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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 

1. — Kâzım ÖZTÜRK, TBMM Binasının Mi
marı Prof. Dr. Clemence HOLZMElSTER'in öMlmü 
nedeniyle gündem dışı bir 'konuşma yaptı. 

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

21 Haziran 1983 Salı günü saat 14.00'te toplan
mak üzere Birleşime saat 18.45te son verildi 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkanıvekili 
A. Güngör ÇAKMAKÇI Ali Nejat ALPAT 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekilî Turhan GÜVEN 
KÂTtP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, M. Tatot SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Danışma Meclisinin 122 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır; görüşmelere 
başlıyoruz. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

BAŞKAN — Gündemin «Kanun tasarı ve tek
lifleri ile komisyonlardan gelen işler» bölümüne ge
çiyorum. 

ıBu bölümün 1 inci maddesinde yer alan Kara
yolları Trafik Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşme
lere kaldığı yerden devam ediyoruz. 

Sayın Hükümet, Sayın Komisyon yerinde. 
Tasarının 126 nci maddesini okutuyorum : 

KISIM - XI 
ÇeşMİ Hükümler 

Olağanüstü hal ve savaşta karayolunda trafiğin 
düzenlenmesi ve denetimi 

(1) 397 S. Sayılı Basmayazı 7.6.1983 tarihli 114 
üncü Birleşim Tutanağı spnundadır. 

MADDE 126. — Olağanüstü hal ve savaşta ka
rayolunun kullanılması, trafiğin düzenlenmesi ve yö
netimi esaları Genelkurmay Başkanlığının görüşü alı
narak Yönetmelikte belirtilir. 

iBarışta, 'bu düzenleme ve yönetimi denemek için 
yapılacak manevra ve tatbikatlarda Genelkurmay 
Başkanlığının istemi üzerine özel uygulamalar yapıla
bilir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz var mı efendim?. 

TURGUT TAN — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Tan söz işitiyorlar. Başka söz 

isteyen sayın üye?... Yok. 
Sayın Tan, buyurunuz. 

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

Madde başlığı, «Olağanüstü hal ve savaş» deyi
mini içerdiğine göre buradaki olağanüstü halin Ana
yasanın 121 inci maddesinde düzenlenen olağanüstü 
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hal olması gerektiğini düşünerek bir noktanın mükn-
künse Komisyon tarafından açıklanmasını istirham 
ediyorum. 

Anayasanın 121 inci maddesinin ikinci fıkrasının 
blir bölümünü okuyorum; 

«Halin gerek'türdiğ'i tedbirlerin nasıl ve ne suretle 
alınacağı, kamu hizmeti görevlilerine ne gibi yetkiler 
verileceği, görevlilerin durumlarında ne gibi değişiklik
ler yapılacağı ve olağanüstü yönetim usulleri, Olağan
üstü Hal Kanununda düzenlenir.» 

Bildiğimiz kadarı ile bir Olağanüsitü Hal Kanunu 
Tasarısı, özellikle bu Tasarıyı, yani Karayolları Tra
fik Kanunu Tasarısını inceleyen İçişleri, Dışişleri ve 
Millî Savunma Komisyonumuzun inceletmesine sunul-
muşitur. Dolaynsıyla acalba Komisyonumuz, Olağan
üstü Hal Kanunundaki düzenlemeleri bildiklerine gö
re Ibu 126 ncı maddenin konusu da 121 inci madde
nin ikinci fıkrasındaki bu düzenleme kapsamına gir
diğine göre bir paralellik söz konusu mudur, yoksa 
tamamen bağımsız olarak mı bu ikisi hazırlanmış
tır?. Çünlkü 'bu konu, aslında Olağanüsitü Hal Kanunu
nun konusuna girilmektedir; çünkü Anayasanın 121 
inci maddesinin ikinci fıkrası bunu amirdir. Bunu 
öğrenmek istiyorum ve açıklığa kavuşturulmasını is
tiyorum. 

Teşekkür ederim. 
\ 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın Komisyon, görüşünüzü bildirir misiniz? 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERt 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım; Sayın Tan'ın üzerinde 
durduğu konu, Olağanüstü Hal Kanununda bunlar 
tanzim edilecektir; burada yer almaması gerekir şek
linde bir mütalaadır. Olağanüstü Hal Kanununda da, 
her ne kadar savaşta ve olağanüstü hallerde yetkile
rin ve görevlerin nasıl olacağı gösterilmiştir. Bu, ona 
bir paralellik sağlamaktadır. Bir atıf yapmış oluyoruz 
fazla bir şey yoktur. 

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

teyen sayın üyemiz var mı efendim? 
HALİL GELENDOST — Sorum var Sayın Baş

kanım. . 
BAŞKAN — Sayın Gelendpst soru soracaklar. 

Başka soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Buyurun Sayın Gelendost. 
HALİL GELENDOST — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 

— 53 

Madde başlığı «Olağanüstü hal ve savaşta kara
yolunda trafiğin düzenlenmesi ve denetimi» ibaresini 
ihtiva etmektedir. Halbuki sıkıyönetim hallerinde de 
trafiğin düzenlenmesi gerekmektedir. Mesela bazı sı
kıyönetim bölgesindeki komutanlar trafiği şu veya 
bu şekilde düzenlemekte, onun bitişiğindeki sıkıyöne
tim komutanlığı da başka türlü düzenlemekte ve bu 
şekilde trafik aksamakta ve düzenini kaybetmektedir. 
Daha önce çıkarılacak olan Yönetmelikte bu husus
lar düzenlenirse, vatandaşlar sıkıyönetim hallerinde 
ne şekilde hareket edeceklerini ve trafiğin ne şekilde 
düzenleneceğini önceden bilirler. Bu sebeple sıkıyöne
tim halinin de buraya ithal edilmesinin gerekeceği ka
nısındayım; arz ederim efendim. 

Bunun için başlığın şu şekilde değiştirilmesini ve 
maddenin de şu şekilde düzenlenmesini teklif ediyo
rum. 

«Olağanüstü hal, sıkıyönetim ve savaşta karayo
lunda trafiğin düzenlenmesi ve denetimi.» 

126 ncı maddenin ise; «Olağanüstü hal, sıkıyöne
tim ve savaşta karayollarının kullanılması...» olarak 
düzenlenmesini teklif ediyorum. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür Sayın Gelendost, Komis

yondan görüşlerini soralım efendim. 
Bu, önerge değildir; ama temennidir. Sayın Ko

misyon, katılıyor musunuz efendim?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MIREL — Efendim, katılmıyoruz. Sıkıyönetim Ka
nunu ayrı bir kanundur ve polis, zabıta kuvvetleri 
Sıkıyönetim Kanununa göre sıkıyönetim komutanının 
emrine girmektedir; o kanun hükümleri o zaman 
işleyecektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkanım; düzeltme ile 

ilgili bir husus var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Eskiden sadece olağanüstü 

halden söz edilirdi, yeni Anayasamız olağanüstü 
halleri iki kısma ayırmıştır. Birincisi tabiî afetle ilgili 
olağanüstü hal, ikincisi de şiddet olavlanyla ilgili ola
ğanüstü hal. Anayasada da zaten «Olağanüstü haller» 
deyimi kullanılmaktadır; her ikisini de bir arada top
lamak üzere. 119 uncu maddede, 121 inci maddede 
kenar başlıkta ve metinde böyledir. 

Burada da aynı şekilde hem Anayasaya uyma ba
kımından, hem de Türkçe bakımından «Hallerde» 
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geliyor, öteki kelime ise «Savaşta» şeklinde geliyor. 
Bu bakımdan uyum yok, sesler uymuyor. Seslerde 
uyum sağlamak bakımından «Olağanüstü hallerde ve 
savaşta» denmesinin uygun olacağını düşünmekteyim; 
gerek metinde gerekse kenar başlıkta. Bilmiyorum ne 
derler? 

BAŞKAN — Sayın Bilge, soralım efendim. Te
şekkür ederim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMtSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım, Sayın Bilge'ye teşekkür 
ederiz, önerisi uygundur; «Olağanstü hallerde ve 
savaşta» olarak düzetilmesine katılıyoruz. Metinde 
de aynı düzeltmenin yapılması gerekir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; madde başlığını «Olağanüstü haller

de» olarak düzeltiyoruz, keza maddenin birinci fık
rasının birinci satırında «Olağanüstü hal»i da, «Ola
ğanüstü hallerde» olarak düzeltmek suretiyle madde
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... 126 ncı madde kabul edilmiştir. 

127 nci maddeyi okutuyorum : 
Araçlarla ilgili çeşitli işyerlerine ait şartlar 
MADDE 127. — İşyerleri hakkında aşağıdaki 

şartlar uygulanır : 
a) Araç bakım ve onarım işyerlerinin, 
b) Motorlu araç alım ve satımı yapılan işyerle

rinin, 
c) Karayolu dışı park yerleri, garaj, terminal, 

akaryakıt, servis ve bakım istasyonlarının, 

İçişleri Bakanlığının koordinatörlüğünde Bayındır
lık, Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlıklarınca ve diğer ilgili Baknlıkların 
görüşleri alınarak hazırlanacak yönetmelikte göste
rilen şartlara uygun olarak işletilmesi zorunludur. 

Bu iş yerlerinde bulundurulacak araç, gereç ve 
donatım malzemesi, çalıştırılan personelin nicelik ve 
nitelikleri, işletme esasları, çalışma süre ve usulleri 
ile di 5er esaslar ve şartlar Yönetmelikte gösterilir. 

Yönetmelikte belirtilen şartlara uymayan bu gibi 
tesislere ilgili kuruluşlarca işletme izni verilemez. 

Yönetmelikte gösterilen trafikle ilgili esaslara uy
mayan işyeri sahipleri beşbin lira hafif para cezası 
tekrarında onbin lira hafif para cezası, ikinci tekra
rında onbeş bin lira hafif para cezası ile ilk seferinde 
üç güne kadar, tekrarında ve her seferinde üç günden 
onbeş güne kadar iş yerinin kapatılması cezası ile 
cezalandırılırlar. 

Yönetmelikte gösterilen diğer esaslara uymayan 
işyeri sahipleri hakkında da ilgili kuruluşlarca işlem 
yapılır. 

BAŞKAN — 127 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Sayın Aydar, Sayın Aşkın. Başka 
söz isteyen sayın üyemiz?.. Yok. Kayıt işlemi bit
miştir. 

Sayın Aydar, buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 

«Araçlarla ilgili çeşitli işyerlerine ait şartlar» baş-' 
lığını taşıyan 127 nci madde; özellikle araç bakım ve 
onarım, alım - satım, park yerleri, garaj, terminal, 
akaryakıt servisleri ve bunların içindeki bakım üni
telerinin trafik kurallarına uygunluk açısından duru
munu yönetmeliğe bağlayan bir madde olarak görül
mektedir. 

Ülkemizin hemen hemen 67 ilinde ve birçok ilçe
sinde «Küçük sanayi siteleri» diye adlandırılan işyer
leri, aşağı yukarı bütünüyle bu madde kapsamına gir
mektedir. Araç bakım ve onarım işyerleri, bu küçük 
sanayi sitelerinin esasını teşkil etmektedir. 

Madde bir yönüyle trafik düzenlemesini sağlıklı 
bir düzeye getirmeyi amaçlarken, aslında bu işyerle
rinin bulunduğu sitelerin sağlıksız altyapıları öteden 
beri şikâyet konusudur. Burada, yönetmelikle bu iş
yerlerinin hizmete ve trafiğe daha uygun hale getiril
mesi amaçlanırken, ancak bazı kamu makamlarının 
bu işyerlerini düzenleme bakımından kendilerine ait 
olan görevleri de unutmuş gözükmektedir. Bunların 
başında belediyeler gelmektedir. 

Büyük yatırımlar yapılmak suretiyle teşkil edilen 
sanayi siteleri, altyapı bakımından fevkalade bakım
sız durumda bulunmuş olması nedeniyle orada çalı
şanlarla oraya gidip iş yaptıranları belli ölçülerde de
ğil, büyük ölçüde bıktırmaktadır. Kışın yağışı, karı 
o yöreleri içinden çıkılmaz hale sokmakta; yazın da 
toz toprak yine aynı mahalleri hakikaten yanma yak
laşılmaz bir duruma sokmaktadır. 

Bu itibarla, böyle bir maddeyi tedvin ederken ge
tirilen cezaların, orada ekmek parası kazanan küçük 
esnafın sırtına bir kambur olarak bindirilmemesi la
zım gelir. Bu itibarla, maddenin tedvini sırasında be
lediyelere ve diğer kamu makamlarına bu yöreleri, 
bu yerleri daha düzenli, disiplinli, hizmete ve trafiğe 
hazır hale getirme yönündeki görevlerini de hatırlat
mak icap eder; bu hususa işaret etmek istedim. 

Teşekkür ederim. 

— 54 — 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Aşkın, buyurun efendim. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Görüşmekte olduğumuz Tasarının 127 nci mad

desini, böyle bir Tasarı içerisinde görmekle karşılaş
tığım şaşkınlığı ifade edemem. 

Düşünebiliyor musunuz ki; bir Karayolları Tra
fik Kanunu Tasarısında bir oto alım-satım yerinde, 
dikkatlerinizi çekiyorum oto alım-satım yerinde, bir 
ticarethanede, Ticaret Kanununun hükümlerine bağ
lı bir yerde, ayrıca tamirat gibi Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığının Kanununa ve yetkisine giren yerlerde, 
bütün bu gibi ticarî yerlerde aşağıdaki şartların hep
sini İçişleri, Bakanlığı arayacak?.. Bu mümkün değil-
ki. Bu Kanunla o bakanlıkların yetkilerini, bu Ba
kanlığa ve bu teşkilata devretmek mümkün değil. 

Evvela şu bakımdan mümkün değil: Lütfen gö
rüşmekte olduğumuz Kanun Tasarısının 1 inci mad
desi, «Kapsam» maddesini okuyalım. «Kapsam» 
maddesinde bu 127 nci maddenin buraya konulma
sına, hele bu şekilde konulmasına imkân sağlayacak 
hiçbir hüküm ve kelime yoktur. Nitekim «Kapsam» 
maddesi diyor ki; «Karayollarında uygulanır» sonra 
(a) ve (b) bentlerinde, «Karayolu dışındaki alanlar
dan kamuya açık olanlar ile park, bahçe, park yeri, 
garaj, yolcu ve eşya terminali, servis ve akaryakıt 
istasyonlarında karayolu taşıt trafiği için faydalanı
lan yerler»; orada da bir faydalanma ve trafikle iliş
ki *var. 

«'b) Erişme kontrollü karayolu, para ödenerek 
yararlanılan karayollarının kamuya açık kesimleri 
ve belirli bir karayolunun bağlantısını sağlayan de
niz, göl ve akarsular üzerinde kamu hizmeti gören 
araçların, karayolu araçlarına ayrılan kısımları da...» 
Bu «Kapsam» içerisine 127 nci maddeyi koymak 
mümkün değil. 

Öyle sanıyoruz ki, Sayın Komisyon bu maddeyi 
herhalde geri alacaktır; bunu belirtmekle yetiniyo
rum. Aksi halde, bu görevlerin yerine getirilmesi; bu
raya konulduğu takdirde, bu Kanun Tasarısı bütün 
diğer bakanlıkların yetki alanlarıyla çelişecek ve bü
yük problemler yaratacaktır. 

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

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MIREL — Sayın Başkanım, Sayın Aydar'ın konuş
masına kısaca cevap arz edeceğim. 

Sayın Aydar, «Bu küçük sanayi sitelerinde, bu 
gibi işyerlerinde belediyelere de bir görev verilmeli 
idi; orayı tozdan, topraktan kurtarmak, nizamı sağ
lamak bakımından. Kısaca, belediyelerin de burada 
fonksiyonu belirtilmelidir» diye dile getirdiler, bir 
temennide bulundular. Bu temennilerine katılıyoruz. 
Esasen belediyelerle ilgili mevzuatta, bu gibi işyer
lerinin düzeni de belediyelerin görevleri içindedir; 
temizliği, intizamı Belediye Kanununda ve belediye 
nizamlarında Öngörülmüştür. 

Arz ederim. 

Sayın Aşkın'ın madde hakkındaki düşüncelerine 
gelince; bu madde Karayolları Trafik Kanunu Ta
sarısına yeni getirilmiştir. 6085 sayılı Karayolları Tra
fik Kanununda buna dair bu kadar açıklıkla bir hü
küm yoktu. 

Şehirlerimizde, özellikle büyük şehirlerimizde ka
rayolları üzerinde birçok işyerleri vardır. Bunu İs
tanbul'da, Ankara'da, Bursa'da, Adana'da görmek 
mümkündür ve bunların, bilhassa karayolları üze
rindeki işyerlerinin % 50'si de otolarla ilgili; yani 
motorlu araçların bakım ve tamiriyle ilgili işyerleri-
dir. Bunlar, maalesef hiçbir dizayn ve düzene bağlı 
olmadan açılmaktadır. 

Bu madde, işte buraları bir düzene sokmak ama
cını taşımaktadır. Bize göre, bir boşluğu dolduracak
tır. 

Sayın Aşkın, «Diğer bakanlıkları ilgilendirir» di
yor. Biz, zaten metinde, diğer bakanlıkların da gö
rüşünü alarak bu konuları bir yönetmelik içinde dü
zenleyeceğimizi ifade ediyoruz. 

Bu itibarla, Sayın Aşkın'ın görüşlerine katılamı
yoruz; arz ederim. 

Sayın Görgülü de, ayrıca cevap verecekler efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon. 
Sayın Hükümet, buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 

GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan; Komisyonun belirt
tiği gibi bu madde yeni bir maddedir. 

Sayın Aşkın'ın 'buyurdukları gibi, aslında alım 
satım yapan yerlerin şartlarını İçişleri Bakanlığı de
netlemeyecek efendim; dördüncü fıkrada «ilgili ku
ruluşlar» deyimi var .ilgili kuruluşlar bunu yapacak. 
Yalnız, Tasarıda yer alan bakanlıklarla birlikte bu
nun esasları 'belirlenecek. Çünkü, Sayın Başkan, de
ğerli üyeler bilindiği gibi bir berber olmak için bile 
belli bir nitelik aranmakta, belli bir eğitim öngörül-
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mektedir. 'Bu işten anlayanın, anlamayanın, önüne, 
gelenin rastgele tamirci dükkânı açarak belli mil
yonlarca lira değerindeki millî servetin heder olma
sına neden olunduğu bilinmektedir. Bunların aslında 
'belli bir disiplin altına alınmasında yarar umulmuş-
tur. Bu nedenle aslında tam konunun içinde görün
mez gibi durmakta ise de, mutlaka konunun disipline 
edilmesi bakımından 'burada yer almasında zaruret 
vardı. O nedenle 'bu maddenin 'bu hali ile Tasarıda 
yer almasını arz ediyorum. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Görgülü. 
IBu madde ile ilgili soru sormak isteyen sayın 

üye?.. Sayın Şengün, Sayın Aşkın, Sayın Bayer, Sa
yın Erginay, başka sayın üyemiz?.. Yok. 

'Sayın Şengün buyurun. 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım; 
Bu m'addede yönetmelik'te gösterilen trafikle il

gili esaslara uymayan iş sahiplerine verilecek para 
cezaları ve kapatma cezalarına da değinilmektedir. 
Son paragraflardan birisi bununla ilgilidir. 

Şimdi 'bir yeri kapatırken bu kapatmanın cere
mesini o işyeri sahibinin bizatihi çekmesi gerekir. 
Bir berber dükkânını sıhhi sebeplerden veya diğer 
sebeplerle kapatma gerekirse (berber işinden gücün
den olacaktır; ancak 'berberin yaptığı iş, müşterileri
ne yaptığı iş, o müşteri 'başka 'berberlere gitmek su
retiyle yine yerine getirilmiş olacaktır. Bir bakkal 
dükkânını kapatırsanız müşterileri başka yerlerden 
alış-veriş imkânı bulacaklardır. Ancak bu maddede 
kapatılan işyerlerinin^ üç günden 15 güne kadar ka
patılacağı kaydedilmektedir. Bu takdirde bu işyer
lerinde kalacak olan arabaların durumları ne olacak
tır; yani bir 'bakkal dükkânını yahutta bir ber'ber 
dükkânının durumuna benzememektedir buradaki 
kapatma cezası. Bundan işyeri sahibi de herhangi bir 
şekilde mutazarrır olmakla beraber, asıl o işyerinde 
bulunan belki de on, onbeş, yirmi" bilmiyorum sa
yısını her işyerine göre değişen arabaların onarım 
ve bakımları da kalmış olacaktır. O nedenle acaba 
Komisyon kapatma cezası yerine daha yüksek oran
larda para cezası vermek suretiyle bu konuyu halle
demez miydi?.. Bunu sormak istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

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

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MIREL — Sayın Başkanım, Sayın Şengün'ün öne
risi bize göre yeterli değil. Bu gibi işyerlerini işleten

lerin nizamlı ve düzenli çalışmalarını sağlamak için 
kapatma iyi bir caydırıcılık getirmektedir, para ce
zası yeterli görülmemiştir, bu itibarla yerinde kal
ması uygun olur. 

Arz ederim. 

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

AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkanım, bu Ta
san hazırlanırken daha önce çıkarılmış olan, yürür
lükte olan özellikle büyük şehirlerden başlanmak 
suretiyle uygulamaya konulmuş olan bir kanun var
dır, Ustalık, Kalfalık ve Çıraklık Kanunu. Bu Ka
nun gereği bütün işletmeler; yani sanatkârından en 
büyük fabrikasına 'kadar bütün işletmeler ve bu ara
da bütün oto tamirhaneleri istisnasız çalıştırdıkları 
ustaları, kalfaları, çırakları belirli eğitime tabi tut
mak, sureleri ve programları Millî Eğitim Bakan
lığınca belirlenmiş, belirli hem teorik, hem pratik bil
giler öğretmek, belirli imtihanlardan geçtikten sonra 
kaç ustanın kaç kalfa çalıştıracağı, kaç kalfanın kaç 
çırak yetiştireceği belirlenmiş ve uygulanmaktadır. 
Böyle bir sistem içerisinde bu sefer bir Trafik Ka
nunu ile biz aynı yerlere başka şartlar ve başka yö
netmelikle müdahale ediyoruz. Bu mümkün değil
dir. Acaba bu ikisi arasındaki çelişkiyi nasıl görü
yorlar?.. Onu rica ediyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Aşkın. 
Sayın Görgülü, buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 

GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan, Ustalık, Kalfalık ve 
Çıraklık Kanunu aslında personelin niteliklerini, ye
tişme şekillerini tayin edecektir. Burada sözü edilen 
eğitime talip olunması değildir. Burada bu yerlerin 
belli bir disiplin içinde trafik açısından da açılma
sında dikkat edilmesi gereken hususların tespiti de 
söz konusudur. Trafiği engelleyecek nitelikteki yer
lere birtakım girişe, çıkışa mani yerlere, tamirhane
lerin açılmasına belki bu yönetmelik atıfta bulunacak
tır. Muhtemeldir ki yetişmeleri konusunda çıraklık 
ve kalfalık konusunda Yönetmeliğe atıfta buluna
caktır. Ancak Sayın Başkanım, herhalde bu Kanunda 
sayılan müesseselerin mutlaka disiplin altına alınma
sında yarar vardır-

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Görgülü. 
Sayın Bayer, buyurun. 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
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Kanunun tümü hakkındaki görüşmemde de belirt
tiğim üzere bu konuya değinmiştim. Malum, Trafik 
Kanunu kent içi ve kent dışı trafiği tüm olarak ele 
almaktadır. Hepimizin bildiği gi'bi uluslararası ta
birlere göre otorot veyahut otoban dediğimiz yollar
da veyahut şehirlerarası trafiğinde, biraz evvel Sayın 
Genel Müdürün de belirttiği gibi, trafiği engelleyici 
bu tip tesislerin yasak olması bu Kanunun ana hü
kümleri içinde olur; ama kent içinde herhangi bir 
şekilde araç bakım ve onarım yerinin açılması Be
lediyeler Kanununa göre özel statüye tabidir. Aynı 
şekilde karayolları ile ilgili garaj, terminal konusun
da bundan sonra gelecek Karayolları Kanununda 
ayrı hükümler vardır, bunları nasıl bu Kanunla 
bağdaştıracağız.. Bu hususta açıklama yapılmasını 
istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MIREL — Sayın Başkanım, Sayın Bayer'in değindiği 
hususlar yerinde değil, şöyle ki, trafikle doğrudan 
doğruya ilgilidir bu. müesseseler; yani Belediye Ka
nununda belediyeden ruhsat alınıp açılacak yerler 
vardır, doğrudur; ama Polis Vazife ve Salahiyet Ka
nununda da polisin izniyle açılacak yerler vardır. Ya
ni burada yine belediyelerden de kuşat izni alınır, 
paralel çalışır bu hükümler. Hem belediyelerin, hem 
Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun, hem Kara
yolları Trafik Kanununun hükümleri paralellik arz 
edecektir. Yerine göre ağırlığıyla Belediye Mevzuatı, 
yerine göre Karayolları Trafik Mevzuatı, yerine gö
re Polis Vazife ve Salahiyeti Kanunu işleyecektir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Erginay, buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; 
Bilindiği üzere ceza hukukunda bir suç sayılan 

fiilin tekrarında ceza artırılır; yani genellikle budur. 
Bu yalnız Ceza Hukukunda değil, vergi hukukunda 
da böyledir. Bir kaçakçılık suçu işleyen, vergi anla
mında, mükellef aynı suçu belirli bir müddet içeri
sinde işlediği takdirde cezası da artırılır. ' 

Şimdi T27 nci maddenin alttan ikinci fıkrasında 
«tekrarında 10 bin lira hafif para cezası, ikinci tek
rarında 15 bin lira hafif para cezası» deniyor, doğ* 
ru; fakat zaman belli değil. Bir suçu işlemişse bu 
şartlar içerisinde on sene evvel bunu yapmışsa şimdi 
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on sene sonra yakalayınca bunun tekrarı olarak ka
bul edecek miyiz?.. Onun için zannediyorum buraya 
bir müddet koymak lazım. Bendeniz birinci satırı
nın sonunda «beş bin lira hafif para cezası» kelime
sinden sonra «'bir yıl içinde tekrarında 10 bin lira 
ve tekrarında da 15 bin lira ve kapatma cezası veril
mesini» düşünür'üm. Aksi takdirde çok keyfi bir şey 
olur. Siz on sene evvel bunu işlemiştiniz al bakalım 
iki mislini denecek yahutta pek bilinemeyecek. Bu 
itibarla belirli bir müddetin konması, «bir senenin» 
yerinde olacağı kanaatindeyim. Bunu acaba Sayın 
Komisyon ve Hükümet kabul buyururlar mı?.. 

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

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
M1REL — Sayın Başkanım, Profesör Sayın Ergi-
nay'a teşekkür ederiz, hakikaten yerinde bir noktaya 
temas buyurdular; ama bundan evvel geçen madde
lerimizde bir yıl içinde suç tekrar edilirse suç te
kerrürü sayılacaktır. Buradaki suçlarda bir yıl içinde 
tekerrür ederse bu cezalar ona göre uygulanacaktır. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, bu madde ile ilgili önergeler var, 

okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Trafik Kanun Tasarısının- 127 nci maddesinin 

Komisyona geri çevrilerek, yapılan tenkitler göz 
önüne alınarak yeniden tedvinini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
E. Yıldırım AVCI 

Sayın Başkanlığa 
N Görüşmekte olduğumuz Tasarının T27 nci mad
desinin metinden çıkarılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Alâeddin AKSOY 

Sayın Başkanlığa 
Karayolları Trafik Kanun Tasarısının 127 nci 

maddesinin» (c) bendindeki «'balkım istasyonu» deyi
minin çıkarılmasını arz ve 'teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Turgut TAN 

BAŞKAN — Efendıüm bu önergeler içinde en ay
kırısı maddenin çıkarmasına ilişkin olan Saym Ak-
ısoy'un önergesidir. Sayın Aksoy?... Yoklar, önerge
nin lehinde, aleyhiride... 
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AYDEMİR AŞKIN — Sayın Aksoy'un önergesi
ni benimsiyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, benimseme bir süredir uy
gulamada yok, üyemiz olsun olmasın zaten işleme ta
bi tutulmaktadır, eski uygulamalar göz önüne alına
rak. Lehinde aleyhinde söz vereceğim. 

Bu önergenin lehinde söz isteyen sayın üye var 
mı efendim... Lehinde Sayın Aşkın. 

Aleyhinde söz isteyen sayın üye?... Ydk. 
Buyurun Sayın Aşkın. ı 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, değerli 

Meclis üyeleri; 
Biraz önce maddenin tümü üzerinde yaptığım ko

nuşmaya verilen cevaplar ve ondan sonra tekrar mad
de ve gerekçeleri üzerinde yaptığım tetkikler bu mad
denin buradan çıkarılması gereğini çok daha açık 
bir şekilde ortaVa koymuştur. Aslında maddenin kü
çük bir bölümü hariç diğerlerinin bir trafik kanunu 
ile burada tanımladığımız ve kabul ettiğimiz trafik 
tamımı ile asla ilişkisi yoktur. 

Şöyle ki, biraz önce verilen cevaplarda denildi ki, 
«biz tabiî diğer kanunların hükümlerine karışmaya
cağız, onlar kendi hükümlerini uygularlar biz onla
rı tamamlayacağız.» Tekrar okuyorum maddenin bir 
bölümünü «bu işyerinde bulundurulacak araç, gereç 
ve donatım malzemesi» düşününüz ki bir otö alım 
ve satım yerinde bulundurulacak araç, gereç ve do
natım malzemesini İçişleri Bakanlığı tayin edecektir. 
Tekrar ediyorum, bir araç alım ve satım yerinde bu
lundurulacak olan donanımı; yani vitrinlerin büyük
lüğünü, araibalar Vitrinlere nasıl konulmalıdır, üzer
lerine ne gibi yazılar yazılmalıdır. Bundan bu anla
şılır. 

Devam edivor, bununla yetinmiyor madde, «çalış
tırılan personelin nicelik ve niteliklerini» o halde 
Çalışma Bakanlığına da hiçbir iş kalmadı, o da «iş
letme esasları, çalışma süre ve usulleri» bir oto alım 
satım yerinin çalışma süresini trafik tayin edecek, 
bu mümkün değil beyler. Dalîa da gidiyor «usulleri 
ile diğer ilgili esaslar ve şartlar.» bunlar mümkün de- I 
ğil, bu madde homojen bir madde değil, bu madde 
üç bölümden ibaret, bu üç bölüm de ayrı ayrı ba
kanlıkları, ayrı ayrı yetkileri ilgilendirmektedir. Do
layısıyla bu maddenin çıkarılması en sağlıklı yol ola-
calktır. Buraya konulurken acele ile konulmuştur. Çün
kü araç balkım ve onarım işyerleri sabit yerlerdir. 
Bunların trafikle ilgili bir yerde yapılıp, yapılmama
sı, yakın olması uzak olması ayrı. | 

«Motorlu araç alım ve satımı yapılan işyerleri
nin» düşünebiliyor musunuz bir büyük fabrikanın 
motorlu araç satış bölümü bundan böyle İçişleri Ba
kanlığına bağlı olacak, araba reklamı bölümü bun
dan sonra İçişleri Bakanlığına bağlı olacak, bunlar 
mümkün değil. Bu yetikiler daha önceden tanzim edil
miştir. Dolayısıyla bu maddenin burada bulunması 
büyük çelişkilere ve diğer bakanlıklarla yetki karışık-
hklarına yol verecektir, yön verecektir. Dolayısıyla 
bu maddenin buradan çıkarılması ve üzerinde yeni
den düşünülmesi en uygun çözüm yoludur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Sayın Komisyon, Sayın Aksoy'un önergesi üze

rindeki görüşünüz efendim. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
M1REL — Sayın Başkanım, önergeye katılmıyoruz. 

İÇİŞLERİ B A K A M L I Ğ I TEMSİLCİSİ FAHRİ 
GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan biz de önergeye katıl
mıyoruz. Şu nedenlerle : 

izninizle burada sözü edilen yönetmelik ne Ça
lışma Bakanlığının yetkisini, ne Sanayi Bakanlığının 
yetkisini ne de 'burada sayılan bakanlıkların yetkileri
ni içişleri Bakanlığına devrini öngörmüyor. Aksine 
Sanayi Bakanlığının, Çalışma Bakanlığının ilgili bü
tün bakanlıkların da katıldıkları ortak bir düzenleme 
ile bunun esaslarını ortaya koyalım denmiştir ve Sa
yın Başkan, aslında bunu idari düzenlemelerle biz 
yapa'bilirmiyiz diye bile konunun üzerine biz eğildik. 
Ancak bakanlıkların hukukî bir dayanağı olmadığı 
sürece bunlara ait düzenlemeleri yapamayacakları 
anlaşıldı. Bugün bu konu ortadadır. Hizmetin sahibi 
de yoktur. Bu hizmeti disipline etmek iç'in bunu bu
raya köydük. 

Araç ve gereç alım satımı yapan bir yerde araç, 
gereç donatımının nesi bulunacaktır demek hatalı 
olabilir. Çünkü araç alım satımı yapan yerde belli 
test cihazlarının bulundurulmasını biz yönetmelikte 
öngörebiliriz; ama bunu biz isteyecek değiliz; yani 
İçişleri Bakanlığı isteyecek değil, bunu isteyecek olan, 
yönetmelikte izin vermeye yetkili bulunan makamdır. 
Belediyedir, Sanayi Bakanlığıdır, Çalışma Bakanlığı
dır; ama esasları ortak tespit edilmesi bakımından 
yönetmelik öngörülmüştür. Bu yeni bir konudur, dü
zenlenmemesi demin arz ettiğim büyük sıkıntılara 
neden olacaktır, bu nedenle önergeye katılamıyoruz. 

Arz ederim Sayın Başkanım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genel Mü
dür. 

Sayın üyeler, Sayın Aksoy'un önergesine Komis
yon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. 
önergenin dikkate alınıp, alınmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını kalbul eden
ler... Kabul etmeyenler... önergenin dikkate alınması 
kalbul edilmiştir. 

Sayın Avcı, bir açıklamanız olacak mı efendim 
önergenizle ilgili olarak?... 

E. YILDIRIM AVCI — Madde çıkarıldığına gö
re gerek yok. 

BAŞKAN — Madde çılkarıtoadı efendim. Mad
denin çıkarılması hususu dikkate alındı. Sizinki dü
zenlemenin yeniden yapılması yani maddenin Ko
misyona iadesi hususundadır. Bir açıklamanız olacak 
mı?... 

E. YILDIRIM AVCI — Geri alıyorum efendim. 
BAŞKAN — Siz geri alryorsunuz önergenizi. 
Sayın Tan, bir açıklamanız olacak mı efendim?... 
TURGUT TAN — Sayın Başkan açıklamamdan 

önce usulle ilgili bir noktaya değinmek istiyorum. 
Dün bu Kanun Tasarısı görüşülürken aynı durum 
söz konusu oldu, bir önerge maddenin iadesine iliş
kindi, ondan sonraki önergelerle ilgili işlem yapma
dınız. 

BAŞKAN — Sayın Tan, dünkü önerge madde çı
karılmasına ilişkin değildi, dikkat edildiği üzere, Ko
misyona verilmesi hususunda idi. Madde Komisyona 
gittiği için diğer önergeleri de yeniden düzenlemeye 
yardım olması bakımından Komisyon da kabul etti
ler o bakımdan diğer önergeler işlem görmeden gitti. 
Oysa burada maddenin doğrudan doğruya çıkarılma
sına ilişkin bir husus vardır, o dikkate alınmıştır, o 
nedenle, diğer önergeler işleme tabi tutulacaktır efen
dim. 

, TURGUT TAN — Anlıyorum, yani tümü ile ia
de edildiği zaman da diğer önergelerin açıklanmasın
da yarar vardır, yeniden düzenleme konusunda o 
önergelerin tartışmalarının da yararı olur. 

BAŞKAN — önergeleri gönderdik Komisyona 
efendim, önergeleri zaten gönderdik, geldiği zaman 
tartışılacaktır ayrıca. 

TURGUT TAN — Benim önergem gayet basit, 
çünkü burada üçüncü maddede Tasarının başında ta
nımlara yer verilmiştir; yani bu Kanunda kullandığı
mız kavramlar şunları ifade etmektedir diyor. Ba
kın oradaki servis istasyonu tanımını okuyorum : 
«Araçların balkım, onarım ve servislerin yapıldığı, 
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bulunduğu yerler.» Bu tanımlar arasında bakım is
tasyonu diye bir şey yoktur. Akaryakıt istasyonu var, 
servis istasyonu var. Başlıkta tanımları bulunmayan 
yeni kavramları kullandığımız zaman uygulamada 
karışıklık yaratır. Bunu sağlamak için bunu çıkara
lım diyorum ve bu şekilde (c) bendi, «Karayolu dışı 
park yerleri, garaj, terminal, akaryakıt ve servis is
tasyonlarının» şeklinde olacak. ' 

Arz ederim. 

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

teyen sayın üye?... Yok. 
Sayın Komisyon?... 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Efendim, Sayın Tan'ın önergesinin dik
kate alınmasını arz ediyorum. Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, katılıyor musu
nuz efendim?. 

«Zaten servis kavramı içinde bakım da var» ta
nımlarda; bu nedenle bakım kelimesi çıksın» denilir. 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANLIĞI TEMSİLCİĞİ FAHRİ 
GÖRGÜLÜ — Biz katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Tan'ın önergesi
ne Komisyon Katıldığını, Hükümet katılmadığını be
yan ediyor ve önergenin dikkate alınıp alınmaması hu
susunu ovlarinıza sunuyorum : Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Etmeyenler... önergenin dikkate alın
ması kalbul edilmiştir. 

Sayın üyeler, 127 nci madde dikkate alınan öner
gelerle birlikte Komisyona gönderilmiştir efendim. 

128 inci maddeyi okutuyorum : 
Terk edilen, hasara uğrayan veya uzun süre park 

edilen araçlar 
MADDE 128. — Terk edilmiş, hasara uğramış ve

ya uzun süre yolu kullananları etkileyecek şekilde 
park edilmiş araçların kaldırılıp götürülmesine trafik 
zabıtası yetkilidir. 

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

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceğiniz 
var mı efendim?... Yok. 

HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım, yazım
la ilgili bir maruzatım var, 

BAŞKAN — Sayın Gürtan, buyurunuz efendim. 
HAYATÎ GÜRTAN — -Sayın Başkan, ben, 

«uzun süre yolu kullananları etkileyecek» tabirine de
ğinmek işitiyorum. Acafba bu, «uzun süre yolu kulla
nanları etkileyecek» mi, yoksa «yolu kullananları 
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uzun süre etkileyecek» mi olacak?. Eğer ikinci arz 
etltiğiım şekilde ise, sanıyorum cümlede bir takdim te
hir gerekir ve «Terk edilmiş, hasara uğramış veya 
yolu kullananları uzun süre etkileyecek şekilde park 
edilmiş araçların» demek lazım. Bu konuda acalba Sa
yın Komisyonumuz ne düşünürler?. 

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

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Efendim, bu düzeltmeye katılıyoruz., 

BAŞKAN.— Bu düzeltmeyle bîr takdim tehir ya
pıyoruz. 

Başkan düzeltme istemi var mı örendim?... Yok. 
Maddeyi bu düzelitÜlmiş biçimiyle oylarınıza sunu

yorum : KaJbul edenler... Etmeyenler... 128 nci madide 
kabul edilimliştir. 

129 uncu maddeyi okutuyorum : 
Trafik hizmetlerini geliştirme fonu 
MADDE 129. — Emniyet Genel Müdürlüğü bün

yesinde : 
a) iBilgi - işlem merkezinin geliştirilip, yaygın

laştırılması ve kapalı devre televizyon üniteleri kuru
lup işletülimesi için çağdaş teknolojinin yerine getiril
mesine, 

Traifik hizmetlerini geliştirmek, etkinlik kazandır
ma amacı ile her çeşit bina, araç ve gerecin yaptırıl
ması, aliniması, kiralanması, bakımı ve onarımının 
sağlanmasına, 

Trafikle ilgili görevler verilen mahallî idarelerin, 
bu konulardaki projelerinin finanse edilmesine, 

Okullar ve kurslar açma dahil, trafik personelinin 
ve halkın eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesine, 

Katkıda bulunmak amacı ile bir «Trafik Hizmet
lerini Geliştirme Fonu» kurulur. 

b) Bu fonun gelirleri : 

1. Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine trafik 
hizmetleri için her yıll konulan ödeneklerden, 

2. Her yıl tahsili tahmin olunan trafik para ce
zalarının yüzde ellisinden, 

3. 197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi 
Kanununun 17 nci maddesindeki «Trafik Fonu» için 
ayrılan % 19 oranındaki payın tamamından, 

4. 1615 sayılı Gümrük Kanununun 12 nci mad
desi gereğince Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası 
Anonim Şirketinin sağladığı gelirlerin Turizta, fonun
dan toplanan miktarının yüzîde onundan, 

5. Bu fon hesaibının bankalarda tutulmasından 
elde edilen faizlerden, 

1 6, Diğer yardım veya bağışlardan, 
Oluşur. 
Bu maddenin (?b) fıkrasının (2) ve (3) üncü bent

lerinde sayılan gelir ve paylara a'it para tutarları Em
niyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Geliştirme 
Fonuna tahsis edilmek üzere Maliye Bakanlığı bütçe
sine ö'denek kaydolunur. 

Bu paralar ile ayrıca (4) üncü bendinde gösterilen 
pay her yıl en geç Nisan ayı sonuna kadar Emniyet 
Genel Müdürlüğü emrine fon hesabına kaydedilmek 
üzere, Ziraat Bankasına tediye olunur. 

Fon hesabının işleyişi, tahsil mahallî idarelere, 
icabında kırsal kesimdeki hizmetleri için Jandarma 
Genel Komutanlığı emrine de tahsis, kullanma ve mu
hasebe usulleri ile diğer usul ve esaslar İçişleri ve Ma
liye Bakanlıklarınca çıkarılacak bir yönetmelikte dü
zenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı... Sayın Gürtan, Sayın Narlıoğlu, Sayın 
Bayer, Sayın Barangil. ©aşka üyemiz?... Yok. 

Sayın Gürtan, buyurunuz efendim. 
HAYATÎ GÜRTAN — Sayın Başkanım, saygı

değer üyeler; 
129 uncu maddenin düzenlenmesi, yazımı hakkın

da birkaç nokta var. Ben bunların sadece bir - ikisine 
işaret edeceğim; fakat birisinin üzerinde biraz ay
rıntılı duracağım. 

İşaret etmek istediklerimi öncelikle arz edeyim. 
Bunlardan birisi maddenin son fıkrası, «Fon hesa
bının işleyişi, tahsil mahallî idarelere» şeklinde de
vam eden fıkra. Bu fıkranın sanıyorum yeni baştan 
yazılması lazım. Ben de denilmek istendiğini çıkara
madım, 

Diğer bir husus; (b) fıkrasının altıncı bendinden 
sonra gelen «Oluşur» sözcüğünden sonra gelen fıkra
mada sanıyorum yeniden düzenlenmesi gerekir. 

Benîm üzerinde durmak istediğim husus şu : Bu 
şekilde fon oluşturulmasına ben kesinlikle karşıyım. 
Esasen çok ayrıntıya inen bu Kanun Tasarısında ma
lî hususlarda da ayrıntıya inilmiş ve ayrıntılı bir dü
zenleme tekniği oluşturulmuş. 106 nci, 107 nci mad
dede «Kamu Araçları Garanti Fonu» kurulmuş, 108 
inci maddede «Garanti Fonu» tekrar kurulmuş, 123 
üncü ma'dide'd'e «Döner sermaye» olayı var ve nihayet, 
129 uncu maddede «Trafik Hizmetlerini Geliştirme 
Fonu...» 

öncelikle şunu arz edeyim : Benim anlayışıma gö-
göre, akçalı işlere ilişkin bu maddelerin, Bütçe - Plan 
Komisyonuna bir kez sorulması ve oranın görüşünün 
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en azından alınması gerdkir idi ve böylece bazı düzen
lemelerin daha doğru yapılacağı kanısındayım. Bu, 
maalesef yapılmamıştır. 

İkinci husus; trafik hizmetleri bence bir Devlet 
hizmetidir, bir kamu hizmetidir. Bunun için bir fon 
kurmaya ve bu fona 'bazı gelirler sağlamaya sanırım 
gerek yoktur. Bunun için bütçeye yeterli ödenek ko
nulabilir ve bu ip hizmetler bu şekilde yürütülür. Ben 
tlömiyorum, hiznıdtler dahi iyî yürütülmesin, oluruyla 
iktifa edelim. Kesinlikle o anlayış içerisinde değilim. 
Trafik hizmetlerinin en iyi şekilde, en iyi düzeyde 
yürütülmesinin yanındayım; çünkü hepimizin malını 
ve canını en yakından ilgilendiren bir husustur. Eğer 
lbu fon, mutlaka işletlilmdk istenirse, hiç değilse bu
rada (|b) fıkrasının ikinci bendinde, «Her yıl tahsili 
tahmin olunan trafik para cezalarının yüzde ellisin
den» ifadesinin mutlaka bu metinden çıkarılması ge
rekir. Bunun nedeni kısaca arz etmeye çalışayım : 

Efendim bu, kamuoyunda son derece yanlış yorum
lara yol açmaya açık bir hükümdür. Çok haklı ola
rak yazılacak bir para cezasının bile bu fona kaynak 
sağlamak için yapıldığı izlenimini verebilir. Bu ne
denle, bunun çıkartılması gerekir. 

Tabiî hemen şu söylenecektir, kaynak sağlamak 
için ceza yazılır mı? Hayır kesinkes böyle bir şey ya
zılmaz. Ancak istismar etmek isteyenler bunu başka 
türlü kullanmak, başka türlü anlamak isteyenler dai
ma bu kapıyı açık tutma çabasında olacaklardır, bu 
da meseleye belli ölçülerde de olsa gölge düşürür. 

Sayın Genel Müdürümüz bir madde nedeniyle 92 
milyar liralık bütçeye saihip Emniyet Genel Müdürlü
ğünün ceza ile gelir sağlamaya, (kaldı ki bu Maliyeye 
intikâl edecektir) gerek duymayacağını ifade buyur
dular. Tamamen katılırım, doğrudur. Ancak bunun bu 
şekilde olacağını herkese anlatmak mümkün olmaya
bilir, tereddütlere, şüphelere yol açar. Bu nedenle, ben 
Komisyondan istirham ediyorum, bunun buradan çı
kartılmasını lütfen kabul buyursunlar, bu konuda bir 
de önergem vardır. 

Arzım budur, saygılar sunarım Sayın Başkan, 
saygıdeğer üyeler. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Narlıoğlu, 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Bu madde gelince aritık burada bir, iki söz söy

leme durumunda kendimi mecbur hissettim : 
!Bu Kanunun baştan sona kadar durumunda ka

mu araçları garanti fonu 106-1107, garanti fonu 108, 

»döner sermaye 123, trafik hizmetleri geliştirme fonu 
129 uncu maddeler. Bir kanun Hükümet tarafından 
teklif ddildiği zaman benim bildiğim odur ki, kanu
nun malî portesinin ne 'olduğu da buraya getirilir. Şu
raya kadar izlediğimle herhangi bir malî porte görü
şüne tesadüf edemediımı. 

Biz burada bir Anayasa kabul ettik, dedik ki, Hü
kümet olsun, üye olsun kanun teklifi getirirken kar
şılığını da getirsin. Sırf zabitlara geçmesi için ifade 
ediyorum, kabul edilmiş şeylere karşı gelmek benim 
halddim değil, zabıtlara şöylece geçirmek istiyorum; 
bir de İçtüzüğümüz var diyor ki, eğer bir kanun Ana
yasaya aykırı ise, o maddelerine geçilmeden reddedi
lir. Şimdi biz kendi çıkardığımız Anayasaya kendimiz 
uymazsak, bilmiyorum başkalarını nasıl mecbur ede
ceğiz. 

Şimdi bunu bu kadar vurguladıktan sonra madde
nin içeriğine geçiyorum : 

Sayın Gürtan'la aynı fikirdeyim, bu malî hüküm
ler Bütçe-Plan Komisyonundan geçseydi elbetteki bun
lar uygulanabilir bir şekle getirilebilirdi. Ben nasıl 
trafikten arılamazsam, malî konularda da bazı arka
daşlarımız yanılgıya düşebilir, bu maddede düştüğü 
gibi. 

Maliye Bakanı bu maddenin altına imza koymuş. 
Nasıl bu müesseseyi zora koştuğunu bir türlü anla
mıyorum. Bu fonların tatbiki olmasın demiyorum, el
betteki olacaktır; çünkü Emniyöt Genel Müdürlüğü 
çok önemli bir yerdir ve böylesine çıkışlar yapacak
tır ve lüzumludur; ama Maliye Bakanlığı bunu olur 
şekliyle yapması gerekirdi. 

Tabiî misallerle anlatacağım, çünkü madde baştan 
başa yanlış, yeniden ele alınıp gözden geçirilmesi ve 
yeniden 'düzenlenmesi lazım, elimizden gelen yardımı 
yaparız. IBurada diyor ki, Emniyet Genel Müdürlüğü 
bütçesine trafik hizmetleri için her yıl konulan öde
neklerden. Elbetiteki ödenek konulacak, transfer büt
çesine para konur oradan fona aktarılır. Tabiî tra
fikle ilgili kısımları da almış ı% 50, % 19 onları da 
tespit etmiş, ondan sonra aşağısına geliyor diyor ki, 
bu maddenin (b) fıkrasının 2 ve 3 üncü bentlerinde 
sayılan gelir payları Maliye Bakanlığı bütçesine gelir 
kaydolunur. Şimdi hem Genel Müdürlük bütçesine 
gelir kaydediyor, hem Maliye Bakanlığı bütçesine ge
lir kaydediyor, bu nasıl iş yani, imkânsız bu. 

Evet Maliye bütçesinin transfer bölümünden al
mak istiyorsa, oysa ona da lüzum ylok kendi' genel büt
çeye dahil bir dairedir kendi bütçesinin transfer bölü
münde bir yer açılır oraya, o fona para kaydedilir ve 
oradan fona gider,, 
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Döner sermaye için de yine bir önergem var, onun 
üzerinde de ayrıca görüşeceğiz 123 üncü maddede. 

Fonun belirli bir rakamla tespit edilmiş olması 
lazım. 'Belirli bir rakamla tespit edilemeyen fonlar 
idare hesabı dahi veremezler, işlfce Afetler Fonunda 
olduğu gibi. Afetler Fonu senelerdir idare hesabını 
verememiştir, veremez de. Bunun bir muhasebe sis
temi kurulmamıştır, bunun esası maddelerle tespit edil
memiştir; ama sizi temin ederim şu madde ve diğer 
fonlarla ilgili maddeler o fondan çok daha geri, çok 
daha basit dillerle anlatılmış ve bunun içerisinden 
hiçbir sayman çıkamaz ve böyle bir sayman bula
mazsınız, yeryüzünde yoktur bu şekilde bir fonu idare 
edecek sayman. 

Onun için bu maddenin geri alınıp yeniden düzen
lenmesi lazım. Elbetteki son fıkradaki yönetmelik bu
nu halledecektir, o hakikaten lüzumlu bir şeydir, o 
da, tabiî Sayın Gürtan'm dediği şekilde biraz daha 
geliştirilirse, daha iyi olacaktır. 

Benim bu konuda fazla bir şey söylemeye dilim 
varmıyor; ama mademki bir tahsisi varidat sistemini 
artık kabul etmiştir bu Devlet ki, benim bildiğim tah
sisi varidat sistemi imülgadır, yoktur artık ama; 
burada tahsisi varidat sistemi tekrar hortluyor, ge
liyor diyor ki, şuradan % 50'sini, şuradan % 10'unu 
demek ki, bütçenin o pastası dilim dilim gidiyor, bil
miyorum Devlete ne kalacak? Aslında Devlete kala
cak bir şey var, bu da devlettir; ama burada yine 
Sayın Gürtan'a katılıyorum, şu olsaydı, zaten Dev
let bütçesine bunlar gelir olarak gidiyor, çıkışı bir 
kalemde olsaydı olurdu, çok daha iyi olurdu. Yani 
ne kadara ihtiyaç varsa, o kadar Maliye Bakanlığı
nın yahutta Genel Müdürlüğün transfer bütçesine kaç 
milyar lazımsa konur ve oradan fona aktarılırdı. Za
ten bu sayılanların hepsi Devlet bütçesine irat kay
dediliyor. Devlet bütçesine irat kaydedilince gider 
kısmı da bu şekilde parçalara bölünmemiş olurdu; 
ama bu yol tercih edilmiş, buna bir diyeceğim yok, , 
bunun işleyiş şekli çok güç olduğu için değiniyorum. 
Eğer arzu edilirse, transfer bütçesine o fonun ihti
yacı kadar para konur, oradan fona aktarılır fon 
idaresi o şekilde yapılır ve bunun idaresi de daha 
kolay olur. 

Benim bir önergem var o da şu; demin arz et
tiğim düblikasyonları önlemesi için 2 nci, 3 üncü 
fıkralar diyorum, çünkü 1 inci fıkrayı numaralarla 
beraber kabul ediyorum. 2 nci ve 3 üncü fıkranın 
tasarıdan çıkarılması için bir önerge verdim, kabul 

edilirse iyi olur yahutta o önergelerle birlikte alınır
sa, kendilerine gereken yardımı yaparız ve bu mad
deyi çok düzgün bir hale sokabiliriz. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Narlıoğlu. 
Sayın Bayer. 

MUHSÎN ZEKÂl BAYER — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

.12.3.1982 günü çıkan Turizmi Teşvik Kanunu
nun 12 nci maddesinde daha Trafik Kanunu çık
madan «Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu» diye 
bir fonun vücut bulduğunu Konseyden çıkan Ka
nun kabul etmiştir. Yani bunun prensibi Hükümetçe 
kabul edilmiş ve meri kanunlarda da böyle bir fonun 
bulunacağı esası kabul edilmiştir. O halde bu fon, bir 
hizmetin icabı ve karayollarında trafik hizmetlerini 
yaparken Emniyet Genel Müdürlüğüne gelişme ve 
yeni imkânları sağlayacak bir fon olarak kabul edil
miştir. Bu bakımdan, bu fonu düşünürken ilk önce. 
de Karayolları Genel Müdürlüğünün bir istatistiğin
den de bahsetmeyi faydalı görüyorum. Karayolları 
Genel Müdürlüğünün 1980 ve 1981 yıllarına ait tra
fik kazalarının oluşundaki istatistiğinde insan kusu
runun kazasını % 95 diyor. İşte bununla hizmet gö
recek kamunun bütçesi dışında elastikiyeti! bir fona 
ihtiyaç bulunduğu kanaatindeyim. Ancak benden ev
vel konuşan iki arkadaşım, fonun genel esprisinde 
ve Maliye Bakanlığının fon düzenleme esaslarına gö
re, maddenin yeniden tedvini hususundaki görüşle
rine de iştirak ediyorum. 

Benim bir önergem var. önergemde de şu husus 
var : Biraz evvel belirttiğim Turizm Teşvik Kanu
nunda bir konu vardı. Konu da şu : Turizm Teşvik 
Kanununun 12 nci maddesi 1615 sayılı Gümrük Ka
nununun 12 nci maddesiyle triptik ve gümrük hiz
metlerini Turizm Bankasına devrediyordu. Gene Hü
kümetimizin ve bizden geçen Gümrük Kanunu (Ki, 
Gümrük Kanunu 20 Nisan 1983 gün ve 18024 sa
yılı Resmî Gazeteyle yayınlanmıştır) evvelce Turizm 
Kanunuyla kabul ettiği triptik hizmetlerini Turizm 
Bankasına vermekten tekrar geri almış Konseyde ya
pılan değişiklikle, bu hizmetler gene Türkiye Turing 
ve Otomobil Kurumuna verilmiştir. Yani Türkiye' 
de eski eserlerin korunması ve turizmi teşvik konu
sunda, bu konunun yeniden Turizm Fonunda değil 
bir özel kurumda bu hizmetlerin görülmesi kabul 
edilmiştir. O halde, burada 4 üncü maddeye gelir 
sağlaması düşünülen made ortada kalmaktadır; çün-
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kü bu değişikliğe göre, triptik hizmetlerinin % 30'u 
gümrük kapılarındaki yatırımlar için Gümrük - Te
kel Bakanlığına, % 40'ı kurumlar vergisi dolayısıy
la Maliyeye, % 20'si doğrudan doğruya eski eser
lerin korunması için sağlanacak fona aktarılıyor, 
% 10 kalıyor. % 10'u Turing Kulübü bu işleri yap
mak için mi kullanacak, yoksa buradaki fona mı 
verecek?.. 

Bu bakımdan bir önergem var. Bu önergeyle de 
4 üncü maddenin meri kanunlar karşısında ortadan 
kalktığını, burada da böyle bir fon, böyle bir gelir 
imkânı ortadan kalktığı için bu 4 üncü fıkranın mad
de metninden çıkması gerektiği kanaatindeyim; çün
kü Türkiye Otomobil ve Turing Kulübünün hizmet
leri içinde zaten trafik hizmetleri de vardır ve Tür
kiye'de bu trafik hizmetlerini de Emniyet Genel 
Müdürlüğüyle birlikte yürütmektedir. Böyle bir fona 
verecek parası da kalmamaktadır. Zaten Hükümet 
de, Konsey de yaptığı prensip iki kanundaki değişik
likle bu fon gelirini doğrudan doğruya Türkiye Oto
mobil Turing Kulübüne vermiştir. 

Arz ederim, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Barangil. 
İBRAHİM BARANGİL — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 

Trafik hizmetlerini geliştirme fonu hakkındaki 
129 uncu madde üzerinde benden evvel görüşen ar
kadaşlar, bilhassa Sayın Gürtan ve Narlıoğlu, konu
nun tamamen malî ve teknik yönlerine değindiler. 
Ben bu konuda teknisyen olmadığım için bunlar 
hakkında fikir mütalaa etmeyeceğim. Genelinde hak
lı olabilirler; ancak maddeye ben onlardan tama
men daha başka bir açıdan bakarak maruzatta bu-
luncağım. 

Efendim, görüşmekte olduğumuz ve 129 uncu 
madesine kadar geldiğimiz tasarı, trafik hizmetleri
nin yürütülmesinde, altyapı eksikliklerinin tamam
lanmasında, eğitimin sağlanmasında çeşitli kuruluş
lara birçok görevler vermektedir ve bu görevler pa
rayla yapılacak görevlerdir genellikle Bütçe imkân
larını bildiğimiz için, bütçemizden hiçbir kamu ku
ruluşuna kanunlarla kendisinden beklenen görevlerin 
tam olarak yapılabilmesi için yeterli ödenek verile
memektedir. Bu sebeple de hizmetler kendilerinden 
beklenen ölçüde yapılamamaktadır, daima eksik kal
maktadır. Hele bu eksiklik trafik hizmetinin olun
ca, dün eğitim konusuna da kısmen değindiğim gibi, 

trafik anarşisinin devamını önlemek imkânsız hale 
gelmektedir. Bu madde bu eksikliğe kısmen çare ge
tirmektedir. Birçok kaynaklardan bir fonda para 
toplamak üzere kanunun kendisine görev verdiği ka
mu kurum ve kuruluşlarına ve resmî kuruluşlara im
kân sağlamaktadır. Bunlardan en büyük sorumluluk 
taşıyan Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesine her yıl 
Genel Bütçeden para ayrılmaktadır; ama demin de 
arz ettiğim gibi, bunlar bu müessesenin kendisine 
yüklenen görevleri yapmasına yetmeyecektir. 

Kanun birçok görevler verdi. Okullar ve kurs
lar açmak dahil, trafik personelinin ve halk eğitim 
faaliyetlerinin geliştirilmesi görevleri var. Trafikle 
ilgili görevler verilen mahallî idarelerin bu konuda
ki görevlerinin yerine getirilebilmesi için finanse edil
mesi ihtiyaçları var. Trafik hizmetlerini geliştirmek 
için birçok malzeme eksiklikleri var, bunların alın
ması lüzumu var. Nihayet bütün bunların çok mo
dern bir şekilde yapılıp takip edilebilmesi için kuru
lacak bilgi işlem merkezinin giderleri çok büyük 
olacaktır. Bunlar için Bütçeden para yetmeyecektir. 
O halde, mademki maddenin (b) fıkrasının 3 üncü 
bendinde, «197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi 
Kanununun 17 nci maddesindeki «Trafik Fonu» için 
ayrılan % 19 oranındaki payın tamamı» bu maksa
da tahsis edilebilmektedir. Trafikte bilerek bilmeye
rek yaptığı hatalar yüzünden verilen cezalardan top
lanan paraların da, yine trafikte seyreden kişilerin bu 
trafik içinde rahat, altyapısı mükemmel, her türlü 
eksiklikleri tamamlanmış bir ortamda seyredebilmesi 
için ceza olarak ödedikleri paranın da bu eksiklik
lerin tamamlanmasına tahsisini ben 3 üncü bentte
ki görevle hemayar bulmak suretiyle trafik cezaların
dan toplanan paraların tamamının bu fonda birik
mesine ve münhasıran trafik hizmetlerinin eksiklik
lerinin tamamlanmasına tahsisini düşünmekteyim. 

Bu maksatla da bir ör erge verdim, tasvibini tak
dirlerinize saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barangil. 
Sayın Komisyon, mevcut konuşmalara bir ceva

bınız olacak mı efendim?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım; önergelerde cevap arz 
edeceğiz müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet, bir cevabınız olacak mı efen

dim?.. 
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 
GÖRGÜLÜ — Önergeler sırasında Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Önergeler sırasında. Teşekkür ede
rim Sayın Görgülü. 

Bu maddeyle ilgili soru sormak isteyen sayın 
üyemiz?.. Sayın Narlıoğlu... Başka sayın üyemiz?.. 
Yok; 

Buyurun Sayın Narlıoğlu. 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkan, 
süre bittiği için bu konuya dokunamamıştım; soruy
du o, şimdi sormak istedim. 

Yine aynı maddenin altında diyor ki, «Paylar ni
san ayı sonuna kadar Ziraat Bankasına yatırılır.» 
Yukarıdaki paylar, zamanla tahsil edilecek paylar. 
Maliye Bakanlığı bunu 4 üncü ayın sonuna kadar 
nasıl yatıracaktır?.. Acaba bunun cevabı var mı
dır?.. 

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

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım, bu konuda yönetmeliğe 
hüküm konacaktır, nasıl yatırılacağı orada açıkla
nacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Zannederim mahkemeye intikal eden 

para cezalan da buna dahil; diyorlar ki, daha tah
sil edilmezse, hani yazılmış; fakat tahsil edilmemiş, 
kesinleşmiş değil; bunu nasıl yapacağız diyorlar. 
Zannederim soru öyle. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Efendim, soruya tam açıklıkla cevap ve
rebilmemiz için, önergeler Komisyona iade edildi
ğinde madde yeniden tanzim edileceğinden bu ceva
bı da ona göre takdim edeceğiz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Oldu efendim. 
Sayın üyeler; 
Bu maddeyle ilgili önergeler var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Trafik Kanunu Tasarısının 

129 uncu maddesi (b) bendinin ikinci paragrafının 
metinden çıkarılmasının uygun olacağı görüşünde

yim. Önerimin Genel Kurulun onayına sunulmasına 
izinlerinizi dilerim. 

Saygılarımla. 
Hayati GÜRTAN Necmettin NARLIOĞLU 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 129 uncu maddesi

nin ikinci ve üçüncü fıkralarının tasarıdan çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. 

Necmettin NARLIOĞLU 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Müzakere etmekte olduğumuz 397 sıra sayılı 

Kanun Tasarısının 129 uncu maddesinin (b) «fon 
gelirleri» fıkrasının dördüncü bendinin kanun tasa
rısından çıkarılmasına müsaadelerinize arz ederim. 

Muhsin Zekâi BAYER 

Yüksek Başkanlığa 
Karayolları Trafik Kanunu Tasarısının 129 uncu 

maddesi (b) fıkrası 2 No. lu bendinin «Her yıl tah
sili tahmin olunan trafik para cezalarının tamamın
dan» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

İbrahim BARANGİL 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gerçi her ikisinde de Sayın Narlıoğlu'nun imzası 

var; ama maddenin (b) fıkrasının 2 ve 3 numaralı 
bentlerinin çıkarılmasına ilişkin olan önerge en ay
kırı önergedir. Sayın Narlıoğlu madde üzerinde ko
nuştuğundan ayrıca önerge üzerinde konuşma imkâ
nı yoktur. 

Sayın Narlıoğlu'nun önergesinin lehinde, aleyhinde 
söz isteyen sayın üye var mı efedim?.. 

S. FERİDUN GÜRAY — Lehinde efendim. 
İBRAHİM BARANGİL — Ben de aleyhinde 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Güray, buyurun efendim. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, öner
geler bazı noktalarda birbiriyle irtibatlı; o bakımdan 
Sayın Gürtan'ın önergesini de kapsayacak şekilde... 

BAŞKAN — Tabiî efendim, birlikte işlem gö
rüyor. 

S. FERİDUN GÜRAY — Evet, birlikte işlem 
görüyor; lehinde konuşuyorum. 

Burada önemli olan husus, maliyeci arkadaşla
rımızın da daha iyi bildikleri gibi, bütçe tekniğine 
aykırı bir fıkranın getirilmesidir. 
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Şimdi burada daha önceki konularda da görüştü
ğümüz gibi, bütçenin fasıllarından para vermek ye
rine, bütçeye giren bir paranın özel olarak bir yere 
tahsisi herhalde mümkün olmamaktadır. Evvelemir
de trafik para cezaları iki yoldan tahsil edilebiliyor. 
Birisi zabıtanın doğrudan doğruya tahsil ettiği para
lar, diğeri de mahkemenin hükmen tahsil ettiği pa
ralardır. Bir kere bunların tespiti, düzenlenmesi, Sa
yın Narlıoğlu'nun da belirttiği gibi, ileride büyük 
güçlükler arz edecektif. Bu kadar büyük kargaşaya 
girmektense, bütçeden belli miktarlarda para talep 
etmek, veya fon ayırmak daha yararlı olur kanısın
dayım. Eğer bu yola gider isek, pek haklı olarak 
mahkemeler de bundan pay ister; onların da bir
çok ihtiyaçları var, iptidaî usullerle çalışıyorlar. O 
halde mahkemeler de trafik cezası nedeniyle veyahut 
verdikleri değerler, kararlar nedeniyle tahsil ettik
leri para cezalarından kendine bir pay ayırmayı za
manında istemişlerdir; ama bu Meclis bunu bu ne
denlerle de kabul etmemiştir. 

Bu nedenle önergelerin lehinde bulunuyorum. 
Böyle bir hususun bu maddede yer alması pek ye
rinde olmasa gerektir. Tabiatıyla Bütçe Komisyo
nundan görüş alınmaması da bir eksiklik olsa ge
rek. Görüş alınsaydı sanıyorum huzurumuza gelme
yecekti. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Barangil, aleyhte buyurun efendim. 

İBRAHÎM BARANGÎL — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Trafik cezalarından toplanan paralarla bütçeye 
gelir kaydetmek asıl halk arasında istismar konusu 
olmaktadır. Maliye vatandaştan vergi toplamak,sure
tiyle bütçesini tanzim etsin, cezalarla bütçe düzenlen
mez denmektedir.^ 

Saıyın Gürtan konuşmasında, «Bunlardan trafik 
fonuna aktarılması yanlış yorumlanacaktır» dediler. 
Asıl yanlış yorumlanan, trafik cezalarının bütçede 
yer alması ve bir gelir maddesi olarak göstedilme-
sidir. Bunun tamamı bütçeye gelir olarak aktarılmak-
tansa, tamamı trafikten yararlananların ve yarar
lanmayanın hizmetlerine sunulacak masraflar için 
harcanması ve trafik para cezalarının tümünün bu 
fona aktanlamsından yanayım. Belediyeler... 

BAŞKAN — Sayın Barangil, siz kendi önerge
nizi savunuyorsunuz şu anda... 

İBRAHİM BARANGİL — Değil efendim... 
BAŞKAN — Metinden çıkarılmasıdır; tamamı 

konusu şu anda görüşülmüyor efendim. O önerge
nizle ilgilidir tamamının tahsisi. Oysa metinden iki 
fıkra çıksın deniliyor; bir, trafik para cezasının 
% 50'si, iki, Kara Taşıtları Vergisi Kanunundaki 
ayrılan fondaki % 19 oranındaki pay. Siz bunlar 
çıkmasın diyorsunuz... 

İBRAHİM BARANGİL — Efendim, bunların 
çıkmaması, metinde kalması kullanılma maksatla
rına daha uygun düşeceğinden ben önergenin aley-
hindeyim; ama malî teknik, teknik konular varsa, 
bunun karşısında değilim tabiî. Tamamen mahiyet 
bakımından arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkül ederim Sayın Barangil. 
Sayın Komisyon, Sayın Gürtan ve Sayın Narlıoğ

lu'nun önergeleri üzerindeki görüşünüzü lütfedin 
efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım, dikkate alınmak üzere 
oylanmalarım arz ediyoruz. 

BAŞKAN — Yani sadece dikkate alınmasını is
tiyorsunuz; katılma durumu yok?,. 

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

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 

GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan, biz katılamıyoruz. İz
niniz olursa bir - iki cümleyle arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, tabiî. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 
GÖRGÜLÜ — Efendim, vatandaşımızın en çok şi
kâyet ettiği kişi ve gördüğü kişi sokakta kamu gö
revlisi olarak trafik polisidir ve en çok tenkit edilen 
de vatandaşlarımız tarafından, trafik hizmetlerinin 
neden böyle iyi yürümediğidir. 

Bu hizmetler normal bütçe imkânlarıyla yapıla
bilseydi gerçekten trafik teşkilatı kurulduğundan bu 
yana çok iyi seviyeye gelmiş olmaları gerekirdi. Dün
yada artık herhangi bir otelin bile kapalı televizyon
la güvenliğinin sağlandığı bir dünyada hâlâ hiçbir 
şehrimizin hiçbir yolunu gösteren herhangi bir kapalı 
devre sistemi yoktur ve bunu bütçe imkânlarıyla da 
yapmak mümkün görünmemektedir. 
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Bu Kanun Tasarısında öngörüldüğü gibi, birtakım I 
bilgi işlem sistemleri öngörülmüştür. Bunları alacak 
makinelerin normal yıllık programlarla gerçekleştiril
mesi mümkün değildir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Ayrıca, bugün herhangi bir belediyeye bir kırmızı, 

bir yeşil, bir sarı lamba taktıramazsınız, imkânları 
yoktur. Bu fon, oradaki trafik düzenlemesine, «Yap 
projeni, al paranı, bunu süratle şu kadar süre içeri
sinde tamamla» demeyi öngören bir fondur. 

Genel bütçeye konulacak bir fon aslında yıllardır 
denenmiştir. Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanu
nunda öngörülen % 19 nispetindeki fon son derece 
yetersiz kalmıştır. Bu fonun artık bugün çok güçlü 
olması gerekmektedir. 

Belediyelerimiz sinyalizasyon sistemlerini yapa
mamaktadırlar. Çalışanlarının maaşlarını vermek gibi 
birtakım sıkıntılar içinde olan belediyelerin bu hiz
metleri, «E biz bütçeye koyalım da, kendi bütçelerin
den yapsın» diye diye aslında bugüne gelmişiz ve maa
lesef bu maddî imkâna da sahip olamadıkları için 
bu hizmetleri belediyelerimize bugünkü şartlarda, se
çimli olmayan belediye başkanlarımıza bile yaptırma
nın sıkıntısı ortadadır; çünkü ellerinde imkân da 
yoktur. Ancak böyle bir fon kurulması halinde bun
ları yapmamız mümkündür. 

Alt ve üst geçit konuları bugün en çok can alan 
noktalardır, insanların hayatına mal olan noktalardır; 
ama bir alt geçit, bir üst geçit artık bugün bir taşra 
belediyesinin değil, belki 10 belediyenin bir araya gel
se yapamayacağı büyüklükteki işlerdir. Biz bunları 
bırakalım, fon kurmayalım, geliri tahsis etmeyelim, 
kendi imkânlarıyla yürüsün dediğimiz takdirde, ger
çekten bunların hiçbir zaman yürümemesi ya da çok 
çok uzun vadede yürümesi mümkün olabilir. 

Bunun için, biz zaten, trafik para cezalarının as
lında polise verilmiş para gibi, suiistimal edilmiş ol
masının sıkıntısını yüreğimizde hissediyoruz. Bugün 
bu paradan polisin şahsan yararlanabileceği hiçbir 
hizmet olmadığı halde, basınımızda, kamuoyumuzda 
bize kadar gelen şikâyetlerde çoğu zaman, «Polis ken
dilerine para alsın, Kurumuna para alsın için bu ce
zayı yazıyor olduğu» iddiaları ortaya atılmıştır. Hal
buki, bu hizmetler, ne bu fon, ne de daha önceki fon
lar polisin şahsen yararlanabileceği bir fon değil, ka
mu hayatında trafik düzeninin, trafik hizmetlerinin 
en iyi işleyebilecek düzeye getirilmesi için kurulacak 
tesislerle ilgili görünmektedir. J 
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Bu bakımdan, bu maddede öngörülen fonun bu 
haliyle kabulünü arz ediyorum. 

Sayın Başkan; 
Teknik redaksiyonu konusunda da; aslında biz 

bunu Maliyeci arkadaşlarımızla birlikte düzenlemiş
tik. Buna rağmen, eğer bazı redaksiyon konuları var
sa, elbetteki takdir Yüce Kurulundur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Görgülü. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkan; 

müsaade ederseniz usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, usulün nesi hakkında? 
NECMETTÎN NARLIOĞLU — Şu efendim; 

Sayın Hükümet tarafından iki önerge de aynı mahi
yette gibi anlaşıldı. Sayın Komisyon bunu takdir et
ti; ama Sayın Hükümet bunu ayıramadı. Şimdi ve
rilen izahat sadece fonun gelirlerini azaltan önerge
ye yönelik oldu. Oysa, önergelerin bir tanesi bun
dan tamamen başka ve aşağıdaki ikinci fıkranın çık
ması; yani bütçenin sistemi hakkında, düzeltme hak
kında. O bakımdan iki önergenin ayrı ayrı oya ko
nulması gerekir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarının 

Tasandan çıkarılmasını istiyorsunuz. 
NECMETTÎN NARLIOĞLU — Efendim, ikin

ci, üçüncü fıkra, benim fıkra anlayışıma göre; bi
rinci fıkra baştan başlayarak «1, 2, 3, 4, 5» diye «6» 
ya kadar iner, bu bir fıkradır. Ondan sonra gelen, 
«Bu maddenin (b) fıkrasının (2) ve (3) üncü bentle
rinde...» diye devam eden ikinci fıkradır, ondan son
raki de üçüncü fıkradır. Benim fıkra anlayışım bu
dur. Oysa, maddenin yazılışında da fıkra anlayışı za
ten yok. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Evet, aslında tabiî bir hususta hak

lısınız. Bizim de kanun yapma tekniği hususundaki 
anlayışımıza göre, «Emniyet Genel Müdürlüğü bün
yesinde :» diye başlayan birinci fıkradır ve onun al
tındakiler «'Oluşur.» kelimesine kadar ona uygun 
bentlerdir. Ondan sonra, «Bu maddenin (b) fıkrası
nın...» diye başlayan kısım 'ikinci fıkra oluyor ve siz 
bunun ve bunun altındakinin çıkarılmasını istiyorsu
nuz. Siz bu açıklamayı yaptınız. 

Oysa, Sayın Gürtan'la birlikte verdiğiniz ikinci 
önergede ise, birinci fıkranın (b) bendinin ikinci pa
ragrafının çıkarılmasını; yani «Her yıl tahsili tahmin 
olunan trafik para cezalarının yüzde ellisinden» iba
resinin çıkarılmasını istiyorsunuz. 
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Komisyonun bu husustaki düşüncesi nedir? I 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Efendim, şimdi Sayın Narlıoğlu, birinci 
fıkranın (b) bendinin ikinci paragrafını da dahil et- I 
miş oluyor, bir karışıklık var gibi. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, zaten takdire bırak
tığınız için; yani «Maliye Bütçesine yeniden ödenek 
olarak kaydolması hususu mümkün değildir, bu ne
denle yeniden düzenleme yapılsın» diye bir önerge 
vermişlerdi, bunu takdire bırakıyorsunuz. I 

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

BAŞKAN — Sayın Gürtan'ın «% 50» konusun
daki önergesini de yine takdire bırakıyorsunuz. I 

MtLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Evet, onu da takdire bırakıyoruz. I 

BAŞKAN — Zaten yeni bir düzenleme söz ko
nusu olacak. Hükümet de her ikisine de katılmadığı
nı beyan etmektedir. 

Sayın üyeler; Sayın Narlıoğlu ve Sayın Gürtan'ın 
önergelerini Komisyon takdire bırakmaktadır... 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Nazarı iti
bara alsın. 

BAŞKAN — «Alacağını» söylüyor efendim, za
ten «Dikkate alınmasını oylayın» diyor. Hükümet 
de katılmadığını beyan etmektedir. 

Önergelerin dikkate alınması hususunu oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önergelerin dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Sayın Bayer madde üzerinde konuştuğu için öner
gesi üzerinde söz veremiyorum. Sayın Bayer'in öner
gesinin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın üye var 
mı?.. Yok. 

Sayın Komisyon; Sayın Bayer'in önergesine ka
tılıyor musunuz?. 

MtLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Efendim, dikkate alınmasının oylanma
sını arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet; önergeye katılıyor 
musunuz?. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 
GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan; 

Sayın Bayer, «Verilecek para yoktur bu fonda» 
diyorlar. Aslında bu fon Turink ' Kulübüne kalmış 
olandan ziyade, (Doğrudur, Turizm Kanununun çık
masından önce hazırlanmıştı bu Kanun) ancak bu [ 
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Maliyeden alınmayı öngören kısmı kapsamış olma
sı gerekir. Bu yönüyle yeniden redaksiyonunda ya
rar olabilir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Yani, siz de dik

kate alınmasını istiyorsunuz. 
Sayın üyeler; Komisyon ve Hükümet Sayın Ba

yer'in önergesinin dikkate alınmak üzere oylanma
sını istemektedir. Önergenin dikkate alınması husu
sunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil
miştir. 

Sayın Barangil de madde üzerinde konuştuğun
dan önergesi üzerinde söz veremiyorum. Sayın Ba-
rangil'in önergesinin lehinde, aleyhinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. , 

AYDEMİR AŞKIN — Aleyhinde söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aşkın, aleyhte. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın ^Başkan, Değerli 

Meclis üyeleri; 
Şunu öncelikle belirtmek isterim ki; burada sanı

rım hiçbir Meclis üyesi, bu fonun kurulmasına karşı 
değildir, bu fonun yeterli düzeye getirilmesine karşı 
değildir, bu fonun sağlıklı ve kanunî gelirlerle bes
lenmesine karşı değildir, buna karşı olmamız müm
kün değil. Burada bizim önerilerimiz,^ sağlanacak . 
gelirlerin hukukîlik açısını sağlamak, bütçe tekniği
ne uygunluğunu sağlamak ve rastgele gelirler sağla
mak yerine muntazam gelirler sağlamaktır. Bu ne
denledir ki, hukukî yönü ve bütçe tekniği bakımın
dan mümkün olmayan cezaların bu fona tahsisi ko
nusunda ısrar edilmemesi arzusunda olduğum için 
Sayın Barangil'in önergelerine karşı çıktım. 

Yoksa, tekrar ediyorum, fonun beslenmesi için 
başka hukukî ve yeterli kaynaklar varsa, bunlar araş
tırılsın ve 'tanzimde tekrar getirilsin. Bu nedenle öner
geye karşıyım. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Sayın Komisyon; önerge üzerindeki görüşünüz 

lütfen. 
MİLLÎ SAVUNMA. İÇtSLERİ VE DIŞtŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım; trafik cezalarının tü
münün bu fona aktarılması mümkün görülmediğin
den katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Görgülü; önerge üzerindeki düşünceniz lüt

fen. 
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSÎLCÎSl FAHRÎ I 
GÖRGÜLÜ — Biz de katılamıyoruz Sayın Baş- I 
kan. I 

İBRAHİM BARANGÎL — Önergemi geri alıyo- I 
ram. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, önerge- I 
niz işlemden kaldırılmıştır. I 

Sayın üyeler; 129 uncu madde kabul buyurulan I 
önergelerle birlikte Komisyona gönderilmiştir. I 

130 uncu maddeyi okutuyorum. I 
İlgili Bakanlık ve kuruluşlarla koordineyi sağla- I 

ma I 

MADDE 130. — Bu kanunun uygulanmasında I 
hizmet gereği trafik zabıtası ile işbirliği içinde ça- I 
lışma zorunda bulunan ilgili Bakanlık ve kuruluşlar- I 
la belediyelerin; hizmeti ve hizmette koordinenin sağ- I 
lanması açısından görev, yetki ve sorumluluk esas- I 
lan Yönetmelikte belirtilir. I 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen I 
sayın üvemiz var mı efendim? I 

TURGUT TAN — Söz istiyorum efendim. I 
BAŞKAN — Sayın Tan, buyurun efendim. I 

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

Görüşmekte olduğumuz Karayolları Trafik Ka- I 
nunu Tasarısının 4 üncü maddesi «Görevli kuruluş- I 
lar» başlığını taşımakta idi ve ilk şeklinde; yani Ta- I 
sandaki biçimi ile şöyle denilmekte idi : I 

«Bu Kanunla ve trafik hizmetleri açısından diğer I 
kanunlarla verilen görevler, İçişleri Bakanlığı ile bu I 
Kanunda yetkili kılınan bakanlık ve diğer kuruluş- I 
ların ilgili birimlerinde İçişleri Bakanlığı ile kpordi- I 
neli olarak yürütülür.» I 

Bu maddenin görüşülmesi sırasında vermiş oldu- I 
ğum ve Sayın Komisyonumuzun ve Sayın Hükümet I 
Temsilcisinin de katılması üzerine kabul edilen Öner- I 
gemle, bu görevli kuruluşlar konusunu daha açık I 
bir biçimde düzenlemeyi önermiştim ve 'bu önerge I 
üzerine sözünü ettiğim 4 üncü madde şöyle olmuştu : I 

«İçişleri Bakanlığı ile bu Kanunla yetkili kılınan I 
diğer bakanlık, kuruluş ve belediyenin ilgili birim- I 
lerinde İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde yürütü- I 
lür.» şekline gelmişti. I 

Şimdi, görüşmekte olduğumuz madde, aşağı yu- I 
karı bu kabul edilen 4 üncü maddenin biraz daha I 
ayrıntılı düzenlenmesi, daha doğrusu düzenlemeyi I 
yönetmeliğe bırakan bir madde görünümündedir. An- I 
cak, bu konudaki temel düzenleme olan, Karayolları | 

I Trafik Kanununun temel düzenlemesi olan 4 üncü 
I madde ile bu madde arasında bir uyumsuzluk göze 
I çarpmaktadır. Şöyle ki; 

I Dikkat edilirse, 4 üncü maddede diğer bakanlık 
I ve kuruluşların ve belediyelerin gerek bu Kanunun, 
I gerekse diğer 'kanunların trafik hizmetleriyle ilgili 
I olarak vermiş olduğu görev ve yetkileri yerine geti-
I rirken işbirliği yapacakları, işbirliği içinde çalışacak-
I lan kuruluş İçişleri Bakanlığıdır. Esasen, trafik za-
I bıtası İçişleri Bakanlığının bir ünitesidir. Binaenaleyh, 
I diğer bakanlıkların karşısına biz bu konuda İşbirliği 
I yapmak durumunda bulundukları İçişleri Bakanlığını 
I çıkarmak durumundayız, kanunî düzenlemede. O 
I halde, 4 üncü maddedeki (Genel Kurulumuzca kabul 
I edilmiş olan 4 üncü maddedeki) düzenleme ile bir 
I paralellik sağlanması gerekmektedir. Bu sağlandığı 
I zaman, yapılacak düzenlemenin; yani ilgili bakan-
I İlk ve kuruluşlarla koordineyi; bu koordineyi sağla-
I mada (Hatırlanacağı gibi işbirliğini sağlama şek-
I linde düzeltilmişti o zaman) bu maddenin şu hale 
I gelmesi lazım; benim bir önergem yok, yalnız bunu 
I şimdi konuşma sırasında arz ediyorum; eğer Komis-
I yonumuz ve Sayın Hükümet Temsilcisi de bunu uy-
I gun görüp (katılırlarsa, önergenin üzerinde işlem ya-
I pılmadan, ayrı bir önerge konusu olmadan bu ko-
I nuyu düzeltebilirler. Bunun şöyle düzenlenmesi ge-
I rekii' sanıyorum : 

I «Bu Kanunun uygulanmasında trafik hizmetleri 
I açısından İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde çalış-
I ması gereken ilgili bakanlık ve kuruluşlarla, beledi-
I yelerin görev, yetki ve sorumluluklarının esasları iş-
I birliğini 'sağlayacak biçimde yönetmelikle düzenle-
I nir.» 
I Sanıyorum, 4 üncü maddedeki esasla da çelişme-
I yecek ve ona uyum içerisinde olacak düzenleme bu 
I nitelikte olmak gerekir. Bunu sözlü olarak arz edi-
I yorum, eğer katılırlarsa, kendilerine yazılı olarak da 
I yardımcı olabilirim. 
I Arz ederim. 

I BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Tan. 
I Sayın Komisyon, görüşünüzü rica ediyorum. 

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

I MİREL — Sayın Başkanım, Sayın Tan'ın düzenle-
I mesi daha uygun olacaktır; katılıyoruz. 

I BAŞKAN — O zaman bir önerge bekleyelim 
I efendim veya yazdırsınlar, Komisyon metni olarak 
1 bize veriniz efendim. 
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Sayın Tan, lütfen yazınız bekleyelim. 
M. FEVZt UYGUNER — Efendim, Komisyon 

maddeyi geri alsın. 
BAŞKAN — Efendim, maddeyi de geri almak 

suretiyle... 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-, 
MİREL — Efendim, maddeyi geri alalım; müsa
ade ederseniz tânzim edip, takdim edelim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Hükümet, maddenin geri alınmasına siz de 
katılıyor musunuz?. 
1 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 
GÖRGÜLÜ — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Yeni düzenleme yapılması maksadı ile 130 uncu 

madde geri istenmektedir ve Komisyona gönderil
miştir. 

131 inci maddeyi okutuyorum efendim. 
Kâğıtların ve plakaların basım ve dağıtımı 

MADDE 131. — Trafik Şube ve Bürolarında kul
lanılması ve iş sahiplerine verilmesi gerekli kıymetli 
kâğıtlar dışındaki basılı kâğıtlarla plakaların çeşitleri 
nicelik ve nitelikleri İçişleri, Maliye, Bayındırlık ve 
Ulaştırma Bakanlıklarınca tespit edilir. 

Bu basılı kâğıtlar ve plakalar Türk Polis Teşki
latını Güçlendirme Vakfı tarafından bastırılarak, İçiş
leri, Maliye ve Vakıfça müştereken tespit edilecek 
bedeller üzerinden dağıtımı sağlanır. 

BAŞKAN — 131 inci madde üzerinde söz iste
yen sayın üyeler lütfen adlarını yazdırsınlar efen
dim. 

Sayın Fırat ve Sayın Kırcalı söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, saygıdeğer 

arkadaşlarım; 
Trafikle ilgili kâğıtların ve plâkaların basımı ve 

dağıtılması, hepinizin de malumu olduğu üzere, bu
güne kadar Şoförler Cemiyeti tarafından ülke dü
zeyinde yapılmakta idi. Yeni gelen düzenleme, bu 
basılı kâğıt ve plakaların dağıtımını doğrudan doğ
ruya vakfa almaktadır. 

Eski uygulamanın hatalı tarafları muhakkak ki 
var idi ve ayrıca eski uygulamada bir birlik de mev
cut değildi. Muhtelif yerlerde, plâka fiyatlarında ve 
basılı kâğıt fiyatlarında farklılıklar var idi. Ayrıca, 
ufak tefek suiistimal olduğu noktalar da mevcut ol
duğu zaman zaman görülmüştür. Ancak, şimdi dü
zenin tümünü birden değiştiriyoruz ve şimdiye kadar 

bu görevi yapan bir kuruluştan görevin tümünü alı
yoruz ve vakfa veriyoruz. 

Burada üzerinde durulması gereken hususlardan 
bir tanesi; acaba hizmette bir aksaklık meydana ge
lecek midir? 

İkincisi, daha önce teşkil edilmiş olan kadronun 
bundan sonraki durumu ne olacaktır? 

Ben şahsen bu konuda da Sayın Komisyonun bir 
daha konunun üzerine eğilerek, mümkünse bir ara 
yol bulunmasını ve hizmeti en iyi en tutarlı şekilde 
halka getirecek olan teşkilatın seçilerek ona veril
mesini ve 'halkın mümkün mertebe bunu rahat, ko
lay ve ucuz olarak temin etmesinin sağlanmasının 
nasıl olacağı üzerinde bir daha durularak en iyi -şekli 
ile getirilmesini; yani maddenin Komisyonca geri alı
narak tekrar gözden geçirilmesini talep ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Kırcalı buyurun. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan, sayın üyeler; 

Efendim Sayın Fırat konuyu oldukça ayrıntıya 
getirerek açıklamış bulunuyorlar. Ben yalnız huku
kî yönden bazı ilavelerde bulunacağım. 

6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kabul 
edildiği zaman, bunda şimdi incelemekte bulunduğu
muz hükme benzer bir hüküm yoktu. Bilahara bu 
13.5.1964 tarihli ve 471 sayılı bir Kanunla ek bir 
madde olarak Trafik Kanununa ilave edilmiş bulu
nuyor. Bu maddede, 119 uncu maddede sayılan hiz
metlerden trafik şube ve bürolarında kullanılması ve 
iş sahiplerine verilmesi gerekli kıymetli kâğıtlar dı
şındaki basılı kâğıtlarla, plakalara ait hüküm ve bu
na ait işler doğrudan doğruya Türkiye Şoförler ve 
Otomobilciler Federasyonuna veriliyor idi. O tarihte 
Kanun bu şekilde çıkmış idi ve bu, bugüne kadar 
devam etmiş bulunuyor. 

Yalnız, tabiatıyla Federasyon bu ücretleri alırken 
İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere, diğer resmî ku
ruluşların tespit etmiş olacakları rakamlar üzerinden 
Kanun hükmüne göre vatandaştan ücret tahsil edi
yorlar ve bunu da mümkün olduğu kadar ucuz yapı
yorlardı. Bundan dolayı bir şikâyet var mı?.. Ben bil
miyorum. 

Maddenin bu değişikliğe ait gerekçesine baktım. 
Niçin bu değişiklik yapılıyor? Vaktiyle bir Federas
yona bu vazife verilmiş, o Federasyon bugüne kadar 
bunu gerçekleştirmiş, niçin birden bir anda bu Fe
derasyondan bu hizmet alınıyor diye baktım. Madde 
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gerekçesinde «Yeteri kadar madde açıktır, söylene
cek başka şey yoktur.» şeklinde bir ifade var. 

Şimdi, Sayın Komisyonumuzun, Sayın Hükü
metimizin Tasarının bu maddesini ve haklılığını açık
lamaları lazım. Aksi takdirde biz alışılmış bulunan 
ve şikâyet konusu olmayan bir hususun ve Türki
ye'ye yayılmış bir teşkilat tarafından yürütülen bir 
hususun, bir konunun; bu teşkilatın elinden alınma
sını, yarı resmî bir teşkilatın, kamu kuruluşu niteli
ğinde olan bu teşkilatın elinden alınmasını haksız 
bulamayacağız. 

Saygılarımla' arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Komisyon, mevcut konuşmalara bir .ceva

bınız olacak mı efendim?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, IÇÎSLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MÎREL — Sayın Başkanım, bu konuda önergeler 
var. Önergeler üzerinde cevap arz edeceğiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Savın Hükümet, buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 

GÖRGÜLÜ — Biz de önergeler sırasında cevap ve
receğiz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Savın Görgülü. 
Sayın üyeler, bu madde ile ilgili olarak soru sor

mak isteyen sayın üyemiz var mı efendim?.. 
İBRAHİM ŞENOCAK — İzin verir misiniz Sa

yın Başkan... 
BALKAN — Buvurun efendim. 
İBRAHİM SENOCAK — Bir Kanun içerisinde 

üç tane fon, bir tane döner sermaye, bir de Polis 
Teşkilatını Güçlendirme Vakfı olmak üzere para iş
lerine bakacak beş tane teşkilat bulunmaktadır. 

Acaba, bunların hepsini ceplerine koysalar bir
birlerine karıştırmayacaklar mıdır?.. Bu kadar çeşitli 
fonu, döner sermayeyi polis teşkilatı nasıl kullana
caktır, birbirine karıştırmayacak mû.. 

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

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI OEMI-
REL — Sayın Başkanım; bir tanesi Garantti Fonu
dur. Ticaret Bakanlığının tedviri ile koordinesi ile ku
rulacaktır. Bir tanesi Polis Güçlendirme Vakfı'dır. 
O avrı bir kuruluştur, fon değildir, tamamen bir va
kıftır. Bir de Trafik Eğitim ve Gelişltirme Vakfı var. 
Bu Emniyet Genel Müdürlüğünün kontrolünde ve de
netiminde olacaktır. Birbirine karışmayacaktır bunlar, 
tamamen... 

İBRAHİM ŞENOCAK — Ben tamamlayayım Sa
yın Başkan izninizle. Kamu Araçları Garanti Fonu, 
Döner Sermaye ve Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fo
nu lOİmak üzeredir. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DEMİ-
REL — Efendim, Kamu Araçları Garanti Fonu da 
yine halen Maliye Bakanlığı bünyesinde işlemekte ve 
bütçede yeri olan bir fondur. Doğrudan doğruya bir
biri ile alakası yoktur, ayrı ayrı müesseselerdir; arz 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan bir soru 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Uyguner buyurun efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, Sayın 

Komisyondan ve Sayın Hükümetten bir hususu öğ
renmek istedim. Bu maddede bahsi geçen basılı evrakı 
şimdiye kadar bastırmakta olan kuruluş herhangi bir 
hata yapmış mıdır, hizmette bir aksama olmuş mudur 
ve fona aktarılması değişikliğine neden gerek görül
müştür?.. Bunların açıklanmasını arz ekliyorum. Say
gılarımla. 

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

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMPSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DEMİ-
REL — Önergeler sırasında cevap vereceğiz; ama 
aksama olmuştur ve Sayın Görgülü dalha açık bilgi ve
recektir; arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Görgülü, buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 
GÖRGÜLÜ — izniniz olursa önergeler sırasında arz 
edeyim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Oldu efendim, teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, bu madde ile ilgili önergeler var; 

okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 397 Sıra Sayılı Karayolları Tra

fik Kanun Tasarısının, Komisyon metninde 131 inci ve 
dolayısıyla ona atıfta bulunduğu Hükümet metninde 
119 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde tanzimini saygı 
ile öneririm. 

«Trafik şube veya bürolarında işleri icabı iş sa
hiplerince verilmesi, kullanılması lüzumlu basılı kâğıt
larla, plakaların cins ve nevileri İçişleri, Bayındırlık 
Bakanlığınca tespit edilir. 
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Bu basılı kâğıtlarla plakalar Türkiye Şoförler ve 
Otomobilciler Federasyonunca birlikte tespit edilecek 
bedel mukabilinde il merkezlerinde veya kanunî kad
rosu bulunan ilçelerde aidi geçen Federasyonca verilir. 

'Bu basılı kâğıtlar ve plakaların satışının Federas
yona sağladığı net gelirin 1/4'ü Trafik Hizmetlerini 
Geliştirme Fonuna, 1/4'ü de Türk Polis Teşkilatını 
Güçlendirme Vakfına tahsis olunur.» 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Karayolları Trafik Kanun Ta

sarısının 131 inci maddesinin ikinci fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve (teklif, ederim. 

Nurettin ÂYANOĞLU 

«iBu basılı kâğıtlar ile plakalar Türkiye Şoförler 
ve Otomobilciler Federasyonunca bastırılır ve maliyet
leri nazarı itibare alınmak suretiyle İçişleri, Bayındır
lık Bakanlıkları ile Türkiye Şoförler ve Otomobilci
ler Federasyonunca müştereken tespit edilecek bedel 
mukabilinde il merkezlerinde veya kanunî kadrosu 
bulunan ilçelerde Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonunca dağıtımı sağlanır. 

Bu basılı kâğıtlar ile plakalardan elde edilen ge
lirin % 25'i Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vak
fına verilir.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 397 Sıra Sayılı Kanun Tasa

rısının 131 inci maddesi ikinci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla, 

Zeki ÖZKAYA A. Fehmi KUZUOĞLU 
Lütfullah TOSYALI Hayri SEÇKİN 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 

«Bu basılı kâğıt ve plakalar, Türkiye Şoförler ve 
Otomobilciler Federasyonu tarafından bastırılarak iç
işleri, Maliye 'Bakanlıkları ve Federasyonca müştere
ken tespit edilecek bedeller üzerinden il ve ilçelere da
ğıtımı sağlanır. Elde edilecek net kârın yüzde yirmisi 
Federasyona, kalanı da Türk Polis Teşkilatını Güç
lendirme Vakfına verilir. 

Bu hususlar İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca dü
zenlenecek yönetmelikle düzenlenir.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Karayolları Trafik Kanun Ta

sarısının 131 inci maddesinin ikinci fıkrasının aşağı
daki biçimde değiştirilmesini arz ederim. 

Kamer GENÇ 

«Bu basılı kâğıtlar ve plakalar, Türkiye Şoförler 
ve Otomobilciler Federasyonunca bastırılarak içiş
leri, Maliye ve Federasyonca müştereken tespit edile
cek bedeller üzerinden dağıtımı sağlanır.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Karayolları Trafik Kanun Ta

sarısının 131 inci maddesinin ikinci fıkrasının Tasa
rıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Halil AKAYDIN E. YıMırım AVCI 
Aydemir AŞKIN M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Sayın üveler; en aykırı önerge Sayın 
Aşkın, Sayın Akaydın'ın imzaları bulunan önergedir. 
tkinci fıkranın tamamen metlinden çıkarılması istenil
mektedir. 

Sayın Aşkın, siz mi açıklama yapacaksınız efen
dim?... 

AYDEMİR AŞKIN — Bir düzeltime yapacağım 
Sayın Başkanım önerge hakkında. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Aşkın. 

AYDEMİR AŞKIN — Dört arkadaş olarak ver
miş olduğumuz önergede bu hususun çıkarılması ta
biri eski sistemin devamı anlamında verilmiştir. Eğer 
önerge böyle anlaşılmıyorsa önergemizi geri alıyo
ruz, 

BAŞKAN — Efendim, fıkra çıkarılınca birinci fık
ra yerinde kalacaktır ve «... gerekli kıymetli kâğıt
lar dışındaki basılı kâğıtlarla plakaların çeşitleri, ni
celik ve nitelikleri İçişleri, Maliye, Bavındırlık ve 
Ulaştırma Bakanlıklarınca tespit edilir.» şeklinde ka
tacaktır. Eğer bu durumu siz, eskinin kalması biçi
minde anlamıyorsanız, zaten geri alacaksınız demek
tir. önergenizi geri alıyor musunuz?... 

AYDEMİR AŞKIN — önergemizi geri alıyoruz 
Gayın Başkanım. 

BAŞKAN — önergenizi geri aldığınıza göre, iş
lemden ' kaldırılmıştır. 

Sayın Çakmakçı, bir açıklamanız olacak mı efen
dim?... 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Evet Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, Da
nışıma Meclisinin sayın üyeleri; 

Bu basılı' kâğıtlar, ehliyetname, muayene cüzdanı, 
boş vesikaların ve plakaların kimin tarafından ya
pılıp dağıtılacağı, tespit edilen bedeli mukabilinde 
471 sayılı Kanuna 1964 yılında getirilen 'bir ek mad-
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d!e gereğince bu işin tedv>iri, geliri vars'a da geliri Tür
kiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna veril
miş idi. Bu maddenin yeniden düzenlenmesi sırasın
da görüldüğü gibi Türkiye Şoförler ve Ötoimdbilciler 
Federasyonunun bu işi iyi yönetmediği, belki galip 
bir ihtimalle fazlaca 'kontrol edilemediği için gelirler 
temin ettiği, gibi birtakım düşüncelerle bu tamamen 
tasvi'ye edilerek simidi yepyeni bîr teşkilata, 119 un
cu madde ile Güçlendirme Vakfı tarafından bastırı
lır, satılır hale gdtiritmişttir̂  

Bu halde, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Fe
derasyonunun bugün Türkiye düzeyinde, 67 ilden 
gayri kazaları da sayarsak 400 - 500 adet kurulmuş 
teşkilatı varıdır. Bu teşkilat için ilk nazarda denecek
tir ki, «Gelişi güzel bu kıymetli evrakı satar, vatan
daş istismar eder...» Hayır. 471 sayılı Kanun bu ba
sılı kâğıtların ve plakaların îçişleri, Bayındırlık Ba
kanlıkları ve Federasyonca tespit edilen bedellerine 
göre dağıtılacağını amirdir; başıboş değildir. Bugüne 
kadar bir başı boşluk hissedilimişse; bir müessesenin 
kötülüğünden ziyade iyi kontrol edilemediği meselesi 
başka şey, bizzati müessesenin iyi kontrol edilemedi
ğinden dolayı doğan sancılardan bahisle temelli kat
ledilmesi başka şeydir. 

Ben önergemde, hazır böyle bir teşkilat varken, 
hazır eski girdilerle basılmış belki 300 - 400 bin basılı 
evrakı varken, ki, «Türkiye Şoförler ve Otomobilci
ler Federasyonu» diye ehliyetlerimizin üzerinde dalhi 
yazıyor, denecektir ki, bunu vakıf girdileri bedeliyle 
devralacak, aynı şekilde iş sahiplerine verecektir... 
E, üstünde Federasyon yazan bu ehliyetleri tamamen 
çöpe atmak lazımdır. Bunlar zamanında 10-15 lira
ya mal olmuştur, henüz tükenmemiştir; yaptığımız 
tespitlerde bize yanlış 'bilgi vermiyorlarsa. 

O halde ne yapmalıdır?.. Bütün bu 'basılı evrakın 
tamamen geliri, kontrol altında da olsa Federasyona 
gitmektense, yahut tamamen geliri Polis Güçlendir
me Vakfına verilip, kurulmuş bir Federasyonu te
melli gelir kaynaklarından 'hava almayacak şekilde 
hayat hakkı tanınmadan boğulmaktansa, orta yolu 
bulmak için 'bir önerge verdim. Bu önergede, bu ba
sılı kâğıtlar yine iki Bakanlığın ve Federasyonun 
kontrolü azîmî satış fiyatı ile ilgililerine teslim edilir, 
mak'buz mukabili elde edilen gelirin bir yıllık tutarı 
4'e bölünür; 1/4'ü Polis Güçlendirme Vakfına, 1/4'ü 
Trafik Hizmetlerini GeTiştJirme Fonuna (129 uncu 
maddedeki), külfetini tamamen federasyon çekecek
tir; federasyonun teşkilatı bunu disltribüye edecektir, 
elde edilen gelirin 1/4'ü Trafik Hizmetlerini Geliş

tirme Fonuna (ki, sinyalizasyon vesair işaretlerin ya
pılması için konulmuş bir fondur), 1/4'ü Polis Teşki
latının Güçlendirme Vakfına, geri kalan yarısı da 'bu 
külfeti öteden beri çeken, şimdiye kadar yüzde yü
züne tesahüb eden Federasyona verilir. 

Bunun en güzel neticesi şudur: Yeniden bir teş
kilatlanma olmayacaktır. Komisyonda sorduk; hazır 
oturmuş !bir teşkilatı şu mülahaza ile tamamen kal
dırıyoruz. Maliye 'bu işe talip değil; 500 - 600 yerde 
kim dağıtacak, satacak bunu? Diyarbakır'dan, Hak
kari'den, Siirt'ten ehliyet alacak olanlar, ana depo 
Devlet Malzeme Ofisi gibi, falan yerdedir diye ora
lardan mı bu evrak alınacak? Şimdiye kadarki da
ğıtımda 'bir tıkanma olmamış. Ancak gelirler iyi yön
lendirilmemiş veya çok kazanılmış gibi birtakım mü
lahazalardan öteye geçmiyor, getirilen eleştiriler. O 
halde bunu daha iyi kontrol edelim, fahiş fiyatla al
mamaları Bakanlığın tarifesidir, kontrolü da pekala 
yapılabilir. Elde edilen geliri de, zahmetini aynı Fe
derasyon hiç bir ek teşkilât masrafı Devlete mal 
olmadan yine çeksin, gelirinin yarısını dötte bir, 
dörtte bir olarak hayırlı fonlara da aktaralım, eski 
statü ıslalh edilerek böylece devam etsin. Bu zanne
diyorum bir orta yoldur. Oylarınızı bekliyorum. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
önergenin lebinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. 
Sayın Parlak lehinde, Sayın Uyguner aleyhinde 

sioz almış bulunuyorlar. 
Sayın Parlak buyurun efendim. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; 

Görüşmekte olduğumuz Tasarının günlerden beri 
kulislerde de tartışılan en önemli maddelerinden bi
risine gelmiş bulunmaktayız. Sayın Kırcalı'nın mad
denin tümü üzerinde yaptığı konuşmasında da ifade 
buyurduğu gibi, özellikle bendeniz de bu gerekçeyi 
aradım, Tasanda bulamadım, ilgililere de sordum; 
fakat yeterli bir gerekçe bugüne kadar şahsen bula
madım. 'Geçmişte yapılan uygulamada mutlaka bazı 
aksaklıkların olduğu hesaba katılmış ve bu düşün
celerle tümüyle meslek kuruluşunun devre dışı edil
diği ve ana gelir kaynaklarının, temelini teşkil eden 
bu maddenin bu şekilde tanzimi ile Meclise getiril
miştir. 

Böyle olunca akla şu geliyor; Acaba, yeterli bir 
gerekçe olmadığına göre, Türk Polis Teşkilatını Güç
lendirme Vakfı için sadece bir kaynak mı aranmış?.. 
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Akla 'bu geliyor. Yoksa geçmişteki uygulamada ak
saklık varsa, bunu düzeltme yolu tamamiyie kayna
ğı kurutmak değil, birtakım kontrol mekan'izmaları-
nın işletilmesiyle mümkün olabilirdi. 

Şimdi, buna benzer zannedersem diğer meslek 
kuruluş'Iarında da bu türlü basılı kâğıtların veya 
benzeri evrakların bastırıldığı veya oradan temin et
tirildiği balen vardır; piyasada da devam etmekte
dir. Bu Ticaret Odalarında var, Sanayi Odalarında 
olması lazım, Ziraat Odalarında olması gerekir. Bu 
'Şoförler Cemiyetindeki giderler kadar olmasa dahi, 
belirli ölçüde diğer meslek kuruluşlarında da bu tür 
uygulamalar söz konusudur. 

Şimdi, Arkadaşımız Sayın Güngör Çakmakçı'nın 
önergesi, kendilerinin de ifadesiyle bir orta yol bul
maktadır. Meslek kuruluşu bu görevi yaparken, bu
güne kadar bir şikayet; yani vatandaşın temini açı
sından, diğer mahzurları varsa belki kontrolsüzlükten 
veya yeteri kadar denetimin sağlanamaması, bu yol
ların bulunamamış olmasından dolayı olmuş olabilir. 
Önerge bunu da giderici bir tarz ortaya koymakta
dır. Elde edilecek hâsılatın 1/4'ü Tüfk Polis Teşki
latına, 1/4'ü de Trafik Hizmetleri Fonunda kulla
nılmak üzere ayrılacak, geriye kalan 2/4'ü; yani ya
rısı da bugüne kadar yaşayan meslek kuruluşuna 
bırakılmış olacaktır. 

Bu ne sağlayacaktır?... Eğer, demin de arz etme
ye çalıştığım gibi, Vakfa ve diğer hizmetlere bir kay
nak bulunması ise, bu yoldan belirli ölçüde sağlan
mış olacaktır. Meslek kuruluşunun bu alandaki gi
derleri mutlaka daha sağlıklı denetim altında tutul
masına ihtiyaç hissedilecektir ve bunun yıllık hâsı
latlar olarak kesin bir şekilde ortaya dökülmesi de 
her zaman mümkün olacaktır. 

Bu sebeplerle, maddenin bu önergeye uygun bir 
şekilde ̂ tanziminde yarar olduğu kanaatinde olduğu
mu yüksek takdirlerinize arz eder, teşekkür ederim 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
Sayın Uyguner, buyurunuz efendim. 
M. FEVZÎ UYGUNER — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Görüşmekte olduğumuz maddede, Polis Teşkila

tını Güçlendirme Vakfına bir gelir sağlanmak iste
niyor. 

Polis Teşkilatı Türkiye'nin güvenlik işleriyle gö
revli başlıca büyük kuruluşudur. Bu belki bu mak
satla getirilmiştir. Hepimiz arzu ederiz, Polis Teşki
latı güçlü olsun, kuvvetli olsun, bilgili olsun, mües-
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sir olsun; fakat Polis Teşkilatını Güçlendirme Vak
fının güçlendirilmesinin yolu bu değildir. 

Bu hatayı biz ikinci defa işlemek yolundayız. Hü
kümet bu yolda bir tasarı getirmiştir ve Komisyon 
da kabul etmiştir. Daha evvel hatırlayacaksınız Millî 
Eğitim Bakanlığınca bastırılması ve tevzii hususun
da hükümler getirilmişti ve bu Tasarı içerisinde yer 
alan hükümlerden birisi de burada pek çok itiraz
lara yol açmıştı; yani orada da Millî Eğitim Bakan
lığı Teşkilatı Vakfına bir pay çıkarılmıştı;'daha doğ
rusu basılı kâğıtların gelirlerinin tamamı Millî Eği
tim Vakfına bırakılmıştı. 

Burada aynı hata geliyor, ileride pek çokları da 
gelecektir. Bakacaksınız, Türkiye'de kurulmuş bir
çok vakıflar harekete geçeceklerdir, birbirinin peşi 
sıra, bazıları Hükümeti zorlayacaklardır, bazıları Par
lamentoyu zorlayacaklardır ve bu vakıfların her biri 
gelirlerden bir kısım pay koparmak, pay çıkarmak 
yoluna gireceklerdir. Burada da bakın bu durum 
ikinci defa karşımıza gelmektedir ve bugün sırada 
Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı vardır. 

Ben size başkalarını da söyleyeyim: Bu Trafik Ka
nununun uygulanmasında Adalet Teşkilatına da 
önemli görevler düşmektedir; yani yarı yarıya bu 
Trafik Kanununu Adlî Teşkilat uygulayacaktır, «sav
cılıklar dava açacaktır, mahkemeler davalara baka
caktır» gibi. Bir de Adalet Teşkilatını Güçlendirme 
Vakfı vardır; niçin oraya bir pay çıkarmıyoruz?.. 
Bununla da kalmayacaktır, Kanunda hükümler yer 
aldı, dün ve evvelki gün münakaşasını yaptık, Millî 
Eğitim Bakanlığı da trafik eğitimi yaptıracaktır. Pe
ki, niçin Millî Eğitim Bakanlığı Vakfına bir pay çı
karmıyoruz?.. 

Vakıflar buna göre sıraya girecekler ve her biri 
bir pay çıkarmak isteyeceklerdir. Ben... 

BAŞKAN — Sayın Uyguner; bir dakikanızı rica 
etmek istiyorum. Şu anda Sayın Çakmakçı vermiş 
olduğu önerge ile gelirin % 50 sinin Türkiye Şoför
ler ve Otomobilciler Federasyonuna bırakılmasını 
öngörmektedir; yani vakfa bırakma keyfiyeti; zaten 
«Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı» diye bir 
vakıf kurulmuş, bu Vakıf mevcut; ona da % 25 bı
rakılmayı öngörüyor; yani ona mı karşısınız?.. 

M. FEVZİ UYGUNER — Ona karşıyım efen
dim. 

'BAŞKAN — Tamam mı Şoförler Derneğine bı
rakılsın diyorsunuz?.. 
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M. FEVZİ UYGUNER — % 25 inin fona akta- I 
rılması bence normaldir; ancak Vakfa hiç para ay- I 
rılmayarak % 75 inin Şoförler ve Otomobilciler Fe- I 
derasyonuna bırakılmasını öngörmekteyim. Vakıf- I 
larla kanunla özel gelir kaynağı sağlanmasına kar
şıyım. I 

Saygılarımla arz ederim. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim; Sayın Çakmakçı gelirin % 25'inin Vak- I 

fa 'bırakılmasını öngördüğü için, «Vakfa hiç bırakıl- I 
masın» demektedir Sayın Uyguner; 'bu nedenle öner- I 
genin aleyhindeler efendim. I 

Sayın Komisyon, buyurun efendim.- I 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MtREL — Sayın Başkanım, muhterem arkadaşlar; 

Türkiye çapında Türk Polis Teşkilatını Güçlen
dirme amacıyla kurulmuş olan bir Vakfın gelir kay- I 
nağını sağlamak düşüncesiyle bu madde getirilmiş- I 
tir. 

t I 
Türk Trafik Teşkilatı, trafik polisi, bu Kanunun 

yüklediği büyük sorumluluk ve görevleri taşıyacaktır. I 
Bu görevleri etkin bir şekilde yerine getirebilmek, I 
araç-gereç ve modern malzemeye ihtiyaç göstermek- I 
tedir. Bunu da devlet bütçesiyle sağlamak mümkün I 
olamamaktadır. I 

Maddenin getiriliş amacı tamamen Türk Polis I 
Teşkilatının; yani devletin güvenlik kuvvetlerini güç- I 
lendirmek amacını taşımaktadır. Bu itibarla, basılı I 
kâğıtlardan ve plakalardan gelecek gelirin Türk Po- I 
lis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına bırakılmasını uy- I 
gun görüyoruz ve 'bu itibarla önergeye katılamıyoruz. I 

Arz ederim. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. I 
Sayın Hükümet, Önerge üzerindeki görüşünüzü I 

lütfedin efendim. I 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 

GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan; 
«IDevlet hizmeti devlet organları eliyle yürütü- I 

lür» ilkesinden hareket ederek, aslında Tasarıda ne- I 
den Federasyondan alınmayı öngörmüştür?... Bu tek- I 
life karşıyız; onu izniriizie bir iki cümleyle arz etmek 
istiyorum. I 

Gerçekten biz bu maddeyi hazırlarken böyle bel
li paylarla, önerge sahibi Sayın Çakmakçı'nın istika- I 
metinde değil, aslında devletin sebep olduğu bir işlem
den doğan plaka, basılı evrak gibi konuların devletin 
gelirleri arasında yer alması Hükümet olarak, ilke J 
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olarak benimsen'mişitir. Nitekim, ehliyet ve ruhsatna
meler Maliye Bakanlığımıza alınmak suretiyle geliri 
devletin kasasına girmeye başlamıştır. 

Plakalar konusunda burada arza zaman olmadığı 
için aslında uygulaimadaki büyük sıkıntılar da göz 
önünde bulundurulmak suretiyle, herhangi bir fe
derasyonla ya da dernekle bu hizmetlerin yürütülme
sinin normal olmayacağı sonucuna varıldı. 

Burada sayın üyeler genellikle bunların sebepleri
ni sordular. Gerçekten devlete ait olması gereken bir 
gelirin Federasyon veya derneğe ait olmasının sa
kıncaları ortadadır. 

Vakfa gelince : 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Polis Vakfı aslında, üyeleri sadece polisin birinci 

dereceli emniyet müdürlerinden ibaret bir kuruluş
tur. İçinde sadece meslek mensupları vardır ve biz as
lında bu Vakfa büyük oranda gelir sağlamak amacıy
la da bunu öngörüyoruz değiliz. Vakıf belli fiyatlar
la üzerine yapacağı birkaç liralık zamla 'bunları sat-
svn; ama vatandaşın eline bu evraklar daha ucuza 
geçsin diye yaptık. 

Filhakika, Sayın Çakmakçı'nın da belirttiği gibi, 
Şoförler Federasyonuna tarifeyi veren de resmî ku
ruluşlardır; ancaik biz bu tarifeyi verirken mutlaka 
Federasyonun, Derneğin yaptığı zarurî masraflara, iş
letme giderlerine, personel imkânlarına, araç - gere
cini de dikkate almak suretiyle elbetteki aradaki ma
liyetin üzerine daha büyük fark sağlayan bir miktar 
koyuyoruz. Bunu koymak zorundayız; aksi takdirde 
dernek eliyle bütün Türkiye çapında bunun yönlen
dirilmesi mümkün değil; ama şümdi yapmakta oldu
ğumuz; bunun Vakfa verilmesi halinde, Vakıf bunu 
1 000 kuruşa yapacaksa, onun üzerine ilave edeceği 
birkaç kuruşla, Trafik Büroları emrinde depolayıp, 
Trafik Bürolarına gelen vatandaş işlemini 'bitirdiği 
zaman, Maliyeden, Defterdarlıktan koşup arama sir 
kıntılarını da dikkate alarak; Maliyeye vermekten 
bunun için sarfınazar edildi ve Vakıf eİivle, çok cü
zi bir fiyatla bu hizmetin yürütülebileceği düşünüldü. 

Sayın Başkan; 
Ayrıca, dörtte birinin Vakfa dörfltte birinin Geliş

tirme Fonuna gibi şeyler aslında Hükümetin amacını 
tam 'kapsamamaktadır. Çünkü bizim amacımız illaki 
Polis Vakfına bir gelir sağlamak değildir. Hizmeti 
vatandaşa daha ucuza sunabilme imkânlarıdır. Bu da 
tartışılmıştır; Maliyeye versek denilm'işftir. Maliyeci 
arkadaşlarımızla da konuşulmuştur. Maliyenin bunu 
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bastırıp satın alma gibi imkânları da onları güç du
ruma düşüreceği için, konuya böyle bir çözüm getiril
miştir. 

Sayım Başkan; 
Bendeniz Polis Vakfının Genel Başkanıyım Em

niyet Genel Müdürü olarak. Yalnız şunu kesinlikle 
değerli üyelere sunmak istiyorum; Vakfın Genel 
Başkanıyla Emniyet Genel Müdürlüğü arasında üç 
yıldan beri hiçbir organik bağ kurmadık. Yani, Vak
fın Başkanı olan kişi Vakfa yapılacak tahsilatla ilgili 
olarak eğer gelir kaynakları aramış olsaydı ve Genel 
Müdürlükle Vakıf Başkanlığı arasında organik bağ 
kurulsaydı, bu Vakıf bütün teşkilatıyla yılda 5-6 mil
yar para toplardı. Sizi temin ederim, bir karakolu
muzda Vakfımızın bir tek makbuzu yoktur. Polisten 
bir şeyler vererek gejir sağlamayı düşünmüyoruz. O 
yüzden bu hizmetin en belirgin örneğini de arz etme
me izin veriniz; silah ruhsatları Bakanlar Kurulu ka-
rarıvla bu Vakfa verilmiştir. Pasaportları bu Vakıf 
vermektedir; 25 liraya vermektedir. Vakıf bunu yap
mazdan önce vatandaş bir pasaport dilekçesini 750 -
1 000 lira arasında buluyordu. Üç yıldan beri hiçbir 
sıkıntı doğmamıştır. 

Sayın Başkan; 
Ayrıca bu Vakıf 2445 numaralı Kanunla kurul

muş bir vakıiftır ve demin arz ettiğim safiyane dü
şüncelerle kurulmuştur. Amacı, bu konuyu götüre
bilmektir. Danışıma Meclisimizin polisimize bu ko
nuda güveniyor olduğunu her zaman düşündük. Yü
ce Danışma Meclisimizin, 1981 yılı Bütçesindeki iyi 
mesajı en küçük karakolumuzun kapısında bile asılı 
bulunmaktadır, 

önergeve katılmadığımızı da bir kere daha say
gılarımla arz edi'yorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Görgülü. 
Sayın üyeler; Sayın Çakmakçı'nın önergesine Ko

misyon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. 
önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... önergenin dikkate alınma
sı kabul edilmiştir. 

\Sayın Âyanoğlu'nun önergesi sadece % 25'ini 
Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına vermeye 
ilişkindir. 

Sayın Âyanoğlu, bir açıklamanız olacak mı efen
dim?... Buyurun. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Evvela şunu arz etmek isterim ki, bu Kanun Ta
sarısı, neresinden bakarsanız bakınız, devamlı sürücü
ye, araç sahibini haksız gören cezalarla dolu ve tefer
ruata boğulmuş, yönetmeliklerde olması gereken hu
susların da yer verildiği bir tasarıdır. 

Bu hususu açıkladıktan sonra önergeme geliyo
rum : 471 sayılı Kanunla 1964 yılından beri uygulan
makta olan bu basılı evrak ve plakaların dağıtımı 
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunca 
yapılırken, bu kere Komisyon, inandırıcı bir gerekçe 
olmadan bu dağıtımı başka bir kuruluşa; yani Vakfa 
vermektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Gerekçeyi okuduğumuz zaman, basılı kâğıtların 

ve plakaların basımı işin'in şimdiye kadar Şoförler 
Derneğince yerine getirilmesi uygulamasının kötüye 
kullanılma, pahalı satılma, kontrol edilememe gibi se
beplere dayandırılmakta ve bu kuruluştan alınmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ben bu kanaatte değilim. Kötüye kullanma yönün

den; şimdiye kadar, ehliyet alan bütün arkadaşlar 
bilir ki, her zaman için her yerde bu kâğıtları bulma 
imkânına sahip olmuşuzdur ve karaborsadan da al
madık. 

Pahalı satma konusuna gelince : Halen mevcut, 
uygulanan, tatbikattaki olan fıkra şöyle : Fıkra, «... 
maliyetleri nazarı itibare alınmak suretiyle İçişleri, 
Bavındırlık Bakanları ile Türkiye Şoförler ve Otomo
bilciler Federasyonunca müştereken tespit edilecek 
bedel mukabilinde satılır.» demekteyim. Demek ki, 
pahalı satıma konusunda bir sürtüşme vevahutta her
hangi bir ihtilaf olmaması gerekir. Bunların fiyatla
rı Bakanlıklarca tespit edilmektedir. Tarife bellidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Gene Komisyon gerekçesinde uzun tartışmalar 

vapıldr&ını, Maliyenin bu görevi almak istemediğini 
belirtmektedir. 

Şimdi, mevcut bir kuruluş vardır; bu kuruluş 
bu işi yürütmektedir. Türkiye Şoförler ve Otomobil
ciler Federasyonu kamu kurumu niteliğinde meslekî 
bir kuruluştur. Bu dermekler, Hükümete verilen, 
Meclisimizden çıkan yetki kanunuyla yeniden düzen
lenecek ve her türlü faaliyetleri de denetim altına 
alınacaktır. Bu Federasyonun Türkiye'nin her yerin
de, benden evvel görüşen Sayın Çakmakçı'nın da be
lirttiği gibi, bu işle görevlendirilmiş binlerce personeli 
ve teşkilatı bulunmaktadır. 

ı 
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Vermiş olduğum önergede kurulmuş, işleyen bir 
müesseseyi hemen ortadan kaldırmamak ve binler
ce kişiyi işsiz bırakmamak yönünden, eskiden olduğu 
gibi dağıtım ve pazarlama işinin Şoförler Derneğine 
bırakılmasını ve ancak bütün bu hizmetleri yapan Şo
förler Derneğinin elde edeceği kârının % 25'inin de 
Polis Güçlendirme Vakfına verilmesini önermiş bu
lunuyorum. 

Takdir Yüce Kurulundur. Saygılarımla arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Âyanoğlu. 
Sayın Âyanoğlu'nun önergesinin lehinde veya aley

hinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Sayın Komfeyon, Sayın Hükümet?... 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım; Sayın Âyamoğlu'nun 
önergesine daha evvel arz öttiğimiz nedenlerle ka

tılamıyoruz. 
Arz öderim. 
BAŞKAN — Teşekkür öderim. 
Sayın Hükümöt?... 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 

GÖRGÜLÜ — Katılamıyoruz. 
ıBAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Âyanoğlu'nun 

önergesine Komisyon ve Hükümet katılmadığını be
yan öfcmektedir. Önergenin dikkate alınıp alınmama
sı hususunu oylarınıza sunuyorum, Dikkate alınma
sını fcalbul edenler... Kabul öfcmeyenler... önergenin 

Sayın Özkaya, buyurun öfenldim. 
iSayım özk'aya, buyurunuz efendim'. 
ZEKİ ÖZKAYA — Sayın Başkan, değerli üye ar

kadaşlarım; 
Tasanda getürilen bu madde ile yepyeni bir dü

zenleme öngörülüyor : Trafik şubelerinde kullanılan 
basılı evrak ve plakalar ani denilecek bir değişimle, 
'bir formülle Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Fe
derasyonu ve Dernökleri elinden alınıyor, Türk Po
lis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına veriliyor. 

Bu yeni düzenleme beraberinde önemli sakıncalar 
ve büyük sıkıntılar gdtireedkıtir. Şöyle ki : 

Türkiyemizde bu alanda 20 yıldan beri 539 dernek 
meslekî bir kuruluş halinde ve yurt düzeyinde çalış
makta, hizmet vermektedir ve bu dernekler binler
ce personelin istiihdamını sağlamakla geniş bir çev- ı 
reye dayanmalktadır Bu hali ile bu madde yaklaşık 
bir milyon kişiyi ilgilendirmektedir. Bu madde, Ta
sarıda geldiği biçimiyle kanunlaşması halinde büyük 
bir kitle işsiz kalacak, o kadar ailelerde zarar gö
recek, belki de perişan olacaktır. 

'Buna ilavöten bu madde, 20 yıldan beri teessüs et
miş, oturmuş bir hakkın selbi, geri alınması ve hat
ta meslekî bir kuruluşun iptali, ortadan kaldırılması 
olayını gündeme götirmiş olacaktır. İnancımız odur 
ki, sakıncalı ve son derece katı olan bu, sonuca Sa
yın Komisyon ve Yüce Heyötiniz rıza göstermeyecek
tir. 

Bu anlayış ve nedenlerle önergemizin Sayın Ko
misyonca ve Yüce Heyötiniz tarafından tasvip ve ka
bulünü arz ve töklif ederiz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özkaya. 
Sayın Özkaya'nın önergesinin löhinde ve aleyhin

de söz isteyen sayın üye var mı?... 
A. FEHMİ KUZUOĞLU — Lehinde söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Löhinde konuşmak üzere buyuru

nuz Sayın Kuzuoğlu. 
A. FEHMİ KUZUOĞLU — Sayın Başkanım, 

sayın üyeler; 
Şimdi Sayın Genel Kurulumuz evvela Sayın Gün

gör Çakmakçı'nın önergesini kabul etmekle % 50'yi 
Federasyonda bıraktığ Sayın Âyanoğlu'nun önergesi
ni kabul etmekle de bu % 50'yi % 75'e çıkarttı. Şim
di, ben her ne kadar Sayın Zeki Özkaya'nın önerge
sine imza atmış bir şahıs olarak löhinde konuşuyor
sam da, ben %,20 nin lehinde konuşuyorum; diğer 
rakamların tamamen aleyhindeyim. Şu bakımdan 
efendim: 

Birincisi; daha evvel verilmiş bir hak... 
,'BAŞIKAN — Sayın 'Kuzuoğlu; şu anda sadece 

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna 
mevcut net gelirin % 20 sinin verilmesine ilişkin 
önergenin lehinde konuşabilirsiniz. 

Buyurun efendim. 
A. FEHMİ KUZUOĞLU — Evet efendim; onu 

arz ediyorum. Yalnız Sayın Genel Kurul daha evvel 
% 50'yi bağışladı, daha sonra bunu % 75'e çıkarttı. 
Şimdi ben % 20'yi nasıl savunacağım efendim? Ga
yet tabiî onun aleyhinde konuşarak savunacağım. 
(«Önergeyi geri al» sesleri). 

Hayır, önergeyi geri alma diye bir şey yok efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Lütfen müdahale etmeyiniz. 
A. FEHMİ KUZUOĞLU— Daha önce bu hak 

bu Federasyona nasıl verilmiş? Hepimiz bunu mükte-. 
sep hak olarak mütalaa ettik. Böyle federasyonların 
vazifeleri bu mudur; Devletin vazifesini yapmak mı
dır? IBu birincisi. 

— 76 — 
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Bütün katıldığım nokta şudur: IBu, Türkiye çapın
da teşkilatlanmıştır. îyi veya kötü bir miktar perso
nel kullanmaktadır. (Burada bu Teşkilattan istifade et
mek yararlı olacaktır. Masraflar çıktıktan sonra Fe
derasyona bu gelirden bir miktar para bırakmanın 
mantıkî olacağı düşüncesinden hareketle % 2ö'nin 
uygun olacağını; yoksa aksi halde her federasyona bu 
şekilde Devlet görevi vermeye kalkarsak, federasyonla
rın bir gün memleketi idare etmeye kalkacağını, (Özel
likle bu Federasyon daha önceki dönemlerde biliyor
sunuz Türkiye'de anahtar kapatmaya kadar gitmiş
tir.) siyasî faaliyet gösteren böyle federasyonlara da
ha büyük miktarda avantaj sağlanmasının uygun ol
mayacağını arz ederim. 

«BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MIREL — Sayın Başkanım; daha evvel arz ettiği
miz nedenlerle bu önergeye de katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet Temsilcisi? 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 

GÖRGÜLÜ.— Biz de katılamıyoruz Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Görgülü. 
Sayın üyeler; Sayın özkaya, Sayın IKuzuoğlu ve 

arkadaşlarının önergesine Komisyon ve Hükümet 
katılmadığını beyan etmektedir. 

önergenin dikkate alınıp alınmaması hususuna 
oylarınıza sunuyorum efendim. Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dik
kate alınması kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın Genc'in önergesinin lehinde veya aleyhin
de söz isteyen sayın üyemiz var mı efendim? 

M. FEVZİ UYGUNER — Lehinde söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Lehinde buyurun 'Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Dernekleri, 
Federasyonu ve Konfederasyonu kanunla kurulmuş 
kamu kurumu niteliğinde bir meslek teşekkülüdür, 
Şüphesiz bu meslek teşekkülünün birtakım aidatlar
dan ve kendi meslektaşlarından gelirleri vardır; fa
kat şimdiye kadar takip ettikleri yol itibariyle bu ba
sılı kâğıtlardan elde edilen gelirler Konfederasyonun 
gelirleri arasına girmiştir ve (Konfederasyon bu ge
lirlerden elde ettiği hâsılat ile hareket etmeye alışmış

tır. Yani, kurulu bir düzeni vardır, 'geliri ona göre 
ayarlanmıştır, masra'fları ona göre ayarlanmıştır. 

Vakıf ise: Vakıf bir özel teşebbüstür. Ben hiçbir 
zaman hiçbir vakfa kanunla bir fon veya para ayrıl
masını, gelir sağlanmasını tasvip edemiyorum; ama 
ben Türk Polis Teşkilâtını Güçlendirme Vakfına 
karşı değilim. Muhakkak ki, çok iyi gayelerle kurul
muştur ve teşkilatı güçlendirmek için çalışmaktadır., 
Bunda en ufak bir endişem ve şüphem yoktur. Benim 
tek itiraz ettiğim nokta; kanunla bir vakfa; hangi 
vakıf olursa olsun, isterse mensubu bulunduğum 
Adalet Teşkilâtını Güçlendirme Vakfı olsun, kanun
la buraya bir gelir sağlanmasına karşıyım. 

Bu bakımdan ben Vakfa herhangi bir pay ayrıl
masına karşı bulunuyorum. Önergenin lehindeyim. 
Önergenin kabulünü rica eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Komisyon, Sayın Genc'in önergesi üzerin

deki görüşünüz lütfen? 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MÎRBL — •Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN -r- Katılmıyorsunuz. 
Sayın Görgülü? 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRt 
GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan; biz de katılmıyoruz. 

Sayın Uyguner'in demin de belirttiği bir konu var, 
onu arz etmek istiyorum. 'Kanunla bir vakfa gelir 
sağlamamak tabiî doğru olabilir. Kanunen bir fede
rasyona veya derneğe de gelir sağlamak aynı şekilde 
doğru olmayabilir diye düşünüyoruz Sayın Başkan. 
Konuyu bu açıdan da değerlendirerek önergeye katıl
mıyoruz efendim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; Sayın Genc'in önergesine Komis

yon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. 
önergenin dikkate alınmasını kabul edenler.. Ka

bul etmeyenler... önergenin dikkate alınması kabul 
edilmemiştir efendim. 

Sayın üyeler; 131 inci maddeyi dikkate alınması 
kabul buyurulan önergelerle birlikte Komisyona 
gönderiyorum efendim. 

Bu arada Sayın İmren Aykut, Sayın Mehmet Ak
demir ve Sayın Mehmet Aydar'ın da önergelerinin 
İçtüzüğün 718 inci maddesinin ikinci fıkrasına ıgör» 
işleme konulması mümkün olmadığından, kendile
rine... 

77 — 
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MEHMET AYDAR — Usul hakkında söz rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, hüküm açıktır. Bu açık
lık karşısında işleme konulması mümkün değildir 
Sayın Aydar. 

MEHMET AYDAR — Usul hakkında söz isti
yorum efendim. 

'BAŞKAN — Sayın üyeler; Danışma Meclisinin 
122 nci (Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

«Kanun Tasarısı ve Teklifleri ve Komisyonlar
dan Gelen tşler» bölümünde yer alan Karayolları 
Trafik Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşmelere de
vam ediyoruz. 

1312 nci maddeyi okutuyorum1: 
'Bilgi işlem merkezinin faaliyeti 
MADDE 132. — Araçların sürücülerin ve trafik 

suçu işleyenlerin sicilleri, bunlara ait hukukî ve tek
nik değişiklikler ile diğer gerekli ve istatistik! bilgi
lere ait kayıtlar ve hizmetler Emniyet Genel Müdür
lüğü bünyesinde kurulacak iBilgi-işlem Merkezi tara
fından tutulur ve yürütülür. 

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

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

Soru sormak isteyen sayın üyemiz olmadığına 
göre, maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... 132 nci madde 
kabul edilmiştir. 

ıl33 üncü maddeyi okutuyorum: 
Araçların trafiğe çıkarılmalarında kısıtlama ve 

yasaklamalar 
MADDE 133. — Trafiğin ve karayolu yapısının 

büyük ölçüde etkilendiği karayollarında ikili ve çok 
taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere, ulus
lararası transit ve yurt içi taşımalar belirli gün ve
ya saatlerde kısıtlanabilir veya yasaklanabilir. 

Kısıtlama ve yasaklamalar Bayındırlık ve Ulaş
tırma Bakanlıklarının görüşü alınarak t çişleri Bakan
lığınca tespit ve ilan edildikten sonra uygulanır. 

BAŞKAN — Vermiyorum efendim; çünkü usu-
lî bir işlem yoktur. Müsaade buyurun efendim. 

MEHMET AYDAR — Yanlış yorumluyorsu
nuz Sayın IBaşkan. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Birleşime 20 dakika 
ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.40 

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

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

Soru isormak isteyen sayın üyemiz var mı?.. Yok. 
Maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler.... (Kabul etmeyenler... 133 üncü madde 
kabul edilmiştir. 

'134 üncü maddeyi okutuyorum': 
Okul ıgeçidi görevlisi. 
MADDE 134. — Okul geçitlerinde, trafik zabı-

tasınca verilmiş belgesi bulunan ve özel kıyafet ve
ya işaret taşıyan kişiler, görev sırasında trafik yönet-
timi açısından /görevli kişilerin yetkilerine sahiptir. 

Okul geçitlerinde görevli olarak çalışabileceklerde 
aranacak nitelikler, bunların hangi şartlarda, zaman 
ve sürelerle görev yapacakları, kıyafetleri veya taşı
yacakları işaretler ile diğer hususlar Yönetmelikte 
belirtilir. 

Okul geçidi görevlisinin talimatına uymayanlar 
hakkında duyuru üzerine trafik zabıtasınca, eylemi
ne uyan madde hükmüne göre işlem yapılır. 

BAŞKAN — 134 üncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üye yar mı? Yok. 

Sayın Komisyon, sayın Hükümet bir diyeceğiniz 
var mı?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Sayın 
Kurtoğlu. 

Buyurun Sayın Kurtoğlu. 
SERDA KURTOĞLU — Efendim, kenar baş

lıkta acaba basım hatası mı var diye öğrenmek iste
rim; her iki satırda da «Geçici» yazılmış da. 

İKlNCt OTURUM 
Açılma Saati : 17.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTtP ÜYELER: Erdoğan BAYIK, M. Talât SARAÇOĞLU 
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BAŞKAN — «Okul geçidi» efendim, biz öyle 
okuttuk, «Okul geçidi görevlisi» «geçici» değil de, 
«Okul geçidi görevlisi» olarak okuttuk. 

Maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunuyorum 
efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 134 
üncü madde kabul edilmiştir. 

135 inci maddeyi okutuyorum. 
Fahrî trafik müfettişliği 
MADDE 135. — Trafik düzeni, güvenliği ve 

denetimi konularında görevli ve yetkililere yardımcı 
olmak, teklif ve önerilerde bulunmak üzere; yüksek 
öğrenim görmüş, kırk yaşını bitirmiş, en az !beş yıl
lık B sınıfı sürücü belgesine sahip, kamu hizmetle
rinden yasaklı olmayan istekli kişilerden, Valilerin 
yaptıracakları inceleme sonucu durumu uygun gö 
rülenlere, Emniyet Genel Müdürünün teklifi ve iç
işleri Bakanının onayı ile iki yıl süreli «Fahrî Trafik 
Müfettişi» olarak görev verilebilir 

Bu hizmet fahrî ve ücretsizdir. 
Görevine kişisel çıkartan tfç'in veya kötüye kullan

dığı tespit edilen fahrî 'trafik müfettişleri 'beşfbin lira
dan onbin liraya kadar hafif para cezası ve iki aydan 
altı aya kadar hafif hapis cezası 'ile cezalandırılırlar. 

Ayrıca belgeleri iptal edilir. 
Fahrî Trafik Müfettişlerinin illere göre en az ve 

en çok sayıları, yetki ve sorumlulukları ile çalışma 
usullerine ait esaslar yönetmeliğinde belirlenir. 

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

Sayın Bayer, buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Efendim, ben Hü

kümete ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komis
yonuna fahrî trafik müfettişliğini yeniden maddeye 
koydukları için teşekkür ederim. Yalnız bir sualim 
var; fahrî trafik müfettişleri, valilerin teklifi üzerine 
yapılıyor. İller içinde mi fahrî trafik müfettişliği ya
pacak, yoksa Türkiye kapsamında mı yapacak?.. Bu 
açıklık yok maddede. Bunu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

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

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
M1REL — Sayın Başkanım, Sayın Bayer'e teşekkür 
ederiz. Fahrî trafik müfettişi, tabiî genellikle sürücü 
ehliyeti olan, otomobil kullanan kişilerdir ve gittik
leri yerlerde bu görevlerini yapabilmeleri için, Tür
kiye çapında yapmaları uygun olacaktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Affederseniz, «uygun olacaktır» de
diniz; yani kesin bir şey değil. «Kesin olarak Tür
kiye genelinde mi yapacaklar?..» diye soruyor. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MIREL — Maddede açıklık olmadığı için öyle söy
ledim, onu açıklamak istedim. Türkiye genelinde ya
pacaktır. Arz ederim. 

Ö3AŞKAN — Oldu efendim, teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, bu maddeyle ilgili bir önerge var, 

okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Trafik Kanun Tasarısının 135 inci maddesindeki 

fahrî trafik müfettişleri için konulan yaş haddinin 
30 olarak değiştirilmesini ve seçimlerinin «..Yaptıra
cakları inceleme sonucu ıdurumu uygun görülenler
den, valilerce teklif edilen, Emniyet Genel Müdürlü
ğünce uygun görülen ve İçişleri Bakanlığınca onay
lananlara iki yıl süreli «Fahrî Trafik Müfettişi» ola
rak görev verilebilir.» şeklinde düzeltilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İbrahim BARANGIL 

BAŞKAN — Sayın Barangil, bir açıklamanız ola
cak, buyurun efendim. 

İBRAHİM BARANGİL — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

Karayolları Trafik Kanun Tasarısının getirdiği ve 
çok iyi olarak nitelendirilen maddelerden bir tanesi 
de budur. Bu maddeyi getirdikleri için Sayın Hükü
mete ve kahul ederek huzurumuza getirdiği için de, 
Sayın Komisyona şahsım adına teşekkürlerimi ve 
şükranlarımı sunarım. 

Efendim, trafikte en mühim konulardan bir tane
si de denetimdir, malualiniz; ama bugün elde mev
cut teşkilatla Türkiye'nin her yerinde seyir halinde 
bulunan motorlu araçları denetlemek imkânı yoktur. 
Emniyet Genel Müdürlüğü, büyük yerlerde ve ana 
karterlerde değişik kıyafetle sivil giydirilmiş memur
larıyla bu denetim görevini gizli olarak sürücülere ta
nınmayacak şekilde başka kimselerle yapmak ihtiya
cını duymuştur; ama buna kadrosu müsait olmadığı 
için de tam yeterli olamamaktadır, işte bu madde, 
nitelikleri sayılan kişilere, karşılıksız olarak bu gö
revi fahrî olarak yapacak vatandaşlara yetki verme-
maddesidir. Ancak, önergemde, maddeden ayrı ol
madan; fakat maddeye daha büyük bir açıklık ge
tirmek üzere iki hususu teklif etmekteyim. 
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Maddede, falhrî trafik müfettişlerinin yaşı 40 ola
rak saptanmıştır. Ka'bul ettiğimiz Anayasa ve buna 
istinaden yapılan Seçim Kanununda da, Siyasî Par
tiler Kanununda da milletvekili seçilme yaşını bile 
30 olarak sınırlamıştık veyahut 30 yaş kabul etmiş
tik. Fahrî trafik müfettişliği için 40 yaş mecburiyeti 
biraz fazla gelmektedir. Ben, bunun bu gerekçeyle 
30 yaşa indirilmesini önermekteyim. 

Bir de bunların seçim ve teklifi konusu var. Mad
deden aynen okuyorum: «Valilerin yaptıracakları in
celeme sonucu durumu uygun görülenlere» deniyor. 
Burada valiler fahrî trafik müfettişliği için müracaat 
edenlerin durumlarını inceleyeceklerdir, bu en tabiî 
görevdir; ama valilere bir seçim hakkı tanımıyor. 
Bunları, durumu müsait olanların bir engeli olmayan
ların Emniyet Müdürlüğüne isimlerinin bildirilmesi 
gibi bir görev veriliyor. Hal'büki vali, vilayetlerde 
devletöin temsilcisidir. Türkiye çapında faihrî müfet
tişlik yapacak, yetki verilecek kişileri, yaptırdığı tah
kikat sonunda uygun görülenleri, vilayet olarak tek
lif etmeli, Emniyet Genel Müdürlüğünün bunlardan 
uygun görülenleri seçmesi, Bakanın ataması, onay
laması suretiyle maddenin tedvinini teklif eden bir 
önerge vermiş bulunuyorum. Madde o zaman aynen 
şöyle oluyor : «Yaptıracakları inceleme sonucu du
rumu uygun görülenlerden, valilerce teklif edilen, 
Emniyet Genel Müdürlüğünce uygun görülen ve İç
işleri Bakanınca onaylananlara iki yıl süreli fahrî 
trafik müfettişi olarak görev verilebilir.» şeklinde 
düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barangil. 
Sayın Barangirin önergesinin lehinde, aleyhinde 

söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, görüşünüzü lütfeder misiniz 

efendim?.. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım, bu konuda Sayın Gör
gülü cevap verecektir. Önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet, buyurun efendim, önerge üze

rindeki düşüncenizi. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 

GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan, biz de önergeye, arz 
edeceğim şu sebeplerle katılmıyoruz. 

40 yaş, aslında insan hayatında belli olgunluk dö
nemine rastlar. Bu sebeple, genç yaştaki heyecanlı in
sanlara fahrî müfettişlik gerçekten büyük sorumlu

luklar verecektir. Bugün mevzuatta böyle bir şey bu
lunmamasına rağmen, geçmişte Emniyet Genel Mü
dürlüğü bunun uygulamasını da yapmıştır. İdarî emir
lerle falhrî trafik müfettişi görevlendirmiştir. Çok say
gıdeğer mesleğe sahip bazı kişilerin de duygularına 
kapılmak suretiyle bazen gerçekten bu sistemi yan
lış şekilde kullandıkları görülmüştür. Bunun için, yaş 
konusunda gerek Hükümet düzeyinde, gerekse Yük
sek KbmÜsyönda uzun uzun tartışılarak bu yaşın böy
le kalması uygun bulunmuştur. 

Aynıca, «Durumu uygun görülenlerin valilerce 
teklif edilen, Emniyet Genel Müdürlüğünce uygun 
görülenler...» deyimine de katılamıyoruz. Çünkü Sa
yın Başkan, Emniyet Genel Müdürlüğünce uygun gö
rülmek demek, Bakana bir şey bırakmamak demek
tir; yani Emniyet Genel Müdürü aslında uygun gören 
makam değil, onun ilgili balkanına onayı sunan kişi
dir. Bu nedenle, illerden gelen her teklifin de Bakan
ca ka'bul edileceğini varsaymak doğru değildir. Üs
telik Tasarıda ömgörüldüğü gibi, «durumları uygun 
görülenler» diyor; yani bu Kanuna ve çıkarılacak 
yönetmeliğe durumları uyigun görülenler valiliklerce 
teklif edilecdk ve Emniyet Genel Müdürlüğünce de 
ıbu Bak'anın onayına arz edilecektir ve bu arza göre 
görevliler tayin edilecektir. Tabiî mutlaka valilerin 
gönderdiği ismi seçmek gibi bir şeye Bakanın uyma
sı da zorunlu değildir. Aksi takdirde çok büyük yan
lışlar olabilir; çünkü trafik müfettişi olarak görev
lendirilecek kişilerin sayıları, bunların çalışıma yön
temleri konusunda henüz uzun uzun bir çalışma ya
pılmış da değildir. Bu yapılırken, hatta belki yönet
melik taslağı oluşurken, bunları belli illerde pilot uy
gulamalarla ve biraz da asgarî sayıda tutmak suretiyle 
bir süre denemek, uygulamadan doğan hatalarını da 
yavaş yavaş giderek bütün Türkiye geneline yaydır
mak bizim başlıca amacımız oluyor. 

Bu nedenle maddenin aynı şekliyle kalmasını arz 
ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Görgü
lü. 

(Sayın üyeler, Sayın BaranıgiPin önergesine Ko
misyon ve Hükümet katılmadığını beyan etmekte
dir. Önergenin dikkate alınmasını ka'bul edenler... Ka
bul etmeyenler... önergenin dikkate alınması kalbul 
ddlimTemiştlir efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KÖMÜSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİRflL — Sayın Başkanım, üçüncü fıkranın ba
şında «görevine» yazılmış, «görevini» olacak. 
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BAŞKAN — «Görevini...» olacak. 
MEHMET AYDAR — Soru efendim... 
HALİL GELEN1DOST — Redaksiyon Sayın Baş

kanım., 
BAŞKAN — Efendim, biraz evvel «soru var mı?...» 

dedim, «yok» denildi, o nedenle Sayın Baranlgirin 
önergesini dkdtitiuim; ama düzeltimle yapıyoruz. 

«Sayın Gelendoslt, buyurun efendim. 
HALİL GELENDOST — Efendim, birinci fık

ranın sonundaki satırda «Bu hizmet fahrî ve ücret
sizdir.» deniyor. Bu ibarenin birinci fıkranın sonuna 
eklenmesi gerekir, ikincisi, ikinci fıkranın sonunda 
da «Ayrıca belgeleri iptal edilir», ibaresinin, ikinci 
fıkranın sonunda yer alması gerekir. 

BAŞKAN — Yani, «Ayrı bir fıkra olarak de
ğil de, ikinci bir cümle olarak devam etsin aynı fık
rada» dersiniz. Komisyondan soralım efendim. 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Efendim, doğrudur, fıkranın d'eVamı ola
rak yazılması uygun olacaktır. 

Madde başlığında da bir yanlışlık var, daktilo 
hatası yapılmış «Müfettişliği» olacak efendim. 

Arz ederim, 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
«Müfettişliği» olarak okuttuk, bizdeki düzeltmede 

var. 
Sayın Çakmakçı, buyurun efendim., düzeltime. 
A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Evet. 
«En az beş yıllık sürücü belgesi sah'übi olanlara...» 

diyor; sanki kamyon, ağır vasıta ehliyeti yetmiyormuş 
gibi bir ifade taşıyor. O itibarla, «en az beş yıllık ve 
en az B sınıfı» demeyi düşünürler mi?... Çünkü «en 
az» yıla ait bir sıfat oluyor, «IB sınıfı» ehliyetlerin 
hafifi; çok daha ağır vasıta ehliyeti olanlar olama
yacak mı?» gibi bir suali davet ediyor, «en az beş 
yıllık' ve en az B sınıfı» demeyi düşünürler imli?., 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MÎREL — Efendim kastımız, daha yüksek ehliyet
ler de dahil tabiî. Bu, en az {B) sınıfı olacak; yani 
en az (B) sınıfı ehliyet sahibi olanlar. 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Bir de efendim, 
«Belgeleri iptal edilir.» sözünden de anladığımıza gö
re, «Sen kimsin?» diye tartışmaya sebep olduğunda 
göstereceği bir belge verileceği anlaşılıyor; ama bu
na, fahrî ve ücretsiz olan bu görev için, «bunu ka
nıtlayan bir belge verilir» gibi bir ibare eklemeyi dü
şünürler mi?.. «Alınır» deniyor, ama verildiğine dair 
bir ibare yok. 

I BAŞKAN — Evet, Sayın Çakmakçı aslında tabiî 
I yetki - sorumluluk meselesi zaten aşağıda yönetme-
I lige bırakılmış, o yönetmelik içinde bir belge verile-
I ceği de zannederim herhalde derpiş edilecektir. 
I O «en az beş yıllık ve en az (B) sınıfı» na Ko-
I misyon katılıyor mu?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MÎREL — Efendim, en az beş yıllık ehliyet sahibi 

I olacaklar. 

I BAŞKAN — Yeterli oluyor, diyorsunuz. Oldu 
I efendim. Komisyon tutanaklara geçmesi bakımın-
I dan açiklamasını yapmıştır, böyle kalmasında yarar 
I görüyor. 

I Sayın Bilge, buyurun efendim. 
NECDP BtLGE — Sayın Başkan, burada fahrî 

I trafik müfettişliği belgesi verilmesi için bazı olumlu 
şartlar ve bir de olumsuz şart var; fakat hepsi hiza-

I ya getirilmiştir. Olumlu şartlar için de «olan» şartı, 
I ifadesi konmamıştır; diğerlerinde olumsuz olan «ka-
I mu hizmetlerinden yasaklı olmayan» denmiş. Tuta-
I naklara geçmesi bakımından bunu arz ediyorum. Ga-
I yet tabidir ki maksat beli; ama tutanaklara geçsin. 
I «Kamu hizmetlerinden yasaklı olmayan» deniliyor, 
I ondan evvel «40 yaşını bitirmiş, en az beş yıllık (B) 
I sınıfı sürücü belgesine sahip» diyor; fakat orada 
I «olan» kelimesi yok. Olmadığı için, adeta «olmayan» 
I kelimesi de ötekilere şamil gibi bir anlam taşıyabi-
I lir. Tutanaklara geçmesi bakımından bunu arz et-
I mek istiyorum. Acaba, oraya «sahip olup, kamu hiz-
I metlerinden yasaklı olmayan» ibaresi uygun olur 
I mu?.. Olmasa da olabilir belki; ama açıklanmasını 
I rica ediyorum. 

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

1 MÎREL — Madde açıktır Sayın Başkanım, aynen 
I kalmasını istiyoruz. 
I BAŞKAN — Zannederim burada «belgesine sa-
I hip» istekli ıkişilere bağlandığı için, zatıâliniz de di-
I yorsunuz; olsa da olur, olmasa da olur. Komisyon 
| da katılmıyor. 
I Sayın Şengün, düzeltme efendim. 

ÎSMAÎL ŞENGÜN — Sayın Başkan, bir hizme-
I tin fahriyen yapılması, ücretsiz yapılması anlamına 
I gelir zannediyorum. O nedenle «Bu hizmet fahrî ve 
I ücretsizdir.» demeye gerek var mıdır acaba?.. 
I BAŞKAN — Affedersiniz, sdz «fahrîdir deyip, 
I ücretsizi çıkaralım» diyorsunuz?.. 

81 — 



Danışma Meclisi B : 122 

İSMAİL ŞEMGÜN — Komisyona da soruyo
rum, Hükümete de redaksiyon olarak. 

BAŞKAN — Düzeltme oldu, yoksa «gelir mi?» 
diye soru sordunuz da; o bakımdan soru sormanın 
mümkün olmadığını hatırlatacaktım zatıâlinize. 

Sayın Komisyon, buyurun. 

MÎLLt SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MÎREL — Sayın Başkanım, burada açıklamakta ya
rar var; çünkü bu vazifeyi aldıktan sonra para iste
yenler olabilir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Bir tekrir sanatı gibi görülüyor. 

Buyurun Sayın Kurtoğlu, düzeltme efendim. 
SERDA KURTOĞLU — Efendim benim dü

zeltme de aynı konuya müteallik. İki mütalaa be
yan edildi; Ge'lendost arkadaşımız bu fıkranın birin
ci fıkraya eklenmesini teklif etmişti, şimdi son beyan
da da «fahrilik kâfidir, ücretsiz demeyelim» diyor
lar. Ben fıkranın tamamen kaldırılması taraftarıyım, 
Komisyonun beyanına rağmen. Çünkü; maddenin 
kenar başlığında «fahrî» kelimesi var, maddenin içe
risinde «fahri» kelimesi var ve «fahrî» demek, ono-
retik demektir, bir şeref payesi verilerek yapılacak 
bir iştir, paye verilerek yapılacak işlerden ücret alın
maz. «Çalışan 'kimse, bilahara ücret isteyecek» gibi 
bir ihtimal varit değildir. İki yerde «fahrî» kelimesi 
var; esasen yapılan tahkikatta ücret isteyecek tabiat
ta olduğu bilinen kimseye bu vazifenin verilmeyece
ği de muhakkaktır. 

O itibarla, ikinci fıkranın kaldırılmasını teklif edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Kurtoğlu, bu tabiî düzeltme 
olmuyor, doğrudan doğruya bir önerge konusu olu
yor. Çünkü bir fıkranın madde metninden çıkartıl
masını artık istiyorsunuz. 

SERDA KURTOĞLU — Ben teklif ederim, Ko
misyon benimserse belki değişir. 

BAŞKAN — Komisyonun da verilmeyen bir 
önerge üzerinde benimsemesini bilemiyorum, sora
lım. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Biz madde kalması düşüncesindeyiz, özür 
dilerim. Sayın Kurtoğlu, aynen kalması uygun olur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Görgülü. 
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 
GÖRGÜLÜ — Sayın Başkan, aslında kenar başlık
ta kalması yetmez, şunun için : Fahrî trafik müfet
tişi bu hizmeti yaparken, bu hizmeti sunarken belli 
masraflar ihtiyar edebilir. Bu masrafları idareden ta
lep de edebilir ve galiba da, bu maddeye rağmen, 
haklı da olabilir. Belli bir olayın takibi için gitti mas
raf ihtiyar etti; yani çok açık olarak bunu koymakta 
yarar var. İdare ile yarın, bu iyi niyetle hizmete ta
lip olan insanlar arasında bir problem doğmasın isti
yoruz. 

Arz ederim. 

SERDA KURTOĞLU — Soru efendim. 
BAŞKAN — Soru mümkün değil efendim. 
MEHMET AYDAR — Soru efendim. 
BAŞKAN — Mümkün değil, mümkün değil. 

Düzeltme sadece Sayın Aydar. 
Buyurun 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, düzelt

me, soru değil. 

«Fahrî Trafik Müfettişlerinin illere göre en az 
ve en çok sayıları, yetki ve sorumlulukları ile çalış
ma usullerine ait esaslar yönetmeliğinde belirlenir» 
deniliyor son fıkrada. Bizim Komisyonda görüşülür
ken bir de, bu fahrî müfettişlerin seminere tabi tu
tulması konusu vardı, zannediyorum unutuldu bu 
konu. O bakımdan, bunun da buraya dahil edilme
si gerekir. Kısa süreli bir seminer. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Aydar, tabiî düzeltme olma

dı, bir fıkra ilavesi oldu. O nedenle bu uygulamaya 
geçmemiz mümkün değildir. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Düzeltme mi Sayın Erginay? 
AKİF ERGİNAY — Düzeltme Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım, o «göre

vini» kelimesini ben söyleyecektim, düzeltilmiş. Yal
nız ondan sonraki fıkradan sonra, «Ayrıca belgeleri 
iptal edilir.» ibaresi bif fıkra olmak niteliğinde değil. 
Onun, üzerindeki fıkranın arkasına ilave edilmesi ge
rekir. «Ayrıca bunların belgeleri iptal edilir.» demek 
lazım. 

BAŞKAN — Sayın Erginay, bu konu biraz evvel 
Sayın Gelendost'un vaiki beyanı üzerine zaten düzel
tildi. Ayrı bir fıkra olmaktan çıkarttık efendim. 

AKİF ERGİNAY — Metinden çıktı mı? 
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BAŞKAN — Hayır, metinden çıkarmadık. Zâtı- I 
âlinizin biraz evvel buyurduğu gibi devam ettik efen
dim. Ayrı bir fıkra olmaktan çıkardık, bir önceki fık
raya ekledik. I 

BAŞKAN — Sayın Aşkın, düzeltme mi efen
dim? 

AYDEMİR AŞKIN — Düzeltme Sayın Başka
nım. I 

BAŞKAN — Buyurun. 

AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkanım, fahrî 
trafik müfettişliği, şahısların kendi istekleri ile oıüra- I 
caatları üzerine gönüllü olanlar arasında yapılan bir I 
seçimdir. Dolayısıyla, bu gibi seçimlerde «en az» de- j 
yimi kullanılamaz, en çok sınır konulabilir. Hiç kim
se müracaat etmediği zaman zorla birini fahrî tra
fik müfettişi olarak tayin edemezsiniz. Dolavısıyla, 
en çok sayısı tespit edilir, hiç kimsenin müracaat et
mediği olabilir. Dolayısıyla bu çelişkiyi gidermek için 
en az sınırı kaldıralım, en çok sayısı demek gerekir. I 
İleride terslikler çıkabilir. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Sayın Aşkın derler ki : «Ya başvuruda bulunan j 

yoksa, o bakımdan, en azı değil, en çoğu tespitte ya- I 
rar vardır.» I 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERÎ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım, «en çok» olarak düzel- I 
tilmesi uygun olacak. 

BAŞKAN — Yani, «Fahrî Trafik Müfettişleri
nin illere göre sayıları...» 

MtLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞtŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — «Sayıları» dersek yeterli olacaktır efen
dim. I 

BAŞKAN — «En az ve en çok»u çıkarıyoruz 
efendim, «illere göre sayıları» şeklinde oluyor. I 

BAŞKAN — Sayın Görgülü, bir şey mi var efen
dim? 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 
GÖRGÜLÜ — Sayın Başkanım, aslında Hükümet 
Tasarısında bu yer almamış bulunuyor. Biz buna ka
tılamıyoruz. Zaten sayılarının belirlenmesi, gerçek
ten Komisyonca öyle kabul edilmiş; ama her ilin 
şimdiden sayısını tespit etmek yanlış da olabilir; bu 
sayı tespitinin buraya monte edilmemesi iyi olabi
lirdi. 

Arz ederim. | 
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BAŞKAN —. Yani «sayı hiç kalmasın» diyorsu
nuz. «İllere göre yetki ve sorumlulukları, çalışma 
usullerine ait esaslar yönetmeliğinde belirlenir.» şek
lini alıyor. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 
GÖRGÜLÜ — Öyle daha iyiydi. Çünkü ayrıntıyı; 
ama çok fazla ayrıntıyı zaten yeteri kadar koyduk. 
Buraya bunun ilavesiyle idareyi âdeta bağlıyoruz; ya
ni şimdiden «hangi ilde kaç tane müfettiş tayin ede
ceğini tespit et» diyoruz ki, yanlış olabilir, İdare 
bundan sıkıntıya girebilir. 

•Arz ederim. 
BAŞKAN — Komisyondan soralım efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, tÇÎSLERt VE DIŞtŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım, Hükümetin önerisi da
ha uygun, «sayılarını» da çıkaralım; daha esneklik 
sağlamış olacağız. O zaman «illere göre» tabiırini de 
çıkaracağız. Fıkra en son şu şekli alıyor : «Fahrî 
Trafik Müfettişlerinin yetki ve sorumlulukları ile ça
lışma usullerine ait esaslar yönetmeliğinde belirle
nir.» 

MUHSİN ZEKÂt BAYER — Sayın Başkanım, 
bütün kanunlarda «yönetmelikte» diyor; oysa bura
da «yönetmeliğinde» deniyor. Acaba özel bir yönet
melik mi çıkacak? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Evet, özel bir yönetmelik çıkarılacaktır 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 135 inci maddeyi bu 
değiştirilmiş biçimiyle oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... 135 inci madde kabul 
edilmiştir. 

136 ncı maddeyi okutuyorum : 
Yönetmelikler 
MADDE 136. — Bu Kanunla ilgili Karayolları 

Trafik Yönetmeliği, ilgili Bakanlıkların görüşü alın
mak suretiyle İçişleri Bakanlığının koordinatörlüğün
de, İçişleri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlıklarınca 
müştereken, bu Kanunla çıkarılması öngörülen diğer 
yönetmelikler ilgili Bakanlıklarca kanunun yayımı 
tarihinden itibaren bir yıl içinde çıkarılır. 

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

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceğiniz 
var mı efendim?.. Yok. 

ŞERAFETTİN YARKrN — Sayın Başkanım, 
yönetmelikle ilgili olarak Resmî Gazetede yayınlan
masına ilişkin hususun ilavesi gerekir. 
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BAŞKAN — Evet. Daha evvel yapmış olduğu
muz bir işlem var; bütün yönetmeliklerin Anayasa 
gereği Resmî Gazetede yayınlanmasına ilişkin bir 
husus ilave ediyoruz. Sayın Komisyon bunu nereye 
ilave edelim efendim? 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Efendim; «çıkarılır ve Resmî Gazetede 
yayınlanır.» diyeceğiz. 

ŞER AFETTİN YARKIN — Sayın Başkanım!.. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkanım, 
maddenin üçüncü satırındaki «çıkarılması» kelime
sine lüzum yok; «bu Kanunda öngörülen diğer yö
netmelikler» şeklinde olması lazım. Maddenin so
nunda «çıkarılır» deniyor zaten. 

BAŞKAN — Soralım efendim. 
.MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Yarkın'ın önerişine katılıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu madde üzerinde 
soru sormak isteyen?.. Yok. Düzeltme de yapılmış
tır. Maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... 136 ncı madde kabul 
edilmiştir. 

Savın üyeler, Tasarının bazı maddeleri dikkate 
alınan önergelerle birlikte Komisyona gönderilmiş 
idi. Komisyonca hazırlanan metinler gelmiştir; bun
ları tek tek okutup işlem yapacağım. 

6 ncı maddeye ilişkin Komisyondan gelen yazı 
ve 'Maddeyi okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Karayolları Trafik Kanunu tasarısının 6 ncı 

maddesinin Genel Kurulumuzda görüşülmesi sıra
sında yapılan konuşmalar ve maddeyle ilgili olarak 
Savın Şerafettin YARKIN, Sayın Cahit TUTUM ve 
Sayın Turgut TAN tarafından verilen önergeler ışı
ğında madde Komisyonumuzca yeniden incelenip 
görüşülmüştür. Komisyonumuzca yeniden tanzim edi
len 6 ncı madde aşağıdadır. 

Genel Kurulun tasvip ve takdirlerine saygı ile 
sunarım. 

Eşref AKINCI 
Komisyon Başkanı 

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

a) Trafik zabıtası : 
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Trafik zabıtasının aslî görevi trafik hizmetlerini 
yürütmektir. 

Trafik zabıtası görevi sırasında karşılaştığı adlî 
ve idarî zabıta olaylarında genel zabıta görevi yap
makla da görevli ve yetkilidir. 

Mülkî idare amirlerince emniyet ve asayiş bakı
mından zorunlu görülen durumlar dışında, trafik za
bıtasına genel zabıta görevi verilemez, araç, gereç 
ve özel teçhizatı trafik hizmetleri dışında kullanıla
maz. 

Bölge il ve ilçe trafik kuruluşları bu kanunun 
uygulanması ile ilgili konularda, bağlı oldukları sı
ralı amirlere ilave olarak merkez kuruluşunun da de
netimine tabidir. 

b) Genel zabıta (Polis ve Jandarma) 
Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli ol

madığı yerlerde polis; polisin ve trafik teşkilatının 
görev alanı dışında kalan yerlerde de jandarma, yö
netmelikte belirtilen esas ve şartlara uygun olarak 
trafiği düzenlemeye ve trafik suçlarına el koymaya 
yetkilidir. 

Gerekli görülen yerlerde ve hallerde, yönetmelik
te belirtilen esas ve şartlara uygun olarak, mülkî ida
re amirinin isteği üzerine merkez komutanlıklarına 
trafiği düzenleme yetkisi verilebilir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu maddenin üzerin
de konuşmalar tamamlanmış, sorular sorulmuştu. 
Yalnız bu arada Sayın Tan yeni 'bir düzenleme yap
mıştı ve Komisyon da bu önerge oylanmadan buna 
katılacağını beyan etmişti. Keza Sayın Yarkın ve 
Sayın Tutum'un önergeleri de birlikte verilmişti. 

Sayın Tan.!.. Ydklar efendim. 
Sayın Yarkın!.. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkanım, 

önergeme büyük: ölçüde katılmışlar, geri alıyorum. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Tutum!.. Yoklar efendim. 
Sayın üyeler, Komisyondan gelen 6 ncı maddeyi 

bu biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... 6 ncı madde kabul edilmiştir. 

11 inci maddeye ilişkin Komisyondan gelen yazı 
ve maddeyi okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Karayolları Trafik Kanun Tasarısının 11 inci mad

desinin Genel Kurulumuzda görüşülmesi sırasında 
yapılan konuşmalar ve madde ile ilgili Sayın Cahit 
Tutum ile Sayın Beşir Hamitoğülları tarafından ve
rilen önergeler ışığında madde komisyonumuzca ye
niden incelenip görüşülmüştür. Komisyonumuzca 
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tanzim edilen 11 inci madde aşağıdadır. 
Genel Kurulun tasvip ve takdirlerine saygı ile arz 

ederim. 
* Eşref AKINCI 
Komisyon Başkanı 

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

misyonu kuruluş görev ve yetkileri 
Trafik mevzuatı, eğitimi ve trafik ile ilgili diğer 

konuları inceleyerek tavsiye niteliğinde kararlar al
mak üzere İçişleri Bakanlığında, İçişleri Bakanlığı 
temsilcisinin başkanlığında; Genelkurmay Başkanlığı, 
Adalet, Millî Savunma, Maliye, Millî Eğitim, Bayın
dırlık, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ulaştırma, 
Tarım ve Orman, Çalışma, Sanayi ve Teknoloji, 
Kültür ve Turizm, İmar ve İskân, Köy İşleri ve Koo
peratifler, Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ile Jandar
ma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile Türkiye Şo
förler ve Otomo'bi'lciler Federasyonundan birer üye
nin katılması ile oluşan «Trafik Danışma ve Eğitim 
Komisyonu» kurulur. 

Bu komisyona gerektiğinde görüşleri alınmak üze
re, gündem ile ilgili diğer Bakanlık, üniversite, ku
rum ve kuruluş temsilcileri çağrılabilir. 

Komisyon yılda en az iki defa toplanır. İçişleri 
Bakanlığınca olağanüstü olarak da her zaman top
lantıya çağrılabilir. 

Komisyonca alınacak kararlar ilgili Bakanlık ve 
kuruluşlara gönderilir ve İçişleri Bakanlığı koordi
natörlüğünde gerekli işlemler yapılır. 

<Bu komisyonun sekreterya hizmetleri Emniyet 
Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. 

'BAŞKAN — Bu maddede Sayın Tutum ve Sayın 
Hamitoğul'ları'nın önergeleri dikkate alınmıştı. Sayın 
Tutum?.. Yoklar. Sayın Hamitoğulları?.. Yoklar. 

11 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
11 inci madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 12 nci maddeyle ilgili olarak Ko
misyondan gelen tezkere ve Komisyon metnini oku
tuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Karayolları Trafik Kanunu Tasarısının 12 nci 

maddesinin Genel Kurulumuzda görüşülmesi sıra
sında yapılan konuşmalar ve madde ile ilgili olarak 
Sayın Bahtiyar Uzunoğlu, Sayın Cahit Tutum, Sa
yın Ali öztürk Tekeli, Sayın Beşir Hamitoğullar ve 
arkadaşları, sayın Nurettin Âyanoğlu ve Sayın Gün-
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gör Çakmakçı tarafından verilen önergeler ışığında 
madde Komisyonumuzca yeniden incelenip görüşül
müştür. Komisyonumuzca yeniden tanzim edilen 12 
nci madde aşağıdadır. 

Genel Kurulun tasvip ve takdirlerine saygı ile 
arz ederim. 

Eşref AKINCI 
Komisyon Başkanı 

11 ve İlçe Trafik Komisyonları : 
MADDE 12. — 11 ve İlçe Trafik komisyonları

nın kuruluşu, görev ve yetkileri 
a) Kuruluş : 

Bu kanun hükümlerinjn uygulanmasında mahallî 
ihtiyaç ve şartlara göre, trafik güvenliğini ve düze
nini sağlamak amacıyla illerde, valinin veya yetki 
vereceği kişinin başkanlığında; Garnizon Komutan
lığı, 11 Jandarma Alay Komutanlığı, Emnivet, Kara
yolları, Ulaştırma, 11 İmar Müdürlüğü Kuruluşları
nın ve il belediyelerinin birer teknik veya uzman 
temsilcisinden oluşan «11 Trafik Komisyonu», 

İlçelerde de trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili 
ön karar almak üzere kaymakamın başkanlığında, 
Belediye Başkanı, İlçe Jandarma Birlik Komutanı ile 
Emniyet Amiri veya Komiserinden oluşan «İlçe Tra
fik Komisyonu» 

Kurulur. 
İlçe Trafik Komisyonunun kararları, 11 Trafik 

Komisyonunca incelenip, onaylandıktan sonra yürür
lüğe girer. 

Komisyonlara, gerektiğinde kendi konularında 
görüşleri alınmak üzere oy hakkı olmaksızın Şoför
ler ve Otomobilciler Derneği ile diğer ilgili kuruluş 
temsilcileri de çağrılabilir. 

Komisyonlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu 
ile toplanır. 

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

11 Trafik Komisyonu karartan valinin onayı ile 
yürürlüğe girer. 

to) Görev ve Yetkileri : 
11 ve İlçe Trafik Komisyonlarının görev ve yet

kileri şunlardır : 
Belediye sınırları içinde : 
1. Karayollarında, gerekli hal ve yerlerde en çok 

ve en az hız limitine göre yeniden hız sınırlarını be
lirlemek, 

2. Karayollarının bir kısmının veya tamamının 
yoldan, faydalananların bir kısmına veya tamamına 
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kapatılmasına, park edilecek yerler ile zaman ve sü
resinin ve araçların geliş ve gidiş yollarının ve yol
lara konulacak trafik işaretlerinin yerlerinin belirlen
mesine karar vermek, 

3. Karayolu taşımacılığına ilişkin mevzuat hü
kümleri saklı kalmak üzere, belediyelerce trafik dü
zeni ve güvenliği yönünden zorunlu görülerek teklif 
edilmesi halinde, ticarî amaçla çalıştırılacak yolcu 
taşıtlarının çalıştırılabileceği yerler ile güzergâhlarını 
tespit ve sayılarını belirlemek, 

4. Yapı ve tesislerle ilgili olarak 18 inci madde 
gereğince belediyelerden gelen teklifleri, trafik gü
venliği yönünden incleyerek karar vermek, 

5. Bu Kanunla ve bu kanun gereğince çıkarılan 
yönetmeliklere göre görev verilen ı diğer konularda 
karar vermek. 

BAŞKAN — Sayın Uzunöğlu önergenize katıl
mışlar mı? 

BAHTİYAR UZUNÖĞLU — Sayın Başkan, na
zarı itibara alınmamış. 

BAŞKAN — Alınmamış. 
Sayın Özdoğan? 
SALİH NECDET ÖZDOĞAN — Alınmamış Sa

yın Başkan. 
'BAŞKAN — Alınmamış.. 
Sayın Tekeli?.. Yoklar. Sayın Tosyalı?.. Yoklar. 

Sayın TokgÖz?.. Yoklar. 
Sayın Âyanoğlu?.. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Alınmamış Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Tosyalı önergenize katılma

mışlar bir diyeceğiniz var mı efendim?.. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Daha önce açıkla

mıştık Sayın Başkan. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, düzeltme ola

rak bir şey ifade edeceğim. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, 78 inci 

maddenin açıklığı karşısında gelen metni oylama du
rumundayım, bir görüşme açmayacağım artık. 

NECİP BİLGE — Müsaade buyurursanız, öner
geler kabul edilince diğer noktalar üzerinde görüşül
meden Komisyona verildi. Şimdi burada sadece bir 
düzeltme 3 üncü bentte, okuyayım haksız bulursa
nız müdahale edin efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Burada : «Karayolu taşıma

cılığına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak üze
re...» Vesaire dedikten sonra : «Ticarî amaçla ça
lıştırılacak yolcu taşıtlarının çalıştırılabileceği yerler 

ile güzergâhlarını tespit ve sayılarını belirlemek.» 
diyor. «Tespit»ten sonra «etmek» kelimesinin gel
mesi icap eder. «Tespit etmek ve sayılarını belirle
mek.» Tespit ve belirlemek olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — «Tespit ötmek» şeklinde düzeltilmesi uy
gun olur, kabul ediyoruz; arz ederim. 

BAŞKAN — Oldu efendim. 
Sayın üyeler; bu maddede dikkate alınan öner

gelere, arkadaşlarımızdan sorduğumuzda uyulmadığı 
anlaşılmaktadır. Komisyonun hazırladığı metni 12 nci 
maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim: Kabul eden
ler lütfen işaret buyursun... Kabul etmeyenler lüt
fen işaret buyursun... Madde kabul edilmemiştir efen
dim. 

Buna göre «11 belediyelerinin» deyiminden sonra 
«Birer teknik veya uzman temsilcisiyle, Şoförler Der
neği Temsilcisinden» ibaresi eklenmek suretiyle mad
deyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Madde bu biçimiyle kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 34 üncü maddeyle ilgili olarak Ko
misyondan gelen metni okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Karayolları Trafik Kanunu 

Tasarısının 34 üncü maddesi ile ilgili olarak Genel 
Kurulumuzca dikkate alınması kararlaştırılan Sayın 
Cahit Tuitum, Sayın Kamer Genç, Sayın İbrahim 
BarangiFe a'i't önergeler ışığında madde aşağıdaki 
şekilde Komisyonumuzca yeniden düzenlenm'iışltir. 

Gereğim" saygı ile arz ödlerim. 
Eşref AKINCI 

Komisyon Başkanı 
Araçların muayenösi 
MADDE 34. — Trafiğe çıkarılacak motorlu araç

ların teknik şartlara uyup uyumadığı ekonomik yapı
ları da dikkate alınmak suretiyle belirli zamanlarda 
muayene edilerek tespit edilir. 

Motorlu araçların muayenelefin'in, yönöfonelİkte 
belirtilen süreler içlinde yaptırılması zorunludur. Ama-
Hör sürücü belgesi ile kullanılan otomobiller için bu 
süre bir yıldan az olamaz. 

Muayene sürösi dolmasa bile kazaya karışan, ha
sara uğrayan, üzerinde değişiklik yapılan veya sahip 
değiştiren araçların ayrıca özel muayenesi zorunlu
dur. 

Karayollarında kullanılmakta olan araçların, tek
nik. şartlara uyup uymadığı trafik zabıtasınea kontrol 
edlilerek her an muayeneleri yapılabilir. 
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Bu madde hükmüne aykırı olarak; 
a) Muayene süresi geçirilen araçları kullanan 

sürücüler için binbeşyüz lira, servis freni, dış ışık do
nanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, 
fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şart
lara aytkırı olan araçları kullanan sürücüler ik'ibin li
ra para cezası, 

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

Ayrıca (a) bendinde sayılan eksiklik veya bozuk
lukları bulunan ve yönetmelikte belirtilen şekilde 
trafi'k güvenliğini tehlikeye düşürecek durumda olan 
araçlar, eksiklikleri giderilinceye kadar trafik zaibıta-
sınca trafikten menedilir, 

BAŞKAN — Sayın Tutum?... Yoklar. 
Sayın Genç?... Yoklar. > 
Sayın Barangil, önergenize uyulmuş. 
MUHSİN ZEKÂt BAYER — Sayın Başkan; mü

him bir konu var. 
BAŞKAN — Mühim bir konu görüşme imkânımız 

yok efendim. 
MUHSİN ZEKÂt BAYER — Kanunla amatör 

belgesi yok, B belgesi var. Amatör belgesi Kanundan 
cılktı efendini. 

AHMET SENVAR DOĞU — Fahiş hata var. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaa

de buyurun. 
MUHSİN ZEKÂt BAYER — Amatör sürücü bel

gesi yok efendim Kanunda, çıktı o., 
'BAŞKAN — Efendim, bakalım; müsaade buyu

run. 
MUHSİN ZEKÂt BAYER — 116 ncı sayfa. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade eder mîsiniz 

okuyalım... 
«Sürücü belgelerine ait esaslar şunlardır : Ax, A2 

B sınıfı sürücü belgesi alacaklardan bu sınıflara gi
ren araçları özel hizmetlerinde bizzat kullanacakla
rın sürücü belgelerine amatör sürücü, bir kazanç kar
şılığı kullanacak olanların sürücü belgelerine profes
yonel sürücü kaydı konulur.» Burada da «amatör 
sürücü belgesi» demek suretiyle Komisyondan sora
lım, bunu mu kast ediyorlar. Burada bir tarif ya
pılmış, soralım. 

Sayın Komisyon, madde metninde «Amatör sü
rücü belgesiyle kullanılan otomobiller için bu süre 
bir yyildan az olamaz» deniliyor. Yani «amatör sü
rücü» yerine bundan sonra «B belgesi» deniliyor 
ya, onu soruyor Sayın Üyemiz, 

MİLLÎ SAVUNMA, ÎÇtŞLERİ VE DIŞİŞLERİ' 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİRBL — «Amatör sürücü belgesi» amacımızı kar
şılamaktadır efendim. 

BAŞKAN — Karşılamaktadır; mesele yok. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka

nım, müsaade buyurur musunuz efendim?... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, eli

mizde metin olmadığı için arkadaşlarımız ve biz bu
rada yanlış anladık. Son fıkrada, «yokluk» mudur, 
«bozukluk» müdür, onu öğrenmek istiyoruz efendim. 
«Eksiklikleri veya yoklukları» şeklinde geldi bize. 
Arkadaşlarla öyle konuştuk biz., 

BAŞKAN — «Eksiklik veya bozuklukları bulu
nan..». olacak. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Teşekkür ede
rim, sağ olun efendim. 

BAŞKAN — Estağfurullah., 
Efendim, Divan Üyemiz gayet net okuyorlar. 

Talbiî bu okumada hızlılık varsa bilemiyorum; ama 
«bozuklukları» şekliride geçti zabıtlara zaten. 

34 üncü maddeyi Komisyondan gelen biçimiyle 
ovlarınıza sunuvorum : Kalbul edenler.. Kabul etme
yenler... 34 üncü madde kabul edilmiştir. 

Savın üveler; 35 indi maddeyle ilgili olarak Ko
misyondan gelen metni okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Karayolları Trafik Kanunu 

Tasarısının 35 inci maddesi ile ilgili olarak Genel 
Kurulumuzca dikkate alınması kararlaştırılan Sayın 
Turgut Tan ve Sayın Necip Billge ile Mahir Canova'ya 
ait önergeler ışığında madde aşağıdaki şekilde Ko
misyonumuzca yeniden düzenlenmiştir. 

Gereği arz olunur. 
Eşref AKINCI 

Komisyon Başkanı 
Muayeneye yetkili kuruluşlar 
MADDE 35. — Araçların muayeneleri, Karayol

ları Genel Müdürlüğüne ait muayene istasyonlarında 
veya bu kuruluş tarafından izin verilen kamu kurum 
ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişilere ait muayene 
istasyonlarında yeterli makine ve gereçlerle ve yetkili 
kılınan görevlilerce yapılır., 

özel muayeneler sadece Karayolları Genel Mü
dürlüğünün muayene birimlerinde yapılır. 

Askerî araçlarla, raylı sistemle çalışan veva iş 
makinesi türünden araçların muayeneleri Yönetmelik
te belirlenen esaslara göre tescilini yapan kuruluş
larca yapılır. 
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Muayene istasyonlarında bulunacak makine, araç, 
gereç ile personelin nitelikleri, işletme, çalışma ve de
netleme usulleri ve izin verilen muayene istasyonla
rında alınacak ücretin tespiti ile diğer şartlar ve esas
lar Bavındıriık Bakanlığınca çıkarılacak Yönetmelik
te gösterilir. 

Karayolları Genel Müdürlüğünce izin verildiği 
halde, Yönetmelikte belirtilen işletme şartlarına uy
mayan ve muayeneleri gerektiği şekilde yapmayan 
muayene istasyonu işletenleri, on'bin lira hafif para 
cezası ile işletme belgelerinin yedi gün geri alınması, 
tekrarında yirm'i'bin lira hafif para cezası ile işletme 
belgelerinin on'beş gün geri alınması, ikinci tekrarında 
ise otuz bin lira hafif para cezası ve işletme belgeleri
min süresiz iptali cezası ile cezalandırılırlar. 

fzin belgesi geri alındığı halde geri alma süresi 
içinde muavene yapan muayene istasyonu işletenleri 
ortbin lira hafif para cezası ile cezalandırılırlar ve 
işletme be1[,f?e1eri iptal edilir. 

BAŞKAN — Sayın Bilge, önergeniz dikkate alın
mış mı etendim?... 

NECİP BtLGE — Dikkate alınmış efendim, te-
şeVk'îr ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Savın Tan, önergeniz dikkate alınmış efendim. 
BSA VARDAL" — Savın Başkan; bir konu var, 

düzeltilmesi lazım. Bir kelime; müsaade ederseniz 
onun düzeltilmesi lazım. 

BAŞKAN — Efendim, tam oylama zamanında... 
tSA VARDAL — Redaksiyon Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, nedir redaksi

yon?... 
tSA VARDAL ••— Şimdi sondan bir evvelki fık

ranın son cümlesi, «işletme belgelerinin süresiz iptali 
ile cezalandırılırlar» diyor. Halbuki «iptali cezasıyla 
cezalandırılırlar» şeklinde düzeltilmesi lazım. 

BAŞKAN — Öyle, «süresiz iptali cezası ile ceza
landırılırlar.» efendim, 

ÎSA VARDAİL — Ama o «cezası» kelimesi okun
madı da, o bakımdan. 

BAŞKAN — «İkinci tekrarında ise otuz bin lira 
hafif para cezası ve işletme belgelerinin süresiz iptali 
cezası ile cezalandırılırlar.» 

ÎSA VARDAL — Tamam Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Efendim, zabıtları getirmek mecbu

riyetinde kalacağız, bir de ona bakacağız zannede
rim. 

ıSayın üyeler; 35 inci maddeyi Komisyondan gel
diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kaibul adilimişitir. 

39 uncu maddeyle ilgili olarak gelen Komisyon 
yazısını okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Karayolları Trafik Kanunu Tasarısının 39 uncu 

maddesi ile ilgili olarak dikkate alınan Sayın Cahit 
Tutum'a ait önerge, Komisyonumuzca incelendi. 
Önergenin kabulü halinde, ehliyetsiz araba kullanma 
ve ehliyeti ile yetkili olmadığı aracı kullanma suç
larına hapis cezası verilmeyecektir. Bu ise trafik dü
zenini büyük ölçüde aksatacaktır. Bu konuda hapis 
cezası önemli bir caydırıcı unsurdur. Bu nedenlerle 
önerge Komisyonumuzca benimsenememiştir. 

39 uncu maddenin Komisyonumuzdan geldiği 
şekli ile kalbulünü arz ederim. 

Eşref AKINCI 
Komisyon Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Tutum?... Yoklar. 
Komisyon 39 uncu maddeyi eski biçimiyle getir

miş bulunmaktadır efendim. 
39 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

odenler... Kabul etmeyenler... 39 uncu madde ka
bul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 41 inci maddeyle ilgili Komisyon 
teskeresi ve gelen metni okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Karavolları Trafik Kanunu 

Tasarısının 41 inci maddesi ile ilgili olarak, Genel 
Knrulu'muzea dikkate alınması kararlaştırılan Sayın 
Re^ai Dinçer, Sa^ın tbrahim Barangil ve Sayın İs
mail Sen<rün'e ait önergeler ışığında madde, aşağı
daki şekilde Komisyonumuzca yeniden düzenlen
miştir. 

Arz ederim. 
Eşref AKINCI 

. Komisyon Başkanı 

Sürücülerde aranacak şartlar 
MADDE 41. — Sürücü belgesi alacaklarda aşağı

daki şartlar aranır : 
a) Yaş şartı : 
A, sınıfı sürücü belgesi alacakların 17, 
A2 sınıfı sürücü, 
B sınıfı amatör sürücü, 
F, H ve G sınıfı sürücü belgesi alacaklarla, 
B, C, D sınıfı profesyonel sürücü belgesi alacak

ların 18 yaşını bitirmiş, 
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E sınıfı profesyonel sürücü belgesi alacakların ise 
22 yaşını bitirmiş ve en az iki yıllık C veya D sınıfı 
profesyonel sürücü belgesine sahip olmaları, 

b) Öğrenim şartlan : 
H sınıfı sürücü belgesi alacakların okur - ya

zar, diğerlerinin en az ilkokulu bitirmiş bulunmaları, 
c) Sağlık şarlan : 
Vücut yapısı ve ruh sağlığı bakımından yönet

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

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

Kanununun; 403, 404 ve (50, 51/2, 461/son veva 462 
nci maddderinden biri ile beraber uygulanmadığı 
hallerde) 448-450 ve ayrıca 495-499 ncu maddelerin
deki suçlardan hüküm giymemiş olmaları, 

2., Avnı Kanunun 414-418, 429-436 ve (50, 51/2, 
461 /son veva 462 nci maddeleri ile beraber uvgulan-
ITW) 448-450 nci maddeleri ve 491-493; 500, 503-506, 
5OV510, 512, 572/2 nci maddelerinde yazılı suçlardan 
profesyonel sürücü adaylarının birden fazla, diğer 
Sürücü adaklarının ilse başvurma tarihinden önceki on 
yıl içinde ikiden fazla hüküm giymemiş olmaları, 

f) Avnı sınıf sürücü belisinin bulunmaması ve
ya belgelerin geri alınmamış olma şartı: 

Önceden verilmiş avnı sınıf bir başka sürücü bel
gesinin bulunmaması, sürücü belgelerinin süresiz geri 
alınmamış olması veva geçici olarak geri alınmış ise 
sürenin dolmuş bulunması 

Zorunludur. 

BAŞKAN — Sayın Dinçer, önergenize Komisyon 
katılmış mı efendim?... 

RECAİ DÎNÇER — Sayın Başkan, katılmamışlar. 
Traktör ve b'içer-döver kurs belgesi alınması keyfi
yetini getirmiştim. Zaten 1978 yılında İçişleri Bakan
lığının Başkanlığında 10 tane bakanlığın yapmış ol
duğu toplantıda alınan bir kararda hepsinin imzala
rı var idi, bu var idi. Yani bunu neden getirmiş alma
dıklarını anlamak mümkün değil. Madde sadece 
traktörle ilgilidir. Tarım ve Orman Bakanlığının 2 
rrfi'lvar lira vatırrmUa kurutmuş müesseselerinden kurs 
belcesi alacak; bunu kendilerine getirdikleri takdir
de ehliyetlerini verecekler. Bu bir zorlavıcı olmalı
dır ki, artık köylümüz bövle ziraat alet ve makineleri
ni kullanmasını öğrensin. Yoksa kendilerinin işine 
karışır bir madde değildir. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Şengün?... 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞiLERÎ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MtREL — Sayın Başkanım, cevap vereyim mi efen
dim?... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, katıl
madığımızı zaten getirdiğiniz metinle... 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Havır, kısmen katıldık Sayın Başkan, 
tahsil şartına katıldık. 

BAŞKAN — Peki efendim, 
Buyurun Sayın Şengün. 

*>MAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, 15 ya
şındaki Avrupalı mdbilet ehliyeti alabiliyor da avnı 
yaştaki bir Türk çocukuna niçin bu e'hlivet hakkı ta
nınmıyor, anlamak mümkün değil. Türk çocuğu en az 
bir Avrupalı kadar kabiliyetidir Sayın Başkanım. 

İkincisi, mobiletleri Kornüsvonumuz bizatihi teh-
likeU bir vasıta olarak kabul etmiyor. Nereden diye
ceksiniz?... 103 üncü maddeyi açarsanız hemen göre
ceksiniz; motorsuz taşıt vasıtaları ve mdbiletler si-
"jorta^a ta'b'i tutulmuyor. Komisyonumuz bununla da 
moMletlerin ovle tehlikeli vasıtalar olmadığını zım
nen kaibul etm;,ş oluvor. 

Komîsvon kativen görüşümü göz önüne almamış; 
kabul efrrıivorum, reddediyorum, yani Komisyonun 
getirdiği metni ka'bul etmiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Savın Barangil?... 
tBRAHİM BARANGİL — Katılmışlar efendim; 

Komiıs'vona teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Peki efendim;. 
Savın üveler... 
A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Savın Başkan, 

okunurken fark ediimeven bir yanlışlık var mı, yok 
n-m, bilemodim; (e) fıkrasının 2 numaralı maddesinde 
512 ila 572 arasında tire vardı da, virgül olacak. Oku
nurken hissedemiyoruz; bakmanız mümkün mü aca
ba?... 

BAŞKAN — Evet, virgül var, 512'den sonra vir-
rçül var. Diğerlerindeki tire de yüksek malumları ol
duğu üzere, «491-493» dedi mi, 492 nci maddenin de 
mevcut olduğunu gösteriyor; 491, 492, 493 demektir o. 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — 512 ila 572 ara
sında tire vardı, düzelttiniz... 
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BAŞKAN — Hayır efendim, 572*de, 512*den son
ra virgül var. ' 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Tamam efendim. 
BAŞKAN — Zabıtlara geçmesi ve ilerdeki tered

dütlerin de giderilmesi bakımından arz ediyorum; 
(Eski Kanun 6085 t̂e de böyleydi) burada «503-506» 
örneğinde olduğu gibi arada tire olduğu zaman diğer 
bütün maddeler iki rakam arasında var demektir efen
dim, , 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, bir düzeltme 
var efendim., 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NECtP BİLGE -r- Efendim, (e) bendinin 1 nu

maralı alt bendinde madde rakamları yazılmış; fa
kat maddenin kaçıncı olduğunun ifadie ediliş şevi kon
mamış birkaçına. «462 maddelerinden» diyor... 

BAŞKAN — Nokta koymak lazım en azından 
efendim, ta'biî... 

NECİP BİLGE — «462 nci» şeklinde konulma
sı daha uvgun olur. Ayrıca «495-499 uncu» şeklinde 
konulması icap eder ve 2 numaralı bentte de «462 
nci» ve «448-450 nci» şeklinde konması lazım. 

BAŞKAN — Komisyondan soralım efendim, yal
nız nokta kovmak yeterli mi, yoksa «ilnci, uncu» 
şeklinde de bir şev yapacaklar mı?... Çünkü ikisi de 
avnı anlama gelmektedir. 

Savın Bilge derler ki, hiç olmazsa «462 madde
leri» olmaz da, «İnci, uncu» anlamına gelen ya nokta 
yahut «462 nci» şeklinde bir düzeltime olmaz mı?... 

MtLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MtREL — Efendim, uygulamada nokta da konur, 
«Uncu» da konalbilir; fakat biz «İnci, uncu» diyelim 
efendim, 1 numara maddede «462 nci» ve 495-499 
uncu» sökünde ve 2 numaralı ımaiddede de «462 nci» 
ve «448-450 nci» şeklinde bunları düzeltelim efen
dim. ' 

BAŞKAN — Evet, bu şekilde ilaveleri yapalım 
efendim. 

Savın üveler; 
41 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kaJbul edilırn'iştür efendimi, 

(Sayın üyeler; 
49 uncu maddeyle ilgili olarak Komisyondan ge

len metni okutuyorum. 
Danışma Meclisi 'Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Karayolları Trafik Kanunu 
Tasaırısının 49 uncu maddesi üçüncü fıkrası, Genel 

Kurulumuzca dikkate alınması kararlaşitırılan, Sayın 
Hayati GÜRTAN ile Sayın Halil Gdlendost'a ait 
önergelerin ışığı altında, Komisyonumuzca aşağıda 
yazıldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Arz ederim. 
(Eşref AKINCI 

Komisyon (Başkanı 
Madde 49 Fıkra : 3 
«!Bu madde hükmüne uymayan sürücüler ve az-

melllirenlar ikibin liradan beşlbin liraya kadar hafif 
para cezası ile, tekrarı hailinde beşlbin liradan onbin 
liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılmakla 
beraber, sürücülerin sürücü belgeleri, araç işletenlerin 
ruhsatları da bir aydan, üç aya kadar geri alınır. 

BAŞKAN — Komisyon 49 uncu maddenin üçün
cü fıkrasını yeniden düzenlemiş bulunmaktadır. 

iSaym Gürtan; önergeniz dikkate alınmış mı?... 
HAYATİ GÜRTAN — Komisyona çok teşekkür 

ederim Sayın Başkan, dikkate almışlar. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Sayın Gelendost; önergeniz dlilkkaıte alınmış mı?... 
HALİL GELENDOST — Ben de teşekkür ede

rim, dikkate almışlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efenlditm. 
Sayın üveler; 49 uncu maddeyi Komisyondan ge

len bu düzeltilmiş 'biçimiyle oylarınıza sunuyorum : 
Kalbul edenller... Kalbul etmeyenler... Madde kalbul 
ediiımi'Şltir. 

Sayın üyeler; 64 üncü maddeyle ilgili olarak Ko
misyondan gelen metni okutuyorum, 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Karayolları Trafik Kanunu Tasarısının 64 üncü 

maddesi (jb-2) bendi ile ilgili' olarak dikkate alınma
sı Genel Kurulumuzca kararlaştırılan S'ayın Güngör 
Çalkmakçı'ya ait önerge, Komisyonumuzca incelen
di. Araçlarda genel olara'k sağa veya sola dönüşle
rin, arkadan, karşı yönden veya yan yollardan gelen 
araç sürücülerine veya yayalara 'bildirmek amacıyla 
kuilllanııltması, gereken dönüş ışıklarının, (geç) anla
mında kullanılması, trafiği tehlikeye sokarak, tered
dütlere ve kazalara sdbep olacağından, önerge Ko
misyonumuzca benimsenememiştir. 

64 üncü maddenin Komisyonumuzdan geldiği şe
kilde kabulünü arz ederim. 

Eşref AKINCI 
'Komisyon Başkanı, 

'BAŞKAN — Sayın Çakmakçı; 'Sayın Komisyonun 
önergenize katılmadığı görülüyor, tbir diyeceğiniz var 
mı efendim?. 
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A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Evet, sola dönüş 
tehlikesine 'ben de katılıyorum; ama sağ demlişltüm, ka
bul etmemişler, 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 64 üncü madde üze
rinde mevcut önergeye Komisyon katılmamış ve es
ki metnin'i getirmiş bulunfmaktadır. 64 üncü maddeyi 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 68 inci maddeyle ilgili Komisyon
dan gelen tezkereyi okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Karayolları Trafik Kanunu Tasarısının Genel 

Kurulumuzda müzakeresi sırasında, dikkate alınma
sı kararlaştırılan, Sayın Güngör Çakimakçı'nın Tasa
rının 68 inci maddesinde '(e) fıkrası ile ilgili önergesi, 
Komisyonumuzca da benimsenerek, (c) fıkrasına «bu
lunmaları» kelimesinden sonra «veya buraları saygı
sızca kullanmaları» kelimelerinin eklenmesi kalbul 
edilmiştir. (c) fıkrası yeniden düzenlenen şekliyle 
aşağıda yazılmıştır, 

Arz ederilm. 
Eşref AKINCI 

'Komisyon Başkanı 
Madde 68. — 
e) Yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hal

lerde taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların, 'trafiği 
engellevecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davra
nışta bulunmaları veya buraları saygısızca kullanma
ları yasaktır. 

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

BAŞKAN — Sayın Çakmakçı; önergeniz dikkate 
alınmış. 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Uymuşlar, teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 68 inci maddeyi bu 
düzeltilmiş 'biçimliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir efendim. 

Sayın üyeler; 81 inci maddeyle 'ilgili gelen Ko
misyon tezkeresini okutuyorum, 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Karayolları Trafik Kanunu Tasarısının Genel Ku

rulumuzda müzakeresi sırasında, dikkate alınması 
kararlaştırılan, Sayın Güngör Çakmakçı'nın; 81 İnci 
maddenin (1b) fıkrası ile. ilgili önergesi, Komisyonu

muzca da benimsenerek (b) fıkrası yeniden düzenle
nen şekliyle aşağıda yazılmıştır. 

Arz ederim. 
Eşref AKINCI 

'Komisyon Başkanı 
Madde 81. — 
b) Kazada ölen, diddî şekilde yaralanan veya 

ağır maddi hasar var ise ve bu kaza trafiği, can ve 
mal güvenliğini etkilemiyorsa, sorumluluğun saptan
masında yaradı olacak kanıt ve izler dahil, kaza ye
rindeki durumu değiştirmemek. 

BAŞKAN — Sayın Çakmakçı; önergenize katıl
mışlar mı?.... 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Katılmışlar, teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
'Sayın üyeler; 81 inci maddeyi bu düzeltilmiş bi

çimiyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 82 nci maddeyle iügili Komisyon tez
keresini okutuyorum. 

IDanışma Meclisi Başkanlığına 
Karayolları Trafik Kanunu Tasarısının 82 nci 

maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirile
rek kalbul edilmiştir. Diğer fıkra ve bentler Komis
yondan gelen şekliyle aynen ibenimsenmiştir. 

Arz ederim. 
Eşref AKINCI 

Komisyon Başkanı 
Madde 82 son fıkra : 
Bu maddenin (a) bendi hükmüne uymayanlardan 

ikibin lira para cezası alınır, (b) ve (c) bendi hük
müne uymayanlar, ikibin liradan beşbin liraya ka
dar hafif para ve on günden iki aya kadar hafif ha
pis cezası ile cezalandırılır.' 

BAŞKAN — Sayın Komisyon; bu maddeyi öner
gesiz almış durumdasınız. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Evet efendim, burada değiştirerek tak
dim ettik, kendimiz çekmiştik bu maddeyi. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Komisyon mevcut 
konuşmalardan sonra bu maddeyi yeniden düzenle
mek üzere çekmiş bulunmaktadır ve diğer fıkralar 
aynı, sadece son fıkrayı düzeltmiştir. 

Bu madde üzerinde konuşmalar tamamlanmıştı. 
Bir düzeltme istemi var mı efendim?.. Buyurun Sa
yın Cebeci. 



Danışma Meclisi B : 122 21 . 6 . 1983 O : 2 

ABDÜLBAKÎ CEBECİ — Efendim, «(b) ve (c)» 
dediğine göre bunu çoğul yapmak iyi olur. O tak
dirde «(b) ve (c) bendi hükümlerine uymayanlar» 
şeklinde oluyor. «Hükmüne» diye okundu, «hüküm
lerine» olarak çoğul yapılması doğru olur. 

BAŞKAN — «Bentleri hükmüne» şeklinde de 
olabilir, «hükümlerine» şeklinde de olabilir; soralım 
efendim. 

ABDÜLBAKÎ CEBECİ — «Hükümlerine» ola
cak; daha evvelkinde «(a) ve (b) bentleri hükmüne 
uymayanlar» şeklinde geçti. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Başkanım; «hükümlerine» olması 
daha uygun; arz ederim. 

BAŞKAN — Eski metninizde, «Bu maddenin 
(b) ve (c) bentleri» şeklinde geçiyor, burada «hü
kümlerine» olarak düzeltiyorsunuz. 

Sayın Tan, buyurun efendim. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan; (b) bendinin 

şu şekilde düzenlenmesi daha uygun olur diye dü
şünüyorum, okuyorum. 

«Şehirlerarası akaryakıt istasyonlarında sahipleri 
veya işletenleri, belirlenen standartlara uygun ilk 
yardım malzemesini her an kullanılabilir durumda 
bulundurmak.» 

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

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL- HAKKI DE-
MİREL — Sayın Tan'ın düzeltmesini kabul ediyo
ruz; arz ederim. 

BAŞKAN — Şöyle oluyor; «Şehirlerarası akar
yakıt istasyonlarında sahipleri veya işletenleri, belir
lenen standartlara uygun ilkyardım malzemesini 
her an kullanabilir durumda bulundurmaya» şeklin
de oluyor. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 
GÖRGÜLÜ — Katılabiliriz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın üyeler, 82 nci maddeyi bu düzeltilmiş bi

çimi ile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, 85 inci madde ile ilgili olarak Ko
misyondan gelen tezkereyi okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Karayolları Trafik Kanun Tasarısının Genel Ku

ruldaki müzakereleri sırasında yeniden tanzim edil

mek üzere Komisyonumuzca geri alınan 85 inci 
madde yeni düzenlenen şekli ile aşağıda yazılmıştır. 

Arz ederim. 
Eşref AKINCI 

Komisyon Başkanı 
«İşletenin sorumluluğu 
Madde 85. — Bir motorlu aracın karayolunda 

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

İşleten, hâkimin takdirine göre, kendi aracının 
katıldığı bir kazadan sonra yapılan yardım çalışma
larının sebep olduğu zararlardan da sorumlu tutu
labilir. Ancak, bu durumda, işletenin sorumlu kılı
nabilmesi için, kazadan kendisinin sorumlu olması 
veya yardımın doğrudan doğruya kendisine ya da 
araçta bulunan yolculara yapılması gerekir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı? 

ŞERAFETTİN YARKIN — Evet efendim, söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yarkın. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 

Maddenin bu getirilen şekli ile anlaşılıyor ki, iş
letenin sorumluluğu konusunda Komisyonun daha 
önce benimsemiş olduğu ikinci fıkra çıkarılmış bu
lunmaktadır. 

Bu fıkra, park eden bir motorlu aracın sebep ol
duğu trafik kazasından dolayı işletenin sorumlu tu
tulabilmesi için, zarar görenin, kazanın oluşumunda 
işleten veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişiye 
ilişkin bir kusurun varlığını veya araçtaki bozuklu
ğun kazaya sebep olduğunu ispat etmesi gerekir. Bu 
fıkranın çıkarılması evvela uygun olmuştur; çünkü 
park eden, yani hareket halinde olmayan bir mo
torlu aracın sebep olduğu trafik kazasından dolayı 
işletenin sorumlu tutulabilmesi, ancak zarar göre
nin, işletenin hiçbir kusuru olmadığını ispat etmesi 
ile kabil olmaktadır; yani zarar gören, işletenin ku
sursuzluğunu ispat etme mükellefiyeti ile karşı kar
şıya bırakılmıştır. 

Bu itibarla, son derece ters olan, aslında tama
men kusursuz mesuliyetinin getirilmesi gereken, işle
tenin sorumlu olması gereken bir konuda, zarar gö
rene, işletenin kusursuz olduğunu ispat etmesi gibi bir 

92 — 
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mükellefiyet getirilmesi yanlış bir şeydi. Ancak, fık- j 
ra tamamen çıkarılmıştır. Halbuki, Hükümet metnin
deki fıkranın; yani hareket halinde olmayan bir ara
cın sebep olduğu bir kazadan dolayı meydana gelen 
zararda, zarar görene karşı işletenin sorumlu olması 
fıkrasının aynen benimsenmesi gerekirdi. Kaldı ki, bu 
durumda bizim de bir önergemiz vardı; bu önergede 
işletenin bu sorumluluktan nasıl kurtulacağı da ifade 
edilmişlti. Bendeniz, bu eksikliğe işaret etme bakımın
dan ve Hükümetten gelen metnin veya en azından 
bu konuda bizim verdiğimiz önergenin benimsenme
sinde yarar olacağı kanısındayım. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür elderim efendim. 
Bu madde ile ilgili soru sormak isteyen sayın üye

miz var mı efendim?.. Yok. • 
Sayın Komisyon, bir açıklamanız olacak mı? 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DEMI-
REL — Sayın Başkanım, bu konuda biz ikinci fık
rayı çözemediğimiz için, maddeden çıkarmıştık,• fakat 
bir eksiklik olduğunu hissettik. Şimdi elimizde henüz 
okunmamış bir önerge var, üç arkadaşımızın imzala
dığı. Bu önerge okunduğu zaman cevabımızı arz ede
ceğiz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, bu madde ile ilgili Sayın Bilge ve ar

kadaşlarının ve Sayın Vandal'ın önergeleri var. Okutu
yorum efendim. 

Yalnız, başlığını tabiî değiştirmek lazım «85 inci 
maddenin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesi» deniliyor. Komisyonun getirdiği yeni metin
de zaten böyle bir fıkrayı çıkarmış; bir fıkra ilavesini 
isteyeceksiniz herihalde bu durumda Sayın Bilge?.. 

İSA VARDAL — Sayın Başkan, en aykırı önerge 
benim önergemdir efendim. 

BAŞKAN — Sayın Vardal «Önergeler önce veriliş, 
sonra aykırılığına göre işleme konulur» diye de bir 
hükmümüz var. Evvela okutalım da ondan sonra iş
leme koyalım efendim. Sayın Bilge'ninki önce veril
miş, okutmadım daha; müsaade buyurun okutalım. 

Yüksek Başkanlığa 
Trafik Kanunu Tasarısının 85 inci maddesi ikinci 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

«Madde 85 fıkra iki. — Hareket halinde olmayan 
bir motorlu aracın sebep olduğu trafik kazasından do
ğan zarardan işleten sorumludur. Şu kadar ki, işleten | 
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böyle bir zararın meydana gelmemesi için durumun 
gerektirdiği bültün özeni göstermiş bulunduğunu ya
hut bu özeni göstermiş olsa bile, zararın doğmasına 
engel olamayacağını ispat ederek sorumluluktan kur
tulabilir.» 

Necip BİLGE Şeraf ettin YARKIN 
Akif ERGİNAY 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 85 inci 

maddesine aşağıdaki hükmün ikinci fıkra olarak ge
tirilmesini arz ve teklif ederirh. 

İsa VARDAL 

«Hareket halinde olmayan araçlar bir trafik ka
zasına sebep olduğu takdirde zarar görene karşı işle
ten sorumlu olur.» 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Vardal sorabilir mi
yim, bu önergenizde daha aykırı olan durum nedir? 

İSA VARDAL — Sayın Başkan, Sayın Bilge'nin 
verdiği önergede, kazaya neden olan aracın sahibi 
suçsuzluğunu ispat ettiği takdirde mesuliyetten kurtu
luyor... 

BAŞKAN — İşte o nedenle daha aykırıdır. 
İSA VARDAL — Benim verdiğim önergede, risk 

nazariyesine göre, herhalûkarda tazminatla yükümlü 
olması esası getiriliyor. O bakımdan benim önergem 
daha aykırıdır. 

NECİP BİLGE — İşleten bakımından daha ağır 
olduğu için belki daha aykırıdır. 

BAŞKAN — Oldu efendim, işleten bakımından 
daha ağır kabul ediliyorsa mesele yok. 

Sayın Vardal, buyurun efendim o zaman. 
İSA VARDAL — Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; 
«İşletenin sorumluluğu» başlığını taşıyan 85 inci 

maddede, Komisyonun getirmiş olduğu düzenlemede, 
hareket halinde bir vasıtanın meydana getirdiği zarar
ların ne şekilde, kimler tarafından sorumlu tutulacağını 
düzenlemiş. Halbuki, bu vasıtaların hareket etmediği 
hallerde meydana gelecek olan zararları konusu dü
zenlenmemiştir. 

O nedenle 85 inci maddenin ikinci fıkrasına Hü
kümet Teklifinde olduğu gibi aynen o fıkranın eklen
mesini teklif ediyorum. Teklif etmemin nedeni şu : 

Birincisi, bir vasıtaya malik olan, o vasıtayı alıp 
trafiğe çıkarmakla, evvelemirde o vasıtanın meydana 
getireceği herihangi bir zararı peşinen kabul etmiş ol
maktadır Buna hukuk dilinde risk nazariyesi denir. 
Yani. o vasıtanın meydana getireceği zararı, riski, 
peşinen kabul etmiş olmaktadır. Bu durumda şöyle 
bir misal vermem gerekiyor. Bir vasıta sahibi meyilli 
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bir yerde vasıtasını park etti, bütün tedbirleri aldı, el 
firenini çekti; her şeyi tamam. Bilahâra teknik bir 
arızadan dolayı el fireni boşaldı, öndeki vasıtaya geldi 
çarptı. 

Şimdi burada vasıta sahibinin, yani kazaya sebep 
olan vasıta sahibinin hiçbir kusuru yok; ama hasara 
uğrayan vasıta sahibinin de kusuru yok. Bu, hiçbir 
duş etken olmadan meydana gelen bir kazadır, bir ha
sardır. Burada risk nazariyesi hükümleri ön plana 
geçmek suretiyle o kazaya neden olan vasıtanın sahi
binin, işleticisinin hiçbir kusuru olmadığı halde hak
kaniyet hükümleri dahilinde hasara uğrayan vasıtanın 
sahibine bir miktar tazminat vermekle yükümlü kılın
ması hukuk bakımından önemli bir konudur. 

Şayet hiçbir kusuru olmadığını ispaJt edebilirse, 
kazaya neden olan vasıtanın sahibini mesuliyetten kur
tarır. Meselâ, yine aynı şekilde meyilli bir yere vası
tasını park eden bir vasıta sahibini düşünün. Her tür
lü tedbiri almış. Ancak, başka bir vasıta yoldan gelir
ken o duran vasıtaya çarpmış, duran vasıta da gelmiş 
öndeki vasıtaya çarpmak suretiyle hasar meydana gel
miş. 

Olayın bu şekilde cereyan ettiğini ispat eden, ka
zaya neden olan vasıta sahibi tabiatıyla hiçbir kusuru 
olmadığından dolayı ve burada risk nazariyesi de iş
lemeyeceğinden dolayı mesuliyetten kurtulacaktır; fa
kat biraz evvelki verdiğim örnekte risk nazariyesi hü
kümleri caridir. Her halükârda öndeki hasaıra uğrayan 
vasıta sahibinin hasarını hakkaniyet hükümleri dahi
linde ödemesi gerekir. 

O nedenle, ikinci fıkra olarak önergede belirttiğim 
ve Hükümet Tasarısında da aynen yazılı olan fık
ranın buraya geçirilmesini teklif ediyorum. Takdir Yü
ce Meclisindir, 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Sayın Vardal'ın önergesinin lehinde ve aleyhinde 

söz isteyen sayın üye?.. 
AKİF ERGİNAY — Aleyhte Sayın Başkan. 
FUAT AZGUR — Aleyhinde efendim. 
'BAŞKAN — iki aleyhte oldu efendim. 
'AKİF ERGİNAY — Ben vazgeçiyorum Sayın 

Başkan, Sayın Azgur konuşsunlar. 
BAŞKAN — Sayın Azgur buyurun efendim, Sa

yın Erginay'ın kendi önergeleri var zaten. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, Sayın Vardal 

beni bağışlasın trafik hukukunda risk nazariyesinin 
uygulanması mümkün değil. Belki objektif mesuliyet 
veya kusursuz sorumluluk uygulanabilir; ama risk na
zariyesi burada uygulanmaz. 

Çünkü, riskte eski tabirle muhatara veya tehlike-
lilik hali söz konusu olmak lazım gelir. Trafik huku
kunda risk olmaz. Çünkü, tedbir almak mümkündür. 
Tedbir almanın hiçbir fayda ifade etmediği hallerde 
risk nazariyesi uygulanabilir. 

Bunu bir örnekle arz edeyim izin verirseniz. Me
selâ, bir itren, kömürle işleyen bir lokomotif mutlaka 
kömürünü atmak zorundadır. Ormandan da geçse, 
tarladan da geçse kömürünü atmadan, yani yanan kö
mürü dışarıya çıkarmadan trenin gitmesi mümkün 
değildir. İşte burada tehlikelilik hali vardır, yani risk 
hali vardır. Bu gibi hallerde Devlet Demiryolları mut
laka bu zararı ödemeye mecburdur; ama trafikte bu 
olmaz. Trafikte tedbir alındığı takdirde hiçbir kaza ol
madan trafiğin yürümesi mümkündür. 

O itibarla, risk nazariyesinin burada uygulanması 
söz konusu lolmamak lazım gelir. Teşekkür ederim 
efendim. 

IBAŞKAN — Teşekkür 'ederim Sayın Azgur. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim1. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ * 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DEMİ-
REL.— Efendim, Sayın Vardal'ın önergesine katıla
mıyoruz. 

BAŞKAN — Katılamıyorsunuz. 
Sayın Hükümet, buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 

GÖRGÜLÜ — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Görgülü. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Kendi Tasarılarında 

var, nasıl olur?.. 
BAŞKAN — Efendim, «Nasıl olur?.,» diye swu 

soramazsınız. ı 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Metinlerinde var 

efendim. 
IBAŞKAN — Komisyondan geçen metindir huzu

runuza getirilen, çıkarılmış. 
Sayın üyeler, Sayın Vardal'ın önergesine Komis

yon ve Hükümet katılmadıklarını beyan etmektedir. 
Önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul 
edilmemiştir efendim. 

Sayın Bilge, bir açıklamanız olacak mı efendim?.. 
NECİP BİLGE — Müsaadenizle Sayın Başkan. 
IBAŞKAN — Buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Trafik Kanununun 85 inci maddesinin ikinci fık

rası işlemekte olmayan, hareket halinde bulunmayan 
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araçlarla ilgili bir sorumluluğu düzenlemektedir. Bi
rinci fıkra bilindiği üzere işlemekte olan, hali hare
kette olan araçların sorumluluğu bakımından objek
tif mesuliyet dediğimiz hususu düzenlemekte ve 
maddenin o fıkrasında herhangi bir küsur karinesi 
vesairesi söz konusu olmadan işletenin sorumluluğu 
kabul edilmiş bulunmaktadır. O sorumluluktan, ya
ni birinci fıkradaki sorumluluktan ancak ve ancak 
86 ncı maddedeki şartlar dahilinde kurtulması müm
kün olabilir. O da mücbir sebep veya zarar görenin 
ağır kusuru veya üçüncü kişinin ağır kusuru söz ko
nusu olduğu takdirde bundan kurtulması mümkün 
olabilecektir. 

İkinci fıkrada ise; yani Komisyonun ilk metnin
de mevcut olan ikinci fıkrada ise, araç hareket ha
linde değildir; işlemekte değildir. Hatta bu fıkra 
îsviçre Trafik Kanunu metninden mülhem olarak 
kaleme alınmıştır ve orada da «İşlemekte olmayan» 
tabiri kullanılmaktadır. O Kanun, 1958'de yapılmış 
ve hâlâ da yürürlükte bulunmaktadır; ama içtihat
larda ağır tenkitlere uğramaktadır. Çünkü, üçüncü 
şahsın, yani zarara uğrayan kişinin işletene karşı 
dava açabilmesi, ondan tazminat isteyebilmesi' için, 
işletenin veya onun fiilinden sorumlu olan kişilerin 
kusurlarını ispat etmesi veya araçtaki bir bozuklu
ğun mevcut olduğunu ispat etmesi lazım gelmekte
dir ki, ispat yükü de oldukça ağır bir yüktür, her 
zaman bunu yerine getirmek mümkün olmayabilir. 

Halbuki, motorlu vasıta olması dolayısıyla biraz 
önce Sayın Azgur'un belirttiği üzere belki tren yol
larında olduğu kadar değilse bile, yine de az çok 
bir risk ortaya çıkmaktadır. Çünkü, her zaman kont
rol edilmesi kolay olmamaktadır. İmkânsızdır demi
yorum, fakat kolay olmamaktadır. 

Bu itibarla, birinci ifıkrada objektif mesuliyetin 
kabul edilmesi yerinde olmakla beraber, ikinci fık
rada duran bir araba söz konusudur, hareket halin
de olmayan bir araba söz konusudur. 

Bu itibarla, burada objektif mesuliyetin kabul 
edilmesi fazla gözükmektedir. Nitekim, İsviçre'de 
de bizim Komisyon metninde kabul edildiği şekilde 
bir mesuliyet kabul edilmiş, fakat bu mesuliyetin iş
lerliğe konulabilmesi için zarara uğrayan kimsenin 
işletenin kusuru bulunduğunu veya arabanın bir bo
zukluğunun bulunduğunu ispat etmesi lazım geldiği 
ifade edilmiş bulunmaktadır. 

Dediğim gibi 1958'de kabul edilen bu hüküm bu
gün çok tenkit edilmektedir. Bu tenkitlerden bir ta
nesini okumak istiyorum vaktinizi fazla almamak 
için. 

«İsviçre Trafik Kanununun 58 inci maddesinin 
ikinci fıkrasının ilk şeklinde (Yani daha kanunlaş
madan önceki ilk şeklinde) bir küsur karinesinin 
mevcudiyeti teklif edilmiş ise de, Federal Adalet ve 
Polis Bakanlığı bunu reddetmiştir. Bu Bakanlık son
radan bu teklifi Eyalet Meclisi Komisyonunda taze
lemek istemiş ise de geç kalmıştır. Geç kalmış ol
ması dolayısıyla da kabul edilmemiştir. Bu kusur 
karinesinin kaldırılmış olması işletenin tamamlayıcı 
sorumluluğunun avantajlarını önemli ölçüde azalt
mıştır.» diye tenkit etmektedir ve en sonunda da 
«hiç olmazsa şehirlerarası karayollarında duran araç
lar hakkında sebep, yani tehlike sorumluluğunun 
kabul edilmesi uygun olur.» demektedir ve diğer 
mükelliflerde de buna benzer bazı tenkitler bulun
maktadır. 

İşte bundan esinlenerek ve bizim Borçlar Kanu
numuzun 55 ve 56 ncı maddelerinde mevcut olan 
hükümden de istifade etmek suretiyle biz önerge
mizde; esas itibariyle sorumludur işleten, ancak ken
disinin veya yardımcılarının hiçbir kusuru bulunma
dığını ispat ettiği veyahutta bütün gerekli tedbirleri 
aldığını ve gerekli özeni gösterdiğini ispat ettiği 
veya böyle bir özeni göstermiş olsa bile zararın önü
ne geçilemeyeceğini ispat ettiği takdirde sorumluluk
tan kurtulur demek suretiyle onun kusurunun mev
cut olduğunu, yani bir karinesinin mevcut oldğunu, 
fakat bundan kurtulma imkânının da kendisine veril
mesi lazım geldiğini kabul etmiş bulunuyoruz. Takrir 
bu şekilde, yani işleyen araçla işlemeyen araçtan 
doğan sorumluluğun biraz farklı olması lazım geldi
ği fikrine dayanmaktadır. Bu bakımdan ortalama bir 
hal çaresidir. Bunun kabulünü yüksek takdirlerinize 
arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Bilge'nin önergesinin lehinde, aleyhinde söz 

isteyen sayın üye?.. 
Sayın Komisyon. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMAİL HAKKI DE-
MİREL — Sayın Profesör Bilge'ye çok teşekkür ede
riz, açıklamalarını aynen kabul ediyoruz. İkinci fık
ra olarak önergenin kabulünü arz ediyoruz. 

95 — 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon. 
Sayın Hükümet. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FAHRİ 

GÖRGÜLÜ — Sayın Başkanım, biz de katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hükümet. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkan, önergede «özen 

göstermek» gibi bir deyim var zannediyorum, eğer 
yanlış anlamıyorsam. 

BAŞKAN — «Bütün özeni göstermiş bulundu
ğunu yahut bu özeni göstermiş olsa bile...» 

FUAT AZGUR — Sayın Başkan, «özeni gös
termek» veya «özen göstermek» hukukî bir deyim 
değil. Özenmek başka bir anlama geliyor. Burada 
önemli olan belli bir tedbiri almış olmaktır. Mesela 
duran bir aracın belli biz mesafede arkasına reflek
tör konması gerekir. B J özenmenin dışında bir olay
dır. Bu itibarla «gerekli önlem ve tedbiri almış» ol
ması gerekir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. Siz 
«önlem» diyorsunuz, Sayın Bilge'ye de soralım, çün
kü bu defa da önergenin düzeltilmesi oluyor bu. 

Sayın Bilge tedbir mi efendim?.. 
NECİP BİLGE — Gerekli tedbirlerin alındı

ğını... 
BAŞKAN — Efendim, durumun gerektirdiği ted

biri aldığını yahut bu tedbiri almış olsa bile... öyle 
mi oluyor efendim?.. 

NECİP BİLGE — Efendim motor kanununda 
aynen şöyle diyor, «Gerekli bütün hal ve maslahatın 
icap ettirdiği bütün dikkat ve itinayı gösterdiği ge
reklidir.» diyor. 

BAŞKAN — Efendim ona, «durumun gerektir 
diği bütün dikkati» mi diyorsunuz?.. Lütfen söyle
yiniz de bir okuyalım. 

NECİP BİLGE — «Bütün dikkat ve özeni gös
terdiğini» denebilir. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Dik
kat ve ihtimam olur, özen uydurmadır. 

BAŞKAN — Dikkat ve ihtimam diyorlar bura
dan da, ama yahut bu dikkat ve özeni olacak. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Uyguner müsaade buyurur 

musunuz efendim?.. Aslında önerge üzerinde ancak 
değiştirme yapma hakkı tabiî önerge sahibine aittir, 
çünkü önerge üzerinde bir düzeltme söz konusu ola
maz, ama maddeyle ilgili... 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, benim
ki bir harfle ilgili. 

BAŞKAN — Harfle ilgili olarak buyurun efen
dim. 

M. FEVZİ UYGUNER — Orada «işleten» ta
biri var, bu «işleteni olacak efendim, burada bir «i» 
eki olması lazım gelir ki, duran arabanın işleteni 
akla gelsin. Aksi takdirde arkadan gelen çarpan ara
banın işleteni akla gelmeyebilir. 

BAŞKAN — Efendim bundan sonra tabiî böy
le önergeler üzerinde (Uygunluk sağlıyoruz, ama) 
bir değiştirme veya düzeltme mümkün değildir. 

Sayın üyeler; Sayın Bilge ve arkadaşlarının öner
gesine Komisyon ve Hükümet katıldıklarını beyan 
ettiğinden kesin olarak oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; bu önergeyi 85 inci maddeye ikin
ci fıkra olarak ilave ediyoruz ve bu haliyle 85 inci 
maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul eden
ler... Etmeyenler... 85 inci madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 118 inci maddeyle ilgili gelen tez
kereyi okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Karayolları Trafik Kanunu Tasarısının Genel 

Kurulumuzda yapılan müzakereleri sırasında 118 in
ci maddenin ikinci fıkrasıyla ilgili Sayın İbrahim 
Barangil'e ait önergenin Genel Kurulumuzca dik
kate alınması kararlaştırılan Komisyonumuza iade 
edilen made, önergenin ışığı altında aşağıdaki şe
kilde yeniden düzenlenmiştir. 

Arz ederim. 
Eşref AKINCI 

Komisyon Başkanı 

Belirli süreler içinde alınan cezalar ve puanlama 
nedeniyle sürücü belgelerinin geri alınması 

MADDE 118. — Bu Kanunun suç saydığı bir 
fiilden dolayı haklarında para cezası uygulanan sü
rücülere, aldıkları her ceza için esasları yönetmelik
te belirlenen ceza puanları verilir. 

Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 
bir yıl içinde işlenen trafik suçlarına ait ceza puan
ları toplamı yönetmelikte belirtilen sayıyı aşar sü
rücülerin sürücü belgeleri mahkeme kararıyla on-
beş gün süre ile geri alınır. Ayrıca yönetmelikte be
lirtilen esaslara göre trafik eğitimine tabi tutulma
sına da hükmolunabilir. 

Ceza puanlarının tespit ve uygulanmasına ait 
usul ve esaslar yönetmelikte gösterilir. 

96 — 
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3u madde ve diğer ilgili maddelerdeki hükümlere 
göre sürücü belgesi geri alınanlardan geri alma sü
resi içinde, araç kullandığı tespit edilenler, beşbin li
radan 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 
cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Sayın Barangil, Komisyon önerge
nize katılmış durumda mı?.. «Onbeş gün süre ile ge
ri alınır» demişsiniz, Komisyon da bunu 15 gün yap
mışlar, diğerlerine herhalde bir katılma olmamış. Bir 
diyeceğiniz var mı?.. 

İBRAHİM BARANGİL — Yok efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 118 inci maddeyi Ko

misyondan gelen bu biçimiyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... 118 inci madde ka
bul edilmiştir. 

Sayın üyeler; günlük çalışma süremizin sonuna 
gelmiş bulunmaktayız. Yeni bir maddenin görüşül
mesi imkânı olmadığından 22 Haziran 1983 Çarşam
ba günü saat 14.00'te toplanmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma Saati : 18.45 

> « K • 4 » . . 





DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

122 nci (BİRLEŞİM 

21 Haziran 1983 Salı 

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, imar ve iskân, 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, içişleri 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, içiş
leri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/654) '(S. Sa
yısı : 450) (Dağıtma tarihi : 3.6.1983) 

(6) Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin ŞAHİNıKA-
YA'nın, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kuru
mu Kanun Teklifi ve Atatürk Kültür Merkezi Ala
nı İçerisinde Yer Alacak Bütün Tesis ve Alanların 
Yönetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları. (2/115, 1/642) 
(S. Sayısı : 479) (Dağıtma tarihi : 14.6.1983) 

(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 [Fikret AL
PASLAN ve 11 arkadaşının, Tababet ve Şuabatı 
Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Milli Eği
tim, Adalet ve Sağlık ve Sosyal işler komisyonları 
raporları. (2/69) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 
1.2.1983) 

(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 İlişkin Kanun Tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal işler ve Bütçe - Plan komis
yonları raporları. (2/27) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi : 4.2.1983) 

(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 İşler, 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 Say ılı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/615) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(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 İşleri 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 işleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mü
cadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı 
Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Veril- . 
mesi Hakkında Kanunun Adının ve 1 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - I 
Plan ve Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler 
komisyonları raporları. (1/594) (S. Sayısı : 369) (Da
ğıtma tarihi : 31.3.1983) 

(19) Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Si- I 
linmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî İşler ve 
Bütçe - Plan komisyonları raporlan. (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, f 
Ulaştırma, îmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ko- | 
misyonları raporlan. (1/62) (& Sayısı : 370) (Dağıt
ma tarihi : 8.4.1983) 

(21) 2.6.1941 Tarihli ve 4060 Sayılı Yüzde Beş 
Faizli Hazine Tahvilleri İhracına Dair Kanun ile Ek 
ve Değişikliklerinin Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Ra
poru. (1/631) (S. Sayısı : 376) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1983) 

(22) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
OĞLU'nun Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş-v I 
bakanlık Tezkeresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/491) (S. Sayısı 377) 
(Dağıtma tarihi : 13.4.1983) | 

(23) 26.10.1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İliş
kin Kanun Tasarısı ile 26 Ekim 1983 Tarihli ve 357 
Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci Maddesi
nin Birinci Fıkrasının (D) Bendinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/593, 
1/618) (S. Sayısı : 378) (Dağütma tarihi : 15.4.1983) 

(24) 10.4.1967 Tarihli ve 852 Sayılı Başbakanlık 
Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. (1/641) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 

(25) 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanu
nun Ek Birinci Maddesine 17.3.1982 Tarih ve 2683 
Sayılı Kanunla Eklenen İkinci Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (1/645) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 
18.4.1983) 

(26) 6.11.1981 Tarihli ve 2548 Sayılı Gemi Sağlık 
Resmi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İktisadî İşler, Adalet ve 
Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. (1/628) 
(S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 26.4.1983) 

(27) îpek'böcekçiliği Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Tarım ve Orman, Köy İşleri 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 İşler 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 İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri 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, İçişler' 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 



Tarih 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 KANTARCI-
OĞLU ve 37 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Memur 
lan Kanununa 2595 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 
9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ile İçtüzüğün 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, imar 
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 ye Bütçe-Plan Komisyonu Raporu. (1/559) (S. 
Sayısı : 414) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

(35) 9.5.1958 Tarihli ve 7116 Sayılı İmar ve İs
kân Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Ka
nunun Ek 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan, Millî Savunma, 
içişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporla
rı. (1/625) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 3.6.1983) 

(36) 14.7.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununa 1327 Sayılı Kanunla Eklenen ve 
1897 Sayılı Kanun ile Değiştirilen Ek 2 nci Madde
nin (c) Fıkrasının Değiştiirlmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/664) 
(S. Sayısı : 464) (Dağıtma tarihi : 6.6.1983) 

(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 ÂYANOGLU 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 İlgili Çalışmalar Yapmak Üzere Komis
yon Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin 
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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 İşler Komisyonu 
Raporu. (1/675) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1983) 

(43) Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısı ve 
Malî İşler, Adalet, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri, 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 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 İşler ve Millî 
Eğitim komisyonları raporları. (1/579) (tS. Sayısı : 
387) (Dağıtma tarihi : 25.4.1983) 

X (45) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay 
Başkanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı Kesin-
hesap Kanunu (Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesap
larını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/205) (S. Sayısı : 311) (Dağıtma tarihi : 27.1.1983) 

X (46) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını 
İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/229) (S. 
Sayısı : 312) (Dağıtma tarihi : 27.1.1983) 

X (47) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1971 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını 
İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/241) (S. 
Sayısı : 313) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

X (48) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
mel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uy-



gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları işlet
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 Hesaplanın İn
celeme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/276) (S. 
Sayısı : 315) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

X (50ı) 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 Hesaplan-* 
m İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/308) 
(S. Sayısı : 317) (Dağıtma tarihi : 22.1.1983) 

X (52) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
nel Müdürlüğü 1976 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarım İn
celeme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/351) (S. 
Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

X (53) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1977 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1977 Bütçe Yılı 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) (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 : 4G8) (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 (60i) 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) 


