptırmaz, başkası onun adına sigorta etti
rebilir; menfaatdar olarak. 

'Bu hususun ikisi birbirinden ayrı konudur. Bura
da eğer biz «Sigorta ettiren» dersek, ikinci halde söz 
konusu etmiş bulunduğum, başkasının adına sigorta 
yaptıran anlamına da gelebilir. Bu türlü iltibasa ma
hal vermemde için «Sigorta sahibine» deyimlerini 
kullanırsak maksada daha uygun düşecektir. Arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Evet, konu artık Komisyonun ve mütehassıs ar

kadaşımızın cevabı ile sonuçlanacaktır. 

Sayın Komisyon, buyurun efeadim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE Dr^tŞLERl 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MIREL — Sayın Başkanım, «Sigorta ettirene» ta
biri daha evvel de geçti, yerindedir. Değiştirilmesi 
fikrine katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyder; bu durumda Sayın 
Uyguner önergesini geri alıyorlar. 

Maddenin ikinci fıkrasının ikinci satandaki «..ve
ya sigortalıya...» kelimeleri çıkarılmak suretiyle 95 
inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 95 inci madde kabul edilmiştir. 

96 ncı maddeyi okutuyorum. 
Zarar görenlerin çokluğu 

'MADDE 96. — Zarar görenlerin tazminat ala
cakları, sigorta sözleşmesinde öngörülen sigorta tu
tarından fazla ise zarar görenlerden her birinin si
gortacıya karşı yöneltebileceği tazminat talebi, sigor
ta tutarının tazminat alacakları toplamına olan ora
nına göre indirime tabi tutulur. 

©aşka tazminat taleplerinin bulunduğunu bilmek
sizin zarar görenlerden birine, veya bir kaçına ken
dilerine düşecek olandan daba fazla Ödemede bulu
nan iyi niyetli sigortacı, yaptığı ödeme çerçevesinde, 
diğer zarar görenlere karşı da borcundan kurtulmuş, 
sayılır. 

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

Madde ile ilgili sorusu olan sayın üye?.. Yok. 
'Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler. Madde kabul edilmiştir. 
97 nci maddeyi okutuyorum. 
Doğrudan doğruya talep ve dava hakkı 
'MADDE 97. — Zarar gören zorunlu malî sorum

luluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde doğrudan 
doğruya sigortacıya karşı talepte bulunabileceği gibi 
dava 'da açabilir. 

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

'Madde ile ilgili soru sorm'ak isteyen sayın üye?.. 
NFJCIP BİLGE — Yazım şekliyle ilgili efendim. 
'BAHTİYAR UZUNOĞLU — Bir düzeltme Sa

yın 'Başkan. 
BAŞKAN — Sayın 'Bilge, buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — «Zarar gören...» ifadesinden 

sonra bir virgül konması lazım. Aksi halde zarar 
görenin zorunluluğu gibi bir anlam çıkabilir efendim. 

BAŞJKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Uzunoğlu, buyurun efendim. 
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BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Bilge'nin 
ifade ettiği hususa değinecektim efendim, ' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
Bu konuda Komisyonun görüşlerini rica ediyo

rum efendim. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

Sayın Adıbelli, siz efendim?.. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NECDET 
ADIBELLİ — Katılıyoruz ©fendim. 

BAŞKAN — Evet; «Zarar gören...» kelimelerin
den sonra bir virgül konulmak suretiyle maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.... Kabul etme
yenler... Madde ka'bul edilmiştir. 

98 inci maddeyi okutuyorum. 
Tedavi giderlerinin ödenmesi 

MADDE 98. — Motorlu araçların sebep olduk
ları kazalarda yaralanan kimselerin ilk yardım, mua
yene ve kontrol veya bu yaralanmadan ötürü ayakta, 
klinikte, hastane ve diğer yerlerdeki tedavi giderleri 
ile tedavinin gerektirdiği diğer giderleri aracın zo
runlu malî sorumluluk sigortasını yapan sigortacı 
'başvurma tarihinden itibaren 8 iş günü içinde ve zo
runlu malî sorumluluk sigortası sınırları kapsamında 
öder. 

Birden çok aracın karıştığı bir trafik kazasında, 
zarar gören kişiler, araçların sigortacılarından her
hangi birine veya aracın yararlandığı Kamu Araç
ları Garanti Fonuna başvurarak zararın giderilme
sini isteyebilirler. Giderleri ödeyen sigortacı veya 
Garanti Fonu, ödediği miktarın sorumluluk oranla
rına göre paylaşılmasını diğerlerinden talep edebilir. 

Zarara sebep olan aracın bilinmemesi veyaj ge
çerli bir zorunlu malî sorumluluk sigortasının bulun
maması veya sigortacının iflas etmesi veya çalınan 
aracın işleteninin sorumlu tutulamaması hallerinde, 
birinci fıkrada belirtilen giderler, 108 inci maddede 
öngörülen garanti fonu tarafından ödenir. 

Bu madde hükmüne uymayan sigortacılar, onbin 
liradan otuzbin liraya kadar hafif para cezası ile ce
zalandırılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

MUHSİN ZEKÂI BAYER — Söz istiyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Bayer buyurun efendim. 

MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Sayın Başkan, 
şimdi burada sigortacılık hukuku biraz tehlikeye gi
riyor. Birinci fıkradaki; ayakta, klinikte, hastane ve 
diğer yerlerdeki tedavi güderlerinin kıstası belli değil. 
Bugün Danışma Meclisinin dahi tedavi giderlerinin 
kıstası bellidir. 

Bu bakımdan, özel veya devlet kliniği hususları
nın burada açıklığa kavuşturulmuş olması lazımdır. 
Yandaki bir klinikte yalnız bir kan alma beşbin li
radır. 

Bu bakımdan, buradaki tedavi giderlerinin kıstası 
nedir, hangi prensibe göre sigortacı ödeyecektir?.. 
Bunun açıklığa kavuşturulması Jazım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Komisyon buyurun efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MIREL — Sayın Başkanım; Sayın Bayer'in tered
dütlerine şöyle cevap arz edeceğim. Bu sigorta limit
lerini aşmayacak bir değer olacaktır. Aştığı takdir
de tabiî zarara katlanacaklardır. Sigorta primi ile 
hudutludur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Ka'bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

99 uncu maddeyi okutuyorum. 
Tazminat ve giderlerinin ödenmesi 
MADDE 99. — Sigortacılar, hak sahibinin kaza 

veya zarara ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi ra
porunu, sigortacının merkez veya kuruluşlarından 
birine ilettiği tarihten itibaren 8 işgünü ,içinde zorun
lu malî sorumluluk sigortası' sınırları içinde kalan 
miktarları hak sahibine ödemek zorundadırlar. 

ödemeyi yapan sigortacı, ödenen miktarın so
rumluluk oranlarında paylaşılmasını diğer sigortacı
lardan yazılı olarak talep eder. Diğer sigortacılar ta
lep tarihinden itibaren 8 işgünü içinde kendilerine 
düşen miktarı talepte bulunana öder. 

IBu madde hükmüne uymayan sigortacılar onbin 
liradan otuzbin liraya kadar hafif para cezası ile ce
zalandırılırlar. 

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

Sorusu olan sayın üye?.. 
HALİL EVLİYA — Sayın Başkan; rakamların 

yazı ile yazılması gerekir. 
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BAŞKAN — Rakamlar yazılı olarak değiştirilmek 
suretiyle maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

100 üncü maddeyi okutuyorum. 
İhtiyarî malî sorumluluk sigortasına uygulanacak 

hükümler 
MADDE 100. — Bu Kanunun sorumluluğun kal

dırılması veya tazminatın azaltılmasına ilişkin 95 inci 
maddesi, doğrudan doğruya talep ve dava hakkına iliş
kin 97 nci maddesi ve zamanaşımına ilişkin 109 uncu 
maddesi ihtiyarî malî sorumluluk sigortasında da uy
gulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Bahtiyar Uzunoğlu. Başka sayın üye?.. 
Yok. 

Buyurun Sayın Uzunoğlu. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Bu maddenin birinci fıkrasında «Bu Kanunda ön

görülen zorunlu, malî sorumluluk sigoritası Türkiye'de 
kaza sigortası dalında çalışmaya yetkili olan sigorta 
şirketleri tarafından yapılabilir.» deniyor. 

Sonra ikinci fıkra olarak; «Bu sigorta şirketleri 
zorunlu malî sorumluluk sigortasını yapmakla yüküm
lüdürler.» diye mecburî bir zorunluluk tahmil edilmiş 
oluyor sigorta şirketlerine. 

Maddenin medlulünden anlayabildiğim Radarıyla 
bu tür malî mesuliyet sigortaları ancak Türkiye'de ka
za branşında, dalında... 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu; 100'üncü madde 
mi, 101'inci madde mi? Biz 100'üncü maddeyi görü
şüyoruz efendim. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU ^- Affedersiniz Sayın 
Başkanım; biraz evvel yerimde önerge hazırlıyordum, 
aceleyle oMu herhalde, özür dilerim efendim. 

BAŞKAN — 100'üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üye?.. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Bilge buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, 100'üncü mad

denin ikinci satırında hukukî bir terim olan «zaman 
aşımı» ayrı iki kelime halinde yazılmıştır. Halbuki 
109'uncu ımaddede aynı kelime doğru olarak bitişik 
yazılmıştır. Burada da bitişik yazılmasının uygun ola
cağı kanaatindeyim efendim. 

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

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Bitişik yazılması lazımdır efendim. 

BAŞKAN — Bu küçük değişiklikle 100'üncü mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

İdi 'inci maddeyi okutuyorum. 
Sigorta sözleşmesi yapmaya yetkili sigorta şirket

leri ve sigorta yapma zorunluluğu 
MADDE 101. — Bu Kanunda öngörülen zorunlu 

malî sorumluluk sigortası Türkiye'de kaza sigortası 
dalında çalışmaya yetkili olan sigorta şirketleri tara
fından yapılır. Bu sigorta şirketleri zorunlu malî so
rumluluk sigortasını yapmakla yükümlüdürler. 

Bu madde hükmüne uymayan sigorta şirketleri on-
bin liradan otuzbin liraya kadar hafif para cezası ile 
cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu; biraz evvel bıraktı
ğınız yerden devam edebilirsiniz efendim; buyurun. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım; 
benim konuşmaya devam için bulabileceğim imkânı 
siz bana bu şekilde sundunuz; aynı şekilde başlamayı 
arzu ediyordum. Teşekkür ederim. 

Sayın Başkanım; burada hangi sigorta şirketleri
nin trafik malî sorumluluk sigortası yapabileceği bi
rinci fıkrada hükme bağlanıyor. Bu hükme göre eğer 
bir sigorta şirketi kaza branşında, kaza dalında faa
liyet icra etmek için Ticaret Bakanlığindan müsaade 
almamış ise, o sigorta şirketinin trafik malî mesuliyet 
sigortası yapmasına imkân yoktur. Bu haliyle birinci 
fıkrayı şu şekilde düzeltmek gerekmektedir. 

«Bu Kanunda öngörülen zorunlu malî sorumlu
luk sigortası Türkiye'de kaza sigortası dalında çalış
maya yetkili olan sigorta şirketleri tarafından yapılır.» 
Yani muamele olarak ancak bu sigorta şirketleri bu 
tür muameleleri yapar, anlamında kullanıyorum. 

İkinci fıkraya ise hiç lüzum bulunmamaktadır. 
İkinci fıkrayı okuyorum; «Bu sigorta şirketleri zo
runlu malî sorumluluk sigortasını yapmakla yüküm
lüdürler.» Bir sigorta şirketi her şeyden önce bir ticarî 
işletmedir. Bu tür sigortaları veya diğer tür sigorta
ları yaparken sigortalının durumunu, moralitesini, her 
halini göz önünde bulundurmak mecburiyetindedir. 
Eğer bir sigorta şirketi bir araç sahibine itimadı yok
sa, örneğin bu araç sahibi senede iki, üç, dlöDt, beş 
defa kaza yapmışsa, o zaman sigorta etmeyebilir; yani 
malî sorumluluk sigortasını yapmayabilir. O sigorta 
şirketine muhakkak, «Bu adam sana sigorta için mü
racaat etti, yapacaksınız» diye zorlayamayız, buna 
yükümlülük veremeyiz. 

Esasında bu madde, biraz önce kabul etmiş bu
lunduğumuz 94 üncü maddeyle de tezat teşkil e'tmek-

— 80» — 



Danışma Meclisi B : 120 16 . 6 . 1983 0 : 2 

«tedir. O maddede tetkik Duyurulduğu takdirde gö
rülecektir ki, eğer sigorta şirketi; yani sigortacı ara
cın sahibi değiştiği takdirde sigortayı 15 gün içinde 
feshetme hakkına sahip bulunmaktadır. Eğer yü
kümlü ise, bu feshetme hakkını biz buna nasıl tanı
mış oluyoruz?.. Bu sebeple bu ikinci fıkranın da bu
radan çıkarılması icap etmektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
Sayın Uzunoğlu'nun bir önergesi var, önergele

rini okutuyorum. Yaptıkları açıklama da önerge ile 
ilgili idi. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MIREL — Sayın Başkanım; Sayın Tpzunoğlu Ba
yındırlık Komisyonunun metnini okudu. Dedikleri 
ikinci fıkra değil, ikinci cümledir efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim; önerieyi okutuyo
rum. 

Danışma Meclisi Başkanlığjna 
Görüşülmekte olan Tasarının 101 inci maddesi

nin aşağıdaki gibi düzenlenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Madde 101. — Bu Kanunda öngörülen malî 

sorumluluk sigortası Türkiye'de kaza sigortası da
lında çalışmaya yetkili olan sigorta ıjirketleri tara
fından yapılır. 

Bu madde hükmüne uymayan sigorta şirketleri 
>onbin liradan otuzbin liraya kadar hafif para cezası 
ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — önerge üzerinde sözj isteyen sayın 
üye?.. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Aleyhinde 
«(fendim. 

BAŞKAN — Söz vereceğim efendim. İlk önce 
Komisyona müzakereyi uzatmamak bakımından sor
muştum, belki katılırlar diye. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ. V(E DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım; katılmıyoruz. Çünkü 
sigortacılık bir kamu görevidir. Mükellefiyet veril
mezse vatandaşlar müşkül durumda kalırlar. Muh
telif şartlar ileri sürüyorlar; «Kasko ytaptırırsan, evi
ni de sigorta ettirirsen trafik sigortasi yaparım» di
yorlar. Bu itibarla vatandaşa kolaydık getirmemiz 
şart, çünkü sigorta ettirmek mecburiyetini veriyoruz, 
sigortacı da yapmazsa bunun müeyyidesi olmuyor. 
Onun için bu mükellefiyeti koymak gerekiyor. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Şimdi lehinde, aleyhinde söz ver
mek durumundayım. 

Aleyhinde buyurun Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan, sayın üyeler; 
Önerge iki bakımdan yanlışlıkla maluldür, önce 

ikinci fıkra; yani ikinci cümle kalktıktan sonra üçün
cü cümlenin getirilmesinin hiç bir anlamı kalmaz. O 
üçüncü cümlenin, ikinci cümleyi mecburî kılan bir 
cümle olduğunu zannediyorum. 

İkincisi; Sayın Komisyon Sözcüsünün de açık
ladıkları gibi, bunu sigorta ile çok yakından ilişkisi 
bulunan Sayın Uzunoğlu'nun bilmemesine imkân 
yok. Sigorta şirketleri, bu «Mecburî trafik sigortası» 
dediğimiz ve halk arasında Trafik İdaresi tarafın
dan yapılması zorunlu gösterildiği için adına «Tra
fik sigortası» denilen bu sigorta, fazla kârlı ve mik
tarı yüksek olmadığı ve telaşı da çok olduğu için, 
sigorta şirketleri sahiden kerhen yapmaktadırlar bu
nu. 

işte vatandaşın bir garantisi olan bu sigortayı 
yaptırmak için bu madde getirilmiştir ve onun için 
de çok zorunludur. Vatandaşı, biraz evvel söyle
dikleri gibi, «Siz ayrıca şu sigortayı yaptırmanız bu
nu yaparız» gibi durumlarla veyahut sigortacıya kar
şı fazla iltifatkâr sözlere ihtiyaç gösteren bir tarzda 
sigorta yaptırmayla mecbur kılmıyor bu. Doğrudan 
doğruya gidecek ve «bu sigortamı yaptırın» diyecek. 
Yapmadıkları takdirde ceza getirilecek. O sebeple 
madde açıktır. 

Saygılar sunarım. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, bir 
açıklık getirmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, açıklığa gerek yok, 
siz açıklamanızı yaptınız. 

TURGUT TAN — Sayın Başkan; çok önceden 
Komisyona söz verdiğiniz için bir nokta karanlık 
kaldı. 94 üncü madde... 

BAŞKAN — Komisyona yeniden söz vereceğim. 
Ben Komisyona, önergeye katılıyorsa müzakereyi 
uzatmayalım diye derhal oya sunmak bakımından 
sordum; yoksa önceden söz vermedim. Sırf bunu 
soruyordum; ama yaptıkları açıklamayı şimdi tekrar 
ettireceğim. Bunu mu arz ediyorsunuz. 

TURGUT TAN — Sayın Başkan, bu açıklama
ları sırasında, 94 üncü maddedeki hükmün, bu zo
runluluk karşısında durumunu değerlendirirlerse biz 
de aydınlanmış oluruz. Bunu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

— 801 — 



Danışma Meclisi B : 120 16 . 6 . 1983 0 : 2 

Evet Sayın Demirel, 94 üncü maddeye bakmak 
suretiyle önerge üzerindeki görüşünüzü tekrar etme
nizi rica ediyorum. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, bir 
yanlışlık yapılmaması için söz verirseniz... 

x BAŞKAN — Peki, buyurun öyleyse, yanlışlık ya
pılmasın. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Hiçbir ülkede, si
gorta uyglaması yapan ülkelerde sigorta şirketlerinin 
belirli sigorta akitlerini yapmaları zorunluluk şeklin
de teessüs etmemiştir. Biraz önce madde üzerinde 
de yaptığım konuşmada arz ettiğim gibi, sigorta şir
ketleri, işletmesi bir ticarî işletmedir. Sigortalılardan 
almış olduğu primleri, ödeyecek olduğu tazminat tu
tarlarına karşılık olarak tutar. Eğer tazminat tutar
larının artacağını sigorta şirketi düşünüyorsa, tahmin 
ediyorsa o zaman o prim istihsalinden vazgeçer, si
gorta şirketlerine karşı olan taahhütlerini bazı nevi 
sigortaları yapmamakla yerine getirmiş olur. 

Bir işletme niteliğinde olduğu için, diğer sigorta 
dallarında olduğu gibi hiçbir farkı yoktur. «Sigorta 
sahibinin durumu, aracının durumu, yapmış oldu
ğu kazalar, ehliyetini ne zaman aldığı; yani üç sene 
önce mi, on sene önce mi; bu hususta herhangi bir 
tecrübesi, deneyimi var mıdır?..» gibi bütün bu hu
susları göz önünde tutarak, «Ben sigorta aktini ya
pıyorum yahut yapmıyorum» demektedir. 

Arz ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
Buyurunuz Sayın Demirel. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Sayın Başkanım; Sayın Uzunoğlu'nun 
önergesine daha evvel katılamadığımızı arz etmiştim, 
Sayın Ticaret Bakanlığı Temsilcimiz mütemmim bilgi 
verecek. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Tan'ın temas ettiği konuyu 

da içine almak suretiyle buyurunuz Sayın Külünk. 

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HALİM 
KÜLÜNK — Sayın Başkanım, sayın üyeler; 

94 üncü madde ile bu feshin nasıl bağdaştırıla
cağı hususunun açıklanması istendi kanımca. Bura-

- . » > » • ıg^ı 

da işletmecinin değişmesi halinde sigortacıya bir fe-
sih hakkı tanınıyor. Bu fesih hakkının tanınması, bir 
yerde kamu görevi yapması; yani bu üçüncü şahıs
lara ait olan sigortanın eksik kalmaması hususunda 
önceden Emniyet Teşkilatını uyarması görevi verili
yor. Sonradan da,, sahip değiştirdiği için yeni sahi
binin sigortaya sahip olması, sigorta ettirenin orta
ya çıkması için veriliyor. Çünkü sigorta ettirilmemiş 
olan bir vasıtanın sefere çıkmaması gibi bir emniyet 
tedbiri alınıyor. Yoksa, sigortacı feshediyor, sigor
tayı yapmayacak gfbi bir anlamı yok. Meri Kanun
da da bu böyledir. Sahip değiştirmesi halinde hem 
sigorta ettirenin trafik bürolarınca tanınması, hem 
de sigorta şirketinde bilinmesi için bu husus konmuş
tur. Başkaca bir anlamı yoktur. Yoksa, fesheder, bir 
daha sigorta yapmaz, gibi bir anlam taşımamakta
dır. 

Sigortacının zorunluluğu keyfiyeti Sayın Başkan
ca açıklandı; Yüce Meclisi gereği şekilde aydınlat
tık zannediyorum. Yani bir yerde vatandaşa sigorta 
mecburiyeti getiriyoruz; fakat o vatandaş sigorta şir
ketlerine gittiği takdirde, herhangi bir nedenle sigor
tası yapılmazsa ne olacak, bu Kanun nasıl yürürlük
te kalacak?.. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Külünk, ta

mam efendim. 
Değerli üyeler, Komisyon önergeye katılmıyor. 
Sayın Adıbelli, siz katılıyor musunuz efendim? 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NECDET 

ADIBELLİ — Katılamıyoruz Sayın Başkanım. 
BALKAN — Hükümet de katılmıyor. 
Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... önergenin dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

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

Değerli üyeler; yeni bir bölüme gelmiş bulunu
yoruz. Yüksek müsaadenizle bugünkü çalışmayı bu
rada noktalamak istiyorum. 

20 Haziran 1983 Pazartesi günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.35 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

120 nci BİRLEŞİM 

16 Haziran 1983 Perşembe 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı ve Ba
yındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma, Adalet ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/116) (S. Sayısı : 397) 
(Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

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

(3) 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) 

(4) Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin ŞAHİNİKA-
YA'nın, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kuru
mu Kanun Teklifi ve Atatürk Kültür Merkezi Ala
nı İçerisinde Yer Alacak Bütün Tesis ve Alanların 
Yönetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları. (2/115, 1/642) 
(S. Sayısı : 479) (Dağıtma tarihi : 14.6.1.983) 

(5) 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) 

(6) 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) 

(7) Danışma Meclisi Üyesi Tevfik Fikret AL
PASLAN ve 11 arkadaşının, Tababet ve Şuabatı 
Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Eği

tim, Adalet ve Sağlık ve Sosyal işler komisyonları 
raporları. (2/69) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 
1.2.1983) 

(8) 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) 

(9) 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) 

(10) 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) 

(11) 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) 

(12) 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) 

(13) Danışma Meclisi Üyesi Kamer GENÇ ve 10 
Arkadaşının 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 39 uncu Maddesine (k) Fıkrası Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (2/68) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma tarihi : 
31.3.1983) 

(14) Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
34 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun 6311 Sayılı Kanunla Değişik 71 inci Mad-
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desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve j 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (2/97) (S. Sayısı : 
365) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(15) Danışma Meclisi Üyesi Erdoğan BAYIK'ın J 
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) 

(16) 29.5.1973 Tarih ve 1734 Sayılı Yem Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Tarım ve Orman, Köy işleri ve | 
Kooperatifler komisyonları raporları. (1 /606) (S. Sayı-
eı : 368) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(17) 21.12.1967 Tarihli ve 969 Sayılı Tarım Ba
kanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mü-
cadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı 
Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Veril
mesi Hakkında Kanunun Adının ve 1 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 
komisyonları raporları. (1/594) (S. Sayısı : 369) (Da
ğıtma tarihi : 31.3.1983) 

(18) Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Si
linmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî işler ve 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/497) (S. Sa
yısı : 371) (Dağıtma tarihi : 7.4.1983) 

(19) Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Millî I 
Savunma, içişleri ve Dışişleri, Adalet ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve iskân, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (1/62) (S, Sayısı : 370) (Dağıt
ma tarihi : 8.4.1983) 

(20) 2.6.1941 (Tarihli ve 4060 Sayılı Yüzde Beş 
Faizli Hazine Tahvilleri ihracına Dair Kanun ile Ek 
ve Değişikliklerinin Yürürlükten Kaldırılması Hak-
ikında Kanun Tasarısı ve Malî işler Komisyonu Ra
poru. (1/631) (S. Sayısı : 376) ^Dağıtma tarihi : 
12.4.1983) 

(21) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
OĞLU'nun Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş- I 
bakanlık Tezkeresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve I 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/491) (S. Sayısı 377) 
(Dağıtma tarihi : 13.4.1983) 

(22) 26.10.1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İliş- I 
kin Kanun Tasarısı ile 26 Ekim 1983 Tarihli ve 357 
Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci Maddesi
nin Birinci Fıkrasının (D) Bendinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, I 

içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/593,. 
1/618) (S. Sayısı : 378) (Dağitma tarihi : 15.4.1983> 

(23) 10.4.1967 Tarihli ve 852 Sayılı Başbakanlık 
Basımevi Döner Sermaye işletmesi Kuruluşu Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. (1/641) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 

(24) 647 Sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanu
nun Ek Birinci Maddesine 17.3.1982 Tarih ve 2683 
Sayılı Kanunla Eklenen ikinci Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (1/645) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 
18.4.1983) 

(25) 6.11.1981 Tarihli ve 2548 Sayılı Gemi Sağlık 
Resmi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve iktisadî işler, Adalet ve 
Sağlık ve Sosyal işler komisyonları raporları. (1/628) 
(S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 26.4.1983) 

(26) Ipekböcekçiliği Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Tarım ve Orman, Köy Işıleri ve Kooperatifler ko
misyonları raporları. (1/580) (S. Sayısı : 389) (Dağıt
ma tarihi : 26.4.1983) 

(27) 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (1/588) (S. Sayısı : 399) (Dağıt
ma tarihi : 17.5,1983) 

(28) 17.7.1972 Tarihli ve 1612 Sayılı Yüksek As
kerî Şûra'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun? 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/676) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1983) 

(29) 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, içişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/99) (S. Sayısı : 402; 
(Dağıtma tarihi : 18.5.1983) 

(30) Danışma Meclisi Üyesi Bahtiyar UZUN-
OĞLU ve 9 Arkadaşının, Ticaret Vekâleti Teşkilat 
ve Vazifelerine Dair 3614 Sayılı Kanuna ek 21.6.1943 
Tarih ve 4442 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin 
Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İktisadî işler, Adalet ve Millî Sa
vunma, içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(2/79) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 20.5.1983) 

(31) 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) 

(32) 29.6.1956 Tarihli ve 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 1264 üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrası 
ile 1404 ve 1406 ncı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/668) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

(33) 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) 

(34) 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, imar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporla
rı. (1/625) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 3.6.1983) 

(35) 14.7.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununa 1327 Sayılı Kanunla Eklenen ve 
1897 Sayılı Kanun ile Değiştirilen Ek 2 nci Madde
nin (c) Fıkrasının Değiştiirlmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/664) 
(S. Sayısı : 464) (Dağıtma tarihi : 6.6.1983) 

(36) 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) 

(37) Danışma Meclisi Üyeleri Halil GELEN-
DOST ve 14 arkadaşı ile Nurettin ÂYANOĞLU ve 
16 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun, 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifleri. (2/56, 2/73) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi: 13.6.1983) 

(38) 2761 Sayılı 1983 Malî Yılı Bütçe Kanununa 
Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri 
ve Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/695) (S. 
Sayısı : 465) (Dağıtma tarihi : 13.6.1983) 

(39) 1.6.1981 Tarihli ve 2467 Sayılı Türk Kanunu 
Medenisi ile İlgili Çalışmalar Yapmak Üzere Komis
yon Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin 
Son Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarı-
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« sı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/698) (S. Sayısı : 
466) (Dağıtma tarihi : 13.6.1983) 

(40) Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Ta-
I sarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) 
I (S. Sayışı : 467) (Dağıtma tarihi : 13.6.1983) 
1 (41) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 31 
| inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka

nun Tasarısı. (1/649) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma ta
rihi : 13.6.1983) 

(42) 17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigor-
I talar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair 

Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu. (1/675) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1983) 

| (43) Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısı ve 
I Malî işler, Adalet, Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri, 
I Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve iskân, Turizm ve Ta

nıtma komisyonları raporları. (1/586) (S. Sayısı : 
470) (Dağıtma tarihi : 13.6.1983) 

(44) Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu Tasarısı 
I ve Sağlık ve Sosyal İşler, Adalet, Malî İşler ve Millî 
I Eğitim komisyonları raporları. (1/579) (S. Sayısı : 

387) (Dağıtma tarihi : 25.4.1983) 
X (45) Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 

Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uy-
I gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay 

Başkanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları 
I İşletmesi Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı Kesin-
I hesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesap

larını inceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/205) (S. Sayısı : 311) (Dağıtma tarihi : 27.1.1983) 

I X (46) Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 
I Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uy

gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Baş-
I kanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları İşlet

mesi Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap 
I Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını 

inceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/229) (S. 
Sayısı : 312) (Dağıtma tarihi : 27.1.1983) 

I X (47) Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 
Müdürlüğü 1971 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları işlet
mesi Genel Müdürlüğü 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap 

I Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını 
inceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/241) (S. 
Sayısı : 313) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

X (48) Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 
ııel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uy-

| gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Baş-



nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Ka
rayolları Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe Yılı Kesin
heşap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesap
larını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/197) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi : 31.5.1983) 

X (55) Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı Ke
sinheşap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını inceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/215) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 31.5.1983) 

X (56) Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Ka
rayolları Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı Kesinhe-
sap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını 
İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/234) <S. 
Sayısı: 4Q6) (Dağıtma tarihi: 31.5.1983) 

kanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı Kesinheşap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını in
celeme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/253) (S. 
Sayısı : 314) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

X (49) Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 
Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları işlet
mesi Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı Kesinheşap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını in
celeme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/276) (S. 
Sayısı : 315) (Dağıtma tarihi : 28.1,1983) 

X (5Q) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1974 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk BMdiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1974 Bütçe Yılı Kesinheşap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İn
celeme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1 /294) (S. 
Sayısı : 316) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

X (51) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1975 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü 1975 Bütçe Yılı Kesinhe
şap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesapları
nı İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (İ/308) 
(S, Sayısı: 317) (Dağıtma tarihi : 22.1.1983) 

X (52) Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 
nel Müdürlüğü 1976 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1976 Bütçe Yılı Kesinheşap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını in
celeme ve Sayıştay' Komisyonu Raporu. (1/351) (S. 
Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

X (53) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1977 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1977 Bütçe Yılı Kesinheşap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını in
celeme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/344) (S, 
Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

X (54) Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su-

iX (57) Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Ka
rayolları Genel Müdürlüğü 1971 Bütçe Yılı Kesinhe
şap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını 
inceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/237) (S. 
Sayısr: 407) (Dağıtma tarihi : 31.5.1983) 

X (58) Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Ka
rayolları Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı Kesinhe
şap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını 
inceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/265) (S. 
Sayısı : 4û8) (Dağıtma tarihi : 31.5.1983) 

X (59) Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Ka
rayolları Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı Kesinhe
şap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesapları
nı inceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/273) 
(S. Sayısı : 409) (Dağıtma tarihi : 31.5.1983) 

X (60i) Karayolları Genel Müdürlüğü 1974 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Ka
ray olları Genel Müdürlüğü 1974 Bütçe Yılı Kesinhe
şap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını 
inceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/272) (S. 
Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 31.5.1983) 


