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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

'Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 

1. — Vehbi Muhlis DABAKOĞLU'nun hastalığı 
nedeniyle 13 Haziran 1983 tarihinden itibaren 15 gün 
müddetle izinli sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi 
kabul edildi. 

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

20 Haziran 1983 Pazartesi günü saat 14.00'te 
toplanmak üzere Birleşime saat 18.35'te son verildi. 

Vefik KİTAPÇIGİL 
Elaşkan J 

Başkanıvekili 

M. Talât SARAÇOĞLU Erdoğan BAYIK 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. Toprak ve Tarım Reformu Kanunu Tasarısı. 

(1/727) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.6.1983) (Tarım 
ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler, (Esas), Malî 

İşler, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri, Adalet, Ba
yındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıt
ma ve Bütçe - Plan komisyonlarına : 16.6.1983) 

»>•-« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, Aü Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Danışma Meclisinin 12! inci Birleşimini açıyorum. 

IH. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

IBAŞKAN — Sayın üyeler; çoğunluğumuz var
dır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. —. BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kâzım ÖZTÜRK'ün, TBMM Binasının Mi
marı Prof. Dr. Clemence HOLZMEİSTER'in ölümü 
nedeniyle gündem dışı konuşması. 

(BAŞKAN — Sayın Öztürk'ün bir gündem dışı 
konuşma istemi vardır; okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Atatürk'ün takdirini kazanmış, Atatürk hayranı, de

mokratik rejimimizin abidesi Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Binasının mimarı büyük insan, Prof. Dr. 
Clemence Holzmeister'in ölümü nedeniyle, bugünkü 
20 Haziran 1983 Birleşiminde gündem dışı söz ve
rilmesini tensiplerinize sunarım. 

Saygılarımla. 
Kâzım ÖZTÜRK 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, buyurun efendim. 
Sayın Öztürk, konuşma süreniz beş dakikadır efen

dim. - ' 
İKÂZIM ÖZTÜRK — Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, Danışma Meclisinin değerli üyeleri; 
Atatürk'ün takdirini kazanmış, Atatürk hayranı, 

çdk partili demokratik rejimimizin abidesi Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Binasının mimarı, büyük insan 
Prof. Dr. Clemens Holzmeister'in 14 Haziran 1983 ta
rihinde ebediyete intikal etmiş olduğunu üzüntüyle 
öğrendik. 

Cenaze töreni bugün, 20 Haziran, 1983 günü saat 
9.00'da Salzlbrgta yapılan Türk dostu Holzmeister, 
bina sütunlarını yeniçeri heykeli .biçiminde tasvir 
eden, Merzifonlu'nun anısını Viyana'ya hâkim tepede 
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ebedileştiren ve Hammer'leri yetiştiren bir ulusun men
subudur, Dünyaca tanınan Büyük Mimar 1886'da doğ
muş ve 14 Haziran 19831te Salzburtg'ta 98 yaşında 
ölmüştür. 

İstanbul Teknik Üniversitesindeki hocalığı sırasın
da, modern Tür'k mimarisine büyük katkıları olan 
değerli öğrencileri yetiştiren Değerli Mimar 1928-1930' 
laırda Millî Savunma ve Genelkurmay Başkanlığı bi
nalarını inşa etmiştir. 

lAlta'mızın; «Türk, öğün, çalış, güven» buyruğunu 
yansıtan Güven Anıtı ile başlayıp, Yargıtay Başkanlı
ğı, Bayındırlık, Ticaret ve Sanayi, İçişleri Bakanlıkları 
ile devam eden ve «Hâkimiyet kayıtsız şartsız mille
tindir» sözü ile simgelenen Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Binasının oluşturduğu kompleksin mimarı 
Holzmeisıter'dir. 

İki kolunu Ankara'ya açmış, tabiatla uyumlu, Çan
kaya doğrultusunda tüm Anadolu'ya hürriyet ve mut
luluk yayan bir anlayışı simgeleyen Türkiye Büyük 
'Millet Mieclisi Binası, Atatürk'ün direktifleri ile yapı
mı planlanmış, milletlerarası yarışma sonunda 28 Ocak 
193 8'de Holzmeister Planı birinciliği kazanmıştır. 1960 
yılında yapımı tamamlanan binanın, görkemli anıt ni
teliği ve anlamlı mimarisi ile dünyada bir benzeri yok
tur. 

Sayın üyeler; 
Halkla ilişkiler binasının planlanması sırasında 

ve Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Anıtının yerinin 

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

BAŞKAN — Sayın üyeler; gündemin «Kanun Ta
sarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen İşler» 
'bölümüne geçiyoruz. 

Bu bölümün 1 indi maddesinde yer alan Karayol
ları Trafik Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştır
ma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma, Adalet ve 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları ra
porları üzerinde daha evvelki birleşimlerde görüş
melere 'başlanmış ve 101 inci maddeye kadar gelin
miş Mi. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet... Yerindeler. 
Yetki belgesi tamam. 
102 nei maddeyi okutuyorum efendim. 

(t) 397 S. Sayılı Basmayazı 7.6.1983 tarihli 114 
üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 

tespiti için 1978 de vaki davete, ileri yaşına rağmen, 
tüm zahmetleri göze alarak ve heyecanla Ankara'ya 
gelişlerinde kendilerini yakından tanımak ve bir ara
da bulunmak fırsatım buldum. 

Müteveffa Prof. Dr. Clemens Holzmeister'den 
'bizzat dinlediğim ve müşâhade ettiğim 'bir iki hususu 
bu vesile ile sizlere iletmek istiyorum. 

Holzmeister'deki Atatürk hayranlığı ve sonsuz 
sevgisinin temelini, çağdaş olan Avusturya-Macaris-
tan ve Osmanlı monarşilerinin bir 'bakıma ortak olan 
yazgısı ve 'bu yazgının Atatürk tarafından tersyüz 
edilişinin oluşturduğunu söyleyebilirim. 

İkinci husus; Türkiye Büyük Millet Meclisi Anı
tının yerini tasvir ve tayin ederken, «Anit-Heykel, 
sırtını ne şehre ne de Meclise çevirmemeli» diyordu. 
Amitin, belli merasimlerde ulaşılan yer değil, Ata
türk'ün yaşantısına uygun, halkla bütünleşmiş, dai
ma etrafı genç-Miyar kalabalığının oluşturduğu ve 
sükûnetli 'bir alanda olmasını tavsiye ediyordu. 

Sayın üyeler; Atamızın teveccühüne mazlhar ol
muş Büyük Tür'k dostu Prof. Dr. Clemens Holzmeis-
ter'in anısı hafızalarımızda daima canlı kalacaktır. 

Bu vesile ile ve Avusturya Parlamentosu aracı
lığı ile 'başta 'kederli ailesi ve yakınları olmak üzere, 
tüm Avusturya halkına taziyelerimizi sunuyoruz. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 

BÖLÜM - III 
Özel Durumlar 

Motorlu araç römorkları 
'MADDE 102. — Bir römorkun veya yarı römor

kun veya çekilen bir aracın sebep olduğu zarardan 
dolayı, çekicinin işleteni, motorlu aracı işletenin so
rumluluğuna ilişkin Ihükümlere göre sorumlu tutulur. 
Çekilen araçla ilgili olaralk sorumluluk genel hüküm
lere tabidir. 

Çekicinin sorumluluk sigortacı, çekiciyi işletenin, 
römorkun sebep olduğu zarardan dolayı sorumlulu
ğunu da kapsar. 

İnsan 'taşımada kullanılan römorklar, römork için 
ek bir sorumluluk sigortası yaptırılarak tüm katarın 
en az zorunlu malî sorumluluk sigortası tutarlarının 
kapsamına girmesi sağlanmadıkça, trafiğe çıkarıla
maz. 

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

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir açıklama- [ 
nız olacak mı bu madde ile ilgili olarak?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı efen- I 
dim? 

HALİL GELENDÖST — Sayın Başkanım, so
rum var. 

BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen sayın I 
üyemiz?.. Yok. 

Buyurun Sayın Gelendost. I 
HALİL GELENDOST — Efendim, içerisinde in

san taşıyan römorklar trafiğe kayıtlı mıdır; bunu so- I 
ruyorum. I 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Gelendost. 
«İnsan Taşıyan römorklar trafiğe kayıtlı mıdır?» 

diyorlar. I 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MIREL — Bundan sonra kayıtlı olacaktır Sayın Baş
kanım. I 

BAŞKAN — «Bundan sonra kayıtlı olacaktır» di
yorsunuz. I 

> Teşekkür ederim efendim. I 
Sayın üyeler; 102 nci maddeyi, Komisyondan gel- I 

diği biçimi ile oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... I 
Etmeyenler... 102 nci madde kabul edilmiştir. I 

103 üncü maddeyi okutuyorum : I 
Motorsuz taşıtlar ve motorlu bisiklet I 
MADDE 103. — Motorsuz taşıtlar ile motorlu 

bisiklet sürücülerinin hulkukî sorumluluğu genel hü- I 
kümlere tabidir. I 

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

Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin bir açık- I 
laması olacak mı?.. Yok. I 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı? I 
İSMAİL ŞENGÜN — Sorum var Sayın Başka

nım; müsaade eder misiniz? I 
BAŞKAN — Buyurun. 

İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım; burada, 
«Motorsuz taşıtlar ile motorlu bisiklet sürücülerinin I 
hukukî sorumluluğu genel hükümlere tabidir.» den
mektedir. Sigorta, kısmında görüştüğümüze göre; bu I 
motorlu bisikletler veya motorsuz taşıtlar için sigor- I 
ta konusunda acaba Komisyonumuz veya Hükümet I 
Temsilcimiz bir açıklık getirirler mi? Bu, «Genel hü- I 
kümlere tabidir» in anlamı çok açık değil Sayın Baş- I 
kanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. I 
Sayın Komisyon buyurunuz. | 
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MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım; Sayın Şengün'ün soru
sunun cevabı şudur : Madde gayet sarihtir; sigortalı 
olmayacaktır, genel hükümlere tabi olacaktır. Borç
lar Kanununa göre, haksız fiilden doğan zarar oldu
ğu takdirde, genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 103 üncü maddeyi Komisyondan 

geldiği biçimi ile oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 103 üncü madde kabul edil
miştir. 

104 üncü maddeyi okutuyorum : 
Motorlu araçlarla ilgili meslekî faaliyette bulunan

lar 
MADDE 104. — Motorlu araçlarla ilgili meslekî 

faaliyette bulunan teşebbüslerin sahibi, gözetim, ona
rım, bakım, alım - satım, araçta değişiklik yapılması 
ya da benzeri bir amaçla kendisine bırakılan bir mo
torlu aracın karayolunda sebep olduğu zararlardan 
dolayı, işleten gibi sorumlu tutulur. Aracın işleteni ve 
araç için zorunlu malî sorumluluk sigortası yapan si
gortacısı bu zararlardan sorumlu değildir. 

Yukarıda yazılı teşebbüs sahipleri ile motorlu araç 
üretenler, kendilerine ait olan veya kendilerine bıra
kılan motorlu araçların tümünü kapsamak üzere esas
ları Ticaret Bakanlığınca tespit edilecek bir zorunlu 
malî sorumluluk sigortası yaptırmaya mecburdurlar. 

işletenin sorumluluk sigortasına ilişkin hükümler, 
burada da uygulanır. 

Motorlu araçları meslekî veya ticarî amaçlar için 
elinde bulunduran teşebbüs sahipleri bu araçların Yö
netmelikte gösterilecek biçimde bir defterini tutmak
la yükümlüdürler. 

Bu madde hükümlerine uymayan teşebbüs sahip
leri hakkında onbin liradan otuzbin liraya kadar ha
fif para cezası hükmolunur. 

BAŞKAN — 104 üncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üyemiz var mı?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir açıklamanız 
var mı?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Sayın 
Bilge, Sayın Gürtan... Başka soru sormak isteyen sa
yın üyemiz?.. Yok. Kayıt işlemi bitmiştir. 

Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Efendim, maddenin birinci 

fıkrasının birinci satırında «Motorlu araçlarla ilgili 
meslekî faaliyette bulunan teşebbüslerin sahibi» de-
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dikten sonra; «...araçta değişiklik yapılması ya da 
benzeri bir amaçla» deniliyor. «Değişiklik yapılması» 
ibaresinden sonra ya «için» kelimesinin kullanılması 
yahut da «Değişiklik yapılması amacı ile» denilmesi 
uygun düşmez mi?.. Çünkü, değişiklik yapılması; 
amaçla olmuyor, birbirini tutmuyor. Bu nedenle, bu
rada «...değişiklik yapılması amacı ile ya da benzeri 
bir amaçla» denmesi uygun düşmez mi?.. 

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

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Efendim, «...değişiklik yapılması» dedik
ten sonra bir virgül koyarsak, biraz daha bu mana 
anlaşılacak. 

BAŞKAN — «...değişiklik yapılması» ibaresinden 
sonra bir virgül konulmasını uygun buluyorsunuz?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Evet efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim... 
AKİF ERGINAY — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Erginay, müsaade . buyurun 

efendim daha sorudayız. 
AKİF ERGİNAY — Efendim, biraz evvel veri

len cevabın yerinde olmadığını belirtmek için s'ora 
soruyorum işte. 

BAŞKAN — Sayın Erginay, soru sormak 'hakkı
nız yok. Biraz evvel «Kayıt işlemi bitmiştir» dedim. 
Sayın Bilge ile Sayın Gürtan isimlerini kaydetterdı-
ler. 

«Sayın Gütran, buyurun efendim. 
HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım, 104 ün

cü maddenin ikinci fıkrasında şöyle deniliyor: «Yu
karıda yazılı teşebbüs sahipleri ile motorlu araç üre
tenler, kendilerine ait olan veya kendilerine bırakı
lan...» Burada «... kendilerine ait olan», sanıyorum 
sahip oldukları özel araçlar değildir; ürettikleri araç
lardır. Acaba bu anlamda mı kullanılmıştır, yoksa 
«Kendilerinin sahip oldukları araçlar» anlamında mı 
kullanılmıştır; bunu öğrenmek istemiştim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Sayın Komisyon?.. 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Sayın Başkanım, «Ürettikleri araçlar»; 
fabrikanın, fabrika alanı içinde ürettikleri araçlar
dır. Orada herhangi bir zarara uğradığı takdirde bu 
madde bükümlerine göre işlem yapılacaktır. 

BAŞKAN — (Efendim, Sayın Gürtan; «Kendileri
ne ait olan araç, kendilerinin mi?» diye sormakta
dır. 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Efendim, tabiî kendilerinin; kendilerine 
ait özel araçlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
f Bu maddeyle ilgili bir düzeltme isteminde bulu

nan sayın üye?.. Sayın Erginay. 
Sadece düzeltmeyle ilgili olmak üzere, buyurun 

öfendim. 
AKİF ERGİNAY — Efendim, demin bahsi ge

çen «...değişiklik yapılması» ibaresinden sonra virgül 
konulması, o fıkranın manasını düzeltmiyor. Onun 
için «...değişiklik yapılması, ya da benzeri bir amaç
la» derseniz; yapılması bir amaçmış gibi bir anlam 
çıkar. Bu itibarla, «...değişiklik yapılması amacı ile 
ya da benzeri bir amaçla» demek; bir kelimenin ila
vesi şarttır. 

Teşekkür ederim efendini. 

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

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Efendim, Sayın Erginay'ın teklif ettiği dü
zeltme şekli daha uygundur; kabulünü arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, zannederim Sayın Bilge 
de aynı şeyi önermişlerdi. Yani, «...değişiklik yapıl
ması amacı ile ya da benzeri bir amaçla.» Öyle mi 
efendim?.. «... amacı ile» ibaresini metne ilave ediyo
ruz.... 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞÎŞLERt 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Evet efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 104 üncü maddeyi bu 
ilaveyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 104 üncü madde kabul edil
miştir. 

105 inci maddeyi okutuyorum: 
Yarışlar 
MADDE 105. — Yarış düzenleyicileri, yarışa ka

tılanların veya onlara eşlik edenlerin araçları ile gös
teride kullanılan diğer araçların sebep olacakları za
rarlardan dolayı, motorlu araç işletenin sorumlulu
ğuna ilişkin hükümler uyarınca sorumludurlar. 

Yarışçıların veya onlarla birlikte araçta bulunan
ların uğrayacakları zararlarla, gösteride kullanılan 
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araçların uğradıkları zararlardan dolayı sorumluluk 
genel 'hükümlere tabidir. 

Yarış düzenleyicilerinin, yarışa katılanların ve 
yardımcı kişilerin, yarış esnasında üçüncü kişilere kar
şı olan sorumluluklarını karşılamak üzere bir sorum
luluk sigortası yaptırmaları zorunludur. Bu gibi ya
rışlara izin vermeye yetkili olan makamın talebi üze
rine Ticaret Bakanlığı durum ve şartlara göre en az 
sigorta tutarlarını belirlemekle görevlidir. Motorlu 
araçlar için yapılacak sigortalarda, en az sigorta tu
tarları zorunlu malî sorumluluk sigortasındaki tutar
lardan az olamaz. iBu (Kanunun, zarar görenin doğ
rudan doğruya sigortacıyı dava edebilmesine ilişkin 
97 nci maddesi hükümleri ile zarar görenlerin birden 
çok olması (haline ilişkin 96 ncı maddesi hükümleri, 
burada da uygulanır. 

Yetkili makamdan izin alınmaksızın düzenlenen 
bir yarışta vukubulan zararlar, zarara sebep olan mo
torlu aracın sorumluluk sigortacısı tarafından karşı
lanır. Böyle bir durumda, sigortası, yarış için özel bir 
sigortanın yapılmamış olduğunu bilen veya gerekli 
özenin gösterilmesi halinde bilebilecek olan işleten 
yahut işletenlere rücu edebilir. 

Bu madde hükümleri, ortalama hızı saatte en az 
elli Km. nin üstünde olan ya da ulaşılacak hıza göre 
değerlendirilme yapılması öngörülen motorlu araç 
veya bisiklet sporu gösterilerinde uygulanır. Bu hü
kümler yarış güzergâhının diğer trafiğe kapatılması 
halinde de geçerlidir, ©akanlar Kurulu, bu madde 
hükümlerinin, başka yarışlar bakımından da uygulan
masına karar verebilir. 

BAŞKAN — 105 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyemiz var mı?.. Yok. 

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

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYOK — Sayın 
Başkanım, düzeltmeyle ilgili söz istiyorum., 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim; düzelt
meye sıra gelecek. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı?.. Yok. 
Düzeltmeyle ilgili olarak, buyurun Sayın Gözü-

büyük. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜİBfüYÜK —.Eten

dim, 105 inci maddenin son fıkrasının ilk cümlesi: 
«Bu madde hükümleri, ortalama hızı saatte en az 
elli Km. nin...» diyor. Kilometre burada kısaltmayla 
yazılmış; kısaltmalar, yanlış anlamalara yol açabilir. 
Onun yazı ile «Kilometre» şeklinde düzeltilmesi fay
dalı olur., • \ > 

Bir de, aynı fıkranın birinci satırında, yani de
minki ifadenin devamında «...Km. nin üstünde olan 
ya da» şeklinde bir ibare yer almaktadır. Kanunla
rımızda «Ya da» ibaresi pek yoktur. «Veya» tabiri 
mutat, alışılmış bir tabirdir. Bu sebeple, «...ya da» 
ibaresinin «veya» şeklinde düzeltilmesi daha uygun 
olur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübü-

yük. 
Sayın (Komisyon?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİRİEL — Kabul edilebilir; Genel iKürulun takdiri
ne bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Kısaltmayı açık olarak yazmak su
retiyle, «(Kilometre» olarak düzeltiyorsunuz. «..ya 
da» ibaresini de «veya» şeklinde düzeltmeyi kabul 
ediyor musunuz?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MtREL — «Veya» denebilir efendim. 

BAŞKAN — Yalnız, 104 üncü maddeye de bunu 
(geçtik; orada da «Yada» ibaresi vardı. Yani, şimdi 
kanunda bir birlik, beraberlik sağlayacaksak; bir ev
velki maddede «...ya da» şeklinde geçti. Nitekim Sa
yın Erginay da öyle dediler: «....değişiklik yapılması 
amacı ile ya da benzeri bir amaçla» diyerek orada 
«ya da» ibaresini geçtik. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MIREL — «...ya da» ibaresi metinde kalsın efen
dim. 

BAŞKAN — «Kalsın» diyorsunuz. 
Kilometreyi yazı ile yazıyor ve 105 inci maddeyi 

bu biçimiyle oylarınıza sunuyorum: (Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.... 105 inci madde kabul edilmiş
tir. 

106 ncı maddeyi okutuyorum: 
Devlete ve kamu tüzelkişilerine, ait araçlar 

MADDE 106. — Genel ve katma bütçeli kuru
luşlara, il özel idareleri ve belediyelere ve kamu İkti
sadî teşebbüslerine ve kamu kuruluşlarına ait motor
lu araçların sebep oldukları zararlardan dolayı, bu 
Kanunun işletenin hukukî sorumluluğuna ilişkin hü
kümleri uygulanır. Sözü geçen kuruluşlar, üçüncü ki
şilere gelen zararı karşılamak üzere zorunlu malî so
rumluluk sigortası Saptırmakla yükümlü değildirler. 
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Söz konusu araçların sebep oldukları zararların 
karşılanması amacıyla Maliye Bakanlığı tarafından 
bir «Kamu Araçları Garanti Fonu» oluşturulur ve 
fona tahsis edilen tutar bloke edilir. 

'Kamu Araçları Garanti Fonunun miktarı, ilgili 
kuruluşların fona yapacakları katkılar ile Fon tarafın
dan yapılacak ödemeler, bu Kanuna göre, yürürlü
ğe girişinden itibaren en geç bir yıl içinde Ticaret 'Ba
kanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca ha
zırlanacak yönetmelikte belirtilir. 

Zarar görene «Garanti Fonu»ndan yapılacak öde
meler, bu Kanunda öngörülen en az sigorta tutarla
rının altında olamaz, 95 inci maddenin 2 nci fıkrası 
hükmü fondan yapılacak ödemeler hakkında da uy
gulanır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üyemiz var mı?.. Sayın Aydar. Başka söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
106 nci madde, dikkat buyurülursa genel ve kat

ma bütçeli kuruluşları, il özel idareleri ve belediyele
ri, ayrıca Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile kamu ku
ruluşlarına ait bir genişlikte çerçeve çizmektedir. 
Anayasamızın 1127 nci maddesinde mahallî idareler 
düzenlenirken, kamu tüzelkişileri olarak köyler de 
bu düzenleme içerisine alınmıştır, özel idarelerine 
ye belediyelere ait olan vasıtaların zorunlu malî so
rumluluk sigortası kapsamı dışına çıkartılırken, ay
rıca kamu araçları garanti fonundan bunların karşı
lanması usulü ihdas edilmektedir. Hatırlanacağı üze
re, son yıllarda yurt dışında çalışan işçilerimiz köy
lerde kullanılmak üzere çok sayıda araç hibe etmiş
lerdir ve bunlar bugün köylerde, kasabalarla, şehir
lerle ilişkiyi temin etmektedirler. Bunların da bu mad
de kapsamına alınması bir zarurettir. Zira, bu araç
lara resmi plaka verilmektedir ve kamu aracı olarak 
kullanılmaktadır. 

Benim ifade etmek istediğim husus; özel idare
ler ve belediyelere ek olarak, köylerin de bu madde 
kapsamına alınmasında mutlak surette zaruret var
dır; isabet olmaktan öteye zaruret vardır. 

Bunu arz etmek için söz aldım, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Komisyon, bir cevabınız olacak mı efen

dim?.. 
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MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
M1REL — Sayın Başkanım, Sayın Aydar'ın önerisi* 
ne; şayet köyde belediye varsa, dahildir, katılıyo
ruz, aksi hailde katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, bu madde ile ilgili soru sormak is

teyen sayın üyemiz var mı efendim?.. Sayın Erdeni, 
başka sayın üyemiz?.. Yok. 

Buyurunuz Sayın Erdem. 

SADİ ERDEM — Sayın Başkanım; 
Bu 106 nci maddenin ikinci fıkrasında «Kamu 

Araçları Garanti Fonu» tabiri geçiyor. Dördüncü fık
rasında yalnız «Garanti Fonu» tabiri geçiyor. Bu 
dördüncü fıkrada zikredilen garanti fonunun başına 
«Kamu Araçları» kelimeleri kullanılmadığı için, aca
ba bu Kamu Araçları Garanti Fonundan başka bir 
garanti fonu var mı?.. Eğer bu 'böyle değilse, bunun 
da mahzuru yoksa, başına; yanü dördüncü fıkradaki 
«Garanti Fonu» kelimelerinin başına «Kamu Araç
ları» 'kelimelerinin konması daha faydalı olur. Aksi 
takdirde, sanki kamu araçlarından başka araçlar için 
de garanti fonu var gibi anlaşılıyor. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Erdem. 
Sayın Komisyon, herhalde bu öneriye katılıyor

sunuz?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MIREL — Sayın Başkanım, Sayın Erdem haklıdır
lar, «Kamu Araçları» kelimelerinin ilave edilmesi ye
rinde olacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, son fıkrada «Garanti Fonu»nun 

önüne, «Kamu Araçları» kelimelerini getirerek, daha 
yükarıda'ki fıkrada olduğu gibi, «Kamu Araçları Ga-
ran'tü Fonu» şeklimde düzeltme yapıyoruz efendim. 
Başka bir düzeltme istemi?. 

Sayın Evliya, buyurun. 

HALİL EVLİYA — Sayın Başkanım, 156 nci 
sayfadaki en son fıkrada devam ediyor, «...sigorta tu
tarlarının altında olamaz.» tabirinin yerine ...«sigorta 
tutarlarından az olamaz» daha doğru olur. «Altında, 
üzerinde» az veya çokluğu ifade eder anlamda «az 
olamaz» daha doğru değil midir?.. 
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'BAŞKAN — Biraz evvel de «en az» var ya; «en 
az sigorta tutarlarının» diyor. «Az» var başta, ma
mafih soralım Komisyondan. 

Sayın Komisyon?.. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MÎREL — Efendim, mevcut hali ile daha uygun 
Sayın Başkanım, arz ederim. 

BAŞKAN — Başında da Sayın Evliya bir «az» 
kelimesi var zaten, «az, az olamaz,» biraz ters olu
yor. 

106 ncı maddeyi 'bu 'biçimiyle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 106 ncı 
madde kabul edilmiştir. 

107 nci maddeyi okutuyorum : 
Çalman veya gasbedilen araçlarda sorumluluk 
MADDE 107. — Bir motorlu aracı kullanmak 

amacıyla çalan veya gasbeden kimse işleten gibi so
rumlu tutulur. Yolculuğun başında aracın çalınmış 
veya gasbedilmiş olduğunu, 'bilen veya gereken özen 
gösterildiği takdirde öğrenebilecek durumda olan 
aracın sürücüsü de onunla birlikte müteselsilen so
rumludur. işleten, kendisinin veya eylemlerinden so
rumlu olduğu kişilerden birinin, aracın çalınmasında 
veya gasbedilmesinde kusurlu olmadığını ispat eder
se, sorumlu tutulamaz, işleten, sorumlu ol'duğu du
rumlarda diğer sorumlulara rücu .edebilir. 

Aracın çalındığı veya gasbedildiğini bilerek 'binen 
yolculara karşı sorumluluk, genel hükümlere tabidir. 

Çalınmış veya gasbedilmiş motorlu araç bir ola
ya seibep olmuş ise işletende sorumlu değilse kişiye 
gelen zararlar, 108 inci madde uyarınca Garanti Fo
nu tarafından karşılanır. 

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

Buyurun Sayın Gözübüyük. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Efen

dim, bir ifade zaafı var; bu iyi anlaşılmıyor. Son 
fıkrada «çalınmış veya gasbedilmiş motorlu araç bir 
olaya sebep olmuş ise işletende sorumlu değilse ki
şiye gelen zararlar...» devam ediyor. Şimdi, «sebep 
olmuş ise işletende sorumlu değilse...» bunda ifade 
zaafı var, onun muhterem Komisyonumuzca daha iyi 
anlaşılır şekilde değiştirilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Aynı madde ile ilgili efendim. 
BAŞKAN — Efendim soru sorduracağım; çünkü 

konuşma bitti. Düzeltme olacak sizinki zaten. 
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Sayın Komisyon, buyurun. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MIREL — Sayın Başkanım, bizce anlaşılır şekilde
dir metin, nasıl olması lazım geliyorsa, önerisi varsa 
Sayın Konuşmacının, ona göre 'düzeltelim. 

'BAŞKAN — Efendim, «iki tane (ise) yan yana 
gelmez» diyorlar. «Sebep olmuş ve işletende sorum
lu değilse» şeklinde demek isterler zannederim. Ma
mafih Sayın Bilge, soru değil değil mi efendim?.. 

NECİP BİLGE — Düzeltme. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — «Olaya sebep olmuş ise» der

ken, «ise»den sonra bir virgül konması gerek, ondan 
sonra «işletende» birlikte yazılmış, «İşleten de sorum
lu değilse» Burada «de» nin ayrı olması gerekir. 

İkincisi de; o fıkranın son satırında, biraz önceki 
maddede yapmış olduğumuz gibi, «108 inci madde 
uyarınca» dedikten sonra, «Kamu Araçları Garanti 
Fonu tarafından karşılanır» diye «Kamu Araçları» 
kelimesinin eklenmesi uygun olacaktır kanımca. 

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

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım, bu «Garanti Fonu» ay
rı bir fon teşkil ediyor, o 108 inci maddede gelecek. 
Bu, «Kamu Araçları Garanti Fonu» değildir. Onu 
arz ederim. Burada «ise» den sonra virgül konursa 
zannederim mesele hallolacak. 

NECİP BİLGE — Virgül ve «işleten de» ayrı 
yazılırsa. 

BAŞKAN — «De» dahi manasına ayrı yazılsın 
derler. Oldu efendim, ayırıyoruz onu. Bir de virgül 
koyuyoruz. 

Sayın üyeler, bu madde ile ilgili olarak Sayın 
Uzunoğlunun bir önergesi var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi 'Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tasarının 107 nci maddesinin 

son fıkrasındaki «kişiye gelen zararlar» deyimi ye
rine, «'husule gelen zararlar deyiminin kullanılmasını 
saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Bahtiyar UZUNOĞLU 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, buyurun efendim. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Malî sorumluluk sigortasında kamu araçlarının 

bu tür sigortanın kapsamı dışında oluşturulan «Ka
mu Araçları Garanti Fonu» adıyla oluşturulan bir 
fon vasıtasıyla bu araçların diğer araçlara ve şahıs-
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lara verecek oldukları zararların karşılanmsi öngö
rülmüştür. Bu da, bir dahili fon niteliğinde nevama 
bir sigortadır. Malî Sorumluluk Sigortasına benzer 
şekilde 'bu Fonun da karşılayacak olduğu zararlar, 
kişilere verilen, bedenî zararlar ile vası'talara verilen 
maddî zararlardır. 

Burada 106 ncı maddede esasen, tetkik yapılmak
sızın bu sigortanın anlamında bulunduğu için, «se
bep oldukları zararlar» denmiştir. Bu kere 107 nci 
maddede «çalınmış veya gasbedilmiş motorlu araç 
bir olaya sebep olmuş ise işletende sorumlu değilse, 
kişiye gelen zararlar, 108 inci madde uyarınca Ga
ranti Fonu tarafından karşılanır» denmektedir. Sa
dece kişiye verilen zararların burada karşılanmış ol
ması yeterli görünmemektedir. Esasen, bedenî ve 
maddî zararları karşılaması söz konusudur. İkisini 
birlikte içine alacak şekilde, «kişiye gelen zararlar» 
yerine, 106 ncı maddede kullanılan tabire uygun ola
rak, «sebep oldukları zararlar» paralel, şekilde, «hu
sule gelen zararlar» şeklinde düzeltirsek, maksadı 
sağlayacaktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN —. Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
Sayın Uzunoğlu'nun önergesinin lehinde, aleyhin

de söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MtREL — Sayın Başkanım, burada «kişiye den
mesi normal, aksi halde 108 inoi maddede tanzim 
edilen Garanti Fonu sınırlı bir Ödemeyi gerektirmek
tedir. Eğer Sayın Uzunoğlunun önergesi kabul edi
lirse, çok genişletilmiş olur ve bu Fonun kapasitesini, 
amacını da aşmış oluruz. Burada yalnız kişiler na
zarı itlbare alınmıştır, önergeye katılmiyoruz. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — önergeye katılmıyorsunuz, teşek

kür ederim. 
Sayın Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 
GÖRGÜLÜ - - Biz de katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz efendim. , 
Sayın üyeler, Sayın Uzunoğlurnun önergesine Ko

misyon ve Hükümet katılmadıklarını beyan etmekte
dirler. önergenin dikkate alınıp, alınmaması hususu- ' 
nu oylarınıza sunuyorum: Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir efendim. | 
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Sayın Üyeler, 107 nci maddeyi biraz evvel kabul 
buyurduğunuz son fıkrada «ise»den sonra bir virgül 
koyuyoruz ve «işleten de» şeklinde ayırmak suretiy
le oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Madde kabul edilmiştir efendim. 

108 inci maddeyi okutuyorum : 

BÖLÜM - IV 
Garanti Fonu 

Garanti fonu 
MADDE 108. — Bu Kanuna göre, zorunlu malî 

sorumluluk sigortasına tabi motorlu araçların sdbep 
olacakları, zararların, aşağıdaki durumlarda işletenin 
sorumluluğuna ilişkin kurallar uyarınca ve zorunlu 
sigorta tazminatı sınırları içinde karşılanması amacıy
la, Ticaret Bakanlığı tarafından bir Garanti Fonu 
oluşturulur. 

Garanti Fonuna aşağıdaki durumlarda başvuru
lur : 

a) Kazayı yapan motorlu aracın tespit edileme
mesi durumunda kişiye gelen zararlar için; 

b) Zorunlu malî sorumluluk sigortası yaptırıl-
maksızın trafiğe çıkarılan motorlu aracın kişiye ver
diği zararlar için; 

c) Kazanın vukubulduğu sırald'a, zorunlu malî so
rumluluk sigortasını yapan sigortacının iflası halinde, 
kişiye ve herhangi bir şeye gelen zararlar için; 

d) 107 nci maddenin son fıkrasında öngörülen 
durumlar için; 

Kazaya sebep olan aracın işleteninin, sonradan bu
lunması halinde Garanti Fonu ona sigortacısına rücu 
edebilir, diğer durumlarda da Garanti .Fonunun so
rumlulara başvurma ve sigortacının, iflas masasına ka
tılma hakları saklıdır. 

'Fonun gelirleri : Heır yıl sigorta şirketlerince- zo
runlu malî sorumluluk sigortası için tahsil edilen safi 
primlerin % l'i ile sigorta yaptıranların, safi priminin 
% 2'si oranında sigorta şirketine ayrıca ödeyecekleri 
katılma paylarından oluşur. 

Sigorta şirketleri : Kendilerine ait katılma payla
rını her yıl mayıs ayı sonuna kadar, sigorta yaptıran
lardan tahsil ettikleri katılma paylarını ise ertesi ayın 
sonuna kadar fon hesabına yatırılır. 

Sözü edilen katılma paylarını zamanında veya. tam 
olarak fon hesabına yatırmayan sigorta şirketleri on-
bin liradan otuzbin liraya kaıdar hafif para cezasıyla 
cezalandırılırlar. 

Bu fonun kuruluşuna, işleyişine, fondan yapılacak 
ödemelere ve diğer hususlara ilişkin esaslar, Ticaret 
Bakanlığı Koordinatörlüğünde, içişleri, Maliye, Ba-
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yındırlık, Ulaşitırma ve Ticaret bakanlıklarınca müş
tereken hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN — Efendim, burada «yatırılır» kelimesi 
var, o «yatırırlar» olacak. Cümlede bir düşme olmuş 
bir tapaj (hatası. Ayrıca «Sigorta şirketleri :» iki nokta 
üsit üste değil de, «Sigorta şirkdtleri;» ondan sonra da 
küçük harf başlıyor efendim, büyük harf değil, «ken
dilerine aît katılma paylarını...» olacak. Bir de, «... Ga
ranti Fonu ona...» «ve» ilavesi ile «sigortacısına rücu 
edebilir» şeklinde lütfen düzeltin ve ona göre işlem 
yapalım. 

Bu madde üzerinde söz islteyen sayın üye?.. Sayın 
Bayer, Sayın Şengün, Sayın Uzunoğlu. 

Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Kanun gerekçesinde bu madde hakkında en ufak 

açıklayıcı bir bilgi yoktur. Kanun gerekçesinde böyle 
olduğu gibi, Garanti Fonunun teşekkülü; bugün Ma
liye Bakanlığından geçen kanunlara uygun bir garanti 
fonu, madide düzenlenımesi yoktur. Ayrıca, Garanti Fo
nunun Türkiye çapında nasıl bir hizmet göreceği; Çe
mişkezek'teki bir kaza ile İstanbul'daki bir kazaya bu 
Garanti Fonumdan nasıl hizmet götürüleceği konusun
da bir açıklık yoktur. 

Fon kuruluşu ile ilgili kamu idaresine nasıl bir 
düzenleme getirilecektir?.. Bu düzenlemenin Türkiye 
çapında son çıkan kamu idaresindeki KİT'lere karşı 
durumu ne olacaktır?.. Bu da yoktur. 

Nihayet, en son olarak Trafik Kanunu ile ilgisi 
yönünden bu hizmetin nasıl yürüyeceği konusunda da 
bir açıklık yoktur. Bu hususları Hükümet veya Komis
yonun açıklanmasını istirham ediyorum. 

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

arkadaşlarım; 
Görüşmekte olduğumuz Trafik Yasasının en önem

li hükümlerinden birisi sigorta ile ilgili olanıdır. Si
gorta ile ilgili olarak bu Yasamız, cidden bugüne ka
dar ihmale uğramış bazı konularda çözümler getir
mektedir. Bu nedenle, gerek Hükümetimize ve gerek 
konular üzerinde duran Komisyonumuza teşekkür 
biorçlu (olduğumuzu zannediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bazı trafik olaylarında veya kazalarında sorumlu 

kaçmaktadır. Kimin zarara sebebiyet verdiği anlaşıl
madığı için, zararın tazmini konusu ortada kalmakta 

idi. Şimdi görüşmekte olduğumuz madde de Garanti 
Fonu ile buna bir çözüm getirilmiş oluyor ve zarar
ların bundan böyle bu Fondan tazmini imkânı ortaya 
çıkmış oluyor. 

Getirikn sigorta hükümleri içinde kazalar sonucu 
tedavi giderlerininde sigortaya dahil olacağı konusun
da da bir açıklık getirilmiştir ki, eski Kanunda bu 
açıklık yoktu ve büyük kargaşalara sebebiyet veriyor
du. Bu. şekilde Tasarıyla tedavi giderlerinin de si
gortaca karşılanacağına dair bir açıklık ortaya kon
muş olmaktadır. 

(Bir kazaya birden çok araç sebebiyet verdiği tak
dirde, araçların müteselsilen sorumluluğu ilkesi de 
getirilmektedir ki, bundan önceki Kanunda bu da 
yoktu. 

Nihayet, 'tamirhaneye bırakılan yahut da galerile
re satılmak üzere tevdi edilen vasıtaların, kullanıl
maları sonucu orttaya çıkardıkları zararlar konusun
da da tamirhane ve galeri sahiplerine zarurî sigorta 
zorunluluğu getirmektedir ki, bu da, cidden üzerinde 
uzun zaman münakaşa edilmiş bulunan ve fakat şim
di bir çözüme kavuşmuş olan konulardan birisi ol
maktadır. 

Değerli arkadaşlarını, bütün bu yenilikleri gayet ta
biî memnuniyetle karşılıyorum, Ancak; genel sigorta 
konusunda bugün cari uygulamaya göre, sigortanın 
bir maddî zarar için ödediği meblağ bugün en çok 
30 bin liradır. Şahıs başına bedenî zarar için öde
nen de 250 bin liradan kesinlikle fazla değildir. 
Bir otobüs kazasında ölü ve yaralılar için ödenecek 
meblağ da 2,5 milyon lira ile tahdit edilmiş bulun
maktadır. Değerli arkadaşlarım, bu rakamlar bugün 
için (tabirimi mazur görün) çok küçük, çok gülünç 
rakamlardır. Çünkü; zorunlu malî sigorta primi de 
küçüktür; o nedenle zarara uğrayanlara ödenecek 
miktarlar da küçük olmaktadır. 

Asgarî sigorta meblağı tespitinin Bakanlar Kuru
lundan alınıp Ticaret Bakanlığına verilmesi, bu ko
nuda bir esnekliği, bir seyyaliyeti getirmiş olmakta
dır ki, bunu da takdirle karşılıyoruz. 

Ancak, beklenen ve arzulanan, bundan böyle il
gili bakanlıkça sigorta primlerinin günün şartlarına 
uydurulması suretiyle, maddî zararın, şahıs başına be
denî zararın ve kaza başına zarar meblağlarının 
sık sık ayarlanmak suretiyle bir anlam, bir değer ifa
de etmesi, ortaya çıkarılan zararları karşılayıcı bir 
düzeye gelmesidir. 

Bu genel mülahazadan sonra, madde ile ilgili ola
rak dikkatimi çeken bir hususa kısaca değinmek iste
rim: 
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Sigorta şirketleri her yıl garanti fonuna katılma 
paylarını (Sanıyorum % l'dir bu), Mayıs ayı sonuna 
kadar, sigorta yaptıranlardan tahsil ettikleri % '2 pay
ları da ertesi ayın sonuna kadar fona yatırmakla mü
kelleftirler. (Bu yapılmadığı takdirde, Sözü edilen ka
tılma payları zamanında veya tam olarak yatırıl
madığı takdirde de, bu Tasarıda 10 bin liradan 30 bin 
liraya kadar hafif para cezası öngörülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, '10 bin liradan 30 Ibin lira
ya kadar olan hafif para cezası, bundan önceki bü-
.tün sigorta maddelerinde de para müeyyidesi ceza 
olarak ortaya konmuş bulunmaktadır; ancak, burada
ki müeyyide, sanıyorum diğerlerinden oldukça fark
lıdır. Örneğin; sigorta bir kişiye eğer zararını zama
nında (Sekiz gün içinde) ödemediği takdirde 10 bin 
ilâ 30 bin lira arasında bir cezaya duçar kalınmak
tadır. Ancak, burada söz konusu edilen meblağ; ya
ni Garanti (Fonu dolayısıyla sigortanın % 1 kendi
sinden, % 2 de sigortalılardan alarak yatırması la
zım gelen meblağ, hacim itibariyle gayet büyüktür. 
(Bu meblağı yatırmayan bir sigortaya, 10 bin ilâ 30 
bin lira arasında bir ceza uygulamak, sanıyorum bü
yük anlam taşımaz. 

Küçük bir hesapla Sayın Başkanını, bir yılda (eğsi 
iki milyon araç varsa Türkiye'de) her biri ortalama 
bin liradan bir trafik sigortasına tabi tutulsa, iki mil
yar liralık bir meblağ söz konusudur. Bu iki milyar 
liralık meblağın % Vü de aşağı yukarı 60 milyon 
lira tutar. Eğer, sigorta şirketlerimiz tümden bunu 
yatırmadıkları takdirde bir an için, her birisinin uğ
rayacağı ceza 10 bin ilâ 30 bin lira arasındadır. İBen 
olsam ı60 milyon lirayı yatırmam, 10 bin ilâ 30 bin 
lira arasında cezayı da seve seve öderim. 

Belki bu konuda daha açıklayıcı bir cevap vere
bilirler; fakat genel olarak anlaşılan budur. (Bu ko
nuda Sayın Hükümetimizin ve Sayın Komisyonumu
zun düşüncelerini öğrenmek ister, hepinize derin say
dılar sunarım. 

BAlŞfKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Sayın Uzunoğlu, buyurunuz ©fendim. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım, 

biraz önce 107 nci maddenin son fıkrasıyla ilgili öner
gemizin görüşülmesi sırasında, Komisyonumuzun Sa
yın Sözcüsü tarafından, «Garanti (Fonundan ödene
cek zararların kişilere yönelik olduğu» ifade edildi. 

(108 inci maddede Garanti (Fonunun mahiyeti 
açıklanırken, ne tür zararların buradan karşılanaca
ğı belirtilirken, maddenin ı(c) bendinde, «Kazanın vu
ku bulduğu sırada, zorunlu malî sorumluluk sigorta

sını yapan sigortacının iflası halinde, kişiye ve her
hangi bir şeye gelen zararlar için;» denmektedir. Di
ğer bentlerde hep «Kişiye gelen zararlar» deniyor ve 
en sonunda ı(d) bendinde de: «1107 nci maddenin son 
fıkrasında öngörülen durumlar için» diyor, o da ki
şilere igelen zararları kapsıyor. Bilemiyorum, ya da
ha önceki bizim önergemizde belirttiğimiz husus va
rit idi, doğru idi; eğer o doğru değilse, burada «her-. 
hangi bir şeye gelen zararlar» deyimi uymamakta 
dır; çünkü şey, kişi değildir, eşyadır, maldır. 

Arz ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 

Yalnız bitmiş bir önerge tabiî, bitmiş bir madde ve 
burada zannederim sadece Masa taalluk eden bir du
rum var. Mamafih Komisyondan ve Hükümetten 
soralım efendim, sigortacının iflası halinde, zannede
rim bir bedenî ödemenin yanında, diğer bir ödeme 
de söz konusu oluyor, 

Sayın (Komisyon, mevcut konuşmalara cevabınızı 
lütifediniz efendim. 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇÎŞLERÎ VE DİŞİLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ . İSMAİL HAKKI DE-
IMİREL — Sayın Başkanmiy konuşmacılara sırasıy
la cevap arz edeceğim. 

Evvela Sayın Bayer, 108 inci madde ile ilgili ola 
rak gerekçe bulamadığını söylediler, ona cevap ve 
receğim. 

Bu Tasarı bu madde ile Türkiye'de bir yenilik 
getirmektedir. Tasarının getirdiği bu yenilik, zarar 
görenin korunması amacıyla belirli durumlarda belir
li zararların karşılanabilmesi için bir garanti fonunu 
öngörmektedir. Zarar görenlerin korunması amacıyla 
garanti fonlarının kuruknası, sorumluluk hukukun
daki yeni bir oluşumu simgelemektedir. 

Garanti fonları, bazı ülkelerde yasa ile öngörül
müş (Fransa'da, Batı Almanya'da, İsveç'te, Finlandi
ya'ca, Norveç'te, Danimarkada); bazı ülkelerde de 
ihtiyarî olarak sigorta endüstrisi tarafından kurul
muştur; tngilterede (olduğu gibi, Bazı ülkelerde de 
garanti 'fonlarının bir yardım ve destekleme fonu ni
teliğinde kurulduğu ve geliştirildiği gözlenmektedir. 

Tasarı, zorunlu sorumluluk sigortasmdaki boş
lukların doldurulması ve zarar görenlere daha başa
rılı bir korunmanın sağlanması amacıyla, Türkiye'nin 
gerçeklerine uygun bir garanti fonu oluşturulmasını 
amaçlamaktadır. 

Tasarı, zorunlu sorumluluk sigortasını bütünle-
mek amacıyla bir garanti fonu kurulmasını öngör
mekle, aynı zamanda Avrupa (Sözleşmesinin 9 uncu 
maddesiyle de uyum halindedir. 
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Tasarıya göre garanti fonuna, kazayı yapan mo
torlu aracın bilinemediği durumlarda, zorunlu so
rumluluk sigortası yaptırıknaksızın trafiğe çıkarılan 
motorlu aracın kişiye verdiği 'zararları telafi için; 

Bundan başka çalınmış veya gasp edilmiş araçla
rın sebep oldukları ve işletenin sorumlu tutulama-
dığı kişiye gelen zararlar için de garanti fonuna baş
vurabilmek mümkün olacaktır. 

Tasarı, kazanın vuku bulduğu sırada, zorunlu 
sorumluluk sigortasını yapan sigortacının iflası ha
linde İse, hem kişiye hem de eşyalara gelecek zarar
lar için garanti fonuna başvurulabileceğini öngörmek
tedir. 

Burada da Sayın Uzunoğlu'na cevap vermiş olu
yorum. Sigortacının iflası halinde de eşyaya gelen, 
yani şeylere gelen zararları da ödeme imkânına ka
vuşmuş olacaktır. 

Arzım bu kadar. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
'Bu maddeyle ilgili soru sormak isteyen sayın üye 

miz?.. Sayın Bilge, Sayın Narlıoğlu, Sayın Erdem, 
Sayın Şengün. 

Sayın »Bilge buyurun efendim soru. 
NECİP BlLGE — (Bizimki düzeltme efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bilge düzeltme mi sizinki 

efendim o zaman müsaade ©derseniz Sayın Narlıoğ 
lu'na geçelim. 

Sayın Narlıoğlu buyurun. 
N1BOMIETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başka

nım, Sayın Komisyon Ticaret Bakanlığı olarak Ma
liye Bakanlığını değiştirdi, oysa bunun uzmanı Ma
liye Bakanlığıdır, bunun sebebini açıklarlarsa mem
nun olurum? 

Bir de 107 nci maddenin sonunda diyor ki, «108 
inci madde uyarınca Garanti Fonu tarafından öde 
nir.» Burada 108 inci maddeye de bir (d) fıkrası kon
muş, buna lüzum var mıydı? Yani bu (d) fıkrasının 
lüzumu olmadığı kanısındayım yahutta bu 107 nci 
maddenin sonundaki cümlenin çıkması lazım geldi
ği kanısındayım. Bunu açıklarsa memnun olurum? 

Bir de fon % 1, '% 2 denmiş, bu % 1, % 2 fon 
yetişmezse ne olacak?. Bununla ilgili herhangi bir 
açıklama yoktur. 

Bir sorum daha şu olacak; sigorta yaptırmayan 
kişinin suçunu sigorta fonuna yüklüyorlar, bu doğ
ru mudur? Yani sigorta yaptırmayan kişi onun ce
zasını zaten kendisi çeker, kendisi öder, acaba bun
daki sebep neydi? Rücu edemez, adam karşısında 
olduğuna göre ondan alması lazım, onun için ayrıca 
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bu fondan para ödenmesine neden lüzum görüldü? 
Bunlar hakkında açıklama yaparlarsa memnun olur-
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Narlıoğlu. 
Sayın Komisyon? 
MILLÎ SAVUNMA, IÇIŞLERI VE DıŞIŞLERI 

KOMISYONU SÖZCÜSÜ ISMAIL HAKKI DE-
MlREL — Sayın Başkanım, Sayın Narlıoğlu'nun ne
den Ticaret Bakanlığı da, Maliye Bakanlığı değil de
diler. Bu, Ulaştırma' Komisyonunda Maliye Bakanlı
ğı olarak kabul edilmiş; fakat Komisyonumuz sigor
ta hukuku üzerinde bütün muamelelerin ve işlemle
rin uzmanı olarak, bu işin görevlisi olarak Ticaret 
Bakanlığını kabul ederek, Ticaret Bakanlığının koor
dinatörlüğünde bu işin yapılmasının uygun olacağı
nı düşündük ve ona göre Ticaret Bakanlığını bu şe
kilde kabul ettik efendim. 

Bu % 1, % 2 primlerin yetip yetmeyeceği husu
su tatbikatta anlaşılacaktır, bugünden bir şey söyle
mek mümkün değildir. 

Sigorta yaptırmayan kişinin zararını neden Dev
let çekecektir? Bunun mantığı şuradadır, sigorta 
mecburi sigortadır. Devlet sigorta yaptırmayan araç
ları takiple görevlidir, bu [görevini Devlet ihmal et
tiği için ceremesini de Devlet çekecektir: 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkan, 

bir sorum daha vardı atladılar, 107 nci maddenin so
nu ile (d) fıkrası hakkında? 

BAŞKAN — Siz o maddeden (d) fıkrasının çı
kartılmasını istiyorsunuz değil mi efendim? Çıkartıl
ması uygun olmaz mı dediniz, onlar da uygun gör
mediler ki cevap vermediler efendim; çünkü çıkarır
larsa 107 nci maddenin son fıkrasındaki ödeme ya
pılmaz zaten, o nedenle her halde cevap vermekten 
vaz geçtiler, öyle görünüyor Sayın Narlıoğlu. 

Sayın Erdem buyurun efendim. 
SADİ ERDEM — Sayın Başkanım, biraz evvel 

Sayın Bayer arkadaşımızın gerekçe olmadığı şeklin
de sualine karşı Sayın Komisyonun verdiği cevaplar
da beynelmilel bazı sigorta şirketleriyle ve bazı mü
esseselerle yapılan anlaşmalar ve tespit edilen esas
lar dahilinde bir yenilik olarak bu maddeyi getirdik
lerini beyan buyurdular. 

Şimdi burada Türk karayollarının dışında, yani 
yabancı memlekete herhangi bir şekilde giden bit 
Türk vasıtasının orada yaptığı kazadan dolayı hata
lı görülmesi veyahutta bir mesuliyeti mucip veyahut-
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ta herhangi bir zararı önleme şeklinde bir mahkeme 
kararı, herhangi bir kararla zarar olduğu takdirde o 
zaman bizim sigorta şirketlerinin oraya ödemesi mec-

- buriyeti falan gibi karşılıklı münasebetler tabiî te
şekkül edecek. 

'Acaba yabancı sigorta şirketleriyle bizim sigorta 
şirketleri arasındaki karşılıklı hak ve mükellefiyeti 
tespit eden hususları, bir kısım dahi olsa, Komisyon 
tenvir edici bir bilgi verebilirler mi?. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon, , 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KÖMtSYONÎU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MÎREL — Sayın Başkanım, bu konuda tabiî ulus
lararası sözleşmeler geçerli olacaktır, o sözleşmeler 
hükümlerine göre hareket edilecektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Şengün, buyurun efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN — (Sayın Başkanım, bina. 

- Önce değindiğim konuyu şimdi soru olarak tekrar
lamak istiyorum;: 

Tazminatlar sigorta şirketi tarafından 3 işgünü 
içinde sigortalıya ödenmediği takdirde sigortaya bir 
hafif para cezası uygulanıyor, 10 bin ila 30 bin lira 
arasında. 

Buna benzer bir para cezası da aynen sigortacılar 
sigorta primlerini ıgaranti fonuna yatırımadıkları tak
dirde de söz konusu edilmektedir. Garanti fonuna 

, basit bir hesapla ayda yatırılması lazım gelen sigor
ta primi {(Bütün- yıl için söylüyorum) aşağı yukarı 60 
milyon liradır, muhtelif sigorta şirketleri bu 60 mil
yon lirayı yatıracaklardır, ama 10 sigorta şirketi olsa 
Türkiye'de 6 milyon eder, 15 tane olsa 4 milyon li
ra eder. Eğer sigorta şirketi" • yatırmaktan içtinap 
ederse elindeki parayı kullanacaktır gayet tabiî. Bu
nun bedeli sigorta şirketine Tasarıdaki 10 bin ila 30 
bin lira arasındaki hafif para cezasıdır. 

Bu ceza biraz önce başta değindiğim tazminat 
cezasının fevkalade üstünde bir meblağdır ve sigor
ta şirketleri bu meblağı yatırmaktansa yatırmamayı 
tercih edebilirler, işlerine gelebilir. 

O nedenle diyorum ki, acaba Komisyonumuz" ay
ılı hafif para cezasını muhtelif unsurları taşıyan bu 
iki şekil, biri garanti fonuna yatırma, diğeri de taz
min için niçin aynıyla uygun gördüler, bunun değiş
tirilmesi konusunda bir görüş ortaya koyabilirler 
mi? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Sayın IKömisyon? 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VİE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
M^REL — ISayın Başkanım, bu konuda Ticaret Ba
kanlığı Temsilcimiz cevap arz edecekler. 

BAŞKAN — Sayın özdoğan buyurun. 
TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ GÜR

HAN ÖZDOĞAN — Sayın Başkanım, Sayın ko
nuşmacının tereddütlerine bir ölçüde katılıyoruz, bu 
ceza maddesi yeniden 'gözden geçirilebilir efendim. 
Yani şu anlamda, primlerin tahsilinde belirli bir em
niyetin sağlanması bakımından endişeleri olduğunu 
belirtiyorlar, bu ceza maddesi tabiatiyle tekrar göz
den geçirilebilir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Efendim, bunu elbette gözden geçirecek olan 

Komisyondur, Komisyonun görüşünü alalım yeniden 
gözden geçirme niyetinde mi? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI (DE-
MİREL — Sayın Başkanım, maddeyi müsaade eder
seniz Komisyona atalım, yeni baştan tedvin edelim. 

/BAŞKAN — Sayın üyeler, Komisyon 108 inci 
maddeyi yeniden gözden geçirmek üzere geri iste
mektedir. İMadde Komisyona gönderilmiştir efen 
dim. 

109 uncu maddeyi okutuyorum. 
BÖLÜM - V 

Ortak Hükümler 
Zamanaşımı 
'MADDE 109. — Motorlu araç kazalarından do

ğan maddî zararların giderilmesine ilişkin talepler, 
zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğ
rendiği tarihten başlayarak iki yıl ve her halde, ka
za gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımı
na uğrar. 

Dava, cezayı gerektiren bir eylemden doğar ve 
Ceza Kanunu bu eylem için daha uzun zamanaşımı 
süresi öngörmüş bulunursa, bu süre, maddî tazminat 
talepleri için de geçerlidir. 

Zamanaşımı, tazminat yükümlüsüne karşı kesilir
se, sigortacıya karşı da kesilmiş olur. Sigortacı ba
kımından kesilen zamanaşımı, tazminat yükümlüsü 
bakımından da kesilmiş sayılır. 

Motorlu araç kazalarında tazminat yükümlüleri
nin birbirlerine karşı rücu haklan, kendi yükümlü
lüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edi
lecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak iki yıl
da zamanaşımına uğrar. 

— 13 --
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Diğer hususlarda, genel hükümler uygulanır. 
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa

yın üyemiz var ımı efendim?.. Sayın Gözübüyük. 
Başka sayın üyemiz yok. 

Buyurun Sayın Gözübüyük. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Şimdi 

efendim, 109 uncu maddede 1 inci fıkranın birinci 
cümlesinde «Motorlu araç kazalarından doğan mad
dî zararların giderilmesine ilişkin talepler» deniyor. 
«Bu zararların tazmini» denmesi lazım gelir. Zaten 
maddenin diğer fıkra ve cümlelerinde de tazmin ve 
tazminat geçmektedir. ıNitekim yüksek (malumları 
olduğu üzere «giderilme» başkadır, «tazminat» baş
kadır. Kavram olarak başkadır. Kavram başka oldu
ğu için de tabiî meali de başka olması da tabiîdir. 
IBu birinci noktayı arz ediyorum. 

ruz, «eylem»leri «fiil» yapıp bu biçimiyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

110 uncu maddeyi okutuyorum. 
Yetkili mahkeme 
MADDE 110. — Motorlu araç kazalarından do

layı hukukî sorumluluğa ilişkin davalar, sigortacının 
merkez veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini ya
pan acentanın bulunduğu yer mahkemelerinden bi
rinde açılabileceği gibi, kazanın vukubulduğu yer 
mahkemesinde de açılabilir. 

'BAŞKAN — IBu madde üzerinde söz İsteyen sa
yın üyemiz?.. Yok. 

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

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Düzeltme yapmak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
110 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler.... Kabul etmeyenler... 110 uncu madde 
kabul edilmiştir. 

111 inci maddeyi okutuyorum. 
Sorumluluğa ilişkin anlaşmalar 
MADDE İlli. — Bu Kanunla öngörülen hukukî 

sorumluluğu kaldıran ya da daraltan anlaşmalar ge
çersizdir. 

Tazminat miktarlarına ilişkin olup da, yetersiz 
veya fahiş olduğu açıkça belli olan anlaşmalar veya 
uzlaşmalar yapıldıkları tarihten başlayarak iki yıl 
içinde iptal edilebilir. 

BAŞKAN — IBu maddeyle ilgili söz isteyen sayın 
üyemiz?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir açıklama
nız var mı efendim?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Düzeltme yapmak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
111 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim, 

(Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1)111 inci mad
de kabul edilmiştir. 

112 nci maddeyi okutuyorum. 

KISIM - IX 
Adlî Kovuşturma - Cezaların Uygulanması 

BÖLÜM - I 
Adlî Kovuşturma 

IBu kanundaki suçlarla ilgili davalara bakacak 
mahkemeler ve yetkileri 

MADDE 112. — Bu kanundaki; hafif para cezası
nı veya bununla birlikte hafif hapis cezasını, beîgele-

tkincisi: Yine 2 nci fıkrada «Dava, cezayı gerek
tiren bir eylemden doğar ve Ceza Kanunu bu eylem» 
tabirleri geçiyor. Halbuki Ceza kanunlarında fiil var
dır, Muhterem Komisyon müsaade buyursun 'bu «ey
lemi» «fiil» olarak değiştirelim; çünkü tabirlerde bir
lik tatbikat bakımından lüzumludur, içtihat bakımın
dan lüzumludur ve yadırganmaması 'bakımından da 
faydalıdır. IBunu belirtmekte yarar igörüyorum. IBu 
madde iBorçlar Kanununun hükümlerine göre hazır
lanmıştır, tamamen yerindedir. Hak ve adalete de uy
gundur. Bu hususu da arz ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim, efendim. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bu maddeyle 

ilgili bir açıklamanız olacak mı ef endim?.. 

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

Sayın Gözübüyük'ün «giderilmesi» yerine «tazm-i 
ni» kelimesinin konması uygun olur. 

Arz ederim. 
(BAŞKAN — «Eylem» yerine de «fiil» efendim; 

Ceza Kanununda. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
M1REL — Uygun olur Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu maddeyle ilgili bir 
sorusu olan sayın üyemiz var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Gözübüyük'ün düzeltmesinden başka dü
zeltme isteminde bulunan sayın üyemiz?.. Yok. 

109 uncu maddeyi «zararların giderilmesine» de
yimini «tazminine ilişkin talepler» olarak düzeltiyo-
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rin ıgeri alınması ve iptali cezasını veya işyerlerinin 
kapatılması cezasını gerektiren suçlarla ilgili davala
ra Trafik Mahkemelerinde, bunların bulunmadığı 
yerlerde yetki verilen Sulh Ceza Mahkemelerinde ba
kılır. 

IBu kanunda yazılı suçları işleyenler hakkındaki 
duruşmalar, 3005 sayılı Meşhud Suçların Muhake
me Usulü Hakkındaki IKanunun 1 inci maddesinin 
(A) bendindeki yer ve aynı Kanunun 4 üncü mad
desindeki zaman kayıtlarına bakılmaksızın sözü edi
len Kanun hükümlerine göre yapılır. 

Trafik suçlarına ait kesinleşen karar örnekleri, 
sürücülerin sicillerine işlenmek üzere mahkemelerce 
ilgili Trafik Şubelerine gönderilir. 

Bu kanuna göre görülen davalar, diğer kanunlara 
göre görülen davalarla birleştirilemez. (Bu kanunun 
uygulanmasında, suçun tekrarından söz edilen mad
delerinin dışında tekerrür hükümleri uygulanmaz. 

lBu kanuna göre verilen hükümler diğer kanunla
ra göre; diğer kanunlara göre verilen hükümler bu 
kanuna göre işlenen suçlarda tekerrüre esas olmaz. 

Bu kanunda yer alan «suçun tekrarından» mak
sat, daha önce verilmiş hükmün kesinleşme tarihin
den itibaren bir yıl içinde aynı suçun tekrar işlenme
sidir. 

Askerî araçları süren kişiler ile, asker kişilerin 
bu kanunda yazılı suçlarla ilgili davalarına da bu 
mahkemelerde bakılır. 

Askerî görev ve hizmetlerin yürütülmesi sırasın
da askerî araç sürücülerinin asker kişilere karşı işle
dikleri trafik kazaları ile ilgili suçlarda 353 sayılı 
Kanun hükümleri saklıdır. 

Bu kanunun; hafif para cezası veya hafif para ce
zası ile birlikte hafif hapis cezası yanında veya tek 
başına belgelerin geri alınması, iptali veya işyerlerinin 
kapatılması cezası öngörülmüş olan maddelerdeki 
suçlarda, Türk Ceza Kanununun 7.1.1981 tarihli ve 
2370 sayılı Kanunun birinci maddesi ile değiştirilen 
1'19 uncu Maddesindeki «kanun maddesinde ayrıca 
bir meslek veya sanatın tadili cezasının bulunması 
bu madde hükmünün uygulanmasına engel olmaz» 
hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — 112 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

ıSayın (Komisyon, Sayın Hükümet, bu maddeyle 
ilgili bir açıklamanız?., yok. 

Bu maddeyle ilgili olarak soru sormak isteyen 
sayın üyemiz var mı efendim?.. Yok. 
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Düzeltme yapmak isteyen sayın üyemiz?.. Sa
yın Gözübüyük, Sayın iBilge. 

'Buyurun Sayın Gözübüyük. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Şimdi 

öfendim, maddenin ıson fıkrasının daha kolay anla-
şılabilmesini teminen bir düzeltmeye ihtiyaç olduğu 
görülüyor. Nitekim, Komisyonda çalışan muhterem 
arkadaşlarımız her ne kadar açıklık getirmek maksa
dıyla Ceza Kanununun 119 uncu maddesinde yapı
lan (değişikliğe de atıf yapmak istömişlerse de bu, fık
ranın anlaşılması bakımından ağırlık getirmekte ve 
kolayca anlaşılmasını bir ölçüde ide gölgelemektedir. 
Bu itibarla, bu sion fıkranın şu şekilde daha kolay 
anlaşılması uygun olur; şimdi metni aynen arz edi
yorum : 

«Bu Kanunun; hafif para cezası veya hafif para 
cezası ile birlikte hafif hapis cezası yanında veya tek 
başına belgelerin geri alınması, iptali veya işyerleri
nin kapatılması cezası öngörülmüş tolan maddelerin
deki...» Şimdi ben düzeltmeyi burada arz edeceğim : 
«... suçlarda, ayrıca bir meslek veya sanatın tatili ce
zası hükmolunımaz.» ^denilirse daha kolay, dalha kısa 
ve daha iyi anlaşılır. Zaten hâkimler 119 uncu mad
denin ve diğer maddelerin değişikliklerini bilirler, ta
kip ederler, ararlar, mesele kalmaz. Bu şekilde hem 
metin kısalmış olacak, hem anlaşılması kolaylaşmış 
olacak. 

Bunu muhterem Komisyonun takdirlerine arz 
ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübüyük. 
Sayın Komisyondan soralım efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DEMİ-
REL — Sayın Başkanım; 

Bu Adalet Bakanlığıyla müştereken hazırlanmış 
bir metindir. Bize ters geldi bu Sayın Gözübüyiik'ün 
önerisi anlaşılmadı. Katılamıyoruz. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Eferidim, madde metni bu şe

kilde kaldığı takdirde son fıkranın aşağıdan ikinci 
satırındaki «sanatın tadili» denmiştir, bunun «tatili» 
olması gerekir; «meslek veya sanatın tatili cezasının» 
olması gerekir, «tadil» değil. 

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

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DEMÎ-
REL — Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
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İBAŞKAN — Efendim, başka bir düzeltme?.. Sa
yın Narlıoğlu, buyurun efendim. 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkanım; 
maddenin 5 inci fıkrasının 'sonunda «telkerrüre esas 
olmaz» tabiri var. Bu bana biraz anlamsız geldi. 
Eğer «tekerrür sayılmaz» demek istiyorsa bunun ay
nen yazılması lazım, «tekerrür sayılmaz» denmesi 
lazım. Acaba neden?.. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Narlıoğlu, Komis-
yoridan da soralım; ama bu bir hukukî deyimdir. 
«Tekerrüre esas olmaz» tabiri bir hukukî deyimdir. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DEM1-
REL — Sayın Başkanım; 

Türk Ceza Hukukunda malumuâliniz «Tekerrür» 
diye bir bölüm vardır. Burada tekerrür sayılmaz di
yor, yani esas olmaz diyor. 

BAŞKAN — Bu sayılmaz demektir efendim; ama 
hukukî deyimi budur... 

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

BAŞKAN — Sayın Geboloğlu, buyurun. 
NECDET GEBOLOĞLU — Efendim, dördüncü 

fıkranın birinci satırında «Bu kanuna göre görülen 
davalar, diğer davalarla birleştirilemez» şeklinde bir 
düzeltme yapmak istiyorum. Yani «diğer kanunlara 
göre görülen»i çıkarmak, «'Kanunlara göre» yi çıkar
mak, ve «Diğer davalarla birleştirmek» şeklinde da
ha basitleştirmek uygun olur kanısındayım. 

BAŞKAN — Komisyondan soralım Sayın Ge
boloğlu... 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MIREL — Efendim, iki ayrı mahkemede dava açıl
dığı takdirde birisi esas alınır, diğeri öbürüne ithal 
edilir efendim. Bu kanuna göre açılmış bir dava baş
ka bir davayla birleştirilemez efendim. 

BAŞKAN — işte Sayın Geboloğlu da aynı şeyi 
söylüyor efendim. Yani «Diğer kanunlara göre gö
rülen davalarla birleştirilemez» denilmesin de diyor, 
«Bu kanuna göre görülen davalar, diğer davalarla 
birleştirilemez» demek yeterli imidir diye soruyorlar. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MIREL — Sayın Hükümet cevap verecek efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genel Müdür. 

— 16 

20 . 6 . 1983 O : 1 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 
GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan, eğer cümleyi o şekilde 
düzeltirsek, bu takdirde bu kanuna göre görülen da
vaların da birleştirilememesi gibi bir sonuç çıkar. 
«Diğer kanunlara göre görülen davalarla» kısmım çı
karırsak, bu takdirde öbürleriyle de birleştirilemez 
gibi bir sonuca varıyoruz. Halbuki buradaki amacı
mız, bu kanuna göre görülen davalar, diğer kanun
lara göre görülen davalarla birleştirilmemesi; onu 
açıkça vurgulamak istiyoruz. Onu çıkardığımız za
man ortadan bu kanuna göre açılanların da birleşti
rilmemesi gibi bir sonuca varıyoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Kendi içinde, yani Trafik Kanunu
na göre açılan davaların elbette mürtebit olarak bir
leştirilmesi imkânı olacaktır dersiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 
GÖRGÜLÜ — Evet efendim. 

BAŞKAN — Oldu efendim, 
Mürtebit suçlar, yani Trafik Kanununa göre mür

tebit suçların birleştirilmesi uygundur derler, diğer 
anlamda derler, onu da birleştirmek mümkün olma
yacak derler... 

NECDET GEBOLOĞLU — Evet efendim, öne
rimi geri alıyorum, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Geboloğlu. 
Sayın üyeler; 
(112 nci maddede Sayın Bilige'nin «Tadili) kelime

sinin «Tatili» şeklindeki düzeltmesine uyarak bu 
maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul eden
ler... Etmeyenler... 112 nci madde kabul edilmiştir. 

113 üncü maddeyi okutuyorum. 
Duruşmasız olarak bakılacak davalar 

MADDE 113. — Trafik Mahkemeleri ile yetki 
verilen Sulh Ceza Mahkemelrinde, sadece sürücü bel
gelerinin geçici olarak geri alınması cezasını gerekti
ren davalara duruşmasız bakılabilir. 

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

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

Madde üzerinde soru sormak isteyen sayın üye
miz?.. Yok. 

Düzeltme yapmak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... 113 üncü madde kabul edilmiştir. 
114 üncü maddeyi okutuyorum. 
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BÖLÜM - II 
Cezaların Uygulanması 

Ceza ve suç tutanağı 
MADDE 114, — Trafik suçu işleyenler hakkın

daki ceza veya suç tutanağı trafik zabıtası veya yet
kili ve görevli kişilerce düzenlenir. 

Birkaç trafik suçunun bir arada işlenmesi halinde 
her suç için ayrı ceza uygulanır. 

Dört nüsha olarak düzenlenen tutanağın bir örne
ği yerinde ilgiliye verilir, ikinci örnek Emniyet Ge
nel Müdürlüğü merkez birimine postalanır. 

Suç mahkemece bakılacak suçlardan ise üçüncü 
örnek beş işgünü içinde ilgili mahkemeye gönderilir. 
Değilse tahsil için ilgili trafik kuruluşunca takibe 
alınır. Ve para cezası tanınan süre sonunda da öden
mezse 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Kanununa göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili 
mal sandığına gönderilir. 

Tutanağın dördüncü nüshası değerlendirmelere 
esas olmak üzere ilgili birimde saklanır. 

Mahkemelik suçlar dışında kalan para cezaları 
trafik kuruluşlarınca görevli sayman mutemetlerine 
ve mal sandıklarına ödenebileceği gibi cezayı yazan 
ilgili trafik kuruluşuna posta ile de gönderilebilir ve
ya mal sandıklarının o yerdeki bankalardaki hesabına 
da yatırılabilir. 

Posta veya bankalar vasıtasıyla yapılan ödemeler
de paranın postaya veriliş veya bankaya yatırılış ta
rihi ödeme tarihi sayılır. 

Paranın yatırıldığı mal sandığı, sayman muteme
di veya bankalar, tutanağı düzenleyen ilgili trafik 
kuruluşuna müteakip işgününde bilgi vermek zorun
dadır. 

Trafik para cezalarının tahsilinde veya takibinde 
kullanılacak makbuzun şekli ve kullanma esasları 
içişleri ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken tespit 
edilir ve Maliye Bakanlığınca bastırılarak trafik ku
ruluşlarına dağıtımı sağlanır. 

BAŞKAN — Efendim, zannederim burada bir 
basım hatası var; cümle bittikten sonra «Ve» ile Baş
lamış Sayın Komisyon, dördüncü fıkranın ikinci sa
tırında* «Ve» ile cümlenin başlaması kanun yapma 
tekniğine pek uygun değil, herhalde bir zühul o efen
dim, çıkartmak lazım zannederim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MîREL — Zühul olacak Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — O halde «Para cezası...» diye başlı
yoruz, cümleyi o şekilde düzenliyoruz. 

Bu madde üzerinde söz isteyen sayın üyemiz?.. 
Sayın Tan, Sayın Gözübüyük. Kayıt işlemi bitmiş
tir. 

Sayın Tan, buyurun. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin değerli üyeleri; 

Suç ve ceza tutanağına ilişkin 114 üncü madde 
özellikle Karayolları Trafik Kanununun uygulanma
sı aşamasında idare ile kişileri karşı karşıya getiren 
ve onları ilişkiye sokan bir aşaması olduğu için bü
yük önem taşımaktadır. Kaldı ki, Karayolları Trafik 
Kanunu Tasarısının getirdiği yeniliklerden bir tanesi, 
116 ncı maddede tescil plakasına göre tutanak dü
zenlenmesi, yani plakaya ceza kesilmesi hükmüdür. 
Niçin bu önem taşımaktadır?. 

idare ile kişiyi karşı karşıya getiren, çok sık kar
şı karşıya getiren Ibir önemli olay trafik suçlarıdır 
ve tralfik cezalarının kesilmesidir. Modern toplumlar
da artık idare vatandaş hakkında, kişi hakkında iş
lem yaparken, o işlemin yapılması sırasında yapılan 
işlemin doğruluğu konusunda kişiyi ikna etmeye özen 
göstermektedir. Kişi açısından baktığımız zaman, ya
ni çok somut olarak şuradaki duruma değinirsek, 
burada kendisine ceza kesilen kişi bu cezayı eline 
aldığı zaman cezanın kendisine haklı kesildiği konu
sunda bir önkanıya varmak durumundadır. Kaldı ki, 
demin söylediğim gibi plakaya cezay kesimi uygula
ması da getirildiğine, göre yani bir kişi arabasının 
yanına geldiğinde camına iliştirilmiş bir ceza mak
buzu bulduğunda ona baktığı zaman nedir işlediği 
ceza ve ne yapması gerektiği konusunda bir açık se
çik fikre sahip olması gerekmektedir. 

Şimdi, maddenin son fıkrası diyor ki: «Trafik 
para cezalarının tahsilinde veya takibinde kullanı
lacak makbuzun şdkli ve kullanma esasları İçişleri ve 
Maliye Bakanlıklarınca müştereken tespit edilir ve 
Maliye Bakanlığınca bastırılarak trafik kuruluşlarına 
dağıtımı sağlanır.» 

Şimdi, bu çok genel hatlarıyla söylemek istedi
ğim konuyu somut olarak açıklamak isterim. Şu, bu
gün Türkiye'de kullanılan trafik cezası makbuzudur. 
Bunun üzerindeki, yani bunu bir vatandaşın aldığım 
düşündüğümüz zaman, (ki, buradaki yeniliğe göre 
camına da konulabilecektir) gelip bulduğu zaman bu
nun üzerindeki bilgiler şudur: Tahsilatı yapan mute
medin adı; buraya yazmış; «Bolu Bölge Trafik Şu
be Müdürlüğü, Bdlu Dağı Trafik istasyonu Amir
liği» Ama yazanın kim olduğu belli değil, yani po-
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lisin. Teslim edenin adı, soyadı, adresi, ceza kesilen 
kişi, niçin teslim edildiği: TPC oto. Altında da 
34 57 C 1500 TL. Bütün bilgiler budur. 

Şimdi bir Avrupa ülkesinde kullanılan bir ceza 
makbuzunu size göstermek isterim örnek olarak. Şu 
orijinal torbası; yani cam sileceğinin altına bir yağ
murlu havada konulduğu zaman, ki kılıfı ile beraber. 
Şim'di izin verirseniz bir de bizimkiyle karşılaştır
mak bakımından bunun üzerinde ne gibi bilgiler var 
onu görelim : 

Bu elimde görmüş olduğunuz üç nüshadan ibaret 
bir trafik ceza makbuzudur. Bunun birinci nüshasın
da; aracın plakası, trafik suçunun işlendiği yer, (Bu
radaki bir park cezası olduğu içift hangi saatler ara
sında o park edilmesi yasak olan yere araba bıra
kıldığı yazılmış. Bakın buradan aynen okuyorum : 
«Saat 11.55 ile 12.01 arası» diye dakikası dakika
sına yazılmış.) tarihi, bu cezayı kesen polis memu
runun numarası, ismi, imzası ve trafik suçunun kot 
numarası (Burada bir hane var, oraya «Ol» yazmış.) 
bulunuyor. Ayrıca, Ol'un ne olduğunu anlamak için 
de üçüncü kısma bakın» diyor; yani üçüncü kâğıt. 

Üçüncü kâğıtta yukarıdan aşağıya «01, 02, 03, 04» 
şeMinde kot numaraları var. Her kot numarasının 
karşısında; «Ol : Parkedilmesi yasak olan bilmem 
nereye park etmek» şeklinde trafik suçunun niteliği 
yazılmış. Altında da parantez içinde demiş ki, «(Ka
rayolları Trafik Kanunu madde 6, paragraf 8; mad
de 12, paragraf 9)» Yani, işlenmiş olan trafik suçu
na kot numarası vermek suretiyle siz vatandaş ola
rak bunu elinize aldığınız zaman «ne yapmışım, bu 
ceza niye verilmiş, niye bırakılmış?» diye şaşkına 
dönmüyorsunuz; hemen arkasına baktığınız zaman 
işlediğiniz suçu Karayolları Trafik Kanunundaki 
madde numarasıyla öğrenmeniz mümkün. 

Yine altında, bu trafik cezasını nereye ödeyece
ğiniz, hangi süre içerisinde ödeyeceğiniz, bu ödeme
niz gereken yere bizzat gittiğiniz takdirde o büronun 
hangi günler ve hangi saatler arasında açık olduğu 
yazılmış; «Pazartesi'den Cuma'ya kadar saat 10.00-
16.00 arasında açıktır.» diyor. 

Sayın üyeler; 
Daha buradaki bilgilerin hepsini vermiyorum; üç 

nüshadır ve işte dediğim gibi bu da bir trafik cezası 
makbuzudur. Mesele nedir?.. Mesele özetle şudur : 

Başta da söylediğim gibi kişi, (Çünkü, kişiyle ida
reyi en fazla karşı karşıya getiren konulardan bir 
tanesi budur.) niçin kendisi hakkında böyle bir iş
lem yapıldığı ve bu işlem karşısırida ne gibi yollara 
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başvurmak gerektiği konusunda aydınlatılmak duru
mundadır. Bu makbuz bütün bunlara hizmet edecek 
nitelikte olmalıdır. Vatandaş bu şekilde ikna olur, 
kabullenir ve seve seve gidip bu cezasını öder. 

İşte, mademki bu Maliye Bakanlığınca bastırıla
cak ve Maliye ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken 
tespit edilecek, sadece bu hüküm açısından ve sade
ce bir temenni olarak bu konuya değinmek gereğini 
duydum. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Buyurun Sayın Gözübüyük., 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Efen

dim, Muhterem Komisyondan istirham edeceğim; 
şimdi burada «mal sandığı» ve «saymanlık muteme
di» geçiyor. Bunlar başlıbaşına ayrı ayrı müesseseler 
midir, yoksa aynı müessese midir? Bunun açıklan
masında fayda var. 

Bunun dışında bir düzeltme de; dördüncü fıkra
da, «Suç mahkemece bakılacak suçlardan ise...» deni
yor. Bunu «Suç mahkemece bakılacak işlerden ise» 
şeklinde düzeltirsek daha uygun olur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Komisyon. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım; Sayın Tan'a Hükümet 
Temsilcimiz Sayın Görgülü cevap verecekler. 

Sayın Gözübüyük'ün belirttiği «mal sandığı» ve 
«sayman mutemedi» mevcut yürüdükte olan Kanun
da d.i var ve Maliyenin kabul edilmiş terimleridir, 
iltibasa mahal vermeyecek durumdadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşökkür ederim efendim. 
Sayın Hükümet; buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 

GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan; 
Sayın Tan'ın, «Ceza makbuzunda yeterli bilgile

rin olmadığı» yolundaki görüşüne katılmamak müm
kün değil. Çünkü, yıllardan beri trafik cezalarının 
tahsili, alelade tahsilat makbuzlarına benzer genel 
tahsilat makbuzlarıyla yapılagelmiş bir tahsilat işle
mi görüntüsünde. Bu yüzden, (Üstelik Maliyece de 
hazırlanmaktadır) «Yeni Yasada öngörülen şeklinin 
tayini» derken, aslında biz bunları da kastediyoruz. 

Ayrıca, bu Yasanın gecikmesi nedeniyle biz bu 
makbuzlar üzerinde Maliyeyle de çalışma yapmıştık. 
Gerçekten büyüktür ve taşınması da kolay değildir. 
Polis memuru bunu neresinde taşıyacağım şaşırmış-
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tır; kimilerine çanta dahi alınmıştır. Başka ülkelerde 
de görüyoruz, çok küçük ve çok ayrıntılı makbuzlar 
var. Biz Sayın Tan'ın da söylediğinin dışında ayrıca 
bu makbuzların üzerine, bu paranın nereye yatırı
lacağına kadar daha büyük ayrıntıları koymayı ar
zu ediyoruz. Maddenin asıl amacı da odur. 

Arz ederim. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genel Mü

dür. 
Sayın üyeler; bu maddeyle ilgili soru sormak is

teyen sayın üye?.. Sayın Narlıoğlu, Sayın Şengün 
ve Sayın Kurtoğlu. 

Sayın Narlıoğlu; buyurun. 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başka
nım; son Komisyon olarak, birinci fıkrada «trafik 
zabıtası veya yetkili ve görevli kişilerce düzenlene
ceği» ka'bul ediliyor. Halbuki daha önce de, bu pa
ranın tahsilinden bahsediyordu. Şimdi, memurlar pa
ra tahsil edecekler mi? Edeceklerse, kendilerine yet
ki verilecek mi? Bu konunun açıklanması lazım. 
Çünkü, öbür komisyonun metninde var bu; orada 
«yetkili memurca tahsil edilir» diyor. Sorumun bir 
tanesi hu. 

ikincisi; bu yetkili memurun da tarifi yapılırsa 
iyi olur. 

Üçüncüsü; el'betiteki bir vilayet hudutları içinde 
oranın saymanı herhalde eskiden olduğu gibi oranın 
saymanlık mutemedi olacak. 

Eskiden Emniyet Genel Müdürlüğünün bir görüşü 
vardı, bilmiyorum bu Kanunda bu halledilebilir miy
di? Yani, tahsil edilemeyen ceza makbuzları Maliye 
Bakanlığına gönderiliyor, orada yığılıyor kalıyor ve o 
paralar da tahsil edilemiyordu. Bunu düşünerek Em
niyet Genel Müdürlüğü şöyle bir şey düşünmüştü; 
«Trafik müdürlerine saymanlık yetkisi verilsin ve ko
nu o şekilde yürüsün.» Acaba bu burada düşünül
medi mi yalhutta düşünüldü de yapılamadı mı? Bu ko
nularda bilgi rica ekliyorum. 

Teşekkür ederim. . 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Genel Müdür. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRÎ 

GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan; 
Aslında bu madde Hükümete sevk edilen madde

den farklı bir yapıda. Ancak, sonradan üzerinde ça
lışma yapılmak -suretiyle yoğrulan ve bugünkü hale ge
len metne biz de Hükümet olarak katılıyoruz. Çünkü, 

görüldüğü gibi Bayındırlık, Ulaştırma Komisyonunda 
«memurlar» kelimesi var; içişleri Komisyonunda «me
murlar» kelimesi kaldırılmış durumda. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Asıl amacımız şu; artık polis memurunu 'tahsil

darlık yapmaktan kurtaralım, vatandaşla para ilişki
sinden kurtaralım diye düşündük. Bugünkü mevzuatı
mızla illa para tahsil etmek emredici olmamakla bir
likte, eğer Yasa buna çok açıksa, o takdirde memu
rumuz peşin para tahsili yoluna gidiyor ve inanınız 
yollarda bizim denetlemelerimiz sırasında «Çıkar mak
buzunu, parasını» diyoruz, âdeta polislik hizmetinin 
dışında cepleri dolu, üniformalı bir insan ve cebinde 
bir defaya mahsus 250 bin lira taşıyan bir kişi görü
yoruz. Biz bu sakıncaları, aslında polisi de töhmet al
tında bırakan bu sakıncaları ortadan kaldırmak için, 
peşin para tahsilatı yerine, tutanak düzenlenmesi 
cihetine gitmeyi uygun gördük, ancak bu madde bu 
hali ile yönetmeliğe atıfta bulunarak, gerektiğinde pe
şin para cezasını vermek isteyenlere tahsil imlkânını 
(Çok az da olsa) verecek bir madde şekline dönüştür
dük bunu. Yönetmelik buna imkân 'verebilecek; ama 
bizim asıl düşüncemize göre, kesinlikle memurlar pa
ra tahsili, peşin para cezası tahsilini yapmamalılar di
ye düşünmekteyiz. 

Ayrıca, tabiî tahsilat konusunda, artık bu işin na-
Ikit 'tahsili söz konusu olmayınca, genellikle, artık say
man memurun tayini de elbette ki gerekmeyecektir. 
Bu sebeple, maddenin bu hali ile iyi düzenlendiği inan
cındayız. 

Arz ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Görgülü. 
Sayın Şengün, buyurun. 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkan, ceza veya 

suç tutanaklarını düzenleyecek olan ıtrafik memurları
mızın kaligrafileri sanıyorum burada önem kazan
maktadır; çünlkü neyi ifade ettiği, neyi etmediği yazı
lardan genellikle çılkartılamamaktadır; çünkü zaten 
genellikle birinci nüshalar kendilerinde kalmaktadır, 
diğer nüshalar... 

I. DOĞAN GÜRBÜZ — Daktilo ile yazsınlar. 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, arkada

şımın ortaya koyduğu dahiyane fikre umarım Genel 
Müdürümüz de imkân bulur, her memura bir daktilo 
verir. 

Sanıyorum kalerriden başka herhangi birşey kul
lanamayacaktır; istirhamım, ceza tutanağı veya suç tu
tanağı düzenleyen memurlarımızın kaligrafileri husus-

19 — 
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larında itinalı olmalarının Sayın Genel Müdürümüz -
ce de göz önünde tutulacağı hususunda kendilerine 
sual tevcih ediyorum. 

BAŞİKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Görgülü, görüşünüzü rica ediyorum. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 

GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan, aslında Sayın Şengün 
haklılar; gerçekten okunmayacak yazısı >olan kişileri 
görevlendirmek yanlış olabiliyor; kaldı ki yeni düzen
leyeceğimiz tutanakta da mümkün mertebe çok az el 
yazısı kullanabilecek bir mekan, bir zemin hazırlana
caktır; ama bu konuda okullarımızda önemle üzerin
de durabileceğimizi arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Kurtoğlu, buyurun efendim. 
SERDA KURTOĞLU — Efendim, maddenin ke

nar başlığında «suç» «ceza» tabirlerinin yeri değiş
miş; evvela «ceza» denmiş, sonra «suç» denmiş, mad-
Ide metninde de aynı hata var. 

Acaba hata mıdır, biz mi yanhış anlıyoruz? 
BAŞKAN — Sayın Demirel, Sayın Kurtoğlu «suç 

ve ceza tutanağı» şeklinde düzeHtilimesini istiyor; yani 
biri olmadan, işlenmeden, öbürü mümkün değil. Bu 
konuda görüşünüzü rica ediyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
MİREL — Evet efendim, «suç ve ceza» olacak. Ka
tılıyoruz. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili redaksiyona geç
meden evvel, iki önerge var. Okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Karayolları Trafik Kanun 

Tasarısındaki 114 üncü maddenin ikinci fıkrasının, 
Bayındırlık Komisyonundan geçtiği gibi düzenlenme
sini müsaadenizle arz ederim. 

Muhsin Zekâi BAYER 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 114 üncü maddesi

nin ikinci fıkrasının, Bayındırlık Komisyonu metni 
gibi düzenlenmesini öneririm. 

Gerekçesi, Bayındırlık Komisyonu Raporu 114 
üncü maddesinde yazılıdır. 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Efendim, her iki önerge de 114 ün
cü maddenin ikinci fıkrasının Bayındırlık Komisyo
nundan geçen metin gibi olmasını istemektedir. 

Sayın Bayer, Sayın Çakmakçı hanginiz önerge 
ürerinde konuşacaksınız? 

— 2fr 
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MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Sayın Çakmakçı 
izah edecekler efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çakmakçı. Önergeler 
birlikte işlem görecektir. 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Görüşmekte olduğumuz bu Kanun Tasarısının 
114 üncü maddesinin ikinci fıkrasında trafik polisi
nin, yetkilinin, birden fazla suç işlendiği kanısına va
rırsa, her bir suç için (Azami miktar ikibin lira oldu
ğu için) ikişer bin lira (Pek çok suç işlendi ise) namü-
tenai yazabilmesinin sakıncaları üzerinde Komisyon
da tartışıldı ve Türk Ceza Kanununun 79 uncu mad
desinde «bir fiil birden fazla suçun işlenmesi sonucu
nu çıkarıyor ise, en ağırından bir defa uygulama ya
pılır» denmiş olmasına ve «fiillerin teselsülü ancak ce
zanın teşdid sebebi olabileceği» noktasından hareket
le, Bayındırlık, Ulaştırma Komisyonu metninde 114 
üncü maddenin ikinci fıkrasında, birden fazla suç iş
lendiği kanısı ile zabıt tutan trafik yetkilisinin, en 
ağırından bir defa o suçtan dolayı ceza verebilmesi 
hükmü getirilmişti, İçişleri Komisyonunda bu sınır
lama kaldırılmıştır. 

Şimdi, bu Kanun Tasarısında bir elektronik fişle
me esası getirilmiştir. Bilgi işlem merkezine birden 
fazla suç işleyen veya trafik nizamına aykırı hareket 
eden sürücüler bildirilecektir. İşte, oradaki değerlen
dirme (Gelecek o madde) muayyen bir süre sonra eh
liyetin geçici veya devamlı alınmasına müncer ola
caktır, adlî sicil bürosu gibi. 

O itibarla, resmî yetkililer birden fazla suç işleyen 
şoförleri, birden fazla suçla tesmiye etmemiz lazım 
ki, oradaki sabıka kayıtlarına işlensin demişlerdir; 
uzun tartışmalardan sonra şöyle bir sonuca varılmıştı: 

Karşıdaki şoför sürat tahdidini aşmıştır, orta çiz
giyi geçmiştir, bilâmucip sollamıştır falandır; ama 
bunların her biri için trafik polisine ayrı ayrı ikişer 
bin lira, binbeşyüzer lira yazmak, bir arkadaşımızın 
dediği gibi, müfrit davranan bir trafik polisinin kar
şısındaki sürücüyü beraberinde para kasası taşıma 
ile de sorumlu hale getirecektir. 

Bu itibarla, ceza, bir tane en ağırından uygulan
malı; ancak fişlemeye esas olmak üzere fona kayıt 
olmak üzere; şu şu suçları işlemiştir; deme hakkı tu
tanağa yine dercedilmelidir. 

Şimdi, İçişleri Komisyonunda bu «bir tek en ağı
rından uygulama yapılır» hükmü kaldırılmıştır. Çok 
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kısa olarak, burada hâtıra anlatmanın yeri olmadığını 
kabul ediyorum; ancak bunun usulsüzlüğü şöyle do
ğuyor; 

Ben, bir trafik memuru ile istemediğim halde tar
tıştım; özür dilerim Sayın Görgülü, beni yine trafik 
polisini mi itham ediyorsun; gibi, itham etmeyecek
tir, niyetimi anlamıştır; ancak çok inanınız samimî 
söylüyorum, trafik polisinin davranışlarının biraz 
daha saygılı olmasını ihtar ettiğimin akabinde, elime 
bir tutanak verdi, mahalline gittim, Trafik Kanununu 
açtım, meğer ben ne suçlar işlemişim, gözüm yaşar
dı; sol tarafa yolcu bindirmek, istiap haddinden fazla 
yük almak, eşimle beraber özel arabamla gidiyorum, 
trafik polisini vicdanı ile başbaşa bırakıyorsunuz, iki
şer bin liradan, kaleminin ucundan bir şeyler damla-
yacaktır. Mutlaka trafik polisi çok kaliteli olmalıdır, 
özlemimiz her zaman var, kalitelidir de ancak böyle 
bir sürtüşmenin sonunda nasıl savunabilirim ben ken
dimi; ben soluma yolcu almadım, istiap haddini aş
madım, orta çizgiyi geçmedim, geçilmeyecek yerde 
sollamadım; benim, kavlimücerrette kalır bütün be
yanlarım, yetki onun elinde. 

O halde, trafik polisini, birden fazla suçları altalta 
ikişer bin lira yazar hale getirmeyelim. O halde, şu suç
ları işlemiştir desin, yine onun tuttuğu zabıt asıl olsun; 
ama Türk Ceza Kanununun 79 uncu maddesindeki 
mantalite icabı, en ağırından bir tane ceza uygulama
sı yapsın, aksi takdirde bunun hissî sebeplerle, sür
tüşmeler sonunda üst haddini tayin etmek mümkün 
değildir. O hale gelir ki on tane ikibin lira; yirmibin 
lira para cezası getirir karşınıza bu da cezaların müf
ritliği ve hadsizliği sorununu beraberinde getirir. 

Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve İskân, Turizm ve 

Tanıtma Komisyonu olarak biz, Karayolları Trafik 
Kanununu görüşürken bazı arkadaşlarımız ciddiye 
yakın bir espri içerisinde «Bu Kanun, Türk Ceza Ka
nununu mu yansıtıyor?..» demiştik. Gerçekten ağır de
nilebilecek > ölçülere varan, ancak Türkiye'nin trafik 
gerçeği karşısında da bunun dışında bir yol izleneme-
yeceği intibaını veren bir yaklaşımla konular ele alın
mıştır. 

Ceza veya suç tutanağı düzenlenirken, geçmikteki 
uygulamalar bize göstermiştir ki, belli bir düzeyde 
eğitime ulaştırılmış trafik polisimiz kendi takdiri içe
risinde kanunu uygular durumu göstermiştir. Temen
nimiz odur ki, Karayolları Trafik Kanunu yeni şek
liyle uygulamaya konulurken, buna paarlel olarak da 
trafik zabıtasının Kanunu kendi sübjektif davranışına 
tabi kılmasın, objektif bir yaklaşımla meseleleri sü
rekli bir eğitim anlayışı içerisinde halleder duruma 
girsin. 

Bu itibarla, bu genel değerlendirmeden sonra Türk 
Ceza Kanununun 79 uncu maddesi esas alınmak su
retiyle 114 üncü maddeyi düzenleyen Bayındırlık, 
Ulaştırma, tmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonunun metni bünyemize en uygun ve adil olan 
bir madde metnidir. 

Demin önerge sahibi arkadaşımın da ifade ettiği 
üzere, eğer yola çıkacak iseniz ya yanınızda para çan
tanızı ya çekinizi veyahutta buna benzer paraya tah
vili mümkün olabilen kıymetli bir vesikayı da yanı
nızda taşımanız gerekecektir. 

Kış aylarında bir arkadaşım şunu ifade etmişti. 
Diyarbakır'dan Malatya'ya yük getirmekte olan bir 
kamyon şoförü 250i kilometre içerisinde sekizbin lira 
trafik cezası ödemiştir. Bu bir gerçektir ve vakıa şo
förü ile plakası ile bilinen bir vakıadır. «Plakan ça
mur tuttu.» denmiştir, kış ayında yağmurlu, çamurlu 
yolda giderken plakası elbetteki çamur bağlayacak
tır, yani bu gibi karşımızda olan çok açık birtakım 
misaller karşısında cezaları tekraren bir makbuza bin
dirip, 15-201 bin liralık bir fatura çıkarmak herhalde 
vatandaşımıza eziyet olacaktır. 

Hemen arkasından ifade edeyim ki, suçlu suçunu 
mutlaka görmelidir, cezası verilmelidir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 

O itibarla Bayındırlık, Ulaştırma Komisyonu met
ninde, «Birden fazla suç işlenirse her biri için tuta
nak düzenlenir; ancak en ağırından bir defa ceza alı
nır.» hükmü getirilen Millî Savunma, İçişleri ve Dış
işleri Komisyonu metninden raha munsif, daha tar
tışılarak, daha ihatalı düşünülerek konmuştur kanısın
dayım. 

Bu itibarla, eski metnin, Bayındırlık Komisyonu
nun metninin esas alınmasını istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
önergenin leh ve aleyhinde söz isteyen sayın üye? . 
MEHMET AYDAR — Lehinde söz istiyorum Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
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MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Görgülü cevaplayacaklar efendim. 

BAŞKAN — Efendim, önergeye katılıp katılma
dığınızı soruyorum. 

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

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Görgülü, buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 
GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan, önergeye biz de ka
tılmıyoruz. Çünkü, Sayın Çakmakçı'nın tek bir ceza 
yazılması kuralını içeren önergesi kabul edilirse, ya
ni Bayındırlık Komisyonunun getirdiği şekliyle kabul 
edilmesi genel ilkede yara açacak, yanlışlıklar yara
tacak. Bayındırlık Komisyonunda peşin para ceza 
yazma ilkesi getirilmişti. Halbuki, şimdi biz peşin pa
ra cezası yazma ilkesini kaldırıyoruz. Aslında orada 
o. tehlike varitti. Peşin para cezasının sürekli yazıl
ması belki tehlike arz edebilir diye tartışılarak bu 
hale dönüştürüldü. 

Sayın Başkan, 
Eğer sadece bir fiile karşı, bir kural ihlaline karşı 

bir defa ceza yazılması hali esas alınırsa, suçlar ce
zasız kalacak demektir. Buna göz yumulacak de
mektir, hatta kurallar ihlal edilecek demektir. Türki
ye'de Cumhuriyetin ilk yıllarında, zamanın bakanı
nın önünde para cezası 5 lira 10 lira iken trafik po
lisine «Al şu parayı da ben bir kere daha tur atayım» 
deyip, «Ters istikâmete döneyim» diyen bir anlayışı 
elbetteki bu görüş davet edebilir. 

Bunun için suçların cezasız kalmaması bakımın
dan bir kere bunun bu şekilde kalması gerekir efen
dim. Bunu şöyle bir örnekle de açıklamak mümkün
dür. Sayın Başkan. Bir olay var, kırmızı ışık ihlali, 
bir defa ceza yazıyorsunuz; fakat bakıyorsunuz ki 
ehliyeti de yok. Ehliyetsizdir güle güle demek müm
kün değildir. Bu yüzden tutanağın düzenlenerek gön
derilmesinde bir olayın en büyüğü için düşünmek 
büyük oranda haksızlığa yol açar ve kural ihlalleri
ni adeta polisle sürücünün alay etmesine yol açabi
lecek, yani «İşte bir ceza yazdın öbürünü istediğim 
kadar yapabiliyorum gözünün önünde, çünkü bana 
yazamazsın» gibi disiplinsizliğe yol açar inancında
yız. 

Ayrıca, Sayın Çakmakçı'nın gerçekten görüşleri
ne katılıyoruz. Eğitim burada çok önemli. Sadece 
eşi ile bindiği arabanın içerisinde istiap haddini ya
zan memurun aslında ne kadar büyük suç işlediği
ni söylemeye bile lüzum yoktur. Bu tür olayların el
betteki hukukî olduğunu söylemek mümkün değildir 
ve maalesef bunlar oluyor zaman zaman; ama bun
ların mutlaka ilgililere intikalinde fayda olduğunu 
umuyorum. 

Sayın Aydar, «Sübjektif değerlendirme yapıyor 
polis» dediler. Tabiî bu da mümkündür. İnsanlar el
betteki bazen mantığının dışında çıkışlar yapabilir. 
O da istisnaları teşkil eder; ama bunlar oluyor di
ye istisnayı genel yapmak, kural haline getirmek el
betteki kimsenin hoş görmeyeceği bir konudur. 

Bu bakımdan-, aslında tutanak esası da getirildi
ğine göre ve ilerideki maddelerde bilgisayar esasının 

• da getirilmesi öngörüldüğüne göre (ki, şu anda bilgi
sayar konusunda veri bankası oluşturulmaktadır 
trafikle ilgili.) eğer olayın sadece birisi için, bir ku
ral ihlali için tutanak düzenlenmesi halinde bir kişi
nin ehliyetinin normal uygulama döneminde bir yıl
da kötü puanının dolması mümkün iken, öbürünün 
bir yılda hiçbir zaman kötü puanının dolmasının ih
timali bile yoktur. Çünkü, belli kurallara kötü pu
an verilemeyecektir ceza uygulanmadığına göre. Ce
za Verilmeden de sadece tutanak düzenleniyor olma
nın pek fazla pratik bir değeri de olmayacaktır. 

Onun için bu önergeye katılamıyoruz. Arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Görgülü. 
Sayın üyeler, sayın Çakmakçı ve Sayın Bayer'in 

önergesine Komisyon ve Hükümet katılmadığını be
yan etmektedir. Önergenin dikkate alınıp alınmama
sı hususunu oylarınıza sunuyorum. Dikkate alınma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin 
dikkate alınması kabul edilmiştir efendim. 

114 üncü maddeyi bu önerge ile birlikte Komis
yona veriyorum. 

Sayın üyeler; 108 inci madde ile ilgili olarak Ko
misyonun bir yazısı var; okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Karayolu Trafik Kanunu ta

sarısının Komisyonumuzca geri alınan 108 inci mad
desi yeniden incelenmiş ve altıncı fıkrası aşağıdaki 
şekilde düzenlenerek madde bu suretle kabul edil
miştir. 
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«Sözü edilen katılma paylarını zamanında veya 
tam olarak fon hesabına yatırmayan sigorta şirket
leri yatırmadıkları meblağ üzerinden her ay için ga
ranti fonuna % 10 gecikme faizi öderler ve ayrıca 
onbin liradan otuzbin liraya kadar hafif para ceza
sıyla cezalandırılırlar.» 

Eşref AKINCI 
Millî Savunma, İçişleri ve 

Dışişleri Komisyon Başkanı 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, bir açıklamanız 

olacak mı efendim?.. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
Mİ REL — Sayın Başkanım, burada gecikme cezası' 
öngörüldü, her ay için % 10 gecikme cezası verecek
ler sigorta şirketleri. Bu şekilde tenkitlere karşılık 
vermiş oluyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; bu maddeyi Komisyon bir defaya 

mahsuz olmak üzere geri çekmişti, şimdi getirdiler. 
Zaten sadece bir fıkra üzerinde tereddüt vardı ve o 
fıkrayı da yeniden düzenlemiş durumdalar. Bu ara
da Komisyon geri çektiğinde maddeyi Sayın Aşkın'a 
soru sorma sırası gelmişti. 

Sayın Aşkın, 108 inci maddeyle ilgili sorunuzu 
sorunuz efendim. 

AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, 108 inci 
madde mutlaka trafik konusunda bir yenilik getiri
yor. Bunun için teşekkür ederim. Yalnız garanti fo
nundan yararlanacak olaylar incelendiğinde (b) ben
dinde «Zorunlu malî sorumluluk sigortası yaptırıl-
maksızın trafiğe çıkarılan motorlu aracın kişiye ver
diği zararlar için;» deyimi var. Burada bir risk söz 
konusu değil, sigortalarda riskler karşılanır. Halbu
ki burada araç kazayı yapmış eigortalı da değil, bu
nun bedeli tahsil edilecek. Bunun bedeli açıktan kar
şılıksız olarak ödenmiyor. Dolayısıyla garanti fo
nuyla çeşitli sigorta ile bu gibi riskler karşılanamaz. 
Bunun başka bir yerde yapılabilmesi veya buradan 
çıkarılması gereklidir kanısındayım. Acaba bu husus
ta ne derler? 

İki sorum daha var; efendim bir risk fonu, yani 
bir çeşit sigorta tesis edildiğinden bunun temel da
yanağı bunun aktuaryasıdır, yani Türkiye'de şu 108 
inci maddede sayılan olaylar, toplam trafik olayları, 
yani sigortaya konu teşkil eden trafik olayları yüz
de kaçtır?.. Bu sayısal olarak yüzde kaçtır. Ayrıca, 
getirdiği malî yükümlülük bakımından toplam sigor

ta bedelinin yüzde kaçını teşkil ediyordu?.. Bunlar 
size verilmeden yüzde bir, yüzde iki buradan rakam
la kabul etmek çok zordur. Bu konularda bilgi isti
yorum ve ne düşünmektedirler?.. Bunları öğrenmek 
istiyorum efendim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN •'— Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkan, müsaadenizle Ticaret Ba
kanlığı mümesilimiz bu konuya cevap verebilirler. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ GÜR
HAN ÖZDOĞAN — Sayın Başkan, Sayın konuş
macının belirttiği hususlardan önce % 1 ve % 2'nin 
tutarlarının ne olacağı şeklinde bir mana anladım ve
ya sonucu o anlama gelecek bir ifade idi. Bu uy
gulama başlamadan henüz belli olmayacaktır, çün
kü en az malî mesuliyet miktarlarına ilişkin miktar
lar henüz belli olmamıştır. 

İlk sorulan soru da (b) bendiyle İlgiliydi; bu, 
zannediyorum yine trafiği ilgilendiren bir problem. 
«Zorunlu malî sorumluluk sigortası yaptırılmaksızın 
trafiğe çıkarılan motorlu araçların kişiye verdiği za
rarlar.» Yani, bir araç kişiye zarar vermişse, o ara
cın sigortasına müracaat edilecektir; fakat o şahıs 
sigorta yaptırmamış ise, o zaman bu fondan karşı
lanacaktır, yani bir bakıma burada kişinin ihmalini 
Devletin görmesi esası getiriliyor. Devlet bunu göre-
mezse, o zaman fon bir garanti olarak devreye giri
yor. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; bu maddeyle ilgili Sayın Bilge'nin 

de bir düzeltme istemi vardı. Sayın Bilge, 108 inci 
maddede bir düzeltme isteminde bulunmuştunuz be
nim notlarıma göre efendim. 

NECİP BİLGE — Efendim, (d) bendinden önce
ki bentten sonra «zararlar için» dendikten sonra (;) 
bitiyor, (d) bendinin sonunda da yine '(;) var, Hal
buki o sondur, son olması dolayısıyla nokta ile b;t-
mesi lazım gelir. «Garanti Fonuna aşağıdaki durum
larda başvurulur :» denildikten sonra a, b, c, d bent
lerinin sonuna noktalı virgül konunca ondan sonra 
(e) bendi gelecek gibi bir anlam çıkıyor. Ondan son
ra başka bir fıkraya geçiyor. Bu itibarla onun nok
ta ile bitmesi lazım gelir. 
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İkincisi; daha sonra «Sigorta Şirketleri; Kendi- ı 
lerine ait katılma paylarını her yıl mayıs ayı sonu
na kadar, sigorta yaptıranlardan tahsil ettikleri ka
tılma paylarını ise .ertesi ayın sonuna kadar fon he- I 
sabına yatırırlar.» Efendim «yatırılır» diye okudu- I 
lar, «yatırırlar» diye okunması lazım gelir efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bilge' onu düzeltmiştik efen
dim. Sigorta şirketinden sonra noktalı virgül koy- I 
muştuk, iki noktayı kaldırdık efendim. Fonun gelir- I 
lerinde orada bir şey yapmadık. 

Efendim bir nokta, diğerleri zaten düzeltilmişti, 
(d) bendinden sonra bir nokta koyuyoruz ve sondan I 
bir üsteki fıkrayı da biraz evvel okuduğumuz biçi
miyle sunuyoruz ve 108 inci maddeyi bu düzeltil- I 
miş şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
etmeyenler... 108 inci madde kabul edilmiştir. 

115 inci maddeyi okutuyorum efendim. 
Para cezalarının ödenme süresi 
MADDE 115. — Trafik para cezalarının tutana

ğın tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde öden
mesi gerekir, 30 gün içinde ödenmeyen cezalar iki 
katına çıkar ve ödeme süresi 30 gün daha uzatılır. 

Bu süre içinde de ödenmeyen cezalar üç katına 
çıkar. 

Para cezaları ile mahkemelerce verilen ve sade
ce hafif para cezalarına ilişkin hükümler kesindir. I 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

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

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

Bu madde ile ilgili Sayın Gözübüyük'ün bir öner- I 
gesi vardır, okutuyorum efendim. I 

Sayın Başkanlığa 
115 inci maddenin son fıkrasının aşağıdaki şe

kilde düzeltilmesini arz ve teklif ederim. I 
Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 

Fıkra iki : Para cezaları ile mahkemece verilen 
hafif para cezalarına ilişkin hükümler kesindir. 

BAŞKAN — Sayın Gözübüyük buyurun efen- I 
dim. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 
Başkan, burada bir nevi düzeltme söz konusu olacak 
«Para cezaları ile mahkemelerce verilen...» metinde 
«ve sadece» tabiri var, lüzumsuzdur. «Para cezaları ile 
mahkemelerce verilen hafif para cezalarına ilişkin hü- I 
kümler kesindir» denmesi yeterlidir, orada.(ve)ye lü- I 
zum yok. Bir de, ikinci fıkrada bir düzeltme; «Bu sü- | 
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re içinde de ödenmeyen cezalar üç katına çıkar» de 
niyor. «Çıkarılır» diye düzeltilirse kanun diline uy
gun olur. Maruzatım bundan ibarettir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Gözübüyük'ünkü biraz da redaksiyon olu

yor, «ve sadece» deyimini çıkartıyor. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, aleyhin

de konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Buradaki «sadece» kelimesi bir fazlalık gibi görü

nüyor ise de aslında değildir; çünkü birçok maddeler
de hafif hapis cezasıyla birlikte hafif para cezalan 
da verilmektedir; Biz, bu «sadece» kelimesini kaldırır
sak, o zaman hafif hapis cezalarıyla birlikte verilen 
hafif para cezaları da bu kapsam içine girer. Bu ba
kımdan, hafif hapis cezasıyla birlikte olmayan sa
dece hafif para cezalarına aittir bu fıkra. Bu bakım
dan, «sadece» kelimesinin yerinde kalması faydalı 
olacaktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Birisi kesinleşmiş olacak; fakat öbü
rüne temyiz yolu açık olacak hapis cezası olduğu için 
derler. 

Sayın Gözübüyük, önergeyi geri alıyor musunuz 
efendim; Sayın Uyguner'in açıklamasından sonra?.. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Hayır 
efendim, almıyorum. 

BAŞKAN — O halde Komisyonun ve Hükümetin 
görüşünü rica ediyorum. 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — önergeye katılmıyoruz Sayın Başkan. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 
GÖRGÜLÜ — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Gözübüyük'ün 
önergesine Komisyon ve Hükümet katılmadığını be
yan etmektedir. Önergenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Önergenin dikkate alınması 
kabul edilmemiştir. 

Yalnız bu arada Sayın Gözübüyük'ün «Üç katına 
çıkar» değil de «Üç katına çıkarılır» şeklinde bir öne
risi olmuştu?.. 

MILLÎ SAVUNMA, IÇIŞLERI VE DıŞIŞLERI 
KOMISYONU SÖZCÜSÜ ISMAIL HAKKI DE-
MIREL — Ona katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
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Sayın Bilge, bir redaksiyon mu vardı efendim?.. 
NECİP BİLGE — Efendim ben de «çıkar» keli

mesinin «çıkarılır» biçimine dönüştürülmesini söyle
yecektim; bu bir. 

İkincisi de; son fıkrada «Mahkemelerce verilen» 
diye söylenerek verilen ismi fail getirilmiştir. «Sadece 
hafif para cezalarına ilişkin hükümler...» biraz eksik 
kalıyor. Oraya da bir «olan» kelimesi ilave edersek 
daha uygun olacak, daha uyumlu olacaktır. Yani «Pa
ra cezaları ile mahkemelerce verilen ve sadece hafif 
para cezalarına ilişkin olan hükümler kesindir» şek
linde, «ilişkin» kelimesinden sonra bir «olan» keli
mesi ilavesi gerekmektedir. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Bu konuda Komisyonun ve Hükümetin görüşünü 

rica ediyorum. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
M1REL — Katılıyoruz efendim. 

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

BAŞKAN — Sayın üyeler... 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Maddedeki ra

kamların da daha evvelki karar gereğince yazı ile ya
zılması gerekiyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, o daha evvelki karar 
gereğidir. 

115 inci maddede rakamları yazı haline getiriyor, 
«çıkar» kelimesini «çıkarılır» yapıyor ve «Para ceza
larına ilişkin olan» biçiminde düzeltiyoruz. 

Maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... 115 inci madde ka
bul edilmiştir. 

116 ncı maddeyi okutuyorum : 
Tescil plakasına göre tutanak düzenlenmesi 
MADDE 116, — Trafik zabıtasınca; sürücüsü 

tespit edilemeyen araçlarla trafik suçlarının işlenmesi 
halinde, aracın tescil plakasına göre tutanak düzen
lenir. 

Bu halde, işletenden cezayı ödemesi, suçun sanığı 
olmadığım iddia etiği takdirde, tebliğ tarihinden itiba
ren beş işgünü içinde aracın kullanılmadığını ilgili 
trafik kuruluşuna ispat etmesi veya çalınma hali'ha
riç kimin kullandığım bildirmesi istenir. Tanınan sü
rede bilgi alınırsa ceza tutanağı ismi bildirilen adına 
düzenlenir. Adı bildirilen sürücü, suçu kabullenme
mesi halinde işletenle birlikte mahkemeye yerilir. 
Mahkemece, suçlu görülene para cezası iki kat olarak 

uygulanır. Tanınan sürede bilgi alınamadığı hallerde 
cezanın takip ve tahsili için işleten hakkında 114 ve 
115 inci maddelerdeki hükümler uygulanır. 

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

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

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. i 
Düzeltme isteğinde bulunan sayın üyemiz?., Yok. 
116 ncı maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... 116 ncı madde 
kabul edilmiştir. 

117 nci maddeyi okutuyorum : 
Ceza yerine getirilmeden işlem yapılmaması 
MADDE 117. — Trafik para cezaları ödenmeden 

sürücü belgesi ve araçlarla ilgili işlemler yapılmaz. 
BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili söz isteyen sayın 

üyemiz?.. 
Buyurunuz Sayın Bayer. 

MUHSİN ZEKÂI BAYER — Sayın Başkan, 
114 üncü madde ile ilgili Sayın Umum Müdür açık
lama yaparken, «Trafik memurlarının, trafik zabıta
sının bir tahsildar gibi kullanılmayacağını, para ce
zasının ileride ve muayyen bir müddette ödenebilece
ğini» söylediler. Halbuki burada, 117 nci maddede 
ise, «Trafik para cezaları ödenmeden»" diye kesin hü
kümle 114 üncü maddeye bir atıf olmuyor mu?.. Hü
kümetin Taasrısında ise, 104 üncü maddede, «Kesin
leşmiş para cezaları yerine getirilmeden» diye daha 
açıklık vardır. Bu hususta, 114 üncü maddenin esprisi 
dahilinde Hükümetin veya Komisyonun açıklama 
yapmasını istirham ediyorum. 

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

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MIREL — Sayın Başkanım, Sayın Bayer'in önerisi
ne katılmıyoruz. Kesinleşecek tabiî, para cezası ke
sinleşmeden ödenmez zaten. O itibarla katılmıyoruz. 

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

GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan, buradaki trafik para 
cezaları ile 114 üncü maddedeki «Peşin olmama ilkesi» 
arasında bir çelişki yok; çünkü buradaki trafik para 
cezaları tutanağa bağlanmış cezaları da kastetmekte
dir. Kaldı ki, demin arz ettiğim gibi, herkesten peşin 
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para cezası almama ilkesini bütünüyle diye arz etmi
yorum, belki bir kısım para cezalarının memur tara
fından, vatandaş «Götürüp yatırmayacağım, memura 
vereceğim» şeklinde, ileride Maliye ile yapacağımız o 
yönetmelik düzenlemesi sırasında, belki az da olsa 
bir miktarın peşin tahsili düşünülebilecektir; ama ilke 
tahsil edilmemesidir. 

Buradaki «Trafik para cezaları» aslında peşin 
para cezaları değildir,- tüm cezalardır. O yönden Sa
yın Bayer'in önerisine katılmamıız mümkün değil. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
SERDA KURTOĞLU — Bir sual sormak istiyo

rum Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Soru sormanız artık mümkün değil 

Sayın Kurtoğlu; çünkü bendeniz ısrarla yaptığım iş
lemi tekrarlamakta yarar görüyorum, «Kayıt işlemi 
bitmiştir» diyorum. O zamana kadar kaydınızı yaptır
madığınız için soru sorduramıyomm efendim. 

SERDA KURTOĞLU — Usulün sağlam olması 
hakkında bir hususu soracağım Riyasetten?.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SERDA KURTOĞLU — Benim sormak istedi

ğim soru, vaki soruların ilham ettirdiği bir sorudur. 
BAŞKAN — Efendim, vaki ilhama göre soru, 

içtüzüğe göre mümkün değil. Sebebi şu : «Soru sor
mak isteyenlerin adları kaydedilir» deniliyor. Demek 
ki, soru sormak için bir işlem yapılıyor ve adlar oku
tuluyor. Ondan sonra işte belki de bunu, yani ilhamı 
önlemek için bu işlem İçtüzüğe konulmuş. Özür dile
rim; yoksa ben tekrar tekrar soruyorum. 

SERDA KURTOĞLU — Rica ederim. 
BAŞKAN —, Sayın üyeler, bu maddeyle ilgili dü

zeltme isteminde bulunan sayın üyemiz var mı efen
dim?.. Yok. 

117 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen 
ler. 117 nci madde kabul edilmiştir. 

118 inci maddeyi okutuyorum : 
Belirli süreler içinde alınan cezalar ve puanlama 

nedeniyle sürücü belgelerinin geri alınması. 

MADDE 118. — Bu Kanunun suç saydığı bir fiil
den dolayı haklarında para cezası uygulanan sürücü
lere, aldıkları her ceza için esasları Yönetmelikte be
lirlenen ceza puanları verilir. 

Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir 
yıl içinde işlenen trafik suçlarına ait ceza puanları 
toplamı Yönetmelikte belirtilen sayıyı aşan sürücüle-
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rin sürücü belgeleri mahkeme kararıyla on gün sü
reyle geri alınır. Ayrıca Yönetmelikte belirtilen esas
lara göre trafik eğitimine tabi tutulmasına da hükmo-
lunabilir. 

Ceza puanlarının tespit ve uygulamasına ait usul 
ve esaslar Yönetmelikte gösterilir. 

Bu madde ve diğer ilgili maddelerdeki hükümlere 
göre sürücü belgesi geri alınanlardan geri alma süresi 
içinde araç kullandığı tespit edilenler, beşbin liradan 
onbin liraya kadar hafif para cezası ve onbeş günden 
iki aya kadar hafif hapis cezası ve sürücü belgesinin 
yirmi gün daha geri alınması cezası ile cezalandırı
lırlar. 

BAŞKAN — 118 inci madde üzerinde söz isteyen 
Sayın üyemiz?.. 

Sayın Barangil söz istemişlerdir; buyurunuz Sayın 
Barangil. 

İBRAHİM BARANGİL — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

Müzakersine devam ettiğimiz Karayolları Trafik 
Kanunu Tasarısı, 118 inci maddesiyle, daha önce 
mevzuatımızda bulunmayan yeni bir uygulama getir
mektedir ve bu madde niteliği bakımından bir reform 
maddesidir. 

Maddeye göre, Kanunun suç saydığı bir fiilden 
dolayı haklarında para cezası uygulanan sürücülere, 
aldıkları her ceza için esasları yönetmelikte belirtile
cek ceza puanları verilecektir. 

Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir 
yıl içinde işlenen trafik suçlarına ait ceza puanları 
toplamı, yönetmelikte belirtilen sayıyı aşan sürücüle
rin sürücü belgeleri mahkeme kararıyla on gün sürey
le geri alınacak, sürücünün ayrıca trafik eğitimine tabi 
tutulmasına da hükmolunabilecektir. 

Ayrıca Türk Ceza Kanununun belli maddelerin
de açıklanan suçlardan dolayı da sürücü belgeleri ge
çici veya süresiz olarak geri alınabilecektir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bir trafik olayında malum olduğu üzere, birincisi 

yaya, şoför, sürücü veya yolcu -olarak insan; ikinci
si, çeşitli özellikleriyle taşıt; üçüncüsü de, bunların üze
rinde dolaştıkları ve kazalara katıldıkları yol ve kav
şaklar olmak üzere, üç esas faktörün rolü vardır. An
cak, taşıtla yolun kazalardaki katkısının çok az oldu
ğunu, bunların da insan ihmalinden ileri gelebilecek
leri nazarı itibara alınırsa, kazalarda insanın birinci 
derecede ve % 97 - 98 arasında rolü bulunduğunu, 
yani insanın baş aktör olduğunu görürüz. 
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Bu sebeple, trafik kazalarını azaltmak için insan 
ile ilgili (tedbirlerin ön plana alınmasında zaruret var
dır. 

Kazalara karşı alınabilecek tedbirler bakımından 
insanları üç grupta mütalâa etmek mümkündür : Bir 
kısım insanlar yasa ve 'kurallara saygılı, beklenen dav
ranışları gösterebilen yaratılıştadırlar. Genel olarak 
bunların kazalara katılma oranları 'düşüktür. Bunlar 
denetim tedbirlerini dahi gerektirmezler. Ülkeden ül
keye değişmekle beraber, toplam nüfus içinde her ül
kede sayıları ne yazık ki, fazla değildir bu gruba da
hil insanların. Toplumun büyük bir kısmı ise, yasa 
ve kurallara uymak eğilimindedirler. Bir kısım insan
lar da vardır ki, hangi koşullarda, olursa olsun yasa 
ve kuralları, kısaca toplum düzenini ikinci plana ata
rak kendi isteklerini, zevklerini tatmin etmeyi ön plan
da tutmak eğilimindedirler. IBunlar bencil tip insanlar 
olup kazalara katılma oranları yüksektir. Önemli ve 
ciddî denetim uygulamaları gerektirirler. Para ceza
ları bunlar için önemsiz ve etkisiz tedbirlerdir. Bunlar 
için en büyük ceza, en büyük zevkleri olan motorlu 
taşıt kullanmaktan men edilmeleridir. Bunların 'kolay
lıkla teşlhis edilebilmeleri için hatalı davranışlarının 
bir sicilde kaydedilmesi lazımdır ve lüzumludur. 

îşte madde, toplum içinde bu gibi insanların sürü
cülük haklarına bir sınırlama getirmektedir. Ancak 
yeterli olduğu iddia edilemez. Çünkü, bir yıl içinde 
'hataları belli bir puanı geçen sürücü 10 günlük ya
saklama ile uslanmaz; bu tip insanlar uslanmaz. Zira, 
bu tip insanlar genellikle kendi işi veya ekmek parası 
için motorlu taşıt kullanan insanlar değildirler. Bu tip
ler gayet dikkatli olur; 10 günlük kısıtlama bile ken
dileri için büyük bir ceza olduğunu düşünerek gayet 
dikkatli bulunurlar; ama bahsettiğimiz tipler için bu 
yeterli değildir. Aksine, zevk için Ihem de yasa ve ku
ralları hiçe sayarak motorlu araç kullanan bendi ki
şilerdir bu tipler. Bunlar için en büyük ve etkili [ceza, 
uzun süreli motorlu araç kullanıma yasağıdır. 

Trafik mevzuatımızdaki büyük bir eksikliği gide
ren ve bir reform maddesi olarak nitelendirilmesi ge
reken bu maddenin beklenildiği ölçüde etkili olabil
mesi için, geri alma cezasının artırılmasını takdirlerinize 
arz ederim. Bu konuda bir de önerge vermiş bulun
maktayım. 

Ayrıca, Tasarıya bu maddeyi ekledikleri ve kabul 
ettikleri için de Sayın Hükümete ve Sayın Komisyo
na teşekkür eder; saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barangil. 

Sayın Komisyon, mevcut konuşmaya bir cevabı
nız olacak mı efendim? Önerge de var bu konuda. 

MtLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DEMİ-
REL — Sayın Başkanım, önergede cevap vereceğiz. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet? 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 

GÖRGÜLÜ — Önergede cevap vereceğiz efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, bu madde ile ilgili 

soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı efendim?.. 
Sayın Kurtoğlu, Sayın Tan. Başka üyemiz yok. 

Sayın Kurtoğlu, buyurun efendim. 
SERDA KURTOĞLU — Efendim, bu maddede 

belgelerin geri alınmasından bahsediliyor. Bundan ev
velki maddede de ceza yoluna gidilmeden işlem ya
pılamayacağından bahsediliyor. Bu iki hüküm yeni 
hükümdür. Bu iki hükmün 116 ncı madde tatbika
tıyla nasıl bağdaştırılacağını soruyorum. Eğer arzu 
ederlerse «nasıl bağdaştırılacağı» dediğim ifademi 
açarım da. 

BAŞKAN — Soralım efendim, eğer bir başka 
açıklamaya gerek görülürse... Teşekkür ederim Sayın 
Kurtoğlu. 

Buyurun Sayın Komisyon. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DEMt-
REL — Sayın Başkanım, Sayın Kurtoğlu zannediyo
rum' belgelerin geri alınması ile cezaları ödemeyenle
rin işlemlerinin yapılmaması hususunu birbiriyle ka
rıştırıyorlar. Cezayı ödemeyenlerin trafikte yapması ge
reken işlemleri yapılmayacaktır. Mesela, şoför vizesi, 
vize müddeti bitmiştir, vizeye gittiği zaman cezayı öde-
memişse, daha evvel işlediği suçtan ötürü, bu işlem 
yapılmayacaktır; cezanı öde, ondan sonra bu vize iş
lemini yapalım denilecek. Yani paranın tahsilini te
min bakımından öngörülmüştür. 

Belgelerin geri alınması ise, tamamen ayrı bir ko
nu. Bir muayyen puanı geçirdikten sonra mahkeme 
kararıyla belgenin geçici bir süre için geri alınması 
öngörülmektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, zannederim soruyu açmak istiyorlar; bu

yurun Sayın Kurtoğlu. 

SERDA KURTOĞLU — Kısaca bir misalle arz 
edeyim efendim : Plaka esasına göre ceza düzenle
mesi esası var. Ben arabamın başında değilim, plaka 
esasına göre bana, plakaya ceza düzenlenmiş. Ben fail 
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değilim diyorum. !Bu fail değilim problemi mahkeme
ye intikal ediyor. Derdesti muhakeme sırasında, mah
keme derdeslt iken puanım limitini aşmış. Bu sırada 
seyahate çıkacağımı; muamele yapmam diyor, bir... 
Veya, sen puanını doldurdun mu diyecekler, doldur
maydın mı diyecekler?... Iıki madde bakımından da 
ehemmiyeti vardır. Birisi seyahatime mani olur, işlem 
yapmazlar. Halbuki ben suçlu değilim. Plaka esasıyla 
zabıt düzenlenmiştir. Hem puanın doldu diyorlar, 
Ihem de seni seyahata bırakmayız, çünkü işlem yapama
yız diyorlar. Diyecekler mildir, demeyeceklerse ne ya
pacağız 116 ncı maddenin, tatbikatı bakımından? 116, 
117, 118; üçü bir arada nasıl tatbik edilecek? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Sayın Komisyon/dan bir dalha soralım. 
MİLLÎ 'SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DEM»t-
REL — Sayın Başkanım, 'Sayın Kurtoğlu'na şöyle 
cevap arz edeyim : 117 ne i maddede doğrudan doğ
ruya para cezası, yani yazılan para cezasını ödemeden 
işlemler yapılmayacaktır. Mahkemedeki durum ayrı 
bir kbnu; arz öderim. 

BAŞKAN — Sayın Tan, soru. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, daha önceki 

görüşmeler sırasında belirttiğim gibi, Tasarı son dere
ce ayrıntılı. Bunu Komisyon ve Hükümet temsilcileri 
de kabul ediyorlar. Şimdi böyle olunca, suçların ve 
cezaların, özellikle yasal düzenleme konusu yapılması 
esastır. Oysa bu maddeye baktığımızda hangi para ce
zaları için ne kadar puan verileceğini, bu puanlardan 
ne kadarının 10 gün süreyle mahkemece sürücü bel
gesinin geri alınmasını gerektireceği yönetmelikle dü
zenlenir diyor. Yani, tersinden kısaltarak okursak, 
mahkemenin l'ö gün süreyle sürücü belgesini geri al
maya karar vermesini gerektireceği haller yönetmelik
te tespit edilecek demektir. Bunun anlamı budur. 

Şimdi, acaba bu kadar ayrıntılı bir Tasarıda bu 
kadar önemli bir noktayı düzenlemeyi niçin yönet
meliğe bırakmışlar? Ben onu öğrenmek işitiyorum. 
Teşekkür ederim. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın Görgülü, buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 

GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan, 
Elbdtte ki, bu Tasarı ayrıntılı. Buna rağmen, puan 

sistemine neden kanunda yer verilmedi de yönetme
liğe atıfita bulundu?.. 

Sayın Başkan, 
Aslında Türkiye trafik hizmetleri açısından yeterli 

altyapıya sahip değil. Bu puanlama sistemi altyapıyı 
da birlikte öngörmektedir. Bu altyapı ortaya çıkmadan 
bilgisayar programları tam, hangi konuların prog
ramlanacağı ortaya çıkmadan burada kanuna konula
cak olan, geri alınmayı öngören kötü puanların mik
tarını kanuna koymak aslında bizi çok yanlış, hatta uy
gulanması hiç mümkün olmayan sionuca da götürebi
lir. Bu nedenle bunu buraya koymadık. Neftice itiba
riyle konu hâkimin kararına bağlıdır, zaten geri alma 
gibi işlemler ve bizim bu Tasarıyı hazırlarken incele
diğimiz yabancı ülke yasalarında değil, yine diğer dü
zenlemelerinde, mdtinlerinde var, hâkimin önünde pıi-
an sistemi var; hâkim evralk üzerinden beş dakikada 
karar veriyor ve o şekilde, günün şartlarına göre bir 
de onu idare yenileyebiliyor. Bu Kanuna puanların 
rakam olarak konulması, bu yenileştirmeye, altyapıya 
paralel kötü puan sistemini geliştirmeye müsait olma
yacaktır, bu nedenle arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Görgülü. 
Sayın üyeler; bu madde ile ilgili bir önerge var; 

okutuyorum efendim : 
Yüksek Başkanlığa 

Karayolları Trafik Kanununun 118 inci maddesi
nin ikinci fıkrasının aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

İbrahim BARANGİL 
Madde 118. — Trafik suçunun işlendiği tarih

ten geriye doğru bir yıl içinde işlenen trafik suçla
rına ait ceza puanları toplamı yönetmelikte belirlıilen 
sayıyı aşan sürücülerin sürücü belgeleri, mahkeme ka
rarı ile 14 gün süre ile geri alınır. 

Bir yıllık süre içinde 30, iki yıllık süre içinde 60 
günlük geri alınma cezasına çarptırılanların sürücü bel
geleri mahkemece geçici olarak geri alınabilir. Ayrıca 
yöndtmelikte belirtilen esaslara göre trafik eğitimine 
tabi tutulmasına da hükmoluna'bilir. 

BAŞKAN — Sayın Barangil'in önergesinin lehinde 
aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz 
efendim?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DEMt-
REL — Sayın Başkanım; önergeye katılamıyoruz. 
Konu ile ilgili olarak Hükümet Tasarısında da öner
geye paralel hükümler vardır; fakat bu tür kademeli 
bir uygulamanın tatbikalfcta bazı aksamalara neden 
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olacağı, Bilgi İşlem Merkezine fazla yük olacağı ka
naati ile madde Komisyonumuzda değiştirilmiştir. 
Ayrıca uygulamaya ilişkin detay hükümler Yönetme
liğe bırakılmıştır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet Temsilcisi, katılıyor musunuz? 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 
GÖRGÜLÜ — Sayın Başkanım, biz de önergeye ka
tılamıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 121 inci Birleşimin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere kaldığı yerden devam ediyoruz. 
119 uncu maddeyi okutuyorum. 
Türk Ceza Kanununa göre işlenen suçlar nedeni 

ile sürücü belgelerinin geri alınması 

MADDE 119. — Sürücü belgeleri, belge alın
dıktan sonra bu Kanunun 41 inci maddesinin (e) ben
dinin 1 numaralı alt bendindeki suçlardan biri ile 
mahkûmiyet veya 2 numaralı alt bendinde yazılı 
suçlardan birinden mükerrer olarak veya birkaçı ile 
mahkûmiyet halinde süresiz geri alınır. 

Türk Ceza Kanununun kabahatler ve taksirli suç
lar haricindeki diğer maddelerinde yazılı suçlardan 
mahkûmiyet halinde de gerekli görülür ise, ceza sü
resini geçmemek üzere, geçici olarak davaya bakan 
mahkemece geri alınabilir. 

BAŞKAN — 119 uncu madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

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

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
İBRAHİM BARANGİL — Sayın Başkan; bir dü

zeltme konusuna işaret edeceğim. 
BAŞKAN — Sayın Barangil, buyurun. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; Sayın Barangil'in önergesine Ko

misyon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. 
Önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... Et

meyenler... Önergenin 'dikkate alınması kabul edil
miştir eferidim. 

Buna göre, 118 inci madde kabul edilen önerge ile 
birlikte Komisyona gönderilmiştir. 

Sayın üyeler, Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.35 

İBRAHİM BARANGİL — Efendim, maddenin 
ilk cümlesi, «Sürücü belgeleri, belge alındıktan sonra 
bu Kanunun 41 inci maddesinin (e) bendinin...» di
ye gidiyor. «Bu Kanunun» yerine «Türk Ceza Ka
nununun» denmesi konuyu daha aydınlığa kavuştu
ruyor. Acaba Komisyon bu düzeltmeye katılırlar mı?.. 
Bu kanun hangi kanun?.. Trafik Kanunu mu, Ceza 
Kanunu mu?.. 

BAŞKAN — «Bu Kanunun» diyor efendim. Sö
zü edilen, şu anda görüşmekte olduğumuz Kanun. 

İBRAHİM BARANGİL — Ama o Kanunda bu 
madde yok efendim. 

BAŞKAN — «41 inci maddesinin (e) bendinin 1 
numaralı alt bendi...» Müsaade ederseniz efendim; 
41 inci maddeye dönelim, Komisyona sormadan, 

41 inci maddede müsaadenizle «Sürücülerde ara
nacak şartlar» var ya efendim; burada «a) Yaş şar
tı»; (b), (c) ve (e) bendi var. (e) bendinde «Suçlu ol
mama şartları» var efendim. Oradan bahsediyor ve 
oraya atıfta bulunuyor; yani (e) bendinin bir numara
lı alt bendi; sürücü belgesi alacak olanların, Türk Ceza 
Kanununun şu şu maddelerinden hüküm giymemiş 
olmaları... Atıf orada; o bentteki suçlardan biriyle 
mahkûmiyeti olmama. Buna göre bir düzeltmeye ge
rek yok. 

•«<»• ^ > a < ^ •<•'• 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.55 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, AU Nejat ALP AT 

— 29 — 



121 20 . 6 . 1983 O : 2 Danışma Meclisi B : 1 

İSA VARDAL — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim; düzeltme mi sa

dece?.. • 
İSA VARDAL — Düzeltme olması lazım Sayın 

Başkanım. Çünkü 41 inci maddenin (e) bendinin 2 
numaralı alt bendindeki düzenleme ile bu maddede
ki düzenleme biraz çelişkili gibi geliyor bana. Zira; 
«Sürücü belgeleri, belge alındıktan sonra bu Kanu
nun 41 inci maddesinin (e) bendinin 1 numaralı alt 
bendindeki suçlardan biri ile mahkûmiyet veya 2 nu
maralı alt bendinde yazılı suçlardan birinden mü
kerrer olarak veya birkaçı ile mahkûmiyet halinde 
süresiz geri alınır.» diyor. 

Şimdi, 2 numaralı bent, «Aynı Kanunun 414 -
418, 429 - 436...» falan falan diye sayıyor, «Madde
lerinde yazılı suçlardan profesyonel sürücü adayları
nın birden fazla, diğer sürücü adaylarının ise başvur
ma tarihinden önceki on yıl içinde ikiden fazla hü
küm giymemiş olmaları,» diyor. Yani ikinci kısım
da, profesyonel olmayan sürücüler için ikiden fazla 
hüküm giymemiş olmak şartı var. Halbuki 119 un
cu maddede «... veya 2 numaralı bendinde yazılı suç
lardan birinden mükerrer olarak veya birkaçı ile...» 
diye kapalı bir durum var. Ya oradaki fıkrayı oldu
ğu gibi buraya almak lazım veya kanun maddeleri
ni belirtmek veyahutta profesyonel olmama ayrımı 
yapılmak suretiyle bir düzenleme getirilmesinde ya
rar vardır kanısındayım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyondan da sora
lım. 

MİLLÎ SAVUNMA İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım; 41 inci maddede belirti
len suçları mükerrer olarak işleyenlerden ehliyetleri 
geri alınacaktır. Burada da kastedilen mükerrerlik, 
Ceza Kanununa göre mükerrer; oradaki suçlardan 
dolayı mükerrer olarak suç işlemişlerse ehliyetleri ge
ri alınacaktır. 

İSA VARDAL — «Birkaçı» demekle ne kastedi
liyor?.. 

MİLLÎ SAVUNMA İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE
Mİ REL — İkinci alt bendinde sayılan ceza madde
leri efendim. 

İSA VARDAL — O maddelerle uyuşmuyor. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Efendim; «birkaçı ile» derken; yani o 
maddede gösterilen suçlardan birkaçı ile... 

BAŞKAN — Yani 508 ile mahkûmiyeti olabilir, 
510 ile de mahkûmiyeti olabilir veya 572 de olabilir. 
«Birkaçı ile» demekten o anlaşılıyor. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Evet, onu kastediyoruz veya ikisiyle, 
üçüyle de olabilir. 

BAŞKAN — Yalnız Sayın Komisyon; tabiî 41 in
ci madde eskiden bir düzenlenme için dikkate alınan 
önergelerle birlikte Komisyona gönderilmişti ve bir 
düzenleme de burada görülüyor; gelmiş. Bir uygun
luk var mı burada. 

MİLLÎ SAVUNMA. İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — O düzenleme esası değiştirmiyor Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Evet, 119'da bir değişiklik yapmayı 
gerektirmiyor efendim; oldu. 

Sayın üyeler; 119 uncu maddeyle ilgili Sayın Gö-
zübüyük'ün bir önergesi var, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
119 uncu maddenin son fıkrasının aşağıdaki şe

kilde düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 
Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 

«Türk Ceza Kanununun kabahatler ve taksirli 
suçlar haricindeki diğer maddelerinde yazılı suç
lardan mahkûmiyet halinde, mahkemece ceza sü
resini geçmemek üzere, geçici olarak sürücü belge
lerinin geri alınmasına karar verilebilir.» 

BAŞKAN — Sayın Gözübüyük, bir açıklamanız 
olacak mı efendim?.. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Efen
dim, şunu izahta zaruret var. 

Şimdi burada ifade bakımından bir noksanlık 
oluyor. Metin, dikkat edildiği zaman görülüyor ki, 
fail var; ama konusu olan mefhum yok. O itibarla, 
bu bir. 

İkincisi de; davaya bakan mahkeme... Zaten da
vaya hangi mahkemelerin baktığı, daha evvelki mad
delerde geçti. Bunu tekrara lüzum yok. Böylece mad
de çöyle oluyor, düzeltmeden itibaren okuyorum : 

«Türk Ceza Kanununun kabahatler ve taksirli 
suçlar haricindeki diğer maddelerinde yazılı suçlar-
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dan mahkûmiyet halinde, mahkemece ceza süresini 
geçmemek üzere, geçici olarak sürücü belgelerinin 
geri alınmasına karar verilebilir.» Burada sürücü bel
geleri tabiî metne alınmamış. Böyle bir düzeltme 
daha kolay anlaşılmasını sağlayabilir. 

Sayın Komisyonun takdirine arz ederim. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Gözübüyük'ün öner

gesinin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. 
Aleyhinde Sayın Vardal. 

Lehinde söz isteyen sayın üye var mı efendim?.. 
Yok. 

Sayın Vardal buyurun. 
İSA VARDAL — Sayın Başkan, sayın arkadaş

lar; 
Düzenlenen ikinci fıkrada hâkime bir takdir yet

kisi bırakılmış; «gerekli görülür ise» denmiştir. Hal
buki verilen önergede hâkimin bu takdir yetkisi or
tadan kalkmakta, mecburiyet haline getirmektedir. 
Bu nedenle bu önergeye iştirak etmek mümkün de
ğildir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon, önerge üzerindeki görüşünüz. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Efendim; önergede «karar verilebilir» 
dendiğine göre, yine mahkemenin takdirine bırakılı
yor. Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Görgülü önerge ile ilgili görüşünüz? 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 

GÖRGÜLÜ — Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Gözübüyük'ün 

önergesine, Komisyon katıldığını, Hükümet katılma
dığını beyan etmektedir. Önergenin dikkate alınıp 
alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Önergenin dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Sayın Komisyon, buna göre... 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Efendim; kesin olarak oylanmasını arz 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Okuyorum efendim o zaman : «Türk 
Ceza Kanununun kabahatler ve taksirli suçlar hari
cindeki diğer maddelerinde yazılı suçlardan mahkû
miyet halinde, mahkemece ceza süresini geçmemek 
üzere, geçici olarak sürücü belgelerinin geri alınma
sına karar verilebilir.» şeklindedir. Maddenin bu bi-
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çimiyle son fıkrasını değiştiriyor Komisyon. Bu ha
liyle 119 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... 119 uncu madde 
kabul edilmiştir. 

120 nci maddeyi okutuyorum. 
Zamanaşımı 
MADDE 120. — Hafif para cezaları dışındaki 

para cezalarında zamanaşımı süresi beş yıldır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üyemiz?.. Yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir diyeceği

niz?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Düzeltme?.. Yok. 
120 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 120 nci madde kabul 
edilmiştir. 

121 inci maddeyi okutuyorum. 
Yönetmelikte yer alacak diğer esaslar 
MADDE 121. — Ceza tutanakları, para cezala

rının tahsil ve toplanmasına ait esaslar ve uygulama 
usulleri ile genel zabıta, Bayındırlık ve Ulaştırma 
Bakanlıkları mensuplarından hangi niteliklere sahip 
kişilerin hangi şartlarda ceza tutanağı düzenleyece
ği, yetki sınırları, işbirliği ve koordine esasları ile 
cezaların uygulanmasına dair diğer esaslar Yönetme
likte gösterilir. 

BAŞKAN — 121 inci madde üzerinde söz iste
yen sayın üyemiz?.. Yok. 

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

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Sayın Bilge, Sa
yın Aydar. Başka sayın üyemiz?.. Yok. 

Sayın Bilge, buyurun. 
NECİP PİLGE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Madde içerisinde birçok hususlar bakımından dü

zenlemenin yönetmelikte yapılacağı belirtilmektedir; 
yalnız burada belirtilen hususlar arasında «yetki sı
nırları, işbirliği...» vesaire gibi şeyler anlaşılıyor da, 
bir de «koordine esasları» denilmektedir. Koordi
nasyonu haydi kabul ettik, bir zamanlar Anayasada 
geçti; fakat «koordine esasları» nedir, belli değildir. 
Bu itibarla bunun açıklanmasını rica edeceğim. Onun 
yerine «uyum» kelimesi kullanılamaz mı?.. Artık 
dilimizi yabancı dillerin boyunduruğundan kurtara
lım. Haydi diyelim ki Osmanlıca filan kullanıyoruz; 
ama Fransızca veya İngilizce kelimeleri de lütfen 
almayalım. 
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BAŞKAN — Yani «uyum esasları» şeklinde mi 
olacak efendim?.. 

NECİP BİLGE — «Koordine esasları» ne de
mek, onu ben anlamıyorum. Ben anlamazsam tatbi
kattaki diğer kişiler nasıl anlayacak?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan; Kâtip ar

kadaşımız okurken burada «para cezalarının» diye 
ifade ettiler. Öyle midir?.. Bu bakımdan sormak is
tedim; yani «Ceza tutanakları, para cezalarının...» 
diye okudular. 

BAŞKAN — Efendim, «Ceza tutanakları, para 
cezalarının...» Bizdeki metin öyle. Teşekkür ederim. 

Sayın Komisyon?.. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım; Sayın Bilge «koordine» 
kelimesi yerine «uyum,» kelimesi kullanılsın dedi; öy
le anladım. «İşbirliği ve uyum esasları» yeterli olu
yorsa kabul edeceğiz. 

BAŞKAN — Evet, «işbirliği» yerinde kalıyor 
«ve uyum esasları...» oluyor. 

Sayın Hükümet; bu «uyum» kelimesine katılıyor 
musunuz, «koordine» nin yerine efendim?.. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 
GÖRGÜLÜ — katılamıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Katılamıyorsunuz. 
Sayın üyeler... 
NECİP BİLGE — «Koordine» nin ne olduğu 

açıklansın efendim. 
BAŞKAN — Bir soru olarak, «koordine esasla

rının» ne olduğunu açıklayın diyorlar. O zaman 
açıklayalım efendim; cevabını verelim sorunun. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 
GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan; buradaki «koordine» 
aslında «koordinasyon» anlamında kullanılabilir. Bu
radan murat şudur : Bu tutanağı düzenleyecek po
lis dışında başka makamlara da yetkiler verildi. Bu 
tutanağın düzenlenmesine ilişkin bazı esasların, belli 
bir koordinasyon ölçüleri sonucunda düzenlenmesi 
gerekiyor. Buradaki koordinasyondan amaç odur. 
Yalnız «koordine» aslında tutukluk da ifade ediyor, 
«koordinasyon» olabilir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Oldu efendim. Koordinasyon ola

rak düzeltildiği takdirde Sayın Komisyon ne diyor
sunuz?.. «İşbirliği ve koordinasyon esasları...» diyor
lar. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL -1- Olabilir Sayın Başkan; kabul ediyoruz. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka
nım... 

BAŞKAN — Düzeltme mi efendim?.. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Aynı konu üze

rinde efendim. Genellikle bu «işbirliği ve koordinas
yon» kelimeleri beraber kullanılır; fakat daima «koor
dinasyon» kelimesi başa gelir. İcra planlarında da 
böyledir, bizim Dördüncü Beş Yıllık Planda da böy
ledir. Mümkünse eğer, bunu Komisyon da uygun 
görürsek «Koordinasyon ve işbirliği esasları...» şek
linde tamamlayalım. 

BAŞKAN — Soralım efendim. «Koordinasyon 
ve işbirliği...» 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — «Koordinasyon ve işbirliği» şeklinde dü
zeltelim Sayın Başkan. 

Teşekkür ederiz. 
BAŞKAN — Onu da düzelttik efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan; tutanağa geç

mesi bakımından bir noktayı arz edeyim : «Kâtip 
okurken, kenar başlığı «Yönetmelikte yer alacak di
ğer cezalar» şeklinde okudular, «esaslar» olacak 
efendim. 

BAŞKAN — «Diğer esaslar» efendim. «Diğer 
cezalar» mı okundu?.. Olabilir efendim; «Yönetme
likte yer alacak diğer esaslar» dır başlık; doğrudur. 

Sayın üyeler; «Para cezalarını» ifadesine bir «n» 
ilave ediliyor «para cezalarının» oluyor. Ayrıca 
«Koordinasyon ve işbirliği esasları» şeklinde düzel
tilmiş biçimiyle 121 inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 121 inci 
madde kabul edilmiştir. 

122 nci maddeyi okutuyorum. 

KISIM - X 
Eğitim, Okullar, Çocuk Eğitim Parkları 

Trafik eğitimi ve denetim 
MADDE 122. — öğrenim kurumlan dışında 

gerçek ve tüzelkişilerin karayolunu kullananların eği
timi ile ilgili çalışmalarını konu ve kapsam yönün
den tespite ve uygulama yönünden denetlemeye Em
niyet Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde Em
niyet ve Karayolları Genel Müdürlükleri yetkilidir. 

Eğitim çalışmalarının konu ve kapsamı ile uygu
lama esasları, denetleme usulleri, Yönetmelikte gös
terilir. 
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BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üyemiz var mı efendim?.. Sayın Barangil. 

Başka sayın üye?.. Yok. 
Buyurun Sayın Barangil. 
İBRAHİM BARANGİL — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 

Karayolları Trafik Kanun Tasarısının 10 uncu 
bölümü «Eğitim, Okullar, Çocuk Eğitim Parkları» 
başlığını taşıyor. Görüşmesine başladığımız 122 nci 
maddenin başlığı da «Trafik eğitimi ve denetimi» dir. 
İnsan ister istemez madde başlığına bakınca tasa
rının «Kuruluşlar, Komisyonlar Görev ve Yetkileri» 
açıklayan ikinci kısmındaki kuruluşların görevleri 
arasında sayılan karayolundan faydalananların tra
fik eğitimini yapmak ve yaptırmak şeklinde ifade 
edilen eğitim sorumluluğuna bir açıklık getiren bir 
madde sanıyor bu maddeyi. Oysa ki, madde bunurt 
tamamen tersi olarak tedvin edilmiş bulunmaktadır. 
Madde, görevli kuruluşların eğitim sorumluluklarına 
değil, gerçek ve tüzelkişilerin karayolunu kullanan
ların eğitimi ile ilgili çalışmalarını konu ve kapsam 
bakımından tespite ve uygulama bakımından denet
lemeye hangi kuruluşların yetkili olduğunu açıklıyor. 

Peki resmî kuruluşların, tasarının ilgili maddele
rinde ifade edilen eğitim görev ve sorumlulukları na
sıl yerine getirilecektir?.. Bunların cevabı tasarının 
bu maddesinde bulunmadığına göre, hangi maddesin-
dedir? Ben bulamadım. 

Tasarının «Emniyet Genel Müdürlüğünün trafik 
kuruluşları ile bu kuruluşların görev ve yetkileri şun
lardır :» şeklinde başlayan 5 inci maddesinin (b) fık
rasının üçüncü bendinde; «Bu kanunla kendisine ve
rilen görev ve yetki sınırı içinde karayolundan fay
dalananların trafik eğitimini yaptırmak», şeklinde 
bir görev sayılıyordu. Maddenin görüşülmesi sıra
sında bu eğitimin nerede ve nasıl yaptırılacağını sor
muş ve Sayın Sözcüden de, bu eğitimin okullarda, 
derslerde yaptırılacağı şeklinde genel mahiyette bir 
cevap almıştım. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
İtiraf etmek lazımdır ki, tasarının getirdiği reform 

niteliğindeki bazı yeniliklere rağmen, eğitim konusu 
bu açıdan nasibini alamamış bir konudur. Trafik 
eğitim konusu boşluktadır ve sahipsizdir bu tasarıda. 

Bundan tam bir sene evvel 1982 Haziran ayı için
de «Türkiye Trafik Kazalarını önleme Derneği ta
rafından İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte 
Trafik Kazaları İkinci Ulusal Sempozyumu düzen
lenmiştir. Bu sempozyumda birçok bildiriler sunul-
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muştur. Bunlardan bir tanesi de «Trafik Güvenliği
nin Sağlanmasında Eğitimin Rolü» başlığını taşı
yordu. 

Konumuzla çok yakından ilgili olduğu için, ufak 
birkaç kelime düzeltmesiyle müsaadenizle aynen 
okumak istiyorum ve Sayın Başkandan birkaç daki
kalık müsamahalarını da bu arada istirham ediyo
rum. 

Bildiri aynen şu sayın arkadaşlarım : 
«Trafik Güvenliğinin Sağlanmasında Eğitimin 

Rolü : 
Çok değişik iş ve hizmet alanlarında büyük öl

çüde yararlandığımız motorlu taşıt sayısı her geçen 
yıl tahminleri ve planlan aşarak hızla çoğalmaya 
devam etmektedir. Ferdin, ailenin ve toplumun ya
şantısında yerini almış olan motorlu taşıt, değişik 
özellikleri ve cazibesi dolayısıyla vazgeçilmez bir 
unsur olma niteliğini giderek artırmaktadır. Teh
likesi, güçlüğü ve külfeti düşünülmeden, insanların 
taşıt edinme arzuları da devam etmektedir. 

Motorlu taşıt sayısının ve hareket miktarının yük
sek değerlere ulaşması, ülkelerin sosyal, kültürel, 
ekonomik bakımdan kalkınmakta olduklarının ölçü
sü sayılmaktadır. 

•Kültür seviyelerinin kıyaslanmasında da trafik 
ortamının düzenli ve güvenli olması kıstası kullanıl
maya başlanmıştır. 

Kısacası, motorlu taşıt insanın ve toplumun ya
şantısında yerini almış ve vazgeçilmez bir ihtiyaç ola
rak benimsenmiştir. Ne var ki, tekniğini ve özelliği
ni bilmeden hızına ve gücüne intibak etmeden mo
torlu taşıtlardan yararlanmak son derecede tehlikeli 
olmaktadır. 

Genelde «Trafik sorunu» dediğimiz oîgu, motor
lu taşıtın gelişigüzel kullanılması, bundan gelebile
cek zarar ve tehlikelerin hesaba katılması sonucu or
taya çıkmaktadır. Trafik kazalarının oluşunda insan 
faktörünün % 97 gibi büyük bir kusur payıyla baş
ta gelmesi, bunun en kesin ve çarpıcı delilidir. 

Trafik ortamında en hâkim ve aktif faktör olan 
İnsanın, kusur payını azaltmadan trafik kazalarının 
Önlenmesi, bir başka deyişle trafik sorununun çözü
me kavuşturulması mümkün görülememektedir. 

Düzenli ve güvenilir bir trafik için gerçekleştiril
mesi zorunlu olan hizmet birimlerinden birisi de, in
san faktörünün eğitimi olduğu buradan gelmektedir. 

Yol, taşıt ve insan üçlüsünden oluşan trafik orta
mında, yol ve taşıt faktörlerinin de kazaya sebep ol-
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dukları bilinmektedir. Yol kusurları yüzünden mey
dana gelen trafik kazaları genellikle kısa sürede tep
ki doğurmakta, kamuoyuna yansımaktadır. 

Yolun yapım, bakım ve onarımıyla sorumlu olan 
kuruluşlar, hu kusurları en kısa zamanda telafi yolu
na gitmektedirler. Çünkü, yollarımızın iyi durumda 
bulundurulması sorunu, bilinen bazı kuruluşlara gö
rev olarak verilmiştir. 

Bakım ve kullanma hataları olmadığı takdirde, ta
şıt faktörlünün kazaya sebep olması zaten çok dü
şük ihtimaldir. Aslında projelendirilmesinden pazar-
komasına kadar her aşamada, taşıt tekniği ve güven
liği üzerindeki çalışmalar ve alınan tedbirler, artık 
uluslararası bir nitelik kazanmıştır. 

Buna karşılık, insan faktörünün akıl almaz bir 
tutum ve davranış içinde olduğu çoğu kere 'gözden 
uzak tutulmaktadır. İnsan faktörünün hatalı ve gay
ri nizamî davranışları sonucu meydana gelen ve bin
lerce insanın yaralanıp ölmesine sebep olan bir ola
ya kaza denilip geçilemez. Trafik kazalarının çoğu
nu gerçek manada kaza saymak mümkün değildir. 
Konmuş olan kuralları hiçe sayarak, tekniğine, usul
lerine aykırı bir tutum ve anlayışla yoldan yararla
nıp, insanların ölümüne ve yaralanmalarına yol açan 
bir olayı, kader veya alınyazısi olarak kabullenip ka
za kelimesinin masuniyetine sığınmakla bir yere va
rılamaz. 

'Nitekim, Devletimizin İçişleri Bakanı olan 'Sayın 
Selahattin Çetiner de trafik hizmetlerini yerinde gör
mek ve denetlemek üzere yaptıkları yurt gezilerinden 
döodükteo soora düzenledikleri basın toplantısında, 
trafik kazalarının çoğunu cinayet olarak nitelemiş ve 
hislerimize tercüman olmuştur. 

Peki ne yapmalıdır? İşe nereden başlamalıdır'' 
İşte önemli olan bu sorunların cevaplandırılmasında 
görüş ve anlayış birliğine varmamızdır. 

Gene tekrar edilerek denilebilir ki: Düzenli ve 
güvenli bir trafik için alınması zorunlu olan tedbir
lerin biri, belki de en önemli olanı insan faktörünün 
eğitilmesidir. Bu görüş ve kanaat sadece nazarî ve 
kitabî bir dayanağı değil, aynı zamanda yurttaşları
mızın da bu konudaki ihtiyaçlarının açık şekilde an
laşılmış olmasına da dayanmaktadır. 

örnek niteliğinde de olsa, Karayolları Genel 'Mü
dürlüğümüzce yıllardır aralıksız sürüdürülen trafik 
eğitim çalışmalarında her yaşta ve her meslekteki 
yurttaşlarımızın trafik güvenliği konusunda bilgi ve 
beceriye büyük ölçüde ihtiyacı olduğu gözlenmiştir. 

Aslında toplumumuz her kesimiyle trafik eğitimini 
arzulamakta ve bir an önce uygulamaya geçilmesini 
beklemektedir. 

Gelişmiş ülkelerde bile okulöncesi, okul çağı ve 
okul sonrası yaygın ve etkili şekilde trafik eğitimi ya
pılırken, ülkemizde bugüne kadar konunun ciddî şe
kilde ele alınmamış olması izah kabul etmez...» 

BAıŞIKAN — Sayın 'Barangil; lütfen bağlayın efen
dim. Çünkü iki misli bir süre kullandınız şu anda; 
lütfen efendim. 

tBRAeJM BARANGİL — (Sayın Başkanım; eği
tim trafiğin en önemli bir konusu. Bu elimdeki me
tin de, bir üniversiteyle müşterek hazırlanan bir sem
pozyumda 'Karayolları Eğitim Dairesinden yetkili 
bir eğitimci arkadaşın sunduğu metindir. Birkaç da
kika müsaade edin tamamlayayım efendim. 

BAŞ/KAN — Sayın Barangil; müsaade etmeye 
edeceğim; ama yüksek malumları olduğu üzere, 98 
inci Birleşimde alınan karar gereği maddeler üzerin
de beş dakikadan fazla görüştürmem mümkün değil
dir. Oysa zatıâliniz şu anda tam dokuz buçuk daki
kadır bir konuşma içindesiniz, ©unu lütfen daha kı
sa süre içinde bağlayalım ve bitirelim efendim. (Lüt
fen... 

O sempozyumdaki metni özetleyerek takdim edi
niz, lütfen.... 

İBRAHİM IBARANGİL — «Halbuki bizde du
rum böyle değildir. Motorlu taşıt ülkemize geliştiril
miş olarak girmiştir. IBaşlangıçta mahdut sayıda 
taşıta sahip olmamız, toplumu fazla etkilememiştir. 
Böylece motorlu taşıt sayısının hızla artacağı, bera
berinde bir yığın ,«orun getireceği de beklenmemiştir. 
'Ne zaman ki kağnının, atarabasının, yaylı ve fayto
nun yerini motorlu taşıt almış, meselenin boyutları 
o zaman anlaşılmaya başlanmış, fakat geç kalınmıştır! 
Bu yüzden motorlu taşıtın hızına ve gücüne intibak 
edemeyen halkımız, bundan büyük zarar görmeye 
başlamıştır. 

Buna rağmen, motorlu taşıtın çok ciddî bir ma
kine olduğu, kendisinden 'güvenilir şekilde yararlâ-
nılabilmek için her yönüyle tanınması gerektiği, sevk 
ve idaresinin ancak belli seviyede bilgi ve beceri ka
zanmakla mümkün olabileceği konusunda hemen hiç
bir çalışma yapılmamaktadır. 

İşin asıl üzücü tarafı, halen Danışma Meclisinde 
bulunan yeni Trafik Kanunu Tasarısında da trafik 
eğitiminin şimdikine benzer bir anlayışla ele alınmış 
olmasıdır. Yani trafik eğitimi gene ortada bırakılmış
tır.» demektedir bu bildiride, 
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Zaman yetersizliği dolayısıyla bildiriyi tam oku
yamıyorum; ama trafik eğitiminin bu Tasarıda da boş
lukta kaldığı bir gerçek olarak bildiride de dile ge
tiriliyor. 

Komisyon, eğer eğitim sorununun sahipsiz oldu
ğu ve konunun boşlukta kaldığı 'görüşünü, bildiride 
açıklanan düşünceleri haklı buluyor ve paylaşıyorsa, 
bu maddeyi geri çekmeli, trafik güvenliğinin sağlan
masında en başta gelen eğitim sorununa bir çözüm 
getirmeli, görev ve sorumlulukları çok açık olarak 
tespit etmelidir. IBu yapılmadığı takdirde Tasan, ka
rayolunu kullananları yalnız cezalandıran 'bir ceza 
kanunu olmaktan öteye bir anlam taşımayacaktır; 
trafik anarşisi de devam edip gidecektir, 

Milletimizin büyük bir ümitle beklediği Kanun 
böyle bir kanun değildir. Milletimiz Ü2 Eylül önce
sinin yok ettiği silahlı anarşi, gibi, trafik anarşisinin 
de yok edilmesini 'bekliyor ve bütün ümidini bu'Ka
nuna bağlamış bulunuyor. Toplumun, bu Kanuna 
rağmen hergün 840 vatandaşımızın bayatını kaybet-
mesne, yüzlercesinin yaralanmasına ve milyonlarca 
liralık millî servetin yok olmasına tahammülü kal
mamıştır. 

Bütün bu nedenlerle bu konuda Sayın Hüküme
tin ve Sayın Komisyonun da anlayış göstereceğini 
ümit eder, saygılar sunarım. 

IBAŞKİAN — Teşekkür ederim Sayın Barangil. 
Sayın Komisyon, mevcut konuşmaya cevap vere

cek misiniz? , 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MlR'EL — Sayın Başkanım; Sayın Barangil konuş
masında bu bölüm hakkında özetle, «(Bu Kanunda 
eğitime ağırlık verilmemiştir, eğitim konusu ortada
dır.» dediler; özetle bunu ifade ettiler; 

Biz bu ifadeyi kabullenemiyoruz. Çünkü 122 nci 
maddede getirilen hükümlerden sonra, '1(23 üncü ve 
125 inci maddede yeterli hükümler vardır. 6085 sayı
lı -Karayolları Trafik Kanununda eğitimle ilgili yeter
li hükümler olmadığından, bu Kanun bu boşluğu 
doldurmak için hazırlanmıştır; Emniyet Genel Mü
dürlüğüne sürücü okulları açma görevi de verilmiş
tir. Millî Eğitim Bakanlığı bunu kabul etmemiştir; 
yani daha evvel Millî Eğitim Bakanlığı bu görevi üst
lenmesi gerekir, diye düşünülebilir; fakat kanunda 
bu Emniyet Genel "Müdürlüğünün üzerine bırakıl
mıştır, bunu polis de seve seve kabullenmiştir. 

125 inci maddede de 'Millî Eğitim Bakanlığına 
temel eğitim okullarında trafik derslerinin konulaca

ğı öngörülmektedir. Bizim görüşümüze göre Kanun 
eğitim konusuna ağırlık vermiştir ve ilgili maddele
rinde yeterli hükümler konulmuştur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
IBu maddeyle ilgili soru sormak isteyen sayın üye

miz var mı efendim?.. Yok. 
Sayın ıPinçer'in bir önergesi var bu maddeyle il

gili, okutuyorum. 
Danışma Meclisi Sayın Divan Baş'kanlığına 

397 sıra sayılı Karayolları Trafik Kanunu Tasa
rısının 1212 nci maddesinin aşağıdaki şekilde düzen
lenmesi hususunu saygıyla arz ederim. 

Recai DİNGER 

Madde 122. — Öğrenim kurumları dışında ger
çek ve tüzelkişilerin karayolunu kullananların eği
timiyle ilgili çalışmalarını konu ve kapsam yönünden 
tespiti ve uygulama yönünden denetlemeye Emni
yet Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde Em
niyet ve Karayolları Genel Müdürlükleri, traktör ve 
biçerdöğer sürücü eğitimleri ise Emniyet Genel Mü
dürlüğü işbirliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı yet
kilidir. 

~ (BAŞKAN — Sayın Dinçer, bir açıklamanız ola
cak mı?.. Buyurun. 

RJECAl DİNÇER — Sayın Başkanım, muhterem 
arkadaşlarım; 

Eğitim ve uygulama ile ilgili tüm kara taşıt va
sıtaları aynen maddede olduğu gibi Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğünün 
işbirliği ile yapılacaktır. Bunun altına sadece bir ek
leme yaparak, (zira 41 inci maddede kabul etmiş ol
duğumuz şekil vardı, ona artık bir ek oluyor) biçer
döğer ve traktörlerin eğitim ve uygulamalarıyla ilgi
li konuya Emniyet Genel Müdürlüğü ve Tarım ve 
Orman Bakanlığı işbirliği içerisinde yapılması öngö
rülmektedir. 

Zira daha önce de ifade etmiştim: Bugün bir trak
tör, bir biçerdöğer milyonlarca lira değerindedir, 
bunlar spesial aletlerdir; tarlada biçer, tarlada ilaç 
pülverize eder, ikiler, üçler, taşır, sulama yapar, çe
şitli konularda eğitimi ve uygulaması Vardır. Bunun 
için mutlak surette Tarım ve Orman Bakanlığı* ile 
Emniyet Genel Müdürlüğünün işbirliği ön görülmek
tedir. 

Bu arada, geçen konuşmamda bir hususu tashih 
etmek isterim; Tarım ve Orman Bakanlığı açmış ol
duğu kurslarla (ki, Almanlarla işbirliği içerisinde 
açılmaktadır ve Avrupada da tamamiyle zorlayıcıdır.) 
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% 7,5 olan tane dökme % 4,5'a inmiştir; yani '% 3 
elde edilen tane miktarının 18 milyon ton üzerinden 
parasal değeri 10 milyar liradır. O bakımdan, Tarım 
ve Orman Bakanlığı ıbu konuda son derece ciddî bir 
çalışma içerisindedir. Bu çalışmanın Emniyet Ge
nel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde devamını istir
ham etmekteyim. 

Takdir sizlerindir, saygılar arz ederim. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
Sayın Dinçer'in 'önergesinin lehinde, aleyhinde 

söz isteyen sayın üye?.. ıSayın Özkaya lehinde. Sayın 
iRantarcıoğlu aleyhinde. 

ıSayın özkaya buyurun efendim. 

ZEKİ ÖZKAYA — Sayın IBaşkan, Sayın üyeler; 
Ttraktör ve biçerdöğer ısürücü eğitimleri Tarım 

ve Orman (Bakanlığınca ele alınmış, yurt düzeyinde 
yapılmaktadır ve bu eğitim aşağı yukarı her ile gö
türülmüş durumdadır. IBu kurslarda sürücü eğitimi, 
bakım ve kullanma konuları işlenmektedir. (Bu im
kândan mümkün mertebe faydalanmalıyız. Traktör 
ve biçerdöğer sahipleri de buna büyük ilgi göster
mektedir. Bu durumda memleket ekonomisi açısın
dan, traktör ve biçerdöğer ömürlerinin uzatılması 
açısından, bu eğitimin devamı ve teşviki açısından 
da önergenin kabulü gerekir. 

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Emniyet Genel 
Müdürlüğünün koordinatörlüğünden her halde hiç 
bir zarar gelmeyecektir. 

önergenin kabulünü yüksek takdirlerinize bir de
fa daha arz ediyor, şükranlarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkaya. 
ıSayın ıKantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTAROOĞLU — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Hükümetin getirmiş olduğu Tasanda konu gayet 

güzel düzenlenmiştir; batta fazlası da vardır. Fazla
sı olduğunu, eğitim alanı geldiği zaman Yüce Heye
tinize arz edeceğim; çünkü okullarda trafik dersleri
ne varıncaya kadar bunu yapma cesaretini göstermiş
tir Hükümetimiz. 

O bakımdan, böyle, ağır vasıtadır, tarım aletidir, 
yarın, bilmem konsakör gibi vasıtaların da eğitimi 
gerekir, şeklinde her bakanlığı bu işin içerisine sok
mak hiç bir zaman fayda sağlamayacaktır. (Madde 
nin aynen geçmesini ve önergenin aleyhinde olduğu
mu arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

Sayın Komisyon? 

MÎLLÎ SAVUNMA, IÇIŞLERI VE DıŞIŞLERI 
KOMISYONU SÖZCÜSÜ ISMAİL HAKKI DE-
MİREL — Efendim; Sayın Kantarcıoğlu çok güzel 
belirttiler, önergeye katılmıyoruz. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
RECAÎ DİNÇER — Sayın Başkan, bir yanlışlı

ğa meydan vermemek için müsaade ederseniz bir su
al sorayım. 

iBAŞKAN — Müsaade buyurun efendim; soru 
mümkün değil 'Sayın Dinçer. 

Sayın Hükümet? 
IÇÎŞLERÎ BAKANLIĞI TEMSÎLÇİISI FAÎHfRt 

GÖRGÜLÜ — Sayın 'Başkan; bu madde aslında ka
rayolundaki sorumluluğu paylaşan kuruluşlar arasın
daki eğitim esasını getirmektedir. Buraya Tarım ve 
Orman Bakanlığı bu konuda eğitime yetkilidir de
mek, bu eğitimden geçmeyen kişilerin ola ki hiç bir 
şekilde sürücü ehliyeti alması mümkün olmaz, gibi 
vatandaşa güçlük çıkartıcı bir ısonuç ortaya da çıka
bilir. Çünkü eğitimi bir kere yasallaştırdınız mı, o 
yasanın gereği olan eğitimi istemek zorundasınız. 

Halbuki Yüce Genel 'Kurulun daha önceki mad
delerde kabul ettiği gibi, başka tür ehliyeti olan ki
şinin ayrıca böyle bir eğitime ihtiyacı bulunmayaca
ğı var sayılmıştır bu Kanunda. Onun İçin her kuru
mun eğitimine ait görevlerini burada tek tek saymak 
aslında bu Kanunun ve özellikle bu maddenin yapı
sını değiştirecektir ve bizim öngördüğümüz eğitim 
sistemini de bozacaktır. 

IBu nedenle, önergeye katılamıyoruz. Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
RECAİ DİNÇER — Sayın Başkan, müsaade 

ederseniz bir sual sorayım, bir yanlışlığa mahal ver
memek için? 

BAŞKAN — Soru mümkün değil. Tavzih mi?.. 
mümkün. 

RECAÎ (DİNÇER — Tavzih de olabilir. 
İBAŞKAN — Yani konuşmanızda bir yanlış an

laşılma varsa tavzih mümkün. 
RECAÎ DİNÇER — Tavzih de olabilir. 
Efendim, 41 inci madde kabul edilmiştir. O ka

bul edildiğine göre Tarım ve Orman Bakanlığı kurs
ları yapacaktır. O madde Genel (Kurulca kabul edil
di ve Komisyona verildi. Şimdi biz bunu reddeder
sek, o zaman onun da değeri kalmaz. 

İkincisi; biz artık klasik bir havadan çıkmamız, 
modern olmamız lazım gelir. 'Bütün Avrupa zorlayıcı 
sebeplerle bir traktör, biçerdöğer belgesi almayı zor
lamaktadır; milyonlarca değerindeki maliyeti kur
tarmak için. 
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Bu balkımdan, kendileri sadece ehliyet verecekler- ,ı 
dir; ama Tarım ve Orman Bakanlığı karışmayacak
tır. Sadece «Tarım ve Orman Bakanlığından belge 
getir» dediği zaman, onu getirecektir. Bu bir zorla
yıcı sebeptir. Bu zorlayıcı sebebe kendileri katılırsa I 
modern olduğumuzu ispat etmiş olurlar. I 

Teşekkür ederim. I 
BAŞKAN — Sayın Dinçer; 41 inci maddeden 

bahsediyorsunuz. 41 inci maddede Tarım ve Orman 
^Bakanlığıyla ilgili herhangi bir husus yok. I 

RECAt DİNÇER — (b) paragrafı efendim. 
'BAŞKAN — «Sürücü belgesi alacaklar» diyor. 

(Kaldı ki, 41 inci madde tabiî dikkate alınan öner- I 
gelerle gitmişti. Zatıâlinizin de vardı, değil mi efen- I 
dim?.. Evet, var; ama gelen metin daha şu anda I 
kabul edilmediği için bir şey söylemem mümkün de- I 
ğil; • fakat sizin önergenize burada zaten katılmamış- I 
lar efendim. O nedenle... I 

RECAt DİNÇER — Ağır vasıta kullanan bir oto
mobil kullanır; ama bir traktörü kullanamaz. iBunu j 
dikkate almamız lazım gelir. I 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Dinçer'in önergesi
ne Komisyon ve Hükümet katılmadığını beyan et- I 
önektedir. I 

'önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... Ka- I 
bul etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul I 
edilmemiştir efendim. I 

IBu maddeyle ilgili olarak bir düzeltme istemi var I 
mı efendim?... Yok. I 

122 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle I 
oylarınıza sunuyorum. »Kabul edenler.. Kabul etme- I 
yenler.. 12!2 nci madde kabul edilmiştir. I 

123 üncü maddeyi okutuyorum. I 
Sürücü okulları 
MADDE 123. — Motorlu taşıt sürücü yetiştir

mek, öğretim ve eğitim yaptırmak üzere Emniyet Ge I 
nel Müdürlüğü sürücü okulları açabilir. 

Gerçek ve tüzelkişilerde aynı amaçla İçişleri Ba I 
kanlığının onayı ile okul açma izni verilebilir. I 

Okul açması uygun görülenlerden yönetmelikte I 
belirtilen şartlara sahip olan gerçek ve tüzelkişilere I 
okul açma belgesi verilir. I 

Sürücü okullarındaki öğretim ve eğitim konula
rı, süresi, kural ve uygulamalı derslerin programı, alı- I 
nacak ücretin belirlenme şekli, okulun gözetim ve de- I 
netimi, okul için 'gerekli bina, alan, makine teçhizatı, I 
öğretim ve eğitim araçları, taşıt ve benzeri ile eğiti- I 
ci personelin nicelik ve nitelikleri, malî ve teknik güç I 
ölçüleri, çalışma usulleri ve teminat miktarları İçiş- | 

leri ve 'Millî Eğitim bakanlıklarınca çıkarılacak yö
netmelikte belirtilir. 

Emniyet Genel Müdürlüğünce açılacak sürücü 
okullarının çalıştırılması için, bir döner sermaye iş
letmesi kurulur. 

Bu kuruluşun işletilmesi amacı ile Emniyet Genel 
Müdürlüğü bütçesine 100 milyon lira ödenek verilir. 
IBu miktar Bakanlar IKurulu karan ile beş katına ka
dar artırılabilir. 

Döner sermaye işletmesinin gelirleri : 
a) Genel bütçeden verilen ödeneklerden, 
b) Okulların işletilmesinden elde edilen kârlar

dan, 
e) Döner sermaye hesabının bankalarda tutul

masından elde edilen faizlerden, 
d) Vardım ve bağışlardan, 
Oluşur. 
Emniyet Genel Müdürlüğünce açılacak okullara 

sermaye vermeye ve birinden diğerine aktarma yap
maya Maliye (Bakanlığına bilgi vermek suretiyle 
Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilidir. 

Yardım ve bağışlar, sermaye limitine bağlı kalın
maksızın mevcut sermayeye eklenir. 

Döner sermayenin işleyiş usul ve esasları İçişleri 
ve Maliye bakanliklarınca müştehreken çıkarılacak 
yönetmelikte belirtilir. 

Bu madde hükümlerine ve yönetmelikteki şartla
ra uymayan okul sahiplerine, olayın özelliğine göre 
belli bir süre içinde şartlara uymaları izin veren ku
ruluş tarafından yazılı olarak bildirilir. iBu süre için
de şartların yerine getirilmemesi halinde, okul sahip
leri onbin liradan yirmibin liraya kadar hafif para 
cezası ile cezalandırılırlar. 

Olayın tekerrüründe yazılı uyarı yapılmaksızın 
okul sahipleri yirmibin liradan otuzbin liraya kadar 
hafif para cezası ile cezalandırılır ve ayrıca okul on 
ıgünden az olmamak üzere süreli veya süresiz olarak 
kapatılabilir. 

Belge alınmadan açılan okulların sahipleri otuz
bin lira hafif para cezası ile cezalandırılır. 

Ayrıca, belge ajınmadan açılan okullar trafik za-
bıtasınca kapatılır. \ 

'BAŞKAN — İBJu madde üzerinde söz İsteyen sa
yın üyelerimiz.. Sayın Avcı, kayıt işlemi bitmiştir. 

Buyurun Sayın Avcı 
E. YILDIRIM AVCI — Sayın Başkan, muhte

rem arkadaşlarım; 
!Bu maddeyle Emniyet Genel Müdürlüğüne yeni 

bir görev veriliyor; trafik eğitimi için okullar aç
mak.. Bunun meydana getirilmesi için de işletme 
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masraflarını karşılamak için bütçeye 100 milyon li
ralık bir ödenek konuluyor ki, bu 5 katına kadar da
ha artırılıyor. 

Biraz önce bazı arkadaşlarım da bahsetti. Avru
pa'da, trafiğin en ileri olduğu memleketlerde trafik
le ilgili olan polis ekipleri hiçbir zaman bunun okul
larıyla ilgili değildirler, meşgul değildirler. Yalnız ve 
yalnız bu iş şahıslara verilmiştir; çünkü burada yeni 
kadrolar tahsis edecek, yeni dershaneler açılacak, ye
ni maaş ve birçok masraflar çıkacaktır ve ayrıca da 
bir vakıf kuruluyor. Bütün bunları bu şekilde üzü
cü bir sürü görevler almaktansa şahıslara bıraksak 
{Avrupa'da olduğu gibi) daha yi olur kanaatindeyim. 

(Bunu müsaade ederseniz bir misalle anlatayım; 
Bir şahıs şoför olacağı zaman şahıslar tarafından ida
re edilen bir şoför okuluna müracaat eder. Orada 
kendisine muayyen bir müddet ders verilir, 12 tane 
de pratik ders verilir, bunun sonunda eğer bu şahıs 
şoför ehliyeti alma yetkisini haiz olmuş ise ken
disi tarafından emniyet makamlarına bildirilir ve 
hoca tarafından imtihana götürülür. Eğer bu bey im
tihanda muvaffak olamazsa tekrar ikinci bir kursa 
tabi tutulur. Bu tamamiyle şahısların yaptığı işlerdir 
ve okulu açacak olan öğretmenler de trafik polisi ta
rafından, emniyet genel müdürlüğü tarafından bir 
eğitime tabi tutulur. Devletin burada hiçbir masrafı 
yoktur. Bilakis şoför okullarının gelirlerinden ka
zanç alirlar. Biz burada eğer bunu Emniyet Genel 
Müdürlüğüne verecek olursak, Emniyet Genel Mü
dürlüğünün üzerine pekçok yeni vazifeler vermiş olu
ruz. Kanaatimce bunun şahıslar tarafından yapılması 
ve Devletin burada gözetleme ve kontrol yetkisinden 
başka bir vazifesi olmaması gerekir kanaatindeyim. 
(Devlet kazançtan vergisini alır ve bunu da en iyi bir 
şekilde idare edebilir düşüncesindeyim ve zanneder
sem dışarıda ehliyet almış pekçok arkadaşlar da bu
nu böyle görmüşler ve yaşamışlardır. 

Benim ricam, Komisyonumuzun bu maddeyi be
nîm söylediğim fikirler altında muvafık görürlerse 
yeniden tedvin etmeleridir. Yeni yeni vazifeler al
makta büyük bir fayda olacağını tahmin etmiyorum. 
Takdir Yüce Kurulundur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Avcı. 
Sayın Komisyon? 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım; Sayın Avcı'ya Sayın 
Görgülü cevap verecekler, müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Sayın Görgülü, buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 

GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan; 
ıBazı ülkelerde olduğu gibi, münhasıran şahısla

ra sürücü okulu açma yetkisi vermek, aslında ilk 
görünüşte gerçekten sempati duyulacak bir düşünce 
olarak ortaya çıkıyor. Konuyu biz incelediğiımiz za
man bazı ülkelerde yalnız şoför okulları yanında ay
nı zamanda ilgili kurumların, resmî kurumların da 
açtığı okullar mevcut. 

Sayın Başkan; 

özellikle Türkiye'de şoför okulu eğitimine aslın
da çabuk da gelinmemiştir. Çok tartışılmıştır yıllar
dan beri. Hatta denmiştir ki, «Millî Eğitim (Bakan
lığı bunu yapsın.» yıllardır Millî Eğitim Bakanlığına 
bu görevi yapsın, Devlet eliyle yürütsün, diye uğra
şılmıştır; ama Devletin Millî Eğitiminin dev boyut
larda hizmetleri bulunduğu için, bunu Millî Eğitim 
üslenememiştir. 

Şimdi bu, Emniyet Genel (Müdürlüğüne de bazı 
yerlerde okul açma yetkisi tanıyan sınırlı bir şey. As
lında sınırlı olması da tamamiyle [şahıslara vermeyi 
varsaysak; ki, biz bu tasarıyı sunduğumuz zaman bir 
inceleme yaptık: Hakkâri'de sürücü okulu açabilmek 
için, 10 tane müracaatçıya bir okul açmanın rantabl 
olmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle iDevletin de bu
nu açma imkânını bulunmadığını, şahsın hiç rantabl 
bulmadığı için açmadığını düşünürsek, bu takdirde 
orada sürücü okulu ne olacaktır?.. 

Bu nedenle sürücü okullarının Devletin bazı yer
lerde açabilme yetkisini elinde tutması; ancak tama
men özel ve tüzelkişilere de bunu devri, açılması ko
nusundaki yetkisinin bulunması son derece yararlı 
olacaktır. Sadece «Şahıslara» demek eğitimi ortada 
bırakabilir eridişesindeyiz. 

Bu nedenle maddenin bu haliyle kabulünü arz 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Görgülü. 
Sayın üyeler; 
Soru sormak isteyenler?.. Sayın Aşkın, Sayın Çak

makçı, Sayın Tan, Sayın öztuş. 
Kayıt işlemi bitmiştir efendim. 
Sayın Aşkın, buyurun. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan; Sayın Em

niyet Genel Müdürünün açiklamasından sonra me
sele bir ölçüde anlaşılmış; fakat bu açıklama mad
denin yazılış şekliyle bağdaşamamıştır. Şöyle ki: 

'Maddede öncelik ve ağırlık Emniyet Genel Mü
dürlüğünün okul açmasına ve ancak Emniyet Ge-
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nel Müdürlüğü isterse özel kuruluşlara izin vermesi, 
şeklinde tedvin edilmiştir. Halbuki Sayın Emniyet Ge
nel Müdürünün izahlarında olduğu gibi, Emniyet Ge
nel Müdürlüğünün de böyle okulları gerektiğinde 
açabileceği; ama* 'bunun genelde, şahıslara bırakıldığı 
şöklinde tedvin. edilirse, sanırım Sayın Avcı'nın istek
leriyle Sayın Hükümetin görüşleri bağdaşmış olacak
tır. Acaba bu yönde Sayın Emniyet Genel Müdü
rümüz ne der?. 

Teşekkür ederim. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Görgülü; buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRÎ 

GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan; aslında bu amaca; Sa
yın Aşkın'ın amacına uygun düştüğünü sanıyorum. 
Çünkü, mutlaka Emniyet Genel Müdürlüğü açar di
ye bir hüküm yok maddemizde. Burada «Emniyet Ge
nel Müdürlüğü, sürücü okulları açabilir» diyoruz ve 
altında da «Gerçek ve tüzelkişilere aynı amaçla İçiş
leri bakanlığının onayı ile okul açma izni Verilebi
lir.» diyoruz. Yani bu sanıyorum amacı karşılıyor; 
hem Emniyet Genel Müdürlüğünün açmasına, hem 
de Bakanlığın onayıyla şahısların, gerçek ve tüzelki
şilerin okul açmasına imkân vermektedir. 

ıBu haliyle daha uygun olacağı inancındayım. Arz 
ederim. 

BAŞKİAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Çakmakçı, buyurunuz. 
ZEKIÎ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan; 123 üncü 

maddeyle gerçek ve tüzelkişilere okul açma imkânı 
sağlanıyor. Halbuki bir yasayla özel dershanelerin 
kapatılması kararlaştırılmış durumda. Acaba bu iki 
olay arasında bir tezat yok mudur?.. Bunu nasıl te
lif ederiz? Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon?.. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIS/IŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI !DE-
MIREL — Efendim; Sayın Çakmakçı'ya şöyle ce
vap arz edeceğim: Millî Eğitim Bakanlığının uhde
sinde bulunan eğitimle ilgilidir o özel dersaneler. Bu
rada tamamen halk eğitimidir bu, halka yardımcı 
olan eğitimdir; yani temel eğitim değildir, okul dı
şında bir eğitimi kapsamaktadır, özel okullarla ilgi
li değildir bu. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Tan, buyurunuz. 
TURGUT TAN — Sayın 'Başkanım; maddenin 

ikinci ve üçüncü .fıkraları arasında bir ilişki kurmak 

gerekiyor. İkinci fıkrada, «Gerçek ve tüzel kişilere 
aynı amaçla İçişleri Bakanlığının onayı ile okul aç
ma izni verilebilir» deniyor. Şimdi, birinci fıkrayla 
bağlantı kurulduğu takdirde; sanki Emniyet Genel 
Müdürlüğü bu izni verebilir; fakat içişleri Bakanlığı
nın onayı ile... Anlaşılan bu. 

Hemen bunun arkasından üçüncü fıkrada «Okul 
açması uygun görülenlerden yönetmelikte belirtilen 
şartlara sahip olan gerçek ve tüzelkişilere okul açma 
belgesi verilir» deniyor. Yukarısında okul açma izni 
verilmiştir. IBelge, zaten açma izninin bir sonucudur. 
Bunu kimin vereceğinin açıkça gösterilmesi lazım. 
Yani bunu doğrudan doğruya İçişleri Bakanlığı ver
memektedir. Zaten «Onayı» dendiğine göre bakanlı- ' 
ğı kastetmiyor herhalde; mülkî amir de verebilir. 
Çünkü aşağıda deniyor ki, hangi şartları taşıyanlara 
belge ve izin verilebileceği yönetmelikte gösterilir. Bi
naenaleyh, mülkî amire başvurulduğu zaman, yönet
melikteki şartlara bakar, bu nitelikleri taşıyanlara bu 
belgeyi verebilir. 

Şimdi buradan hareketle son fıkraya geliyorum: 
«Belge alınmadan açılan okullar trafik zabıtasınca 
kapatılır» deniyor. IBence bunun yerine «Mülkî amir
lerce kapatılabilir» demek lazım. Trafik zabıtasını 
doğrudan ilgilendiren bir konu değildir. Bu konuda 
Sayın Komisyon ve Hükümet ne düşünürler?.. «Mül
kî amirler tarafından kapatılabilir» demek lazım. 

'Nihayet son nokta: Sondan dördüncü fıkranın 
da şöyle düzenlenmesine acaba Komisyon ne der; 
bir redaksiyon biçiminde de düşünülebilir. Yeni şek- . 
lini okuyorum: «Bu madde hükümlerine ve yönet
melikteki şartlara uymayan okul sahiplerine, İzin ve
ren kuruluş tarafından olayın özelliğine göre belirle
necek süre içinde şartlara uymaları yazılı olarak bil
dirilir.» 

ıBu ifade maksadı anlatmaya daha uygundur zan
nediyorum. 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın Komisyon?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL <— Sayın Tan'm düzeltme önerisine katılıyo-
yoruz Sayın Başkanım. Yalnız, «Trafik zabıtasınca 
kapatılır» konusundaki itirazına katılmıyoruz. İzin
siz açılan yerleri, Polis Vazife ve Salahiyetleri Ka
nununa görede zaten polis kapatmaktadır. Bu iti
barla bir sakınca görülmüyor; «Trafik zabıtasınca 
kapatılır» 

— Z9 — 
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ifadesi uygundur. Çünkü izinsiz açılmıştır. Aslında I 
bu gibi yerler yine mülkî amirinden onay alınarak 
kapatılır., 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tan, bir şey mi var efendim?.. 
TURGUT TAN — Sayın Başkanım; Sayın Ko

alisyonumuzun söylediklerini elbetteki düşünerek 
ben bunu söylemiştim ve söylediğim de bununla çe
lişmiyor. Çünkü burada çok sınırlandırılmıştır; «Tra
fik zabıtasınca kapatılır» diyor. Sanki genel kolluk 
kuvvetini biz ortadan kaldırmışız burada, bunu "mün
hasıran trafik zabıtasına veriyoruz; bu anlam çıkı
yor buradan. Elbetteki Polis Vazife ve Salahiyet Ka
nunu 'hükümleri cari olmak gerekir. «Zabıtaca» de
nir o zaman efendim. 

BAŞKAN — Sayın Görgülü, buyurun efendim; 
cevabı herhalde siz vereceksiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 
GÖRGÜLÜ — Şimdi Sayın Başkan; aslında «Tra
fik zabıtası» gerçekten zabıtanın sınırını daraltıyor. 
Ancak bu alelade bir kahvehane kapatmak değildir. 
Bu, trafik okulunu kapatmaktır. Yani trafik uzman
larınca özellikleri bilinen ve niçin kapatılması da tak
dir edilebilen bir okuldur. Bu nedenle trafik zabı
tası aslında zabıtanın genelini kapsamıyor; ama işin 
tabiatına, eşyanın tabiatına daha uygun gibi görün
mektedir. 

Ayrıca Sayın Tan «Hem açabilir hükmü var, hem 
de okul açma belgesi verilir hükmü var» diyorlar. 
IDoğrudur; açabilir. Okul açma belgesi; aslında sırf ] 
bu cümle bir belge vermeyi öngördüğümüz için kon- j 
muştur. İBu yönden bir tekrar niteliğinde de değildir. 

Öbür, «Bu madde hükümlerine...» diye başlayan \ 
değişikliğe de biz katılmıyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, ben de so

ru sormak istemiştim.' 
^ SADİ ERDEM — Efendim, ben de soru sormak 
istemiştim... 

BAŞKAN — Efendim; müsaade buyurun, bura
da soru sormak isteyenlerin listesinde, Sayın Ergin-
ay'ı gördüm, Sayın Akaydın'dan sonra yazdım; fa
kat redaksiyon mu, değil mi, tespit etmedik; onu bi
lahare soracağız. 

Sayın Öztuş, buyurun efendim. 
NERMÎN ÖZTUŞ — Efendim; benim sormak 

istediğimin bir bölümünü Sayın Tan sordular ve Sa
yın Komisyon da düzeltmeyi yaptı. Bu, Emniyet Ge-
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nel Müdürlüğüyle ilgili, ikinci paragrafında «İçişleri 
Bakanlığının onayı alınır» şeklinde idi; bu düzeltildi. 

Şimdi benim sormak istediğim soru şu : Şimdi 
Türkiye'de okul açma yetkisi Millî Eğitim Bakan
lığına aittir. Burada okul açmak için ancak İçişleri 
Bakanlığının onayı gerekiyor ve bu onay ile özel 
ve tüzelkişiler de okul açabiliyorlar. Yalnız bir süre 
önce burada kabul ettiğimiz bir Özel Öğretim Ku
rumlan Yasası var. özel öğretim kurumlarının eği
tim, öğretim ve denetimiyle ilgili bütün hükümler 

. orada belirlenmiştir. Acaba burada sürücü okulların 
eğitim, öğretim ve denetimi bu özel öğretim Kurum
ları Kanununa tabi değil midir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztuş. 
Sayın Görgülü; buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 
GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan; 

Burada okulu açma yetkisi Millî Eğitim Bakan
lığında; fakat bu okul, bizim temel eğitimle ilgili 
mecburî okullardan değildir. Bu okul, aynı zamanda 
belli becerileri, belli yetenekleri kazandıracak olan 
okuldur. 

Kaldı ki, Millî Eğitim Bakanlığı devre dışı değil
dir; maddenin altında, yönetmeliğinin Millî Eğitim 
Bakanlığıyla birlikte yapılması öngörülmüştür. O 
yönden, Millî Eğitim Bakanlığının meçhulü olan bir 
Okul sayılmamalıdır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Akaydın. 
HALİL AKAYDIN — Arkadaşlar benim soru

mu sordular efendim, sarfınazar ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Erginay. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; bir defa bu 
«okul» kelimesinin yarattığı karışıklığı bertaraf et
mek için kabilse «sürücü kursları» demek yerinde 
olur; ama Sayın Genel Müdürün verdiği izahat doğ
rudur. Çünkü, bu okul bir diploma verecek değil. 
Buraya giden kişi bir kurstan çıkmıştır, yarın imti
hana girecektir, kazanırsa ehliyeti alacak, kazanmaz
sa almayacktır. Bunun diğer okullarla bir ilişkisi yok 
bu anlamda; fakat «okul» kelimesi karışıklık yara
tıyor. 

Benim asıl soracağım; ödeneğe taalluk eden 100 
milyon lira keyfiyetidir. Bir defa, böyle kanunlarda 
«Şu kadar ödenek verilir.» denmez, çoğu kez «Yeteri 
kadar ödenek konur.» denir. 100 milyon lira yarm 
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yetişir veya yetişmez; bu itibarla «Yeteri kadar öde
nek verilir» değil; bir defa, bütçeye ödenek konulur, 
verilmez. 

İkincisi; aynı satırın altında, «IBu miktar Bakan
lar Kurulu 'kararı ile 'beş katına kadar artırılabilir.» 
deniyor. 'Bakanlar Kurulunun, 'bir kanun olmadıkça 
'bütçeyi ilzam edecek bir tahsisat artırma yetkisi ola
maz. Bu itibarla, bu cümlenin çıkarılması gerekir. 
Yani, 100 milyonu 200 milyon yapıyorsa, pekala 
bunu kendi bütçesinde bildirir; Bakanlar Kuruluna 
çıkar zaten bütçe. Bu itibarla, o tabir sanki resen 
Bakanlar Kurulunun 100 milyonu, 200, 300, 400, 500 
milyon yapmak ve bütçede parasını almak gibi olur, 
ki olmaz. Bütçeye zaten konmamışsa, bu para alına
maz. Bu itibarla, o ikinci cümlenin çıkarılması ye
rinde olur ve yukarıda da «100 milyon» değil, «Ye
teri kadar ödenek konur.» demek kâfi. 

Teşekkür ederim. 

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

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MIREL — Sayın Erginay'ın önerilerine Komisyon 
olarak katılıyoruz Sayın Başıkanım. 

'BAŞKAN — Yani, «100 milyon»u çıkartıyorsu
nuz, «Yeteri kadar ödenek konur» diyorsunuz. 

«Okul» kelimeleri de «kurs» şeklinde mi oluyor 
efendim? 

MLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Hayır, «okullar» kalsın Sayın Başkanım. 
Kurs tamamen değişik bir rejimdir, «okul» olarak 
kalması uygun olur. 

BAŞKAN — O zaman bir atltaki fıkranın bir 
alt cümlesi olan «Bu miktar Bakanlar Kurulu kara
rı ile beş katına kadar artırılabilir.» cümlesini de çı
karıyor musunuz efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MIREL — Evet Sayın Başkanım, çıkarıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümetten soralım efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 

GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan; biz hükümet tasarı
sında miktar olarak ödenek koyduk. Bu ödeneği, 
Kanunun çıkışında hemen gerektiği için koyduk. Bu 
yüzden, bu miktarın kalmasında yarar görüyoruz. 
Azdır, artırılma imkânları vardır. 

Kaldı ki, bu artırma imkânları Bakanlar Kuru
luna bir ödenek vermekten ziyade sermaye artırımı-
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nı öngören bir karar, bir direktif niteliğindedir. Dö
ner sermaye miktarları Bakanlar Kurulu kararıyla 
artırılır ve bunun da 'bugüne kadar herhangi 'bir sa
kıncası görülmemiştir. Bu yönden, bu haliyle kal
masını Yüksek Kurulun takdirlerine arz ediyorum. 

BAŞKAN — önergede bir ödenek /de yok. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; tavzih için 

söz istiyorum. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Benim öner

gemde var efendim. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, Sayın 

Erginay'ın önergesinde yok, sizin önergenizi de bi
liyorum. 

Sayın Erdem; buyurun efendim. 
SADİ ERDEM — Sayın Başkanım; benim sor

mak ve öğrenmek istediğim, hususlardan birkaç ta
nesini Sayın Tan ve Sayın Hocam sordular ve ce
vaplarını aldılar. 

Yalnız, burada benim öğrenmek istediğim başka 
bir husus daha var Muhterem Başkan; bu 123 üncü 
maddenin ikinci fıkrasında, «Gerçek ve tüzelkişilere 
aynı amaçla İçişleri Bakanlığının onayı ile okul açma 
izni verilelbilir.» deniyor. Bunu mülkî amirler mi, 
yoksa Emniyet Genel Müdürlüğü mü verecek? 

'Bir de; aynı ma'ddenin alttan ikinci fıkrasında, 
«Olayın tekerrüründe yazılı uyarı yapılmaksızın okut 
sahipleri yirmi'bin liradan otuzb'in liraya kadar ha
fif para cezası ile cezalandırılır ve ayrıca okul 10 
günden az olmamak üzere süreli ve süresiz olarak 
kapatılır.» deniyor. Bunu kapatacak olan makam 
hangisidir efendim? Çünkü, altta «Trafik zabıtasın-
ca kapatılır» kaydı var; ama o, «ayrıca belge alma
dan açılan okullar için» diyor. Buradaki «kapatılır»ın 
zikredilmesiyle, trafik zabıtası da aynı selahiyete sa
hip gibi bir zeihap uyan'dırılabilir. Bunun tasrihinde 
ve tavzihinde bir mahzur yoksa, buraya ya «Mülkî 
amirler» veyalhutta «'Emniyet Genel Müdürlüğü» ke
limelerinin ilavesini faydalı bulurum efendim. 

Arz ederini. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdem. 
'Buyurun Sayın Komisyon. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Erdem'in sorusuna şiöyle cevap 
arz ediyorum; 

İzni veren İçişleri Bakanlığı olacaktır, İçişleri Ba
kanlığının onayıyla bu okullar açılacaktır. O itibar
la, kapanmasına da içişleri Bakanlığı yetkili olacak
tır veya onun yetki verdiği makam yetkili olacaktır. 
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iBAŞKAN — Sayın üyeler; bu maddeyle ilgili 
önergeler var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Trafik Kanunu Tasarısının 123 üncü maddesinin 

Komisyona iadesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. ' 

E. Yıldırım AVCI 
Yüksek Başkanlığa 

Karayolları Trafik Kanunu Tasarısının 123 üncü 
maddesi ibirinci fikrasınm aşağıdaki gibi değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

İbrahim BARANGIL 

Madde 123. — Motorlu taşit sürücüsü yetiştir
mek, öğretim ve eğitim yaptırmak üzere Emniyet 
Genel Müdürlüğü sürücü okulları açar. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 397 sıra sayılı Karayolları 

Trafik Kanununun 123 üncü maddesinin ikinci fık
rasının aşağıdaki şekilde değiştirilerek, üçüncü fıkra
nın metinden çıkarılmasını müsaadelerinize arz ede
rim. 

Mahmut AKKILIÇ 

Madde 123, Paragraf 2. — Uygun şartları taşı
yan gerçek ve tüzelkişilere aynı amaçla ve İçişleri 
Bakanlığının onayı ile okul açma izin ve belgesi ve
rilebilir. 

Danışma Meclisi Sayın Divan Başkanlığına 
397 sıra sayılı Karayolları Trafik Kanunu Tasa

rısının 123 üncü maddesinin ikinci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde düzenlenmesi hususunu saygıyla arz 
ederim. 

Recai DINÇER 

Madde 1>23. — Okul açması uygun görülenlerden 
Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olan gerçek 
ve tüzelkişilere okul açma izni verilir. Tarım ve Or
man Bakanlığınca açılacak traktör ve biçerdöver 
kursları için bu iznin alınması zorunlu değildir. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Trafik Kanunu Tasarısının 

123 üncü maddesinin altıncı fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Necmettin NARLIOĞLU Muhsin Zekâi BAYER 

Fıkra. — Emniyet Genel Müdürlüğünce açıla
cak sürücü okullarının çalış'tırılması için yüz milyon 
lira döner sermaye verilmiştir. Bu miktar Bakanlar 
Kurulunca iki katma kadar artırılabilir. 

BAŞKAN — Sayın Avcı madde üzerinde konuş
tuğu için önerge üzerinde konuşma imkânı yok. 

— 42 

20 . 6 . 1983 0 : 2 

Sayın Avcı'mn önergesinin lehinde, aleyhinde söz 
isteyen sayın üye?.. 

AYDEMİR AŞKIN — Lehinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Aşkın; buyurun. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, Değerli 

Meclis üyeleri; 
Önergenin ışığında, görüştüğümüz maddeye ge

nel olarak ve bütünüyle bakıldığında, ortaya bazı 
önemli hususlar çıkmaktadır. Dikkat edilirse görü
lür ki, bugüne kadar mevcut imkânlarla yapılan bu 
hizmeti Emniyet Genel Müdürlüğü üstlenmekte; ay
rıca, bunun için şimdilik 100 milyon lira* gereğinde 
üç misli artırılmak suretiyle bütçeye ödenekler ko
nulması istenilmekte; onunla da yetinilmemekte, onun 
ötesinde bir döner sermaye teşkil edilmekte, dolayı
sıyla bu döner sermayeye gelir sağlama sorunu, eği
tim sorununun ağırlığını gölgede bırakacak boyutlara 
ulaşmaktadır. 

Bu nedenle, önergeyi destekliyorum; çünkü dü
şününüz ki, bir hizmetin yapılması ve o hizmetin ya
pıldığında verilecek belgeye dayalı olarak ikinci bir 
imtihanın yapılması ve bir belgenin verilmesi, ehliye
tin verilmesi söz konusudur. Burada iki rakip mües
sese ortaya çıkmaktadır; birisi diyor ki, «Ben hem 
eğitirim hem belgeyi veririm» Öbürü diyor ki, «Sen 
sadece eğitimi yapabilirsin, o da ben izin verirsem 
yapabilirsin; ama benim döner sermayem var.» Eğer 
uygun görürseniz, kendiliğinden yapılagelen hizmetle
ri zoraki olarak döner sermayelerle Devlete aktarıp, 
üstelik de bütçeden de tahsisatlar koyarak, ille de ora
dan sağlanan kazançları belirli kesimler arasında da
ğıtma yoluna gitmeyelim, mümkünse bu hizmet bu
güne kadar yapıldığı şekli ile yapılsın. 

Dolayısıyla, burada meseleye yaklaşırken, bu açı
nın da dikkâte alınması gerektiği kanısındayım ve bu 
nedenle o maddenin kaldırılması değil, yeniden tedvin 
edilerek bu sakıncaların giderilmesi yönünde önerge
ye katıldığımı bildirir, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Sayın Komisyon, görüşünüzü rica ediyorum. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MIREL — Sayın Başkanım, bu madde üzerinde bir
kaç önerge var. Onun için, bu önergelerin ışığı altın
da maddenin müzakeresine devam edilmesini arz edi
yoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Görgülü. 
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 
GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan, Sayın Aşkın, «Bugün 
yapıldığı gibi» dediler; tabiî bugün hiçbir şey yapıl
mıyor aslında eğitimle ilgili. Bu ödeneğin (Yüzmil-
yonluk ödeneğin) tahsisi, aslında 92 milyar liralık büt
çesi olan Emniyet Genel, Müdürlüğü için israf edile
cek bir para da değildir. Bu nedenle, gerçekten bazı 
hizmetler var ki, süratlendirmek istiyorsak, belli hu
kukî formaliteler, belli malî formaliteler içerisinde 
sürdürmek, yürütmek gerekiyor; o yönden buraya 
bunu koyduk. Biz önergeye katılamıyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, Sayın Avcı'nın önergesine Komis

yon ve Hükümet katılmamaktadır, önergenin dikkate 
alınmasını kabul edenler... Kabuletmeyenler... öner
genin dikkate alınması kabul edilmiştir. 

En aykırı önergedir. Bu önerge ile birlikte mad
de Komisyona geri verildiği için, diğer önergeleri de 
Komisyona veriyorum efendim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
müsaade eder misiniz; yanlış işlem yapılmaktadır, onu 
arz etmek istiyorum? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Biraz önce Sa

yın Mahmut Akkılıç arkadaşımızın önergesi istikame
tinde Hükümetin ve Komisyonun temayülünü gör
düm. Halbuki, getirdikleri madde kanuna uygundur; 
sakın ikinci fıkra ile üçüncü fıkra bir araya getiril-
mesinler. özel öğretim Kurumları Kanununun, elim
de bulunan 58 inci maddesi gereğince getirdikleri dü
zenlemenin ikinci fıkrasındaki «izin verme» yetkidir 
efendim. İzin evvela verilir; ama bir sene sonra bel
gesi verilir. Onunla ikisinin arasında dağlar kadar 
fark vardır, aynı maddede de olması mümkün değil
dir. İzin verilir; ben falan yerde bir okul açmak isti
yorum, arsam da burada; denir, komisyon da onu 
görür, ondan sonra belge falan verilmez izin verilir. 
«Şunları, şunları şunları hazırla» denir, özel okul böy
le açılır veyahut da kurs; ondan sonra müfettişler 
gönderilir veya kendileri görürler; o zaman uygun 
görürlerse, belgeyi verirler. Yani, belge ile izin aym 
değildir efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, Komisyon el

bette bunu takdir edecektir efendim. Yani, önergeleri 
veriyoruz, sonunda... 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, tema
yüllerini gördüm de onun için arz ediyorum. 
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BAŞKAN — Efendim, 123 üncü madde Komis
yona önergelerle birlikte geri verilmiştir.' 

124 üncü maddeyi okutuyorum: 
Çocuk trafik eğitim parkları 

MADDE 124. — Okul öncesi çocuklara ve temel 
eğitim öğrencilerine trafik bilgisi vermek ve kural
lara uyma alışkanlığı kazandırmak amacıyla beledi
yeler, yeteri kadar ücretsiz çocuk trafik eğitim parkla
rı yapar veya yapılmasına izin verebilir. 

Ayrıca özel idare ve diğer kurum ve kuruluşlar
ca da ücretsiz çocuk trafik eğitim parkları yapılabi
lir. 

Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, 
eğitim ve denetim ve çalışma esasları ile diğer hu
suslar İçişleri, Millî Eğitim ve Bayındırlık Bakanlık
larınca müştereken hazırlanacak yönetmelikte gös
terilir. 

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

Sayın Komisyon, bir diyeceğiniz var mı?.. Yok. 
Sayın Hükümet, bir diyeceğiniz var mı?.. Yok. 
Soru sormak isteyen üyelerin adlarını kaydediyo

rum. 
Sayın Gelendost ve Sayın Tan soru sormak iste

mişlerdir. 
Buyurun Sayın Gelendost. 

HALİL GELENDOST — Efendim, acaba bütün 
belediyelere bu çocuk parklarının yaptırılması düşü
nülüyor mu?.. Çünkü, öyle belediyeler var ki, me
murlarına maaş verebilmeleri mümkün değil; bu 
durumda çocuklara bu parkları nasıl yapabilsin? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon, görüşünüzü rica ediyorum. 

MILLÎ SAVUNMA, IÇIŞLERI VE DıŞIŞLERI 
KOMISYONU SÖZCÜSÜ ISMAIL HAKKI DE-
M1REL — Sayın Başkanım, Sayın Gelendost'un soru
suna cevap arz ediyorum. 

Belediyelerin imkânları nispetinde bu yapılacaktır. 
Yani, gerektiği yerlerde kendileri yapacaklar veyahut 
izin vereceklerdir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Yani, bir 
mecburiyet yok diyorsunuz; parası varsa yapar, yoksa 
yapmayacaktır. 

MILLÎ SAVUNMA, IÇIŞLERI VE DıŞIŞLERI 
KOMISYONU SÖZCÜSÜ ISMAIL HAKKI DEMI-
REL — Evet efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tan, buyurun. 
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TURGUT TAN — Efendim, ikinci fıkradaki «özel 
idareler» il özel idareleri mi? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DEMİ-
REL — II Özel idareleridir efendim. 

BAŞKAN — Ona «İl» kelimesinin ilave edilmesi
ni işitiyorsunuz efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DEMI-
REL — «İl özel idaresi» dememiz lazım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu madde ile ilgili Sa
yın Barangil'in bir önergesi var. Okutuyorum efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 
Karayolları Trafik Kanun Tasarısının 124 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının üçüncü satırındaki «veya 
yapılmasına izin verebilir.» kelimelerinin fıkra metnin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

İbrahim BARANGİL 
BAŞKAN — Sayın Barangil, bir açıklamanız ola

cak mı efendim? 
İBRAHİM BARANGİL — Müsaade ederseniz 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İBRAHİM BARANGİL — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Bu madde de, yine Tasarının yeni maddelerinden 

ve eğitim açısından reform maddelerinden birisi ola
rak sayılabilir. Çocukların trafik eğitimi fevkalade 
önemlidir; bu maksatla da bu şekilde eğitim parkları 
yapılmasını bir görev olarak kabul etmiştir. Tasarı, bu 
görevi özellikle belediyelere vermiştir. Ayrıca, il özel 
Maresi ve diğer kurum ve kuruluşlarca da yapılabile
ceğini hükme bağlamıştır. 

Kahaatımca eğitim, resmî kurumların sorumlulu
ğu olmalıdır. Eğitim konusunda da konuşurken bir 
nebze bunu dile getirmeye ve arz etmeye çalıştım. Eğer, 
«Belediyeler yeteri kadar ücretsiz çocuk trafik eğitim 
parkları yapar veya yapılmasına izin verebilir.» şek
linde 'kalırsa, bu fıkra belediyeye kesin bir görev ver
ime anlamından uzak tefsir edilebilir. 

Binaenaleyh, «Belediyeler yeteri kadar ücretsiz ço
cuk eğitim trafik pafkları yapar.» şeklinde fıkrayı ta
mamlamak veya «yapılmasına izin verilebilir.» keli
melerinin çıkarılmasını arz ettim. Zira, diğer kuruluş
larca da yapılabilmesi, zalten belediyenin iznine bağlı
dır. Belediye, başka kuruluşlara da bu çocuk eğitim 
trafik parklarının yapılması müsaadesini verebileceğine 
göre, kendisi sorumlu olsun, kendisi bu parkları yap
mayı ihtiyarî bir görev alarak kalbul etmesin. 

Bu sebeple önergemi vermiş bulunuyorum, tasvi
binize sunarım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barangil. 
Sayın Barangil'in önergesinin lehinde, aleyhinde 
Sayın Komisyon, görüşünüzü rica ediyorum. 

söz isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
MİLLÎ (SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DEM1-
REL — Sayın Başkanım, Sayın Barangil'in önerge
sine katılamıyoruz. Demin bahsettiğimiz ikibin nü
fuslu, üçbin nüfuslu küçük bir belediyede bunu zorun
lu tulfcmak sakıncalıdır; madde yerindedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet, görüşünüzü rica ediyorum. 
lIÇÎŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 

GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan, şahıslara kapalı tutul
ması doğru olmaz, öyle belediyeler var ki, bin tane 
hizmetinin içerisinde park yapmayı belki son hizmet 
olarak düşünebilir. Halbuki, şahıslar belediyeden izin 
isteyebilirler belediyeden ve imkânları vardır; arsala
rı vardır. Buna göre, şahısların yapmasına izin ve
rilmesi hükmü yerinde kalmalı. 

Arz ederim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
İBRAHİM BARANGİL — Bir tavzihe müsaade 

eder misiniz? Yanlış anlaşıldı efendim. 
BAŞKAN — Sayın Barangil, verilen cevapta bir 

yanlışlık yok. Diyorlar ki, «İzin verilebilir» keyfiyeti 
yerinde kalsın. Çünkü, belediyelerden yapamayacak 
durumda olanlar şahıslara yaptırabilirler; izin verdik
leri takdirde şalhıslar yapsın deniliyor. Bunun dışında 
bir tavzih var mı efendim?.. 

İBRAHİM BARANGİL — Var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Barangil. 
İBRAHİM BARANGİL — Efendim, evvela, nü

fusu az olan belediyelerin çocuk adedi de azdır. Za
ten buralarda çocuk eğitim trafik parkı yapılmasının 
ne lüzumu vardır, ne de mecbur tutulabilir belediye. 

Binaenaleyh, bu açıdan değil; ama (her türlü im
kâna sahip belediyeler yapmazsa, bu maddenin veya 
bu fıkranın hükmü nerede kalacaktır? Bu bir. 

İkicisi; ben, «özel ışahıslara veya kurumlara yap
tırılmasın» demedim, belediyeler için ihtiyarî olmak
tan çıkarılsın. Özel kurumlarca ve kuruluşlarca da 
yapılabileceğine ait bir fıkra var zaten. Ben bunun 
çıkarılmasını, değil «Bu fıkranın varlığı muvacehe
sinde, belediyeler ihtiyarî değil, sorumlu tutulsun.» 
dedim. 
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Bunu tavzihen açıkladım, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, Sayın Barangil'in önergesine Komis

yon ve Hükümet katılmadığını beyan 
Önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Önergenin dikkate alınmpısı kabul edil
memiştir efendim. 

Sayın üyeler, 124 üncü maddenin 
geldiği biçimde, yalnız «ti özel idares 
zelterek oylarınıza ısunmak istiyorum. 
me?.. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — 
izin verir misiniz?.. 

Komisyondan 
i.» şeklinde dü-
Başka düzelt-

Sayın Başkan 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Kantarcı oğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

«temel eğitim» üç gün önce çıkan Konseyden çıkan 
Kanunda 'değiştirilmiştir; adı «İlköğretim» dir. «Te
mel eğitim» yerine «İlköğretim» kelimesi işlenecektir; 
arz ederim. 

BAŞKAN — Şu anda, çok özür dilerim; burada 
temel eğitim... 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — ©kul öncesi ço
cuklara ve temel eğitim ıpğrencilerma; temel eğitim 
kuruimu olsaydı ortaokul Ida dahil olurdu o zaman. 
O bakımdan sadece temel eğitim1 okullarının eğitimi
ni uygun gördükleri için, ilkokulları uygun gördükleri 
için; diğer maddelerde orta dereceli okullar var; bu
nun anlamı ilköğretim öğrencilerine... İlkokul da de
miyor; çünkü anaokulu derlerdi o zaman. Kendileri 
öyle bir düzenleme getirdikleri için «İlköğretim» ola
cak. j 

BAŞKAN — Yani «Tejmel eğitkmJ kelimeleri çık
sın diyorsunuz... 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — [«Temel eğitim» 
değildir, «İlköğretim» dir. 

BAŞKAN — Soralım efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ 1/E DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DEMl-
REIL — Sayın Başkanım, kTemel eğitim» yerine «İlk
öğretim» kelimelerinin kokması uygun; arz ederim. 

BAŞKAN — Eivet eferjdim. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI + Sayın Ba|şkan izin verir 

misiniz?.. 

BAŞKAN — Sayın Çakmakçı buyurun 
ZEKİ ÇAKMAKÇI —( Sayın Başkan 

dar ücretsiz çocuk trafik 
bence biraz hatalı oluyor, 

eğitim parflı 
Sonundaki 

mesi de «parkı» olması gerekiyor; bir. 

efendim. 
«Yeteri ka-

arı...» ifadesi 
«parklar» keli-

İkincisi; daha da güzeli «Yeteri sayıda ücretsiz 
çocuk trafik eğitim parkı yapar.» ifadesinin konul
ması bana göre uygun olur. 

Bu hususun belirtilmesini rica ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Soralım efendim Komisyondan. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 

MILLÎ SAVUNMA, IÇIŞLERI VE DıŞIŞLERI 
KOMISYONU SÖZCÜSÜ ISMAIL HAKKI DEMI-
REL — Uygun Sayın Başkanım'. 

BAŞKAN — «Yeteri sayıda.» öyle mi efendim?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DEMI-
REL — Evet efendim, «Yeteri sayıda» veya «Yeteri 
kadar» olabilir. 

BAŞKAN — «Yeteri sayıda ücreftsiz çocuk trafik 
eğitim parkı yapar.» ' 

Elendim maddedeki «Temel eğitim» ifadesini de
ğiştirdik, «İlköğretim» yaptık, «Kadar» ı çıkardık «Sa
yıda» yaptık. «Parklar» kelimesini (tekil yaptık, «İl 
özel idaresi» ibaresini düzelttik. 

Bu biçimi ile 124 üncü maddeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 124 ün
cü madde kabul edilmiştir. 

125 inci maddeyi okutuyorum : 
Okullarda trafik dersleri 
MADDE 125. — Millî Eğitim Bakanlığınca temel 

eğitim ve orta dereceli okulların ders programlarına 
eğitim amacı ile yeteri kadar zorunlu .trafik dersleri 
konulur. 

Silahlı Kuvvetler bünyesindeki birlik ve er eğiti
mi merkezlerine eğitim amacı ile yeteri kadar trafik 
dersi konulması Genelkurmay Başkanlığınca düzenle
nir. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz is'teyen sayın 
üye?.. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Söz istiyorum 
efendim. 

HİKMET ALTUĞ — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Karatarcıoğlü ve Sayın Altuğ 

söz istemişlerdir. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Kantarcıoğlu, buyurun efendim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

10 uncu bölüm; eğitim, okullar ve çocuk eğitim 
parklarını kapsamaktadır. Bu bölümün «Okullarda 
trafik dersleri» başlıklı 125 inci maddesi «Millî Eği
tim Bakanlığınca temel eğitim ve orta dereceli okul-

— 45 — 



Danışma Meclisi B : 121 20 . 6 . 1983 O ; 2 

ların ders programlarına eğitim amacı ile yeteri ka
dar zorunlu trafik dersleri konulur.» hükmünü getir
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Herşeyden önce bu şekilde zorunlu bir ders ko

nulması. hem (de Millî Eğitim Bakanlığına ait bir ko
nu için başka bir bakanlığın kanununa zorunlu ders 
konulması mümkün değildir. 

Bu konuda Millî Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile 
yaptığım görüşmede de ders olarak konulmasının 
mümkün olmadığını öğrenmiş bulunuyorum. Esasen 
bu konu da okullarımızda titizlikle ele alınmaktadır. 
Köy okullarına kadar bütün ilkokullarımızda; 1. - Ha
yat Bilgisi derslerinde, 2. - Sosyal Bilgiler derslerinde, 
3. - Fen Bilgisi derslerinde trafik konuları vardır ve 
işlenmektedir. 

Ayrıca, trafik haftaları, eğitsel çalışmalar arasın
da da yer almıştır. Mahallin emniyet ve trafik ekip
leri ile de sıkı işbirliği yapılmakta, ayrıca orta dere
celi okullarımızda Tabiat Bilgisi, Fen Bilgisi, Fizik, 
Sağlık Bilgisi derslerinde konu titizlikle ele alınmak
tadır. 

Özetle şunu demek istiyorum; eğitim açısından 
okullara zorunlu trafik dersleri konulması bu Ka
nunla mümıkün değildir. Tasarıda bu yanlış ifade 
edilmiştir. «... zorunlu ıtrafik dersleri...» ifadesi ye
rine «... zorunlu trafik konuları...» şeklinde bir dü
zenleme getirilirse daha yerinde olur kanısındayım. 
Bu şekilde maddenin düzeltilmesi gerekmektedir. 

Eğitimde varılacak hedeflere göre derslerin ağır
lıkları hesaplanmış ve çocukların psikolojik yapısına 
göre haftalık ders saatleri ve çeşitleri tespit olun
muştur. Ders programları bu ders saatleri içine ağır
lıklarına göre yerleştirilmiştir; «Tarih, Coğrafya, Fi
zik, Kimya, Matematik...» diye yazılır, bunun altı
na ayrıca ıtrafik dersi koymak mümkün değildir. 
Seçmeli ders olduğu takdirde, ayrıca orta dereceli 
okullarda mümkündür; ama bu dersler arasında de
ğil. Konu olarak Hayat Bilgisinde de işlenir, Ta
rihte de işlenir, Coğrafyada da işlenir; hepsinde tra
fik konularının işlendiğine dair de müfredat progra
mında açıklık vardır. 

Bu bakımdan, bu duruma göre maddenin yerdi
ğim önerge istikametinde; yani «Dersleri» kelimesi 
yerine «Konuları» kelimesinin getirilerek maddenin 
düzenlenmesi gerektiğini takdir ve tasviplerinize arz 
etmekteyim. 

Efendim, başlık güzeldir. Başlık için «Ders» ke
limesi kullanılabilir, «Okullarda trafik dersleri» ve
rilen derstir; fakat burada «Millî Eğitim Bakanlığın
ca temel eğitim (ki, bir önergem daha var, bunun 
«İlköğretim» olması gerekiyor. Onu da değiştirece
ğiz.) ve orta dereceli okulların, ders programlarına 
eğitim amacı ile yeteri kadar zorunlu trafik dersleri 
konulur.» olmaz efendim. «Zorunlu trafik konuları 
konulur.» olması gerekir. 

«Silahlı Kuvvetler bünyesindeki birlik ve er eği
timi merkezlerine eğitim amacı ile yeteri kadar tra
fik dersleri konulması Genelkurmay Başkanlığınca 
düzenlenir.» «Dersler»! orada olabilir; Çünkü, o doğ
rudan doğruya devamlı eğitim yapacaktır; ama bu
rada siz çocuğa davranış kazandıracaksınız, çocuğa 
sağlık öğütleri öğreteceksiniz, çocuğa dünya görüşü 
vereceksiniz, çocuğa tarih, coğrafya, genel kültür ve
receksiniz ve bu arada da bir ders, bir disiplin mad
desi olarak trafik dersi veremezsiniz, konu verebi
lirsiniz. 

O zaman yüzlerce ders çıkar ortaya, ders saati çı
kar ortaya. Bu mümkün değildir. 

Bir konuyu daha arz edeyim efendim. Ders; bel
li bir konuda öğretmenin öğrencilere bilgi vermesi 
şeklinde de ..kullanılır. Konu; üzerinde söz söylenen, 
yazı yazılan, eser oluşturulan düşünce, yani mevzu, 
konu manasındadır; burada da konu olması lazım
dır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Altuğ, buyurun efendim. 
HİKMET ALTUĞ — Efendim, şimdi 125 inci 

maddenin 2 inci paragrafı, «Silahlı Kuvvetler' bün
yesindeki birlik ve er eğitim merkezlerine eğitim 
amacı ile yeteri kadar trafik dersi konulması Genel
kurmay Başkanlığınca düzenlenir.» diyor. Aslında 
Silahlı Kuvvetlerimizde bilindiği gibi; Kara Kuvvet
lerimizde öncelikle silahlı taşıtlar vardır; tank var
dır, benzeri silahlar vardır. Ayrıca, 123 üncü madde 
özel ve tüzelkişiliği olan programlar Millî Eğitim Ba
kanlığınca hazırlanmaktadır. Şu halde; acaba (aynı 
zamanda soru soruyorum) yine Millî Eğitim Bakan
lığı mı Silahlı Kuvvetlerimiz için program uygulaya
caktır?.. Onun için, bu paragrafın çıkarılması ve ye
niden düzenlenmesini öneririm. 

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

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım, Sayın Altuğ'a cevap arz 
ediyorum. Bu, Genelkurmay Başkanlığınca düzenle
necektir, Millî Eğitim Bakanlığı ile ilgisi yoktur. Son 
paragraftaki hüküm bunu ifade ediyor. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Efendim bu arada Sayın Kantarcı-

oğlu'nun da sorusu var? 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Efendim, önergeler görüşüldüğü zaman 
cevap arz edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 

GÖRGÜLÜ" — Aynı şekilde efendim, önergeler gö
rüşülürken fikirlerimizi açıklayacağız. 

BAŞKAN — (Sayın üyeler, bu madde ile ilgili 
soru sormak isteyen?.. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usulün nesi hakkında efendim?.. 
MAHMUT AKKILIÇ — Yönetiminiz hakkında. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Biraz evvelki 123 üncü 

maddede aşağı yukarı 35 dakika zaman kaybettik; 
ama önergelere sıra geldiği zaman önergelerin le
hinde ve aleyhinde konuşuldu ve madde Komisyona 
iade edildi ve tahminen önergelerdeki hususlar so
rular halinde sorulmuş oldu, bundan dolayı 35 da
kikamız boşa gitti. Acaba lütfedip de, önergeleri 
okutsanız, Komisyonun katılıp katılmadığı sorulduk
tan sonra arta kalan bir konu varsa, o zaman soru
ları sordursanız daha iyi olmaz mı efendim?.. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim bunu bir vesileyle yine arz 
etmiştim ve ne zaman soru sorulacağı hususunun 
tespitini; saym üyelerimizden şu anda hangisi oldu
ğunu hatırlamıyorum, ama cevabının İçtüzüğün 58 
inci maddesinde açık seçik olduğunu beyan ile cevap 
vermiştim. Soruların, konuşmalar bittikten sonra he
men sorulması lazım geldiği hususunu bendeniz tes
pit etmiş değilim, İçtüzüğümüzde var. Sorular, mev
cut madde üzerindeki konuşmadan sonra sorulacak
tır, bilahara önergelere sıra gelecektir. Bu nedenle, 
İçtüzüğüğün bu açık hükmü karşısında, bunun sıra
sını benim değiştirme hakkım da yoktur, yetkim de 
yoktur. Konu buradan kaynaklanmaktadır. 

Teşekkür ederim efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Tavzihi kabul etmiyor
sunuz?.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, sorulan kayde
deceğim efendim. 

Sayın Aksoy, Sayın Başbuğ, Sayın Barangil söz 
almış bulunuyorlar. 

Sayın öztuş biraz evvel işaret buyurmuştunuz 
efendim?.. 

NERMİN ÖZTUŞ — Önergenin lehinde konuşa
caktım efendim. 

BAŞKAN — Daha önergeye sıra gelmedi efen
dim. 

Buyurun Sayın Aksoy. 
ALİÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkan, 125 inci 

maddenin birinci fıkrası, «... ders programlarına eği
tim amacı ile yeteri kadar sorunlu trafik dersleri ko
nulur.» diyor. Trafik dersi, pratik ve nazarî olmak 
üzere iki şekilde olması gerekir. Acaba hangi ders 
kastediliyor?.. Pratik ders verilecek midir, eğitim araç
ları sağlanabilecek midir?.. Buna imkân veriyor mu?.. 
Bunu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

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

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım, okullardaki trafik ders
leri nazarî olacaktır. Tabiyatıyla uygulama imkânı 
olacağını düşünmüyoruz. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Başbuğ. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Başkan, biraz evvel 

Sayın Kantarcıoğlu, Millî Eğitim Bakanlığında ders
lerin programlanmasından, planlanmasından bahsede
rek, «ders» değil de, «konu» olarak geçmesi gerek
tiğini ortaya koydular. Benim kanıma göre, Silahlı 
Kuvvetlerde de aynen Millî Eğitim Bakanlığında ol
duğu gibi, dersler tayin edilmişti, program, plan ya
pılmıştı. Şu halde, buradaki «ders» ifadesi zorlayıcı 
olmaz mı?.. Aynı derslerde olduğu gibi, Silahlı Kuv^ 
vetlerde de «ders» değil «konu» olması lazım gel
mez mi?.. Bunu sormak istedim. 

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

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Efendim, Kanun Tasarısı Hükümette gö-
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rüşülürken, gerek Genelkurmay Başkanlığı, gerekse 
Millî Eğitim Bakanlığı «ders» olarak 'kabullenmiş
lerdir. Tasarı öyle sevk edilmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Barangil. 
feRAHİM BARANGÎL — Efendim Sayın Söz

cünün bu açıklamasından sonra benim sual sormama 
gerek kalmadı efendim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
'Sayın üyeler; 'bu madde ile ilgili olarak önerge

ler var, okutuyorum. 
Birinci önergeyi, zaten «temel öğretimi», «ilk öğ

retim» olarak değiştirdiğimiz için Sayın Kantarcı
oğlu'nun da önergesi buna ilişkin; Sayın Kantarcı-
oğlu, önergenizi okutayım mı.. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Daha önce dü
zeltildi efendim, okunmasına gerek yoktur. 

BAŞKAN — Zaten düzeltiyor, katılıyorlar, öner
genizi işlemden kaldırıyor, diğer önergeleri okutuyo
rum efendim. 

Yüce Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz 397 Sıra Sayılı Tasarının 

125 inci maddesinde sadece birinci fıkrasındaki «ders
leri» kelimesi yerine «konuları» kelimesinin konul
masını arz ve teklif ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanun tasarısının 125 inci 

maddesinin 2 nci Silahlı Kuvvetler paragrafının Ca
rî mevzuat» dikkate alınarak düzenlenmesini arz ve 
rica ederim. 

Hikmet ALTUĞ 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu'nun önergesinin 
lehinde veya aleyhinde söz isteyen sayın üye?... 

AYDEMİR AŞKIN — Lehinde efendim. 
BAŞKAN — Lehinde... 
Sayın Öztuş?.. 

NERM1N ÖZTUŞ — Lobinde efendim. 
BAŞKAN — Lehinde... 
Sayın Dinçer?.. 
RECAİ DİNÇER — Aleyhinde efendim. 
BAŞKAN — Sayın Dinçer aleyhinde. 
Lehinde buyurun Sayın Aşkın. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, değerli 

Meclis üyeleri; 

, Görüşmekte olduğumuz maddeye konulan «ders» 
deyiminin, gerek Emniyet Genel Müdürlüğünün, ge
rekse İçişleri Bakanlığının trafiğe vermiş olduğu 
önemden kaynaklanan ve ağırlıklı olsun diye konan 
'bir husus olduğu kanısındayım; ama önergede be
lirtildiği gibi, yerinde değil. Çünkü; eğer bir ders 
söz konusu olur ve burada ders olarak geçerse, 'bu 
dersin bir kitabı, bu dersin belirli saatleri, bu dersin 
öğretmenleri olacaktır ki, bunları şurada bahsedilen 
programlar içersinde gerçekleştirmek mümkün de
ğildir; ama «trafik konusu» denildiğinde, bu konu 
«Sosyal Bilimler» içersinde bir bölüm olarak belirli 
bir kimse tarafından okutulabilir. Dolayısıyla, Sayın 
Kantarcıoğlu'nun önergesine katıldığımı ve kararını
zın bu yönde olacağı kanısındayım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Buyurun Sayın Dinçer. 
RECAİ DİNÇER — Sayın Başkan, çok değerli 

üyeler; 

Bir çocuk sokağa çıktığı andan itibaren t'ama-
miyle karşısına bir trafik sorunu belirir. Bunların bir 
ders içersinde yahutta bir konu olarak geçmesi, bu
günkü giderek artan nüfusumuz karşısında tam ye
rini alamamakta ve yetersiz kalmaktadır. Biz bugün
kü eğitim sistemini beğenmiş olsaydık, herhalde bu
gün Türkiye bu kötü duruma gelmezdi. Giderek eği
timde bir geliştirme, eğitimde bir modernleşme yap
mamız lazım gelir. Avrupa'da; ki, biz onlara kapı
mızı, penceremizi açmışız, devamlı olarak Avrupa
lılaşmak durumundayız ve gördüklerimizi, bildikle
rimizi elbette ki buraya aktaracağız ve onlardan is-
'fifade edeceğiz, ilk mektepden itibaren bu çocuklar 
orada trafik dersleri alırlar; konular olarak değil, 
ders olarak konulduğu takdirde, elbette ki hafta
nın veyahutta ayın muayyen zamanlarında trafik 
amirleri de oraya çeşitli levhalarını ve çeşitli böyle 
göze hitap eden konuları da getirerek, gerek ek ders 
olarak kendileri kabullenirler, gerekse bir öğretme
nin devamlı olarak bu dersleri vermesi son derece 
geçerli ve hayati bakımdan önemlidir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon. 
IMİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MIREL — Sayın Başkanım, önergeye katılamıyoruz. 
Ders olarak kalması yerinde olacaktır. 

Arz ederim. 

48 — 
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'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Hükümet. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRÎ 

GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan, biz bu önergeye katı
lamıyoruz. İzniniz olursa bir cümle ile özetlemek is
tiyorum. 

Aslında bu konu, Hükümet düzeyinde oluşturu
lurken bu maddeler, o zaman da konuşulmuştu. Biz, 
konuya zorunluluk değil, derse zorunluluk getiriyo
ruz; yani münhasıran «Trafik Dersi» diye bir ders 
öngörüyoruz burada. 

Bu Mr kanunla meydana gelir mi?.. Hükümet dü
zeyinde ele alınıp gönderilmiştir. Aslında bir sakın
ca da görülmemiştir. Dersi mecburî hale getirmedi
ğimiz, sadece konuyu buraya getirdiğimiz tardirde; 
bugüne kadar bu konularımız bizim yasalarımızda 
hep vardı da, neden bu trafik konusunda bizim ço
cuklarımız, 11 yaşına kadar olan çocuklarımız bü
yük büyük zayiatlar veriyor, trafik kazalarına mu
hatap oluyor?.. Belli ki konu yetmiyor, konunun 
ders içinde yer alması yetmiyor. Çocuğumuza, içine 
bu disiplini sindirecek bir şeyler vermek zorundayız; 
bu disiplin de mecburî bir disiplin halinde, bir ders 
konusu halinde olmalıdır. Haftada programa, Sayın 
Kantarcıoğlu'nun belirttikleri gibi, belki çok ders ko
nulamaz; ama bu disiplin, program içinde, yıl içinde 
belli yerlerde, belli ağırlıklarla ve zorunlu olarak yer 
almalıdır. Almadığı takdirde, çocuklarımıza bu eği
timi vermemiz sadece konularla mümkün görünmü
yor. Bu nedenlerle önergeye katılamıyoruz. 

Arz ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, Sayın Kantarcıoğlu'nun önergesine 

Komisyon ve Hükümet katılmadığını beyan etmek

tedir. Önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önergenin dikkate alınması ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Altuğ'un önergesinin lehinde, aleyhinde söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin görüşü
nü rica ediyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — «Genelkurmay Başkanlığı düzenleye
cek» diye arz etmiştim; katılamıyoruz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 
GÖRGÜLÜ — Biz de katılmıyoruz efendim. 

BAŞ/KAN — Sayın Al'tuğ, önergenizi oylayayım 
mı efendim; «Carî mevzuat» diyorsunuz da?.. 

HİKMET ALTUĞ — Müsaade ederseniz Sayın 
Başkan, bu tamamen muğlak bir hal alıyor. Çünkü 
Genelkurmay Başkanlığının kendisinin; asker arka
daşlarım iyi hatırlarlar, bu uygulama için okulları 
da vardır; bu okulları nereye koyuyoruz?.. 

BAŞKAN — Oylayalım efendim. 
Sayın üyeler, Sayın Altuğ'un önergesine Komis

yon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. 
Önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... Etme
yenler... Önergenin dikkate alınması kabul edilme
miştir. 

Sayın üyeler, 1'25 inci maddeyi, «Temel eğitimi» 
«İlköğretim» olarak değiştirmek suretiyle oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 125 
inci madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, yeni bir maddenin okunması ve 
üzerinde görüşme imkanı için gerekli süre kalmadı
ğından, 21 Haziran 1983 Salı günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleş/mi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.45 

- , 4 9 — 





DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

121 inci BİRLEŞİM 

20 Haziran 1983 Pazartesi 

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

(4) Tasfiye Halindeki Bankerlerin Tasfiyeleri
nin Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Ma
lî İşler Komisyonu Raporu. (1/679) (S. Sayısı : 462) 
(Dağıtma tarihi : 3.6.1983) 

(5) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 
Tasarısı ve Adalet, Anayasa ve Millî Savunma, İçiş
leri ve Dışişleri kondisyonları raporları. (1/654) {S. Sa
yısı : 450) (Dağıtma tarihi : 3.6.1983) 

(6) Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin ŞAHİNKA-
YA'nın, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kuru
mu Kanun Teklifi ve Atatürk Kültür Merkezi Ala
nı İçerisinde Yer Alacak Bütün fTes'is ve Alanların 
Yönetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları. (2/115, 1/642) 
(S. Sayısı : 479) (Dağıtma tarihi : 14.6.1983) 

(7) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet AKDEMİR 
ve 71 arkadaşının Sağlık Personeli Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler ve Bütçe - Plan ko

misyonları raporları. (2/32) (S. Sayısı : 297) (Da< 
ğıtma tarihi: 13.1.1983) 

(8) Danışma Meclisi Üyesi Tevfik gikret AL
PASLAN ve 11 arkadaşının, Tababet ve Şuabatı 
Sanatlarının Tarz-ı icrasına Dair Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Eği
tim, Adalet ve Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları 
raporları. (2/69) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 
1.2.1983) 

(9) 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 ilişkin Kanun Tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal işler ve Bütçe - Plan komis
yonları raporları. (2/27) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi : 4.2.1983) 

(10) Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz
lerin önlenmesi Hakkında Kanun tasarısı ve Ada
let ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları. (1/554) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma ta
rihi : 25.2.1983) 

(11) Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal işler, Bütçe - Plan ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları. (1/567) (S. Sayısı : 
350) (Dağıtma tarihi : 15.3.1983) 

(12) 8.7.1981 Tarihli ve 2487 Sayılı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, imar 
ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/615) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(13) 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) 

(14) 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) 

(15) Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
34 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun 6311 Sayılı Kanunla Değişik 71 inci Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (2/97) (S. Sayısı : 
365) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(16) Danışma Meclisi Üyesi Erdoğan BAYIK'ın 
Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Başbakanlık Tez
keresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve Adalet Karma 
Komisyonu Raporu. (3/391) (S. Sayısı 366) (Dağıtma 
tarihi 31.3.1983) 

(17) 29.5.1973 Tarih ve 1734 Sayılı Yem Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Tarım ve Orman, Köy tşleri ve 
Kooperatifler komisyonları raporları. (1/606) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(18) 21.12.1967 Tarihli ve 969 Sayılı (Tarım Ba
kanlığı Ziraat tşleri 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 tşleri ve Kooperatifler 
komisyonları raporları. (1/594) (S. Sayısı : 369) (Da
ğıtma tarihi : 31.3.1983) 

(19) Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Si
linmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî îşler ve 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/497) (S. Sa
yısı : 371) (Dağıtma tarihi : 7.4.1983) 

(20) Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri, Adalet ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, tmar ve iskân, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (1/62) (S£ Sayısı : 370) (Dağıt
ma tarihi : 8.4.1983) 

(21) 2.6.1941 Tarihli ve 4060 Sayılı Yüzde Beş 
Faizli Hazine Tahvilleri ihracına Dair Kanun ile Ek 
ve Değişikliklerinin Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Malî tşler Komisyonu Ra
poru. (1/631) (S. Sayısı : 376) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1983) 

(22) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
OĞLU'nun Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/491) (S. Sayısı 377) 
(Dağıtma tarihi : 13.4.1983) 
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(23) 26.10.1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
ğine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine iliş
kin Kanun Tasarısı ile 26 Ekim 1983 Tarihli ve 357 
Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci Maddesi
nin Birinci Fıkrasının (D) Bendinin Değiştirilmesine 
tlişkip Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, 
içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları.- (1/593, 
1/618) (S. Sayısı : 378) (Dağutma tarihi : 15.4.1983) 

<24) 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) 

(25) 647 Sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanu
nun Ek Birinci Maddesine 17.3,1982 Tarih ve 2683 
Sayılı Kanunla Eklenen İkinci Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (1/645) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 
18.4.1983) 

(26) 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) 

(27) Ipekböcekçiliği Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Tarım ve Orman, Köy Işıleri ve Kooperatifler ko-< 
misyondan raporları. (1/580) (S. Sayısı : 389) (Dağıt
ma tarihi : 26.4.1983) 

(28) 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) 

(29) 17.7.1972 Tarihli ve 1612 Sayılı Yüksek As
kerî Şûra'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/676) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1983) 

(30) 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) 

(31) Danışma Meclisi Üyesi Bahtiyar UZUN-
OĞLU ve 9 Arkadaşının, Ticaret Vekâleti Teşkilat 
ve Vazifelerine Dair 3614 Sayılı Kanuna ek 21.6.1943 
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Tarihe ve 4442 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin 
Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İktisadî İşler, Adalet ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(2/79) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 20.5.1983) 

(32) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTTARCI-
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) 

(33) 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 İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/668) {S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

(34) 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) 

(35) 9.5.1958 Tarihli ve 7116 Sayılı imar ve is
kân Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Ka
nunun Ek 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan, Millî Savunma, 
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) 

(36) 14.7.1965 Taritoli 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) 

(37) 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) 

(38) 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) 

(39) 1.6.1981 Tarihli ve 2467 Sayılı Türk Kanunu 
Medenisi ile ilgili Çalışmalar Yapmak Üzere Komis
yon Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin 

Son Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarı
sı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/698) (S. Sayısı : 
466) (Dağıtma tarihi : 13.6.1983) 

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

(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
talar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 
Raporu. (1/675) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1983) 

(43) Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısı ve 
Malî işler, Adalet, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri, 
.Bayındırlık, Ulaştırma, îımar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları. (1/586) (S. Sayısı : 
470) (Dağıtma tarihi: 13.6.1983) 

(44) Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu Tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal İşler, Adalet, Malî işler ve Millî 
Eğitim komisyonları raporları. (1/579) (S. Sayısı : 
387) (Dağıtma tarihi : 25.4.1983) 

X1 (45) Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 
Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay 
Başkanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları 
işletmesi Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı Kesin-
hesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesap
larını inceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/205) (S. Sayısı : 311) (Dağıtma tarihi : 27.1.1983) 

X (46) Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 
Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi Me Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını 
inceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/229) (S* 
Sayısı : 312) (Dağıtma tarihi : 27.1.1983) 

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 
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 
mel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uy-< 



gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Baş-' 
kanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İn
celeme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/253) (S. 
Sayısı : 314) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

X (49) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İn
celeme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/276) (S. 
Sayısı : 315) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

X (50) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1974 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap 
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
sap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesapları
nı İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/308) 
(S. Sayısı : 317) (Dağıtma tarihi : 22.1.1983) 

X (52) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
mel 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 Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İn
celeme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/351) (& 
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 Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İn
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

nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Ka
rayolları Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe Yılı Kesin
hesap 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
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme 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) ı(S. 
Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi: 31.5.1983) 

X (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
sap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını 
İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/237) (S. 
Sayısı : 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
sap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını 
İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/265) (S. 
Sayısı : 4Ü8) (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
sap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesapları
nı İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/273) 
(S. Sayısı : 409) (Dağıtma tarihi : 31.5.1983) 

X (60) Karayolları Genel Müdürlüğü 1974 Büt
çe Yılı (Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Ka
rayolları Genel Müdürlüğü 1974 Bütçe Yılı Kesinhe
sap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını 
İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/272) (S. 
Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 31.5.1983) 


