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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

6 Ekim 1983 Perşembe 

İki oturum yapılan bu Birleşimde : 
Danışma Meclisince ide reddolunan, Ticaret Vekâ

leti 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 Teklifinin (2/137) (S. Sayısı : 681) 
reddedilmesine dair ihtisas Komisyonu Raporu kabul 
olunarak, teklifin düştüğü açıklandı. 

3 Haziran 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Maarif 
Vekâletine Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi 
Hakkında Kanun ile Bu Kanunda Değişiklik Yapan 6 
Temmuz 1962 Tarihli ve 69, 28 Aralık 1982 Tarih ve 
2768 Sayıl Kanunların Başlıklarında ve Metinlerinde 
Geçen Bazı Deyimlerin Değiştirilmesi Hakkında. 
(1/584) (S. Sayısı: 677) ve 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 131 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında. (1/605; (S. 
Sayısı: 680), 

Kanun tasarıları ile; 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Tasarısı. 
(1/572) (S. Sayısı: 682), 

Kabul edildi. 

9.5.1958 Tarilhl ve 7M6 'Sayılı îmar ve Islkân Ba
kanlığı Kuruluş <ve Vazüfeleri Hakkında Kanunun Ek 
1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Halkkında Kanun Ta
sarısının (1/607) (S. Sayısı : 684) reddedilmesine dair 
İhtîısas Komisyonu Raporu kabul edilerek, tasarının 
düştüğü açıiklaridı, 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin sonra
dan tespit edileceği belirtilerek, Birleşime saat 16.50'de 
son verildi. 

Sedat GÜNERAL 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.20 

BAŞKAN : Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Başkam) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (Genelkurmay Başkam ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Millî GüvenUk Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 169 uncu 
Birleşimini açıyorum. 

Gündemimize ıgöre, kanun tasarı ve tekliflerinin 
görüşülmesine başlıyoruz. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — Karayolları Trafik Kanunu Tasarısının Da
nışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve M Mî Gü
venlik Konseyi İçişleri Komisyonu Raporu. (D. Mec
lisi : 1/116; M. G. Konseyi: 1/539) (D. Meclisi S. Sa
yısı : 397; M.. G: Konseyi S. Sayısı : 678) (1) 

(1) 678 Ş. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — Gündemimizde Karayolları Trafik 
Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İçişleri Komisyonu 
Raporu yer almaktadır. 

Bu rapor, 678 sıra sayısı dle basılıp dağıtılmıştır. 
İçişleri Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakan ve ilgili

ler yerleninii alınışlardır. 
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Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açı
yorum. 

Sözü evvela Komisyon Sözcüsüne bırakıyorum. 
Buyurun. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk işleri, Kanunlar ve Kararlar Daire
si Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, yüksek malum
ları bulunduğu üzere, motorlu araçların kara taşıma
cılığında önem kazanması ve uygar düzeyde de motorlu 
vasıtaların çoğalması nedeniyle trafik sorunu gündeme 
gelmiş bulunmaktadır. 

Türkiye'de altyapıların çok yetersiz bulunması ve 
sürücü, şoför ve yayaların eğitimsiz bulunması nede
niyle, özellikle 1978 ,1979 ve 1980 yıllarında 130 bin 
trafik kazası yapılmış bulunmaktadır. Bunun neticesin
de 15 bin ölü, 83 bin kişi de yaralı ve sakat kalmış 
bulunmaktadır. 

Bunları dikkate alan Hükümetimiz, demin de arz 
etmiş olduğum gibi, özellikle Viyana ve Cenevre 
sözleşmelerini de dikkate almak koşulu ile bilimsel 
bir çalışmaya girmiş ve konuyu 1981 yılı Ağustos 
ayında Danışma Meclisine getirmiş bulunmaktadır. 
İki seneyi müteakip, Danışma Meclisi komisyonların
da ve Genel Kurulda konu görüşülmüş, bu toplantı
lara Hükümet de katılmıştır. 

Daha sonra konu bu yılın Haziran ayında da 
Komisyonumuza gelmiştir. Biraz önce de arz etmiş 
olduğum üzere, gerek denetim yetersizliği ve trafik 
zabıtası konusunda, gerek altyapı konusunda, gerek 
motorlu vasıtaların trafiğe çıkışından trafikten ayrı
lıncaya kadar geçen safhalardafci tescil konularında, 
gerek şoförlerin, yayaların sürücülerin eğitimleri ko
nularında, gerekse malî, hukukî sorumluluklar ve cezaî 
müeyyideler bakımından konu enine boyuna incelen
miştir. 

Huzurunuzdaki metni, Hükümetin, basta Emniyet 
Genel Müdürlüğü olmak üzere Trafik Dairesi Başkan
lığı, Ticaret Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı, Üniversi
telerimizin, özellikle İstanbul Teknik Üniversitesinin 
trafik şubesi ile ilgili bir öğretim üyesi ve istanbul 
Hukuk Fakültesinin de malî sorumluluk ve sigorta 
sorumluluğu sahalarında uzman olan kişileri ile müşte
rek bir çalışma yaparak yüksek huzurunuza kadar 
getirmiş bulunuyoruz. 

Kanun tasarısı, muhtelif bölümleri ile beraber, 
aşağı yukarı, 150 maddeden ibarettir. 

Kısaca arz edeecğim bunlardır efendim. Eğer arzu 
buyurursanız, biraz daha ayrıntılı bilgiyi Komisyon 
Sözcüsü arkadaşımız verecek; ama kâfi bulursanız 
maddelerde arz ederiz. 

BAŞKAN — Maddelerde görüşürüz. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Daire
si Başkam) — Emredersiniz efendim. Zaten maddelere 
geçilince, gerek biz gerekse Hükümet tarafı, mutlaka 
daha teknik bilgiler arz edecektir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz almak 

isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTlN ÇETİNER — 
Sayın Cumhurbaşkanım, Trafik Kanunu Tasarısı 
ilk defa 1969 yılında içişleri Bakanlığında ele alınmış 
ve hazırlanmaya başlanmıştır. Biz 12 Eylülden sonra 
Bakanlıkta bir hazırlık bulduk; bu hazırlık üzerinde 
çalıştık, valiliklere ve trafik şube müdürlerine gön
derdik; onların görüşlerini aldık. Hatta trafik kontrolü 
ile görevli polis memurlarının dahi zaman zaman 
-şahsen ben- görüşünü aldım. Bakanlığım, bu tasarının 
eh iyi şekilde hazırlanması için, Danışma Meclisinin 
türlü komisyonları dahil, Millî Güvenlik Konseyinin 
Komisyonu dahil, her fırsatta yeni görüşlerini iletmek 
imkânını buldu. 

Ben şuna kaini oldum ki, bu Trafik Kanunu Ta
sarısı aradan günlıer geçtikçe, maddelerin üzerinde 
yeni gelişmelerin yapılmasını gerektirecek kadar dik
kat ve hassasiyet isteyen bir konu oldu. 

'içişleri Bakanlığı, arz ettiğim gibi, basit polis me
murundan, trafik şube müdürü dahil, valisi dahil, di
ğer uzmanlar dahil, onların da görüşlerini almış ve 
zannediyorum taısaırı bu şekilde uygun bir hale gel
miştir, 

ISayın Cumhurbaşkanım, yüksek müsamahalarını
za sığınarak ve peşinen özür (dileyerek, tasarının da
ha tiyi kanunlaşması bakımından, maddeler müzakere 
edilirken serbestçe fikirlerimi arz edeceğim. Tabiî tak
dir Yüce Konseyindir. Fikirlerimiz hatalı da olabi
lir; ama yine müsamahanıza ve müsaadenize sığını
yorum, iserlbesitçe görüşlerimi arz etmekte yarar görü-
yorum* 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Tabiî, maddeler üzerinde sizleri de 

dinleyeceğiz. 
HÂKlM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK. (Hukuk işleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Şimdi konu açıldığı için arz ede
yim. Sayın Cumhurbaşkanım. Tabiî biz konuyu Sa
yın Balkanın ifade ettiği tarzda uygulamadan gelen 
trafik mahkemeleri hâkimleri, özellide bu mahkeme-
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Herin kararlarını inceleyen Yargıtayın bu konuya iliş
kin daiireisindıen çağırdığımız hâkimlerle de 'bu husus
ları müzakere ederek yüksek huzurunuza getirmiş 
bulunuyoruz. Yani tatbikattan gelen kişilerin de bu 
kanun tasarısına katkıları olmuştur. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz almak is

teyen 'var mıı? Yolktur. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo

rum : Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
ti^ 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Esaslar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç ve Kapsam 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, karayolların

da, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini 
ve güvenliğini sağlamaktır. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? 

Buyurun Sayın Ersin. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 

ta'biî çok kısa bir ifade ile güzel bir maksat sağlan
mış. 

Ancak dikkat buyurulursa, bu kanunun amacı, 
karayollarında yalnız can ve mail güzeriliği yönünden 
trafik düzeninin sağlanması mı; yoksa daha rahat, 
dalha 'teknik Ibiır trafik düzeninin getirilmesi mli olma
lıdır? 

Can ve imal güvenliği tabiatıyla olacak; ama «da
ha rahat, daha teknik bir tra'fik düzenini getirmıek» 
diye de bir husus konabilir mi? 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Buyurduğunuz şekil, zannediyorum 
©sikli kamunda olduğu gibii, «aynı zaımanda vasıtalarım 
senbeislt ve süratli hareketlerini sağlamak» şeklinde ola
bilir, 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAJK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Eski yasada böylesine bir amaç mad
desi yok. 1 inci maddeyi şöyle vurguluyor : 

«Karayollarında trafik bu kanun hükümlerine ta
bidir. Ancak İtfaiye, sihhî imdat ve emisaili gibli geçiş 
Üstünlüğünü haiz nakil vasıtaları ve müteharrik ma-

kinailar vazife halinde bu kanunda yazılı sürat, geç
me ve durma tahditlerine talbi değildir.» 

BAŞKAN — Sayın Genelkurmay Başkanımızın 
dediği giibi, buradaki amaç, yalnız can ve mal güven
liği değil, rahat bir tralfilk düzeninin akışını da sağ
lamaktır. Yalnız can ve mal güvenliğini sağlamak yö
nünden değil, can ve mal güvenliği ile birlikte rahat 
ibir trafik akışını sağlayacak bazı önlemleri de ön
görür. 

O balcımdan şöyle diıyebiliriz : 
«Bu kanunun almacı, karayollarında, can ve mal 

güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve tra
fik güvenliiğini ilgilendiren tüm konularda alınacak 
önldmleri 'bdirfemiekltir.» 

Böyle dersek, zannediyorum bunun içerisine can 
ve mal emniyeti glirer. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Rahat bir 
alkış* 

BAŞKAN — Ondan sonra da, güvenliği ilgilen
diren tüm konularda alınacak önlemleri de belirler. 

1 inci maddenin bu okuduğum son şekli 'üzerin
de ;hir diyeceği olan var mı efendim? 

Komisyom buna katılıyor mu? 
!HÂWİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK ı(Hukuk İşleri, Kanunlar ve Karaitte 
Dairesi Başkanı) — Katılıyoruz efendim. 

ORGENERAL TAIHSSİN ŞAHİNKAYA — Mü
saade eder misiniz efendim 

İBAŞKAN — Buyurun, 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNİKAYA — Şim

di burada esas maksat, güvenliği imi sağlamak? 
BAŞKAN — Düzeni sağlamak, 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Ev

vela güvenliği sağlayarak bu düzeni kurmak gerekir 
efendim. Evvela güvenliğin sağllaınmıası lazım;. 

İBAŞKAN — Diyoruz zaten; «Bu Kanunun ama
cı, karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden 
traifilk düzenlimi sağlamak» 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — 'Oldu 
o zaman* -

'BAŞKAN — Var yani, yine güvenlik var. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Çün

kü güvenlik olmadan Öbürü sağlanmaz da, onun için 
arz ettim efendim. 

İBAŞKAN — Tabiî, güvenliği sağlamak ve de, «tra
fik güvenliiğini ülğifendireın tüm kokularda alınacak 
önlemleri ibelirlemıek» diyoruz. 

ıSEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel 'Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, «Bu Ka-
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nunun amacı, karayollarında can ve mal güvenliği I 
yönünden trafik düzenlini ve 'trafiğin süratle alkışını I 
sağlamak» şeklinde de diyebiliriz. , I 

ORGENERAL NURETTİN ERStN — Evet, be
nim kastını o. I 

SEDAT GÜNERAL (MiîM Güvenlik Konseyli Ge
nel Sekreteri) — Sayın Genelkurmay Başkanımız ga- I 
liba trafiğin Süraitle akışının teminimin de maddede ifa- I 
de edilmesini istediler. I 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet, o 
konuda, 

IBAŞKAN — Ama illa «süratti akışı» diyemeyiz, 
bazı yerlerde de ağır gider. I 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hayır, ra
hattı bir akış sağlamak. 

SEDAT GÜNERAL (Mililî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Rahat bir akış. 

ORGENERAL NURETTİN ERStN — Çünkü 
onun tekniği van 

BAŞKAN — Ama her şeyde muhakkak güvenlik 
olmam lazım. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
Evet efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Tabiî o | 
baş!ta. I 

İBAŞKİAN — Ondan sonra da, «ve trafik güvenli
ğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri be
lirlemektir.» diyoruz. Yoksa, şu kadar süratle gidilir, 
bu 'kadar süratle giidilir demiyoruz; burada onlar yok. 
O, karayollarında işaretlerle belirleniyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Onun 
sonuna, «rahat bir trafik akışını sağlamakla beraber 
bütün -güvenlik tedbirleri» şeklinde bir ifade getirile-
biilir. 

İÇİŞLERİ HAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Sayın Cuıtthurbaşkanıim, Bakanlık olarak aynen 
katılıyoruz. 

«Trafik düzeni» terimi içerislinde, trafik akımı da 
vardır zaten. 

BAŞKAN — Tabiî, düzeni değil mi? 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 

— Evet, güvenli bir trafik olunca, düzenli bir akış 
da vardır zaten. 

BAŞKAN — Tabiî. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Mesele 

yok, 
BAŞKAN — Benim söylediğim şekilde maddeyi 

yenliden okutuyorum : 
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«Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, kaırayolların

da, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini 
sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm ko
nularda alınacak önlemleri belirlemektir.» 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Daii-
resii Başkanı) — Çok özür dillerim Sayın Cumhurbaş
kanım, acaba «güvenlik» keferesini yukarıya, «dü
zen» kelimesini ât aşağıya yazsak nasıl olur? 

'BAŞKAN — «Düzen» yine var; «güvenliği yönün
den trafik düzenlini' sağlamak» diyoruz, «düzen» ke
limesini aşağıya ailırsak, almaz. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Ben 
de onu arz etmek istiyordum efendim. Yani evvela 
«güvenlik» gelsin, onda nsonra düzen sağlansın diyo
rum efendim. Yahut da trafik düzenini ilgilendiren 
önlemler ne ise, onlar gelsin. 

'BAŞKAN — Ama, esas ollan güvenlik yönünden 
trafik düzenini sağlamaktır. Düzıen varsa, zaten trafik 
emniyeti de vardır. Mühim olan düzenli olmasıdır. 
Düzenin İçeriMmdıe, sürat, dîsirilin vesaire; hepsi var. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Hepsi var. 

:BAŞKAN — Hepsi var bu «düzencin içerisinde. 
Niçin oluyor bu? Trafik güvenliği yönünden, can ve 
mal güvenliği yönünden bu düzeni bir kene sağlaya
cak, ondan sonra da bu güvenliği ilgilendiren tüm ko
nularda da alınacak önlemleri belirleyecek. 

Sonra kaldı 'ki, koymasak ne olacak? Yani amaç 
olmasa, kapsam olmasa ne olacak yani? Bunun üze
rinde bu kadar fazla durmaya gerek yok. Çünkü hiç
bir zaman hâkim, 1 iinoi maddeyi açıp da böyle böyle 
diyormuş diye karar vermez, esas öteki maddelere ba
kar. Talimname yapar gibi biz bunun üzerinde çok 
duruyor uz. 

ORGENERAL SEDAT CELASUN — Hiç ilgisü 
yok, 

BAŞKAN — Hiç ilgisi yok. Bir suç işlenirse ilgili 
maddeyi açacak onu okuyacak hâkim. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Yaptığımız şeklî oluyor Sayın Cumhurbaşkanım. 

IBAŞKAN — Şeklî. 
Ama öteki çok kısaydı; bu bakımdan bu daha ef

radını cami. 
1 inci maddenin okunan bu son şekli üzerinde 

başka söz almak isteyen var mı efendim? Yak. 
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1 inci «maddeyi okunan bu son şekliyle oylarınıza 
sunuyorum : Kabul ©deriler... Etmeyenler... Kabul 
edilmişjtlir. 

2 ncii maddeyi okutuyorum : 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun, trafikle ilgili kuralları, 

şartları, halk ve yükümlülükleri, bunların uygulanma-
'sıra ve denetlenmesini, ilgili 'kuruluşları ve bunların 
görev, yetki ve sorumluluk, çalışıma üsullferi ile diğer 
hükümleri kapsar. 

'Bu 'Kanun, 'karayollarında uygulamıır. Ancaik,ak
sine bir hüküm yoksa; 

a) Karayolu dışındaki alanlardan kamuya, açık 
olanlar ile park, bahçe, parlk yeri, garaj, yoifcu ve eşya 
terminali, servis ve akaryakıt istasyonlarımda karayo-
lu taşıt trafiği için faydalanılan yerler ile, 

b) Erişme kontrollü karayolunda ve para ödene
rek yararlanılan fcarayioillarıınım kamuya açık kesimle
rinde ve belirli bir karayolunun bağlantısını sağlayan 
deniz, göl ve .akarsular üzerinde kamu hlizırmeti gören 
araçların, karayolu araçlarına ayrılan kısımlarında da, 

Bu Kanun hükümleri uygulanır. 
BAŞKAN — Bu 2 noi madde üzerimde biraz açık

lamada bulunur musunuz? Şimdi' «,kıaps,am»ın içine 
çok şey girdi de. 

«Ancaik aksine bir hüküm yoksa; karayolu dışın
daki alanlardan kamuya açık olanlar 'ile park, bahçe, 
park yeri, garaj, yolcu ve eşya terminali, servis ve 
akaryakıt istasyonlarında karayolu taşıt trafiği için 
faydalanılan yerler» denilmiş. Nedir bu; yani «ka
muya açık olanlar» ne? Park, bahçe, park yeri, ga
raj vesalireyi 'anladım da, «kamuya açık olan» ne? 

OEMALETTlN ÇAYLI (İçişleri Komisyonu Üyer 
si - içişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Karayolu dışın
daki alanlardan kamuya açık olan alanlar, anlamın
da Sayın Cumhurbaşkanını. 

Yari 'bir tarla, açık bir alan var, burada bir taşıt 
seyrediyor ve burada da bîr trafik olayı meydana 
geliyorsa, (bu İbare bunu ifade ediyor Sayın Cumhur
başkanım, 

BAŞKAN — Peki, «erişme kontrollü karayolun
da» ibaresi ne demek? 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşka
nım, omunla ilgili 1972 senesinde çıkarılmış 1593 sa
yılı Kanun var. «Erlişme Kontrollü Karayolları Ka
nunu» adili hu kanunun 1 inci maddesi şöyle : «Eriş
me kontrollü karayolu, özellikle transit trafiğe tahsis 
edilen, belirli yerler ve şartlar dışında giriş ve çıkı
şın yasaklandığı yaya, hayvan ve motorsuz taşıt ve 

araçlarım giremediği ancak izin verilen motorlu taşiit-
iarın yararlandığı ve trafiğim özel kontrola tabii tu
tulduğu karayoludur. Erişme kontrollü karayolu be
lediye hudutları içinde de olabilir» 

BAŞKAN — Bizde var mı böyle bir yer? 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi 'Başkanı) — İstanbul'daki çevre 'yolu efendim. 

BAŞKAN — Tamam, çevre yolu. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkamı) — Yani bir başka deyimle, sadece mo
torlu Itaşrt vasıtalarının geçtiği ve etrafı çitlerle çev
rilmiş bulunan İstanbul'daki çevre yolunu murat edi
yor 

BAŞKAN — Karayolu değil midir o? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Karaırlar Dai
resi Başkanı) — Karayoludur, ama erişme kontrollü 
karayoludur efendim. 

BAŞKAN — Ne olursa olsun. «Bu Kamun kara
yollarında uygulanır» dedik, hepsi karayoludur artık 
bunun «'Erişme kontrollü karayolu»; elbette, o da ka
rayoludur. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai-
ıresli Başkanı) — O yolda zannediyorum ki değişik bir 
trafik uygulaması yapılıyor. O nedenle yazmak ihlti-
yacını duyduk. 

'BAŞKAN — Peki o kanun yürürlükte mi şimdi, 
kaldurmıyor muyuz onu? 

HÂKtM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Kıomilsyonu Başkan ı) — Hayıır efendim, yü-
rürilüktei 

BAŞKAN — 10 kanunun adı nedir? 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Erişme Kontrollü 
Karayolları Kanunu. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇBTİNER 
— Sayın Cumhurbaşkanıım, bu tarif Danışma Mec
lisinin Ulaş-tanma Komisyonunda da uzum uzun tar
tışıldı. Hükümet tasarısında da aynen var. 

Bunun (tarifi 63 üncü sayfanın başına alındı ve 
yanına fcerre içerisinde, «lotoyol - Ekspres yol» keli
meleri eklenerek biraz açıklık getirildi. 

BAŞKAN — Burada tarifini koydunuz bunun?... 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 

— Eve!t efendim. 'Sonra bu yabancı kelimeye «oto
yol - ekspres yol» dtfye de biraz genişlik de verdik. 
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Bu şekilde anlaşılır hale geldi. Haddizatında kulağı 
tırmalayan İbik iterim. 

'BAŞKAN — Evet, esasında bu ekspres yol de-
d'iğıknıiz yol işite. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTÎN ÇETİNER 
Evet, ekspres yol veya otoyol. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yalnız, 
«'kontrollü yol» İbaresi! ıkalsa bile ikâfi bana göre, 
«Erişme» lafıma hiç genele yok; «kontrollü yol» de
mek yeter. 

BAŞKAN — Valktiyle kanun çıkarken öyle geç-
mdiş. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yani illa 
garip bir laf sokuyorlar araya. 

ıBAŞKAN — ıDemek bu kanun, yalınız karayolla
rına değil, ıkamuya açık alanlarda, parle, 'bahçe vesalire 
yerlerde ve erişme ikontroMü 'karayollarında da uy
gulanıyor, değil mi? Hepsinde ibu uygulanıyor? 

İÇİŞLERİ BAKANI SEL AH ATTİ N ÇETİNER 
— Evet efendim. 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOÖLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Ayrıca para ödene
rek yaırarilanılan (karayollarında da uygulanacak efen
dim. Bunilar daha oluşmadı, o'luşacalk. 

BAŞKAN — Var, işte mesela köprüden para öde
nerek geçiliyor. Yarın öbür gün bellki başka yollar da 
olaca'k, 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KÂYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Şimdi trafiğin düzenli bir şekilde akı
mımı sağlamak için talbiî kanunda özeli hükümler ge
tirilmiş. O özel hükümler bu yollarda 'nasıl uygula-
naoalfcsa, :o nedenle bu tariflerin içine girmiş ve bu
ralara da bu yasanın uygulanacağı vurgulanmış olu
yor Sayın Cuımhuribaşkanım. 

BAŞKAN — Evet bu 2 nci madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı? 

Buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTÎN ÇETİNER — 

Sayın Cumhurbaşkanım, redaksiyonla ilgili bir husus 
var. 

(a) fıkrasının ikinci satırında, «.. terminali, servis 
ve akaryakıt istasyonlarında karayolu taşıt trafiği için 
faydalanılan yerler ile» deniliyor. Oradaki «karayo
lu» kelimesi fazla. 

Zira, 65 nci sayfada taşıtın ne olduğunu tarif eder-
,ken, «Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya 
yarayan araçlardır» diyoruz. Bu bakımdan buradaki 
«karayolu» kelimesini çıkarırsak madde daha anlaşı
lır bir hale gelebilir. 

BAŞKAN — Yani, «istasyonlarında taşıt trafiği 
için» şeklinde olsun diyorsunuz? 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTÎN ÇETİNER — 
Evet efendim. Zaten taşıt karayolunda gittiği için, bu
radaki lüzumsuz kelime ortadan kalkmış olur. 

Tabiî bu Hükümetin tasarısında da böyleydi, ama 
gözümüzden kaçmış efendim. 

BAŞKAN — «Taşıt : Karayolunda insan, hayvan 
ve yük taşımaya yarayan araçlardır», değil mi? 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTÎN ÇETİNER — 
Evet eefndim, taşıtın karayolunda gittiğini zaten söy
lüyoruz orada. 

BAŞKAN — Ne dersiniz? 
HÂKIM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Biz yerinde olduğu kanaatindeyiz. 
Çünkü rahatlık ve açıklık veriyor maddeye. 

BAŞKAN — Yani ıkalsın diyorsunuz? 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Kalmasını istiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Evet, yani fazlalık pek önemli değil 
burada. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Birçok yerlerde var. Mesela yine 
63 üncü sayfada «taşıt yolu» nu tarif ederken «Ka
rayolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kıs
mıdır» diye var efendim. Taşıt trafiği kanunun bir
çok yerlerinde geçtiği için, burada silinirse oralarda 
da silinmesi gerekir. 

BAŞKAN — Kalsın, yani yanlış anlamaya sebep 
olmaz. Nihayet bir fazlalıktır, o kadar. Mühim değiL, 

Başka söz almak isteyen efendim?.. Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
Tanımlar 

Tanımlar 
MADDE 3. — Bu Kanunda kullanılan terimlerin 

tanımları aşağıda gösterilmiştir. 
Trafik : Yayaların, hayvanların ve araçların kara

yolları üzerindeki hal ve hareketleridir. 
Karayolu : Trafik için, kamunun yararlanmasına 

açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır,: 
Karayolu yapısı : Karayolunun kendisi ile karayo

lunun üstünde, yanında, altında veya yukarısındaki; 
ada, ayırıcı, otokorkuluk, istinat duvarı, köprü, tünel, 
menfez ve benzeri yapılardır. 
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Mülk : Devlete, kamuya, gerçek ya da tüzelkişile
re ait olan taşınmaz mallardır. 

Karayolu sınır çizgisi : Kamulaştırılmış, kamuya 
terk veya tahsis edilmiş karayolunda; mülkle olan sı
nır çizgisi, 

Diğer karayollarında; yarmada, şevden sonra hen
dek varsa hendek dışı kenarı, hendek yoksa şev üst ke
narı, dolguda şev etek çizgisi. 

Yaya yolu ayrılmış karayolunda ise yaya yolunun 
mülkle birleştiği çizgidir. 

İki yönlü karayolu : Taşıt yolunun her iki yöndeki 
taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur. 

Tek yönlü karayolu : Taşıt yolunun yalnız bir yön
deki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur. 

Bölünmüş karayolu : Bir yöndeki trafiğe ait taşıt 
yolunun bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yo
lundan ayrılması ile meydana gelen karayoludur. 

Erişme kontrollü karayolu (otoyol - ekspresyol) : 
özellikle transit trafiğe tahsis edilen, belirli yerler ve 
şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, yaya, hay
van ve motorsuz araçların giremediği, ancak, izin ve
rilen motorlu araçların yararlandığı ve trafiğin özel 
köntrola tabi tutulduğu karayoludur. 

Geçiş yolu : Araçların bir mülke girip çıkması için 
yapılmış olan yolun, karayolu üzerinde bulunan kıs
mıdır. 

Bağlantı yolu : Bir kavşak yakınında karayolu ta
şıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak 
alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan 
karayolu kısmıdır. 

Anayol : Anatrafiğe açık olan ve bunu kesen ka
rayolundaki trafiğin, bu yolu geçerken veya bu yola 
girerken, ilk geçiş hakkım vermesi gerektiği işaretlerle 
belirlenmiş karayoludur. 

Tali yol : Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu 
bakımından, bağlandığı yoldan daha az önemde olan 
yoldur. 

Taşıt yolu (Kaplama) : Karayolunun genel ola
rak taşıt trafiğince kullanılan kısmıdır. 

Yaya yolu (Yaya kaldırımı) : Karayolunun, taşıt 
yolu kenarı ile gerçek veya tüzelkişilere ait mülkler 
arasında kalan ve yalnız yayaların kullanımına ayrıl
mış olan kısmıdır. 

'Bisiklet yolu : Karayolunun, sadece bisikletlilerin 
kullanmalarına ayrılan kısmıdır. 

Yaya geçidi : Taşıt yolunda, yayaların güvenli ge
çebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile be
lirlenmiş alandır, 

Kavşak : İki veya daha fazla karayolunun kesiş
mesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alandır. 

Banket : Yaya yolu ayrılmamış karayolunda, taşıt 
yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı ara
sında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların 
kullanacağı, zorunlu hallerde de araçların faydalana
bileceği kısımdır. 

Şerit : Taşıtların bir dizi halinde güvenle seyrede
bilmeleri için taşıt yolunun ayrılmış bir bölümüdür. 

Alt geçit : Karayolunun diğer bir karayolu veya 
demiryolunu alttan geçmesini sağlayan yapıdır. 

Üst geçit : Karayolunun, diğer bir karayolu veya 
demiryolunu üstten geçmesini sağlayan yapıdır. 

Demiryolu geçidi (Hemzemin geçit) : Karayolu ile 
demiryolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya ba-
riyersiz geçitlerdir. 

Okul geçidi : Genel olarak okul öncesi, ilköğre
tim ve orta dereceli okuların çevresinde özellikle öğ
rencilerin geçmesi için taşıt yolunda ayrılmış ve bir 
trafik işareti ile belirlenmiş alandır. 

Ada : Yayaların geçme ve durmalarına, taşıtlar
dan inip binmelerine yarayan, trafik akımını düzenle
me ve trafik güvenliğini sağlama amacı ile yapılmış 
olan, araçların bulunamayacağı, koruyucu tertibatla 
belirlenmiş bölüm ve alanlardır. 

Ayırıcı : Taşıt yollarını veya yol vbölümlerini bir
birinden ayıran bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geç
mesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, tra
fik tertibatı veya gereçtir. 

Park yeri : Araçların park etmesi için kullanılan 
açık veya kapalı alandır. 

Karayolu üzeri park yeri : Taşıt yolundaki veya 
buna bitişik alanlardaki park yeridir. 

Karayolu dışı park yeri : Karayolu sınır çizgisi dı
şında olan ve bir geçiş yolu veya servis yolu ite taşıt 
yoluna bağlanan park yeridir. 

Otomobil : Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka 
en çok yedi oturma yeri olan ve insan taşımak için 
imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır. 

Minibüs : Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka 
sekiz ila on oturma yeri olan ve insan taşımak için 
imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır. 

Kamyonet : izin verilebilen azamî yüklü ağırlığı 
3 500 Kg'ı geçmeyen ve yük taşımak için imal edil
miş motorlu taşıttır. 

Kamyon : İzin verilebilen azamî yüklü ağırlığı 3 500 
Kg'dan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş 
motorlu taşıttır. 

Otobüs : Yapısı itibariyle sürücüsünden başka en 
az onbir oturma yeri olan ve insan taşımak için 
imal edilmiş bulunan motorlu taşılttır. Troleybüsler, 
de bu sınıfa girera 
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Çekici : Römork ve yarı römorikları çekmek için 
imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu taşıt
tır. 

Arazi taşıtı : Karayollarında yolcu veya yük taşı
yabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber bü
tün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen 
motorlu taşıtlardır, 

Özel amaçlı taşDt : Özel amaçla inısan veya eşya 
taşımak 'için imal edinmiş dl'aın ve Maliye, cankurta
ran, cenaze, radyo, sinema, televizyon, kütüphane, 
araştırma araçları ile bozuk veya hasara uğramış 
taşıt ve araçları çekmek veya taşımafle, kaldırmak gibi 
özel işlerde kullanılan motorlu araçtır. 

Kamu hizmeti taşıtı : Kamu hizmeti için yük ve
ya yolcu taşıması yapan bütün taşıtlardır. 

Römork : Motorlu araçla çekilen insan veya yük 
taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıttır. 

Yarı römork : Bir kısmı motorlu taşıt veya araç 
üzerine oturan, taşıdığı yükün ve kendi ağırlığının 
bir kısmı motorlu araç tarafından taşınan römork-
dur. 

Hafif römork : Azamî yüklü ağırlığı 75 Kg.'ı 
geçmeyen römork veya yarı römorkdur^ 

Motosiklet : İki veya üç tekerlikti sepetli veya se
petsiz motorlu araçlardır. Bunlardan karoserisi yük 
taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde ya
pılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılmayan üç 
tekerlekli motosikletlere yük motosikleti (triportör) 
denir. 

Bisiklet : En çok üç tekerleği olan ve üzerinde 
bulunan insanın adale gücü ile pedal veya el ile te
kerleği döndürülmek suretiyle hareket eden ve yol
cu taşımalarında kullanılmayan motorsuz taşıtlar
dır, 

Motorlu bisiklet : Silindir hacmi 50 santimetre 
küpü geçmeyen, içten patlamalı motorla donatılmış 
ve imal hızı saatte 50 Km.'den az olan bisiklettir. 

Lastik tekerlekli traktör : Belirli şartlarda römork 
ve yarı römork çekebilen, ancak ticarî amaçla taşı
mada kullanılmayan tarım araçlarıdır. 

İş makineleri : Paletli veya madenî tekerlekli 
traktör, biçer - döver ve yol inşa makineleri ile ben
zeri tarım, sanayi, bayındırlık, millî savunma ile çe
şitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan ve 
karayolunda insan, hayvan ve yük taşımasında kul
lanılmayan araçlardır. 

Tramvay : Genellikle yerleşim birimleri içinde 
insan taşımasında kullanılan, karayolunda tekerlek
leri raylar üzerinde hareket eden ve hareket gücünü 
dışarıdan sağlayan taşıttır. 
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Okul taşıtı : Genel olarak okul öncesi, ilköğretim 
ve orta dereceli okulların öğrencileri ile sadece gö
zetici ve hizmetlilerin taşınmalarında kullanılan taşıt
tır. 

Taşıt katarı : Karayolunda bir birim olarak sey
retmek üzere birbirine bağlanmış taşıtlardır. 

Araç : Karayolunda kullanılabilen motorlu, mo
torsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve las
tik tekerlekli traktörlerin genel adıdır. 

Taşıt : Karayolunda insan, hayvan ve yük taşı
maya yarayan araçlardır. Bunlardan makine gücü 
ile yürütülenlere «motorlu taşıt» insan ve hayvan gü
cü ile yürütülenlere «motorsuz taşıt» denin. 

Sürücü : Karayolunda bir aracı veya taşıtı sü
ren, hayvan veya hayvan sürülerini sevk ve idare 
eden kişidir. 

Araç sahibi : Araç için adına yetkili idarece tes
cil belgesi verilmiş veya sahiplik veya satış belgesi 
düzenlenmiş kişidir. 

İşleten : Araç sahibi olan veya mülkiyeti muha
faza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı gö
rülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya 
rehini gibi hallerde kiracı, ariyet, veya rehin alan 
kişidir. Ancak ilgili tarafından başka bir kişinin ara
cı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak 
üzere işlettiği ve araç üzerinde fiilî tasarrufu bulun
duğu ispat edilirse, bu kimse işleten sayılır. 

Yolcu : Aracı kullanan sürücü ile 'hizmetliler dı
şında araçta bulunan kişilerdir. 

Hizmetli : Araçlarda, sürücü hariç, araç veya ta
şıma hizmetlerinde süreli veya süresiz çalışan kişi
ler ile iş makinelerinde sürücüden gayri kişilerdir. 

Durak : Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının 
yolcu veya hizmetlileri bindirmek, indirmek için du
rakladıkları işaretlerle belirlenmiş yerdir. 

Garaj : Araçların, genellikle uzun süre durma
ları için kullanılan bakım veya servisinin de yapıla
bileceği kapalı veya açık olan yerlerdir^ 

Terminal : İnsan veya eşya taşımalarında, araç
ların indirme, bindirme, yükleme, boşaltma, aktar
ma yaptıkları ve ayrıca bilet satışı ile bekleme, ha
berleşme, şehir ulaşımı ve benzeri hizmetlerin de 
sağlandığı yerdir. 

Servis İstasyonu : Araçların bakım, onarım ve 
servislerinin yapüdığı açık veya kapalı yerdir. 

Akaryakıt istasyonu : Araçların esas itibariyle 
akaryakıt, yağ ve basınçlı hava gibi ihtiyaçlarının 
sağlandığı yerdir, 



Muayene istasyonu : Araçların niteliklerini tes
pit ive kontrol edebilecek cihaz ve personeli bulu
nan ve teknik kontrolü yapılan yerdir. 

Trafik kazası : Karayolu üzerinde hareket halin
de olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, 
yaralanma ve zararla sonuçlanmış olan olaydır. 

Durma : Her türlü trafik zorunlulukları nedeni 
ile aracın durdurulmasıdır. 

Duraklama : Trafik zorunlulukları dışında araç
ların, insan indirmek ve bindirmek, eşya yükle
mek:, boşaltmak veya beklemek amacı ile kısa bir 
süre için durdurulmasıdır. 

Park etme : Araçların, durma ve duraklaması 
gereken haller dışında bırakılmasıdır. 

Geçiş hakkı : Yayaların ve araç ıkullananların 
diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullan
mak sırasındaki öncelik hakkıdır. 

Geçiş üstünlüğü : Görev sırasında, 'belirli araç 
sürücülerinin can ve mal güvenliğini (tehlikeye sok
mamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına 
bağlı olmamalarıdır. 

Taşıma sınırı (Kapasite) : Bir aracın güvenle 
taşıyabileceği en çolk yük ağırlığı veya yolcu sayısı
dır. 

Gabari : Araçların, yüklü veya yüksüz olarak 
ıkarayolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzun
luk, genişlik ve yüksekliklerini 'belirleyen ölçüler
dir. 

Azami ağırlık : Taşıtın güvenle taşıyabileceği aza
mî yükle birlikte ağırlığıdır. 

Yüksüz ağırlık : Üzerinde insan veya eşya (yüık) 
bulunmayan ve akaryakıt deposu dolu olan bir ara
cın taşıması zorunlu alet, edevat ve donatımı ile bir
likte toplam ağırlığıdır. 

M. G. Konseyi B : 169 10 * 10 . 1983 O : 1 

Yüklü ağırlık : 'Bir taşıtın yüksüz ağırlığı ile taşı
makta olduğu sürücü, hizmetli, yolcu ve eşyanın top
lam ağırlığıdır. 

Dingil ağırlığı : Araçlarda aynı dingile bağlı te
kerleklerden karayolu yapısına aktarılan ağırlıktır. 

Azamî dingil ağırlığı : Araçların karayolu yapı
larından güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebil
meleri için saptanan dingil ağırlığıdır. 

Azamî toplam ağırlık : Araçların karayolu yapı
larından güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebil
meleri için saptanan toplam ağırlıktır. 

Trafik işaretleri : Trafiği düzenleme amacı ile 
kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer 
işaretlemeleri ile trafik zabıtası veya diğer yetkili 

«-. « « « , ^ i * *^™?T\MUZ™ »* 
muKUK işleri, Kanunlar ve Kararlar 

— 294 — 

işaret levhası : Sabit veya taşınabilir bir mesnet 
üzerine yerleştirilmiş ve üzerindeki sembol, renk ve 
yazı ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan tra
fik tertibatıdır. -

Işıklı ve sesli işaretler : Trafiği düzenlemede 'kul
lanılan ışıklı ve sesli, sabit veya taşınabilir, elle ku
manda edilebilen veya otomatik çalışan, üzerinde 
çeşitli renk, şekil, sembol, yazı bulunan ve belirli 
yanma süresi olan, İşık veya sesle özel bir talimatın 
aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır. 

İşaretleme : Taşıt yolu ile bordur, ada, ayırıcı, 
otoıkorkuluk gibi karayolu elemanları üzerindeki çe
şitli renkte, çizgi, şekil, sembol, yazı ve yansıtıcı 
ve benzerleri ile özel bir talimatın aktarılmasını sağ
layan tertibattır. 

Trafikten men : Trafik zabıtasınca, bu Kanunda 
belirtilen hallerde araçla ilgili belgelerin alınması ve 
aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulma
sıdır. 

Bu Kanunun uygulaması ile ilgili diğer tanım ve 
terimlerle, karayollarının sınıflandırılmasına ve tra
fikten men hükmünün uygulanmasına ilişkin usuller 
yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN — Bunların daha birçoklarını yönet
meliğe bıraksak zannediyorum en iyisi olacakmış. 
Nasıl olsa sonunda, «yönetmelikte gösterilir» demi
şiz. Yani, burada akaryakıt istasyonunun tarifini 
yapmasak, bir akaryakıt istasyonunda bir hadise ol
sa, hâkim, bunun tarifi yapılmamıştır diye akarya
kıt istasyonunun ne olduğunu bilmeyecek mi? «Akar
yakıt istasyonunun tarifi, muayene istasyonunun ta
rifi...» Yolcu ne demek? Vasıtaya binip işine giden 
kimse yolcudur. Hâkim, bunun tarifi, yok diye, yol
cu hakkında karar vermeyecek mi? Yani bir tek te
kerleğin, direksiyonun, anamilin kardan milinin tarifi 
kalmış; onları da tarif etsek iyi olacakmış. 

HÂKÎM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu Ko-

1 misyonun dikkatini çekmiştir. Çünkü, Hükümet, es
ki Karayolları Tüzüğündeki tarifleri yasaya getirmiş 
idi. Tabiî tüzüğü yürürlükten kaldırdıkları için, yö
netmelikle bir sayın bakanın imzasıyla tekemmül 
edecek bir müessese olduğu için, pek de o kadar bağ
layıcı olmuyor. 

BAŞKAN — Niçin? Bunlar basit hususlardır. 
Mesela burada troleybüs yok; otobüs var, tramvay 
var; ama troleybüsü göremedim burada. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
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Dairesi Başkanı) — «Troleybüs» var efendim; oto
büsü tarif ederken, «troleybüsler de bu sınıfa girer» 
diyor. 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOÖLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaş
kanım, 65 inci sayfada «Otobüs; yapısı itibariyle» 
diye devam ediyor ve sonunda... 

BAŞKAN — Tamam «Troleybüsler de bu sınıfa 
gire/» demiş; ama troleybüsün tarifi yok. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — Evet, yok. 

5 Mayıs 1961 tarihli 5/1102 sayılı Karayolları 
Trafik Tüzüğünde bu tariflerin hepsi var. 

BAŞKAN — Bunlar imtihanlarda hep sorulur. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — Bakanlık ihtiyaç hissettiği için, 
uygulayıcı da onlar, mahzurlarını onlar daha iyi bi
lirler; emrederseniz gerekli bilgiyi versinler. 

BAŞKAN — Buraya konmuş artık. 
Buyurun. 
FAHRİ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı Temsilci

si) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu konu buraya ge
linceye kadar hep tartışıldı, her yerde de aynı şeyler 
konuşuldu, hatta ilk sunuşumuzda yine zatı âliniz 
buna takılmıştınız. 

Uygulayıcı polis memurunun elinde bu metin bu
lunacağı için, yasal tanımını polis memuru da bilsin 
diye, birinci derecede onu düşündük. 

İkincisi, gerçekten hâkimin karar vermesi gere
ken konularda hâkime önderlik etmek üzere mülk 
kelimesinin tanımı gibi birtakım tanımları buraya 
koymamız, ihtilafların çözülmesinde yararlı olabilir 
diye düşünüldü. Kesin tarifler olmadığı sürece, hâki
min kendisine göre vereceği bir değerlendirme, daha 
doğrusu karar vermede sıkıntılar doğabilecek. Bu ta
rifler hâkimin daha kesin tanımlara dayalı, karar ver
meye de yardımcı olacağı inancı ile buraya kondu. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Motorlu bisiklet için, hızı saatte 50 

kilometreden az olan bisiklettir demişiz, yarın öbür 
gün hızı saatte 55 - 60 kilometre olursa ona motosik
let mi diyeceğiz; bu beynelmilel mi? 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOÖLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet Sayın Cum
hurbaşkanım. Mopet denilen motorlu bisiklet için 
azamî hız saatte 50 kilometredir; o hızı artırmak 
için onun tabi olacağı kurallar ayrı, yaş kuralı vesai
re oluyor, dünyada uygulamada böyle. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAH1NKAYA — Ya
rış bisikletleri var, saatte 90 kilometre hız yapıyor; 
şimdi saatte 110 kilometre hızı olanlar olacak. 

BAŞKAN — Onun için böyle şeyleri buraya koy
mamak daha doğru idi. 

3 üncü madde üzerinde başka söz isteyen var 
mı? 

Buyurun Sayın Tümer. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Sayın Cum

hurbaşkanım, 67 nci sayfanın son cümlesinde, «Bu 
Kanunun uygulaması ile ilgili diğer tanım ve terim
lerle» deniliyor, buradaki «terimlerle» kelmesini «te
rimler» olarak düzeltip; «terimler, karayolları trafik 
yönetmeliğinde gösterilir» şeklinde olmasını daha uy
gun görüyorum. Aksi halde, «Bu Kanunun uygulan
ması ile ilgili diğer tanım ve terimlerle, karayolları
nın sınıflandırılmasına ve trafikten men hükmünün 
uygulanmasına ilişkin usuller» tarif değildir, kanun
larda amir hükümdür. Binaenaleyh, tarifin içerisinde 
bu bulunmaz. Burada kasıt diğer tanım ve terimler 
ise, o bir yönetmelikte gösterilir. Bu kısmın çıkartıl
ması gerekir kanısındayım. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon bu konuda 
ne diyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Katılıyoruz efendim. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — Katılıyoruz, böyle olması lazım 
efendim. 

BAŞKAN — 3 üncü maddenin son fıkrasını ye
niden okutuyorum : 

«Bu Kanunun uygulaması ile ilgili diğer tanım 
ve terimler yönetmelikte gösterilir.» 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Sayın Cum
hurbaşkanım, burada karayolları trafik yönetmeliği 
diye bir ifade kullandım; çünkü o kadar çok yönet
melik var ki, aslında bu terimlerle ilgili karayolları 
trafik yönetmeliği diye bir yönetmelik olması lazım; 
yani tek olarak yönetmelik kelimesini o nedenle kul
lanmadım. 

BAŞKAN — Yönetmelik çıkarılırken ismini ve
recekler. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, hangi
leri hangi yönetmelikte toparlanır şekline bir serbes
ti verebilmek için, hepsine yönetmelik deniyor, umu
mî tabir ile. 

BAŞKAN — 3 üncü maddenin son şekli üzerin
de başka söz isteyen var mı? Yok. 
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Maddeyi değişik şekilde oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
İKİNCİ KISIM 

Kuruluşlar, Komisyonlar, Görev ve Yetkileri 
Görevli kuruluşlar 
MADDE 4. — Bu Kanunla ve trafik hizmetleri 

konusunda diğer kanunlarla verilen görevler; 
a) içişleri Bakanlığınca, 
b) Bu Kanunla yetkili kılman diğer bakanlık, 

kuruluş ve belediyelerce, içişleri Bakanlığı ile işbirli
ği içinde, 

Yürütülür. 
BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen 

var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
Trafik Genel Müdürlüğü, merkez, bölge, il ve il

çe trafik kuruluşları, görev ve yetkileri 
MADDE 5. — Trafik Genel Müdürlüğünün ku

ruluşları ile bu kuruluşların görev ve yetkileri şunlar
dır : 

a) Kuruluşlar : 
içişleri Bakanlığı bünyesinde Trafik Genel Mü

dürlüğü kurulmuştur. 
Bu Kanunla Trafik Genel Müdürlüğüne verilen 

görevler, bu genel müdürlüğün merkez, bölge, il ve 
ilçe trafik zabıtası kuruluşlarınca yürütülür. 

Araçlara ve sürücülere ait işlemleri yapmak, pla
ka ve belgelerini vermek ve bu amaca yönelik hiz
metleri yürütmek üzere her ilde ve gerekli görülen 
ilçelerde tescil şube veya büroları kurulur. 

Tescil şube ve bürolarında emniyet hizmetleri sı
nıfı personelinden ayrı olarak teşkilat ve kadroların
da gösterilen sayıda genel idare ve teknik hizmetler 
sınıfından personel ile sözleşmeli personel çalıştırıla
bilir. 

b) Görev ve yetkiler : 
1. Araçları, bu Kanuna göre araçlarda bulundu

rulması gerekli belge ve gereçleri, sürücüleri ve bun
lara ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan 
diğer kişilerin kurallara uyup uymadığını, trafik dü
zenlemelerinin ve bu Kanunda belirtilen yapı ve te
sislerin bu Kanun hükümlerine uygun olup olmadığı
nı denetlemek, 

2. Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönet
mek, 

3. Bu Kanunla kendisine verilen görev ve yetki 
sının içinde karayolundan faydalananların trafik eği
timini yapmak, yaptırmak, 

4. El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza 
tespit tutanağı düzenlemek, 

5. Trafik suçu işleyenler hakkında tutanak dü
zenlemek, gerekli işlemleri yapmak ve takip etmek, 

6. Trafik kazası neticesinde hastalanan veya ya
ralananların bakımlarını sağlayacak tedbirlerin sü
ratle alınmasına yardımcı olmak ve yakınlarına ha
ber vermek, 

7. Arçların tescil işlemlerini yaparak belge ve 
plakalarını vermek, 

8. Sürücülerin sınavlarını yapmak ve belgelerini 
vermek, 

9. Sürücülerin ve tescile tabi araçların ülke ça
pında sicillerini tutmak, teknik ve hukukî değişiklik
lerini işlemek, istatistikî bilgileri" toplamak ve değer
lendirmek, 

10. Trafik kazalarının oluş nedenleri ile ilgili 
tüm unsurları kapsayan istatistik verileri ve bilgileri
ni toplamak, değerlendirmek, sonuçlarına göre gere
ken önlemlerin alınmasını sağlamak ve ilgili kuruluş
lara teklifte bulunmak, 

11. Ayrıca bu Kanunla ve bu Kanuna göre çı
karılmış olan yönetmeliklerle verilen diğer görevleri 
yapmaktır. 

Trafik Genel Müdürlüğünün Kuruluşuna ilişkin 
esaslar teşkilat kanununda gösterilir. 

BAŞKAN — 5 inci maddenin (a) bendinin son 
fıkrasındaki «Tescil şube ve bürolarında» kısmındaki 
«ve» yerine «veya» yazılması gerekir. 

Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER — 

Sayın Cumhurbaşkanım, bir önergemiz var. 
BAŞKAN — Önerge hakkında bilgi verir misiniz. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTlN ÇBTlNER — 

Sayın Cumhurbaşkanım, önergem, maddenin bir pa
ragrafının değiştirilmesi hakkındadır. Hükümetten ge
len metinde ve Danışma Meclisinde oluşturulan metin
le, bugünkü mevcut teşkilatta bir değişiklik yapıl
mıştır. Bu madde İçişleri Bakanlığına doğrudan doğ
ruya bağlı iki genel müdürlük oluşturuluyor. Birisi 
Emniyet Genel Müdürlüğü, diğeri Trafik Genel Mü
dürlüğü. Hükümet olarak ve Bakanlık olarak, Emniyet 
Genel Müdürlüğünün bu ortamda henüz reorganizas-
yon, modernizasyon, tekâmül safhasında ikiye bölün-
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meşini pek faydalı bulmuyoruz. Bu bakımdan, gerekçe
lerimiz önergenin ekinde mevcuttur. 

Müsaade buyurursanız önergeyi zatı devletlerine 
arz edeyim. 

BAŞKAN — Biz Hükümetin bu teklifini daha önce 
görüştük, bunu bildiğimiz için bir geçici madde ile 
bu yetkiyi Bakanlar Kuruluna vermiştik. Prensip olarak 
esas, bir trafik genel müdürlüğünün bulunmasıdır. 
Biz bunu prensip olarak kabul edelim mi, etmeyelim 

?mi? Başka ülkelerde bunun bakanlığı dahi var, ayrı 
bir genel müdürlük mü olsun, yoksa diğer emniyet 
hizmetlerinin içinde mi olsun diye düşündük ve so
nunda ayrı olsun dedik; fakat İçişleri Bakanlığı da 
mevcut teşkilatıyla bu görevi yürütemez. Çünkü, bu
gün polis trafiğe de bakıyor, trafik polisi de bazen 
polisin görevlerini üstleniyor. Çünkü, teşkilat ona 
göre kurulmamış. «Trafik Genel Müdürlüğü» yavaş 
yavaş kurulur dedik ve Bakanlar Kuruluna yetki ve
relim; 2 - 3 sene sonra mı olur, artık trafik hizmet
lerini Emniyet Genel Müdürlüğü hizmetlerinden ayıra
lım ve kurulsun dediğimiz anda kurulsun dedik ve 
ona göre bir geçici madde koyduk. Yoksa hemen 
ıkurulmuyor, o konuyu hallettik. 

Siz prensip olarak bir trafik genel müdürlüğü ku
rulmasına taraftar mısınız, değil misiniz? 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER — 
Sayın Cumhurbaşkanım, Hükümet olarak İçişleri Ba
kanlığına doğruca bağlı bir trafik genel müdürlüğünün 
kurulmasına taraftar değiliz. 

Bu sabah Sayın Başbakanımla da konuştum, tali
matlarını aldım. Kendileri bana aynen bu şekilde 'ko
nuşmamı emrettiler; biz taraftar değiliz. Önergenin 
gerekçesinde sebepleri teferruatlı olarak vaı. 

Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye'de öyle zannedili
yor ki trafik polisi ile trafik kazaları önlenir. Ben üç 
seneden beri iyi kötü kendimi bu işe verdiğimi 
zannediyorum. Kanımca, trafik kazalarının önlenme
sinde zabıtanın rolü yüzde otuz. Belki bunu bazıları 
kabul etmeyebilir, ama üç sene sonra benim vardığım 
hüküm bu. 

Şöyleki; trafik kazası neden oluyor. Türkiye'de 
yola ait kusurları trafik kazasına sebep oluyor. İnsan
ların hatalı davranışları trafik kazasına sebep oluyor, 
eğitimsizlik, saygısızlık vesaire. Araçlara ait kusurlar 
trafik kazasına sebep oluyor; bir yaş tahdidi koyma
mışız, 30 yaşındaki araba bugün trafikte bulunuyor. 
Trafik teşkilatının denetim yetersizliği trafik kazasına 
sebep oluyor. Altyapı yetersizliği trafik kazasına sebep 
oluyor; işaretleme vesaire yok. Yasal yetersizlik trafik 
kazasına sebep oluyor, bu kısmen giderilecek. 
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Bu altı faktör arasında trafik teşkilatının payı 
altıda birdir Kaldıki Türkiye'nin yüzde doksansekizin-
den jandarma teşkilatı sorumlu. Türkiye yüzölçümünün 
yüzde ikisinde trafik polisi var. Biz meseleyi trafik 
polisinin trafik genel müdürlüğü olmamasınla bulma
malıyız kanısındayım. Trafik genel müdürlüğü yerine 
trafik bakanlığı da kursak mesele değişmeyecektir. 

Gerekçemizde teferruatlı bilgi var; lütfedip müsaa
de buyurun, Yüksek Kurula arz edelim. 

BAŞKAN — İçişleri Bakanımızın 5 inci madde 
ile ilgili bir önergesi var, onu okutuyorum : 

«Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Karayolları Trafik Kanunu 

tasarısının 5 inci maddesinin Danışma Meclisince 
benimsenen' şekli ile kabulünü arz ve teklif ederim.» 

Saygılarımla. 
Selahattin ÇETİNER 
İçişleri Bakanı 

Karayolları Trafik Kanununun 5 inci maddesinin 
değişikliğine ilişkin gerekçe : 

Millî Güvenlik Konseyi İçişleri Komisyonu ta
rafından hazırlanan 5 inci maddesinde İçişleri Ba
kanlığı "bünyesinde Emniyet Genel Müdürlüğünden 
ayrı olarak doğrudan Bakanlığa bağlı bir Trafik 
Genel Müdürlüğü kurulması ve bu Genel Müdürlü
ğün kuruluşuna ilişkin esasların teşkilat kanunda gös
terilmesi ön görülmektedir. 

Ülkemiz için önemli bir sorun haline gelen tra
fik hizmetlerini yürütmek üzere Emniyet Genel Mü
dürlüğü bünyesindeki trafik kuruluşlarını bir çatı al
tında toplamak suretiyle müstakil Trafik Genel Mü
dürlüğü kurulması, teorik açıdan doğru gîbi görül
mekle birlikte uygulamada büyük mahzurları da be
raberinde getirecektir. 

1. Doğrudan İçişleri Başkanlığına bağlı olarak 
Trafik Genel Müdürlüğü kurmak, esasen içice gir
miş olan asayiş hizmetlerini birlikte yürütmek zo
runda olan polisin bütünlüğü aleyhine ve ilişkili ol
duğu diğer güvenlik görevlilerinden ayrı bir emir ve 
komuta sistemi içinde işlerliği ve etkinliği azalacak 
olan bir teşkilatın yaratılması şeklinde mütala edil
mektedir. 

2. Esasen geniş sahaya yayılmış emniyet ve 
asayiş kuruluşu olan trafik polisinin, 138 yıldan 'beri 
süreğen oturmuş ve köklü emniyet teşkilatı yapısın
dan ayrılarak İçişleri Bakanlığına bağlı müstakil bir 
Trafik Genel Müdürlüğü bünyesinde toplanması, 
müşterek hizmetlerin 'bütünlüğü ve rasyonelliği açı
sından da büyük ma'hzurlar yaratacaktır. 
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a) Böyle 'bir yapılaşma halinde bugün rasyonel 
biçimde tek elden yürütülen personel, eğitim, araç ve 
gereç, inşaat, tedarik ve malî konulardaki ihtiyaç
lar için Trafik Genel Müdürlüğü bünyesinde ayrı 
birer organizasyon kurulması zorunluluğu ortaya çı
kacaktır. Bu da büyük masrafları ve ilave personeli 
gerektirecektir. 

Ayrıca bu ihtiyaçların yine eskiden olduğu gibi 
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından giderilmesinin 
düşünülmesi halinde ise Trafik Genel Müdürlüğünün 
kuruluş nedeni ortadan kalkmaktadır. 

b) Emniyet teşkilatı dışında müstakil bir Genel 
Müdürlük, esasen aynı temel formasyondan geçen 
Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinden bir bölü
münün (yani trafik görevlilerinin) tüm kanunlarda 
polise verilen görev ve yetki sınırının ayrıca belir
lenmesi zorunluluğunu ortaya çıkaracaktır. 

c) Trafik Genel Müdürlüğü kurulması halin
de; ayrı bir kuruluş, genel za'bıtanın görev yetki ve 
sorumlulukları ile mücehhez olan poliste iki başlılık 
yaratacağından 'bu durum yetki sürtüşmelerine sebep 
olabileceği gibi personel açısından istihdam ve kuv
vet kaydırmalarında da dar boğazlar yaratacaktır. 
Aynı problem eğitim, ikmal, -bakım, İnşaat- emlak, 
teftiş ve denetleme hizmetleri ile yerleşim konuların
da da ortaya çıkacaktır. 

3. Bugün Emniyet Teşkilatının en büyük im
kânlarından birisi, bağlı bir bütçeye sahip olması ve 
Özel mevzuatı ile bazı malzemeleri yurtdışından güm
rüksüz olarak ithal edebilmesidir. Trafik Genel Mü
dürlüğü öngörülen yapısıyla bu imkânlardan mah
rum kalacak, bağlı bütçe oluşturulması ise, bütçe 
tekniği ile asayiş harcamalarının bütünlüğü açısından 
mümkün olamayacaktır. ' 

4.ı Türkiye'de («tevhidi zabıta» düşüncesine 
rağmen, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Ge
nel 'Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve de
ğişik tipteki özel zabıta kuruluşları mevcuttur. 'Buna 
müstakil Trafik Genel Müdürlüğünün eklenmesi ha
linde «tevhidi zabıta» giderek yerini «tefriki zabıta» 
kavramına terkedecektir. Esasen ülke çapında teşki
latlanmış ve hizmet veren bir çok genel müdürlüğü 
bünyesinde bulunduran İçişleri Bakanlığının rasyo
nel şekilde sevk ve idaresi daha da güçleşecektir. 

5. Trafik sorununun, haOi, trafik kazalarının 
azaltılması, yalnızca trafik teşkilatının değiştirilmesi 
veya büyütülmesi ile ilgili 'bulunmamakta, bu konu
daki hizmetlerin ağırlıklı bölümünü alt yapı ve mü
hendislik hizmetleri teşkil etmektedir. Bunun için bu 

tasarı çerçevesinde bir Trafik Bakanlığı bile sorunun 
halli için yeterli görülmemektedir. 

Kaldıki, Trafik Geneli Müdürlüğünün kurulması 
konusunda herhangi bir bilimsel araştırma da mev
cut değildir. Nitekim bu Genel Müdürlüğün il ve 
ilçelerdeki teşkilatlanması yeteri kadar tartışılarak 
olgunlaştırılamadığı için, böyle bir kuruluşa gidil
mesi halinde, trafik personeli de genel asayişten so
rumlu olacağına göre özellikle illerde biri emniyet, 
diğeri trafik müdürü olmak üzere valiye karşı güven
lik hizmetlerinden ayrı ayrı sorumlu iki güvenlik yet
kilisinin yaartılması gibi büyük sakıncalar ortaya 
çıkacaktır. 

6. .Karayollarındaki trafiğin , düzenlenmesfine 
ve kontrolüne ilişkin polis hizmetlerinden merkezce 
yürütülmesi gerekenler için Emniyet Genel Müdür
lüğü merkez kuruluşunda 'bir Genel Müdür Yardım
cısının sorumluluğu altında iki daire başkanlığı ve 
bağlı şube müdürlükleri görev yapmaktadır. Trafik 
hizmetlerinin yoğunlaştığı ve yeni tasarı ile 'bu yo
ğunluğun belli ölçüde artacağı düşünülse dahi bunu 
karşılayacak ilk ve tek çare Trafik Genel Müdür
lüğü kurulması değil, merkezde sözü edilen trafik 
birimlerinin yeni ünitelerle takviye edilmesidir. 

Bu konuda herhangi bir zorunluluk olmaksızın 
bu hizmetlerin bir Genel Müdürlük düzeyine yük
seltilmesi uygun mütalaa edilmemektedir. 

7. Trafik teşkilatı bugün (330 000) Km. olan 
tüm yol toplamının ;% 9,7 sine tekabül eden (32 000) 
Km. sini kontrol etmektedir. Yeni kurulması öngö
rülen (Genel Müdürlük de bu kadar yolu kontrol 
altında tutabilecektir. Geriye kalan (298 000) Km. ilik 
k!öy ve il yolu ise jandarma sorumluluk 'bölgesinde 
bulunmakta ve bu çok geniş alanda trafiği düzenle
me ve kontrol görevi ise bünyesinde özel trafik teş
kilatı bulunmayan Jandarma Genel Komutanlığı ta
rafından yürütülmeye çalışılmaktadır. 

8, Ayrı bir kuruluş olması halinde traflik za
bıtası emniyet ve asayiş hizmetini, genel kollukta 
trafik hizmetini başka kuruluşların hizmetleri ola
rak görecek, bunun sonucu olarak, bugün hizmet 
bölümleri şeklinde tek bir polis otoritesine bağlı 
olarak çalışan bu kuruluşlar arasındaki ilişkiler tü
müyle kopacaktır.» 

BAŞKAN — Komisyonumuzun bu önerge üze
rindeki görüşü nedir? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, kanun ta-
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sarısının tümünü arz ederken, Türkiye'de 130 bin 
civarında trafik kazası olduğunu, bunun 15 bin ade
dinin ölümle, 83 bin adedinin ise yaralanma ve sa
katlanma ile neticelendiğini ifade etmiştim. 

Sağlıklı bilmemekle 'beraber, şunu da arz edeyim 
ki Türkiye'nin genelinde motorlu taşıt vasıtası çok 
yoğundur ve çok kalabalıktır. Trafiğimiz de çok yük
lüdür. Her ne kadar sayın Bakanlık bu konuda «% 
98'ni bizim dışımızdaki jandarma yapıyor» diyor ise 
de, yollara taksim itibariyle, yolun yoğun ve özellik
le motorlu taşıt vasıtasına tahsis edilen miktarı ağır
lıklı ve önemlidir. Onun dışnıda kalan ve jandarma
ya verilmiş yollardan zaten araç geçmemektedir. 

İkincisi, Emniyet Genel Müdürlüğünün bünye
sinde kurulan trafik dairesi bu hizmeti yürütmekte 
sıkıntı değil de, belki yetersiz kalmaktadır. Biz bu 
nedene dayalı olarak Jandarma Genel Komutanlığı, 
Sahil Güvenlik Genel Komutanlığı, Emniyet Genel 
Müdürlüğünün yanında bir trafik genel müdürlüğü
nün kurulmasını ve Emniyet Genel Müdürlüğünün 
içerisinde değil de, kendi bünyesinde, kendi sorum
luluğunu hisseden, bu konuda gerekli tedbirleri so
rumlu ve yetkili olarak alabilmesi açısından düşün
dük. Çünkü, yüksek malumları, Emniyet Genel Mü
dürlüğünün aslında aslî görevi genel güvenlik ve asa
yiş konusudur. Tralfik konusu ikinci planda kalmak
tadır, ki bunu bir daire ile yürütüyorlar. 

Emniyet Genel Müdürlüğünün bünyesinde -bil
miyorum- belki beş, altı veya sekiz, on daire var. 
On daireden bir tanesini bu işe hasrediyorlar. Kal-
diki, genel müdürlük tarzında kurulur ise, gerek tra
fik eğitimi, gerek sürücülerin eğitimleri, gerek alt 
yapı konusu, gerek verilecek cezalarda ihtisaslaşma 
mevzuu, gerekse bilirkişi olarak verecekleri rapor
larda yine bu kişilerin yetenekli olmaları ve özellik
le trafik hizmetlerinde kullanılacak personelin özel 
olarak eğitime tabi tutulmaları daha sağlıklı olacak
tır. Çünkü şimdi anladığımız kadarıyla çok basit bir 
kurs ile genel zabıtadan trafik zabıtasına geçiyorlar 
ve özellikle de bilahara gelecek maddelerde de gö
rüleceği üzere, bunlar anında ceza veren kişiler, bir 
yerde hâkim olan kişiler, 'hâkim gibi karar veren, 
ceza veren ve cezayı anında infaz eden kişiler ol
duğu için, diğer Batı ülkelerinde olduğu gibi özel 
bir örgüt tarafından bu konunun yürütülmesinin, 
Türkiye bakımından daha sağlıklı olacağı kanaatine 
vararak böyle bir düzenleme yapmıştık. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Ben İçişleri Bakanlığından şunu 
sormak isterim : Hem emniyet 'hem de trafik hiz
metleri aynı teşkilata bağlanmış ülkelerden misal 
verebilir misiniz? Hangi ülkelerde beraberdir? 

'İÇtŞLERl BAKANI SALAHATTİN ÇETİNER 
— 'Sayın Cumhurbaşkanım, bunu biz tartıştık. Bağ
lanmamış ülkeleri aradık, ben bir tek Irak'ı bulabil
dim. Irak haricinde Batı'da bilebildiğim kadarıyla 
çoğunda trafik ve emniyet bir arada. Irak'ta ise İçiş
leri Bakanı nevema Güvenlik Bakanı olmuş. Ken
disine trafik polisi bîr genel müdürlük olarak bağlı, 
polis bir genel müdürlük olarak bağlı, toplum polisi 
bir genel müdürlük olarak bağlı, sivil savunma bir 
genel müdürlük olarak bağlı ve bir de medenî hal 
ve nüfus bir genel müdürlük olarak bağlı. Yani beş 
genel müdürlüklü bir bakanlık. Daha doğrusu Gü
venlik Bakanlığı 'halinde. Ma'hallî idareleri başka bir 
bakanlığa bağlamışlar. 

'Sayın Cumhurbaşkanım, 'Bakanlığımızın teşkilat 
şeması burada. Zamanınızı almamak için teferrua
tına inmiyorum. Bunun içerisinde bir Mahallî İda
reler Genel Müdürlüğü var. Eskiden Yerel Yönetim 
Bakanlığı idi ve başında Hilmi İşgüzar 'Bakan olarak 
bulunuyordu. 

Bu başlı başına bir sorun. Ben bunun vicdan aza
bını 'hissediyorum. Sebep: Yeteri kadar vakit ayır
maya da imkan bulamıyorum. 

Ayrıca bir Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğü var. O da ilçelere kadar teşkilatlanmış 
durumdadır ve Mernis diye bir projesi oldu. Çok 
geniş bir teşkilat. 

Sivil Savunma var, ordudaki hayatımızdan bili
yoruz, ismi var cismi yok; biraz canlılık getirmeye 
başladık, bir miktar değişiklik olabildi. 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü var; muhtarlık
lar, köyler, kasabalar, kazalar, iller hepsi buna bağlı. 

Sayın Cumhurbaşkanım, şunu arz etmek istiyo
rum : Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel 
Komutanlığı, Trafik Genel Müdürlüğü, Emniyet Ge
nel Müdürlüğü, zait bunlar; af buyurun insan biyo
nik bakan olsa bunların hepsini sevk ve idarede, ar
zulanan şekilde sevk ve idarede güçlük çeker. 

Sualinize cevap arz etmek istiyorum. Bunun ben
zeri, bizim bilebildiğimiz kadarıyla, aramızda tartış
tık, iki arkadaşımız da Almanya'da trafik kursu gör
müşlerdir, buradadırlar ve yetkilidirler; bunun em
sali yok. 
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İspanya'da ateşemiliterlik yaptık, orada da em
sali yok. Hepsi bir genel müdürlük bünyesinde. 

Müsaade ederseniz diğer konuları arz edeceğim. 
Bir kere trafik daire değil, bir genel müdür yardım
cılığıdır ve emrinde de iki tane daire vardır. Biz bu 
genel müdür yardımcılığının emrindeki daire adedini 
dörde de, beşe de çıkartabiliriz. Böyle tahdit diye 
bir şey yoktur. Bir tek daire değildir. Sayın Gene
ralimin kendisine yanlış bilgi vermişler. İki dairedir 
ve daha fazlaya çıkabilir. 

'Biz bunlara çok basit kurs göstermiyoruz. Poli
simiz az olduğu için süreyi dokuz ay tuttuk. Benim 
gönlüm kurs süresini iki seneye çıkartmayı çok iste
di; ama dokuz ay sürede tuttuğumuz halde mevcu
dumuzu artıramadık; ancak 50 binden 56 bine çıkar
tabildik. 

Dokuz aylık polis temel eğitiminin dört ayı temel 
eğitim oluyor, temel askerlik gibi oluyor. Geriye ka
lan beş ayı ihtisas eğitimi oluyor. Sadece trafik dersi 
görülüyor. Yani çok" basit bir kurs vermiyoruz. Es
kiden üç ay idi, bütün hepsini üç ayda yetiştiriyor
lardı. 

Sayın Cumhurbaşkanım, suallerinize cevap ver
meye amadeyim. 

BAŞKAN — Esbabı mucizenizin (b) fıkrasında-
kiler belki bir netice çıkarabilir : «Emniyet teşki
latı dışında müstakil bir Genel Müdürlük, esasen ay
nı temel formasyondan geçen Emniyet Hizmetleri Sı-
nrfı personelinden bir bölümünün (yani trafik görev
lilerinin) tüm kanunlarda polise verilen görev ve 
yetki sınırının ayrıca belirlenmesi zorunluluğunu or
taya çıkaracaktır» denmektedir ki bu doğrudur. Çün
kü, emniyetle ilgili birçok kanunlar var, yalnız Em
niyet Genel Müdürlüğüne verilmiş yetkileri kapsı
yor. Emniyet Genel 'Müdürlüğünün içine de trafik 
ve asayiş polisi, hepsi dahil. 

Şimdi tüm fleanunları elden geçirip, ayırmak la
zım gelebilir. Bu mühim bir konu. 

Yani, siz şimdi bir polise trafik hizmeti de veri
yorsunuz, bir trafik görevlisine polis hizmeti de ve
rebiliyorsunuz. 

İÇİŞLERİ İBAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Sayın Cumhurbaşkanım, bu konu tasarıda 6 ncı 
maddede tanzim ediliyor. Bakanlığın ana prensibi 
şu: Genel zabıta trafiğe karışmayacak, trafik zabıtası 
asayişe karışmayacak, ana prensip bu; ama trafik 
zabıtasının olmadığı yerde bir trafik anarşisi olursa, 
genel zabıta yetkisi ölçüsünde olaya müdahale ede
cek. 

Trafik zıabıtası da bir cinayet vakasını, bir asa
yişsizliği gördüğü anda müdahale edecek, 

Trafik ekiplerinin büyük şehirlerde ve yollarda 
çok dolaşması caydırcılık tesiri yarattı ve birçok suç
lunun yakalanmasına sebep oldu. Sebep: (Bir şüpheli 
otomobili telsizle trafik ekibine bildiriyorlar, bu ekip 
o anda genel zabıta görevini yapıyor; arabayı dur
duruyor, arıyor, içerisinde eroin yakalıyor. Arabayı 
durduruyor arıyor, içerisinde caniyi yakalıyor. Bun
ların ikisini Sayın Cumhurbaşkanım, böyle net ola
rak «sen trafikçisin, asayişe karışmayacaksın; sen ge
nel zabıtasın trafiğe karışmayacaksın» diye bölersek, 
büyük zafiyet getiririz. Bu konuyu huzurlarınızda 
tartışmadan evvel geçen hafta Kırıkkale'ye gittim. 
Büyük bir ilçe, yüzbin küsur nüfusu var. Emniyet 
Amirliğine girdim. «Trafik irtibat bürosunu göre
yim» dedim. Aynı binanın içerisinde iki oda, «tra
fikçileri göreyim» dedim 10 kişi ve bir komiser mu
avini. Şimdi biz, bunları ayırırsak, iki tane başı ola
cak, birbirlerine ımühasım olacaklar. Biz Harbiye-
deyken topçu, piyade diye tatlı çekişme vardı. Bunlar 
cahil kişiler, böyle tatlı çekişme olmayacak. Trafikçi
lerin tazminatı da var üstelik; yol tazminatı var. Po
lisi eskiden Pol - Der, Pol - Bir, Ülkü - Bir, Ens - Bir 
diye bölmüştük, Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi çok 
korkuyorum trafikçi, asayişçi diye böleceğiz. 

BAŞKAN — Şehir dışında bu görevlere jandar
ma bakıyor değil mi? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet, 
karayollarının dışında jandarma bakıyor efendim. 

İÇİŞLERİ (BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Koy yollarında da jandarma bakıyor efendim. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, çok özür 
dilerim. Tabiî bir emniyet genel müdür yardımcısının 
emrinde iki tane dairesi var. Bunun bir tanesi mev
zuat dairesi, bir tanesi uygulama dairesi. (Biz bu iki 
daireyi birleştirerek bir genel müdürlük altında top
lamayı düşünmüştük. Kanunun bilahara gelecek olan 
6 ncı maddesinde trafik zabıtasının bulunmadığı ah
valde normal polis, onun da bulunmaması halinde 
jandarma bu konularda görevli olacaktır; ama biz 
'Komisyon olarak fevkalade ısrarlı değiliz. 

BAŞKAN — Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 
15 dakika sonra madde üzerindeki görüşmelerimize 
devam ederiz. 

Kapanma Saati : 15.35 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.55 

BAŞKAN : Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı ve MH1Î Güvenlik Konseyi Başkam) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (Genelkurmay Başkam ve MİUİ Gttvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHtNKAYA (Hv. K. K. ve Milli Gttvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — İkinci oturumu açıyorum. 

H. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — Karayolları Trafik Kanunu Tasarısının De-
nısma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Gü
venlik Konseyi İçişleri Komisyonu Raporu: (D. Mec
lisi: 1/116; M. G. Konseyi: 1/539) (D. Meclisi S. 
Sayısı : 397; M. G. Konseyi S. Sayısı : 678) (Devam) 

BAŞKAN — (Bundan evvelki oturumda 5 inci 
madde üzerinde konuşmalar devam ediyordu. Sayın 
İçişleri Bakanının önergesini okutmuştuk ve bu öner
ge üzerinde görüşmeler devam ederken 15 dakika ara 
vermiştik. 

Şimdi görüşmelere kaldığımız yerden devam edi
yoruz. 

İçişleri Bakanımızın okunan gerekçeleri ve şifahî 
izahları karşısında Komisyonun bir diyeceği var mı? 

(HAKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Hayır, Sayın Cumhurbaşkanım, bu 
gerekçelere aynen katılıyoruz, mutmain olduk efen
dim. 

BAŞKAN — Yani prensip olarak ayrı olması 
doğru; ancak şu anda bu işin İçişleri Bakanlığı bün
yesi içerisinde gerçekleştirilmesi imkânı görülemiyor, 
ortaya birtakım mahzurlar çıkıyor. Bunlar giderilin
ceye kadar, eskiden olduğu gi'bi Emniyet Genel Mü
dürlüğü bünyesi içerisinde kalmasının şimdilik uy
gun olacağı şeklinde, öyle mi? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkam) — Evet efendim. 

İBAŞKAN — O halde bu önergeyi evvela oyları
nıza sunacağım, sonra da Danışma Meclisinin 5 inci 
maddesini okutacağım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Müsaa
de buyurur musunuz efendini? 

BAŞKAN — ©uyurun efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ayrı bir 
trafik teşkilatı kurulmasının Emniyet Genel Müdürlü
ğü Teşkilatının bilhassa, alt kademelerinde bazı sı
kıntılar doğuracağı hususuna yenıi muttali olduk. 
Bundan evvelki görüşmelerimizde, esas itibariyle 
Komisyon bizim fikrimizde değildi. Bunu biz ortaya 
atmak suretiyle çok önemli olan, Türkiye'nin birinci 
derecede önemli olan bu trafik konusunu ayrı bir 
taşkilatm - tabiî ki gene İçişleri Bakanlığı içerisin
de - yapmasının uygun olacağı kanaatine vardık. 

O halde, bu mahzurlar şimdi izah edildiği şekilde 
ortaya gelince, trafik hizmetlerinin Emniyet Genel 
Müdürlüğü içerisinde kalması daha uygun olacaktır. 
Ancak şu şartla olmalı ki, Emniyet Genel Müdürlü
ğünün içerisinde, artık bugün uygulanandan çok da
ha ileri, daha teşkilatlı, daha muntazam, personelin 
yetiştirilmesi bakımından bir plana ve programa bağ
lanmış bir teşkilat geliştirilmeli ve 130 küsur mad
delik bu kanuna uygun şekilde yeterli bir teşkilatın 
yer almasında yarar görüyoruz. 

Bunu da ilave olarak huzurlarınızda arz ediyo
rum.. 

BAŞKAN — Yani trafik hizmetlerine ayrılmış 
polisin muhakkak trafikle uğraşması, mecbur kalma
dıkça zabıta kuvvetlerinin bu işe müdahale etmeme
si gerekir. Ama orada o esnada hiç trafik polisi yok
sa ve diğer polis olaya muttali olmuşsa, o başka; 
özel bir durumdur o. Fakat esas olarak onu yetiştir
mesi, bir ihtisas dalı haline getirmesi; ama Emniyet 
Genel Müdürlüğü bünyesi içerisinde olması şeklinde 
bu konuya ehemmiyet verilmesi gerekir. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Emredersiniz Sayın Cumhurbaşkanım. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar pai-
resi Başkanı) — İzin verirseniz, tutanağa geçmesi açı
sından arz ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım. 
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Yılda 70-80 bin trafik kazası neticesi 8-10 bin ki
şinin ölümüne, özellikle de 30-40 bin İkisinin sakat 
kalmasına .müncer olan bir müessesenin, zannediyo
rum ki, Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatı içerisin
de olsa dahi, bir başka türlü örgütlenmesi gerekir. 

Biraz önce Sayın 'Bakanın ifade ettiği gibi, her 
ne kadar iki daire varsa da, aslında uygulayıcı bir 
dairedir. Yani denetim bir dairenindir, diğeri ise 
mevzuat dairesidir. O mevzuat dairesi pek önemli 
değildir. 

iBAŞKAN — Hayır, «kurabileceğiz, kurarız» de
diler. 

HÂfctM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — O zaman, zaten ihtiyacı karşılaya
cak ölçüde teşkilatlanacaklarsa, bu gerekçelerle ay
nen önergeye katılmamaya imkân yok efendim. 

Arz ederim. 
İÇİŞLERİ IBAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 

— Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Generalime tavzi-
fen arz ediyorum. Trafik Genel Müdür Yardımcılı
ğı Dairesinin birisi Trafik Uygulama Daire Başkan
lığı, diğeri de Trafik Destek Daire 'Başkanlığıdır; 
«'Mevzuat Dairesi» diye bir dairemiz yoktur. 

Yalnız bir noktayı açıklayayım, Sayın Generalim 
bu görüşte değil, ama yanlış bir ifade oldu zannedi
yorum. Şu kadar ölü, şu 'kadar yaralı ve şu kadar 
sakat diye ifadede bulundular. Bunlar trafik polisi
nin hatasından olmuyor. Bunlar, demin arz ettiğim 
gibi, altı faktörün sonucu meydana gelmiştir. Trafik 
polisinin buradaki payı, demin de ifade ettiğim gibi, 
kanımca yüzde otuzdur; ama emir buyurduğunuz 
hususlara ciddiyetle ve titizlikle el atacağız, ıslaha 
çalışacağız. 

Arz ederim, 
BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı? 

Yoktur. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Efrneyenler... 'Kabul edilmiştir. 
Danışma Meclisinin kabul etmiş bulunduğu 5 in

ci maddeyi okutuyorum: 
. Emniyet Genel Müdürlüğünün, merkez, bölge, il 

ve ilçe trafik kuruluşları, görev ve yetkileri 
MADDE 5. — Emniyet Genel Müdürlüğünün 

trafik kuruluşları ile bu kuruluşların görev ve yetkile
ri şunlardır : 

a) (Kuruluş : 
Bu Kanunla Emniyet Genel Müdürlüğüne veri

len görevler, bu Genel Müdürlüğün merkez, bölge, 
il ye ilçe trafik zabıtası kuruluşlarınca yürütülür. j 

Araçlara ve sürücülere ait işlemleri yapmak, pla
ka ve belgelerini vermek ve bu amaca yönelik hiz
metleri yürütmek üzere her ilde ve gerekli görülen 
ilçelerde tescil şube veya büroları kurulur. 

Tescil şube veya bürolarında emniyet hizmetleri 
sınıfı personelinden ayrı olarak teşkilat ve kadroların
da gösterilen sayıda genel idare ve teknik hizmet
ler sınıfında personel ile sözleşmeli personel çalıştı
rılabilir. 

b) Görev ve yetkiler : 
1. Araçları, bu Kanuna göre araçlarda bulun

durulması gerekli belge ve gereçleri sürücüleri ve 
bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kul
lanan diğer kişilerin kurallara uyup uymadığını, tra
fik düzenlemelerinin ve çeşitli tesislerin bu Kanun 
hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek, 

2. Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönet
mek. 

3. !Bu Kanunla kendisine verileri görev ve yetki 
sınırı içinde karayolundan faydalananların trafik eği
timini yapmak, yaptırmak, 

4. El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tes
pit tutanağı düzenlemek; 

5., Trafik suçu işleyenler hakkında tutanak dü
zenlemek, gerekli işlemleri yapmak ve takip etmek. 

6. Trafik kazası neticesinde hastalanan veya ya
ralananların bakımlarını sağlayacak tedbirlerin sürat
le alınmasına yardımcı olmak ve yakınlarına haber 
vermek, 

7. Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve 
plakalarını vermek, 

8. Sürücülerin sınavlarını yapmak ve belgelerini 
vermek, 

9. Ülke çapında taşıtların ve sürücülerin sicille
rini tutmak, teknik ve hukukî değişikliklerini işlemek, 
istatistik! bilgileri toplamak ve değerlendirmek, 

10. Trafik kazalarının oluş nedenleri ile ilgili 
tüm unsurları kapsayan istatistik verileri ve bilgileri
ni toplamak, değerlendirmek, sonuçlarına göre gere
ken önlemlerin alınmasını sağlamak ve ilgili kuruluş
lara teklifte bulunmak, 

11. Ayrıca bu Kanunla ve bu Kanuna göre 
çıkarılmış olan yönetmeliklerle verilen diğer görevle
ri yapmaktır, 

Trafik kuruluşlarının, çalışma şekil ve şartlan, 
görevlendirilecek personelin nitelikleri, seçimi, çalış
ma usulleri, görev, yetki ve sorumluluklarına ait esas
lar İçişleri ıBakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle be
lirtilir. 
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BAŞKAN — Önerge okunup kabul edildiğine 
göre, şimdi okuduğumuz Danışma Meclisinin kabul 
ettiği 5 inci madde, o önerge istikametinde kabul 
edilmiş oluyor. 

Herhangi bir yanlış anlamaya sebebiyet verme
mek için, şimdi okunan ve Danışma Meclisinin ka
bul ettiği 5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 inci maddeyi okutuyorum: 
Trafik zabıtasının görev ve yetki sınırı ile genel 

zabıtanın trafik hizmetlerini yürütmeye ilişkin yet
kisi-

MADDE 6. — Trafik zabıtası ve genel zabıtası
nın görev ve yetki ,sınır; 

a) Trafik zabıtası : 
Trafik zabıtasının aslî görevi trafik hizmetlerini 

yürütmektir. 
Trafik zabıtası görevi sırasında karşılaştığı acil 

ve zorunlu hallerde genel zabıta görevi yapmakla da 
yetkilidir. 

Mülkî idare amirlerince, emniyet ve asayiş bakı
mından zorunlu görülen haller dışında, trafik zabı
tasına genel zabıta görevi verilemez, araç, gereç ve 
özel teçhizatı trafik hizmetleri dışında kullanılamaz. 

b) Genel Zabıta ı(Polis ve Jandarma): 
Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olma-

madığı yerlerde polis; polisin ve trafik teşkilatının gö
rev alanı dışında kalan yerlerde de Jandarma, yö
netmelikte belirlenen 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 — 6 ncı madde üzerinde de bir önerge
niz var, değil mi? 

İÇİŞLERİ «AKANI SELAHATTIN ÇETlNER 
— Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde İçişleri Baka
nımızın bir önergesi var, şimdi onu okutuyorum: 

» «Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Karayolları Trafik Kanunu 

Tasarısının 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının «b» 
bendinin ve 2 nci fıkrasının ilişikte belirtilen gerek
çelere dayanılarak aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Selahattin ÇETlNER 

İçişleri Bakanı 

Madde 6. — 
b) Genel Zabıta (Polis ve Jandarma) : 
Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olma

dığı yerlerde polis; Polisin ve Trafik Teşkilatının 
görev alanı dışında kalan yerlerde de Jandarma, yö
netmelikte belirtilen esas ve şartlara uygun olarak 
trafiği düzenlemek ve trafik suçlarına el koymakla 
görevli, yetkili ve sorumludur. 

Gerekli görülen yerlerde ve hallerde, yönetme
likte belirtilen esas ve şartlara uygun olarak, Mülkî 
İdare Amirinin isteği üzerine merkez komutanlık
larına geçici olarak trafiği düzenleme yetkisi verile
bilir. 

GEREKÇE 
6 ncı maddenin 1 inci fıkrasının (b) bendi ile ge

nel zabıta, trafiği düzenlemeye ve trafik suçlarına el 
koymaya yetkili kılınmıştır. 

'Bu düzenleme ile bu yetkinin kullanılması bir 
bakıma yetkili genel zabıtanın kendi insiyatifine bı
rakılmış olmaktadır, 

Anoak, 330 bin km. olan Devlet, il ve köy yolla
rından yaklaşık 32 bin km.'si Trafik zabitasınca de
netlenebilmektedir. Devlet ve il yolları dışında kalan 
yollar ise alınan bazı idarî önlemlere rağmen trafik 
denetiminden yoksun bulunmaktadır. 

298 bin fcm.'ye ulaşan ve genellikle genel zabıta 
ve Jandarmanın görev bölgesi içerisinde kalan yol
larda da etkin bir trafik kontrolünün sağlanması ve 
trafik kazalarının önlenebilmesi, genel zabıtanın, bu 
yollardaki trafiği denetlemede sadece yetkili olarak 
kalmayıp ayrıca trafik suçlarına el koymada görevli 
ve sorumlu olmasına da bağlıdır. 

Bu durum göz önüne alınarak l(b) bendinin son 
cümlesinin «görevli, yetkili ve sorumludur» şeklinde 
değiştirilmesi uygun görülmektedir. 

İkinci fıkrada gerekli görülen yerlerde ve haller
de merkez komutanlıklarına trafiği düzenleme yet
kisi verilebileceği belirtilmiştir. Bu düzenlemede Mer
kez komutanlıklarına trafik düzenleme yetkisinin sü
rekli verileceği gibi bir anlam da çıktığından bu fık
raya «geçici olarak» ifadesinin eklenmesi de uygun 
görülmüştür.» 

BAŞKAN — Gerek 6 ncı madde ve gerekse bu 
önerge üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETlNER 

— Sayın Cumhurbaşkanım, bütün kanun tasarıla
rında, «görevli, yetkili ve sorumludur» kavramını ol
duğu gibi oturtageliyoruz. Bu tasarıda da birçok 
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yerlerde var; kanımca bu maddede noksan kalmış. 
Eğer, «Görevli, yetkili ve sorumludur» dersek, za
ten bugün yapılagelen iş de budur, daha geçerli ola
cak, kanun tekniğine daha uygun olacak ve tereddüt
leri de ortadan kaldıracaktır. 

Diğer taraftan, «geçici olarak» ibaresini de be
lirtmekte fayda var. Trafiği düzenleme merkez ko
mutanlıklarının aslî vazifesi değildir, hele sıkryöne 
tim kalktıktan sonra hiç değildir. Şartlar, haller ge
rektirdiği anda vazifelendirilebilir. Bu geçici bir gö
rev olabilir. Bu bakımdan «geçici olarak» ibaresinin 
ilavesini de yararlı görüyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Komisyon ne diyor efîndim? 
HÂKİM ALBAY FERİDUN BAI.ATLIOĞLU 

(içişleri Komisyonu Başkanı) — «Yetkili, görevli, 
sorumlu» şeklindeki üç kelime bence çok fazla Sa
yın Cumhurbaşkanım. Zaten Hükümetten gelen tek
lifte de «yetkili ve sorumludur» şeklindedir. Hem 
yetkili, hem görevli, hem sorumlu kılmak kanaatim
ce fazla efendim. Zaten görev, aynı zamanda yetki
yi; yetki de sorumluluğu otomatikman davet eden, 

"birbirine bağlı kelimelerdir. O nedenle her üçünün 
birden kullanılması bence gereksiz, lüzumsuz. 

Yetki aynı zamanda sorumluluğu da beraberinde 
taşıdığı için «yetkilidir» sözcüğü Komisyonumuzca 
uygun görüldü ve metin o şekliyle benimsendi. 

'Bunun dışında diğer hadise; «gerekli görülen yer
lerde ve hallerde, yönetmelikte belirtilen esas*ve şart
lara uygun olarak, mülkî idare amirinin isteği üzeri
ne merkez komutanlıklarına trafiği düzenleme yetki
si verilebilir» dendiğine göre, bu «gerekli görülen 
yerlerde ve hallerde» ibaresinin bünyesinde zaten bir. 
geçicilik vardır. O nedenle tekrar burada bir «.geçici» 
kelimesinin vurgulanmasının hiçbir yararı olmadığı 
kanısındayım. Herhalde o kelimenin cümleye hiçbir 
Katkısı olmayacaktır. 

O nedenle biz önergeye katılmıyoruz. 
Takdir Yüce Konseyindir efendim. 
'BAŞKAN — Evet, başka söz almak isteyen?... 
Buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTtN ÇETİNER 

— Sayın Cumhurbaşkanım, 69 uncu sayfanın «İkin
ci Kısım» başlıklı yerinde; «Kuruluşlar, Komisyon
lar, Görev ve Yetkileri» denmektedir. Orada bu iki 
kelime zikredilmektedir ve baraberce kullanılmışlar
dır. 

BAŞKAN — Evet orada «görev, yetki» diye ge
çiyor, bundan sonra Okuyacağımız 7 nci maddenin 
(c) fıkrasında da, «kendisine verilen görev ve yetki» 

diye geçiyor; ama «sorumluluk» lafı yok. Orada «el 
koymaya görevli ve yetkilidir» denilebilir. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk işleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Zaten sorumluluk onun tabiî bir 
neticesidir. 

BAŞKAN — Yetkinin içindedir. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTtN ÇETİNER 

— Diğer kanunlarda umumiyetle üçü birden kulla
nıldığı için ben de o şekilde önermiştim. 

BAŞKAN — Ama bundan sonra da hep öyle 
geçiyor, hepsini değiştirmemiz lazım. Sorumluluk, 
zaten yetki ve görevin içindedir. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTtN ÇETİNER 
— Nasıl tasvip buyurursanız efendim. 

BAŞKAN — «Görevli ve yetkilidir» şeklinde ola
bilir. Şimdi bundan sonra okuyacaklarımızda da 
hep «görev ve yetki» diye geçecektir. 

En son fıkradaki, «gerekli görülen yerlerde ve 
hallerde, yönetmelikte belirtilen esas ve şartlara uy
gun olarak» ibaresi hem geçiciliği, hem de hangi hal
lerde ve ne zaman verileceğinin yönetmelikle belirle
neceği hususunu kapsıyor. Yani bunda bir geçicilik 
var esasında. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk işleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Buna bir itirazımız yok aslında. Ta
biî bu konuda garnizon komutanı devre dışı tutulu
yor ve mülkî idare amiri merkez komutanıyla bir ir
tibat kuruyor, 

Şöyle olması daha uygun olur: «Esas ve şartlara 
uygun olarak, garnizon komutanının uygun görme
si halinde, mülkî idare amirinin isteği üzerine mer
kez komutanlıklarına geçici olarak trafiği düzenle
me yetkisi verilebilir.» 

Garnizon komutanı uygun bulmadığı takdirde, 
tabiî merkez komutanlığının mülkî idare amirinden 
böylesine bir görev tekabbül etmesine imkân yok
tur. 

BAŞKAN — Evet bu yazılan haliyle, mülkî ida
re amiri istedi mi hemen kurulacak manası f ıkıyor; 
öyle olmaması lazım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Garni
zon komutanı ola ki, «benim elimde yetişmiş ada
mım yok» der. Onun için zorlama olmasın. 

BAŞKAN — Tabiî, benim elimde yetişmiş ada
mım yok diyebilir. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTtN ÇETİNER 
— Aynen katılıyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. 
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BAŞKAN — O halde bu önergenin zaten farklı ! 
olan kısmı, «görevli, yetkili ve sorumludur» ibaresi 
idi, değil mi? 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTtN ÇETİNER 
— Evet. 

BAŞKAN — Halbuki bu metinde sadece «el koy
maya yetkilidir» şeklinde yazılmış. «Yetkilidir» de
yince, zaten onun için de görev de var. Ama bun
dan sonra da hep «görevli ve yetkilidir» dendiği için 
"buraya da «görevli ve yetkilidir» dersek kâfi gelir. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Emredersiniz. 

BAŞKAN — İkinci olarak da, garnizon komuta
nının uygun görmesi hususunun buraya alınması ge
liyor. O hususun ilave edilebilmesi için sizin bu öner
geniz de kâfi gelmiyor. 

O zaman bu son fıkra da şöyle oluyor: «Gerekli 
görülen yerlerde ve hallerde, yönetmelikte belirtilen 
esas ve şartlara uygun olarak, mülkî idare amirinin 
isteği ve garnizon komutanının uygun görmesi üze
rine merkez komutanlıklarına geçici olarak trafiği 
düzenleme yetkisi verilebilir.» 

Buraya bir de «geçici» deyince oldu, değil mi? 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Bu düzeltmeleri burada yaptığımız
dan ve sizin de istekleriniz bu düzenlemeyle yerine 
gelmiş olduğundan artık .sizin önergenizi oya sunmu
yorum. 

Şimdi <b) fıkrasını, «el koymaya görevli ve yetki
lidir» şeklinde düzeltilmiş haliyle yeniden okutuyo
rum: 

«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 
görevli ve yetkilidir. 

Gerekli görülen yerlerde ve hallerde, yönetme
likte belirtilen esas ve şartlara uygun olarak, mülkî 
idare amirinin isteği ve garnizon komutanının uygun 
görmesi üzerine merkez komutanlıklarına geçici ola
rak trafiği düzenleme yetkisi verilebilir.» 

BAŞKAN — Evet, 
Şimdi zannediyorum sizin önergedeki istekleriniz 

yerine gelmiş oldu?... 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTtN ÇETİNER 

— Oldu, yerine geldi Sayın Cumhurbaşkanım. 
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BAŞKAN — 6 ncı maddenin son okunan bu şek
li üzerinde söz almak isteyen var mı efendim? Yok. 

Bu şekliyle 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetki

leri 
MADDE 7. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 

bu Kanunla ilgili görev ve yetkileri şunlardır : 
a) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara

yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli 
düzenleme ve işaretlemeleri- yaparak önlemleri al
mak ve aldırmak, 

b) Tüm karayollarındaki işaretleme standartla
rım tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek, 

c) ıBu Kanunla kendisine verilen görev ve yetki 
sının içinde, karayolundan faydalananların trafiik eği
timini yapmak veya yaptırmak, 

d) Trafik ve araç tekniğine ait ilkeleri koymak, 
görüş bildirmek, karayolu güvenliğini ilgilendiren 
konulardaki projeleri- incelemek ve onaylamak, 

e) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara
yollarında, Trafik Genel Müdürlüğünün uygun gö
rüşü alınmak suretiyle, yönetmelikte belirlenen hız 
sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları, belirle
mek ve işaretlemek, 

f) Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre veri' 
leri hazırlamak ve karayollarında gerekli önleyici 
teknik tedbirleri almak, 

ıg) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara
yollarında trafik güvenliğini ilgilendiren kavşak, du
rak yeri, aydınlatma, yol dışı park yerleri ve benze
ri tesisleri yapmak, yaptırtmak veya diğer kuruluşlar
ca hazırlanan projeleri tetkik ve uygun olanları tas
dik etmek, 

h) Yetkili birimlerce veya trafik zabıtasınca tes
pit edilen trafik kaza analizi sonucu, altyapı ve yo
lun fizikî yapısı ile işaretlemeye dayalı kaza faktör
leri göz önünde bulundurularak önerilen gerekli ön
lemleri almak, 

i) Araçların ağırlık kontrollerini yapmak ve ay
kırı görülen hususlar hakkında suç veya ceza tutana
ğı düzenlemek, 

j) Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak 
veya yaptırmak ve bu Kanunun 13 ile 35 inci madde 
hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında suç 
tutanağı düzenlemek. 

k) Bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılmış 
olan yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak
tır. 
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Karayolları Genel 'Müdürlüğü bu görev ve yetki
leri Trafik Fen Heyeti birimi vasıtası ile yerine ge
tirir. 

BAŞKAN — (j) fıkrasındaki «ile» ibaresini «ve» 
olarak düzeltelim. Bu da, Karayolları Genel Mü
dürlüğüne verilen görev ve yetkiler. Nitekim, bura
da da «görev ve yetki» kelimeleri var, «Sorumluluk» 
tabiri geçmiyor. 

7 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN çfeTlNER 

— Sayın Cumhurbaşkanım, (e) fıkrasındaki, «Tra
fik Genel Müdürlüğünün» ibaresinin «İçişleri Ba
kanlığının» olarak değiştirilmesi gerekiyor. 

BAŞKAN — Tabiî o değişecek: 
«Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayol

larında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak 
suretiyle, yönetmelikte belirtilen hız sınırlarının üs
tünde» olacak. Tabiî biz onu «Trafik Genel Müdür
lüğü» olarak belirtmiştik; ama onu kaldırdığımıza 
göre, «Emniyet Genel Müdürlüğünün» desek? 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETtNFR 
— Mümkün, ama İçişleri Bakanlığı valilere sorabilir, 
valilerin görüşünü alabilir, 

BAŞKAN — Ama bir genel müdürlük bakanlık
tan alıyor?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI'SELAHATTİN ÇETÎNER 
— Sayın Cumhurbaşkanım, bakanlıktan alıyor, ona 
biz de takıldık. Yani? Bakanlığa gelirse, Bakanlık 
valinin de, vilayetin de, Emniyet Genel Müdürünün 
de' görüşünü alabilir diye düşündük. 

BAŞKAN — «İçişleri Bakanının» değil, «İçişleri 
Bakanlığının» diyelim. 

... İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— «İçişleri Bakanlığının» denince, zaten Emniyete 
havale ediliyor. / 

BAŞKAN — «İçişleri Bakanlığının uygun görüşü 
alınmak suretiyle» 

Buyurun. 

İÇİŞLERİ .BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Sayın Cumhurbaşkanım, (h) fıkrasındaki «faktör
leri» kelimesinin Türkçesi, zannediyorum «sebeple
ri» dir. Acaba «faktörleri» kelimesi yerine «sebeple
ri» diye yazabilir miyiz? 

BAŞKAN — «Kaza sebepleri», doğru; «kaza se
bepleri göz önünde bulundurularak...» 

Başka söz isteyen var mı? 

Buyurun. 
OR AMİR AL NEJAT TÜİMER — Efendim, (d) 

fıkrasında, «Trafik ve araç tekniğine ait ilkeleri koy
mak» diyor. Halbuki, İlerideki 29 uncu maddede bu 
bir amir hüküm olarak, Karayolu uygunluk Belgesi 
Yönetmeliğinde belirlenecek bir hükümdür. Trafiğe 
ait ilkeleri koymak da Merkez Trafik Komisyonuna 
ait bir yetki olduğuna göre, bence burada «karayol
larının yalnız trafik ve araç güvenliğini ilgilendiren 
konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak» 
demek daha uygun olur. Yine burada «ilkeleri koy
mak» konusu başka kurumları ilgilendiriyor. 

BAŞKAN — Evet, burada, «Trafik ve araç tek
niğine ait ilkeleri (Karayolları Genel Müdürlüğü ko
yacak.» diyor; ondan sonra da «görüş bildirecek» di
ye devam ediyor. 

ORAMÎRAL NEJAT T/ÜMER — İlkeleri Sana
yi ve Teknoloji Bakanlığı koyuyor, Karayolları Ge
nel Müdürlüğü yayınlıyor, 

Ayrıca, Merkez Trafik Komisyonunun da yet
kisi bu efendim. 

BAŞKAN — O zaman nasıl olsun diyorsunuz? 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — «Trafik ve 
araç tekniğine ait karayolu güvenliğini ilgilendiren 
konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak.» 

BAŞKAN — «Görüş bildirmek, ilkeleri koymak» 
kelimeleri silinecek?., 

ORAMÎRAL NEJAT. TÜMER — Evet efen
dim, «ilkeleri koymak, görüş bildirmek» kelimeleri 
kalkacak. Herhalde daha uygun olacak. 

BAŞKAN — Komisyon bu konuda ne diyor? 
HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 

(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaş
kanım, zaten araçlara «Karayolu Uygunluk Belgesi» 
verilmesi görevi 29 uncu maddede açıklanacağı üze
re, Karayolları Genel Müdürlüğünün bir görevidir. 
O nedenle, araçların dingil ağırlığı... 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Hayır, Kara
yollarının görevi değil; Sanayi ve Teknoloji Bakanlı
ğının koyacağı ilkelere göre Karayolları veriyor. 
Ben, ilkelerden bahsediyorum; buradaki, «ilkeleri 
koymak» deyiminden bahsediyorum. 

HÂİKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaş
kanım, 29 uncu maddeyi okursak daha kolay anla
şılacak. 

29 uncu madde; «İthal edilen araçlar ve esasları 
yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak imal, 
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tadil ve monte edilen araçlara, Karayolları Genel 
-Müdürlüğünce Karayolu Uygunluk Belgesi verilir» 
şeklindedir. Bu nedenle, bu araçların teknik şartları
nı da, «Karayolu Uygunluk Belgesi» vermek suretiy
le belgeleyen Karayolları Genel Müdürlüğüdür. 

BAŞKAN — Ama onlar ithal edilen araçlardır. 
Üsteki fıkra, «yapım safhasında araçların imal, ta
dili, montaj projelerinin tetkik ve tasdiki ile imalat ye
terlik belgelerinin verilmesine Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı görevli ve yetkilidir» şeklindedir. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Evet, «ilke 
koymak» Sanayi Bakanlığına aittir. 

BAŞKAN — ikinci fıkrada ki «Karayolu Uy
gunluk Belgesi» ithal edilen araçlar içindir. 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaş
kanım, Karayolları Genel Müdürlüğünün Fen İşleri 
Daire Başkanı aramızda bulunuyor, belki daha tek
nik bıilgi arz edebilirler efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FUAT YÜZBAŞIG1L (Karayolları Genel Müdür

lüğü Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Al
bayımın da arz ettikleri üzere, ilkeler bizim tarafı
mızdan tespit edilmekte; aksi halde, memleket dahi
linde iç üretim olarak İmal, Tadil ve Montaj Yönet
meliğine göre üretilen araçların dingil basınçları ve-
sairesi eğer karayolunun altyapısına göre daha önce
den belirlenemez ise, bu takdirde yollarımızı koru
mak mümkün olmayacaktır. O bakımdan bu gibi esas
ların, daha önce de olduğu gibi, Genel Müdürlüğü
müz tarafından tespit edilmesinin uygun olduğu gö
rüşünde olduğumuzu arz ederim. 

BAŞKAN — Güzel de, o zaman niçin 29 uncu 
maddede, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına verdiniz? 

29 uncu maddeyi okuyorum : «Araçların yapım 
ve kulanma bakımından, karayolu yapısına ve trafik 
güvenliğine uygun olması zorunludur. Yapım safha
sında araçların imal, tadil, montaj projelerinin tetkik 
ve tasdiki ile" imalat yeterlilik belgelerinin verilmesine 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevli ve yetkilidir. 
İthal edilen araçlar ve esasları yönetmelikte belirti
len şartlara uygun olarak imal, tadil ve monte edilen 
araçlara, Karayolları Genel Müdürlüğünce Karayolu 
Uygunluk Belgesi verilir». 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(içişleri Komisyonu Başkanı) — «imal, tadil ve mon
te edilen araçlara, Karayolları Genel Müdürlüğünce 
Karayolu Uygunluk Belgesi verilir» diyor. 

BAŞKAN — Burada bir karışıklık var, 
FUAT YÜZBAŞIGİL (Karayolları Genel Mü

dürlüğü Temsilcisi) — Bir çelişki var Sayın Cum
hurbaşkanım. 

BAŞKAN — Burada imal edilirse Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığı, ithal edilirse Karayolları Genel Mü
dürlüğü; ondan sonra da, «Araçların imal, tadil ve 
montajı hakkında teknik şartları gösteren yönetmelik 
Bayındırlık ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarınca 
müştereken çıkarılır» diye devam ediyor. 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaş
kanım, galiba karayollarımıza uymayan birtakım araç
ların ithal edildiği bir dönem olmuş ve Karayolları 
Genel Müdürlüğünden, ithal edilen bu araçlar sebe
biyle Karayolu Uygunluk Belgesi istenmiş, karayol
larımıza uymamasına rağmen istenmiş; o nedenle de, 
bu cümle buraya özellikle kondu; «İthal edilen araç
lar ve esasları yönetmelikte belirtilen şartlara uygun 
olarak imal, tadil ve monte edilen araçlara Karayol
ları Genel Müdürlüğünce Karayolu Uygunluk Belgesi 
verilir» diye. Yani bu şartları taşımıyor ise, Karayolu 
Uygunluk Belgesini Karayolları vermeyecek, verme
mek ister. 

BAŞKAN — Şimdi 7 nci maddeye geçiyoruz, 7 
nci maddenin (d) fıkrasını görüşüyoruz : «Trafik ve 
araç tekniğine ait ilkeleri koymak, görüş bildirmek, 
karayolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri 
incelemek ve onaylamak» 

Bu görev kime veriliyor? Karayolları Genel Mü
dürlüğüne veriliyor. İlke koyuyor, halbuki 29 uncu 
maddede de ilkeleri.bir başka bakanlık koyuyor. «Gö
rüş bildirmek» deyimi olur; ama ilkeleri Karayolları 
Genel Müdürlüğü koymaz.; 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — «'İlke koymak» deyimi buradan çık
malı. 

BAŞKAN — Karayolları Genel Müdürlüğü ilke
leri koyacak ise, o zaman Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığının görevi ne olacak? 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETINER — 
Sayın Cumhurbaşkanım, «ilkeleri koymak», ifadesinin 
çıkmasını uygun buluyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Karayolları Genel Müdürlüğü görüş 

bildirecek; benim karayolum, köprülerim ancak şu 
dingil ağırlıklarındaki vasıtaları kaldırabilir, bundan 
fazlası gelmesin diyecek, ama ilkeyi bakanlık koyacak. 
İmal ve ithal edilenlerde de, tadillerde de Karayolla-
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rının bildirdiği bu görüşe uyulması lazım. Eğer «ilke- ı 
leri» deyimini koyacaksak, görüş bildirmesin. 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaş
kanım, yetkili arkadaşımız bu konuda bilgi arz ede
cekler efendim. 

CEM ALETTİN ÇAYLI (İçişleri Komisyonu Üye
si - İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhur- I 
başkanım, bu maddenin düzenlenmesinde, daha önce M 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bu teknik belgelerin 
düzenlenmesi veya araç arın imalatıyla ilgili yetkisi 
konusu tartışılmış ve bu görev Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığına verilmemişti. Bu nedenle ve böyle bir I 
hizmeti yürütmesi gereken bir kuruluş da gerektiği 
için, daha önceki mtri yasada olduğu gibi Karayolları 
Genel Müdürlüğüne bu teknik konuda görev veril
mişti. Bu nedenle, 29 uncu maddeye sonradan siz- I 
lerce yapılan, ön hazırlıktan sonra yapılan ilave Sa
nayi Bakanlığına o görevi verdi. Buradan çıkarmak I 
gerekir. Biz bağlantıyı kuramadığımız için zannedi- I 
yorum çıkaramamışız. Bu nedenle çıkmasında yarar I 
vardır. Çünkü, hazırlanacak bir müşterek yönetmelik I 
vardır; Bayındırlık Bakanlığı ve Sânayi ve Teknoloji I 
Bakanlığı araç tekniği ilkelerini koyacaktır 29 uncu I 
maddede. Bu nedenle burada doğrudan bir yetki fazla ı 
olabilir.. I 

BAŞKAN — O halde (d) fıkrasının «Trafik ve I 
araç tekniğine ait görüş bildirmek, karayolu güvenli
ğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve I 
onaylamak» şeklinde olması lazım, değil mi? I 

FUAT YÜZBASIGİL (Karayolları Genel Mü
dürlüğü Temsilcisi) — Evet efendim. - I 

BAŞKAN — öyle olacak; «ilkeleri 'koyma'k» de- I 
yimi kalkacak. I 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Da
iresi Başkanı) — Efendim, çok özür dilerim, ben 
şöyle anlıyorum; trafik ve araç tekniğine ait yol ya- I 
pimi bakımından ilkeleri koymak, görüş bildirmek, I 
karayolu güvenliğini ilgilendiren konularda projeleri I 
incelemek ve onaylamak bu; karayollarının yapım, I 
bakım, onarım ve teknik konularına ait. . I 

BAŞKAN — Hayır, trafik ve araç tekniğine ait. I 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar Kararlar Da
iresi Başkanı) — Orada ifade zafiyeti olmuş. 

BAŞKAN — O, yol yapımı kendi görevleridir; 
o ayrı bir husus, bu Trafik Kanunu. 
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SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Mevcut yolun üzerinde seyrüse
fer yapacak araçların esas ilkelerij 

BAŞKAN — Tamam. Onun için, de «trafik ve 
araç tekniğine ait görüş ıbildirmek; karayolu güven
liğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek 
ve onaylamak» şeklinde ifade edilmiş. 

Başka söz almak isteyen var mı? Yok. 
7 nci maddenin (d), (e) ve (h) fıkralarımı tekrar 

okutuyorum: 
d) Trafik ve araç tekniğine ait görüş bildirmek, 

karayolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki proje
leri incelemek ve onaylamak, 

e) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara
yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alın
mak suretiyle, yönetmelikte belirlenen hız sınırla
rının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek 
ve işaretlemek, 

h) Yetkili birimlerce veya trafik zabıtasınca tes
pit edilen trafik kaza analizi sonucu, altyapı ve yo
lun fizikî yapısı ile işaretlemeye dayalı kaza sebep
leri göz önünde bulundurularak önerilen gerekli ön
lemleri almak, 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı? 
Yok. 

7 net maddeyi bu değişikliklerle oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

8 inci maddeyi okutuyorum! 
Ulaştırma, Tarım ve Orman, Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanlıklarının görev .ve yetkileri 
MADDE 8. — Ulaştırma, Tarım ve Orman, Sağ

lık ve Sosyal Yardım »Bakanlıklarının görev ve yet
kileri şunlardır r 

a) Ulaştırma Bakanlığının ilgili birimleri, bu Ka
nun ile ilgili kanunlar ve bunlara göre çıkarılmış yö
netmeliklerle verilen görevleri yapar. 

'b) Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimle
ri, yapım ve bakımından sorumlu olduğu orman yol
larında, bu Kanun ve bu Kanuna göre çıkarılmış 
yönetmelik hükümlerine göre, trafik güvenliği yö
nünden düzenleme ve işaretlemeleri yaparak gerekli 
önlemleri alır. 

c) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ilgili 
birimleri, karayollarında ilk yardım, yaralı taşınma
sı ve âcil yardım ve tedavi konularında gerekli ön
lemleri âlır ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri 
yapar. 
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BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

9 uncu maddeyi okutuyorum: 
IKöy işleri ve Kooperatifler Bakanlığının görev 

ve yetkileri 
MADDE 9. — Bu Kanuna göre Köy İşleri ve' 

Kooperatifler Bakanlığı Yol, Su, Elektrik îşleri Ge
nel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

Yapım ve bakımından sorumlu bulunduğu kara
yollarında (köy yollarında) : 

a) Can ve mal güvenliği' yönünden gerekli dü
zenleme ve işaretlemeleri yaparak önlemler almak 
ve aldırmak, 

b) Trafik Genel Müdürlüğünden uygun görüş 
almak suretiyle yönetmelikte belirlenen hız sınır
larının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek 
ve işaretlemek, 

c) Yol güvenliğini ilgilendiren konularda; kav-
şalk, durak yeri, aydınlatma, yol dışı park yerleri ve 
benzeri tesislerin projelerini incelemek ve gereken
leri onaylamak, 

d) Yetkili birimlerince veya trafik zabıtasınca 
tespit edilen trafik kaza analizi sonucu altyapı ve yo
lun fizikî yapısı ile işaretlemeye dayalı kaza faktör
leri göz önünde bulundurularak gerekli önlemleri al
maktır. 

Bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılmış olan 
yönetmeliklerde trafikle, ilgili verilen görevleri yap
mak. 

BAŞKAN — Maddenin (b) fıkrasını, «İçişleri 
Bakanlığından uygun görüş almak suretiyle yönet
melikte belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altın
da hız sınırları belirlemek ve işaretlemek» olarak 
değiştiriyoruz. 

(d) fıkrasında da; «Kaza ^faktörleri» deyimini 
«kaza sebepleri» olarak düzeltiyoruz. 

Maddenin son cümlesindeki «yapmak» ibaresini 
de «yapmaktır» şeklinde yazıyoruz. 

Madde üzerinde söz almak isteyen var mı?. Yok. 
9 uncu maddeyi yapılan değişikliklerle birlikte 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Katml edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Belediyelerin trafiğe ilişkin görev ve yetkileri 
MADDE 10. — Belediyelerin trafikle 'ilgili görev 

ve yetkileri şunlardır : 
Mahallî trafik zabıtası ile işbirliği yapılarak; 

a) Şehiriçi karayolu yapısını, trafik düzen ve 
güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak, 

b) 11 ve ilçe Trafik Komisyonlarının aldığı ka
rarlara uygun olarak trafik düzenlemeleri ile ilgili şe
hiriçi trafik akım programları yapmak; gerekli görü
len yol ve kavşakları düzenlemek, sinyalize etmek 
ve işaretlemek, 

c) Açık ve kapalı park yerleri, alt ve üst geçitler 
yapmak, yaptırmak, açmak veya açtırmak, 

d) Trafik düzen ve güvenliği üle ilgili her çeşit 
işaretlerin yapılmasını ve yerlerine konulmasını, yer 
işaretlemelerinin çizilmesini ve devamlılığını sağla
mak, 

e) Şehiriçi yollarda her türlü yapım, onarım ve 
altyapı tesisleri çalışmalarında, trafik düzen ve güven
liğini sağlayacak önlemleri almak, aldırmak ve denet
lemek, 

f) Çocuk Trafik Eğitim parkları yapmak ve ya
pılmasına izin vermek, 

g) Yetkili birimlerince veya trafik zabıtasınca 
tespit edilen trafik kaza analizi sonucu, altyapı ve yo
lun fizikî yapısı ile işaretlemeye dayalı kaza faktör
leri göz önünde bulundurularak, önerilen gerekli ön
lemleri almak, 

h) Yaya ve taşıt yollarında yayalar ve araçların 
hareketlerini zorlaştıran her türlü engeli ortadan kal
dırmak, 

i) Sürücü eğitim tesisleri yapmak veya yapılma
sına izin vermektir. 

İl merkezlerinde ve İçişleri * Bakanlığının tespit 
edeceği belediye teşkilatı bulunan diğer yerlerde be
lediye başkanlıklarınca trafik hizmet birimleri ku
rulur ve yukarıdaki görevler bu birimler eliyle yürü
tülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı?. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Maddenin <g) fıkrasında «kaza fak
törleri» deyimi geçiyor efendim. 

BAŞKAN — «Kaza faktörleri» deyimini «kaza 
sebepleri» olarak düzeltiyoruz. 

Buyurun Sayın Tümer. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Sayın Cum

hurbaşkanım, «Şehiriçi karayolu yapısında trafik 'için 
tehlike teşkü edecek muvakkat veya sabit engelleri 
gündüz ve gece kolayca görülebilecek şekilde işaret
lemek» cümlesinin maddeye ayrı bir fıkra olarak 
eklenmesini öneriyorum. 
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Bunun bir 'kısmı (a) ve (e) fıkralarında ifade 
ediliyor; fakat (e) fıkrasında; «Şerıiriçi yollarda her 
türlü yapım, onarım ve altyapı» diye yazılmış, ayrı
ca (a) fıkrasında da; «Şehiriçi karayolu yapısını, tra
fik düzen ve güvenliğini sağlayacak şekilde bulun
durmak» diye ifade edilmiş. j 

Fıkra olarak ilavesini arz ettiğim kısım maddeye 
bir açıklık getirecektir. Çünkü belediyeler hem ge
ce, hem de gündüz sabit veya muvakkat, yollara kum 
yığıyor, gecelerıi bu görülmüyor ve kazalara sebep 
oluyor. Bu nedenle arz ettiğim kısmın (j) fıkrası ola
rak ilave edilmesinde yarar görüyorum efendim. 

BAŞKAN - - Komisyonun görüşü nedir?. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Hukuk tşleri, Kanunlar ve Katarlar Dai
resi Başkanı) — Katılıyoruz efendim. Aslında bele
diyeler bu hizmeti yapıyor, ama yasal bir dayanağı 
yoktu. 

BAŞKAN — Şimdi görev olarak verilmiş oluyor: 
Sayın Tümer'in önerdiği bu cümleyi maddeye (j) 

fıkrası olara'k ilave ediyoruz ve bu kısmı okutuyo
rum : 

«j) Şehiriçi karayolu yapısında trafik için tehlike 
teşkil edecek muvakkat veya sabit engelleri gündüz 
ve gece kolayca görülebilecek sakilde. işaretlemek
tir.» , 

BAŞKAN — (i) fıkrasının son kelimesini de «ver- i 
mek» olarak düzeltiyoruz, «tir» silinecek. 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOÖLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşka
nım, bu ilave edilen fıkradaki «edecek» kelimesini 
«edebilecek» olarak değiştirirsek daha esnek olur, teh
like teşkil edip etmeyeceği hususu biraz şüpheli ola
bilir; «teşkil edebilecek muvakkat veya sabit engel
leri.» «Edecek» kelimesi kesinlik getiriyor, «edebile
cek» denilince daha esnek: oluyor. 

ORAM1RAL NEJAT TÜMER — «Edebilecek» 
denirse, bu nevi engellere yetkililer tarafından işa
ret konmayınca; «Tehlike teşkil etmeyecek zannet
tim» der, yani kaçamak nokta bırakılmış olur efen
dim. I 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde başka söz 
isteyen var mı?. Yok. 

10 uncu maddeyi bu (j) fıkrası da ilave edilmiş I 
olarak oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : I 
Trafik danışma ve eğitim komisyonu J 
MADDE 11. — Trafik Danışma ve Eğitim Ko

misyonu kuruluş, görev ve yetkileri : I 

10 . 10 . 1983 O Î 2 

Trafik mevzuatı, eğitimi ve trafik ile ilgili diğer 
konuları inceleyerek bağlayıcı nitelikte kararlar al
mak üzere İçişleri Bakanlığında, İçişleri Bakanlığı 
Müsüejarı veya müsteşar yardımcısının başkanlığın
da; Genelkurmay Başkanlığı, Adalet, Millî Savunma, 
Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık, Ticaret, Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Ulaştırma, Tarım ve Orman, Çalış
ma,! Sanayi ve Teknoloji, Kültür ve Turizm, İmar ve 
İskân, Köy İşleri ve Kooperatifler, Sosyal Güvenlik 
Bakanlıkları 'ile Jandarma Genel Komutanlığı, Emni
yet Çrenel Müdürlüğü, Trafik Genel Müdürlüğü, Tür
kiye Radyo - Televizyon Kurumu, Türkiye Trafik 
Kazaları Yardım Vakfı ile Türkiye Şoförler ve Oto
mobilciler Federasyonundan birer üyenin ve Yük
seköğretim Kurulu tarafından belirlenecek bir trafik 
kürsüsü öğretim üyesinin katılması ile oluşan «Tra
fik Danışma ve Eğitim Komisyonu» kurulur. 

Bu komisyona gerektiğinde görüşleri alınmak üze
re, gündem ile ilgili diğer 'bakanlık, üniversite, kurum 
ve kuruluş temsilcileri çağrılabilir. 

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

Komisyonca alınacak kararlar ilgili bakanlık ve 
kuruluşlara gönderilir ve İçişleri Bakanlığı koordina
törlüğünde gerekli işlemler yapılır. 

Bu komisyonun sekreterya hizmetleri Trafik Ge
nel Müdürlüğü tarafından yürütülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı?. 
(Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI SİİLAHATTİN ÇETİNER 

— Gayın Cumhurbaşkanım, madde hakkında öner
gemiz var. Yapmayı teklif ettiğimiz değişikliklerin al
tını önergemizde çizmiş bulunuyoruz. 

Tasviplerinize arz ederim. 
BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde İçişleri Ba

kanımızın bir önergesi var, okutuyorum : 
«Millî Güvenlik, Konseyi »Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Karayolları Trafik Kanunu 

Tasarısının 11 inci maddesinin ilişikte belirtilen ge
rekçelerle aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Selahattin ÇETİNER 

İçişleri Bakanı 
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 görüş bildirmek, önerilerde bu-
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lunmak ye dstişarî mahiyette kararlar aknak üzere 
İçişleri Bakanlığında, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı ve
ya Müsteşar Yardımcısının başkanlığında Genelkur
may Başkanlığı, Adalet, Millî Savunma, Maliye/ Mil
lî Eğitim, Bayındırlık, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yar-, 
dım, Ulaştırma, Tarım ve Orman, Çalışma, Sanayi ve 
Teknoloji, Kültür ve Turizm, İmar ve İskân, Köy İş
leri ve Kooperatifler, Sosyal Güvenlik bakanlıkları ile 
Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Mü
dürlüğü, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, Tür
kiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı ile Türkiye Şo
förler ve Otomobilciler Federasyonundan birer üye
nin ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlene
cek bir trafik kürsüsü öğretim üyesinin katılması 
ile oluşan «Trafik Danışma ve Eğitim Komisyonu» 
kurulur. 

Bu komisyona gerektiğinde görüşleri alınmak üze
re, gündemle ilgili diğer 'bakanlık, üniversite, kurum 
ve kuruluş temsilcileri çağırılabilir. 

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

Komisyonca alınan kararlar ilgili bakanlık ve ku
ruluşlara gönderilir. Bunların uygulanmasının izlen
mesi ve -gerekli koordinasyon İçişleri Bakanlığınca 
sağlanır. Bu kararlar ilgili bakanlıklarca da değer
lendirilerek uygun görülenler hakkında gerekli işlem
ler yapılır. 

Bu komisyonun sekretarya hizmetleri Emniyet 
Genel Müdürlüğü tarafındarn yürütülür.» 

BAŞKAN — Zannediyorum bundaki fark: «İçişleri 
Bakanlığı Müsteşarı veya Müsteşar Yardımcısının 
başkanlığında», kısmı aynı da, önergeye göre bağlayıcı 
karar alamayacaklar; çünkü önergede «görüş bildir
mek önerilerde bulunmak ve istişarî mahiyette kararlar 
almak üzere» denmektedir. Bir de son kısmında de
ğişiklik isteniyor. 

Bu^önergenin gerekçesini okutmuyorum, izah eder
seniz daha iyi olur. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER — 
Sayın Cumhurbaşkanım, maddenin rnatlabı zaten 
«Trafik Danışma ve Eğitim komisyonu.» Danışma 
olduğuna göre, alacağı kararların bağlayıcı olmaması 
gerekir. İcra makamı bakanlıktır, komisyon aşağı 
kademededir. Komisyonun aldığı karar her vakit uy
gulanabilir karar da olmayabilir, ödenek meselesidir, 
personel meselesidir, imkân meselesidir. Bakan da 
zaten bu işten sorumludur. İçişleri Bakam takip ve 
koordine ile görevlendirilmiştir. Eğer yapılmazsa Baş-
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bakanı devreye sokabilir. Bu şekilde olursa daha uy
gun olur kanısındayız Sayın Cumhurbaşkanım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Zaten Danışma Meclislinden gelen 

metin de öyleymiş. 
Komisyonumuz ne diyor? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Daire
si Başkanı) — Hükümetten gelen metin tavsiye niteli
ğinde idi, Danışma Meclisi de tavsiye niteliğinde 
olarak konuyu bize getirmişti. Biz, tavsiye niteliği taşır 
ise ve bağlayıcılığı da olmazsa, bu Komisyon gereksiz 
ve gerçeksiz olur düşüncesiyle «bağlayıcı» kelimesini 
kullandık. . 

BAŞKAN — Bağlayıcı deyince; müsteşar, müsteşar 
yardımcısı • ve .bakanlıklardan birer temsilci gelecek 
ve toplanacaklar. Gelecek temsilciler için müsteşar 
veya genel müdür olacak diye bir hüküm de koymadık. 
Bunların alacağı bir karar, tabiî ki bakanlıkları bağ
lamaz. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETtiSTER — 
Üstelik Trafik Kazaları Yardım Vakfı, Türkiye Şoför
ler ve Otomobilciler Federasyonu da bu komisyonda 
bulunacak. 

BAŞKAN — Bakanlardan müteşekkil bir kurul 
olsaydı, onların alacağı karar bağlayıcı olabilirdi; 
ama bunlar alt kademeden gelen kişiler. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar Ve Kararlar Daire
si Başkanı) — Bu önergeye katılıyoruz, konuyu biraz 
daha genişletmiş. Özellikle «görüş bildirmek, öneriler
de bulunmak ve istişarî nitelikte kararlar almak üzere» 
tabirini kullanmış. Biraz daha genişletmiş.-

BAŞKAN — Altına ilave etmiş: «Bunların uygu
lanmasının izlenmesi ve gerekli koordinasyon İçişleri 
Bakanlığınca sağlanır. Bu kararlar ilgili bakanlıklarca 
da değerlendirilerek, uygun görülenler hakkında ge
rekli işlemler yapılır.» 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Daire
si Başkanı) — Buna katılıyoruz efendim. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, eski met
nin dördüncü fıkrasını, «Komisyonca alınacak kararlar 
ilgili bakanlık ve kuruluşlara gönderilir' ve İçişleri 
Bakanlığı koordinatörlüğünde uygun görülenler hak
kında gerekli işlemler yapılır.» şeklinde düzenlersek 
ve birinci fıkrasındaki «bağlayıcı nitelikte» kısmını 
kaldırırsak, istenilen netice hâsıl olur efendim. 
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BAŞKAN.— önerge verilmiş ve yeni düzenleme ile 
bağlayıcı niteliği kaldırılıyor; bir de İçişleri Bakan
lığına takip yetkisi veriliyor. 

Önergeyi okuttum ve esbabı muciibesini de Sayın, 
Bakandan îdinledik. 

Komisyonumuz da bu önergeye katılmaktadır. 
Söz almak isteyen var mı? Yok. 
Önergeyıi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci madde olarak İçişleri Bakanımızın önergesi 

kabul edilmiştir. 11 inci madde yerine bu önerge 
girecektir. 

12 noi maddeyi okutuyorum: 
11 ve ilçe trafik komisyonları 
MADDE 12. — 11 ve İlçe Trafik Komisyonlarının 

kuruluş,-görev ve yetkileri : 
a) Kuruluş: 
Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasında mahallî 

ihtiyaç ve şartlara göre; trafik güvenliğini ve düzeni
ni sağlamak amacı ile illerde Valinin veya vali yar-
dımcıstrîın başkanlığında; Garnizon Komutanlığı, il 
Jandarma Alay Komutanlığı, Emniyet, Trafik, Kara
yolları, Ulaştırma, 11 İmar Müdürlüğü kuruluşlarının 
ve il Belediyeleri ile Mahalli Şoförler ve Otomobilci
ler Derneğinin birer teknik veya uzman temsilcisin
den oluşan «11 Trafik Komisyonu», 

İlçelerde de, trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili ön 
karar almak üzere kaymakamın başkanlığında, be
lediye başkanı, ilçe Jandarma birlik komutanı ile em
niyet amiri veya komiseri ve ilçe trafik birim amirin
den oluşan «İlçe Trafik Komisyonu», 

Kurulur. 
İlçe Trafik Komisyonunun kararları, 11 Trafik 

Komisyonunca incelenip vali tarafından onaylandık-' 
tan sonra yürürlüğe girer. 

Komisyonlara, gerektiğinde kendi konularında gö-
- nişleri alınmak üzere oy hakkı olmaksızın diğer ku

ruluş temsilcileri de çağrılabilir. 
Komisyonlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 

toplanır. 
Kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oy eşit

liği halinde, başkanın oy kullandığı yöndeki görüş 
ile ilgili kararlar geçerlidir. 

11 Trafik Komisyonu kararları valinin onayı ile 
yürürlüğe girer. 

b) Görev ve yetkileri : 
11 ve ilçe trafik komisyonlarının görev ve yetki

leri şunlardır: 

10 .10 . 1983 0 : 2 

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 faydalananlarm bir kısmına veya tamamına 
kapatılmasına, park edilecek yerler ile zaman ve süre
sinin ve araçların geliş ve gidiş yollarının ve yollara 
konulacak trafik işaretlerinin yerlerinin belirlenmesi
ne karar vermek, 

3. Karayolu taşımacılığına ilişkin mevzuat hü
kümleri saklı kalmak üzere, belediyelerce trafik düze
ni ve güvenliği yönünden zorunlu görülerek teklif 
tdilrnesi halinde, ticarî amaçla çalıştırılacak yolcu ta
şıtlarının çalıştırılabileceği yerler ile güzergâhlarını 
tespit etmek ve sayılarını belirlemek, 

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

' 5. Bu Kanunla ve bu Kanun gereğince çıkarılan 
yönetmeliklere göre görev verilen diğer konularda 
karar vermek, 

BAŞKAN — Maddenin (a) bendinin üçüncü sa
tırında «Jandarma Alay Komutanlığı, Emniyet, Tra
fik» denmiş. Burada «Trafik» kelimesi kalacak mı? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ: 
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Gerek kalmıyor efendim. 

BAŞKAN — Bir de aynı fıkranın sonuna doğru, 
«tlçe trafik birim amirinden» denmekte; trafik birim 
amiri var mıdır? 

CEMALETT1N ÇAYLI (İçişleri Komisyonu 
Üyesi - İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cum
hurbaşkanım «varsa» şeklinde bir ilaveyi uygun gö
rüyoruz; çünkü trafik birimleri ilçelerde zaman içe
risinde kurulacak, varsa katılacaklar. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTIN ÇET1NER 
— Sayın Cumhurbaşkanım, (a) fıkrasının birinci pa
ragrafının dördüncü satırında, «Mahallî Şoförler ve 
Otomobilciler Derneğinin birer teknik veya uzman 
temsilcisi» diye devam eden bir cümle var. Onun 
başına, «mahallî şoförler» kelimesinin başına 
«gerektiğinde» kelimesini eklersek, kamu gö
revlilerinden oluşan bu kurulun, şoförlerle ilgili ol
mayan konulan müzakere etmesi halinde, Mahallî 
Şoförler ve Otomobilciler Derneğinin temsilcisi bu
lunmayabilir. Çünkü, bunların bazı toplantılarda bu
lunmasının geçmişte büyük sakıncaları görülmüş. 
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Bizim bu konuida hazırladığımız gerekçemiz vardı, 
onu önerge halinde sunmuyorum. «Gerektiğinde» 
dersek, şoförleri ilgilendirmeyen konular görüşülür-
se, çağrılmayabiiirler. Aksi hâlde her konuya Şoför
ler ve Otomobilciler Derneğinin üyesi de katılacaktır, 

İkincisi de, bugün 574 ilçemiz var. 454 ilçemizde 
polis var. 120 ilçemizde polis yoktur. Ayrıca, polisi
mizin olduğu, faraza Eskişehir'in Çifteler ilçesinde 
de bir trafik polisi var; ama trafik akımı yok. En son 
satırdaki «ilçe trafik birim amirinden» ibaresinin 
önüne, «varsa» kelimesini koyarsak bir elastikiyet 
getirmiş oluruz. 

BAŞKAN — Ben şöyle anlıyorum : (a) fıkrasının 
dördüncü satın «il belediyeleri ile gerektiğinde Ma
hallî Şoförler ve Otomobilciler Derneğinin birer tek
nik veya uzman temsilcisinden oluşan «11 Trafik Ko
misyonu» olacak. Bundan sonra da satırbaşı olması 
tazım. 

Devamı ise, «İlçelerde de, trafik güvenliği ve dü
zeniyle ilgili ön karar almak üzere kaymakamın baş
kanlığında, belediye başkanı, ilçe jandarma . birlik 
komutanı ile emniyet amiri veya komiseri ve varsa 
ilçe trafik birim amirinden oluşan (Üçe Trafik Ko
misyonu) kurulur» tarzında olacak. 

Bu şekil doğru mu? 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATT1N ÇET1NER 
— Evet, doğru efendim. 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı? 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, üçüncü 
satırdaki «Trafik» kelimesi silinecek, değü mi? 

BAŞKAN — «Trafik» kelimesinin silinmesi la
zım, değil mi? Lüzum var mı acaba? Halen il trafik 
müdürü var mı? 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTIN ÇETİNER 
— 11 trafik şube müdürü var efendim. 

BAŞKAN — O zaman «trafik» kelimesinin kal
ması lazım. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Emniyet müdürünün emrindedir. 

CEMALETT1N ÇAYLI (İçişleri Komisyonu 
Üyesi - İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Her kuru
mun bir temsilcisi oluyor Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Emniyetin de oluyor... 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTtN ÇETİNER 

— Emniyetin temsilcisi oluyor ki, o da trafik şube 
müdürü olur. 

Sayın Cumhurbaşkanım, bugün Ankara'da bu 
kurul toplanıyor. Emniyeti temsil eden kişi «11 Tra
fik Şube Müdürü» oluyor. 

BAŞKAN — Trafik mevzuu için toplanılıyor. O 
zaman «trafik» kelimesini bırakalım. % 

Bunların ismi «il ve ilçe trafik komisyonlaradır. 
«Valinin veya vali yardımcısının başkanlığında; 

Garnizon Komutanlığı, 11̂  Jandarma Alay Komutan
lığı, Emniyet...» falan falan diye devam ediyor. Em
niyetten de bulunsun. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATT1N ÇETİNER 
— Trafiğe lüzum yok Sayın Cumhurbaşkanım. «Em
niyet» kelimesi kalacak «trafik» kelimesini silece
ğiz. 

Gerektiğinde emniyet müdürü kendisi katılabilir, 
gerektiğinde trafikten sorumlu müdür muavinini ka-
tıitabilir, gerektiğinde trafik şube müdürünü katılta-
bilir efendim. 

BAŞKAN — Danışma Meclisince kabul edilen 
metinde de «trafik» kelimesi yokmuş," bizim komis
yonda ilave edilmiş. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — Trafik Genel Müdürlüğünü ayrı 
düşündüğümüz için koymuştuk, artık ona gerek kal
mıyor, silinecek. 

BAŞKAN — Evet, silinecek. 
Aşağı kısımdaki «varsa ilçe trafik birim amirin

den» kısmını da bu durumda silmemiz gerekecek. 
İllerde trafik müdürünü sildikten sonra, ilçelerde ku
rulacak komisyonda da «trafik birim amirini» silme
miz lazım, öyle değil mi? 

HÂKİM ALBAY FERİDUN B A L A T L I O Ğ L U 
İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaş
kanım, konu trafik konusu olduğu halde, hizmet ola
rak asayiş ağırlıklı olan kişi temsil eder duruma ge
liyor. 

BAŞKAN — Efendim, «trafik» kelimelerini ko- % 
yuşumuzün sebebi, Trafik Genel Müdürlüğü olarak 
yeni bir teşkilat kuracaktık. Bunların il ve ilçelerde 
birimleri olacaktı, onun için konmuştu. Trafik Ge-

. nel Müdürlüğünden vazgeçtiğimize ve Danışma Mec
lisince kabul olunan metinde «ilçe trafik birim amiri» 
diye de bir ifade bulunmadığına göre silmemiz la
zım. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTIN ÇETİNER 
—Bunların çoğu polis neferi. Zaten bunların amiri 
trafikten sorumludur. 
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BAŞKAN — Orada bir kişi ya vardır, ya yoktur. 
«Jandarma birlik komutanı ile emniyet amiri veya 

komiseri» diyoruz. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAIÇ (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — Efendim, zaten oranın birim 
amiri bulunan kişi emniyet amirine bağlı kişidir. 

BAŞKAN — Bağlıdır; ^ya kendisi gidecektir ya 
onu gönderecektir veya yanında alırı götürür. 

«İlçe trafik birim amiri» kısmını koyacak mı
yız? 

Hükümet tasarısında da yok. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — Gereksiz efendim, emniyet amiri 
o konucja dilediğini görevlendirir. 

BAŞKAN — Bu durumda «varsa» kelimesine de 
gerek yok. Çünkü, ilde demedik ki, ilçede de diye
lim. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETINER 
— Evet, Sayın Cumhurbaşkanım,. 

BAŞKAN — «İlde trafik»i silmedik mi efendim? 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETINER 

— Sildik efendim. 
BAŞKAN — Sildiğimize göre ilçede niye bıra

kıyoruz? Eğer koyacaksak o zaman il'e de trafik ke
limesini koymamız lazım; o zaman ilçeye de koya
rız. 

Bahsi geçen yerlerde trafik müdürü varsa, o da 
katılsın. Ne olur yani ilde trafik müdürü katılırsa, 
emniyet müdürü de katılsın. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA —Tabiî 
efendim, çünkü trafikle alakalı komisyon bu; yani 
bir nevi koordinatör makam olduğu için, orada faz
la miktarda kişilerle temsil edilebilir. Trafiğin girme
si şart buraya. 

BAŞKAN — Katılsın efendim, bunda bir şey yok; 
trafik müdürü varsa katılır. 

t İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETINER 
— Sayın Cumhurbaşkanım, bugün zaten Ankara'da 
bu şekilde oluyor. İl Trafik Şube Müdürü Abdullah 
diye birisi var; o katılıyor. 

BAŞKAN — Şimdi onu metinde bırakıyoruz ve 
«varsa» diye o zaman onu da ilave ediyoruz. 

12 nci maddenin (a) fıkrasını yeniden okutuyorum: 
a) Kuruluş: 
Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasında mahallî 

ihtiyaç ve şartlara göre; trafik güvenliğini ve düzenini 
sağlamak amacı ile dilerde valinin veya vali yardımcı

sının başkanlığında; garnizon komutanlığı, il jandarma 
alay komutanlığı, emniyet, trafik, karayolları, ulaştır
ma il imar müdürlüğü kuruluşlarının ve il belediyeleri 
ile gerektiğinde mahallî -şoförler ve otomobilciler der
neğinin birer teknik veya uzman temsilcisinden oluşan 
«İl Trafik Komisyonu», 

İlçelerde de, trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili 
ön karar almak üzere kaymakamın başkanlığında, 
belediye başkanı, ilçe jandarma birlik komutanı ile 
emniyet amiri veya komiseri ve varsa ilçe trafik 
birim amirinden oluşan «ilçe Trafik Komisyonu», 

Kurulur. 
BAŞKAN — Maddede yapılan değişiklik üzerinde 

başka söz almak isteyen var mı? 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Daire
si Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, halen yürür
lükteki kanunun 7 noi maddesine göre, Şoförler ve 
Otomobilciler Federasyonu temsilcileri otomatik olarak 
girermiş; şimdi Sayın Bakan, «Resmî kuruluş değildir, 
gerektiğinde almayalım» buyurdular. 

BAŞKAN — «Bazen onları ilgilendirmeyen ko
nular olabilir» diyorlar. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Daire
si Başkanı) — Eğer ihtiyaç yoksa biz takdire bırakı
yoruz efendim. 

Arz ederim. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER — 

Sayın Cumhurbaşkanım, hatta Emniyet Genel Müdür
lüğü karargâhı, tümüyle katılmamasını bana önerdiler; 
ben, «gerektiğinde katılmalarının lüzumlu olacağını» 
söyledim. 

BAŞKAN — Evet, katılmaları bazen lüzumlu da 
olabilir. 

Buyurun Sayın Tümer. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, siz 

de belirtmiştiniz daha evvelki toplantıda, tatbikatta 
her ilçe ve birçok mahalle kendilerine göre, devlet 
anayolunda da bölgenin bu salahiyetinden istifade 
ederek, sürati 50'ye, 30'a, 40'a kadar indirebiliyorlar. 
Dolayısıyla devlet anayolunda, mesela E - 5 Karayo
lunda hiçbir' zaman 90 kilometre süratle gidemiyor
sunuz. 

Bundan kasıt, acaba devlet anayolları hariç, sadece 
kendi ilçelerinin içindeki yollarda mıdır; yoksa bütün 
ilçenin içinden geçen devlet anayoluna da bu ko
misyon gerekli her türlü sürat tahdidini koymakta 
salahiyetli midir? Bunun açıklanmasında yarar var 
efendim. 
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BAŞKAN — Benim bildiğim, belediye hudutları 
içindedir; ama bir soralım. 

CEMALETTİN ÇAYLI (İçişleri Komisyonu Üye
si - İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cum
hurbaşkanım, belediye hudutları içinden geçen devlet 
yollarına taalluk eden konularda Karayolları Genel 
Müdürlüğünden görüş amak zorundadırlar. O nedenle 
bunun tekniği orada gelecektir efendim. 

BAŞKAN — Şehrin içindeki diğer yollarda tahdidi 
kendisi mi koyacak? 

CEMALETTİN ÇAYLI (İçişleri Komisyonu Üye
si - İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Şehirlerarası yollarda değil?.. 
CEMALETTİN ÇAYLI (İçişleri Komisyonu Üye

si - İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Evet, öyle bir yetkisi yok. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Burada öyle 

bir madde yok. Buna göre, kendi hudutları içerisinde 
her türlü sınırı koyar. Anayollarda hız sınırlarıyla 

• ilgili olarak başka bir maddede hüküm var mı acaba? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Daire
si Başkanı) — Hız sınırlarıyla ilgili bir madde var 
efendim. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Orada hız sınırı 
salahiyetli ilçe trafik komisyonları dışındadır, diye 
bir hüküm var mı? 

HAKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK ^Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Daire
si Başkanı) — Orada gerek duymadık efendim. Bu il
lerden ve ilçelerden geçecek karayolundaki trafiğin 
sınırlanmasıyla ilgili bir komisyon kurulacak tabiî 
oranın özelliği nedeniyle, belediye hududunu geçtikten 
sonra normal bir düzen içine girecektir. 

CEMALETTİN ÇAYLI (İçişleri Komisyonu Üye
si - İçişleri Bakanlığı (Temsilcisi) — Efendim, zaten 
İb) bendi «Belediye sınırları içinde» diye başlıyor. 
Belediye sınırlarını aşan bir yetki yok orada. 

SEDAT GÜNERAL '(Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Efendim, yanlış anlaşıldı; Sayın 
Komutanım şunu sordular; köyün, ilçenin içerisinden 
karayolu geçiyor. İlçe, bu karayolunda istediği hız 
sınırını tayin ediyor. 
' CEMALETTİN ÇAYLI (İçişleri Komisyonu Üye
si - İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — O konuda, devlet 
karayolu için Karayolları Genel Müdürlüğünden izin 
almak zorundadırlar. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Bu hangi maddede geçmektedir? 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Hangi maddede 
var?.. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Yoksa buraya koymak, «karayol
ları hariç» demek lazım. 

BAŞKAN — Maddenin (b) fıkrasında, «ti ve ilçe 
trafik komisyonlarının görev ve yetkileri şunlardır» 
diyor ve devam ediyor, «Belediye sınırları içinde» diye. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — O karayolu da belediye sınırları 
içinden geçiyor. 

BAŞKAN — Geçiyorsa, orada hız limitini koyabi
lecek. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Sayın Amiralim de «Oradakine 
karışmasın» buyuruyorlar, çünkü h6r biri istediği 
levhayı dikiyor. 

BAŞKAN -— Hayır konuştuğumuz o değildi. 
SamsunMan Trabzon'a doğru gidiyoruz. Her yer 

iskân edilmiştir. Yarın, öbürgün Ankara - İstanbul 
yolu da böyle olacaktır. Biraz iskân edilmiş bir yer 
gördünüz mü 50 km. levhasını koymuşlar. O zaman, 
Ankara'dan İstanbul'a gidecek bir otomobil 50 km. 
hızla gidecek demektir. Yani, illallah dedirtiyorlar 
insanlara. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER — 
Çok şikâyet ediliyor efendim. 

BAŞKAN — Nejat paşa bunu belirtmek istiyorlar. 
Mesela karayolu bir ilçeden geçiyor, biraz sonra be
lediyesi olan bir köyden geçiyor, oranın da belediyesi 
yetkim var diye karar alıyor ve 50 km.'yi gösteren hız 
tahdit levhasını asıyor oraya. Mütemadiyen 50 km. 
hızla gidiliyor. Olmaz ki bu böyle. İki tane bina 
vardır diye sürekli tahdide gerek yoktur.-«Bu yetkiyi 
de bunlara vermemek lazım» diye geçen sene söyle
miştim. 

Bir ilçe aldı, öbür ilçe almadı; yahut bir il aldı, 
öbür il almadı ne olacak şimdi? Bu bir devlet ka
rayolu, her tarafının aynı olması lazım. Bu yetkileri 
verelim mi, vermeyelim mi? Şimdi biz bu yetkileri, 
valilere veriyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER — 
Sayın Cumhurbaşkanım, müsaade ederseniz, Trafik 
Genel Müdür Yardımcısı maruzatta bulunacak. 

NECDET ADIBELLt (İçişleri Komisyonu Üye
si - İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaş
kanım, biraz sonraki maddelerde gelecek, tüm taşıt
ların cinslerine göre azamî ve asgarî hız limitlerini1 

bu kanun 'belirtecek. Ancak, değişen' ve gelişen şartlara 
göre yolun yapısında birtakım değişiklikler oluyor, 
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kalite ve kapasitesi yükseltiliyor. Öyle yollar vardır ki, 
artık 90 kilometre demişsek bile, bu yollarda zamanla 
90 kilometrenin üzerinde gidilecektir. Bu nedenle 
gerek il trafik komisyonlarına, gerekse ilçe trafik 
komisyonlarına yolun yapısı müsait olan yerlerde 
biraz daha hız limitlerini azaltma veya eksiltme yetkisi
ni vermiş oluyoruz. Ancak, eğer ilçe hudutları içerisin
den, Karayollarının yapımında ve bakımından sorumlu 
olduğu yol geçiyorsa, burada asgarî ve azamî hız 
limitini ilçe trafik komisyonu vermeyecek. Zira, bu 
yolun yapımından sorumlu olan Karayolları Genel 
Müdürlüğümüzdür. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Burada öyle bir madde yok ki; nere

de bahsettiğiniz o madde? 
NECDET ADIBELLÎ (İçişleri Komisyonu Üye

si - İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaş
kanım, 71inci sayfada 7 nci maddenin (b) bendinde 
efendim. 

BAŞKAN — «Tüm karayollarındaki işaretleme 
standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol et
mek» deniyor (b) bendinde; bunda bir şey yokki. 
işaretleme standartları; yani bu işaretler ne ebatta 
olsun; bu bent bundan bahsediyor. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Sayın 
Cumhurbaşkanım, bu yolun geçmiş olduğu yerde 
hastane ve okul varsa ve Karayolları Genel Müdür
lüğü de «Buradan 90 kilometre hızla gedeceksiniz» 
derse o zaman ne olacak? O zaman trafik komisyonu
nun, belediyenin ne alakası kaldı? 

BAŞKAN — Bu ikisini meczetmek lazım. Doğ
rudur; yetki vermeli, orada okul olursa başkadır, geliş 
gidişi çok olan bir yer vardır, geçit vardır; ama bu 
suiistimal ediliyor karayolu ufacık bir köyden dahi 
geçerken 50 kilometrelik hız tahdit levhasını oraya 
koyuyorlar. 

NECDET ADIBELLÎ (İçişleri Komisyonu Üye
si - İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Özür dilerim 
Sayın Cumhurbaşkanım, düzeltiyorum. 7 nci maddenin 
(e) fıkrası ile Karayolları Genel Müdürlüğüne yetki 
verilmiş efendim. 

BAŞKAN — «Yapım ve bakımından sorumlu ol
duğu karayollarında, İçişleri Bakanlığının uygun gö
rüşü alınmak suretiyle, yönetmelikte belirtilen hız 
sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirle
mek ve işaretlemek.» 

NECDET ADIBELLÎ (İçişleri Komisyonu Üye
si - İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Yani Karayolları 
Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda olan bu yol, 
ilçenin hududundan dahi geçse bu hızı azaltmak veya 
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yükseltmek Karayolları Genel Müdürlüğünün yetkisin
de, dolayısıyla ilçe trafik komisyonunun bir yetkisi 
yok. 

BAŞKAN — Tabiî, gerekli emniyet tedbirleri 
alınmışsa, yol ile kesişen başka yol yoksa, yolun iki 
tarafına korkuluklar konmuşsa dediğiniz doğrudur. 
O zaman verebilirsiniz. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Sayın 
Cumhurbaşkanım, müsaade ederseniz, haddim ol
mayarak bir şey arz etmek istiyorum. 

İçişleri Bakanlığı ilgilileri veya Komisyon çalışırken 
bunu hem çok modern, yani medenî memleketlere 
yakın, hem de bizim memleketimize göre uydurmuşlar. 
Bir kere hiçbir devlet yolu şehrin içinden geçmez, 
çünkü şehirlerde çevre yolu vardır. Bunlar çevre yolu 
esaslarına göre yazılmış konulardır; ama bir hastane
nin, bir okulun, bir pazarın yanından geçen bir devlet 
yolundan bir aracı nasıl 90 kilometre hızla geçirirsiniz * 
efendim? Ama diyeceksiniz ki, belediye buradan pazarı 
kaldırmak zorundadır; ya kaldırmazsa, kaldıramazsa?.. 
Bunlar çevre yolu esasına göre yapılmıştır, çevre yolu 
da şehrin içerisine girmez. 

BAŞKAN — Girmemesi lazım. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Evet 

efendim, çünkü dünyada böyledir. 
ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Ayrıca karayol

ları teşkilatının yaptığı anayollar herhangi bir ilçeye 
geldiği zaman orada derhal evsafını kaybeder; geçtikten 
sonra tekrar Karayolları kendi evsafına göre yollarını 
yapar ve belediyeye ait olur ilçenin içi de. • 

BAŞKAN — Yani gene bu yetkinin komisyon
larda kalmasında fayda var; fakat bunu suiistimal 
etmemeleri, lüzumsuz yerlere de ikide bir 50 kilo
metrelik hız limit levhalarını dikmemeleri lazım. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — «Ka
rayolları Genel Müdürlüğünün de görüşü alınır» di
ye söylemişlerdi, belki de onu sormakta fayda var 
efendim. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Efendim, aslında kanun tasarısının 
50 nci maddesi hız sının tespitini yönetmeliğe bırak
mış, bir kayıt getirmemiş. Eskiden de bu tüzükle 
tespit ediliyordu, örneğin; otomobillerde 90, kam
yon ve otobüslerde hız sınırı 70 kilometre idi. Belki 
yönetmelik şimdi 110 - 120 Km. diyecek; ama ne 
var ki, ilden veya ilçeden geçerken (nitekim bazı 
kara yollarımız ilden ve ilçeden de geçiyor), orada 
bu konulan komisyonlar düzenleyecek. Neden? Bu-
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vurduğunuz'. gibi, yol hastanenin, okulun önünden 
geçiyor, yolun darlığı veya genişliği var, gece veya 
gündüz geçilmesi gibi konuları dikkate almak koşu
luyla bu illerin ve ilçelerin trafik komisyonları bunu 
azaltacak, tabiatıyla çoğaltamayacak. Bir yerde bu 
mecburi oluyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTÎN ÇETÎNER 
— Sayın Cumharbaşkanım, ilçe trafik komisyonunun 
kararı valinin onayını gerektiriyor. Valinin de tabiî 
bunları düşünerek yanlış kararları onaylamaması 
lazım. 

'BAŞKAN — Efendim, tersini onaylamaz da, böy
le mesuliyetli (bir şeyi onaylar. Komisyon 50 koy
muşsa, 60'a çıkarıp «olmaz böyle şey onaylamadım» 
demez, çünkü bir kaza olunca bana sorarlar diye 
«Neme lazım 50 denmiş, ben de onu tasdik edeyim» 
der. 

iBuyurun Sayın Yüzlbaşıgil. 
FUAT YÜZBAŞIGİL (Karayolları Genel Mü

dürlüğü Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu-
yuruldu ki, devlet karayolları bazı ahvalde şehir 
içinden geçmez»; geçer efendim, belediye hudutları 
içerisinden geçen birçok yerlerimizde devlet karayol
ları vardır. Biz bunları şehir içi geçiş yolları olarak 
ifade ediyoruz. 

IBU Kanuna göre, eğer bu yetki doğrudan doğru
ya belediyelere verilecek olursa, birçok illerde ayrı 
ayrı kararlar alınacak ve uygulamada bir yeknesak
lık olmayacak, bir il hududunda belirli 'bir yerden 
geçerken şöyle bir kısıtlama kararı varken, aynı ev
safı haiz başka bir il hududu içerisindeki devlet ka
rayolu içerisinde başka bir hız sınırlaması olacaktır. 

Eski kanunda yahut yönetmelikte «Devlet kara
yollarına taalluk eden hususlarda Karayolları Genel 
'Müdürlüğünün muvafakati alınır» şeklinde ibareler 
var idi; uygun görülürse buraya da koyalım; tensip
lerinize arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Nereye koyacağız o ibareyi? 
FUAT YÜZBAŞIGİL (Karayolları Genel Mü

dürlüğü Temsilcisi) — Bu hız sınırlamasıyla ilgili ye
rin sonuna efendim. 

BAŞKAN — Nereye teklif ediyorsunuz. 
FUAT YÜZBAŞIGİL (Karayolları Genel Mü

dürlüğü Temsilcisi)*— «Hız sınırlamaları Karayol
ları Genel Müdürlüğünün muvafakati alınarak be
lirler» şeklinde (b) fıkrasının (1) numaralı alt ben
dine. 

«Devlet ve il yollarına taalluk eden konularda 
veya iîgili hususlarda il ve ilçe trafik komisyonları 
Karayolları Genel Müdürlüğünün görüşünü almak 
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zorundadır» şeklinde bir eklenti yapmakla sorun 
halledilebilir efendim. 

BAŞKAN — Sizin o yetkiniz 7 nci maddenin (e) 
fıkrasında zaten var. 

«Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayol
larında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak 
suretiyle, yönetmelikte belirlenen hız sınırlarının üs
tünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaret
lemek.» 

Yalnız, yol 'belediye hudutları içerisine girdiği za
man ona karışamıyor. 

CEMALETTTN ÇAYLI (İçişleri Komisyonu 
Üyesi - İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Evet efen
dim. Vilayet trafik komisyonu karar alıp işaretlerse, 
bu sefer... 

BAŞKAN — O zaman vilayet trafik komisyo
nunun hikmeti vücudu kalmaz ki, görüşü alınıp, on
dan soracak olduktan sonra, «O tespit etsin» der; 
«Ben burada öyle görüyorum, benim burası çok mü
him, pazar kuruluyor, buradan çok geliş geçiş olu
yor, vilayet hudutları içindeki bu yer çok mühimdir, 
ben burada 40 kilometre hız koydum» diyebilir; niye 
demesin? 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Zaten vilayet trafik komisyonu içe
risinde Karayolları Genel Müdürlüğünün de temsil
cisi- var, 1'2 nci maddeye göre efendim. 

BAŞKAN — Var tabiî, o itiraz etsin, 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Çünkü, her il ve ilçenin şekli de
ğişik, ayrı ayrı özellikleri vardır, 

BAŞKAN — Eğer görüş alıp da hız belirtilecek
le, o zaman bu komisyona gerek yok. Çünkü her il 
ve ilçenin durumu aynı değildir. Bir ilçenin hudut
ları kenarından geçer; ama birkaç tane ev olduğu 
için orada bir şey yapmaz. Ama diğerinde en kala
balık yerden geçer; yol öyle yapılmıştır. Bizde bu
nun örnekleri var, tam şehrin ortasından geçer. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Me
sela Düzce'nin içinden geçiyor. 

BAŞKAN — Evet, Düzce'nin içerisinden geçi
yor. Oradaki ilçe komisyonunun vereceği karar baş
ka olur, bir başka ilçe komisyonunun vereceği ka
rar başkadır. Bunları birleştirmek mümkün değildir. 

O değişikliği daha evvel okutmuştum, 
,12 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? Yoktur. 
Maddeyi bu değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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il 3 üncü maddeyi okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Karayolu Trafik Güvenliği, Trafik işaretleri, Yapı ve 
Tesisler 

Karayolu trafik güvenliği 
ıMADDE 13. — Karayolunun yapım ve bakımı 

ile görevli ve sorumlu bütün kuruluşlar karayolu ya
pısını, trafik güvenliğini sağlayacak durumda bulun
durmakla yükümlüdürler. 

Çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlar, karayolu ya
pısında yapacakları ve esasları yönetmelikte belirtilen 
çalışmalarda; 

a) Yolun yapım ve bakımı ile görevli kuruluştan 
izin almak* 

b) (Çalışmaları, gerekli önlemleri alarak, aldıra
rak ve devamlılığını sağlayarak, trafik akımını ve 
güvenliğini bozmayacak tarzda yapmak, 

c) (Zorunlu nedenlerle meydana gelen arıza, en
gel ve benzerlerini en kısa zamanda ortadan kaldıra
rak karayolunu kullananlara ve araçlara zarar ver
meyecek duruma getirmek, 

d) Şehir içi karayolu kenarında çeşitli tesislerin 
yapımı süresince; kaldırımlarda, tünel, tünel aydın
latılması ve benzerlerini yaparak güvenli geçiş sağla
mak ve yaya yollarını trafiğe açık bulundurmak, 

Zorundadırlar. 
ıBu çalışmalar sırasında meydana getirilen tehlike

li durum ve engeller bütün sorumluluk, bunları yara
tan kişilere ait olmak üzere zabıtaca kaldırılır, yapı
lan masraflar sorumlulara ödetilir. 

Çalışma mahallinde trafik akımı ve güvenliği açı
sından alınması gerekli tedbirlere ait esaslar, İçişleri 
Bakanlığının görüşü alınarak Bayındırlık Bakanlığın
ca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir. 

Bu madde hükümlerine uymayanlar, fiil başka bir 
suç oluştursa bile ayrıca ikibin lira para cezası ile ce
zalandırılırlar. 

BAŞKAN —- Para cezası buraya niçin kondu, ce
zaları ayrı koymuyor nıuyduk? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Orada buna ait bir ceza koymadık, 
o nedenle buraya koyduk efendim. 

BAŞKAN — En sonda ceza hükümleri yok mu? 
HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 

(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Ceza bölümü yok 
efendim. Her maddenin cezasını kendi bünyesi İçine 
koyduk. 
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HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai-, 
resi Başkanı) — Söylediğiniz hususu düşündük efen
dim, tasarı 150 maddelik ve çok geniş olduğu için, 
çok büyük bir düzenlemeyi gerektiriyor. 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Metin böyle kalır
sa, her suçun karşılığını ceza bölümünde aramaktan 
da kurtulunacak. Zaten Türk Ceza Kanunundaki sis
tem de aynı bunun gibi. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yoktur. 

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

14 üncü maddeyi okutuyorum. 
Karayolu yapısı ve trafik işaretlerinin korunması 
İMADDE 14/— Karayolu yapısı ve trafik işaret

leri ile ilgili olarak; 
a) Karayolu yapısı üzerine, trafiği güçleştirecek, 

tehlikeye sokacak veya engel yaratacak, trafik işa
retlerinin görülmelerini engelleyecek, anlamlarını- de
ğiştirecek veya güçleştirecek şekilde bir şey koymak, 
atmak, dökmek, bırakmak ve benzeri hareketlerde 
bulunmak, 

b) Karayolu yapısını, trafik işaretlerini ve ka
rayoluna ait diğer yapı ve güvenlik tesislerini, üzer
lerine yazı yazarak, çizerek veya başka şekillerde 
bozmak, yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldır
mak, 

Yasaktır. 
Meydana gelen tehlike ve engeller, ilgili kuru

luşlar ve zabıtaca ortadan kaldırılır, bozukluk ve ek
siklikler yolun yapım Ve bakımından sorumlu kuru
luşça derhal giderilir, zarar karşılıkları ve masraflar 
sorumlulara ödetilir. 

IBu maddenin î! inci fıkrasının (a) bendi hükmü
ne uymayanlar ikibin lira para cezası, (b) bendi hük
müne uymayanlar ise beşbin liradan onbin liraya 
kadar hafif para cezası ve onbeş günden iki aya ka
dar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Maddenin (a) fıkrası hükmüne uy
mayanlara uygulanacak iki bin lira cezayı az gör
düm : «Karayolu yapısı üzerine, "trafiği güçleştirecek, 
tehlikeye sokacak veya engel yaratacak, trafik işa
retlerinin görülmelerini engelleyecek, anlamlarını de
ğiştirecek veya güçleştirecek şekilde bir şey koymak, 
atmak, dökmek, bırakmak ve benzeri hareketlerde 
bulunmak.» Bu fiillerin cezası ikibin lira. Bu ikibin 
lira ceza çok az; az bir suç değil ki bu. 
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Meselâ, geldi trafik levhasının üstüne bir bildiri 
yapıştırdı, okunmasını kapattı; işte ona giriyor bu. 
İkibin lira ceza ile kurtulacak mı? 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Mesela, teh
likeli bir yer var, onarım yapılıyor, ona ait levha şu 
tarafa bakıyorsa, biri gelse ve başka tarafa çevirse, 
tam tersim gösterir; o bu konuya giriyor. Buna veri
lecek ceza ikibin lira olur mu hiç? 

HAKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaş
kanım, bahsettiğiniz yazı ile ilgili bölüm (b) fıkra
sında; yani trafik levhaları üzerjerine yazı yazmak 
çizmek gibi kasıtlı hareketler, (b) fıkrasında; kasıtlı 
olmayan hareketler ise (a) fıkrasında düzenlenmiştir. 

BAŞKAN — Hayır, (a) fıkrasında «anlamlarım 
değiştirecek şekilde» diyor. Ok bu tarafa bakarken 
diğer tarafa çeviriyor; bunda kasıt olmaz mı? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Efendim, izin verirseniz o bende uy
gulanacak cezayı 5 bin lira; diğer "bende uygulana
cak cezayı da 5 bin liradan 10 bin liraya kadar ya
palım, 

BAŞKAN — Bu maddenin (a) bendinin hüküm
lerine uymayanlar 5 bin lira para cezası, (b) bendi 
hükmüne uymayanlar ise 5 bin liradan 10 bin liraya 
kadar hafif para cezası ve 15 günden iki aya kadar 
hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkam) — Sayın Cumhurbaş
kanım, bir hususu müsaadenizle arz edeyim. 

Kanunun bütününde bir ceza sistemi uygulanmış
tır. Bu sisteme göre inzibatî cezalar, yani trafik zabı
tası tarafından kesilen para cezaları için taban bin-
beşyüz lira, tavan da ikibin lira olarak saptanmış ve 
bütün maddeler bu esasa tabi kılınmıştır. 

Bunun dışında, bu ceza az görülüp de, mahke
mece ceza tayininin gerektiği niteliklere uyan ağır
lıklı suçlar olursa, o zaman mahkemece bu ceza iki
bin liradan beşbin liraya kadar hafif; tekerrüründe 
ise beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para ce
zası şeklinde düzenlenmiştir. Bunlar, biraz daha ağır
lıklı görülen suçlar içindir. O nedenle, doğrudan beş
bin lira şeklinde bir para cezamız yok. Trafik zabıta
sına verilen yetki iki'bin lira olarak düzenlenmiştir. 

BAŞKAN — öyle ise (a) fıkrasında biraz sakat
lık var. Araçtan bir şey atmak, koymak, dökmek... 
Bunlar doğru, bir şeyler yedikten sonra araçtan atı-
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verdi; buna ikibin lira ceza olur. Ama (a) fıkrasında 
diyor k i : 

«Karayolu yapısı üzerine, trafiği güçleştirecek, 
tehlikeye sokacak veya engel yaratacak, trafik işa
retlerinin görülmesini engelleyecek, anlamlarım de
ğiştirecek veya güçleştirecek şekilde bir şey koymak.» 

Mesela ne koyabilir? 
HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 

(İçişleri Komisyonu Başkam) — Kum dökebilir, çu
valla yükünü koyabilir. Mesela orada «Bursa'ya gi
der» şeklinde bir karayolu, işareti vardır, onun önü
nü kapatıp görülmesini engellemiştir. Bu kastî bir 
hareket, yani görülmesini engellemek kastıyla yapı
lan bir işlem değildir. 

Diğeri ise, o yazıyı göstermemek kasıt ve ama
cıyla yapılan bir işlemdir. 

BAŞKAN — Ama anlamlarım nasıl değiştirir, 
bir şey koymakla anlam değişmez ki? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Kara
yolu yapısı üzerine» diyor. 

BAŞKAN — Karayolu yapısı üzerine dediği şey, 
yoldaki levhalardır. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Kara
yolu yapısı deyince üstüne kapatır; getirir koyar, de
virerek, çarparak levha berbat olur. 

BAŞKAN — Karayolu yapısının tarifi şöyle : 
«Karayolunun kendisi ile karayolunun üstünde, 

yanında, altında veya yukarısındaki ada, ayırıcı, oto 
korkuluk, istinat duvarı, köprü, tünel, menfez ve ben
zerleri yapılar» şeklinde hepsini kapsıyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Tamam, 
o halde, üstünde de var; «karayolu üstüne koyma» 
deyince her şey giriyor. 

BAŞKAN —Evet. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreteri) — Buradaki (a) ve (b) bentlerindeki 
suçlar arasında bir fark yok; ikisine de aynı ceza 
verilebilir. 

BAŞKAN — (a) bendinin maksadı iyi belirtil
memiş; benim demek istediğim o : «Görülmelerini 
engelleyecek veya güçleştirecek şekilde bir şey koy
mak, atmak, dökmek, bırakmak ve benzeri hareket
lerde bulunmak» deseydi anlardım; fakat öyle demi
yor. «Trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek, 
anlamım değiştirecek» diyor. 

Bir şeyin anlamı nasıl değiştirilir? Bir şey koy
makla anlam değişmez; muhakkak bir şey yapacak, 
levhayı bu tarafa bakarken şu tarafa çevirecek ki 
anlam değişecek. 
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İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTIN ÇET1NER 
— Sayın Cumhurbaşkanım, izin verirseniz Genel 
Müdüıs arkadaşım izahat verecek. 

FAHRÎ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı Temsil-
cisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, maddenin (a) ben
dinde Sayın Albayımın belirttikleri gibi gerçekten bir 
kasıt yok. Yalnız, 12 Eylül öncesi uygulamalarda 
epey bir sıkıntı çektik, Levhayı çizmenin cezasını 
bulamadık, yasalarda yok. Ne yaptık, valilik olarak 
11 İdaresi Kanununa göre emirler çıkardık, «Bu em
re uymayanlara ceza verilir» dedik ve uymayanları 
mahkemeye verdik, hiçbir ceza da görmediler. En 
azından yeni bir uygulamayı getiriyor bu. Yani bunu 
cezasız bir fiil olarak bırakmak aslında zor olabilir, 
tabiî fiilin önemine göre artırılması da gerekebilir; fa
kat bu takdirde yine trafik polisi ceza yazamayacak 
zabıt tanzim edecek, hâkime götürecek, hâkime gö-
türmektense beşbin veya onbin lira ceza alacaksa, 
polisin vereceği ikibin. liralık cezanın daha etkili ola
cağını düşündük, onun için bu hükmü buraya monte 
ettik. 

BAŞKAN — «Anlamlarını değiştirecek» kısmını 
oradan silelim. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHtNKAYA — «Teh
likeye sokacak» kısmını çıkarmak lazım, 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Tehli
ke» lafı konmazsa olmaz burada. 

BAŞKAN — Şu olabilir; yere tahta atmıştır, teh
likelidir veya karpuz kabuğu gibi kayıcı bir şey at
mıştır veya bilmeyerek yağlı bir madde dökmüştür; 
bunlar tehlikeye sokar. 

ORGENEERAL NURETTİN ERSİN — Tamam, 
zaten ne yaptığı belli değil. 

BAŞKAN — «Tehkileye sokacak» kısmını kal
dırmayalım. «Anlamlarını değiştirecek» kısmını kal
dıralım ; «Trafik işaretlerinin görülmelerini engel
leyecek» kısmı anlaşılıyor; önüne bir şey koyar, gö
rünmez. Ama «anlamını değiştirecek» ibaresi orada 
olmaz. Anlamını değiştirmek için muhakkak bir işa
ret yapmak lazım. O da (b) fıkrasına girer, yani ka
sıtlı olur. 

Tehlike kasıtsız da olabilir; bir kişi eşekle odun 
taşırken bir tane odun parçası düşürmüştür, onu ca
hilliğinden almamıştır, «kalsın» demiştir. Ama ondan 
sonra gelen araba onun üzerine geldiği zaman direk
siyonu şaşırmıştır ve kaza olmuştur. Tehlikeye soka
bilir değil mi? 
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İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTtN ÇETINER 
— Evet, Sayın Cumhurbaşkanım, kasıtsız olarak teh
likeye sokabilir. 

BAŞKAN — Fakat «anlamını değiştirmek» kısmı 
burada olmaz. 

HÂKIM ALBAY FERIDUN BALATLIOĞLU 
(içişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaş
kanım, buradan geçemezsin, sollayamazsın anlamları
nı belirten yol çizgileri var. Onların üzerine konulan, 
dökülen herhangi bir nesne de bunların anlamını de
ğiştirmez mi? 

BAŞKAN — Değiştirmez; böyle dönüşleri işaret 
eden çizgilerin üzerine bir şey dökülmüşse anlamı 
değişmez, zaten mühim bir şey de değil ve tehlikeye 
sokmaz. Esas önemli olan karayolu üzerindeki öteki 
levhalardır. 

Bu fıkrayı şöyle düzenleyelim : 
«Karayolu yapısı üzerine, trafiği güçleştirecek, 

tehlikeye sokacak veya engel yaratacak (işte getirdi 
çuvalını oraya bıraktı) trafik işaretlerinin görülmele
rini engelleyecek (önüne bir şey koyar) veya güçleş
tirecek şekilde bir şey koymak, atmak, dökmek, bı
rakmak ve benzeri hareketlerde bulunmak» 

Bu fıkradaki, «anlamlarını değiştirecek» ibaresi 
silinecek . 

ORGENERAL SEDAT CELASUN — Peki, bir 
işaret koysa efendim, mesela bir partinin ismini yaz
dı?.. 

\ 
BAŞKAN — işte o (b) fıkrasına giriyor. «Kara

yolu yapısını, trafik işaretlerini ve karayoluna ait di
ğer yapı ve güvenlik tesislerini, üzerlerine yazı yaza
rak, çizerek veya başka şekillerde bozmak, yerleri
ni değiştirmek veya ortalan kaldırmak» diyor (b) fık
rası. O, (b)'ye giriyor, onun cezası fazla. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk işleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — Birincisinde kasıt unsuru yok, 
ihmal. unsuru var; ikincisinde ise kasıt unsuru var 
zaten. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde başka söz 
isteyen var mı efendim? Yok. 

14 üncü maddeyi* bu şekliyle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 
Trafik işaretleri 
MADDE 15. — Trafik düzenlemede kullanılan 

işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretle-
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meleri ile benzeri trafik işaretleri .karayolunun ya
pım ve bakımı ile görevli kuruluşlarca, temin ve tesis 
edilerek sürekliliği ve işlerliği sağlanır . 

İlgili kuruluşlarca tesis olunan trafik işaretlerinin 
uygunlukları ve yeterli olup olmadıkları Trafik ve 
Karayolları Genel Müdürlüklerince denetlenir. 

Görülen eksiklikler ilgili kuruluşlara bildirelerek 
giderilmesi sağlatılır. 

Trafik işaretlerinin standart, anlam, nicelik, ve ni
telikleri ile diğer esasları İçişleri Bakanlığının görüşü 
alınarak Bayındırlık Bakanlığınca çıkarılacak yönet
melikte gösterilir. 

BAŞKAN -*- O halde bu ışıklı işaretleri falan hep 
karayolları yapacak, öyle mi? Şehrin içinde de olsa 
onlara veriliyor bu görev, değil mi? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ 
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Gayet tabiî. 

BAŞKAN — «Karayolunun yapım ve bakımı ile 
görevli kuruluşlarca» dendiğine göre, karayolları teş
kilatı bu. 

FUAT YÜZBAŞIGİL (Karayolları Genel Mü
dürlüğü Temsilcisi) — Eğer yol bizim yapımız ise, 
tabiî ki biz yapacağız Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Yani şehrin içinden de geçse... 
FUAT YÜZBAŞIGİL (Karayolları Genel Mü

dürlüğü Temsilcisi) — Şehrin içinden geçse dahi bi
zim bakım ve onarımımız altında, bizim sorumlulu
ğumuz altında bir yol ise, oranın işaretlenmesini tabiî 
ki biz yapacağız, efendim. 

BAŞKAN — Siz yapacaksınız, ışıkları da siz ko
yacaksınız?.. 

FUAT YÜZBAŞIGİL (Karayolları Genel Mü
dürlüğü Temsilcisi) — Tabiî, Sayın Cumhurbaşka
nım, sinyalizasyonları da biz yapacağız. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Bu 
ikinci fıkranın yine değişmesi lazım efendim; «Trafik 
ve Karayolları Genel Müdürlüklerince denetlenir» 
deniyor burada. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — «Trafik» kelimesi, «emniyet» olarak 
değişecek efendim. 

BAŞKAN — Evet, burada «...olup olmadıkları 
Trafik ve Karayolları Genel Müdürlüklerince» den
miş; buraya «trafik» değil, «emniyet» yazacağız. 

İkinci fıkrayı, «ilgili kuruluşlarca tesis olunan tra
fik işaretlerinin uygunlukları ve yeterli olup olmadık
ları Emniyet ve Karayolları Genel Müdürlüklerince 
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denetlenir» şeklinde yazıyoruz. Onu o şekilde düzel
telim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim 
şehirlerin içerisinden geçen bazı yollar, şimdi arka
daşımızın söylediği gibi, karayollarının sorumlulu
ğuna verilmiş. Böyle yollar Ankara'da da var, İstan
bul'da da var, diğer yerlerde de var. 

Belediyelerle karayolları arasında bu konuda bazı 
anlaşmazlıklar ve sürtüşmeler mevcut. Bunu bilve
sile öğrendim; Ankara Belediye Reisiyle konuştu
ğumda ve «şurayı niye yapmıyorsunuz» dediğim za
man, «o bize ait değil» dedi. 

Şimdi burada gerek trafik işaretleri konusunda, 
gerekse karayollarının yapısı konusunda bazı kesin 
kuralları ya bu kanunda yahut başka bir kanunda 
herhalde açıkça belirlemek gerekir. 

BAŞKAN — Mesela İstanbul'dan gelip Ankara' 
dan geçen ve Samsun'a giden bir yol var. Bu yolun 
hepsinin bakımı Karayollarına mı aittir? 

FUAT YÜZBAŞIGİL (Karayolları Genel Mü
dürlüğü Temsilcisi) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Bu yolun şehir içinden geçen kısmı
nın bakımı ve onarımı da Karayollarına mı ait? 

FUAT YÜZBAŞIGİL (Karayolları Genel Mü
dürlüğü Temsilcisi) — Şu anda öyle Sayın Cumhur
başkanım. 

BAŞKAN — Şu anda öyleyse, işte o ışık sistemi
nin kurulması da size ait oluyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet on
lara ait oluyor. 

FUAT YÜZBAŞIGİL (Karayolları Genel Mü
dürlüğü Temsilcisi) — Saym Cumhurbaşkanım, ma
lumlarınız olduğu üzere çevre yollarımız var bizim. 
damanla bu çevre yolları şehir içerisinde kalıyor ve 
biz bunları İçişleri Bakanlığının görüşünü alarak be
lediyelere terk ediyoruz. O takdirde bu yolların ba-
'cımı ve onarımı belediyelere ait oluyor. Aksi halde, 
bu yollar bizim bakım ve onarımımız altında olduğu
na göre o yol üzerinde kurulacak trafik tesisleri de 
bize ait olacak tabiî ki. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu usu
lü kaldırmalı ve belediyelere vermeli bence, belediye 
alsın. 

BAŞKAN — Bazı belediyeler yapamıyor bunu. 
Küçük belediyeler var, bunu yapamıyorlar. Çünkü 
sinyalizasyon büyük para isteyen bir şey. 

FUAT YÜZBAŞIGİL (Karayolları Genel Mü
dürlüğü Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, onun 
için bizim Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü ile iliş-
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kilerimiz var. Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü, be
lediyelerin bu gibi ihtiyaçlarını, bizim de teknik gö
rüşlerimizi alarak, belirliyor' ve belediyelere tahsi
sat ayırıyor. Belediyeler de bu kanalla bu işlerini ya
pabiliyorlar. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTIN ÇETINER 
— Sayın Cumhurbaşkanım, bu tahsisat, il özel idare
lerine yardım fonu 1983 yılı için 200 milyon lira ola
rak belirlenmişti. Bizzat ben dört defa Sayın Maliye 
Bakanına rica ettiğim halde, hâlâ 100 milyonunu ala
madım. Kaba tabirini kullanmıyorum ama, hiçbir 
şey ifade etmiyor, onu da arz edeyim. 

Mesela bir il 30 milyon, bir başkası 50 milyon is
tiyor; halbuki tümü 100 milyon veyahut 200 milyon 
lira. . 

BAŞKAN — Bir milyon ancak verebiliyor. 

IÇIŞLERt BAKANI SELAHATTIN ÇETINER 
— Evet. 

Diyarbakır Valisi 50 milyon istedi, Afyon Valisi 
bu sabah telefon etti, 30 milyon istedi. Tümü 200 
milyon, 100 milyonunu güçlükle aldık; geri kalan 
100 milyonu da almak için çırpınıyoruz. 

BAŞKAN — Yani sinyalizasyon ucuza çıkmıyor, 
çok pahalı. Bütün iş paraya dayanıyor. Zaten beledi
yeler borçlu. Bütün mesele parasızlıkta,. 

15 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 
Yok. 

15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
Karayolu dışında, kenarında veya üzerindeki diğer 

levhalar, ışıklar ve işaretlemeler 

MADDE 16. — Karayolu dışında, kenarında ve
ya karayolu sınırı içinde, trafik işaretlerinin görülme
lerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güç
leştirecek, tereddüte sebep olacak veya yanıltacak ve 
trafik için tehlike veya engel yaratacak şekilde levha
lar, ışıklar, işaretlemeler ile, ağaç, direk, yangın mus
luğu, çeşme, parmaklık gibi yapı elemanları veya 
benzerlerini dikmek, koymak veya bulundurmak ya
saktır. 

Zorunlu hallerde bunların bulunabileceği yer, ni
telik ve nicelikleri ile hangi şartlarda bulunabileceği, 
hangilerinin izne bağlı olduğu ve bunlarla ilgili di
ğer esaslar içişleri Bakanlığının görüşü alınarak Ba
yındırlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gös
terilir. 

Verilen izinler, ilgili valiliğe bildirilir. 
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Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenler iki-
bin liradan beşbin liraya kadar hafif para cezası ve 
on günden bir aya kadar hafif hapis cezası ile ceza
landırılırlar. 

Ayrıca bunlar, bütün sorumluluk ve giderler mal 
sahibine ait olmak üzere yolun yapım ve bakımı ile 
ilgili kuruluşça kaldırılır. 

BAŞKAN — Eskiden bunun da cezası yok muy
du? 

FAHRİ GÖRGÜLÜ (içişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Bu da yeni hüküm Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN —Peki. 
16 ncı madde üzerinde söz almak^isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 
, Belediye sınırları dışında karayolu kenarındaki 
yapı ve tesisler 

MADDE 17. — Karayollarında her iki taraftan 
sınır çizgisine elli metre mesafe içinde bağlantıyı sağ
layacak geçiş yolları yönünden; akaryakıt, servis, 
dolum ve muayene istasyonları, umuma açık park yeri 
ve garaj, terminal, fabrika, işhanı, çarşı, pazar yeri, 
eğlence yerleri, turistik yapı ve tesisler, inşaat malze
mesi ocak ve harmanları, maden ve petrol tesisleri, 
araç bakım, onarım ve satım işyerleri gibi trafik gü
venliğini etkileyecek yapı ve tesisler için, o karayolu
nun yapım ve bakımı ile sorumlu kuruluştan izin alın
ması zorunludur. 

Verilen izinler, ilgili valiliğe bildirilir. 
izinsiz yapılan bu gibi tesislerin yapımı ve işletil

mesi yetkililerce durdurulacağı gibi, yönetmelikteki 
şartlar yerine getirilmeden işletme izni verilmez ve 
bağlantı yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmak 
üzere yolun yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşça orta
dan kaldırılır. 

Bu madde hükümlerine uymayanlar beşbin liradan 
onbin liraya kadar hafif para cezası ve onbeş gün
den iki aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırı
lırlar. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. 

Buyurun efendim. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, bu

rada ikinci satırda, «geçiş yolları yönünden» denmiş 
ve noktalı virgül konularak teker teker birçok husus
lar sayılmış. İleride, bunların içinde sayılmayanlar 
da olabilir. Binaenaleyh, böyle saymaktansa, «ticarî 
işletmeler ve umuma açık trafik güvenliğini etkileye-
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cek yapı ve tesisler için» deyip bitirsek, herhalde bun
dan sonra yapılacak her şeyi de kapsar ve bu kadar 
da saymaktan kurtulmuş oluruz. Ama^böyle yazıldığı 
takdirde de olur mu, bilemiyorum. 

BAŞKAN — «Gibi ticarî işletmeler ve umûma 
açık trafik güvenliğini etkileyecek yapı ve tesisler 
için» şeklinde diyorsunuz?.. 

ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Gene bunları sayarak şöyle de di
yebiliriz : «Akaryakıt, servis, dolum ve muayene is
tasyonları, umuma açık park yeri ve garaj, terminal, 
fabrika, işhanı, çarşı, pazar yeri, eğlence yerleri, tu
ristik yapı ve tesisler, inşaat malzemesi ocak ve har
manları, maden ve petrol tesisleri, araç bakım, ona
rım ve satım işyerleri gibi ticarî işletmeler ve umu
ma açık trafik güvenliğini etkileyecek yapı ve tesis
ler için, o karayolunun yapım ve bakımı ile sorumlu 
kuruluştan izin alınması zorunludur.» 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yani burada
ki «gibi» kelimesi sayılan unsurları bitiriyor; «bun
lar gibi» diyor. 

BAŞKAN — İşte o ifadeyi de koyarsak olur. 
ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Evet, ilave 

edilirse daha geniş manada olur. 
BAŞKAN — Ama onları silmeyelim. 
ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Evet, silme-

sek de olur efendim; ama diğerini de ilave edelim. 
BAŞKAN — «Ticarî işletmeler» den kastımız, 

bunlar değil mi? Hepsini sayıyoruz. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHtNKAYA — Aşa

ğı yukarı aynı. 
BAŞKAN — Ama unutulmuş bir şey olabilir. İş

hanı demişizdir de, otel dememişizdir; o da yok za
ten burada. 

ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Dükkân var 
mı efendim? 

BAŞKAN — Yok. 
ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Bunun gibi 

birçok şeyler akla gelebilir. Onun için «ticarî işlet
meler» ibaresini ilave etmekte yarar-var. 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaş
kanım, otel ticarî işletme değil, çarşı işletme değil, 
bu yönden bir hatamız olmasın diye düşündük. Bir 
de ticarî işletme Ticaret Kanununa göre belirlendiği 
için bunların içinden hangisi ticarî işletmedir, hangi
si değildir; o yönden de bir hataya düşebiliriz. O ne
denle bu «gibi» ile bağlanan cümle zannederim ihti
yaca yeter. 
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BAŞKAN — O halde «gibi» değil de, «işyerleri 
ve benzeri» diyebiliriz. «Gibi» deyince bunlar olur. 
«Onarım ve satım işyerleri ve benzeri» demek gere
kiyor. 

Şimdi burada «gibi» yok artıkr, «işyerleri ve ben
zerleri» denilecek. 

Onu o şekilde düzeltelim. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHtNKAYA — «Gi

bi» var efendim. 
İÇİŞLERİ' BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 

— «Gibi» nin bulunmasında yarar var, «ve benzer
leri gibi» demek gerekiyor. 

ORGENERAL TAHStN ŞAHtNKAYA — «Gi
bi» bağlıyor efendim. Yoksa cümle düşük oluyor. 

BAŞKAN — «Ve benzerleri trafik güvenliğini» 
veya «ve benzeri trafik güvenliğini» deriz olur. «Ben
zeri» daha iyidir, onun için «gibi» yi kullanmıyorum. 
«Gibi» deyince, sanki sırf bunlarmış gibi anlaşılıyor. 
Ama buna benzer şeyler de olabilir. Onun için, «ve 
benzeri trafik güvenliğini etkileyecek yapı ve tesis
ler» dersek olur. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, madde
nin birinci satırı bence açık değil. Burada, «Kara
yollarında her iki taraftan sınır çizgisine elli metre 
mesafe içinde bağlantıyı sağlayacak geçiş yolları yö
nünden» deniliyor. 

Yani bu tesisler karayolundan elli metre uzak mı 
olacak, geçiş yönünden elli metre uzak mı olacak, 
anlayamadım. Geçişle bunun ne ilgisi var? 

BAŞKAN — Evet, Karayolları temsilcisi olarak 
siz ne .diyorsunuz? 

FUAT YÜZBAŞIGİL (Karayolları Genel Mü
dürlüğü Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Ka
rayolları her iki taraftan sınır çizgisiyle işaretlenmiş
tir. Yapı ve tesislerin bu sınır çizgisinden elli metre 
geride yapılacağına amir bulunuyor bu fıkra. 

BAŞKAN — Anladık da, neden öyle demiş? «elli 
metre mesafe içinde bağlantıyı sağlayacak geçiş yol
ları yönünden» ne demek? Yani, oradan gelen bir 
yol, o tesisten gelecek bir yol buraya katılacak, onu 
mu kastediyor? 

FUAT YÜZBAŞIGİL (Karayolları Genel Mü
dürlüğü Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bel
ki ileride daha gelecektir, bazı tesisler - yönetmelik
le belirlenecek - karayolları çizgisi yahut sınırından 
itibaren şu kadar mesafede yapılacak, denilecektir. 
Eğer şu sayılan tesisler belirli mesafe içerisine gir
miş olursa, o zaman bağlantı yönünden bu tesisler
de de bu şartlar aranacaktır. 
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BAŞKAN — Geçiş yolları yönünden?.. 
FUAT YÜZBAŞIGlL (Karayolları Genel Mü

dürlüğü Temsilcisi) — Bugün mesela, Ankara II hu
dutları içerisinde şurada sayılan tesislerden bazıları
nın karayolları sınırından itibaren 50 metre daha ge
ride yapılması öngörüldüğü, bu gibi tesislerin bağ
lantısı yönünden olduğu ifade ediliyor. 

BAŞKAN — Yani, orada böyle bir tesis olursa, 
akaryakıt deposu, servis deposu, park yeri, oradan 
bir yol verecektir, buraya bağlanacaktır. Bu bağlan
tı yönünden, bu bakımdan elli metreden daha aşağı 
olmayacak. 

FUAT YÜZBAŞIGlL (Karayolları Genel Mü
dürlüğü Temsilcisi) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Yok ise, arka taraftan başka yere 
bağlandı, o zaman müsaade edilecek mi? 

CEMALETTİN ÇAYLI (içişleri Komisyonu Üye
si - İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — O zaman kara
yolunu etkilemiyor efendim. 

BAŞKAN — Eğer, buradan gelen bir yol bu ka
rayoluna bağlanıyorsa, o zaman elli metre mesafede 
olacak. Ama yapmış, burası ile hiç alakası yok, baş
ka bir yere bağlanıyor; o zaman bir mahzur yok, de
ğil mi? 

FUAT YÜZBAŞIGlL (Karayolları Genel Mü
dürlüğü Temsilcisi) — Evet efendim. 

CEMALETTİN ÇAYLI (içişleri Komisyonu Üye
si - içişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Bağlantı ve geçiş 
yolunun tanımında var. 

BAŞKAN —Evet. 
«ve benzeri» deyimini ilave ettiniz değil mi? 
ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 

Evet. 
BAŞKAN — 17 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
Belediye sınırları içinde bulunan karayolu kena

rındaki yapı ve tesisler 
MADDE 18. — Belediye smırları içindeki kara

yolları kenarında yapılacak ve açılacak 17 nci mad
dede sayılan yapı ve tesisler için belediyelerden izin 
alınması zorunludur. Belediyeler imar ve bu konuyla 
ilgili mevzuat açısından gerekli incelemeleri yaptık
tan sonra, trafik güvenliği yönünden de il trafik ko
misyonlarından uygun bir karar almadıkça yapım 
veya işletme izni veremezler. 

il trafik komisyonları da, yolun yapısı ve bağlan
tı yolları yönünden Devlet ve il yolları ile ilgili hu-
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suslarda Karayolları Genel Müdürlüğünün uygun gö
rüşünü almak zorundadır. 

İzinsiz yapılan bu gibi tesislerin yapımı ve işletil
mesi yetkililerce durdurulacağı gibi, yönetmelikteki 
şartlar yerine getirilmeden işletme izni verilmez ve 
bağlantı yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmak 
üzere yolun yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlarca 
ortadan kaldırılır. 

Bu madde hükümlerine aykırı olarak izinsiz tesis 
yapanlar beşbin liradan onbin liraya kadar hafif pa
ra cezası ve onbeş günden iki aya kadar hafif hapis 
cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu madde ve 17 nci maddedeki tesislere ait şart
lar, izin ve denetim esasları içişleri ve Bayındırlık 
bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak yönetmelikte 
belirtilir. 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

19 uncu maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Tescil ve Trafik Belgeleri, Tescil Plakaları, 
Motorlu Araçlara Ait Şartlar ve Muayene 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Tescil ve Trafik Belgeleri, Tescil Plakaları 

Tescil belgesi alma zorunluluğu 

MADDE 19. — Araç sahipleri araçlarını Yönet
melikte belirtilen esaslara göre yetkili kuruluşa tes
cil ettirmek ve tescil belgesi almak zorundadırlar. 

Ancak : 
a) Tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve tescil 

plakası bulunan ve geçici olarak Türkiye'ye girmesi
ne izin verilmiş olan araçlar, 

b) Tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve tescil 
plakası bulunan ikili ve çok taraflı anlaşmalara gö
re, Türkiye'de tescil zorunluluğundan muaf tutulmuş 
araçlar, 

c) Araç, imal, ithal, ihraç edenlerin ve satıcılı
ğını yapanların, ithal, ihraç, depolama, teşhir ve sa
tış amacıyla geçici olarak bu işlere mahsus yerlerde 
maliki olarak bulundurdukları motorlu araçlar, 

d) Tescil zorunluluğu bulunan motorlu taşıtlarla 
çekilenler ile 22 nci maddenin (c) bendine göre tes
cili gerekli görülenler hariç, bütün motorsuz taşıt
lar, 

Bu hükmün dışındadır. 
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BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz iste
yen var mi?.. Yok. 

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

20 nci maddeyi okutuyorum : 
Tescil süresi ve bildirme zorunluluğu, satış ve 

devirler ile noterlerin sorumluluğu 
MADDE 20. — Tescil süreleri, satış ve devirler, 

noterlerin sorumluluğu ile ilgili esaslar şunlardır: 
a) Araç sahipleri, 
1. Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan 

araçların satın alma veya gümrükten çekme tarihin
den itibaren üç ay içinde tescili için; hurdaya çıka
rılma halinde çıkarılış tarihinden itibaren bir ay için
de tescilin silinmesi için; yazılı olarak ilgili tescil ku
ruluşuna başvurmak, 

2. Tescilin yapılması veya silinmesi için de yö
netmelikte belirtilen bilgi ve belgeleri sağlamak, 

"Zorundadırlar. 
b) Tescili zorunlu olup da ilk tescili yapılacak 

olan araçları satanlar ile giriş işlemlerini yapan güm
rük idareleri bu durumu onbeş gün içinde, araç sa
hiplerinin beyan ettikleri tescil kuruluşuna bildirmek
le yükümlüdürler. 

c) Tescil belgesi aracın başkasına satış veya dev
rine, hurdaya çıkarılmasına veya araçta, yönetmelik
te belirtilen niteliklerin değişmesine kadar geçerli sa
yılır. 

d) Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve de
virleri, araç sahibi adına düzenlenmiş tescil belgesi 
esas alınarak, noterlerce yapılır ve bu satış noterler
ce tescil belgesine tarih konularak ve tasdik edilmek 
suretiyle işlenir. Noterlerce yapılmayan her çeşit sa
tış ve devirler geçersizdir. 

Ayrıca tescil edilmiş araçların satış ve devirleri 
noterlerce, sicillerine işlenmek üzere en geç mütea-

* kip iş günü içinde ilgili tescil kuruluşuna bildirilir. 
e) Tescilli araç satın alanlar, gerekli bilgi ve bel

geleri sağlayarak, ilgili tescil bürosundan bir ay için
de adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.. 

Araç satın alıp, bu maddenin (a) bendinin (1) nu
maralı alt bendi ile (e) bendi hükmüne uymayanlar, 
beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası 
ve bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezası, (b) 
bendi hükmüne uymayan araç satıcıları ile (d) bendi 
hükmüne uymayan noterler onbin liradan yirmibeş-
bin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır
lar, r 

Ayrıca, satış ve devirlerde, belirlenen sürelerde 
alıcı adına tescili yapılmadan trafiğe çıkarılan araç

lar, tescil yapılıncaya kadar trafik zabıtasınca trafik
ten menedilir. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun efendim.; 
ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Efendim, bu 

maddenin (e) fıkrasında, «Tescilli araç satın alanlar, 
gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili tescil büro
sundan bir ay içinde adlarına tescil belgesi almak zo
rundadırlar» deniyor. Şimdi kişi, istediği kadar uğ-
raşsa, didinse bunu eğer bu büro vermez ise birçok 
sorumluluk altına giriyor. Bu, eğer bu şekilde yazılı 
kalırsa, bir nevi de rüşvet kapısı olabilir ve haki
katen buradaki ilgili vermez, parasını alır öyle ve
rir. Bunlar başımızdan geçen olaylardandır. 

Binaenaleyh, «tescil belgesi almak zorundadır» 
, yerine, «bir ay içerisinde müracaat etmek zorunda

dır» demek suretiyle bunun önüne geçilebilir. 
Çünkü, kendi elinde olmayan bir durum; ben mü

racaat ediyorum ama, karşıdaki görevli vermiyor," ver
meyince de cezayı ben ödeyeceğim. 

BAŞKAN — (e) fıkrasına görede beşbin liradan 
onbin liraya kadar cezası var. 

ORAM1RAL NEJAT TÜMER — Bir sürü de ağır 
cezası var efendim. Onbin İkadan kurtulmak için beş
bin lira rüşveti verirler. 

HÂKÎM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(içişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaş
kanım, bir ay içinde başvurdu, başvurduğunu da 
tescil ettirdi «Başvurumu kaydedin» diye, ondan son
ra da gitti. O tescille ilgili birçok evrak var, birçok 
yeri dolaşması, gezmesi gerekiyor; ama onların hiç
birini yapmadı, çıkıp gitti ve böylece de bir aylık 
müracaat müddetini kesmiş oldu veya ondan kurtar
mış oldu. O zaman cezalandırılması mümkün değildir. 
Bir ay içinde başvurdu, «Şunları getir» dediler, yine 
gitti, bir hafta, on gün dolaşıp geldi; yine arabayı 
kullanmaya, devam ediyor. 

BAŞKAN — İyi ama, bunu alıp almadığını na
sıl tevsik edecek. Gitti, «Git, yarın gel» dedi, «Bir 
hafta sonra gel» dedi, bir ay doldu? 

HAKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaş-

• kanım, zaten yapılacak bir şey de yök, araç tescilli, 
yani ilk tescili yapılmış bir araç, her şeyi düzgün, bu
nun dışında kendisi sadece bir ikâmetgâhı bildirecek, 
birkaç vergi verecek ve zaten tescilde, Trafik Tescil 
Bürosunda araç onun üstüne kayıtlı artık, komiser ona 
gönderiyor, satışla beraber zaten ismini bildiriyor. 

BAŞKAN :— «Tescilli» diyorsunuz^ 
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HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(tçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet efendim, araç 
zaten tescilli; yani ilk tescili yapılacak araç değil, ye
ni çıkmış araç değil. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, o za
man bırakmaz ki. Zaten bundan evvel okuduğumuz 
(b) fıkrasında, «Tescili zorunluğu olup da ilk tescili 
yapılacak olan araçları satanlar ise biriş işlemlerini 
yapılacak olan araçları satanlar ise giriş işlemlerini 
araç sahiplerinin beyan ettikleri tescil kuruluşuna bil
dirmekle yükümlüdürler» deniyor. Zaten bu araç sa
hiplerinin beyan ettikleri, «tescil kuruluşuna bildir
mek» dediğimiz, ileride kurulacak bilgi işlem merke
zidir. O zaman bilgi işlem merkezi olacak. 

Binaenaleyh, bunun kontrolünü zaten mutlaka ya
parlar. 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaş
kanım, şöyle : TOFAŞ'tan bir araba aldık veya güm
rükten bir araba çıkardık. Her ikisine de, gümrük 
memuruna da araç satıcılarına da bir görev düşüyor. 
Yeni, sıfır kilometrede bir araba; bunu eğer gümrük
ten çıkarmış isem, yetkili gümrük memuru, eğer fab
rikasından aldı isem, yetkili temsilcisi benim beyan 
edeceğim tescil kuruluşuna bildirmekle yükümlüdür. 
Diyelim ki, Ankara'da kullanacağım; «Ankara tes
cil kuruluşuna kaydımı bildirin» diyorum, orası bura
ya bilgi veriyor. Bunu bildirmez ise her ikisi için de 
sorumluluk var; bu bir. 

İlk tescili yaptıracağız; üç ay içinde ilk tescil işle
mini sonuçlandırmaz isem bir ceza alırım; ya da so
nuçlandırdım bitti. Şimdi arabamı bir başka şahsa 
satacağım; satışı yaptım, zaten sattığım gün tescil 
kartına satın alanın adı kaydedildi. O iş de bitti. No
ter, satış senedinin bir nüshasını ertesi gün tescil bü
rosuna gönderdi ve tescil bürosu hemen satın alanın 
üzerine kaydetti yeni satışı. Şimdi artık yerti satın 
alanı bir ay bekliyoruz; gelsin, adresini vesairesint tes
cil bürosuna bildirsin. İşte o aşamada bir aylık bir süre 
tanınıyor ona; bir ay içinde gelmezse yahut bir ay 
içinde yakalar ise trafik memuru ceza verecektir. De
niyor ki «bir ay içinde gel, mütebaki belgelerini ge
tir, teslim et.» 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — izah ederken-
gayet normal, keşke bütün muameleler söylediğiniz gi
bi devam etse. Ama «bir ay içinde tescil .belgesi al
mak zorundadır» dediğimiz zaman, öbür tarafa, kendi 
elinde olmayan bir hakkı vermiş oluyoruz; yani kendi 
elinde değil, belgeleri getirip verir; ama karşı taraf 
bunu vermeyebilir. 

10 . 10 , 1983 O : 2 

BAŞKAN — Öteki için «vermek zorundadır» de
nirse doğru, ama «almak zorundadır» denilirse zor 
olur. Tescil büroları bunu verecek; vatandaş gidip 
müracaat etti, tescil bürosundan «bir hafta sonra gel» 
denildi; bir hafta sonra gittiğinde alamadı ve yine 
«bir hafta sonra gel» denildi, alamadı; almak zorun
da mıdır, yoksa tescil bürosu bir ay içinde vermek zo
runda mıdır? 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaş
kanım, şayet bir aylık sürenin son günü gelmişse el-
betteki alamaz. 

BAŞKAN — İlk gününde gelemedi de 15 gün son
ra geldi; tescil bürosundan, «şimdi kalabalık sonra 
gel» denildi ve verilmedi. Niye alacak olanı zorunlu 
tutuyoruz1; müracaatı zorunlu tutalım. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, trafiğe çı
kabilmesi için aracı kendi üzerine bir ay içinde tescil 
ettirmesi gerekiyor. Bunu bir ay içerisinde yaptıra-
mazsa yalnız trafiğe çıkamaz; hemen gidip tescilini 
yaptıracak. 

BAŞKAN — Buna ceza verilmiş. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge

nel Sekreteri) — Trafiğe çıkmazsa ceza almaz. 

BAŞKAN — Maddenin (e) bendinde bir ay içinde 
I tescil ettirmemişse ceza alıyor. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Sebep var, tescil bürosundan tescil 
belgesini almayıp trafiğe çıkar ve yakalanırsa ceza 
alır,. 

Öbür taraftan, belgelerini götürüp verdi, bir belge 
noksan; ikâmetgâh ilmühaberi noksan. Bu takdirde 
tescil memuru nasıl sorumlu tutulur? Müracaat etti, 
ama belgeleri eksik. Onun için, bu aracı tescil ettir
me sorumluluğu zannediyorum daha önemli. Aksi^ 
takdirde bir sürü kaçak araç bu yolla dolaşır. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Ama, tescilli 
araç bu. Satın alıyor ve herşeyi tamam. Kişi arabayı 
satın alıyor, belgeleri tamam; tescil bürosuna gidiyor, 
«işte istediğiniz belgeler de bunlar» diyor, ki, yönet
melikte bu belgeler belirtiliyor, tescil bürosuna veri
yor. Bir ay içerisinde tescil bürosu bu belgeyi vere
mezse araç sahibi on bin lira para cezası verecek. 
Niye versin? Tescilli araba olduğuna göre, kontrollü 
araba olduğuna göre, Ahmet isimli vatandaşta veya 
Mehmet isimli vatandaşta kalmış, bunun formaliteleri 
yürüyor, nasıl olsa kaydı yapılmış, merkezî kontrol 
sistemine de alınmış, tescili de yapılmış, bu araba ka-
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çak değil; yani vatandaşı niye bu kadar zor duruma 
düşürüyoruz; ben anlamadım. 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Kişi arabayı bir baş
kasına satıp gidiyor. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Satamaz ki. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge

nel Sekreteri) — Bulunmuyor ki efendim. Mesela, 
«araçları seferberlik için teslim et» denilse, araçlar 
bulunamıyor, araçların ilk sahibi yok, araba çok el 
değiştirmiş, ama ilk sahibi sorumlu oluyor. 

BAŞKAN — Neden hapis cezası konuluyor, pa
ra cezası konulsun; yani bu, bu kadar büyük suç 
mudur? 

İÇİŞLERİ BAKANI SELÂHATT1N ÇETİNER — 
Sayın Cumhurbaşkanım, müracaat etmek sorumlulu
ğunu da tescil bürosuna verelim. Ben de Sayın Ko
mutanımın görüşüne katılıyorum. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Bu Kanunla 
rüşvet kapılarını kapamanın yolarını bulmalıyız. 

İÇİŞLERİ BAKANI S E L A H A T T I N ÇETİNER — 
Yani iki sorumlu konmalı. Aracı satın alan tescil bü
rosuna gerekli belgelerle şu tarihe kadar müracaat et
mek zorunluğunda olmalı; tescil bürosu da şu güne 
kadar müracaat sahibine belgeyi vermek zorunluğun
da olmalı. 

BAŞKAN — Şimdi ben bir araba satın aldım, on-
beş gün sonra da dilekçe ile müracaat ettim bir da
ha da uğramadım, tescil bürosu mu arayacak benim 
adresimi? 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER — 
Haklısınız, ancak mesuliyeti iki tarafa da vermek la
zım. 

BAŞKAN — Komisyonun söylediği de doğru; 
«tescil bürosuna gelmedi, nereden bulayım» diyecek. 

Eskiden nasıl oluyordu bu? 
KEMALETT1N ERTAN (İçişleri Bakanlığı Tem

silcisi)— Sayın Cumhurbaşkanım, bugün ülkemizde 
en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Benim bir aracım 
var, bunu bir başkasına satıyorum, tescili kendi üze
rine almadı, aradan bir zaman geçiyor başkasına sa
tıyor noter senediyle. Dolayısıyla, Bakanlığımıza de
vamlı dilekçe geliyor ve bunun sıkıntısı içindeyiz. Biz 
hem vatandaşı bağlamak, hem de tescil bürolarını 
bağlamak için ayrı bir hüküm getirebiliriz buraya. 

BAŞKAN — Mesela bir otobüs kaza yapıyor, 
hemen satış muamelesini yapıyor, dolayısıyla araba 
başkasının üzerine geçiyor, otobüs bulunamıyor son
ra. 
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ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Sayın Cumhur
başkanım, bu yeni kanunda bilgi işlem merkezi ku
rulduğuna göre, bunların bir daha kaçma durumu 
yok, merkezî kontrol var, her tescil edilmiş araba
nın mutlaka sahibi belli, kime tescil edilmiş olduğu 
ve nerede bulunduğu belli. 

Ben arabamı tescil ettirdikten sonra herhangi bir 
yere sattığım zaman, mutlaka, biraz evvel izah edil
diği gibi, ilgili yerlere de bu satışın yapıldığı bildi
rilecek. Satın alan kişi niye bu belgeleri almasın? 
Mutlaka alacak ki arabasını kullansın. Şimdi diyo
ruz ki, ben yapıp götürüyorum veriyorum, ama karşı 
taraftaki hiç bir sorumluluğu olmayan müesseseden 
ben bunu almaya niye çalışayım; onun. da görevi ba
na bu belgeyi vermek?.. 

BAŞKAN — Vatandaşın şikâyet etme hakkı var. 
O da bir üst amirine, valiye gidip, «Ben müracaat 
ettiğim halde tescil belgesini bana vermediler» diye 
şikâyette bulunsun. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Sayın Cumhur
başkanım, bundan evvel bu gibi olaylar çok oldux 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Efendim, diğer mecburiyetler de var; 
mesela ehliyet şu kadar senede bir vize ettirilecek, 
araba altı ayda bir muayene ettirilecek; bunlar mec
burî olarak yaptırılıyor. Eğer araba altı ay içinde mua
yene olmamış ve ruhsata yazılmamışsa veya bir senede 
trafik sigortası yenilenmemişse araç trafiğe çıkamaz. 

BAŞKAN — Aracı alıyor ve tescilini yaptırmıyor, 
kaza olduğunda da ilk sahibi yakalanıyor, bir son
raki araç sahibi aranıyor, onda da araç yok, elden 
ele araç kaybolmuş gitmiş. 

Tescil bürosundan bir kişi rüşvet alsa ne alacak, 
bin lira alır, ikibin lira alır; nihayet cezası onbin lira, 
onu da isteyemez ya. Hapi* cezasını kaldıralım, bü
yük bir suç değil. 

Maddenin (a) fıkrasında bir ay içerisinde başvur
ma yazılı; başvurmadı, niye hapse atıyorum ben onu! 
Hapis cezasını kaldıralım ve para cezası koyalım. Ne
den burada hapis cezası konuldu? 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaş
kanım, bu elden satışlar devam edecek. Bugün ben 
noter vasıtasıyla satışı yaptım ve Ahmet'e arabamı 
sattım. Ahmet, hemen aldığı gün veya ertesi gün daha 
fazla bir fiyatla ve noter senediyle Mehmet'e sattı; 
artık Ahmet gidip de tescil bürosuna kendi üzerine 
araç kaydına falan lüzum görmeyecek. Mehmet de bir 
hafta sonra aracı Hasan'a sattı. Tescil bürosu aracı ilk 
alanı bekliyor, gelip tescilini yapacak diye. Bu arada 
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araç bir ay içinde üç dört defa el değiştirdi. Noter ' 
vasıtasıyla satış işlemi, tescil kartına imza ve mühür 
vurulması ile gerçekleşiyor, satış senedinin bir nüs- j 
hasının da tescil bürosuna gönderilmesiyle tescil bü
rosu haberdar oluyor; ama üç dört satış yapılmış ı 
oluyor. 

BAŞKAN — Bu tescil yapma işleminde rüşvet 
konusu oluyor mu? 

KEMALETTİN ERTAN (İçişleri Bakanlığı Tem
silcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, olabilir. 

BAŞKAN — Her şeyde oluyor, ehliyetname ver
mede de oluyor. 

Böyle bir ceza koymazsak veya az bir ceza ko
yarsak kötü niyetle de kullanılır, Tescil bürosuna da 
insanlar tek tek gelmez, herhalde kalabalık olur, iş 
hacmine göre veya kişi beraberinde arkadaşını götü
rür, rüşvet olayını önleyebilir bu şekilde. 

Bu mevzu fazla rüşvet işleyecek bir mevzu değil, 
hapis cezasını paraya çevirelim. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Paraya çevirme hakkı var zaten. 

(A) mn bir arabası var, yedi defa el değiştirmesine 
rağmen hâlâ (A) nın üzerinde gözüküyor. Arabanın 
sorumluluğu var, yani kaza olduğu zaman maddî taz
minat (A) ya gidiyor, onu önlemek için, gelmiştir. 

Tescil bürosunca nüfus cüzdanının sureti, ika
metgâh ilmühaberi ve noterden satış belgesi isteniyor. 
Bu üç belge verildiği zaman aynı gün tescil belgesi 
alınıyor; hepimiz aldık. 

BAŞKAN — Bundan dolayı ben de bir şikâyet 
duymadım. Bilakis öteki türlü şikâyet duydum. Satış 
takip edilemediği için mahkeme aracın ilk sahibini 
yakalıyor ve «para cezasını sen öde, şu andaki araç 
sahibini sen bul» diyor. % 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER ~ Sayın Cum
hurbaşkanım, müsaade ©derseniz hukukî bir şey so
racağım. 
Noterden satış yapılınca, onun satışından sonraki 

tarihte satın alan bütün hukukî sorumluluğu deruhte 
etmiş sayılmaz mı, noterden tasdikli olduğuna göre? 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet efendim. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — O zaman aracın 
eski sahibine hiçbir zaman hiç kimse sual soramaz. 
Noterden tasdikli olarak en son araç kime satılmışsa, 
bundan sonraki sorumluluk ona ait. 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Yalnız trafik tescil 
bürosuyla bağı kopuyor satışların. 
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ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Biraz evvel 
söylediğiniz gibi ceza ilk sahibine gitmez o zaman. 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Komisyonumuz da 
bu hapis cezasının fazlalığının farkında; fakat cay
dırıcı, ürkütücü olması, bu işlere heveslenenlerin 
cayabilmesi amacıyla bunu burada bırakmayı uygun 
gördük. Çünkü nasıl olsa para cezasına çevriliyor bu 
bir ay hapis cezası. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yani hem 
para cezası verilecek, hem hapis cezası verilecek, 
hapis cezası da paraya çevrilecek. 

CEMALETTİN ÇAYLI (İçişleri Komisyonu Üye
si - İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaş
kanım, burada bir de vergi konusu var. Yullar önce 
elden satılan bu taşıtların vergisini motorlu kara 
Taşıtları Vergi Usul Kanununda vergi mükellefinin 
adına araç kayıt tescil edilmiş kimse olarak tanımlan
ması nedeniyle, o kişi vermeye devam ediyor. Bu ne
denle bunu da belirli bir noktada kesmek ve vergiden 
aracı satan vatandaşı kurtarmak gibi bir zorunluluk 
var. Plaka devrindeki ihmalden dolayı da vatanda 
gelmiyor; yani araç alıp satanlar gelmiyor, elden ele 
taşıtları vatandaşa değiştirtiyorlar. Vergi konusunda 
çok şikâyet var, yıllar önce sattığı taşıtın vergisini 
veriyor ve taşıtı bulamıyor. * 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isteyen 
yar mı? Yok. 

20 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

21 İnci maddeyi okutuyorum: 
Trafik belgesi ve tescil plakası alma zorunluluğu 
MADDE 21. — Tescil edilen araçlar, «Trafik 

Belgesi» ye «Tescil Plakası» alınmadan karayollarına 
çıkarılamaz. 

Bu madde hükmüne uymayan sürücülerle araç 
işletenleri ikibin liradan beşbin liraya kadar hafif 
para cezası ile on günden kırk güne kadar hafif hap^s 
cezası, tekrarında beşbin liradan onbin liraya kadar 
hafif para ve onbeş günden iki aya kadar hafif hapis 
cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu gibi araçlar, eksiklikleri giderilinceye kadar 
trafikten menedilir. 

Trafik belgesi, tescil belgesi geçersiz duruma ge
lince sürekli olarak, üzerinde eksik veya yanlış bilgi 
bulunması halinde geçici olarak trafik zabıtasınca 
geri alınır. 

BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? 

Buyurun efendim. 
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ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Bu trafik belge
sinin tarifi var mı? 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Tariflerde yok efen
dim. Trafik belgesi; bir aracın karayolunda seyredebil-
mesUçin zorunlu olan beliğe. Trafiğe çıkmadığı sürece 
ona ihtiyaç yok, ama karayolunda seyredebilmesi için 
trafik ruhsatı karşılığı olan bir belgedir. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Tarifler arasına 
bu da konulsa idi daha iyi olurdu. 

BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde başka söz 
isteyen var mı? Yok. 

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

22 nci maddeyi okutuyorum: 
Belge ve plaka vermeye yetkili kuruluşlar 
MADDE 22. — Yönetmelikte gösterilen eseslara 

göre: * 
a) Askerî amaçlarla kullanılan Türk Silahlı Kuv

vetlerine ait bütün araçlar ile çeşitli anlaşmalara göre 
askerî amaçla yurdumuzda bulunan kuruluşlara ait 
araçların tescilleri (Türk Silahlı Kuvvetlerince, 

b)tşv makinesi türünden ve raylı sistemle çalışan 
araçların tescilleri kullanıldığı yerlere göre, ilgili kamu 
kuruluşlarınca, 

c) Tarım kesiminde kullanılanlar hariç, il trafik 
komisyonlarından karar alınmak şartı ile motorsuz 
taşıtlardan gerekli görülenlerin tescilleri belediyelerce. 

d) Yukarıdaki bentlerde sayılanlar dışında kalan 
bütün motorlu araçların tescilleri trafik tescil 
kuruluşlarınca yapılır, belge ve plakaları verilir. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Buyurun.: 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Sayın Cumhurbaşkanım, (d) bendinin sonundaki «ya
pılır, belge ve plakaları verilir» kısmı bütün bent
leri kapsamakta olup, ayrı bir satırbaşı olarak yer 
alması gerekir. 

BAŞKAN — ESvet, hepsine şamildir. Maddenin 
(d) bendi şöyle olacak: 

«d) Yukarıdaki fıkralarda sayılanlar dışında ka
lan bütün motorlu araçların tescilleri trafik tescil 
kuruluşlarınca, 

Yapılır, belge ve plakaları verilir.» 
22 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? Yok. 
22 nci maddeyi bu şekilde redaksiyonu yapılmış 

olarak oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum: 
Belge ve plakaların araçlar üzerinde bulundurulma

sı zorunluluğu 
•MADDE 23. — Araçlar, tescil belgesi, trafik 

belgesi ve tescil plakaları araç üzerinde ve uygun 
durumda bulundurulmadan trafiğe çıkarılamaz. 

Bu madde hükmüne uymayanlar binbeşyüz lira 
para cezası ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

23 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum: 
Trafik belgesi verilmesi için zorunlu belgeler 
MADDE 24. — Trafik belgesi verilebilmesi için 

araca ait tescil belgesi, karayoluna uygunluk belge
si, malî sorumluluk sigorta belgesi, muayene belge
si ve araca ait vergi belgesinin bulunması zorunlu
dur. ' 

Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakaları
nın verilmesi şartları, geçerlilikleri, süreleri, nicelik 
ve nitelikleri ile diğer esaslar yönetmelikte gösteri
lir. 

BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
SEDAT GÜNERAL ıtfMillî Güvenlik Konseyi Ge

nel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, bugün 
araçlarını kullananlar üzerlerinde trafik belgesi ile 
ehliyetlerini bulunduruyorlar. «Tescil belgesi» nedir? 
Herkese bir üçüncü belge mi verilecek? 

'BAŞKAN — «Trafik belgesi verilebilmesi için 
araca ait tescil belgesi, karayoluna uygunluk belge
si, malî sorumluluk sigorta belgesi, muayene belge
si ve araca ait Vergi belgesinin bulunması zorunlu
dur» demektedir madde. Yani, bunları gösterecek, 
ondan sonra trafik belgesini alacak. Ben öyle anlı
yorum. Yoksa onların hepsini birden taşımayacak. 

KEMÂLETTIN ERTAN (İçişleri Bakanlığı Tem
silcisi) — Evet efendim. 

ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Bunları gös
tererek trafik belgesi alacak, ayrıca bir de tescil bel
gesi alacak. 

BAŞKAN — 23 üncü maddede ise, «Araçlar, tes
cil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakaları araç üze
rinde ve uygun durumda bulundurulmadan trafiğe 
çıkarılamaz» denmektedir. 

HAKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaş
kanım, her araç için bir tescil belgesi, yani kafakâ-
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gıdı dediğimiz bir belge olacak. Burada araç sahibi 
değiştikçe, oraya yeni sahibinin adı devamlı olarak 
yazılacak; bir nevi o aracın kimliği olacak. 

Trafik belgesi ise, bir aracın karayollarında sey
retmesi için verilen müsaade belgesidir; bugünkü 
trafik ruhsatıdır. 

BAŞKAN — Yeni bir şey oluyor bu, 
ORAMİRAL NEJAT TÜMBR — Bir üçüncü

nün ilavesi 'bu. 
BAŞKAN — Tescil belgesi alma zorunluluğunu 

getirdik şimdi, ıbir ay içerisinde almak zorunda. 
SEDAT GÜNBRAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge

nel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, biz plaka
yı alırken, ruhsatı alırken arabayı götürüp tescil et
tiriyoruz ve «falandan satın aldım» diyoruz ve no
ter senedi ile diğer evrakları götürüyoruz. Onlar da 
bize trafik ruhsatı veriyorlar. Bizi yolda durduran 
trafik polisi ise «trafik ruhsatı ve ehliyet» diyor, biz 
de bunları gösteriyoruz. Şimdi bir de tescil belgesi 
çıkmış oluyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Müsaade ederseniz Genel Müdür Yardımcısı ar
kadaşımız açıklayacaklar efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KEMALETTİN ERTAN (İçişleri Bakanlığı Tem

silcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, şu anda bir tek 
belgemiz var o da «Trafik Rühsatnamesi»dir. Bu 
'belge ile araç hem tescil edilmiş oluyor, hem de tra
fiğe çıkmış oluyor,.-

Şimdi biz bir «Tescil Belgesi» getiriyoruz. Bu 
belge ile her aracın kaydını sağlamış olacağız. Tra
fiğe çıkmak istemediği takdirde, evinin önünde veya 
garajda bırakmak istediği takdirde trafik belgesi al
mak zorunda değildir. Bugünkü meri mevzuata 
göre bunu şöyle çözümlemiştik: Trafikten çekme bel
gesi alıyor. Kaydını sildirmiyor, trafikten çekme bel
gesi alıyor ve aracını kullanmıyor, 

Her aracı belli bir zaman içinde kaydettirmenin 
yanında, ülkemizde ne kadar araç var bunun sayı
sını bilmeyi amaçlamaktayız. Herkes aracını tescil 
ettirsin diyoruz. İster trafiğe çıksın, ister çıkmasın, 
tescil ettirsin. 

Bir de Bilgi İşlem Merkezi kuruyoruz. Bütün 
araçlarımızı 'buraya aktararak sayılarını bulacağız. 

Uzun bir süre trafiğe çıkarmak istemiyorsanız, ki 
biz her sene <bu trafik belgelerini yenilemeyi düşünü
yoruz, trafik belgesi almak zorunda değilsiniz. 

Bu mevzuat yürürlüğe girdikten sonra, biz bunu 
tek belge olaralk da kullanabiliriz. Hangisi uygun 
olursa ona göre kullanabiliriz. Yani, «Trafik ve Tes-
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cil Belgesi» adı altında tek belge olarak kullanma
mız da mümkün. Yani Ibir tarafına «Tescil Belgesi», 
bir tarafına da «Trafik Belgesi» demek suretiyle tek 
belge olarak kullanmamız ve uygulamamız mümkün 
olabilir. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Da
iresi Başkanı) — Elimizdeki trafik ruhsatnamesi za
ten aynı zamanda tescil 'belgesi idi. Yani sahibini 
de gösteriyordu, başka başka hanelerinde trafiğe mü- • 
sait olduğunu, yani aracın kusursuz olduğunu, tra
fiğe çıkabileceğini de ifade eden sayfalar vardı. Eğer 
öyle bir düşüncenin içindelerse, madde şöyle olsa 
daha uygun düşer: «Araçta tescil ve trafik belgesi...» 

BAŞKAN — Esbabı mucibesini açıklarken, «Biz 
bunu işleyeceğiz ve bir defter üzerinde de sonradan 
yapabileceğiz» diyorlar. Mesele kalmıyor zaten. Ya
ni, bu suretle vaktiyle trafik belgesi almış, ama dı
şarıda tescilsiz dolaşanlar vardı bunlar bu Kanun çı
kınca tescil yapmak zorunda kalacaklar ve «Tescil 
Belgesi»ni de yanlarında bulunduracaklar. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Da
iresi Başkanı) — Bir /başka deyişle şöyle olacak: Be
nim aracımın tescil belgesi birinci sayfasında yazılı. 
Yani, benim ismim yazılı idi. Aynı zamanda da öbür 
sayfalarında «trafiğe sahiptir» diye meşruhat vardı. 
Bu kere el değiştirmiş ise, o zaman o ruhsatnamede 
birinci el, ikinci el, yani kim ne kadar el değiştir-
mişse onların isimlerini tek tek yazacaklar 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Tescil belgesi bir 
adet olacak ama, yüzlerce sahibi olsa dahi o tescil 
belgesine devamlı o isimler yazılacak. 

NECDET ADİBELLİ (İçişleri Komisyonu Üye
si - İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Satarken araba 
ile 'beraber bu belge şahıstan şahsa devredilecek. 
Tanzim edildikten sonra yeni alan şahsın ismi de 
tescil belgesine geçecek ve böyle trafik zabıtasının 
zamanında kaydını üstüne alıp almadığını, satış tari
hine göre takip etme imkânı olabilecektir. 

Bir nevi arabaya ait nüfus cüzdanı hüviyetinde 
olacak. ı 

BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

24 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
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25 inci maddeyi okutuyorum; 
Geçici trafik "belgeleri ile geçici tescil plakaları 
MADDE 25. — Tescilsiz olup, karayolunda ge

çici olarak kullanılacak araçlara malî mesuliyet si* 
gortası yaptırılmış olmak şartı ile ilgili tescil bürosun
dan geçici trafik belgesi ile geçici tescil plakası alın
ması zorunludur. 

Geçici trafik belgeleri ve geçici tescil plakalarının 
çeşitleri, verilme şartları, geçehlilik süreleri, nicelik 
ve nitelikleri, yurt dışından getirilecek veya yurt dı
şına götürülecek olan araçlara geçici tescil plakası ve
rilmesi şartlan ile diğer esaslar yönetmelikte belir
tilir. 

Geçici trafik belgeleri ve geçici tescil plakalarını 
süresini geçirerek kullananlar ikibin lira para cezası, 
amaç dışı veya başka taşıtta kullanan ve kullandıran
lar .'beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para ce
zası ve bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezası 
ile cezalandırılırlar. 

Ayrıca, (trafik za'bıtasınca bu geçici belge ve pla
kalar iptal edilerek, araçlar trafikten men edilir. 

BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

26 ncı maddeyi okutuyorum: 
Araçlara ait trafik ayırımı işaretleri ve diğer işa

retler» 
MADDE 26. — Belirli araçlarda, çalışma yerini 

ve şeklini, kapasite ve diğer niteliklerini belirleyen 
plaka, ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi ayırım 
işaretleri (bulundurulması zorunludur. 

Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaret
lerden başka yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, 
itama, Ibayrak ve benzerlerinin takılması, bulundu
rulması, yazılması, sesli ve ışıklı donanımların kulla
nılması özel izne bağlıdır. 

Ayırım işaretleri ile izin verilmesine ilişkin esas
larla bunların nicelik ve nitelikleri yönetmelikte gös
terilir. 

Bu maddenin ikinci fıkrası hükümlerine uymayan 
araçları kullanan sürüdüler bin beşyüz Jira para ce
zası ile cezalandırılırlar. 

Birinci fıkra hükümlerine uymayan araç işleten
leri ile sürücüleri, teeşbin liradan onbin liraya kadar 
hafif para cezası ve trafik belgelerinin on gün geri 
alınması cezası ile cezalandırılırlar. 

Ayırım işaretleri 'bulunmayan araçlar trafik zabı-
tasınca trafikten men edilir. 
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Yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak bu
lundurulanlarla, araçlara izin alınmadan yazılan ya
zılar sildirilir veya takılan donanımlar bütün gider
ler ve sorumluluk işletene ait olmak üzere söktürülür. 

BAŞKAN — Arkalarda ve diğer yerlerinde ya
zılar olmayacak; «Aslında toak aslana» falan gibi. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇET1NER 
— Bir seneden beri zaten yasakladık. 

BAŞKAN — Arkadan gelen aracın dikkatini 
çekiyor, 

İÇİŞLERİ'BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Evet efendim. 

BAŞKAN — Her iki tarafında ışıklar oluyor; 
sağında, solunda, üstünde ışıklar oluyor, karşıdan 
görünürken sanki tren geliyormuş gibi görünüyor. 
Bu maddeye göre o da olmayacak artık. Muayyen 
işaretlerden başka işaretler de olmayacak. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Da
iresi Başkanı) — özellikle arkalarına takıyorlar. 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir^ 

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

ve araçların tanınmasına yarayan, motor - şasi, seri 
numaralan, gerektiğinde yüklü, yüksüz ağırlıkları gibi 
işaretleri bulunmayan araçlara trafik belgesi veril
mez. 

Tanınma işareti bulunmayan veya bilinmeyen 
araçların, işaretleri tescil bürolarınca belirlenir ve 
belgelerine işlenir. 

BAŞKAN — Tanınma işareti denilen markası 
mı oluyor? 

Tanınma işareti nedir? «Gerektiğinde yüklü, yük
süz ağırlıkları gibi işaretleri bulunmayan araçlara 
trafik belgesi verilmez»den kasıt-aedir? 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaş
kanım, «gerektiğinde yüklü, yüksüz ağırlık»tan kasıt 
şudur: özel bir otodan yüklü, yüksüz ağırlık is
tenmeyecek ama, taşıma işini yapan bir kamyon ve
ya bir otobüsten yüklü ağırlığı ile yüksüz ağırlığının 
belirlenmesi istenecektir. 

BAŞKAN — Kamyonun bir kenarına mesela 
«2,5 ton taşır.», «10 ton taşır» diye yazılacak bir mı; 
onu mu (kastediyor bu hüküm? 
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HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet, onu kastedi
yor; «boş ağırlığı, yüklü ağırlığı şu kadardır» şek
linde. 

FUAT YÜZBAŞIGİL (Karayolları Genel Mü
dürlüğü Temsilcisi) — Sayın Cumlhunbaşkanım, za
ten araçların imalatçı firmaları tarafından, genellik
le de kapılarının iç kısımlarına, yan taraflarına eti-
keler konur. îmalatçı firmalar bu etiketler üzerine 
araçların yüklü, yüksüz ağırlıklarını yazmak mecbu
riyetindedirler.: 

BAŞKAN — Şoför mahallinin önünde böyle 
bir plaka vardır orada yazılmıştır. Maddedeki bu 
İbare onu kastediyor yani?... 

FUAT YÜZBAŞIGİL (Karayolları Genel Mü
dürlüğü Temsilcisi) — Evet efendim. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yani, onun 
dışında bir yük yüklerseniz tehlikeli olur diyor. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yök. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler..; 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

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

plakaları 
MADDE 28. — Devlet malı araçların tescil pla

kalarının rengi ayrı olur. 
Emniyet araçlarının renklerine göre boyama şek

li ile ayırım işaretleri diğer resmî ve özel kuruluş
larla gerçek ve tüzelkişilere ait araçlarda kullanıla
maz. 

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

Bu madde hükmüne uymayanlar ikibin liradan 
beşbin liraya kadar ıhafif para cezası ve on günden 
iki aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Çaylı« 
CEMALETTİN ÇAYLI (içişleri Komisyonu Üye

si - İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhur
başkanım, bundan önceki maddelerde hep «men edi
lir, men edilir» şeklinde kullanıldığı, bu maddede 
ise «men olunur» şeklinde geçmiş, onu da «men edi
lir» şeklinde düzeltmek lazım. 

BAŞKAN — Evet onu da değiştirelim. 
28 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
29 uncu maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 
Motorlu Araçlara Ait Şartlar 

Araçların karayoluna uygunluğu ve imal, tadil 
ve montajı ile ilgili teknik esaslar 

MADDE 29. — Araçların yapım ve kullanma 
bakımından, karayolu yapısına ve trafik güvenliği
ne uygun olması zorunludur. 

Yapım safhasında araçların imal, tadil, montaj 
projelerinin tetkik ve tasdiki ile imalat yeterlilik bel
gelerinin verilmesine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
görevli ve yetkilidir. 

İthal edilen araçlar ve esasları yönetmelikte be
lirtilen şartlara uygun olarak imal, tadil ve monte 
edilen araçlara, Karayolları Genel Müdürlüğünce 
«Karayolu Uygunluk Belgesi» verilir. 

Araçların imal, tadil ve montajı hakkında teknik 
şartları gösteren yönetmelik Bayındırlık ve Sanayi 
ve Teknoloji bakanlıklarınca müştereken çıkarılır. 

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

BAŞKAN — Burada «raylı sistem» denmekte, 
.bundan trenler mi kastediliyor? 

KEMALETTİN ERTAN (İçişleri Bakanlığı Tem
silcisi) — Tramvaylar da kastediliyor Sayın Cum
hurbaşkanım. 

BAŞKAN — Bunun ilgili kuruluşu kim olacak? 
KEMALETTİN ERTAN (İçişleri Bakanlığı Tem

silcisi) — Belediyeler olacaktır efendim. 
BAŞKAN — Biz karayoluna uygunluk belgesi 

istiyoruz ama, şehrin içinde tramvaysa?..f 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — De

kovil ve benzeri araçlar da var efendim. Mesela, iş
yerlerine gidilen dekoviller falan; onlar da kastedi
liyor olabilir. 

BAŞKAN — Onlar Devlet Demiryollarına ait 
ama. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Ha
yır efendim, kendi işletiyor, aynı araba çalıştırır gibi, 
Makinisti susu, busu bütün bakım, onarımı... 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaş
kanım, yol yapısına göre uygundur. Yani, karayolun
da bugün tramvaydan dahi istenebilir bu uygunluk 
belgesi, yüküne göre, kaldırılabileceği yola göre,; 
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BAŞKAN — 29 uncu madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

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

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

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

a) Servis freni, dış ışık donanımından yakını ve 
uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışık
ları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan 
araçları kullanan sürücüler iki'bin Ura para cezası, 

b) Diğer eksiklik ve 'bozuklukları bulunan araç
larla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde için
dekiler için tehlikeli olabilecek, süs, aksesuar, eşya 
ve çıikıntıları olan araçları (kullananlarla karayolunu 
kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya 
görüşü engelleyecek ve çevredekiler! rahatsız edecek 
derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kul
lanan sürücüler binbeşyüz lira para cezası İle ceza
landırılırlar. 

Bu maddenin (a) bendinde belirtilen eksiklik ve 
bozuklukları bulunan araçlar, teknik şartlara uygun 
duruma getirilinceye kadar trafik zabıtasınca trafik
ten men edilebilir. ı(!b) bendindeki şartlara uymayan 
ve uyumsuzluğu trafik emniyetini tehlikeye düşürme
yecek nitelikte olan araçların şartlara uygun duruma 
getirilmesi ihtar olunur, tktarda verilen süre içinde 
teknik şartlara uygun duruma getirilmediğinin tespi
ti halinde araç trafik zabıtasınca trafikten men edi
lir. 

©AŞKAN — Bu maddede dedik ki; «Araçların, 
esasları yönetmelikte belirtilen şekilde...» Bu yönet
meliği kim yapacak, onu belirtmedik. 

Yönetmeliği kim hazırlayacak? 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETtNER 

— Genel yönetmelik îçişleri Bakanlığınca hazırlana
cak efendim. 

BAŞKAN — O zaman her yönetmeliğin ikimin 
tarafından hazırlanacağının burada belirtilmesi la
zım. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Aynı şekilde evvelki maddelerde de geçti efendim. 

BAŞKAN — Bu hep böyle yazılmış; yani, yö
netmeliklerin kimin tarafından hazırlanacağı belirtil
memiş ve görev olarak kimseye verilmemiş metinde. 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
fişleri Komisyonu Başkanı) — Arz edeyim Sayın 
Cumhurbaşkanım. 
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Burada ortak yönetmelikler; diyelim ki, sağlıkla, 
yaralıyla, ilgili yönetmelikler Sağlık Bakanlığınca ha
zırlanacak yahut Bayındırlık Bakanlığınca veya Güm
rük Tekel Bakanlığınca vesaire; o atıflar zaten var... 

BAŞKAN — Olmayanlar?.. 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Onun dışındakilerin 
tamamını İçişleri Bakanlığı hazırlayacak efendim, ge
nel atıf maddesiyle. 

BAŞKAN — Sonunda bunlar Resmî Gazetede 
yayınlanacak mı? 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sonunda gelecek 
efendim, var. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 136 ncı 
maddede yönetmeliklerle ilgili genel bir hüküm var. 

BAŞKAN .— Buyurun Sayın Tümer. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Sayın Cum

hurbaşkanım, (bu servis freni nedir, bir araçta iki 
tane fren vardır. Bir ayak freni, bir el freni; servis 
freni nedir? 

CEMALETT1N ÇAYLI (İçişleri Komisyonu 
Üyesi - İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim, 
ayak freni olan servis frenidir, öbürü de el freni ola
rak geçiyor. 

BAŞKAN — Yani, ona ayak freni denmez mi, 
servis freni mi denir? 

CEMALETT1N ÇAYLI (îçişleri Komisyonu 
Üyesi - İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Servis freni 
denir efendim; durmayı kalkmayı sağladığı için ser
vis freni olarak geçiyor. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — El freni ma
nasına değil, ayak freni manasnıa yazılmış yani. 

Bunu maddeye «ayale freni» diye yazsaydık da
ha iyi olmaz mıydı? 

BAŞKAN — Bunun teknik tabiri böyle midir? 

FUAT YÜZBAŞIG1L (Karayolları Genel Mü
dürlüğü Temsilcisi) — Evet efendim; ayak freni bü
tün araçlarda servis freni olarak geçer, el freni de 
tespit, freni olarak geçer. 

BAŞKAN — 30 uncu madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yok. ' 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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31 inci maddeyi okutuyorum : I 
Araçlarda bulundurulması zorunlu gereçler 
MADDE 31. — Araçlarda : 
a) özelliklerine ve cinslerine göre, yönetmelikte 

nitelik ve nicelikleri 'belirtilen gereçlerin, 
'b) Kamyon, çekici ve otobüslerde ayrıca takoğ- I 

raf, taksi otomobillerinde ise taksimetre, 
Bulundurulması ve kullanılır durumda olması 

zorunludur. 
Taksimetrelerin hangi il ve ilçelerde hangi tarih

ten itibaren, takoğrafların öncelikle hangi cins araç
larda hangi tarihten itibaren kullanılacağına ilişkin 
esas ve ayrıntılar yönetmelikte gösterilir. 

ı(a) bendinde sayılan gereçleri kullanabilir durum- I 
da bulundurmayan veya gerektiğinde kullanmayan 
sürücüler biribeşyüz lira, hiç bulundurmayanlar iki- I 
bin lira para cezası, 

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

(b) bendi hükmüne uygun durumda bulunmayan. 
' araçlar eksikleri giderilinceye kadar trafik zabitasın-

ca ayrıca trafikten menedilir. 

BAŞKAN — Danışma Meclisinden gelen met
nin 31 inci maddesinin l(a) fıkrasında belirlenen «kri- I 
ko, stepne, reflektör» gibi gerekli gereçleri biz yö- I 
ne'tmeliğe bıraktık. Çünkü, yarın için başka bir şey 
de gerekebilir. 

3'1 inci madde önerisinde söz isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Tümer. 

ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Efendim mad
denin (a) fıkrası «özelliklerine ve cinslerine göre, 
yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçle
rin» diye başlıyor. 

'Bu maddenin dördüncü paragrafında ki, «Tak
simetrelerin hangi il ve ilçelerde hangi tarihten iti
baren» şeklinde devam eden cümlenin herhalde bir 
geçici maddede olması lazım. Zaten madde metnin- I 
de, yukarıda belirtilmiş; neler olduğu da belli. Tak
simetrelerin hangi tarihte, hangi ilçelerde ve hangi 
cins araçlarda kullanılacağı kanun metninde belirti
lir mi? Bunların geçici bir maddede belirtilmesi daha I 
uygun olacaktır. I 

'Bu kanun efendim, böyle şey olur mu? 
BAŞKAN — Bunları bir geçici maddeye neden I 

koymadınız?^ | 
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HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Efendim, özür dileriz doğru. Çünkü, 
«bulundurması mecburî» diyoruz. Arkadan da tabiî 
o imkân ölçüsünde olacak. 

ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Zaten yuka-
rıda yönetmelikte şartı, şurtu, ne olduğu belli. Bina
enaleyh «Taksimetrelerin» diye başlayan bu parag
rafın buradan çıkarılması gerekir. 

BAŞKAN — Siz bunu 'Danışma 'Meclisinden ge
len metnin 31 inci maddesinden almışsınız, ondan 
dolayı 'böyle olmuş. 

Onun o maddeden çıkartılarak sonra bir geçici 
madde olarak konması gerekir. 

HÂKÎM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Çıkarttık efendim 

BAŞKAN — «Taksimetrelerin hangi il ve ilçeler
de hangi 'tarihten itibaren, takoğrafların öncelikle 
hangi cins araçlarda hangi tarihten itibaren kullanı
lacağına ilişkin esas ve ayrıntılar yönetmelikte göste
rilir» cümlesini sileceksiniz. Yalnız bunu not alınız, 
sonra geçici madde olarak hazırlarsınız. 

Madde üzerinde başka söz isteyen var mı? Yok. 
31 inci maddeyi bu değişiklikle oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum : 
Adres değiştirme ve araçlar üzerindeki değişik

likleri bildirme 
MADDE 32. — Araçlar üzerinde yönetmelikte 

belirtilen şekillerde yapılacak her türlü değişikliğin ve 
adres değişikliklerinin işleten tarafından otuz gün 
içinde tescili yapan kuruluşa bildirilmesi zorunludur. 

'Bu madde hükmüne uymayanlar iki'bin lira para 
cezası ile cezalandırılırlar. 

Üzerinde teknik değişiklik yapılan araçlar, deği
şikliğin şartlara uygun olarak yapıldığı belgelenip 
bu durum ilgili tescil 'bürosunda tescil edilinceye ve 
trafik belgesine işleten tarafından yazdırılıncaya ka
dar trafikten menedilir. 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

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

özelliği olan, başka ulaşım sistemleri ile taşınması 
mümkün olmayan ve taşıma sınırını aşıp da taşın-
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ması zorunlu olan yüklerin taşınması için, Karayol
ları Genel Müdürlüğünden izin alınması zorunlu
dur. 

BAŞKAN — Bunlar ne gibi şeylerdir? 
FUAT YÜZBAŞIGİL (Karayöllarr Genel Müdür

lüğü Temsilcisi) — Arz edeyim efendim. 
Bazı yükler vardır, ağırlık 'bakımından, gabari ba

kımından 'bölünmesi mümkün değildir; ama bu gibi 
yüklerin de karayoluyla taşınması zorunluluğu var
dır. Bu gibi yükler karayollarında taşınırken, gerek 
gabari 'bakımından, gerekse dingil yükleri bakımın
dan, gerek karayollarına gerekse sanat yapılarına 
zarar vermeyeceği Genel Müdürlüğümüz tarafından 
tetkik ediliyor, zarar vermesi mümkünse bazı önlem
ler alınıyor ve o önlemlere göre o yüklerin karayol
larında taşınması sağlanıyor. 

BAŞKAN — Bilhassa fabrikalardaki o büyük ge
reçlerin taşınması gibi. 

FUAT YÜZBAŞKHL '(Karayolları Genel Mü
dürlüğü Temsilcisi) — Evet büyük ve sökülmeyen 
yükler efendim. 

ÜRAM1RAL NEJAT TÜMER — Ekseri kara
yollarında bu yükler için geçici tertibat alınıyor; hem 
Karayolları Genel 'Müdürlüğünden, hem trafikten 
müsaade alınmak suretiyle. 

BAŞKAN — 33 üncü madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler,.. 
Etmeyenler... Kabul «dilmiştir. ' 

34 üncü maddeyi okutuyorum : 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Araçların Muayenesi ve 'Muayeneye Yetkili Kuruluşlar 
Araçların muayenesi 
MADDE 34. — Trafiğe çıkarılacak motorlu araç

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

Motorlu araçların muayenelerinin, yönetmelikte 
belirtilen süreler içinde yaptırılması zorunludur. 

Muayene süresi dolmasa bile kazaya karışması 
sonucu yetkili zabıtaca muayenesi gerekli görülenler 
ile üzerinde değişiklik yapılan veya sahip değiştiren 
araçların ayrıca özel muayenesi zorunludur. 

Karayollarında kullanılmakta olan araçların, tek
nik şartlara uyup uymadığı trafik zabıtasınca kont-

/ rol edilerek her an muayeneleri yapılabilir . 
Muayene süresi geçirilen veya sahip değiştirme 

hali hariç, özel muayene yaptırılması zorunlu olduğu 
halde yaptırılmamış araçları kullanan sürücüler bin-
beşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — 34 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. " 

Buyurun »Sayın Tümer. 
ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Efendim, araç

ların sahip değiştirdikçe özel muayenesinin zorunlu 
olmasının sebebi ne acaba?. Nasıl olsa altı ayda bir 
muayene edilecek. 

Zaten, maddenin son fıkrasında da, «sahip değiş
tirme hali hariç» diye onu cezanın dışında bırakmışız. 
O kadar normal bir şey ki efendim; her sahip değiş
tirdikçe böyle muayeneden geçmesi bir sürü forma
liteleri, bir sürü işlemleri doğurur. 

Acaba, yarın otomobil adedimiz birkaç milyonu 
bulursa nasıl başa çıkarız?. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETtNER 
— Sayın Cumhurbaşkanım, ben de Sayın Komutanı
mın kanaatindeyim. Biz de bunun üzerinde durmuş
tuk; ama mütemadiyen önerge vermeyelim diye öner
gemizi buraya koydum; aynı görüşteyim. 

Arz ederim. 
ÖRAMÜU&J NEJAT TÜMER — Gittikçe zor-

laşürıyoruz ve «yönetmelikle belirtilen süreler içinde 
yaptırılması zorunludur» diyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETtNER 
— Vatandaşa munzam iş çıkartıyoruz. 

HAKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOÖLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaş
kanım, her sahip değiştirmede yapılan bu işlemler. 
.sırf motor, şasi numaralarının bir daha gözden ge
çirilmesi ve kaçak araç satışının önlenmesi içindir. 
Bunlar, özellikle bu işlem sırasında meydana çıkmak
tadır. Trafikteki kontrollerde bu bulunamıyor, tek
nik bakımdan rakamlar görülemiyor. Bu özel muaye
nede, elektronik sistemler içinde yapılan bakımda; şa
si numarası, motor numarası kazınma mıdır, motor 
açılma mıdır, tespit ediliyor. 

BAŞKAN — Normal muayene kaç ayda bir yapı
lıyor; altı ayda bir değil mi?. 

KEMALETT1N ERTAN içişleri Bakanlığı Tem
silcisi) — Dört ayda ve altı ayda bir efendim. 

BAŞKAN — Diyelim ki, altı ayda bir. Birisi bu 
muayenesini şimdi yaptırdı, iki ay sonra da sattı. Na
sıl olsa normal zamanında, yani dört ay sonra kont
role gidecek, o zaman baksın. Niçin sattığı zaman 
tekrar bir muayeneye gidiliyor?. 

HAKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOÖLU 
(İçişleri Komisyonu Başkam) — Satın alan, kaçak 
araba almış olmasın diye efendim. Kaçak araba sa
tın alırsa hapse atılıyor. 

— 335 — 
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ORAMİRAL NEJAT. TÜMER — Efendim, sa
tın alırken zaten alanın elindeki belgelerde motor nu
marası, şasi numarası yazılıdır; alan bu kadar cahil 
değil ya, nasıl olsa motora bakacak, «bunun numara
sı farklı, niye alayım» diyecek, aynı numara değilse. 

HÂKİM AUBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Efendim, o numara
ların sahte olup olmadığını bazen birçok bilirkişi an
layamıyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETINER 
— Sayın Cumhurbaşkanım, çok istisnaî haller ve ki
şiler için lüzumsuz yere birçok namuslu vatandaşı; 
«yok özel muayene için git, yok bunun için git, bel
ge al, makbuz al» diye oylayacağız. Yani, bürokrasi 
dediğimizin bir örneği de bu olacak. 

Arz ederim. 

•BAŞKAN — Evet, bu durumda «Muayene süresi 
dolmasa 'bile kazaya karışması sonucu yetkili zabıta
ca muayenesi gerekli görülenler, ile üzerinde değişik
lik yapılan araçların ayrıca özel muayenesi zorunlu
dur» .diyecek ve o aradaki «veya sahip değiştiren» ke
limelerini sileceğiz. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Gereksiz; çünkü ticarî araçlar dört 
ayda, öbürleri ise altı ayda bir muayene ediliyorlar. 

BAŞKAN — Evet, maddemin Üçüncü fıkrasında
ki «veya sahip değiştiren» kelimeleri silinecek. Bir de, 
son fıkradaki «veya sahip değiştirme» kelimeleri sili
nerek «Muayene süresi geçirilme haili hariç» diye de
vam edecek. 

IBuyurun Sayın Balatlıoğlü. 
HÂlKfM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 

(İçişleri Komisyonu Başkamı) — Sayın Cumhurbaş-
kanıım, bu yemi kamuna göre trafik muayenelerimin sü
releri araçların yaşına ve yapışıma göre asgarî üç yıl 
olarak düzenlendi. 

Bu halliyle, araba üç yul kontrolden uzak olacak. 
BAŞKAN — Üç yıl olur mu hiç; «dört ile aıl'tı ay» 

•diyor. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yönetmelikle 

belirlenecek. 
IİÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 

— Üç yıl çok fazla Sayın Cumhurbaşkanıın, aslm-
da daha tespit edilmedi. 

BAŞKAN — Bemim 'bildiğim trafik muayenesi al
tı ayda birdir; üç senede bir olur mu hiç? Diyelim 
ki bu süre bir sene. Muayene yaptırdım, aradan iki 
ay geçtikten sonra sattım; satım alan kişi (bir daha 
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muayeneye götürecek. Bunilar fuzuli şeyler. Kaçak
çılığı hu tedbirlerle önleyemeyiz. O kaçakçılığı yapa
cak kişi, arabayı muayeneye sokmaz, yollarını bulur, 
başka şekilde halleder işini. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, her 
muayenemin o kadar çok maddî tarafı vardır ki; Şo
förler Cemiyeti alıyor, Trafik Malul Polisler Derne
ği alıyor, şu alıyor, bu -allıyor. 

'BAŞKAN — Yani, üç - beş kötü inlaan yüzün
den herkesi rahatsız ediyoruz; işte bürokrasi bu, bi
ze şikâyet edilen esas konu hu; 1 000 kişiden 10 kişi 
böyfle bir şey yapıyor, 990 kişiyi .rahatsız ©diyor. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Bunu yakala
mak lazım. 

'BAŞKAN — Yoksa, bunlar zaten başka türlü 
yolunu bulur, para vererek yaptırır, başka yollarla 
yaptırır. Normal gidip de orada muayenesini yap'tır-
maız4 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Sayın Cumhurbaşkanım;, teknik arkadaşlardan aldığım 
bilgiye göre, ıen altta, ison fıkradaikü kısmın, «Muaye
ne süresi geçirilen veya özel muayene yaptırılması 
zorunlu» şeklimde olması gerekiyor. 

•BAŞKAN — «Muayene süresi geçirilen veya özel 
muayene yaptırılması zorunlu olduğu halde yaptırıl
mamış araçları kullanan is'ürücüler binbeşyüz lira pa
ra cezası ile oezalaındıırıilırlar.» 

Evet, doğru-
'Bu değişiklik üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? Yoktur. 
Bu değişiklik halliyle 34 üncü maddeyi oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3'5 inci maddeyi okutuyorum : 
Muayeneye yetkili kuruluşlar 
MADDE 35. — Araçların muayeneleri, Karayol

ları Genel Müdürlüğüne ait muayene istasyonlarında 
veya bu kuruluş tarafımdan işletme belgesi ile yetki 
verilen gerçek veya tüzelkişilere ait muayene istasyon
larında yeterli makime ve gereçlerle ve yetkili 'kılman 
görevlilerce yapılır. 

Araçların özel muayeneleri ile yeni tescil veya 
devir işlemleri için gerekli muayeneler ve motor -
şasi numairaiariımın tespitleri sadece Karayolları Ge
nel Müdürlüğünün muayene birimlerinde yapılır. 

Askerî araçlarla, raylı sistemle çalışan veya iş 
makinesi türünden araçların muayeneleri yönetmelikte 
belirlenen esaısllara göre tescilimi yapan kuruluşlarca 
yapılır, 
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Muayene losyonlarında bulunacak ımakine, araç, 
gereç ile personelin nitelikleri, (işletme, çalışma ve de
netleme usulleri ve 'işletme belgesi ile yetki verilen 
muayene istasyonlarında alınacak ücretin tespiti' ile 
diğer şartlar ve esaslar Bayındırlık Bakanlığınca çı
karılacak yönetmelikte gösterilir. 

Karayolları Genel Müdürlüğünce işletme belgesî 
ite yetki verildiği 'halde, yönetmelikte beErtilen işlet
me şaftlarına uymayan ve muayeneleri gerektiği se
kilide yapmayan muayene istasyonu işletenleri, bes-
bin liradan ranbin liraya kadar haflif para cezaisi ile 
işletme 'belgelerinin yedi gün geri alınması, .tekrarın
da onbin liradan yirmıîbin liraya kadar hafif para ce 
za!sı ile işletme belgelerinAn onbeş 'gün geri alınması 

. (İkinci tekrarında 'ise yirmîbin liradan otuzbin lira
ya kadar 'hafif para cezası ve işletme belgelerinin sü
resiz iptal cezası ile cezalandırılırlar. 

•istetme belgesii geçici olarak geri alındığı hald"3 

geri alma süresi içinde muayene yapan muayene istas
yonu işletenleri oribin liradan yirmilbin liraya kadar 
hafif para cezası ile cezalandırılırlar ve işletme belge
leri süresiiız iptal edilir. 

BAŞKAN — Bu muayeneler Karayolları Genel 
Müdürlüğünce yapılıyor, değil mi? 

FUAT YÜZBAŞIÖÎL (Karayolları Genel Mü
dürlüğü Temsilcisi) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Bu yönetmelik de «Bayındırlık Ba
kanlığınca» hazırlanacak zaten. 

Bundan evvelki 34 üncü madde, «Motorlu araç
ların muayenelerinin yönetmelikte belirtilen süreler 
içinde yaptırılması zorunludur» diyor. 

Bu maddedeki «yönetmelik» Karayolları Genel 
Müdürlüğünün çıkaracağı . yönetmelik midir, yoksa 
İçişleri Bakanlığının çıkartacağı yönetmelik müdir? 

ORMAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
İzin verirseniz 13'6 ncı mıaddeyi oküyabilirmliyim efen-
düra? 

BAŞKAN — Evet, 
ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 

«MAIDDE 13'6. — Bu (Kamunla ilgili Karayolları 
Traiflk Yönetmeliği, ilgili baıkanMdiarın görüşü alın
mak suretiyle İçişleri Bakanlığının koordinatörlüğün
de, Bayındırlık ve Ulaştemıa Bakanlıklarınca müşte
reken, bu kanunda çıkarılması öngörülen diğer yö-
netimeliMer ilgili 'bakanlıifelaırca kamunun yayıimı ta
rihinden İtibaren ıbir yıl içinde çıkarılır ve Resmi Ga
zetede yayımdanır.» 

BAŞKAN — Evet, orada «ilgili bakanlıklarca» 
detmiş, anlaşıldı. 
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35 inci madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı? -

Buyurun Sayın IBaşkaynak, 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Tutanağa geçmesi açısından arz edi
yorum efendim. 

Şimdiye kadar bu teknik muayeneleri devlet ya
pıyordu; bundan böyle devletin yanında özel sektör 
de Karayolları Genel Müdürlüğünün müsaadesiyle 
muayene yapabilecek. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Acaba, ikinci paragraftaki «devir iş
lemleri için gerekli muayeneler» kısanının silinmesi ge
rekmez imi? 

BAŞKAN — Demiin söyledikleri işte oydu; devir 
işleminden isıonra yapılan muayeneyi' kastediyor, değü 
mi? 

HÂİKÎM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(tçişleTi Komisyonu Başkanı) — Bu muayeneyi sa
dece Karayoları Genel Müdürlüğü yapacak, özel sek
töre veremeyecek. 

BAŞKAN — Devir işleminden sonraki muaye
neyi kaldırdık. Onun için orada «devir işlemleri «içlin 
gerekli muayeneler» olacak ma, olmayacak mi? 

ISEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Yukarıda vazgeçildiğine göre, bu
rada da silinmesi gerekmez mi? 

BAŞKAN — «Araçların özel muayeneleri 'ile yeni 
tescil işlemleri» sekinde olması lazım, «devir işlem
leri İçin gerekli muayeneler» şeklinde değil. 

SEDAT GÜNERAL (MİM Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — O zaman «yeni- tescil işlemleri için» 
şeklinde olacak ve «veya devir» kelimeleri silnecek. 

BAŞKAN — Evet, sadece «veya devir» keimeie-
ri silinecek. 

35 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Sayın Cumhurbaşkanım, «yedi» kelimesinin yeri
ne «Ük» desek daha üsalbetM olmaz mı? 

KAİKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) —• Katılıyoruz efen
dim; çünkü kanunda -sistem itibariyle «ilk» tescil 
var, sonraki tesciller var, 

BAŞKAN — «Özel muaıyeneleriyle ilk teşci» de
ğil mi? 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 

- * 3 3 7 — 
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BAŞKAN — Peki, «yeni» kaimesini «ilk» ola
nak düzeltelim, 

35 linçi madde üzerinde başka söz almak ilsteyen 
var mı? Yoktur. 

Maddeyi bu değişik şekliyle oylarınıza sunuyo
rum : Kalbini ederier... Etmeyenler... Kabul edülimiş-
tir« 

36 ncı maddeyi Okutuyorum : 
BEŞİNGl KISIM 

Sürücü Belgeleri ve Sürücüler 
Sürücü heîgesi alma zorunluluğu 
MADDE 30. — Motorlu araçların, Suruç'u bölge

si sahibi olmayan kişüler tarafından karayoilanında 
sürülmesi ve sürülmesine İzin verilimeisi yasaktır. 

Araçlar, bu Kanunda sınıfları belirtilen sürücü 
belgelerine saih'ip sürücüler ile ikli veya çok taraflı an-
laşmallara göre Sürücü belgesi (bulunan veya geçerli 
uluslararası sürücü belgesi olan kişilerce sürülebilir. 

Sürücü belgesine saihlip olmadan araç süren Ve sü
rülmesine izin verenler, beşbin liradan onibin İraya 
kadar 'hafif para ve onbeş günden .iki aya kadar ha
fif hapis cezası, tekrarında1 onfhin liradan yirmiibin li
raya kadar hafif para ve ik'i aydan altı aya kadar 

hafif hapis cezası ile cezal'aındırıirlar. 
BAŞKAN — 3'6 ncı madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
37 inci maddeyi okutuyorum : 
Sürücü jbefllgösJi alması zorunlu olmayanlarda ara

nacak ışartlar 
MADDE 37. — Sürücü bölgesi almaları zorunlu 

olmamatola beraber; 
Bisiklet kullananların 11, motorsuz taşıtları kul-

lananlaır ile hayvan sürücülerinin 15 yaşını bitirmiş 
olmaları, bedensel ve ruhsal bakımdan sağlıklı- bu-
lunma'ları zorunludur. 

Durumları bu madde hükmüne uymayanlara araç 
kuşandıran ve hayvanları tevdi edenler binbeşyüz li
ra para cezaisi ile cezalandırılırlar.. 

'BAŞKAN — Niye hayvan sürücüleri için 15 yaş 
dedik? Köylerde çok kimse kullanır yani, araba sür-
mesii bir iş değildir İki. 

HÂİKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(tçişllerii Komisyonu Başkanı) — Karayoluna çıkma
sı 'hainde efendim, 

BAŞKAN — Köy yollundan gidiyor, o da kara
yolu sayıür, 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
{[içişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşka
nım, büyük tehlike oluyor, arabaya sahip olamıyor, 
aniden yola çikarıveriyor. Karayolundaki aralbalarda 
birbirine giriyor o vakit. 

BAŞKAN — Bisiklet kullanana niye 11 dedik; 
o da küçük? 

(HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(içişleri Komisyonu Başkanı) — Bisikleti zaten ka
rayoluna çıkarmıyorlar, ısofcak arasında kullandiiırıyor-
lar, 

BAŞKAN — Ya çıkarsa?., 
OR AMİRAL NEJAT TÜMLER — Ara sokak da 

karaydu, 
BAŞKAN — Eğer bu 11 İse, ötekinin de 11 olma- , 

sı lazım. Diğeri 15 ise bununda 15 olması lazım. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER ©AŞ-

KAYNAK (Hukuk işleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkamı) — Veya likisi de 1'2. 

BAŞKAN — Yahut ikisi de 12. 
Zalten bisikleti kimse almıyor ya, Sokak araların

da falan da geziyorlar Ibunlarla. 
HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 

(içişleri Kbmiısyonıu Başkanı) — 11 yaşında olan hiç
bir çocuk Kızılay'a falan çıkamaz. 

ORGENERAL TAHSlN ŞAHİNKAYA — «*Bi-
siklet» kdimesini hiç kulaınmadan, «motorsuz taşıt
ları kullananlar» diyeİm efendim. «Motorsuz taşıtlaırı 
kullananlar ile hlayvan sürücülerinin 15 yaşını bütirmiş 
olmaları» diyelim, «lb'i!s!iklle!t»d koymayalım efendim. 

BAŞKAN — Zalten «motorsuz taşıtlar» deyince, 
bunun içine 'bisiklet de girmez mi? 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(tçişterli Komisyonu Başkanı) — Giriyor efendim. 

IBAŞKAN — Tamam; o zaman oraya neden ayrıca 
«bisiklet» dedik? 

«Bisiklet kullananların 11» (ibaresini çıkaralım ora
dan. «Motorsuz taşıtları kullananlar ile hayvan sü
rücülerinin 14 yaşını bÜtirîmiiş olmaları» diyelim. 

15 yaş.çok geldi bana. Köylerde ralhat kullanırlar 
o arabayı. Zaten onlar karayollarına çıkmaz. 

Yani bu 15 yaş beynelmilel bir kural mıdır, yok
sa biz mi koyduk? Nereden çıkardık; niye 14 değil 
de 15; niye 12 değil ide l'l? 

FAHRİ GÖRGÜLÜ (içişleri Bakanlığı Temsilci
si) — 5fayın Oulmhıurbaşkanımı, aslında kendimiz koy
duk. Bisikletlerle, ilgili hüküm kalkarsa... 
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BAŞKAN — Olmadı bu o zaman; milletlerarası 
bir kurala uymak lazım. 

FAHRÎ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı Temsilci
si) — Bisikletlerle ilgli büküm kalkarsa, bu takdir
de büstilclet kuiHananlların yaşım 15 yaşa, ya da 14 yaşa 
çıkarmış oluyoruz. Haillbuki daha küçük yaşta bisik
let kulHanılıyor. Haltta'başka ülkeleride yaş tahdidi 
çok dalhıa aşağıllarda Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Yedi yaşında bisiklete biniyor. 
FAHRÎ GÖRGÜLÜ içişleri Bakanlığı Temisilci-

gi) _ Yanı İH yaş ikaydım kaldırırsak, 15*e çıkıyor 
bu sefer, daha da büyüyor. 

'BAŞKAN — îyi işte, ben de onun dçin sordum. 
İlmî bir şeyi var >mı bunun, milletlerarası bir yaş sı
nırı var mıdır ki biz bunu koyduk? Böyle ceffelka
lem 11 olmaz. 

NECDET ADIBELLÎ (içişleri 'Komisyonu Üyesi 
- İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaş
kanını, aslında keşlin olarak hangi ülkelerde yaş nis
petlerinin ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak şu var ki, 
Batı ülkelerinde bizden daha aşağı bir yaş haddi uy
gulanıyor. Yani ilkokula giden öğrenciler rahatlıkla 
kullanabiliyorlar. 

BAŞKAN — Tabiî, tabiî. 
NECDET ADIBELLÎ (içişleri Komisyonu Üyesi 

- İçişleri Bakanlığı Temsilciiisi) — Yalnız ne var ki, 
bisiklet kullananların yaşını ll'den 1'5'e çıkardığımız 
takdirde 'mahalle aralarında... 

BAŞKAN — ll'den 15'e çıkaralım demiyorum 
ben efendim. 11 de çok geldi bana diyorum, 7 yaş 
falan olabilir, ilkokula giden çocuklar bisiklete bini
yor sokalkteda. Şimdi böyle 11 dedik mi, onların 
hepsi cezaya çarptırılacak; toparlar gö'türür zabıta 
onları. 

Sonra köyden köye gidenken çocuklar rahat ara
ba kuManırlar. Hayvan 'güderler, her şeyi kullanırlar 
yanli. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Bisik
leti 8 yapalım, öbürünü de 12 yapalım efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 

(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaş-
kanıım, bir bisikletli çocuk bir diğer çocuğa çarpar
sa onun ceza ehliyeti olmuyor, ll'den de aşağıya in-
dirdlinite mi hiç ceza ehliyeti olmuyor. Yani bisiklete 
biniyorken vurdu bir diğer çocuğa ve onun ölümüne 
sebep öldü; ceza ehliyeti yok. [ 

BAŞKAN — ll'den mi başlıyor? I 
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HÂİKİÎM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet efendim, ll'den 
başlıyor. O nedenle böyle yazıdık efendim. 

'BAŞKAN — Tamam,N şimdi öldü. Yani, «nereden 
çıktı bu; niye 12 değil de 11 dediniz» dedim. Anla
şıldı. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — O 
zaman küçük çocuklar hiç bisiklete binemez efendim; 
8 - 9 yaşındaki çocuklar binemez. 

IBAŞKAN — (Biner, biner de cakldeye çıkamazlar. 
Araida sırada toparlaırlar buruları. 'Ben görürüm; bir 
sürü bisiklet toplamışlardır, plakaları yoktur bir kıs
mının* 

ORGENERAL TAHStN ŞAHİNKAYA — Evet, 
ıtoparlarilar hepsini. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — O zaman hepsi 11 olsun müsaade 
ederseniz. 

' ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Tabiî 
efendim. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Köylü çocuğu da 11 yaşında zaten 
araba kullanıyor. 

'BAŞKAN — öteki de 13 olsun. «Bisiklet kulla-
nanlkrın 11, motorsuz taşıtları ku!ılıananlar ile hayvan 
'sürücülerinin 13 yaşını bitirmiş olmadaki» düyelim. 

15'i 13 olarak düzeltelim. 
37 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 

Yok. 
37 nci maddeyi, yapılan bu değişiklikle birlikte oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Btmeyen'ler... 
Kabul edilmiştir. 

38 inci maddeyi okutuyorum : 
Sürücü belgeisii sınıflan 
MADDE 38. — (Sürücü belgeleri, kufenılacak 

araçların cinslerine ve gruplarına göre aşağıdaki sı
nıflara ayri'imıştır. 

«A!» 'Sınıfı Sürücü Belgesi, 
Motorlu bîsüklet kullanacaklara, 

«A2» Sınıfı Sürüdü Belgesi, 
Motosiklet Mtanacakliaıra, 

«B» Sınıfı Suruç'u Belgesi, 
Otorrtdbi'l, minibüs veya kamyonet kulana-

caklara, 
«C» Sınıfı Sürücü Belgesi, 

Kamyon kullanacaklara, 
«D» Sınıfı Suruç'u Belgesi, 

Çekici kullanacaklara, 
<sE» Sınıfı Sürücü Belgesi, 

Otobüs kulLknaeakkra, 
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«F» Sınıfı Sürücü Belgesi, I 
Lastik tekerlekli traktör kulanacakllara, 

«G» Sınıfı Sürüdü Bölgesi, 
İş makinesi türünden motorlu araçları fcuia-

nacaiklara, I 
«dH» 'Sıralı Sürücü Belgesi, 
Özel tertibattı olarak, imal, tadil veya teçhiz edil

miş motosiklet veya otomobil türünden araçları kul
lanacak hasta veya sakatlara, 

«tfC» Sınıfı Sürücü Aday Belgesi, 
Yönetmelikte belirtilen şartlar ve esaslara 

göre, sürmeyi Öğrenmek isteyen sürücü adaylarıma, 
Verilen sürücü bölgeleridir. 
Uluslararası Sürücü Belgesi, 
iki veya çok taraflı anlaşmalar uyarımca, sınıf

larına göre araç 'kullananlara belli süre ile verilen bel
gedir., . 

BAŞKAN — 38 indi madde üzerimde söz almalk 
isteyen?.. Ydk. 

Maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

39 uncu maddeyi okutuyorum : 
ISürüdü belgelerine ant esaslar 
'MADDE 39. — Sürücü belgelerine ait esaslar şun

lardır; 
ıa) Araç'ları kullanma yetkisi : 
L Aa, F, G ve H sürücü belgeleri (ile yalnız kem- I 

di sımıflarında'ki araçlar, I 
İ4 A2 sınıfı sürücü bdlgesi ile Ax, 
3, ;B sınıfı sürüdü belgesi ile F, 
4, C sınıfı sürüdü belgesi ile B Ve F, 
5, D sınıfı sürücü belgesi ile C, B ve F, 
•6. E sınıfı sürüdü bdlgesi ile B, C, D ve F,.' 
Sınıfı sürücü belgeleri İle kullanılan araçlar da sü- I 

rüîebilir. 
Sürücü belgesi sahiplerinin "sürüdü belgesinin sı- I 

rafına göre sürmeye yetkili oldukları aracılar dışıım-
daki araçları sürmeleri yasaktır. I 

b) Römork takarak taşıt kullanma : I 
B, C ve E sınıfı sürücü bdlgesi sahipleri, araçla- I 

rina en çok yüklü ağırlığı 750 Kg.'a kadar olan I 
(750 Kg. dahil) hafif römork takarak: da kullanabi
lirler. 

Yüklü ağırlığı 750 Kg.'1 geçen römorkları taşıt
larıma takarak kullanmak isterlerse ayrı bir sınavdan I 
geçürilirler ve ıromorMUu taşıt kullanabilecekleri belge- I 
ilerime İşlenir, I 

c) Sürüdü belcelerinin geçerlilik süresi : 
Sürücü belgelerinden <K) sınıfı sürücü aday bel- I 

gesi altı ay geçerlidir. Diğer sürücü belgelerimin yö- j 
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metmelikte beiirffien Süre ve esaslara göre vize edil
mesi veya içişleri Bakanlığınca gerekli görüldüğünde 
değiştirilmesi zorunludur. 

(G) sınıfı sürücü belgesi alacak olanlarda ara
nacak özel şartlar ile uluslararası sürücü belgelerinin 
veriliş şartları yönetmelikte gösterilir. 

Bu maddenin ı(c) bendi hükmüne aykırı olarak vi
ze edilmemiş. Sürücü belgesi ile araç kullananlar iki-
bin lira para cezası, 

(a) ve (b) bentlerindeki hükümlere uymayan sü
rücüler ile bunlara araç kullandıranlar ikîbin İradan 
beşbin liraya kadar hafif para cezası ile on günden 
torik güne kadar hafif hapis cezası, tekrarımda beş-
bin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ile 
onbeş günden iki aya kadar hafif hapis cezası ve sü
rüdüler sürücü belgelerinin on günden bir aya kadar 
geri alınması cezası ile cezalandırıkrlaır. 

'BAŞKAN — 39 uncu madde üzerinde söz almak 
İsteyen var mı? 

'Buyurun efendim. 
ÎÇlŞLERÎ BAKANI SELAHATTlN ÇETlNER 

— Sayın Cumhurbaşkanım, 39 uncu maddenin birimci 
fıkrasının (c) bendimden sonra, ikindi fıkra olarak; 
«vize edilmemiş sürüdü belgesiyle araç 'kullanjmak ya
saktır» fıkrasının eklenmesini arz ediyorum. 

BAŞKAN — Yani, «c) Sürücü belgelerinin geçer
lilik süreSbnden sonra mı? 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTlN ÇETlNİER 
— Evet; onum altıma satırbaşııyHa başılayaraik yeni bir 
fıkra olarak girecek ıSayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Cezası?.. 
İÇIŞLER! BAKANI SELAHATTIN ÇETINBR 

— Cezası, sondan bir evvelki fıkrada var efendim; 
<<̂Bu maddenin (c) bendi hükmüne aykırı olarak vize 
edilmemiş sürüdü belgesi ile araç kullananlar ikibin 
lira para cezasıyla cezalandırılır» diyor. 

BAŞKAN — Zaten koymuş onu o. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTlN ÇETtNER 
— Koymuş arnıa, bunu oraya koymamızda yarar vaır. 
Gerekçesi de Sayın Cumhurbaşkanım,; yenli Jtasany-
la ceza puanlaması sistemi getirildiğinden, puanı dolan 
sürücülerim ehliyetinin geçici olarak gem allunmasıni 
sağlamaktır. İptal edilmiş olduğu halde geri alına
mamış ehliyetname ile araç kullanılmasını önlemek, 
sabite olarak düzenlenmiş ehliyetnamelerle araç kul-
llanıilmaisını önlemek. 

(BAŞKAN — içişleri Bakanımıizın yenli bir fıfcra 
eklenmesi hususundaki teklifine Komisyon ne diyor 
efendim? 
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HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER B A Ş -
KAYNAK (Hukuk İşledi, Kanunlar ve Kaırarlar Dai
resi Başkanı) — Kaltııluyoruz efendim, 

Aslında aşağıda (a), (ib), (c) diye vatr amaw evvela 
yasağı getirelim sonra cezayı vermiş o'ladım ddıyoriar, 
alabilir efendim. 

BAŞKAN — Ceza .dolaylı olarak söyleniyor, ama 
bir yasak koymalk lazım. 

Şimdi <c) bendinin sonuna satırbaşı yaparak yeni 
bir fıkra olarak şunu yazıyoruz; «Vize edilmemiş 
sürücü belgesiyle araç kullanmak yasaktır.» 

Başka s'öz almak isteyen var mı efendim?. Yok. 
39 uncu maddeyi yapılan bu ilaveyle birlikte oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

40 inci maddeyi okutuyorum : 
Yabancıların ülkelerinden ve Türk vatandaşlarının 

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

ait esaslar : 
a) Türk vatandaşlarının dış ülkelerden aldıkları 

geçerli sürücü belgeleri, 41 inci maddedeki şartlar ara
narak sınavsız olarak karşılığı veya dengi sürücü 'bel
gesi ile değiştirilir. 

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

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

Yabancıların, sürücü belgelerinin değiştirilme esas
ları ve millî ehliyetnameleri ile ülkemizde tescil edil
miş araçları kullanabilmelerine ilişkin esaslar yönet
melikte gösterilir. 

BAŞKAN — 40 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. 

Buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTÎN ÇETİNER 

— Sayın Cumhurbaşkanım, Hasan Pulur'un bir ma
kalesi çıkmıştı; bir trafik polisi, «bu araba sana ait 
değil, sen kullanamazsın» demiş. Bilmiyorum o ma
kaleyi zatı âliniz okudunuz mu?. 

BAŞKAN — Hayır okumadım. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTÎN ÇETİNER 

— Tipik bir olay olmuş; «sen beraberinde getirme

din bu arabayı, başkası getirmiş, sen kullanamazsın» 
diye mani olmuş polis. 

Buraya «"beraberinde getirdikleri, yabancı plakalı» 
diye ekleyerek düzeltsek veyahut «beraberinde getir
dikleri yabancı plakalı» diye değiştirsek, bu yanlış 
uygulamalara mani olabiliriz. 

BAŞKAN — (a) fıkrasını diyorsunuz?. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTÎN ÇETİNER 

— Evet efendim, (a) fıkrasını arz ediyorum. 
BAŞKAN — «Yurda geçici olarak gelen yabancı 

sürücü belgeli Türk vatandaşları, cinsi için geçerli sü
rücü belgeleri ile beraberlerinde getirdikleri veya Tür
kiye'de kayıt ve tescil edilmiş taşıtları kullanabilirler.» 

Bu «beraberinde getirdikleri» deyimi, zaten onun 
içinde var, «beraberinde getirdikleri araçları» demek
le onu kastediyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTÎN ÇETİNER 
— Bera'berinde getirmiş, ama diyor ki, «Arabayı sen 
getirmemişsin.» 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — «... beraberin
de getirdikleri veya getirttikleri» olacak. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTÎN ÇETİNER 
— «... beraberinde getirdikleri yabancı plakalı araç
ların» demek lazım. 

BAŞKAN — O zaman kendisinin getirdiği oluf. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTÎN ÇETİNER 

— ıSayın Cumhurbaşkanım, kendi arabası olmuyor, 
başkasının arabasını getirmiş, oluyor. Polis «Hayır, 
bu araba sana ait değil, 'kullanamazsın» diyor. Ya
ni, Hasan. Pulur'un makalesini okuyanlar vardır tah
min ediyorum; tipik bir olay olmuş. Tabiî oradaki 
polisin takdlirsizliği ama, bir fıkraya da sebep olıhuş. 

BAŞKAN — Eskiden bu kayıt var mı idi?. Bu 
kanunu şimdi yeni çıkartıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTÎN ÇETİNER 
—• O vakit rahat getiriyordu, şimdi «beraberinde ge
tirdiği» diyoruz. Beraberinde getirmemişse, başkası
na ait ise... 

BAŞKAN — Beraberinde getiriyor, tamam, «ken
disine ait» demiyoruz ki, «'beraberinde getirdikler! 
veya Türkiye'de kayıt ve tescil edilmiş taşıtları kul
lanabilirler» diyoruz. «Beraberinde getirdikleri» ifa-
desindeki maksat «kendisine ait» demek değildir. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTÎN ÇETİNER 
— «Getirdikleri» diyelim. 

BAŞKAN — Zaten, «beraberinde getirdikleri» di
yoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTÎN ÇETİNER 
— «(Beraberinde getirdikleri» yani, mülkiyeti 'kendisi
ne ait imiş gibi... 
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BAŞKAN — Hayır; öyle bir 'kayıt yok, «mülki
yet» tabiri 'burada yok. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Yani, «yabancı plakalı» der isek mahzurlu olur 
mu?. 

'BAŞKAN — Hayır, desek de «beraberinde getir
dikleri yerli» demiyoruz ki... 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— «Yerli» kelimesini sonra söylüyoruz. 

BAŞKAN — «Veya Türkiye'de kayıt ve tescil edil
miş taşıtları kullanabilirler» diyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Şimdi, iki türlü taşıt var; bir, yabancı plakalı 
taşıt var, bir de Türkiye'de 'kayıt ve tescil edilmiş ta
şıt var. 

BAŞKAN — Eğer böyle 'bir şey oluyor ise oraya 
koyalım, «veya beraberinde getirdikleri yabancı pla
kalı veya Türkiye'de kayıt ve tescil edilmiş taşıtları 
kullanabilirler.» 

Oldu mu?. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTtN ÇETİNER 

— Oldu Sayın Cumhurbaşkanım, sağ olun. 
BAŞKAN — Oraya «getirdikleri yabancı plakalı» 

ifadesini ilave ediniz. Komisyonunda kasti bu. Zaten, 
değil mi?. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Evet efendim, yalnız çok dar anlaşı
lıyordu, beraberinde getirme zorunluluğunu arıyor 
mutlaka, beraberinde getirmemiş ise, direksiyonda 
oturuyor ise, «Sana ait değil» diyor, «Belgelerine ba
kayım» diyor, trafik kaydına bakıyor ve «Senin değil, 
Ahmet'in üzerinde kayıtlı, bunu kullanamazsın, an
cak Ahmet kullanır» demiş ve doğru. Bu yazılışta 
trafik polisine 'bu imkânı veriyor. Ama şimdi, «ya
bancı plakalı veya Türkiye'de tescil edilmiş» denince 
pürüz kalkıyor. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Beraberinde getirdiği şartı kime ait?. 
Beraberinde getirdiğinden kasıt, yine mal sahibi. 

BAŞKAN — Hayır, «mal sahibi» demiyor, «be
raberinde getirdikleri», başkasının da olabilir, bera
berinde getiriyor. «Beraberinde getirdiği» demek, ken
di malı mı demektir?. Ben öyle anlamam. 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLlOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaş
kanım, arkadaşının arabasını da alır gelir. 

BAŞKAN — Getirir tabiî, beraberinde getiriyor. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge

nel Sekreteri) — Gümrük mevzuatına göre, yolcu 

beraberi getirilen mal demek, yolcunun kendi malı 
demektir. 

ORGENERAt TAHSİN ŞAHİNKAYA — «Be
raberlerinde» kelimesinin yerine, «getirdikleri yaban
cı plakalı» veya «Türkiye'de tescil kaydıyla tespit 
edilmiş olan araçlar» denebilir. 

BAŞKAN — Öyle anlaşılıyor ise, «beraberlerin
de» kelimesini kaldıralım. 

• İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTtN ÇETİNER 
— (Sayın Cumhurbaşkanım, tatbikatı var, Hasan Pu-
lur'un makalesini keşke okumuş olsa idiniz. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Oradan «beraberinde getirdikleri» 
deyimin de silinir. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — (Be
nim aracımı siz getirirsiniz... 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Sayın Komutanım, bir kimse Na
poli'ye gittiği zaman, Fransa'ya gittiği zaman eğer 
ehliyeti geçerli ise bununla bütün arabaları kullana
bilir. Türkiye'de de aynıdır; eğer ehliyet geçerli ise 
o ehliyet ile bütün arabaları kullanılabiliyor. Acaba 
Bakanlığın bunda başka bir kastı mı var, dışarıdan 
gelen adam yalnız kendi malını kullansın diye?. 'Böy
le bir kasıt var ise başka, böyle bir kasıt yok ise de
mek ki geçerlidir. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Böyle bir kasıt yok. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) —. O zaman, «'beraberinde getirdik
leri» sözünün hepsi silinecek. 

BAŞKAN — O zaman, «yabancı plakalı» diyo
ruz. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — «... Yabancı plakalı veya tescil edil-s 
miş» 

BAŞKAN — Şöyle olacak : «Yurda geçici olarak 
gelen yabancı sürücü belgeli Türk vatandaşları, cin
si için geçeri sürücü belgeleri ile yabancı plakalı ve
ya Türkiye'de kayıt ve tescil edilmiş taşıtları kullana
bilirler.» 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTtN ÇETİNER 
— ıSayın Cumhurbaşkanım, (b) fıkrasında da aynı 
değişiklikliği yapmamız gerekiyor. Müsaade ederse
niz o şekliyle arz edeyim : 

«İlgili kanunlar ve ikili veya çok taraflı anlaşma 
hükümleri saklı kalmak üzere, yabancılar, ülkelerin
de aldıkları, cinsi için geçerli sürücü belgeleri ile ya
bancı plakalı veya Türkiye'de kayıt ve tescil edil
miş taşıtları kullanabilirler.» 
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BAŞKAN — 'Bu, yabancılar için, o ayrı. Niçin 
onlar için verelim, yanında getirsin. Onda şart var, 
yabancı buraya geliyor. 

«Yabancılar, ülkelerinden aldıkları, cinsi için ge
çerli sürücü belgeleri ile beraberlerinde getirdikleri 
araçları ülkemizde kullanabilirler.» 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Beraberinde getirmedi de başkasının arabasını 
kullanacak veyahut burada bir kiralık araba kulla
nacak. 

BAŞKAN — Onu da söylüyor : «İstekleri halin
de bunlara sürücü 'belgelerinin karşılığı veya dengi 
olan ve 38 'inci maddede sayılan sürücü belgeleri de 
verile'bilir.» 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Hayır, kendi sürücü belgesiyle gitsin bir kiralık 
Hususî arabayı alsın, Türkiye'de kullanabilsin. 

(BAŞKAN — O zaman beraberinde getirmiş de
mektir. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Hayır, Türkiye plakalı bir araç. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Gelip havaalanına iniyor, orada ki
ralık arabalar var, üç beş günlüğüne beşbin lira, on-
bin lira verip Türk plakalı arabayı alıp kullanıyor. 
«Beraberinde getirme şartı» diye bir husus aranma
ması lazım; dünyanın 'hiç'bir ülkesinde yok. 

BAŞKAN — Bu 40 inci maddeyi yeniden düzenle
yiniz. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Komisyon olarak maddeyi geri ala
lım, gerek Türk vatandaşları, gerekse yabancılar 
için. 

BAŞKAN — Eğer ehliyeti var ise o cins arabayı 
kullanabilir. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Cinsi için geçerli sürücü belgesiyle 
ister yabancı plakalı, ister yerli plakalı araba olsun 
onu kullanabilsin. 

BAŞKAN — 40 inci maddenin, bu düzenleme
yi yapmak üzere, Komisyona iadesini teklif ediyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

40 inci madde Komisyona iade edilmiştir. 
41 inci maddeyi okutuyorum : 
Sürücü adaylarında aranacak şartlar 
MADDE 41. — Sürücü belgesi alacaklarda aşağı

daki şartlar aranır. 
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a) Yaş şartı : 
i A t sınıfı sürücü belgesi alacakların 17, 

A2, B, C, 'D, F, G ve H sınıfı sürücü belgesi ala
cakların 18, 

Yaşını 'bitirmiş; 
E sınıfı sürücü belgesi alacakların ise 22 yaşını 

bitirmiş ve en az iki yıllık C veya D sınıfı sürücü bel-
I gesine sahip olmaları, 
I b) öğrenim şartları: 
I H sınıfı sürücü belgesi alacakların okur - yazar, 
I diğerlerinin en az ilkokulu bitirmiş bulunmaları, 
I c) Sağlik şartları: 
I Vücut yapısı ve ruh sağlığı bakımından yönet-
I melikte belirtilen şartlara sahip olmaları, 
I d) Sınavlarda başarı şartları: 
I Yazılı veya test uygulamalı (K sınıfı için sadece 
I yazılı) sınavların başarılması, 
I e) Hükümlü olmama şartları: 
I Sürücü 'belgesi alacak olanların afla ortadan kal-
I dırılmış olsa bile; 

1. Türk Ceza Kanununun; 403, 404, 414, 4>15, 
416/1 - 2, 418/1, 435, 4316 ve (50, 51/2, 461/son veya 

I 462 nci maddelerinden biri ile beraber uygulanma
dığı hallerde) 448 - 450 inci, ayrıca, 491, 492, 493, 
495 - 499, 503, 504, 505, 506, 508, 509 ve 510 uncu 

I maddelerindeki suçlardan hüküm giymemiş olmaları, 

2. Aynı Kanunun 416/3, 429, 430, 431, 432 ve 
I (50, 51/2, 461 /son veya 462 nci maddeleri ile beraber 
I uygulanmış) 448 - 450, 500, 512, 572/2 nci maddele-
I rinde yazılı suçlardan birden fazla hüküm giymemiş 
I olmaları, 
I f) Aynı sınıf sürücü belgesinin bulunmaması ve-
I ya belgelerin geri alınmamış olma şartı: 
I önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü bel-
I gesinin bulunmaması, sürücü belgelerinin süresiz ge-
I ri alınmamış olması veya geçici olarak geri alınmış 
I ise sürenin dolmuş 'bulunması, 
I Zorunludur. 
I BAŞKAN — Bu sayılan maddeler daha ziyade 
I neleri ihtiva ediyor?. 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
I (içişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşka-
I nım, genellikle dolandırıcılık, hileli iflas, uyuşturucu 
1 madde kaçakçılığı, gasp, ölüme sebebiyet verme, kız 
I kaçırma, zorla ırza geçme gibi suçlar. 
I BAŞKAN — 41 inci madde üzerinde söz almak 
1 isteyen var mı?. Yok. 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
] Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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42 nci maddeyi okutuyorum : 
(Sürücülerin sınavları 
MADDE 42. — Sürücü belgesi alacakların sı

navları, Trafik Genel Müdürlüğünün ilgili birimle
rinde görevlendirilecek komisyonlarca yapılır ve ka
zananlara belgeleri verilir. 

Gerekli görülen hallerde sürücülerin sınavları il
çelerde, asker kişilerin sınavları ise askerî birlikle
rin sınav merkezlerinde de yapılabilir. 

Sınava girmek isteyenler başvurma formunu yet
kili memurun önünde bizzat el yazıları ile doldura
rak imzalarlar. Bu belgedeki bilgiler, aksi ispatknın-
çaya kadar doğru sayılır. 

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

Sürücülerin; sınavları, sağlık muayenelerinin na
sıl ve nerede yapılacağı, sürücü 'belgeleri, bu belgele
rin verilmesi, geçerlilik süreleri, yenilenmeleri, sınav
larda görevlendirilecek kişilerin veya oluşturulacak 
komisyonların çalışmasına ve diğer hususlara ilişkin 
şartlar, usuller ve esaslar yönetmelikte belirtilir. Sağ
lık şartlarına ve muayenelerine ilişkin yönetmelik 
içişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlıklarınca 
müştereken çıkarılır. 

BAŞKAN — 42 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. 

Buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETINER 

—• Sayın Cumhurbaşkanım, 42 nci maddenin son fık
rasının son cümlesi değiştirilerek, «sağlık şartlarına 
ve muayenelerine ilişkin esasların tespiti sırasında 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının görüşü alınır» 
şekline dönüştürülür ise... 

BAŞKAN — Yani, «müştereken hazırlanır» de
ğil de... 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETINER 
— Evet, görüş alıp hazırlarsa daha kolay olur. 

BAŞKAN — Böyle kalsa ne olur?. 
FAHRİ GÖRGÜLÜ '(İçişleri Bakanlığı Temsil

cisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, aslında burada esas 
olan anayönetmeliktir ve bu yönetmeliğin içinde bun
lar belli başlı bölümlerdir. Bu bölümlerin hazırlan
madı sırasında Sağlık Bakanlığının görüşleri alınır, 
onların teknik elemanlarıyla birlikte hazırlanır. Yok
sa, her göreve bir yönetmelik önerirsek, bir yığın yö
netmelik üretmek durumuna düşeceğiz. 

Ayrıca, sağlık şartları polisin ve vatandaşın en 
çok bilmesi gereken bir konu; anayönetmelikte 'bir 
bölüm olarak yer almalıdır, ayrı bir yönetmelik şek-
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ünde değil. Polisin hizmetleriyle, emniyet hizmetle
riyle ilişkili bir hizmettir. O yüzden her konuda ayrı 
birer yönetmelik üretmek yerine, bizim yönetmelik
te «Sağlık Bölümü» olarak yer alması gerekir. 

BAŞKAN — Şimdi, «sağlık şartlan ve muayene-
leriyle ilgili görüş almak» demek, görüşe ister uyar
sınız, ister uymazsınız, demektir. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETINER 
— Sayın Cumhurbaşkanım, «uygun görüş» denir o 
zaman. 

BAŞKAN — Yani, görüşte uymak mecburiyeti 
yoktur. Halbuki, bu yetki de Sağlık Bakanlığına ait
tir. Mesela, «Görevleri şu kadardan aşağı olanlara 
verilemez» dediği zaman, siz onu değiştiremezsi
niz. 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLTOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Aslında, «yönetme
lik Sağlık Bakanlığınca çıkarılır, İçişleri Bakanlığı
nın uygun görüşü alınır» şekli daha uygun olur. 

BAŞKAN — Yalnız «Biz bunun için ayrı yönet
melik yapmayalım, anayönetmeliğin içine- sokalım, 
bunu hazırlayabilmemiz için de oradan görüş alar 
lan» diyorlar. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETINER 
— Sayın Cumhurbaşkanım, «uygun görüş» diyelim; 
yani yönetmelSc sayısını çoğaltmayalım. 

HÂKIM ALBAY FERIDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sağlık Bakanının 
imzasını taşıması şart efendim, çünkü o sorumlu. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Efendim, «ilişkin yönetmelik mad
desi veya maddeleri (Sağlık Bakanlığının görüşleri, 
esasları dahilinde içişleri Bakanlığınca hazırlanır» 
veya «yönetmelikte gösterilir» denir. 

BAŞKAN — Ama burada, «sağlık şartlarına ve 
muayenelerine ilişkin yönetmelik» demiş. Onun için 
ayrı bir yönetmelik çıkacak; bunun manası budur. 
öyle olunca müştereken çıkar. 

SEDAT GÜNERAL {Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — «öyle olmasın» diyorlar. 

BAŞKAN — O zaman bunun değiştirilmesi lazım. 
HÂKÎM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk işleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Şöyle yapacağız : Sağlıkla ilgili ko
nuyu tçişleri Bakanlığı ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı müşterek bir yönetmelikle, onun dışında-
kikri... 

BAŞKAN — Sağlık hususları ayrı olsun, illa 
onun içinde olması şart mı? 
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FAHRİ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, aslında "bugün de 
bu böyledir. Bir yönetmelik yapacağız, herkesin elin
de, trafikle ilgili kişilerin elinde o bulunacak. «Sağ
lıkla ilgili idi, oradan bir yönetmelik alayım, başka 
yerden bir yönetmelik alayım» denirse hizmetin bü
tünlüğü bozulacak. 

Sayın Cumhurbaşkanım, bu maddede sürücülerin 
sınavlarının, sağlık muayenelerinin nasıl ve nerede 
yapılacağı 'konusunu düzenlemiştik. Sonradan komis
yon bunun alt kısmına «bu yönetmeliği Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı yapsın» diye bir şerh düşmüş. 

'Bizim önerimiz; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığının yapması şerhini düşürüp, anayönetmeUkte sağ
lıkla ilgili başka konular da yer alacağından, onu, 
anayönetmelik içinde bir bölüm olarak düzenleyelim. 
Nasıl ki biz, «Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
uygun görüşü alınır» diye bir ibare koymamışız, ye
ni öneride Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının. da 
görüşü alınmak suretiyle yönetmelikte gösterilir, der
sek, anayönetmelikte olacak. Yoksa atıfta bulunulan 
yirmiye yakın kuruluş var her birinin kendi görevle
riyle ilgili 'birer yönetmelik çıkarması gibi bir zorun
luluk ortaya çıkacak. 

BAŞKAN — Danışma Meclisi metnine Komis
yonca son cümle ilave edilmiş. 

Maddenin başlığı «Sürücülerin muayeneleri» de
ğil, «Sürücülerin sınavları»; sınav ve muayeneleri 
dense idi olurdu. «Sınav» in içine «sağlık şartlarına ve 
muayenelere ilişkin yönetmelik» diye konmuş, o fazla 
oluyor. Çünkü, yukarıda da, «sürücülerin sınavları, 
sağlık muayenelerinin nasıl ve nerede yapılacağı» de
niyor. 

,SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, bir ufak 
değişiklikle bu olur. 

«Sağlık şartlarına ve muayenelerine ilişkin yönet
melik maddeleri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nın görüşüne uygun olarak 'hazırlanır» denilebilir. 

, BAŞKAN — «Hazırlanacak yönetmelikle, sağlık 
şartlarına ve muayenelerine ilişkin hususlar Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığının görüşüne uygun ola
rak düzenlenir» şeklinde düzeltelim. 

42 nci maddenin son fıkrasını değişik şekliyle ye
niden okutuyorum. 

(«Sürücülerin; sınavları, sağlık muayenelerinin na
sıl ve nerede yapılacağı, sürücü belgeleri, bu belge
lerin verilmesi, geçerlilik süreleri, yenilenmeleri, sı
navlarda görevlendirilecek kişilerin veya oluşturula

cak 'komisyonların çalışmasına ve diğer hususlara 
ilişkin şartlar, usuller ve esaslar yönetmelikte belir
tilir. Hazırlanacak yönetmelikte, sağlık şartlarına ve 
muayenelerine ilişkin hususlar Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının görüşüne uygun olarak düzenlenir.» 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaş
kanım bir hususu arz etmek istiyorum. 

İçişleri Bakanlığının diğer bakanlıklarla istişarî 
nitelikte veya müştereken hazırlayacakları birçok yö
netmelik var. Bunun arkasından bütün maddelerde 
aynı istekler gelecek. Bu sebeple bütün maddeler de
ğişecek. 

İstek şu : Elimizde bir tek yönetmelik olsun, di
ğer bakanlıklarla istişarî ilişkimiz varsa bu yönetme
liğin hazırlanmasında, onların istişarî görüşünü ala
lım ve hepsinin altında sadece bir bakanın imzası bu
lunsun, şeklindedir. 

BAŞKAN — Bu husus Orman Kanununda da 
mevzubahis oldu; Köy İşleri Bakanlığı ile anlaşama
dılar; fakat Tarım ve Orman Bakanı «on senedir biz 
daha yönetmeliği çıkaramadık» üedi. Çünkü vaktiy
le çıkarılan kanunda yönetmelik müştereken hazır
lanır, denmiş. Hep birbirlerine bırakmışlar, neticede 
yönetmelik çıkmamış. 

Tarım ve Orman Bakanı, «eğer bize veya bir ba
kanlığa sorumluluk vermezseniz bu ortada kalır» de
di. «Müştereken» dendi mi, ortada kalıyor; esas so
rumlu hangi bakanlıksa ona verelim; fakat diğer ba
kanlığın. uygun görüşünü, onayını alsın. Zaten yö
netmelik hazırlandıktan sonra Bakanlar Kurulundan 
geçiyor. Eğer Bakanlar Kurulundan geçecekse, uy
gun denildikten sonra ve müşterek hazırlamakla bu
nun arasındaki fark ne oluyor? Diğer maddeler Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığını alakadar etmiyor, 
İçişleri Bakanlığını alakadar ediyor. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığını sağlık şart
lan alakadar ediyor. Bu konuları orası hazırlıyor, 
onun dışına zaten çıkılamaz; çünkü uygun görüşü 
alınacak, diyoruz. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Başka bakanlıkla ilgili bir ihtilafı
mız olmasın istiyorlar. Zaten İçişleri Bakanlığı sağ
lık konularında söz sahibi değil. Aslında bu yönet
meliğin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından 
çıkarılması lazım, aksini zaten söyleyemez. 

BAŞKAN — Yönetmelikte yalnız o yok, sınav
ları var. Mesela, sağlık muayenelerinin nerede ve na-
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sil yapılacağı; bunu da Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığından soracak, bu konuda İçişleri Bakanlığının 
bilgisi olmaz. Devlet hastanelerinde mi, SSK hasta
nelerinde mi muayene olsun; bunlara karar verecek 
olan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığıdır. 

Ondan sonra sürücülerin 'belgeleri, bu belgelerin 
verilmesi, geçerlilik süreleri, yenilenmeleri, sınavlar
da görevlendirilecek kişiler de İçişleri Bakanlığının 
görevleri dahilinde. 

ORGENERAL SEDAT CELASUN — Madde
nin birinci satırındaki «Trafik Genel Müdürlüğünün» .. 
İbaresi yerine «Emniyet Genel Müdürlüğünün» iba
resi konulması gerekir, 

IBAŞKAN — Evet, 42 nci maddenin ilk satırını, 
«Sürücü belgesi alacakların sınavları, Emniyet Ge
nel Müdürlüğünün ilgili birimlerinde görevlendirile
cek komisyonlarca yapılır ve kazananlara belgeleri 
verilir» şeklinde düzeltiyoruz. 

42 nci madde üzerinde başka söz isteyen var mı? 
Yok. 

(Maddeyi bu değişik şekliyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

43 üncü maddeyi 'Okutuyorum. •, 
Askerî araç sürücülerinin sınavları 
iMADDE 43. — Er ve erbaş sınıfından askerî 

araç sürücülerinin özel sınavları ve belge verme iş
lemlerinin usulü ve bu belgelerle hangi cins taşıt
ların nerelerde kullanılacağı Millî Savunma- Bakan
lığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. 

iBu belgeler sadece askerî araçlar için askerlik sü
resince geçerlidir^ 

IBAŞKAN — 43 üncü madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok*-

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

44 üncü maddeyi okutuyorum. 
Adres değişikliklerinin bildirilmesi ve sürücü bel

gelerinin taşınması zorunluluğu 

10 » 10 » 1983 O : 2 

MADDE 44^ — Sürücü belgesi sahipleri : 
a) İkamet adresi değişikliklerini belgeyi veren 

kuruluşa otuz gün içinde bildirmek, 
b) Araç kullanırken sürücü belgelerini yanların

da bulundurmak .ve yetkililerin her isteyişinde 'gös
termek, 

Zorundadırlar, 
Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler 1 500 

lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — 44 üncü madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

\Ma'ddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

45 inci maddeyi okutuyorum. 
Sağlık şartlarında sonradan meydana gelen deği

şiklikler ile sahte olan, hile ile alınan veya şartlarına 
uygun olmadan verilen sürücü belgeleri 

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

a) Sağlık durumlarında sürücülüğe engel beden
sel bir değişikliğin görülmesi ve tespiti halinde sağ
lık kuruluşlarında muayenesi istenir ve yönetmelikte 
belirtilen sağlık şartlarını kaybettiği sağlık kurulu ra
poru ile belgelendirilenlerin sürücü 'belgeleri geri 
alınır. Bunlardan kaybettiği sağlık şartlarını yeniden 
kazandıklarını sağlık kurulu raporu ile belgelendiren
lere sürücü belgeleri geri verilir. 

b) Sahte olduğu, hile ile alındığı veya şartlarına 
uygun olmadan verildiği tespit edilen sürücü belge
leri adlî işlem yapılmak üzere geri alınır. 

BAŞKAN — 45 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

Vakit geciktiğin'den, yarın saat lOjJOlOMa toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 1945 

— 346 — 



MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

169 UNCU BİRLEŞİM 

10 Ekim 1983 Pazartesi 

Saat : 14.00ı 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 678 

Karayolları Trafik Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Ka
bul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İçişleri Komisyonu 

Raporu. (D. Meclisi : 1/116; M. G. Konseyi: 1/539) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 397) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 23 Haziran 1983 
Kanunlar Müdürlüğü 

06-446(1/116)44 
Konu : Kanun Tasarısı 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 22 Haziran 1983 tarihli 123 üncü Birleşiminde görüşülerek işaret 
oyu ile kabul edilen, Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkam 

NOT : Bu Kanun Tasarısı, Genel Kurulun 7, 9, 13, 14, 16, 20, 21, 22 Haziran 1983 tarihli 114, 116, 
117, 118, 120, 121, 122 ve 123 üncü Birleşimlerinde görüşülmüştür. 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 27 Ağustos 1981 

Sayı : 101-168/05573 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza ana Bakanlar Kurulunca 26.8.1981 tarihinde kararlaş
tırılan «Karayolu Trafiği Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim, v 
Bülend ULUSU 

Başbakan 
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KARAYOLLARI TRAFİK KANUN TASARISI GENEL GEREKÇE 

Motorlu araçların karayolu taşımacılığında gittikçe artan önemi ve uygar toplumlardaki yararlı yeri yanın
da; insanlığı tehdit eden bir afet halini alan trafik kazaları, her yıl karayollarında binlerce insanın ölümüne ve 
yaralanmasına, milyarlara ulaşan Türk Lirası karşılığı millî prodüktivite kaybına sebep olmaktadır. 

Örneğin; 1978, 1979, 1980 yılları itibariyle toplam 130 614 trafik kazası meydana gelmiş olup bunun tabiî 
sonucu, 14 488 vatandaşımız hayatım kayıp etmiş, 82 407 kişi yaralanmış ve 4 289 483 000 TL. maddî haslar 
meydana gelmiştir. 

Ülkemizde trafik kazalarının oluş nedenlerine ilişkin gerek milletlerarası ve millî seviyede yapılan bilim
sel toplantılar ve gerekse istatistik! bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde; trafik kazaları ve düzensizliğinin 
başlıca temel nedenlerinin, alt yapı yetersizliği ile trafik mühendisliğine ilişkin bilumum hizmetlerin yeterli dü
zeyde olmayışı, yoldan faydalananların eğitimsizliği, cezaî müeyyidelerin azlığı ve denetim hizmetlerinde yeter
li etkinliğin sağlanamamasıdır. 

Hiç şüphesiz trafik kazalarına sebep olan kusurlu unsurların başında şoför, sürücü ve yaya olarak in
san faktörü gelmektedir. 

Bütün Dünyada olduğu gibi ülkemizde de trafik kazalarının önlenmesi ve azaltılması konusunda rasyo
nel, teknik ve bilimsel olarak yapılan çalışmalar sürdürülmekle beraber, yasalar yönünden de günün ko
şullarına uygun hükümlerin getirilmesi ve böylece uygulamada görülen aksaklıkların giderilmesi zorunlu ha
le gelmiştir. < 

18.5.1953 yılında yürürlüğe giren 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bütün illerde uygulaması 
1958 yılına kadar çıkarılan kararnamelerle gerçekleştirilmiştir. 

1961 yılında uygulamaların yarattığı boşluklar ve yetersizlikleri gidermek üzere 12 Ocak 1961 tarihli 232 
sayılı kanunla 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun birçok maddesi değiştirilmiş ve bazı maddeleri yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

Kanundaki eksik veya uygulama imkânı bulunmayan konuların Tüzük veya Yönetmeliklerle karşılanması 
yoluna gidilmiş ise de, sorun çözümlenememiş buna karşılık Kanun, Tüzük, Yönetmelik çelişkileri ortaya çık
mış, kanuna aykırı hükümlerin yargı organlarınca iptali sonucu doğan boşluklar doldurulamamıştır.: 

Karayolu trafiğinde uluslararası ilişkilerin artmış olması, ülkemizdeki yabancı trafiğin yoğunlaşması, 1968 
Viyana Konvansiyonunda ülkemiz temsil edilmiş ve alınan kararlara karşı herhangi ihtirazi kayıt konulmamış 
olması (bu konvansiyon ülkemizce henüz tasvip olunmamıştır) nedeni ile karayolu trafiğinde çok önemli yeri 
olan kurallar kısmının yeni baştan ele alınması zorunluluğunu doğurmuştur. 

Bu nedenlerle, hazırlanan bu tasarı, mevcut 6085 sayılı kanun ile onu tadil eden kanunların değiştiril
mesi veya yeni birkaç hüküm eklenmesi şeklinde ele alınmamış karayolu trafiği yönünden günün ihtiyaçla
rına ülke şartlarına, uluslararası anlaşmalara uygun olarak bütün konuları kapsayacak şekilde yeni baştan ha
zırlanmıştır. * 

Tasarının hazırlanmasında yabancı ülke kanunlarından yararlanılmış, teknik ve ortak konu ve hükümler 
için yabancı mevzuat göz önünde tutulmuştur. 

Daha önceki uygulamalarda aksayan ve eksikliği duyulan konular ön planda tutularak karayolu trafi
ğinin düzenlenmesi ve yönetimi için gerekli bütün konulara yeteri kadar ayrıntılı olarak tasarı da yer verilmiş
tir. 

Bütün konularda kanunda bulunması zorunlu görülen terim, tanım, kural, nitelik ve şartlar ile diğer hu
suslar tasarıda ifade olunmuş cezaların trafik düzenlenmesi ve yönetimini etkili kılabilmek için gerekli ayrın
tıda gösterilmesini sağlayacak metinler tasarıya alınmış bunun dışındaki ayrıntılar ve .zamanla günün şartları
na uygun hale getirilmesi gereken hususlar Yönetmeliklere bırakılmıştır. 

Ayrıca bu yasa'da trafik hizmetlerinin yürütülmesi ile trafiğin denetlenmesi ve düzenlenmesi konusunda 
yeni bir teşkilatlanmaya gidilmiştir. 

Trafik kazalarının, bilimsel esaslara göre tespit edilmesi vatandaşın trafik suçu işlemesi halinde her zaman 
ve her yerde yakalanabileceği imajının yaratılabilmesi, karayolları üzerindeki aşırı trafik düzensizliğini ve anar-
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şişini ortadan kaldıracak şekilde devletin varlığını ve otoritesini hissettirebilmesini sağlayacak şekilde trafik 
zabıtası görev ve yetkilerle mücehhez kılınmıştır. 

Trafik hizmetlerinin çok başlılıktan kurtarılması, trafik suçu işleyenlerin ve kayıt tescil hizmetlerinin ülke 
çapında merkezî 'bilgi toplama sistemi ile dengelendirilmesi, taşıt ve ehliyetname sahibi kişilerin sicillerinin 
tutulması, suç ve suçluya karşı daha müessir tedbirlerin getirilmesi ve uygulanması, taşıt muayenelerinin daha 
teknik metotlarla yapılması, gereksiz formalitelerin kaldırılması, alt yapıya ve trafik mühendisliğine ilişkin hiz
metlerin geliştirilmesi, insan, yol ve araç unsuruna ilişkin kaza faktörlerinin asgarî düzeye indirilmesi teknik 
ve bilimsel esaslara bağlı kalınarak hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi esasları getiril
miştir. 

Bu tasarı ile getirilen yenilikler : 
a) Mer'i kanunda yer almayan ve eksik olan tanımlar ve kurallar ülke gerçekleri de dikkate alınarak 

yeniden düzenlenmiş uluslararası (Cenevre ve Viyana Sözleşmeleri) sözleşmelere uygun hale getirilmiştir. 
b) Trafik, alt yapı tesisleri, araçlar, yoldan faydalananlar, eğitim, denetim ve taşıma hizmetleri ile bir 

bütündür. Trafiğin işleyişi de, değişik kuruluşların görev alanına giren değişik hizmetlerin bir uyum içinde 
gerçekleştirilmesine bağlıdır. 

Bu nedenle çeşitli kuruluşlarca koordineyi sağlayacak hükümlere yer verilmiştir. 
c) Trafik zabıtası kuruluşları genişletilmiş, denetim hizmeti yapanları aslî görevine döndürme amacı ile tra

fik şubelerine bağlı araçların tescil işlemlerini ve sürücülerin sınavlarını yapacak, belgelerini verecek sivil 
personelin çalıştırılacağı «tescil büroları» kurulmuştur. 

d) îl Trafik Komisyonlarından ayrı olarak ilçe Trafik Komisyonları da kurulmuş, üye sayısı azaltılmış 
yetkili ve uzman kişilerden oluşması sağlanmıştır. 

e) Eğitime ağırlık verildiğinden Merkez Trafik Komisyonu kaldırılmış «Trafik Danışma ve Eğitim Ko
misyonu» kurulmuştur. 

f) Araçların, tescil işlemleri, teknik şartları yeniden düzenlenmiştir. 
g) Sürücü belgeleri sözleşmelere uygun şekilde sınıflandırılmış, sürücü belgesi almada pratiklik ve ko

laylıklar sağlanmış, imtihan ve muayene komisyonlarının faaliyetine son verilmiş sürücü sınavlarının trafik 
zabıtasınca yapılması öngörülmüştür, 

h) Trafik kazalarında izlenecek yol, sorumluluk ve yükümlülükler açıkça belirlenmiş, kazalarda tam ku
sur sayılacak haller kanuna dercedilmiştir. 

i) Hukukî sorumluluk ve sigorta uluslararası hıkuk kuralları da dikkate alınarak yeniden düzenlenmiş, 
kusursuz sorumluluk üçüncü şahısların hakları ve sigo tacıların sorumluluğu belli esaslara bağlanmıştır. 

k) Adlî kovuşturmada vatandaş lehine hükümler getirilmiş trafik suçlarında 3005 sayılı Kanunun uygulan
masından vazgeçilmiştir. 

1) Cezaların uygulanmasında, yeni esaslar getirilmiş trafik para cezalarının banka veya posta ile ödenme
sine imkân tanınmış, ödenmeyen cezaların katlanma süreleri artırılmıştır. 

Ayrıca, 5435 sayılı kanunla hemen hemen her ceza için beş yüz lira olarak belirlenmiş olan para cezaları, 
ağırlıklarına göre yeniden düzenlenmiştir. 

m) Hizmetiçi eğitim yanında halkın eğitimine de ağırlık verilerek konu, kapsam ve uygulama esaslarının 
Yönetmelikte belirlenmesine imkân tanınmıştır. 

Ayrıca, gerçek ve tüzelkişilerin sürücü okulları afması, Trafik Çocuk Eğitim parklarının işletilmesi, okul
larda trafik dersi okutulmasına dair hükümlere yer verilmiştir. 

n) Çeşitli hükümler bölümünde olağanüstü hal ve savaşta karayolunun kullanılması araçların önemli ve 
teknik parçalarının imali, ithali ve satışı, araç bakım, onarım, alım ve satış işyerleri ile karayolu dışı çeşitli 
tesis sahiplerinin uyacağı şartlar hükme bağlanmıştır. 

o) Basılı kâğıt ve plakaların Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunca basılıp dağıtılmasına imkân tanı
yan 471 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır, 

ö) Terk edilmiş veya uzun süre yolu kullananları etkileyecek şekilde park edilmiş araçların kaldırılıp gö
türülmesine trafik zabıtası yetkilidir. 
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p) Bilgi-tşlem Merkezinin geliştirilip yaygınlaştırılması ve kapalı devre televizyon üniteleri kurulup işle
tilmesi için çağdaş teknolojinin yerine getirilmesi, 

Trafik hizmetlerini gelişltirmdk, ötlkinl'ilk kazandırmalk amacı ile her çeşit bina, araç ve gerecin yaptoılımıası, 
alınması, kiralanması, bakımı ve onarımının sağlanması, 

Trafikle ilgili görevler verilen mahallî idarelerin, bu konulardaki projelerinin finanse edilmesi, 
Okullar ve kurslar açma dahil, trafik personelinin ve halkın eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi için Em

niyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bir «Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu» kurulmuştur. 
r) Trafik düzeni, güvenliği ve denetimi konularında görevli ve yetkililere yardımcı olmak, teklif ve öneri

lerde bulunmak üzere; 
Valilerin tavsiyeleri Emniyet Genel Müdürünün teklifi ve İçişleri Bakanımızın onayı ile belli niteliklere sa

hip kişilere fahrî trafik müfettişliği yapma imkânı tanınmıştır. 
s) Trafiği ve karayolu yapısını büyük Ölçüde etkileyen Uluslararası Transit ve Yurtiçi taşımalar belirli 

gün veya saatlerde kısıtlanabilecektir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Karayollarında trafiğin düzenlenip denetlenerek trafik güvenliğinin sağlanması, kanunun 
amacı olarak belirlenmiştir. 

Madde 2. — Kanunun kapsamını açıklayan maddedir. Bu madde ile karayolunun kapsamı genişletilerek 
maddenin (a) ve (b) fıkralarında sayılan yerlerin de karayolu sayılması ve bu kanun hükümlerinin uygulan
ması öngörülmüştür. Bu düzenleme ile mer'i kanundaki bu boşluk ortadan kaldırılmıştır. Böylece, bir garaj, 
park, bahçe, terminal veya bir araba vapurunda araçların çarpması veya çarpışması sonucu meydana gelen 
kazaların «trafik kazası mıdır? değilmidir?» tartışmasına son verilmiş olacaktır. 

Madde 3. — Kanunda geçen terim ve tanımlardan ekseriyetine bu madde de yer verilmek suretiyle Adlî 
ve İdarî uygulamada kolaylık sağlanmıştır. 

Madde 4. — Doğrudan ve dolaylı olarak görevli kılınan kuruluşları, açıklamaktadır. 
Madde 5. — Emniyet Genel Müdürlüğü kuruluşları ile trafik zabıtasının görev ve yetkileri sayılmak

tadır. 
Madde 6. — Trafik zabıtasının görev, yetki ve yükümlülükleri ile ,genel zabıtanın trafik suçlarına el koy

ma yetkisini açıklamaktadır. 
Madde 7. — Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri sayılmaktadır. 
Madde 8. — Ulaştırma Bakanlığının, bu kanun ve karayolu taşımacılığına ilişkin kanunlar, Tarım ve Or

man Bakanlığının da orman yolları açısından görev ve yetkileri sayılmaktadır. 
Madde 9. — Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol Su Elektrik İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve 

yetkileri sayılmaktadır? 

Madde 10. — özellikle alt yapı ve parkyeri temini konularında belediyeler üzerlerine düşen görevi gerek
tiği şekilde yerine getirmemektedirler. 

Bu maddede sayılan hizmetleri yapmak üzere belediyelerin hizmet birimleri kurmaları istenmektedir. 
Bu birimin adı belediyenin büyüklüğüne ve iş hacmine göre «Trafik Müdürlüğü» «Trafik, Amirliği» 

«Trafik Mühendisliği» «Trafik Teknisyenliği» veya başka bir isim olabilir, önemli olan bu birimin kurulması 
ve trafikle ilgili hizmetleri yüklenip yürütmesidir. Bu madde ile bir açıdan belediyeler göreve davet edil
mektedir. 

Madde 11. — Trafik mevzuatı ve trafik eğitimi konularında incelemeler yaparak öneri şeklinde kararlar 
almak üzere «Trafik Danışma ve Eğitim Komisyonu» kurulmuştur. 

Mer'i kanunda sadece trafik mevzuatı konularını inceleyen merkez trafik komisyonu vardı. 
Trafik eğitiminin önemi dikkate alınarak ayrı bir komisyon kurulması düşünülmüş ancak, mevzuatın da, 

eğitimin de aynı komisyonda incelenerek karara bağlanmasının uygun olacağı görüşünden hareketle tek ko
misyonda karar kılınmıştır. 
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Madde 12. — 11 Trafik Komisyonlarından ayrı olarak İlçelerde de trafik komisyonları kurulması öngö
rülmektedir. 

Malumları olduğu üzere araç sayılarına paralel olarak nüfusumuzda hızla artmaktadır. 
Karayolu trafiği artık eskisi gibi değildir. Motorlu aracın girmediği yer hemen hemen kalmamış gibidir. 

Bazı kasaba ve köylerimizde dahi trafiğin sorun haline gelmeye başladığı bilinmektedir. Nüfusu elli bini, yüz 
bini aşan ilçelerimizde ise trafik sorununa çözüm aranmaktadır. 

Bu nedenlerle ilçelerdeki yöneticileri, kanunla görevli ve yetkili kılarak trafik konularına eğilmeleri amaç
lanmıştır. 

Maddenin son bölümünde 11 ve İlçe Trafik Komisyonlarının görev ve yetkileri sayılmaktadır. 
I 

Madde 13. — Bilindiği üzere ülkemizde alt yapı tesisleri, çok defa gelecekteki düzenlemeler dikkate alın
madan yapıldığından, yapılanlar sık sık bozulmakta ve yeniden yapılmaktadır. 

Milyonlar sarfedilerek yapılan asfalt birgün, su borusu geçirmek için enlemesine, bir başka zaman telefon 
kablosu veya havagazı borusu geçirmek için boylamasına tahrip edilir. 

Geleceği görmek her zaman mümkün olmayacağı cihetle bu yapılanları bir dereceye kadar hoşgörü ile 
karşılamak mümkündür. Ancak, bu işler sürdürülürken trafik, can ve mal güvenliği açısından gerekli önlem
leri almayanlar, iş bittikten sonra yolu eski haline getirmeden öylece bırakanlar bağışlanamaz. 

Bu madde ile Mer'i Kanunda yer almayan bir boşluk, yapılacak işlemler açıklanarak doldurulmuş, aykırı 
davranışta bulunanların para ve hapis cezası ile cezalandırılmaları öngörülmüştür, 

Madde 14. — Karayolu yapısına ve trafik işaretlerine yönelik suçlar ile karayolu yapısı, üzerine bir şey 
koyarak, atarak, dökerek ve benzeri hareketlerde bulunmak suretiyle işlenen suçları ve cezalarını açıklamak
tadır. 

Madde 15. — Trafik işaretlerine ait genel hükümleri açıklamaktadır. 
Madde 16. — Karayolu kenarında veya karayolu sınırı içindeki levha, ışık ve işaretlemeler şeklindeki mü

dahalelerde yapılacaklar belirlenmektedir. 
Madde 17. — Belediye sınırları dışındaki karayolları kenarında tesis yapmak isteyenlerin tesisleri ile kara

yolu sınır çizgisine 50 metre mesafe içinde bağlantıyı sağlayacak geçiş yolları için yolun yapım ve bakımın
dan sorumlu kuruluştan izin alınması gerektiği açıklanmaktadır. 

Mer'i kanunda bu hüküm mevcuttur. 
Getirilen yenilik, karayolu sınır çizgisine olan 15 metrelik mesafenin 50 metreye çıkarılması yapılacak te

sislerin adlarının şümullendirilmesidir. 
Madde 18. — Belediye sınırları içindeki karayolları kenarındaki yapılacak olan 17 nci maddede de sayılan 

tesisler için uygulanacak usuller belirlenmektedir. 
Mer'i Kanunda da mevcuttur. 
Madde 19. — Bu maddede sayılan istisnalar dışındaki bütün araçların sahipleri, araçlarını, karayoluna 

çıkarmasalar da tescil ettirmeye ve tescil belgesi almaya mecbur kılınmışlardır. 
Bu belge aracın tapu senedi niteliğinde sayılacaktır. 
Madde 20. — Araç sahipliğinin başlaması tarihinden itibaren bir ay içinde tescil için başvurulması, tescil 

de ve kayıt silmede gerekli belgelerin sağlanması hükmü getirilmiştir. 
Yapılan yeni düzenleme ile mer'i mevzuatta aksayan aracını satan kişilerin vergi ve hukukî sorumluluk

ları yönünden mağduriyetlerine de çözüm getirilmektedir. 
Bu madde ile araç satış işlemleri ile ilgili olarak noterlerede mer'i mevzuatta bulunmayan sorumluluklar 

getirilmektedir. 
Böylece tescile tabi bütün araçlara tescil belgesi verileceği ve bütün bilgiler bilgisayara aktarılacağı için, 

sahipleri, cins ve sayıları kesinlikle belirlenmiş bulunacak, büyük oranda, oto kaçakçılığı önlenmiş olacaktır. 
Madde 21. — Trafik belgesi, mer'i kanundaki trafik ruhsatnamesinin karşılığı olan belgedir. Tescil pla

kası ise harf ve sayılardan oluşan bilinen plakadır. 
Bütün araçlar yeni baştan tescil edileceğinden ve ayrıca bilgi işlem merkezi kurulduktan sonra hizmet

lerin bütününde uyumun ve denetimin sağlanması için belge ve plakalar değiştirilecektir. 
Madde 22. — Belge ve plaka vermeye yetkili kuruluşlar belirtilmektedir. 
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Madde 23. — Trafik belgesi ve plaka almadan trafiğe çıkarılan araçların sürücü ve işletenlerine uygula
nacak cezalar açıklanmaktadır. 

Madde 24. — Trafik belgesi alınabilmesi için ibrazı gereken araçla ilgili diğer belgeler sayılmaktadır. 
Madde 25. — Geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakalarına ait hükümleri' kapsamaktadır, 
Üç çeşit geçici belge ve plaka düşünülmüş, motorlu araçların plakasız trafiğe çıkarılmaması amaçlan

mıştır. 
İmalatçı, ithalatçı, ihracatçı, satıcı ve komisyoncular trafiğe çıkardıkları her araca plaka takacaklardır. 
Keza alıcılar da bü plakalarla denemeye çıkacak, tescil işlemlerini takip edecektir. 
Yurt dışına götürülecek veya yurt dışından getirilecek araçlar için de geçici plaka verilebilecektir. 
Detaylı hükümler yönetmelikte yer alacaktır. 
Madde 26. — Araçlarda trafik ayırım işaretleri : 
Yolcu taşıması yapan taksi, dolmuş, otobüs, okul otobüsü, yük taşıması yapan her çeşit kamyonet, kam

yon ve çekicilerin çalışma yerine, şekline ve kapasitesine göre ayırım işaretleri bulundurmaları mecburiyeti 
ve ceza yönünden ağır müeyyideler getirilmektedir. 

Mer'i mevzuatımızda da bir takım hükümler vardı, ancak yetersizdi, müeyyidesi zayıftı. 
Ayırım işaretlerine ait detaylı bilgiye yönetmelikte yer verilecektir. 
Madde 27. — Tanınma işaretleri : 
Araçların tanınmasına yarayan bilgi ve işaretlerin bulunmasını zorunlu kılan maddedir. 
Madde 28. — Bu madde de devlet malı araçlara ayrı renk tescil plakası, verilmesi, emniyet araçlarında kul

lanılan renk ve ayrım işaretlerinin diğer resmî araçlarda kullanılmaması öngörülmektedir. 

Madde 29. — Araçların karayoluna uygunluğu : 
Karayoluna çıkarılacak araçların, yapımı ve kullanılması bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliği

ne uygun olması gereklidir. Zira üçüncü şahıslar için bu araçlar her zaman bir tehlike kaynağıdırlar, imalat 
sırasında sağlam ve güvenilir şekilde yapılıp yapılmadıklarını kontrol etmek ve bunu belgelemek gerekli 
görülmüştür. Şüphesiz ki seri imalatta bir araç için düzenlenen belge diğerleri içinde geçerli olacaktır. 

Madde 30. — Araçların yapımı açısından 29 uncu madde ile bağlantılı olmakla beraber, trafiğe çıkarıl
dıktan sonra çeşitli ilaveler veya onarım ve bakım eksiklikleri nedeni ile tehlikeli olabilen veya gaz, duman, 
koku ve gürültü çıkaran araçları kullananlar için cezaîhükümler getirilmiştir. 

Madde 31. — Araçlarda, cins ve özelliklerine göre bulundurulması zorunlu malzeme ile araçların içinde ve 
dışındaki zorunlu olmayan ışık, resim, şekil, süs eşyası, yazı, işaret, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerle
rinin uygun durumda bulundurulması ve bunlardan araçların dışında olanlar için izin alınması hususları hükme 
bağlanmakta, taksi otomobillerinde taksimetre, kamyon, çekici ve otobüsler içinde takometre bulundurma mec
buriyeti getirilmektedir. 

Madde 32. — Araçlar üzerinde yapılacak değişikliklerle, adres değişikliklerini 30 gün içinde bildirme 
zorunluluğu getirilmektedir. 

Madde 33. — özel izne bağlı yüklerin taşınması ile ilgili olup, madde metni açıktır. 
Madde 34. — Araçların muayenesi mer'i mevzuata göre 4 ila 6 ayda bir yapılmakta iken, bu süreler araç

ların ekonomik ve teknik durumlarına göre yeniden düzenlenecektir. 
Madde 35. — Muayeneye yetkili kuruluş belirtilmektedir. 
Araç muayeneleri bu kanuna göre araç tekniği yönünden hizmetleri üslenmiş bulunan Karayolları Genel 

Müdürlüğüne ait istasyonlarında veya birimlerinde yapılabilecektir. 
Ayrıca bu kuruluşun, işletme belgesi ile yetki vereceği kamu, özel, tüzel kurum ve kuruluşlarda muayene 

istasyonu açabileceklerdir. 
Askerî araçların ve iş makinelerinin muayeneleri ilfeili kuruluşlarca yapılacaktır.-
Madde 36. — Motorlu araçları sürebilmek için sürücü belgesi sahibi olmayı zorunlu kılan maddedir. 
Madde 37. — Sürücü belgesi aranmayanlara ait şartlar belirlenmektedir. 
Madde 38. — Sürücü belgelerinin sınıfları sayılmaktadır. 
Bu sınıflandırma uluslararası anlaşmalara uygundur. 
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Getirilen en önemli yenilik, «ağır vasıta» ehliyetname türünün kaldırılması yük ve yolcu taşıyan ağır 
araçlar için «kamyon, çekici ve otobüs» sürücü belgesinin getirilmesidir. 

Madde 39. — Sürücü belgelerine ait esaslar ile si'rücü belgelerinin ve sahiplerinin tabi olacağı diğer 
esaslar sıralanmakta, 60 yaşından sonra belgeler yenilenirken sağlık kurulu raporu istenmekte, sürmeye yetkili 
oldukları araçlar dışındaki araçları sürenlere müeyyide getirilmektedir. 

Madde 40. — Mer'i Kanunun 24 üncü maddesi vatandaşlarımızın yabancı ülkelerden aldıkları ve yaban
cılarında millî sürücü belgeleri ile ülkemizde tescilli araçları kullanmalarına imkân tanımıyordu. 

Bu madde ile getirilen yenilikle, hem yabancılara hem vatandaşlarımıza bu imkân tanınmakta ayrıca, is
tenirse yabancıların millî sürücü belgelerinin ülkemizdeki karşılığı olan sürücü belgeleri ile değiştirilmesine im
kân tanınmaktadır. 

Madde 41. — Belge alacaklarda aranan şartları belirleyen maddedir. Bu madde ile getirilen yenilik 
profesyonel sürücüler için (motosiklet dışında) yaş haddinin 19 olarak yeniden belirlenmesidir. 

Diğer şartlarda fazla değişiklik yapılmamıştır. 
Madde 42. — Sınav için başvurmada kırtasiyeciliğe son verilmektedir. 
Sürücü adayının başvurma formunu doldurup imzalaması yeterli görülmektedir. 
Beyanın doğru olup olmadığını, sınavı yapacak ku ulus araştıracaktır. 
Sürücü sınavlarının ilçelerde ve askerî birliklerin sınav merkezlerinde de yapılmasına imkân verilmekte

dir, 
Madde 43. — Er ve erbaşlara askerlikleri süresince orduya ait araçları kullanabilmeleri için Türk Silahlı 

Kuvvetleri tarafından sürücü belgesi verilmesi öngö ülmüştür. 
Eski mevzuata göre er ve erbaşlara verilen bu belgelerin geçerli olabilmeleri için ayrıca, trafik şubele

rinde uygulamalı sınav yapılır ve belgeler vize edilirdi. 
Bu madde hükmüne göre bu zorunluluk kaldırılmış, yönetmelikteki esaslara göre belge verileceği açıklan

mıştır. Böylece bütün şartlar yönetmeliklerinde değişik şekilde yer alabilecektir. 
Madde 44. — Adres değişikliklerini bildirme ve araç kullanırken sürücü belgesinin bulundurulmasını 

hükme bağlayan maddedir. 
Madde 45. — Mer'i mevzuatta olduğu gibi sürücü belgesi aldıktan sonra sağlık ve psikofizik durum

larında değişiklik olanların belgelerinin geri alınabileceği, sağlık şartlarının yeniden kazanılması halinde de 
tekrar iade edilebileceği hükme bağlanmakta, ayrıca sürücü belgelerinin sahteliğinin anlaşılması, hile ile alın
dığının veya şartlarına uygun olmadan verildiğinin tespiti halinde uygulanacak işleme yer verilmektedir. 

Madde 46. — Genel trafik kuralları ile ilgilidir. 
Madde 47. — Trafik işaretlerine uyma sırası açıklanmaktadır. 
Madde 48. — Alkollü içki ve uyuşturucu maddelerin etkisi altında araç sürme ile ilgili hükümler yer al

maktadır. Mer'i mevzuatta alkollü içki ve uyuşturucu madde almış olanların araç kullanmaları kesinlikle ya
saktır. 

Getirilen yeni düzenlemeye göre belli bir oranda alkollü içki almış olarak araç kullanmaya izin verile
cek, kullanılmasına müsaade edilmeyen uyuşturucu maddelerin (keyif verioi çeşitli madde ve ilaçlar) cinsleri 
yönetmelikte sayılacaktır. 

Madde 49. — Ticarî amaçla yük ve yolcu taşıması yapan araç sürücülerinin çalışma sürelerini ve usul
lerini düzenleyen maddedir. Süreler ve usuller yönetmelikte belirlenecektir. 

Yürürlükteki mevzuatımıza göre çalışma süreleri, çalışma karneleri ile kontrol edilmektedir. Ne var ki 
çift karne kullanılması, taşıtların durdurulmadan kontrollerinin gerçekleştirilememesi yüzünden denetime et
kinlik 'kazandırılamayışı ve müeyyide yetersizliği çalışma karnesi uygulamasında verim sağlanamamıştır. 

Madde 50. — Hız kuralları : 
Araç cinsleri için azamî hız sınırları yönetmelikte belirtilecektir. 
Ancak; bilindiği üzere uygun yollarda bazı araçlar için hız sınırlanması gereksiz ve faydasız olmakta, bu

nun sonucu olarak da bile bile bu kural ihlal edilmektedir. 
Bu bakımdan, getirilen yeni bir düzenleme ile yol durumuna göre belirlenen sınırların üstünde veya altında 

hız sınırı tespiti mümkün olacaktır. Bunun şehirlerarası karayollarında Karayolları Genel Müdürlüğü, şehiriçi 
yollarda da 11 Trafik Komisyonları yapacaktır. 
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Madde 51. — Hız sınırlarım aşanlar için müeyyide maddesi olup getirilen yenilik, hız sınırını yüzde yir
miye kadar aşanlara para cezası uygulanması ve bu kişilerin mahkemeye verilmemeleridir. 

Madde 52. — Hızın gerekli şartlara uydurulması; 
Sürücülerin, hız sınırlamaları imkân tamsa bile, bu madde de sayılan yer ve hallerde hızlarım azaltmaları 

gerektiğini belirleyen maddedir. 
Madde 53. — Dönüş kuralları : 
Sağa ve sola dönüşlerde yapılması ve uyulması gereken durumlar açıklanmaktadır. 
Madde 54. — Geçme kural ve yasakları : 
Geçmede uyulacak kurallar ile geçmenin yasak olduğu yerler sayılmaktadır. 
Bu madde ile getirilen yenilik, şerit değiştirmemek şartıyla bir şeritteki araçların diğer şerittekilerden 

hızlı gitmesinin seçme sayılmaması halidir. 

Madde 55. — Geçilen araçların uyacağı kurallar detaylı olarak açıklanmaktadır. 
Madde 56. — Şerit izlenirken uyulacak kurallar sıralanmakta ve işaret verilmeden şerit değiştirileme

yeceği hükme bağlanmakta, gelen trafikle karşılaşmalarda, gereksiz yere yavaş sürme ve tehlikeli yavaşlama 
yasağı, park edilen ve durulan yerden çıkarken dikkat edilecek hususlar ve geçiş kolayhğı sağlama kuralları 
açıklanmaktadır. 

Madde 57. — Kavşaklarda geçiş hakkı, kavşaklarda ilk geçiş hakkının hangi araç sürücülerinde olduğu 
belirlenmektedir. 

Madde 58. — indirme - bindirme de uyulacak kurallar açıklanmaktadır. 
Madde 59. — Duraklama ve park etmede genel kurallar yer almakta, şehirlerarası karayollarında taşıt-

yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak ve park etmek yasaklanmaktadır. 
Zorunlu olarak duraklayan ve park edenlerin ise gerekli önlemleri almaları icabetmektedir. 
Bu madde hükmüne uymayanlara ağır cezaî müeyyide getirilmiştir. Zira ölümlü ve büyük kazalar bu 

yasağa uyulmadığından meydana gelmektedir. 
Madde 60. — Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerler belirtilmektedir. 
Madde 61. — Bu maddede taşıt yolu üzerinde park etmenin yasaklandığı yerler sayılmaktadır. 
Madde 62. — Yerleşim yerleri içindeki karayollarında bir işaretle izin verilmedikçe arızalanma, yükle

me, boşaltma, indirme ve bindirme halleri dışında ağır tonajlı her türlü motorlu aracın ve lastik tekerlekli 
traktörlerin park etmelerini yasaklayan yeni bir hükümdür. 

Madde 63. — Bu madde araçların ışıklandırılması ile ilgilidir. 
Madde 64. — Bu maddede de araçlardaki ışıkların kullanılması detaylı bir şekilde açıklanmaktadır. 
Madde 65. — Araçların yüklenmesi yükleme ve taşımada uygulacak kurallar açıkça sayılmıştır. 
Madde 66. — Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet kullananlara ait kurallar yer almaktadır. 
Madde 67. — Araç sürücülerinin manevra sırasında uymaları gereken kurallar açıklanmaktadır. 
Madde 68. — Yayalara ait kurallar açık ve detaylı olarak belirlenmektedir. 
Madde 69. — Bu madde metni açıktır. 
Madde 70. —Madde metni açıktır. 
Madde 71. — Geçiş üstünlüğüne haiz araçlar sayılmakta, yeni bir hüküm olarak zorunluluk olmadan 

•göçiş üstünlüğü hakkını kullananlar için müeyyide getirilmektedir. 
Madde 72. — Madde metni açıktır. 
Madde 73. — Tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye getirilen yeni bir hükümdür. 
Araçların, mal ve can güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde dikkatsiz ve tedbirsiz, birtakım cambaz

lıklar, numaralar, yaparak veya başkalarının üzerine su veya çamur sıçratacak şekilde ve benzeri şekillerde 
saygısızca sürülmesi, araçlardan bir şey atılması ve dökülmesi yasaklanmış ve müeyyidelendirilmiştir. 

Madde 74 - 75. — Okul geçitleri, okul taşıtları ile ilgilidir. 
Elde edilen bilgilere göre trafik kazalarında hayatını kaybeden ve sakat kalan çocukların genellikle okul 

geçitlerinde kazaya uğradıkları görülmüş bu nedenle en azından ilkokul çağındaki çocuklarımızın can gü
venliğini sağlayabilmek amacı ile okul geçitleri ve okul taşıtları için yeni hükümler getirilmiştir. 

Madde 76. — Madde metni açıktır. 
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Madde 77. — Yeni hükümler getiren bir maddedir, a) Fıkrası hasta, sakat ve çocuklara ait motorsuz ta
şıtları sürenlere yayalarla ilgili hükümlerin uygulanacağı, b) fıkrası gözleri görmeyenlerin taşıt yolunda (kap
lamada) bulunmaları halinde bütün sürücülerin yavaşlayıp bunlara imkân tanımaları ve gerekli hallerde ise 
durmları hususları hükme bağlanmakta ve c) fıkrası ile de düzenli yürüyen yürüyüş kolları arasından geçme 
yasaklanmaktadır. 

Madde 78. — Koruyucu tertibat kullanma zorunluluğu; 
Yürürlükteki mevzuatımızda, motosikletlerde sürücü ve varsa yolcular için koruma başlığı, otomobil ve 

bu sınıfa giren taşıtlarda da sürücü ve ön koltukta oturanlar için emniyet kemeri bulundurma mecburiyeti 
bulunduğu halde başlık ve kemer kullanmayanlar için müeyyide yoktur. 

Bu madde ile bu boşluk giderilmiştir. 
Madde 79. — Bu madde karayolu üzerindeki park yerlerinden ücret almaya yetkili olanlar üe ilgilidir. 
Bilindiği üzere, özellikle büyük kentlerimizde park büyük bir sorundur. Herkes, aracım evinin önünde 

veya işyerine ve yakın yerde park etmek ister. Alış veriş merkezlerinde yerlerde genellikle park edecek yer 
bulmak zordur. Kent belediyeleri ise gerektiği şekilde park sorunu üzerine eğilmezler ve park yerleri yap
mazlar. 

Bu durumdan yararlanan bazı açıkgözler kendiliklerinden bazı karayolu kesimlerinin bir çeşit sahibi du
rumuna girer park yöneticisi olur ve ücret almaya başlarlar. 

Bu durum trafikte bir «kahyalık» müessesesi oluşturmuştur. Bunlar bazen bir derneğin temsilcisi du
rumunda, bazende kendiliklerinden ve tek başlarına ortaya çıkarlar. 

Bu madde halkın şikayetçi olduğu bu uygulamaya son verme amacı ile getirilmiştir. 
Madde 80. — Trafik yönetmeliğine atıf maddesidir. 
Madde 81. — Trafik kazalarında kazaya karışanların yapacağı işler ve uymaları gereken hususlar fıkralar 

halinde açıklanmaktadır. 

Madde 82. — Trafik kazalarında yükümlülük, kazazedelere yardım ve sanıkları yakalama için; 
a) Akaryakıt istasyonlarında, bu istasyonları işletenlerin ilk yardım malzemesi bulundurma, 
b) Kazaya karışanlarla birilkte, kaza yerinden geçenlerin de götürülmesi gerekli yaralıları en yakın sağ

lık kuruluşuna götürme, 
c) Tamirhane, servis İstasyonu ve garaj sahipleri veya sorumlularının, işyerlerine kaza geçirdiği belli 

olan veya üzerinde suç belirtisi bulunan bir araç geldiğinde gecikmeden en yakın zabıtaya haber verme ve 
bir deftere işleme 

Gibi yürürlükteki mevzuatta yer almayan yeni yükümlülükler getirilmiştir. 
Madde 83. — Trafik kazalarına el koyma; 
Bu madde ile üç esas yenilik getirilmektedir. 
1. Trafik kazalarına adlî yönden gereği yapılmak üzere mahallî zabıtaca, ihtisası nedeni ilede trafik ka

za tespit tutanağı düzenlemek üzere trafik zabıtasınca el konulacaktır. 
Trafik zabıtası şayet usul kanunlarına göre savcı veya hâkim tarafından görevlendirilirse bilirkişilik ya

pacaktır. 
Trafik 'kazalarında, adlı soruşturma açısındam esas görevli genel zabıtadır. Trafik zabıtasının kazaya el 

koyması ihtisası nedeni ile gerekli tespitleri yaparak bir tutanak düzenlemek ve görevli zabıtaya yardımcı ol
maktır. 

Trafik zabıtasının bulunmadığı veya ulaşamayacağı yerlerde, iz ve delilleri tespit ve tutanak düzenleme 
görevi genel zabıta tarafından yerine getirilecektir. .,-

2. Türk Ceza Kanunun 565 inci maddesine giren rafik kazalarında kamu davası açma hükmünün uygu
lanmaması ve resen kovuşturma yapılmaması hususu gerekli görülmüştür. 

Böylece hem ilgili zabıta, hem mahkemeler, hemde vatandaş bir yığın işten ve git - gelden kurtulacaktır. 
3. Ölümlü ve hayatî tehlike yaratan yaralanmalı kazalarda yolun trafiğe kapandığı hallerde, bu kaza, 

mal ve can güvenliğini etkiliyor ve başka bir yoldan geçiş verilemiyorsa ve savcınında gecikeceği veya gele
meyeceği anlaşılmışsa trafik zabıtası ve genel zabıta gerekli işaretlemeleri yaptıktan sonra araç, ölü veya 
yaralıları kenara alarak durumu bir tutanakla tespit edip yolu trafiğe açmaya yetkili kılınmıştır. 
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Madde 84. — Kazalarda sürücü kusurlarının tespiti ile ilgili getirilen bu yeni hükümle sürücüler, on iki fık
ra olarak sayılan hallerde ve kural ihlallerinde lam ku urlu sayılacaktır. 

Madde 85. — Hukukî sorumlulukla ilgili olan madue metni açıktır. Yürürlükte olan «Kusursuz soıumlu-
luk» prensibi devam ettirilmektedir. 

Madde 86. — Sigorta : 
Meri mevzuatta olduğu gibi trafiğe çıkarılan araçlar için üçüncü şahısların haklarının korunması açı

sından «malî sorumluluk sigortası» yaptırılması zorunlukılınmıştır. 
Resmî araçlar içinde «malî sorumluluk teminatı» serildiği takdirde sigorta mecburiyeti aranmayacaktır. 
Bunun için Maliye Bakanlığında bir fon tesis edilecek ve bunun esasları yönetmelikte gösterilecektir. 

Madde 87. — Sigortacıların kasıt hali dışında, malî sorumluluk sigortası sınırları içinde ödedikleri gider 
ve tazminatlar için sürücü veya işletene rücu hakkı kaldırılmıştır. 

Madde 88. — Sigorta sözleşmesinin yenilenmesi veya feshine ait işlemler ve süreler açıklanmaktadır. 
Madde 89. — Bu madde ile yeni bir hüküm getirilerek araç sürücüleri, isterlerse kendilerine bağlı ola

rak ayrıca kullanacakları araçlar için malî sorumluluk sigortası yaptırabileceklerdir. 
Madde 90. — Getirilen bu yeni hükümle de, yönetmelikte sayılacak haller dışında sigortacıların isteyen 

kişilerle sözleşme yapma zorunluluğu getirilmiştir. 
Madde 91. — Yine getirilen yeni bir hükümle, madde metninde açıklandığı şekilde bir «sigorta teminat 

fonu» teşkil edilmiştir. 
Madde 92. — Yürürlükteki mevzuatta olduğu gibi malî sorumluluk sigorta ve teminatlarının kapsam 

ve miktarları Bakanlar Kurulunca tespit edilecektir. 

Madde 93. — Sigorta mevzuatına ait hükümlerden doğan ve tazminat miktarlarının azaltılmasını veya 
kaldırılmasını doğuran defiler, kasıt hali dışında üçüncü şahıslara karşı ileri sürülemeyecektir. 

Madde 94. — Kazalarda yaralananların tedavi giderleri, malî sorumluluk sigortası sınırları içinde sigor
tacılar tarafından sekiz gün içinde itirazsız ödenecek ir. 

Giderler, başvurulan sigortacı tarafından ödenecek, ödenen miktar sigortacılar arasında paylaşılacaktır. 
Kazayı yapan araç bilinmiyor veya sigortası yoksa giderler, 91 inci maddedeki fondan karşılanacaktır. 
Bu yeni hükümle, trafik kazalarına uğrayanların mağduriyetlerini önleme amaçlanmıştır. 
Madde 95. — Sigortacılar tarafından tazminat vegiderlerin ödenmesine ait esaslar açıklanmaktadır. 
Madde 96. — Ödeme de, zarar görenlerin çok olması halinde sigortacılar, ödemeyi orantılı olarak yapa

cak hüsnüniyetle yaptıkları ödemelerden dolayı sorumlu tutulmayacaklardır. 
Madde 97. — Motorlu araç yarışlarında, ayrıca bir yarış sigortası mecburiyeti aranacaktır. 
Madde 98. — Sigorta yapmaya Türkiye'de kaza sigortası dalında çalışma izni olan sigortacılar yetkili kı

lınmıştır. 
Eski hüküm «sigorta şirketleri» şeklinde idî. 
Madde 99. — Trafik suçları ile ilgili davalara bakacak mahkemeler ve yetkileri açıklanmaktadır. 
Madde 100. — Duruşmasız bakılacak davaların sııırı belirleniyor. 

Madde 101. — Trafik suçu işleyenler hakkında ceza tutanağı düzenlenmesi, mahkemelere iletilmesi ve pa
ra cezalarının ödenmesine ait esas ve usuller açıklanmaktadır. 

Yürürlükteki Kanunumuzun 64 üncü maddesi ile mahkemelerde trafik suçlarına 3005 sayılı Kanun hü« 
kümlerine göre bakılmaktadır. Bu tasarı ile bundan vazgeçilmiştir. Zira, bu hüküm, trafik zabıtasım de
netim görevini yapmaktan alıkoymakta, bir çeşit adlî polis hizmeti yaptırmaktadır. 

Esasen, kabahat çeşidinde olan trafik suçlarını diğer suçlardan ayırmanın nedenini belli bir gerekçeye da
yandırmak mümkün değildir. 

Şayet, «trafiği düzgün olan bir ülkede diğer hizmetlerde düzgündür» mealindeki söze uyularak (ki bu 
söz büyük bir gerçeği yansıtmaktadır) halkı kurallara uymaya zorlamak için 3005 sayılı Kanun bir silah 
olarak 'kullanılmak istenmişse bu da yanlıştır. 

Çünkü sorunların çözümü sadece cezalandırma ile değil temel de eğitim ve denetimle olmalıdır ve bun
ların her ikisinde de etkinlik ve süreklilik sağlamak esasjır. 
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Madde 102. — Para cezalarının hangi süreler içinde ödeneceği ve hangilerine itiraz edilip hangilerine 
itiraz edilemeyeceği belirlenmektedir. 

Madde 103. — Tescil plakasına göre tutanak düzenlenmesi; 
Getirilen bu hükümle yeni bir uygulamaya başlanacak sürücüsü tespit edilemeyen araçlarla trafik suçu iş

leyenlerin gıyabında tutanak düzenlenecektir. 
Böylece, yasak yerlere park ettikleri için bulunamayanlar seyir halinde suç işleyip durdurulamayan veya 

kaçanlar cezasız kalmamış olacaktır. Plakaya ceza yazmaya sadece trafik zabıtası yetkili kılınmıştır. 
Madde 104. — Kesinleşmiş cezalar yerine getirilmeden sürücü belgeleri ve araçlarla ilgili işlemler yapıl

mayacaktır. 
Bundan amaç trafik suçu işleyenlerin takip edildiklerini hissettirmek para cezalarının toplanmasını ve di

ğer cezaların uygulanmasını sağlamaktır. 
Madde 105. — Bu madde ile yeni bir sistem oluşturulmaktadır. 
Bir çok ülkede uygulanan ve önceden işlenmiş suçların belli bir sayıya ulaşması sonucu hâkim kararı ile 

uygulanacak olan ek bir cezadır. 
Ayrıca, birden fazla ek ceza alanlar bir günden yedi güne kadar «trafik eğitim cezası»na da tabi tutula

caktır. 
Madde 106. — Madde metni açıktır. 
Madde 107. — Bugüne kadar olan uygulamada trafik para cezalarının takip ve tahsilinde zaman aşımı açısın

dan kesinlik yoktu, zira, değişik iki ayrı görüş nedeni ile zaman zaman 18 aylık ve beş yıllık süreler benimsenmiş 
ve uygulatılmıştır. 

Madde 108. — Yönetmeliğe atıf maddesidir. 
Madde 109. — Trafik eğitimi ve denetimi: 
Trafik sorununun çözümünde temel unsurlardan en başta gelen eğitimdir. Ülkemizde trafik eğitiminde ar- _ 

zulanan düzeyde başardı olabilme, her alanda eğitime ağırlık verilmesi ile mümkün olabilecektir. 
Her şeye rağmen can ve mal güvenliğini ilgilendirmesi nedeni ile trafik eğitimine öncelik verilmesi gerek

lidir. 
Yönetmelikte belirtilecek esaslar çerçevesinde bu hizmet Emniyet ve Karayolları Genel Müdürlüklerince 

yürütülecektir. 
Madde 110. — Emniyet Genel Müdürlüğünce ve yetki vereceği gerçek ve tüzelkişilere Yönetmelikte be

lirtilecek esaslar çerçevesinde sürücü okulu açma imkânı tanınmıştır. Bu okullarında eğitime katkıları olacak
tır. 

Madde 111 - 112. — IBu maddelerde Çocuk Trafik Eğitim Parkları ile okullarda trafik derslerine yer ve
rilmiştir. 

Trafik eğitiminin küçük yaşta başlatılması, bu konuda belirgin şekilde başarının sırrı olacaktır. 
Bunun için bir sisteme 'bağlı olarak çok sayıda çocuk eğitim parkı açılması, ilk ve orta dereceli okulların 

ders programlarına yeteri kadar mecburî trafik dersi konulması gerekli görülmüştür. 
Madde 113. — Madde metni açık olup yeni bir hükümdür. 
Madde 114. — Bu madde ile araçlarda kullanılan önemli ve teknik parçaların standartlarının imal, ithal 

ve satışının belli esaslara bağlanması amaçlanmıştır. 
Madde 115. — Çeşitli kuruluşların; trafik, işletme, sağlık ve çalışma yönünden denetimine tabi olan araç 

bakım - onarım, alım - satım işyerleri ile karayolu dışı park yeri, garaj, terminal ve benzeri yerlerin tabi ola
cağı esasların yönetmelikte "belirlenmesi ve bir sisteme bağlanması öngörülmüştür. 

Madde 116. — Uzun süre terkedılen yolu kullananları etkileyen araçların kaldırılması için trafik zabıtasına 
yetki verilmiştir. 

Madde 117. — Trafik zabıtası araç ve gereç temini ile eğitim hizmetlerini yürütme bakımından sıkıntı 
içindedir. 

«Alet işler el öğünür» atasözümüz büyük bir gerçeği yansıtmaktadır. Hizmetin arzulanan düzeyde yü
rütülmesi araç ve gerecin bulunmasına bağlıdır. 

Bu nedenle de bir malî kaynağa kesinlikle muhtaçtır. 
Bunun için «trafik hizmetlerini geliştirme fonu» kurulmuştur. 
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Madde 118. — Bakanlık ve kuruluşlarla koordine sağlanması ile ilgilidir. 
özellikle taşıma kanunun yürürlüğünden sonra Ulaştırma Bakanlığı ve diğer hizmetler yönünden de 

çeşitli kuruluşlarca işbirliğine ve hizmette koordineye gerek vardır. 
Madde 119. — Basılı kâğıtlarla ilgili olup, madde metni açıktır. 
Madde 120. — Hizmetlerin bilgi işlem merkezine bağlantılı olarak yürütülmesi esas alınmıştır. 
Madde 121. — Trafiği ve karayolu yapısını büyük ölçüde etkileyen Uluslararası Taşımaların belli gün

lerde ve saatlerde kısıtlanabilmesi veya yasaklanabilmesi için İçişleri Bakanlığına yetki tanınmıştır. 
Madde 122. — Yeni getirilen bir hükümdür. Okul geçitlerinde öğrenciler arasından trafiği yönetmek üze

re yetkili bulundurularak, bir dereceye kadar öğrencilerin trafik kazalarından korunması amaçlanmıştır. 
Madde 123. — Trafik düzeni, güvenliği ve denetimi konularında görevli ve yetkililere yardımcı olmak, 

teklif ve önerilerde bulunmak üzere, belirli niteliklere sahip kişilere Fahri Trafik Müfettişliği görevi verile
bileceğine dair hükümleri kapsamaktadır. 

GEÇİCİ MADDELER 

Geçici Madde 1. — Yönetmeliklerin çıkarılması için gerekli süreyi belirlemektedir. 
Geçici Madde 2. — Araçlara ait belge ve plakalarla, sürücü belgelerinin geçerlilikleri değiştirilme zamanı 

ve esasları hükme bağlanmıştır. 
Geçici Madde 3. — Vatandaşın elinde bulunan fatura ve benzeri belgelerinin zayi edilmesi yüzünden tes

cilleri yapılamamış olan traktör, biçerdöver gibi araçlarla motorlu bisikletlerin herhangi bir sahiplik belgesi 
ile tescillerine imkân tanınmaktadır. 

Geçici Madde 4. — Kanunun yayını tarihinden yürürlük tarihine kadar İmtihan ve Muayene Komisyonla
rının faaliyetine son verilerek sürücü sınavlarının trafik zabıtasınca, araçların teknik muayenesinin de karayol-
larınca müştereken yapılması hükme bağlanmıştır. 

Geçici Madde 5. — Kanunun yayımı tarihinde 471 sayılı Kanun yürürlükten kalkacağından bu hizmeti 
yürütecek kuruluş ve basılı kâğıtların devri belirlenmişjtir. 

Geçici Madde 6. — Trafik zabıtasının mevcut ve yeniden alınacak personelinin bu kanunun yayımı ta
rihinden yürürlük tarihine kadar olan süre içinde eğitilerek bu kanuna intibaklarının sağlanması hükme bağlan
maktadır. 

Geçici Madde 7. — 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işleme konan ceza hükümlerinin takip 
ve sonuçlandırılması işinin bu kanun yürürlüğündıen sonra da işlem tarihindeki kanun hükümlerine tabi ol
ması gerekli görülmüştür. 

Geçici Madde 8. — Bilgi - İşlem Merkezinin hizmete konulma süresi açıklanmaktadır. 
Geçici Madde 9. — Okullara eğitim amacı ile konulacak trafik dersinin başlangıç zamanı açıklanmak

tadır. 
Geçici Madde 10. — Bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar mevcut 

tüzük ve yönetmelik hükümlerinin uygulanması öngörülııektedir. 
Yürürlük Maddeleri : 
Madde 124. — Yürürlükten kaldırılan, kanunlarla tadil ve ekleri ile diğer kanunlardaki hükümler belir

lenmektedir. 
Madde 125. — Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girecek maddeler ile diğer maddelerinin yürürlüğe 

girme zamanı açıklanmaktadır. 
Madde 126. — Yürütme maddesidir. 
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İçişlerji Komisyonu Raporu 
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Millî Güvenlik Konseyi 
İçişleri Komisyonu 5 Ekim 1983 
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Karar No. : 35 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 22 Haziran 1983 tarihli 123 üncü (Birleşiminde görüşülerek kabul 
edilen Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı ilgili bakanlık ve kuruluş temsilcilerinin de iştirakiyle komisyonu
muzda görüşülmüştür. 

Tasarının tümü Danışma Meclisinden geçen şekliyle benimsenmiş ve maddeler ayrı ayrı müzakere ve 
tetkik edilmiştir. 

(Danışma 'Meclisince kabul edilen; 
1. 1, 14, 16, 19, 22, 23, 24, 32, 33, 40, 45, 47, 50, 54, 55, 71, 80, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 

97, 98, 99, 100, 101 102, 103, 109, 110, 120, 125, 126, 130, 134, ve 139 uncu maddeler ile Geçici 6 ncı mad
de geçici 5 inci madde olarak komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

2. 2, 4, 7, S, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 27, 38, 42, 43, 46, 48, 61, 65, 70, 76, 81, «3, 84, 91, 105, 106, 
107, 108, 111, 112, 117, 121, 122, 124, 1»28, 132, 133 ve 136 ncı maddeler komisyonumuzca redaksiyona ta
bi tutulmuş ve diğer maddelerde yapılan değişikliklere parelel olarak maddeler yeniden düzenlenmiştir. 

13. 13, 21, 26, 28, 36, 37, 44, 49, 52, 56, 57, 58, 59, 60,62,63, 64,66, 67, 68,69,74,75, 77,78, 94, 118 
ve 127 nci maddeler, trafik Ülkelerine uyumsuzluğun yarattığı büyük tehlike yanında tekerrür hükümlerinin 
uygulanabilmesine ve belirli süreler içinde alınan cezalar ve puanlama nedeniyle isürücü belgelerinin geri 
alınmasına ilişkin maddeye işlerlik kazandırabilmek amaçlarıyla Türk Ceza Kanunun 119 uncu maddesinde 
düzenlenmiş bulunan ön ödeme işleminin mümkün olduğu oranda bu Kanun yönünden uygulanmamasını 
sağlayabilmek için cezaların yukarı hadlerinde değişiklik cihetine gidilmiş ve ayrıca para cezalarının binbeş-
yüz liradan aşağı olamayacağı genel kuralına paralel olarak bu maddeler söz konusu esaslara göre düzen
lenmiştir. 

4. 3 üncü madde, karayolu yapısı, erişme kontrollü karayolu, yaya yolu, bisiklet yolu, alt geçit, üst ge
çit, okul geçidi, ayırıcı, bisiklet, okul taşıtı, işleten, durak, duraklama, park etme, yüklü ağırlık ve yüksüz 
ağırlık tanımlan redaksiyona taibi tututauş, ayrıca amatör ve profesyonel sürücü ayırımına, komisyonumuzca 
düzenlenen metinlerde yer verilmediğinden bunlara ilişkin tarifler madde metninden çıkarılmış ve işleten 
tanımına açıklık getirilmiştir. 

5. 5 inci madde, araç trafiğinin ülke çapında giderek yoğunlaşmasına paralel olarak trafik 'hizmetlerine 
de önem ve ağırlık verilmesi zaruretini doğurmuştur. Halen Emniyet Genel (Müdürlüğünün bünyesinde mev
cut Trafik Daire Başkanlığına bağlı olarak yürütülmekte olan trafik hizmetlerinin İçişleri Bakanlığına bağlı 
olarak teşkil edilecek Trafik Genel Müdürlüğü yönetiminde bizmet verilmesi halinde daha etkin ve verimli 
sonuç alınacağı ilke ve kararına dayalı olarak madde yeniden düzenlenmiş ve madde sonuna eklenen bir fık
ra ile de Trafik Genel Müdürlüğünün kuruluşuna ilişkin esasların çıkarılacak teşkilât düzenlemesinde yer 
alacağı ayrıca hükme bağlanmıştır. 

6. 6 ncı maddenin (a) bendinde yapılan değişiklikle trafik zabıtasının görevi sırasında karşılaştığı âcil 
ve zorunlu hallerde genel zabıta görevi yapmakla yetkili olduğu vurgunlanarak görevi esnasında önemsiz za
bıta vakıalarına müdahale etmesi ve böyle bir nedenle trafik görevini aksatması önlenmek istenmiştir. 

7. 111 inci maddesinde yer alan Trafik Danışma ve Eğitim Komisyonunun oluşum biçimi ile görevleri 
düzenlenmiş ve bu komisyonun halen bağlayıcı olmayan kararlarına etkinlik kazandırılmıştır. 

(8. 25 inci maddesinde yapılan değişiklikle geçici trafik belgeleri ve geçici tescil plakalarının çeşitleri, ni
celik ve nitelikleri, verilme şartları ve geçerlilik sürelerinin yönetmelikte düzenleneceği belirtilmek suretiyb 
maddeye esneklik kazandırılmıştır. 
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9'. 29 uncu maddesinde yapılan değişiklikle araçların imal, taidil, montaj projelerinin tetkik ve tasdikiyle 
imalalt yeterlik belgelerinin verilmesine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevli ve yetkili kılınmıştır. 

10. 130 uncu maddesinde yapılan değişiklikle araçların, yönetmelikte belirtilecek şekilde ve tarzda teknik 
şartlara uygun durumfda bulundurulması ve bu şaftlara aykırı olan araçlar hakkında yapılacak işlemler dü
zenlenmiştir. 

11. 31 inci maddesinde yapılan değişiklikle araçlarda bulundurulması zorunlu gereçler'in yönetmel'ilkte yer 
alması vurgulanmış ayrıca bu gereçlerin yanında kamyon, çekici ve otobüslerde takoğraf, taksi otomobille
rinde de taksimetre bulundurulması zorunlu hale getirilmiştir.̂  

H2. 34 üncü (maddesinde yapılan değişiklikle araçların özel muayenesinin zorunlu olduğu haller fıkrasın
da yer alan «kazaya karışan», «hasara uğrayan» ibareler'i yerine uygulamada esneklik kazandıracak nitelikte 
görülen «kazaya karışması sonucu yetkili zabıtaca muayenesi gerekli görülenler» biçiminde düzenlenmiş ve 
ayrıca araçların teknik şartlara uyumsuzluğuna ilişkin hükümler 31 inci maddede yer aldığından bu husus
lar madde metninden çıkarılmıştır. 

13. 35 inci maddesinde yapılan değişiklikle^ araçların muayenelerinin Karayolları Genel Müdürlüğüne 
ait muayene istasyonları ile bu Genel Müdürlükçe izin verilen gerçek ve tüzelkişilere ait muayene istasyon
larında yapılabileceği hususu benimsenmiş ve araçların özel muayene, yeni tescil veya devir işlemleri için ge
rekli muayeneler ve motor - şasi numaralarının tespitlerinin sadece Karayolları Genel Müdürlüğünün mua
yene birimlerinde yapılabileceği ve hafif para cezalaı mın^alt ve üst hadleri 'beılirlenmiş'tir. 

14. 39 uncu maddesinde yapılan değişiklikle araçların ticarî amaçla kullanılıp kullanıl'mamaları trafiğin 
genel ilkeleri ve trafiğe uyum açısından önem arz etmediği göz önünde bulundurularak aynı cins taşıtları kul
lanan sürücülerin amaltör veya profesyonel sürücü olarak sınıflandırılması uygun gorülmediğin'den (a) 
bendi metinden çıkarılarak madde buna göre redaksiyona tabi tutulmuştur. 

15. 41 inci maddesi 39 uncu maddede yapılan değişikliğe paralel dlarak i(a) berfdi yen'fden düzenlenmiş
tir. Ayrıca, '6085 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine paralel olarak 411/© maid'desi ele alınmış ve mevcut kanu
nun içine aldığı genel hükümlere ait 501 ve 502 oci maddeler ile tek başına ceza uygulaması olmayıp diğer 
maddelerdeki cezayı artıran, eksilten 417, 418/2, ve 433 üncü maddeler ile ıbelîi şartların yerine getirilir».\ 
si halinde, kamu davasının, cezanın çektirilmesini veya bunların düşmesinin gerektiği 434 üncü madlde metin
den çıkarılmıştır. 

Mevcut (kanunda yer verilmeyen dolandırıcılıkla aynı fasılda yer alan özel dolandırıcılık şekilleri olan 
504 ve 505 inci maddeler ile hileli müflisleri cezalandırmış bulunan 506 ncı madde ile cürüm eşyasımı satın 
almak ve saklamak suçunu cezalandıran 512 nci madde ve sürücü bdlge'si alması halinde ciddî tehlikeli sonuç
lar doğuracak dan sarhoşluğu itiyat derecesine vardıranlara uygulanan 572/2 inci maddeler metne ilave 
edilmiştir. 

Danışma Meclisinde /(e) bendinin 1 numaralı al't bendinde çok dar tutulmuş bulunan suçlar ceza süreleri 
göz önünde bulundurulmaksızın, kamu düzenini bozmak, güveni sarsmak ve yüz kızartıcı nitelik ve derece
lerine göre, 1 numaralı alt bendte yer verilmiş geri kalan maddeler 2 numaralı alt behdte 'düzenlenmiştir. 

16. 51 inci maddesinde yer alan hız sınırları yeai esaslara bağlanmıştır. 
17. 53 üncü maddesiinde yer alan dönüş kuralları Avrupa ülkeleri mevzuatında yer alan kurallaır'dan 

faydalanmak suretiyle yeniden düzenlenm'iştir. 

18. 1(1 inci maddesinde yer almayan görüntü ve haberleşme cihazları da metne ilave edilmiştir. 
19. 73 üncü maddede öngörülen can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek tarzda araç kullanılması 

hususu diğer maddelerde düzenlendiğiıniden bu husus metinden çıkarılmış ve sürücülerin kamunun rahat ve 
huzurunu bozacak şekilde ve saygısızca yani kasıtlı olarak yayayı korkutmak veya ıtaciz etmek amacıyla 
veya gerekli dikkat ve özen gösterilmeden araç sürülmesi suretiyle birikinti suların yayalara sıçratılması gi
bi araç kullanılması hallerinin önlenmesi amaçlanmıştır. 

20. 79 uncu maddenin ikinci fıkrası, karayolları üzerindeki park yerlerinin karayollarının yapım ve ba
kımından sorumlu kuruluşlarca gerektiğinde kiraya verilebilmesini temin amacıyla metinden çıkarılmıştır. 
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21. 82 nci maddenin (a) bendinde yer alan kaza yerinden geçmekte olan veya kazaya karışmış araç sü
rücülerinin yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmesi mecburiyeti tip ve sağlık bilimine aykırı görüldü
ğünden metinden çıkarılmıştır. 

22. 85 inci maddesinin birinci fıkrasından sorumluluk sabasını daraltır nitelikte görülen karayolu keli
mesi çıkarılmış ikinci fıkrasında kusur varlığının ispat külfeti hareket halinde olmayan araçlara inhisaren 
zarar görene yükletilmiş, üçüncü fıkrasında yardım ödenin maruz kaldığı zararları -talep etme hakkı sade
ce yardım çalışmalarından doğan zararlara inhisar ettirilmiş ve madde bu 'değişiklikleri içerecek şekilde dü
zenlenmiştir. 

23. 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yapılandeğişiklikle motorlu araç üretenlerin ürettiği araçlar 
için malî sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu amacı aşacak nitelikte görüldüğü cihetle metinden çı
karılmıştır. 

'24. 114 üncü maddesinde yer alan para cezalarının ödenebileceği yerler arasından mal sandıkları ibaresi 
çıkarılmıştır. 

25. 115 inci maddesinde yapılan değişiklikle para cezalarının ödenme süresi 7 güne indirilmiş ve ödenme
me hallerinde uzama halleri 7 şer gün olarak belirlenmiştir. Ayrıca uzatılır kelimesi yerine uzar kelimesi 
konmak suretiyle idarece uzatma tebligatı yapılmasının beklenmesi ihtimali önlenmek istenmiştir. 

26. 116 inci maddede yapılan değişiklikle sürücüsü tespit edilemeyen araçlar tescil plakalarına göre ce
za tutanağı düzenlenmesi 'halleri sınırlandırılmıştır. Bu düzenlemeye göre trafiği tehlikeye düşürecek veya 
engel olacak şekilde veya yasaklanmış yerlerde park etmiş araçlar ile trafik kural ve yasaklarına aykırı dav
ranışları teknik cihazlarla belirlenmiş olan ve sürücüsü tespit edillemeyen araçların tescil plakalarına trafik 
zabıtasınca ceza yazılabilecektir. Bu .haller dışında cezanın bizzat sürücüye yazılması asıldır. 

27. 1İ19 uncu maddede yapılan değişiklikle sürücü belgelerinin süresiz geri alınmasını gerektiren mahkû
miyet halleri ile 41 inci maddede yaprian değişik arasısında paralellik sağlanmış ve sürücü belgelerinin hangi 
hallerde geçici olarak geri alınabileceği hususları düzenlenmiştir. 

'28. 123 üncü maddede yapılan değişiklikle motorlu «taşıt sürücüsü yetiştirmek, trafikle ilgili eğitim ve 
öğretim yaptırmak üzere gerçek ve tüzelkisilere İçişleri Bakanlığınca okul açma izni verilebileceği benimsen
miştir. Madde metninde yer alan Emniyet Genel Müdürlüğünce sürücü okulu açma yetkisi metinden çıka
rıldığından bu yetkiye dayalı olarak oluşturulacak Döner Sermaye ile ilgili hükümler metinden çıkarılmıştır. 

29. l£9 uncu maddesinde yer alan trafik hizmetleri geliştirme 'fonunun gelirlerini oluşturan maddenin flb) 
bendinin <3) numaralı alt bendi metinden çıkarılmış ve (4) numaralı beritde yer alan pay oranı % 40'a yük
seltilmek suretiyle madde yeniden düzenlenmiştir. 

30. 1311 inci maddesinde yer alan Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına ayrılan pay metinden çı
karılmış ve madde amaca uygun şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

31. 135 inci maddesi ile düzenlenen Falhri Trafik Müfettişliği müessesesi 116 ncı maddede yapılan de
ğişiklik göz önünde bulundurularak amaca uygun biçimde düzenlenmiştir. 

'32. Geçici 1 inci maddesinde yapılan değişiklikle, bakanlıkça öngörülen süre içinde mevcut sürücü bel
gelerini yenilemeyen veya değiştirmeyen kişiler ve araçlar hakkında yapılacak işlemler ilave edilmiştir. 

Komisyonumuzca metne ilave edilen yeni Geçici 2 inci madde ile daha önce verilmiş olan şoför ehliyet' 
nameleri ile bu «Kanuna göre hangi sınıf ehliyetle ve hangi araçları kullanabilecekleri düzenlenmiştir. 

Danışma Meclisince kabul edilen geçici 2 nci madde komisyonumuzca 3 üncü madde olarak yeniden dü
zenlenmiştir. Maddenin ikinci fıkrasında yer alan «Ancak, her işlem yaptıran araç ilgilisi, bu devrin araç alım 
vergisi yatıriiîmamışsa bunu sattığı kişiye rücu etmek üzere onun namına yatırdığı ve ayrıca bu işlemi yap
makta olduğunu yeni kayıt devredilecek muhatabına önceden noterden duyurulduğunu belgelediği takdirde 
bu haktan yararlanabilir.» hükmü metinden çıkarılmış ve bir fıkra eklenmek suretiyle bu madde hükmüne 
göre yapılacak tescillerde taşıt alım vergisinin alıcı tarafından ödenmemiş olması halinde tescil işlemi yaparı 
memurların 1318 sayılı Finansman Kanununun 10 uncu maddesine göre sorumlu tutulamayacağı öngörül
müştür. 
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Danışma 'Meclisince kabul edilen geçici 3 üncü madde geçici 4 üncü madde olarak komisyonumuzca yeni
den düzenlenmiştir. 

Danışma Meclisince kabul edilen geçici 4 ve geçici 5 inci maddelere ihtiyaç duyulmadığından meninden 
çıkarılmıştır. 

Komisyonumuzca metne yeni olarak ilave edilen geçici 6 mcı maldde ile Trafik Genel Müdürlüğünün 
Kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde kurulup faaliyete geçirilmesi ve anılan Genel Müdürlüğün faali
yete başlamasına kadar bugünkü uygulamaların devam edeceği hükme bağlanmıştır. 

Danışma Meclisince kabul edilen 137 nci madde yeniden düzenlenerek 6085 «ayılı Karayolları Trafik 
Kanunu ile ek ve (değişiklikleri ve diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
Ancak bu Kanunun yayımı ile yürürlüğe giremeyecek maddderin'in yürürlüğe gireceği tarihe kadar yürür
lükten kaldırılan kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunacaktır. 

Danışma Meclisince kabul edilen 138 inci maddede ise bu tasarıda yer alan önemli ve acil konuların Ka
nunun yayımı ile bazı thükümlerinin ise bilgi işlem merkezinin kurulup faaliyete geçmesine bağlı olarak, bun
lar 'dışındaki hükümlerin İse yayıhtdan bir yıl sonra yürüdüğe gireceği hükme bağlanmıştır, 

Raporumuz Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Feridun BALATLIOĞLU 

Hâk. ıKd. Aflb. 

Üye 
Cezmi ELGİN 

Yargıtay 7 nci Ceza Dairesi Üyesi 

Üye 
Mükerrem MALATYALİ 

Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcı Yardımcısı 

Üye 
Necdet ADIBELLÎ 

Emniyet Genel Müdür 
Yardımcısı 

Üye 
Cemalettin ÇAYLI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Mevzuat Şube Müdürü 

Üye 
Yüksel TALAYMAN 

Adalet «Bakanlığı 
Kanunlar Gn. Müdürlüğü 

Tetkik Hâkimi 

Üye 
Nurettin SURÎ 

Karayolları Genel Müdürlüğü 
Fen Heyeti MüUürü 

Üye 
Nusret Polat POSOFLU. 

Ulaştırma Bakanlığı 
Kara Ulaştırma Daire Başkanı 

Üye 
İbrahim ARAÇ 

Millet Meclisi Kanunlar 
Müdürlüğü Raportörü 
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H Ü K Ü M E T I N TEKLIFI 

Karayolları Trafik Kanunu 

BÖLÜM - I 
Genel Hükümler 

KISIM - I 
Amaç ve Kapsam 

Amaç 

MADDE 1. — Bu kanunun amacı, karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini ve gü
venliğini sağlamaktır. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu kanun, trafikle ilgili kuralları, şartları, hak ve yükümlülükleri, bunların uygulanma
sını, denetlenmesini, ilgffi kuruluşları ve bunların görev, yetki sorumluluk ve çalışma usulleri ile diğer hü-

• kümleri kapsar. 
Bu kanun karayollarında uygulanır. Ancak aksine bir hüküm yoksa; 
a) Karayolu dışındaki alanlardan kamuya açık olanlar ile park, bahçe, parkyeri, garaj, yolcu ve eşya 

terminali, servis ve akaryakıt istasyonlarında karayolu taşıt trafiği için faydalanılan yerler, 
b) Giriş kontrollü karayolu, para ödenerek yararlanılan karayollarının kamuya açık kesimleri ve belirli 

bir karayolunun bağlantısını sağlayan deniz, göl ve akarsular üzerinde kamu hizmeti gören araçların, ka
rayolu araçlarına ayrılan kısımları da karayolu sayılır ve bu kanun hükümleri uygulanır. 

KISIM - H 
Tanımlar 

MADDE 3. — Tanımlar : 

Trafik: Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. 
Karayolu: Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır, 
Karayolu yapısı : Karayolunun kendisi ile karayolunun üstünde, yanında, altında veya yukarısındaki; 

ada, ayırıcı, korkuluk, istinat duvarı, köprü, tünel, menfez ve benzeri yapılardır. 
Mülk: Devlete, kamuya, gerçek ya da tüzelkişilere ait olan gayrimenküllerdir. 
Karayolu sınır çizgisi : Kamulaştırılmış, hazinece veya köy tüzelkişiliğince tahsis olunmuş karayolunda, 

mülkle olan sınır çizgisi. 
Diğer karayolunda, yarma veya dolguda şevden sonra hendek varsa; hendek dış kenarı, hendek yoksa 

yarmada şev üst kenarı, dolguda şev etek çizgisi, 
Yaya yolu ayrılmış karayolunda ise yaya yolunun mülkle birleştiği çizgidir. 
iki yönlü karayolu: Taşıt yolu, her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanılan karayoludur. 
Tek yönlü karayolu: Taşıt yolu, yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanılan karayoludur. 
Bölünmüş karayolu: Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan 

ayrılması ile meydana gelen karayoludur. 
Erişme Kontrollü Karayolu : özellikle transit trafiğe tahsis edilen, belirli yerler ve şartlar dışında giriş 

ve çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorsuz taşıt ve araçların giremediği, ancak, izin verilen motor
lu taşıtların yararlandığı ve trafiğin özel kontrola tabi tutulduğu karayoludur. 

Geçiş yolu: Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, karayolu üzerinde bulunan kıs
mıdır. 

Bağlantı yolu: Bir kavşak yakınında karayolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak 
alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmıdır. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Anaydl : Anatrafiğe açık olan ve bunu kesen karayolundaki trafiğin, bu yolu geçerken veya bu yola 
girerken, ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği 'işaretlerle belirlenmiş karayoludur. 

Tali yol : Genel dlarak üzerindeki trafik ve geometrik ölçüleri 'bakımından, bağlandığı yoldan daha 
az önemde olan yoldur. 

Taşıt yolu (Kaplama): Karayolunun, genel olarak ifcaşıt trafiğince kullanılan kısmıdır 
Yaya yolu (Kaldırım) : Karayolunun, taşıt yolu kenarı ile gerçek veya tüzelkişilere ait mülkler ara

sında kalan ve yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan kısmıdır. 
Bisiklet yolu : Karayolunun, sadece bisikletlilerin kullanılmasına ayrılan kısmıdır. 
Yaya geçidi : Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile be

lirlenmiş alandır. 

Kavşak : İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alandır. 
Banket : Yaya yolu ayrılmamış karayolunda, taşıt yolu kenarı ile şev 'başı veya hendek iç üst kenarı 

arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu haillerde de araçların fayda
lanabileceği kısımdır. 

Şerit : Taşıtların bir dizi halinde güvenle seyredebilmeleri için taşıt yolunun ayrılmış bir bölümüdür. 
Alt geçit : Karayolunun, bir karayolu veya demiryolu gibi bir engeli alttan geçmesini sağlayan yapı

dır. 
Üst geçit : Karayolunun, herhangi bir karayolu veya demiryolu gibi bir engeli üstten geçmesini sağlayan 

yapıdır. 

Demiryolu geçiti (hemzemin geçit) : Karayolu ile demiryolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya 
bariyersiz geçitlerdir. 

Okul geçtidi : Genel olarak on'beş yaşına kadar öğrencilerin devam ettiği derecedeki okulların önlerinde 
veya civarında, gendlikle öğrencilerin geçmesi için taşıt yolunda ayrılmış ve bir trafik işareti ile belirlenmiş 
alandır. 

Ada : Yayaların geçme ve durmalarına, taşıtlardan inip binmelerine yarayan, trafik akımını düzenleme 
ve trafik güvenliğini sağlama amacı ile yapılmış dan, araçların bulunamıyacağı koruyucu tertibatla belirlen
miş 'bölüm ve alanlardır. 

Ayırıcı : Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geç
mesini engelleyen veya zorlaştıran sürekli karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gereçtir. 

Park yeri : Taşıt ve araçların parketmesi için kullanılan açık veya kapalı alandır. 
Karayolu üzeri park yeri : Taşıt yolundaki veya buna 'bitişik alanlardaki park yeridir. 
Karayolu dışı park yeri : Karayolu sınır çizgisi dışında olan ve bir geçiş yolu veya servis yolu ile ta

şıt yoluna 'bağlanan park yeridir. 
Otomobil : Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka en çok yedi oturma yeri olan ve insan taşımak için 

imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır. 
Minibüs : Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka sekiz ila on oturma yeri olan ve insan taşımak için imal 

edilmiş bulunan motorlu taşıttır. 
Kamyonelt : izin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 Kğ. ı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş 

motorlu taşıttır. 
Kamyon : İzin Verilebilen azamî yüklü ağırlığı 3500 Kğ. dan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş 

motorlu taşıttır. 
Otobüs : Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka en az onbir oturma yeri olan ve insan taşımak için imaî 

edilmiş 'bulunan motorlu taşıttır. (Troil'eybüsler de bu sınıfa girer) 

Çekici : Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu taşıttır. 
Arazi taşıtı : Karayollarında yolcu veya yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla b>ra«ber, Ijütün 

tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen motorlu taşıtlardır. 
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Özel amaçlı taşıt : özeli amaçla insan ve eşya taşıma için imal edilmiş olan ve itfaiye, cankurtaran, ce
naze, radyo, sinema, televizyon, kütüphane, araştırma, bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek 
veya taşıma'k, kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır. 

Kamu hizmeti taşıtı : Kamu hizmeti için yük veya yolcu taşıması yapan bütün taşıtlardır. 
Römork : Motorlu araçla çekilen insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıttır. 
Yarı römork : Bir kısmı motorlu taşıt veya araç üzerine oturan, taşıdığı yükün ve kendi ağırlığının bir 

kışımı motorlu araç tarafından taşınan römorkdur. 
Hafif römork : Azamî yüklü ağırlığı 750 Kğ. ı geçmeyen römork veya yarı fömorkdur. 
Motosiklet : îki veya üç tekerlekli sepetli veya sepetsiz motorlu araçlardır. Bunlardan karoserisi yük 

taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde yapılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılmayan üç te
kerlekli motosikletlere yük motosikleti (triportör) denir. 

Bisiklet : En çok üç tekerleği olan ve taşıtın üzerinde bulunan insanın adele gücü ile pedal veya el 
ile tekerleği döndürülmek suretiyle hareket eden ve yolcu taşımalarında kullanılmayan motorsuz taşıtlar
dır. 

Motorlu bisiklet : Silindir hacmi 5ö santimetreküpü geçmeyen, içten patlamalı motorla donatılmış ve imâl 
hızı saatte 50 Km. den az olan bisiklettir. 

Lastik tekerlekli traktör : Belirli şartlarda römork ve yarı römork çekebilen ancak ticarî amaçla taşı
mada kullanılmayan tarım araçlarıdır. 

tş makineleri : Paletli veya madenî tekerlekli traktör, biçer döver ve yol inşa makineleri ile benzeri gibi 
tarım, sanayi, bayındırlık, millî savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan ve karayolun
da insan, hayvan ve yük taşınmasında kullanılmayan araçlardır, 

Tramvay : Genellikle yerleşim birimleri içinde insan taşımasında kullanılan, karayolunda tekerlekleri ray
lar üzerinde hareket eden ve hareket gücünü dışarıdan sağlayan taşıttır. 

Okul taşıtı : Genel olarak onbeş yaşına kadar öğrencilerin devam ettiği derecedeki okul öğrencileri ile 
sadece gözetleyici ve hizmetlilerin okula veya okuldan taşınmalarında veya 'öğrencilerin topluca belirli yer
lere getirilip götürülmesinde kullanılan taşıttır. 

Taşıt katarı : Karayolunda bir birim olarak seyahat etmek üzere birbirine bağlanmış taşıtlardır. 
Araç : Karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar 'ile iş makineleri ve lastik 

tekerlekli traktörlerin genel adıdır. 
Taşıt : Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlardır. Bunlardan makine gücü ile yürü

tülenlere «motorlu taşıt» insan ve hayvan gücü ile yürütülenlere de «motorsuz taşıt» denir. 
Sürücü : Karayolunda bir aracı veya taşıtı süren, hayvan veya hayvan sürülerini sevk ve idare eden ki

şidir. 
Amatör sürücü : Özel hizmetlerinde kullandıkları araçları sevk ve idare eden sürücülerdir. 
Profesyonel sürücü (şoför) : Aracın sahibi olsun veya olmasın sürücülüğü bir yarar karşılığı olarak ya 

pan motorlu araç sürücüsüdür. 
Araç sahibi : Araç için adına yetkili idarece tescil belgesi verilmiş, sahiplik veya satış belgesi düzenlen

miş kişidir. 
İşleten : Aracı, özel hizmetlerinde veya ticarî amaçla kullanması halinde araç sahibi, bunun dışında aracın 

tescilini yapan kuruluşa bildıirilmesi şartı ile, kiralama, uzun süreli ödünç verme, mülkiyeti muhafaza kaydı 
ile satış gibi hallerde de kiracı, ödünç veya satın alan gerçek ve tüzelkişiler işletendir. 

Yolcu : Aracı 'kullanan sürücü ile hizmetliler dışında araçta bulunan kişilerdir. 
Hizmetli : Araçlarda, sürücü hariç, araç veya taşıma hizmetlerinde süreli veya süresiz çalışan kişiler ile 

iş makinelerinde sürücüden gayri kişilerdir. 
Durak : Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu ve hizmetlileri bindirmek, indirmek için durdukları 

yerdir^ 
Garaj : Araçların, genellikle uzun süre durmaları için kullanılan bakım veya servisinin de yapılabildiği, 

kapalı veya açık olan yerlerdir. 
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Terminal : tnsan veya eşya taşımalarında, araçların indirme - bindirme, yükleme - boşaltma, aktarma 
yaptıkları ve ayrıca bilet satışı ile be'kleme, haberleşme, şehir ulaşımı ve benzeri hizmetlerin de sağlandığı 
yerdir, 

Servis istasyonu : Araçların bakım, onarım ve servislerinin yapıldığı açık veya kapalı yerdir. 
Akaryakıt istasyonu : Araçların esas itibariyle akaryakıt, yağ gibi ihtiyaçlarının sağlandığı yerdir. 
Muayene İstasyonu : Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personeli bulunan ve 

teknik kontrolü yapılan yerdir. 
Trafik kazası : Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya 'birden fazla aracın karıştığı ölüm, ya

ralanma ve zararla sonuçlanmış olan olaydır. 
Durma : Her türlü trafik zorunlulukları nedeni ile aracın durdurulmasıdır. 
Duraklama : Trafik zorunlulukları dışında araçların, insan indirmek ve bindirmek, eşya yüklemek, bo

şaltmak veya beklemek amacı ile geçici bir süre için durdurulmasıdır. 
Parketme : Araçların, durma ve duraklaması gereken haller dışında, içinde yolcu ve sürücüsü olmadan 

bırakılmasıdır. 

Geçiş hakkı : Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sıra
sındaki öncelik hakkıdır. 

Geçiş üstünlüğü : Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak 
şartıyla, trafik kısıtlama veya yasa'klarına bağlı olmamalarıdır.! 

Taşıma sınırı (kapasite) : Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısıdır. 
Gabari : Araçların, yüklü ve yüksüz olarak karayolunda güvenle seyirlerini temin amacı ile uzunluk, ge

nişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir. 

Azamî ağırlık : Taşıtın güvenle taşıyabileceği azamî ^ükle birlikte ağırlığıdır. 
Yüksüz ağırlık : Taşıtın akaryakıt deposu dolu ve taşınması zorunlu alet, edevat, parça, donatım ve 

benzerlerinin taşıt üzerinde bulunduğu, sürücü ve hizmetlilerin bulunmadığı ağırlığıdır. 
Yüklü ağırlık : Bir taşıtın kendi ağırlığı ile birlikte, taşımakta olduğu sürücü, hizmetli, yolcu ve eşyanın 

ağırlığıdır. 
Dingil ağırlığı : Taşıt ve araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden karayolu yapısına aktarılan ağırlıktır. 
Azamî dingil ağırlığı : Taşıt ve araçların karayolu yapılarında güvenle ve yapıya zarar vermeden geçe

bilmeleri için saptanan dingil ağırlığıdır. 
Azamî toplam ağırlık : Taşıt ve araçların karayolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar vermeden geçe

bilmeleri için saptanan toplam ağırlıktır. 
Trafik işaretleri : Trafik zabıtası ve diğer yetkililerin trafiği yönetme ve hareketleri ile, işaret levhaları, 

ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri olarak trafiği düzenlemede kullanılan işaret, cihaz ve benzeri tertip
lerdir. 

İşaret levhası : Kalıcı veya taşınabilir bir mesnet üzerine yerleştirilmiş ve üzerindeki sembol, renk ve 
yazı ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır, 

Işıklı ve sesli işaretler : Trafiği düzenlemede kullanılan ışıklı ve veya sesli kalıcı veya taşınabilir, elle 
kumanda edilebilen veya otomatik çalışan, üzerinde çeşitli renk, şekil, sembol, yazı bulunan ve belirli yanma 
süresi olan, ışık veya sesle özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır. 

İşaretleme : Taşıt yolu ile bordur, ada, ayırıcı, korkuluk gibi karayolu elemanları üzerindeki çeşitli renk
te çizgi, şekil sembol, yazı ve yansıtıcı ve benzerleri ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan tertibatdır. 

Trafikten men : Trafik zabıtasınca, araçla ilgili belgelerin ve veya tescil plakalarının alınması ve aracın 
belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasıdır. 

Bu kanunda yer almayan diğer tanım ve terimlerle, karayollarının sınıflandırılması, trafikten men hükmü
nün uygulama şekli ve usulleri Yönetmelikte gösterilir. 
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BÖLÜM - II 
Kuruluşlar - Komisyonlar Görev ve Yetkileri 

MADDE 4. — Bu kanunla ve trafik hizmetleri açısından işbirliğini gerektiren diğer kanunlar ile kendile
rine verilen görevler : 

a) içişleri Bakanlığı : 
(1) Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez, Bölge ve îl Trafik zabıtası kuruluşlarınca, 
(2) Jandarma Genel Komutanlığının yetkili kılınan personelince, 
b) Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra kuruluşlarınca, 
c) Ulaştırma Bakanlığı Merkez ve Taşra kuruluşlarınca, 
d) Tarım ve Orman Bakanlığının yetkili birimlerince, 
e) Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol, Su, Elektrik İşleri Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra 

Kuruluşlarınca, 
f) Belediyelerin ilgili birimlerince, 
g) Trafik Danışma ve Eğitim Komisyonunca, 
h) ti ve tlçe Trafik Komisyonlarınca, 
Yürütülün 

Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez ve İl Trafik Kuruluşları, Görev ve yetkileri : 

MADDE 5. — Bu kanunla verilen görevleri yapmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez ve 
ti Kuruluşları ile bu kuruluşların görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir, 

a) Kuruluş : 
(1) Merkezde yeter sayıda Daire Başkanlıkları ile bunlara bağlı Şube Müdürlükleri, 
(2) Her tl'de «Trafik Şube Müdürlükleri» ile gerekli görülen ilçelerde «Trafik Büro Amirlikleri», 
(3) Gerekli görülen illerde «Bölge Trafik Şube Müdürlükleri ile bunlara bağlı olarak uygun görülen yer

lerde «Trafik Kontrol istasyonları», 
(4) Araçların plakalarının verilmesi ve kayıt tescil işlemleri ile sürücü sınavlarının yapılması ve belgele

rinin verilmesi işlemlerini yapmak üzere Trafik Şube Müdürlükleri bünyesinde «tescil büroları» kurulur. 
İhtiyaç duyulan ilçelerde «Tescil Büroları» kurulabileceği gibi illerdeki tescil büroları da «Tescil Şubesi» 

haline dönüştürülebilir. 
Tescil bürolarında emniyet hizmetleri sınıfı personelinden ayrı olarak, teşkilat ve kadrolarında gösterilen 

sayıda genel idare ve teknik hizmetler sınıfından personel ile sözleşmeli personel çalıştırılabilir. 
b) Görev ve yetkiler : 
(1) Araçları, bu kanuna göre araçlarda bulundurulması gerekli belge ve gereçler ile sürücüleri ve bun

lara ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kurallara uyup uymadığını, trafik dü
zenlemelerinin ve çeşitli tesislerin bu kanun hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek, 

(2) Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek, 
(3) Bu kanunla kendisine verilen görev ve yetki sınırı içinde karayolundan faydalananların eğitimini 

yapmak, yaptırmak, 
(4) El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek, 
(5) Trafik suçu işleyenler hakkında tutanak düzenlemek, 
(6) Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek, 
(7) Sürücülerin sınavlarını yapmak ve belgelerini vermek, 
(8) Bu kanuna göre düzenlenen suç tutanakları ile ilgili işlemleri yapmak ve takip etmek, 
(9) Ülke çapında taşıtların ve sürücülerin sicillerini tutmak, teknik ve hukukî değişikliklerini işlemek, 

istatistiki bilgileri toplamak ve değerlendirmek, 
(10) Trafik kazalarının oluş nedenleri ile ilgili tüm unsurları kapsayan istatistik bilgileri toplamak, değer

lendirmek, sonuçlarına göre gereken önlemlerin alınmasını sağlamak ve ilgili kuruluşlara teklifte bulunmak, 
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(11) Bu kanunla ve bu kanuna göre çıkarılmış olan Yönetmeliklerde verilen diğer görevleri yap-
mak< 

Trafik 'kuruluşlarının çalışma şekil ve şartlan ile görevlendirilecek genel idare ve teknik hizmetler sını
fından personel ile denetim, düzenleme ve sözleşmeli personelin seçimi, çalışma usulleri, görev, yetki ve so
rumluluklarına ait esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak Yönetmelikte belirtilir. 

Trafik zabıtasının görev ve yetki sınırı ile genel zabıtanın trafik hizmetlerini yürütmeye ilişkin yetkisi 

MADDE 6. — Trafik zabıtası ve genel zabıtanın görev ve yetki sının : 
a) Trafik zabıtası : 
Bu ıkanunla verilen görevleri yapar. 
Trafik zabıtası aslî görevi olan trafik hizmetlerini yürütürken karşılaştığı adlî ve idarî olaylarda genel 

zabıta görevi yapmaikla da yetkili ve sorumludur. 
Valilerin takdir edecekleri asayişe müessir olağanüstü durumlar dışında, trafik zabıtasına genel zabıta gö

revi verilemez; araç, gereç ve 'özel teçhizatı trafik hizmetleri dışında kullanılamaz. 
Bölge, il ve ilçe trafik kuruluşları bu kanunun uygulanması ile ilgili konularda bağlı oldukları sıralı amir

lere ilave olarak merkez kuruluşunun da denetimine tabidin 
b) Genel zabıta (Polis ve Jandarma) : 
Trafik yönetmeliğinde belirtilen esas ve şartlara uygun olarak, trafik zabıtasının bulunmadığı, yeterli ol

madığı yerlerde trafiği düzenlemeye ve trafik suçlarına el koymaya yetkilidir. 
Gerekli görülen yerlerde ve hallerde, Yönetmelikte belirtilen esas ve şartlara uygun olarak, Merkez Ko

mutanlıkları inzibat er ve erbaşlarına trafiği yönetme yetkisi verilebilir, 

Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri 

MADDE 7. — Karayolları Genel MÜdürlüğününbünyesinde kurulmuş bulunan Trafik Fen Heyeti ve 
buna bağlı birimlerin görev ve yetkileri şunlardır : 

a) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında can ve mal güvenliği yönünden karayolu trafi
ğinde gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak önlemleri almak ve aldırmak, 

b) Tüm karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek, 
c) Bu kanunla kendisine verilen görev ve yetki sınırı içinde karayolundan faydalananların eğitimini yap

mak, yaptırmak, 
d) Trafik ve araç tekniğine ait ilkeleri koymak, görüş bildiirmek, karayolu güvenliğini ilgilendiren ko

nulardaki projeleri incelemek, onaylamak, 
e) İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara

yollarında, Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek, işaretlemek, 
f) Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve karayollarında gerekli önleyici teknik 

tedbirleri almak, 
g) Yol güvenliğini ilgilendiren kavşak, durak yeri, aydınlatma, yol dışı park yerleri ve benzeri tesislerin 

projelerini tetkik ve gerekenleri tasdik etmek, 
h) Yetkili birimlerince veya trafik zabıtasınca, tespit edilen trafik kaza analizi sonucu, alt yapı ve yolun 

fizikî yapısı ile işaretlemeye dayalı kaza faktörleri göz önünde bulundurularalk, önerilen gerekli önlemleri al
mak, 

ı) Araçların ağırlık kontrollarını yapmak, 
i) Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak, 
j) Bu kanunla ve bu kanuna göre çıkarılmış olan Yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır. 
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Ulaştırma Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının görev ve yetkileri 

MADDE 8. — Ulaştırma 'Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır : 
a) Ulaştırma Bakanlığının ilgili birimleri, bu kanun ile Karayolu Taşımacılığına ait kanunlar ve bun

lara göre çıkarılmış Yönetmeliklerle verilen görevleri yapar< 
!b) Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimleri, yapım ve bakımından sorumlu olduğu orman yolla

rında, bu kanun ve bu kanuna göre çıkarılmış yönetmelik hükümlerine göre, trafik güvenliği yönünden 
düzenleme ve işaretlemeleri yaparak gerekli önlemleri alır, 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının görev ve yetkileri 

MADDE 9. — (Bu kanuna göre Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol, Su - Elektrik işleri Genel Mü
dürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır : 

a) Can ve mal güvenliği yönünden köyyolları trafiğin'de gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak ön
lemler almak ve aldırmak, 

b) İçişleri Bakanlığından uygun görüş almak şartı ile Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarının üstünde ve
ya altında hız sınırları belirlemek, 

c) Köyyollanirtda trafik düzeni ve güvenliğini ilgilendiren konularda, kavşak, durak yeri, aydınlatma, yol 
dışı park yerleri ve benzeri tesislerin projelerini incelemek ve gerekenleri onaylamak, 

d) Yetkili birimlerince veya trafik zabıtasınca tespit edilen trafik ikaza analizi sonucu altyapı ve yolun 
fizikî yapısı ile işaretlemeye dayalı kaza faktörleri göz önünde bulundurularak köyyolllan için önerilen gerek
li önlemleri almak, 

e) Bu kanunla ve bu kanuna göre çıkarılmış olan Yönetmeliklerde köyyolları trafiği ile ilgili verilen gö
revleri yapmak, 

Belediyelerin trafiğe ilişkin hizmet birimleri, görev ve yetkikri 

MADDE 10. — İllerde ve İçişleri Bakanlığının tespit edeceği ilçelerde, bucak ve kasabalarda belediye 
başkanlıklarınca, trafik hizmet birimleri kurulur. < 

Belediyelerin trafikle ilgili görev ve yetkileri şunlardır : 
Mahallî Trafik Teşkilatı ile işbirliği ve uyum sağlanarak; 
a) Şehir içi karayolu yapısını, trafik düzen ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak, 
b) îl Trafik Komisyonunun aldığı kararlara uygun olarak trafik düzenlemeleri ile ilgili şehir içi trafik 

akım programları yapmak, gerekli görülen yol ve kavşakları düzenlemek, sinyalize etmek ve işaretlemek, 
c) Açık ve kapalı oto park yerleri, alt ve üst geçitler yapmak, yaptırmak, açmak veya açtırmak, 
d) Trafik düzen ve güvenliği ile ilgili her çeşit işaretlerin yapılmasını ve yerlerine konulmasını, yer işa

retlemelerinin çizilmesini ve devamlılığım sağlamak, 
e) Şehir içi yollarda her türlü yapım, onarım ve altyapı tesisleri çalışmalarında, trafik düzen ve güven

liğini sağlayacak,önlemlerini almak, aldırmak ve denetlemek, 
f) Çocuk trafik eğitim bahçeleri açmak veya açılmasına izin vermek, 
g) Yetkili birimlerince veya trafik zabıtasınca tespit edilen trafik kaza analizi sonucu, altyapı ve yolun 

fizikî yapısı ile işaretlemeye dayalı kaza faktörleri göz önünde bulundurularak, önerilen gerekli önlemleri 
almak, 

h) Yaya ve taşıt yollarında yayalar ve araçların hareketlerini zorlaştıran her türlü engeli ortadan kal
dırmak, 

ı) Sürücü eğitim ve sınav pistleri yapmak veya yaptırmaktır. 
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Trafik Danışma ve Eğitim Komisyonu 
MADDE 11. — Trafik Danışma ve Eğitim Komis yonu kuruluş, görev ve yetkileri : 
Trafik mevzuatı, eğitimi ve trafikle ilgili diğer konulan inceleyerek tavsiye niteliğinde kararlar almak üzere 

İçişleri Bakanlığında, İçişleri Bakanlığı temsilcisinin başkanlığında; Genelkurmay Başkanlığı, Adalet, Millî 
Savunma, Maliye, Millî Eğitim, Bayındırlık, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ulaştırma, Tarım ve Orman 
Çalışma, Sanayi ve Teknoloji, Turizm ve Tanıtma, İmar ve İskân, Köy İşleri ve Kooperatifler, Sosyal Güven
lik bakanlıkları ile Üniversite ve Türkiye Radyo - Televizyon Kurumundan birer üyenin katılması ile oluşan 
«Trafik Danışma ve Eğitim Komisyonu» kurulur. 

Bu Komisyona gerektiğinde görüşleri alınmak üzere, gündem ile ilgili diğer bakanlık ve kuruluş temsil
cileri çağrılabilir. 

Komisyon en az yılda bir kere toplanır. İçişleri Bakanlığınca olağanüstü olarak da her zaman toplan
tıya çağrılabilir. 

Komisyonca alınacak kararlar ilgili bakanlık ve kuruluşlara gönderilir ve İçişleri Bakanlığı koordinatörlü
ğünde gerekli işlemler yapılır. 

Bu Komisyonun sekreterya hizmetleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. 

// ve ilçe trafik komisyonları 
MADDE 12. — İl ve ilçe trafik komisyonlarının kuruluşu : 
a) Kuruluş : 
Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasında mahallî ihtiyaç ve şartlara göre, trafik güvenliğini ve düzenini 

sağlamak amacıyla illerde, valinin veya yetki vereceği kişinin başkanlığında; emniyet, karayolları, ulaştırma, 
il imar müdürlüğü kuruluşlarının ve il belediyelerinin birer teknik veya uzman temsilcisinden oluşan «İl Tra
fik Komisyonu» (Valinin Başkanlık etmesi halinde komisyona kuruluşların illerdeki birinci derecedeki so
rumluları da katılır.) 

İlçelerde de, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili ön karar almak üzere kaymakamın başkanlığında, bele
diye başkanı, ilçe jandarma bölük komutanı ile emniyet amiri veya komiserinden oluşan «İlçe Trafik Komis
yonu» 

Kurulur. 
İlçe trafik komisyonunun kararları, il trafik komisyonunca incelenip karara bağlanır. 
Komisyonlara, gerektiğinde kendi konularında görüşleri alınmak üzere oy hakkı olmaksızın diğer kuruluş 

temsilcileri de çağrılabilir. 
Komisyonlar, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oy 

eşitliği halinde, başkanın oy kullandığı yöndeki görüş ile ilgili karar geçerlidir. 
İl trafik komisyonu kararlan valinin onayı ile yürürlüğe girer. 
b) Görev ve yetkileri : 
İl ve ilçe trafik komisyonlarının görev ve yetkileri şunlardır : 
İl ve ilçe belediye sınırları içinde; 
(1) Karayollarında, gerekli hallerde, en çok ve en az hız limitine göre yeniden hız sınırlarını belirlemek, 
(2) Karayollarının bir kısmının veya tamamının, yoldan faydalananların bir kısmına veya tamamına ka

patılmasına, park edilecek yerler ile /aman ve süresinin ve araçların geliş ve gidiş yollarının ve yollara ko
nulacak trafik işaretlerinin yerlerinin belirlenmesine karar vermek, 

(3) Karayolu taşımacılığına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, belediyelerce trafik düzeni 
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 güven
liği yönünden inceleyerek karar vermek, 

(5) Bu Kanunla ve bu Kanun gereğince çıkarılan yönetmeliklere göre, görev verilen diğer konularda ka« 
rar vermek. 
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BÖLÜM - III 
Karayolu Trafik Güvenliği - Trafik İşaretleri, Yapı ve Tesisler 

Karayolu trafik güvenliği 

MADDE 13. — Karayolunun yapım ve bakımı ile görevli ve sorumlu bütün kuruluşlar karayolu yapısını, 
trafik güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmakla yükümlüdür. 

Çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlar, karayolu yapısında yapacakları ve esasları yönetmelikte belirtilen çalış
malarda; 

a) Yolun yapım ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almak, 
b) Çalışmaları, gerekli önlemleri alarak, aldırarak ve devamlılığını sağlayarak, trafik akımını ve güven

liğini bozmayacak tarzda yapmak, 
c) Zorunlu nedenlerle meydana gelen arıza, engel ve benzerlerini en kısa zamanda ortadan kaldırarak 

karayolunu kullananlara ve araçlara zarar vermeyecek duruma getirmek, 
d) Şehir içi karayolu kenarında çeşitli tesislerin yapımı süresince; kaldırımlarda tünel ve benzerlerini ya

parak güvenli geçiş sağlamak ve yaya yollarını trafiğe açık bulundurmak, 
Zorundadırlar. 
Bu çalışmalar sırasında meydana getirilen tehlike ve engel bütün sorumluluk ve masraflar, bunları yara

tan kimselere ait olmak üzere zabıtaca kaldırtılır. 
Çalışma mahallinde trafik akımı ve güvenliği açısından alınması gerekli tedbirlere ait esaslar İçişleri Ba

kanlığının görüşü alınarak Bayındırlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir. 
Bu madde hükmüne uymayanlar, ikibin liradan beşbin liraya kadar hafif para cezası ve onbeş güne kadar 

hafif hapis cezası, tekrarında ve her seferinde beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ve onbeş 
günden iki aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Karayolu yapısı ve trafik işaretlerinin korunması 

MADDE 14. — Karayolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak; 
a) Karayolu yapısı üzerine, trafiği güçleştirecek tehlikeye sokacak veya engel yaratacak, trafik işaret

lerinin görülmelerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirecek şekilde bir şey koymak, atmak, 
dökmek, bırakmak ve benzeri hareketlerde bulunmak, 

b) Karayolu yapısını, trafik işaretlerini ve karayoluna ait diğer yapı ve güvenlik tesislerini, üzerlerine 
yazı yazarak, çizerek ve başka şekillerde bozmak, yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak, 

Yasaktır. 
Meydana gelen tehlike ve engeller, ilgili kuruluşlar ve zabıtaca ortadan kaldırılır, bozukluk ve eksiklikler 

yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşça derhal giderilir, zarar karşılıkları ve masraflar sorumlulara 
ödetilir. 

Bu maddenin (a) fıkrası hükmüne uymayanlar ikibin lira para cezası, (b) fıkrası hükmüne uymayanlar 
beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ve onbeş günden iki aya kadar hafif hapis cezası ile ce
zalandırılırlar. 

Trafik işaretleri 

MADDE 15. — Trafiği düzenlemede kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri 
ile benzeri trafik işaretleri karayolunun yapım ve bakımı ile görevli kuruluşlarca, belediye sınırları içinden 
geçen Devlet yollan ile bu yollarla birleşen diğer yollarda Karayolları Genel Müdürlüğünce, temin ve tesis 
edilerek sürekliliği ve işlerliği sağlanır. 

İlgili kuruluşlarca tesis olunan trafik işaretlerinin uygunlukları ve yeterli olup olmadıkları Emniyet ve 
Karayolları Genel Müdürlüklerince denetlenir. 
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Görülen eksiklikler ilgili kuruluşlara bildirilerek giderilmesi sağlatılır. 
Trafik işaretlerinin standart, anlam, nicelik ve nitelikleri ile diğer esasları İçişleri Bakanlığının görüşü alı

narak Bayındırlık Bakanlığınca çıkarılacak Yönetmelikte gösterilir. 

Karayolu dışında, kenarında veya üzerindeki levhalar, ışıklar ve işaretlemeler 

MADDE 16. — Karayolu dışında, kenarında veya karayolu sınırı içinde; trafik işaretlerinin görülmele
rini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirecek, tereddüde sebep olacak veya yanıltacak ve tra
fik için tehlike veya engel yaratacak şekilde levhalar, ışıklar, işaretlemeler ile ağaç, direk, yangın musluğu, 
çeşme, parmaklık gibi yapı elemanları veya benzerlerini dikmek, koymak veya bulundurmak yasaktır. 

Zorunlu hallerde bunların bulunabileceği yer, nitelik ve nicelikleri ile hangi şartlarda bulunabileceği, han
gilerinin izne bağlı olduğu ve bunlarla ilgili diğer esaslar İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Bayındırlık 
Bakanlığınca çıkarılacak Yönetmelikte gösterilir. 

Verilen izinler Emniyet Genel Müdürlüğü ve ilgili birimine bildirilir. 
Bu madde hükmüne aykırı hareket edenler ikibin liradan beşbin liraya kadar hafif para cezası ile on gün

den bir aya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 
Ayrıca bunlar, bütün sorumluluk ve giderler mal sahibine ait olmak üzere yolun yapım ve bakımı ile 

ilgili kuruluşça kaldırılır. 

Belediye sınırları dışında karayolu kenarındaki yapı ve tesisler 

MADDE 17. — Karayollarında her iki taraftan sınır çizgisine 50 metre mesafe içinde bağlantıyı sağla
yacak geçiş yolları yönünden; 

Akaryakıt, servis, dolum ve muayene istasyonları, park yeri, garaj, terminal, fabrika, işhanı, çarşı, pazar
yeri, eğlence yerleri, turistik yapı ve tesisler, inşaat malzemesi ocak ve harmanları, maden ve petrol tesisleri, 
araç bakım - onarım ve satım işyerleri gibi trafik güvenliğini etkileyecek yapı ve tesisler için, o karayolu
nun yapım ve bakımı ile sorumlu kuruluştan izin alınması zorunludur. Bu izin verilirken ilgili trafik zabıta
sının uygun görüşü alınır. 

İzinsiz yapılan bu gibi tesislerin yapımı ve işletilmesi yetkililerce durdurulacağı gibi, Yönetmelikteki şart
lar yerine getirilmeden işletme izni verilmez ve bağlantı yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yo
lun yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşça ortadan kaldırılır. 

B ^ madde hükmüne uymayanlar beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ve onbeş günden iki 
aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Belediye sınırları içinde karayolu kenarındaki yapı ve tesisler 

MADDE 18. — Belediye sınırları içindeki karayolları kenarında yapılacak ve açılacak 17 nci maddede 
sayılan yapı ve tesisler için belediyelerden izin alınması zorunludur. Belediyeler imar ve bu konuyla ilgili mev
zuatı açısından gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, trafik güvenliği yönünden de il trafik komisyonlarından 
uygun bir karar almadıkça yapım veya işletme izni veremezler. 

İl trafik komisyonları da, yolun yapısı ve bağlantı yolları yönünden karayolunun yapım ve bakımı ile gö
revli kuruluşun uygun görüşünü almak zorundadır. 

İzinsiz yapılan bu gibi tesislerin yapımı ve işletilmesi yetkililerce durdurulacağı gibi, yönetmelikte şartlar 
yerine getirilmeden işletme izni verilmez ve bağlantı yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yolun 
yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlarca ortadan kaldırılır. 

Bu madde hükmüne uymayanlar beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ve onbeş günden iki 
aya kadar hafif hapis cezası ile cezlandırılırlar. 

Bu madde ve 17 nci maddedeki tesislere ait şartlar, izin ve denetim esasları İçişleri ve Bayındırlık Bakan
lıklarınca müştereken çıkarılacak Yönetmelikte belirtilir. 
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BÖLÜM - IV 
Tescil ve Trafik Belgeleri - Tescil Plakaları Motorlu Araçlara Ait Şartlar ve Muayene 

KISIM - I 
Tescil ve Trafik Belgeleri - Tescil Plakaları 

Tescil belgesi alma zorunluluğu 
MADDE 19. — Araç sahipleri araçlarını Yönetmelikte belirtilen esaslara göre yetkili kuruluşa tescil et

tirmek ve tescil belgesi almak zorundadırlar. 
Ancak : 
a) Tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve tescil plakası bulunan ve geçici olarak Türkiye'ye girmesine 

izin verilmiş olan araçlar, 
b) Tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve tescil plakası bulunan ikili ve çok taraflı anlaşmalara göre, 

Türkiye'de tescil zorunluluğundan muaf tutulmuş araçlar, 
c) Araç, imal, ithal, ihraç edenlerin ve satıcılığını yapanların, ithal, ihraç, depolama, teşhir ve satış ama

cıyla geçici olarak bu işlere mahsus yerlerde maliki olarak bulundurdukları motorlu araçlar, 
d) Tescil zorunluğu bulunan motorlu taşıtlarla çekilenler ile 22 nci maddenin (c) fıkrasına göre tescili 

gerekli görülenler hariç, bütün motorsuz taşıtlar, 
Bu hükmün dışındadır. 

Tescil süresi ve bildirme zorunluluğu, satış ve devirler ile noterlerin sorumluluğu 

MADDE 20. — Tescil süreleri satış ve devirler, noterlerin sorumluluğu ile ilgili esaslar şunlardır : 
a) Araç sahipleri: 
(1) Tescili zorunlu olan araçları satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren, süresi üç ayı 

geçmeyen tadil ve tamir gibi nedenler dışında, bir ay içinde tescil için, hurdaya çıkarılma halinde çıkarılış 
tarihinden itibaren bir ay içinde tescilin silinmesi için, yazılı olarak ilgili tescil kuruluşuna başvurmak, 

(2) Tescilin yapılması veya silinmesi için de Yö netmelikte belirtilen bilgi ve belgeleri sağlamak, 
Zorundadır. 
b) Tescil belgesi aracın başkasına satış veya devrine, hurdaya çıkarılmasına veya araçta Yönetmelikte 

belirtilen niteliklerin değişmesine kadar geçerli sayılır. 
c) Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri tescil belgesi esas alınarak noterlerce yapılır ve 

bu satış noterlerce tescil belgelerine tarih konularak ve tasdik edilmek suretiyle işlenir. Ayrıca, tescil edilmiş 
araçların satış ve devirleri noterlerce, sicillerine işlenmek üzere derhal ilgili tescil bürolarına bildirilir. 

Tescil edilmiş araçların satış ve devirleri tescil bürosundaki siciline ve tescil belgesine işletilmedikçe geçerli 
sayılmaz. 

d) Tescilli araç satın alanlar, gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak, ilgili tescil bürosundan bir ay içinde 
adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar. 

Araç satın alıp, bu maddenin (a) fıkrasının (1) inci bendi ile (d) fıkrası hükmüne uymayanlar, beşbin li
radan onbin liraya kadar hafif para cezası ve bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezası, (c) fıkrası hükmüne 
uymayan noterler onbin liradan yirmibeşbin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 

Ayrıca, satış ve devirlerde, belirlenen sürelerde alıcı adına tescili yapılmadan trafiğe çıkarılan araçlar, tes
cil yapılıncaya kadar trafik zabıtasınca trafikten men edilir. 

Trafik belgesi, tescil plakası alma zorunluluğu ve geçerlilikleri 

MADDE 21. — Tescil edilen araçların karayoluna çıkarılmaları halinde, «Trafik belgesi» ve «Tescil pla
kası» alınması zorunludur. Trafik belgeleri, araçların süreleri içinde muayenelerinin yapılmış olması, geçerli 
sigorta belgesinin bulunması; tescil plakaları ise, trafik belgesinin geçerli olduğu sürece ve Yönetmelikte belirti
len süreyi geçmemek şartı ile geçerlidir. 
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Belge ve plaka vermeye yetkili kuruluşlar 

MADDE 22. — Yönetmelikte gösterilen esaslara göre : 
a) Askerî amaçlarla kullanılan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bütün araçlar ile çeşitli anlaşmalara göre 

askerî amaçla yurdumuzda bulunan kuruluşların araçlarının tescilleri Türk Silahlı Kuvvetlerince, 
b) îş makinesi türünden ve raylı sistemle çalışan araçların tescilleri kullanıldığı yerlere göre, ilgili kamu 

kuruluşlarınca, 
c) Tarım kesiminde kullanılanlar hariç, il trafik komisyonlarından karar alınmak şartı ile motorsuz ta

şıtlardan gerekli görülenlerin tescilleri belediyelerce, 
d) Yukarıdaki fıkralarda sayılanlar dışında kalan bütün motorlu araçların tescilleri trafik şubelerinin tes

cil bürolarınca yapılır, belge ve plakaları verilir. 

Trafik belgesi, tescil plakası alma ve bulundurma zorunluluğu 

MADDE 23. — Araçların : 
a) Trafik belgesi ve tescil plakası alınmadan, 
b) Bu belgeler, süresi içinde yenilenmeden, belge ve plakalar araç üzerinde ve uygun durumda bulundu

rulmadan veya belge ve plakalardaki bilgilerin eksik veya yanlış olması halinde, 
Trafiğe çıkarılması yasaktır. 
Bu maddenin (a) fıkrasına uymayan sürücü ile işleten veya araç sahipleri ikibin liradan beşbin liraya ka

dar hafif para cezası ile on günden bir aya kadar hafif hapis cezası, tekrarında ve her seferinde beşbin lira
dan onbin liraya kadar hafif para cezası ve onbeş günden iki aya kadar hafif hapis cezası, (b) fıkrasına uy
mayan sürücü, işleten veya araç sahipleri ise binbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu araçlar eksiklikleri giderilinceye kadar trafik zabıtasınca trafikten men edilir. 
Trafik belgesi : Tescil belgesinin geçersiz olması halinde sürekli olarak, kendi üzerindeki ve ilgili belge

lerdeki bilgilerin eksik veya yanlış olması halinde geçici olarak trafik zabıtasınca geri alınır. 

Trafik belgesi verilmesi için zorunlu belgeler 

MADDE 24. — Trafik belgesi verilebilmesi için araca ait tescil belgesi, karayoluna uygunluk belgesi, 
malî sorumluluk sigorta belgesi, muayene belgesi ve vergi belgesinin bulunması zorunludur. 

Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakalarının verilmesi şartları, geçerlilikleri, süreleri, nicelik ve niter 
likleri ile diğer esaslar Yönetmelikte gösterilir. 

Tescil ve trafik belgeleri «Tescil ve Trafik Belgesi» adı altında tek belge olarak da verilebilir. 

Geçici trafik belgeleri ile geçici tescil plakaları 

MADDE 25. — Karayolunda geçici olarak kullanılacak araçlara; 
Malî sorumluluk sigortası yaptırılmış olma şartı ile, 
a) İmalatçı, ithalatçı ve ihracatçılara ait araçların, depo, fabrika, gümrük, satış yeri, teşhir yeri ve benzeri 

yerler arasındaki karayollarında sürülmesi için «A» geçici trafik belgesi ve tescil plakası, 
b) Araçların, satıcılığını ve komisyonculuğunu yapanlara deneme ve gösterisi yapılacak araçlarının (a) 

fıkrasında sayılan yerler arasında sürülmeleri için «B» geçici trafik belgesi ve tescil plakası, 
c) Tescil işlemleri tamamlanmamış araçlar için «C» geçici trafik belgesi ve tescil plakası verilir. 
«A» ve «B» geçici trafik belge ve tescil plakaları, bunları alacakların her türlü hukukî sorumluluğu kabul 

ettiğini belirleyen formları doldurup imzalamalarından sonra geçerli olur. 
Geçici trafik belgesi ve plakalarının verilme şartları geçerlilik süreleri, nicelik ve nitelikleri, yurt dışından 

getirilecek veya yurt dışına götürülecek olan araçlara geçici plaka verilmesi şartları ile diğer esaslar Yönetme
likte belirtilir. 
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Geçici trafik belgeleri ve geçici tescil plakalarını süresini geçirerek kullananlar ikibin liradan beşbin lira
ya kadar hafif para cezası ile onbeş günden iki aya kadar hafif hapis cezası, amaç dışı veya başka taşıtta 
kullanılan ve/veya kullandıranlar beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ile bir aydan üç aya 
kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Ayrıca, trafik zabıtasınca bu geçici belge ve plakalar iptal edilerek, araçlar trafikten men edilir. 

Araçlarda trafik ayırım işaretleri 

MADDE 26. — Belirli araçlarda, çalışma yerini ve şeklini kapasite ve diğer niteliklerini belirleyen plaka, 
ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi ayırım işaretleri bulundurulması zorunludur. 

Esasları Yönetmelikte belirtilen ayırım işaretleri bulunmayan araçlar trafik zabıtasınca trafikten men edi
lir. 

Trafik ayırım işaretleri Yönetmelik hükümlerine uymayan veya zorunlu olduğu halde bulundurmayan araç 
işletenleri ile sürücüler, ilk seferinde jkibin liradan beşbin liraya kadar hafif para cezası ve trafik belgelerinin 
yedi gün geri alınması, tekrarında ve her seferinde beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ve tra
fik belgelerinin onbeş günden iki aya kadar geri alınması cezası ile cezalandırılırlar. 

Tanınma işaretleri 

MADDE 27. — Esasları Yönetmelikte açıklanan ve araçların tanınmasına yarayan marka, model, sem
bol, motor - şasi - karoseri seri numaraları, yüklü, yüksüz ağırlıkları ile benzeri hususlara ait bilgilerin araç
lar üzerinde bulunması zorunludur. 

Tanınma işareti bulunmayan araçlara trafik belgesi verilmez. 
Tanınma işaretleri bulunmayan veya bilinmeyen araçların, işaretleri tescil bürolarınca belirlenir ve bel

gelerine işlenir. ' 
Bu madde hükmüne uymayan araç sahibi, işleten ve sürücüler beşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Devlet malı araçların ayırım işaretleri ve tescil plakaları 

MADDE 28. — Devlet malı araçların tescil plakalarının rengi ayrı olur. 
Emniyet araçlarının renklerine göre boyama şekli ile ayırım işaretleri diğer resmî ve özel kuruluşlarla ger

çek ve tüzelkişilere ait araçlarda kullanılamaz. 
Bu maddenin ikinci fıkrasına aykırı olarak boyanan ve ayırım işareti kullanan araçlar aykırılık giderilince

ye kadar trafikten men olunur. 
Bu madde hükmüne uymayanlar ikibin liradan beşbin liraya kadar hafif para cezası ve on günden bir aya 

kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

KISIM - II 
Motorlu Araçlara Ait Şartlar 

Araçların karayoluna uygunluğu 

MADDE 29. — Araçların yapım ve kullanma bakımından, karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uy
gun olması zorunludur. 

Esasları Yönetmelikte belirtilen şartlara uyan araçlara, Karayolları Genel Müdürlüğünce «Karayolu Uy
gunluk Belgesi» verilir. 

Askerî araçlara ait karayolu uygunluk belgesi Türk Silahlı Kuvvetlerince, raylı sistemle çalışan ve iş ma
kinesi türünden araçlarınki ise ilgili kuruluşlarca verilir. > 
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Araçların teknik şartları 
MADDE 30. — Araçların, esasları Yönetmelikte belirtilen şekilde ve tarzda teknik şartlara uygun olarak 

yapılması zorunludur. 
Bir kaza halinde, süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları nedeni ile aracın içindekiler ve karayolunu kullanan

lar için tehlike yaratacak şekilde olan, fazla miktarda zararlı gaz, duman, koku ve gürültü çıkaran araçları 
kullanan sürücüler bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu araçlar, teknik şartlara uygun duruma getirilinceye kadar trafik zabıtasınca trafikten men edilebilir. 

Araçlara ait diğer şartlar 
MADDE 31. — Araçlara ait diğer şartlar şunlardır : 
a) Özelliklerine ve cinslerine göre araçlarda takoz, zincir, çekme halatı, reflektör, kriko, stepne, emniyet 

kemeri, bijon anahtarı, hava ölçeği ve Yönetmelikte sayılan benzerleri gibi parça, alet ve malzeme ile ilkyar
dım çantasının bulundurulması ve kullanılır durumda olması, 

b) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlıklarının görüşü alındıktan sonra İçişleri Bakanlığınca : 
(1) Kamyon, çekici ve otobüslerde ilan edilecek tarihten itibaren takometre, 
(2) Tespit edilecek il ve ilçelerde çalıştırılan taksi otomobillerinde de ilan edilecek tarihlerden itibaren 

taksimetre bulundurulması, 
c) Araçların içindeki ışık, resim, şekil, süs ve diğer eşyanın güvenlik ve sağlık bakımından uygun du

rumda bulunması, 
Zorunludur. 
d) Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, 

flama, bayrak ve benzerlerinin takılması, bulundurulması, yazılması ve sesli ve ışıklı donanımların kullanılması 
tescile yetkili kuruluşun iznine bağlıdır. 

Yukarıdaki fıkralarda sayılan gereç, cihaz, eşya ve diğerlerinin nicelik ve nitelikleri ile takma, bulundur
ma ve kullanma esasları, müzik cihazlarını kullanma şartları yönetmelikte belirtilir. 

Bu maddenin (c) ve (d) fıkrasına uymayan araçları kullanan sürücüler beşyüz lira para cezası, 
(a) fıkrasında sayılan gereç, cihaz, eşya ve diğerlerini kullanabilir durumda bulundurmayan veya gerek

tiğinde kullanmayan sürücüler bin lira, bulundurmayanlar ikibin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
(b) fıkrasına göre zorunlu halde araçlarında taksimetre ve takometre bulundurmayan, kullanmayan veya 

kullanılabilir durumda bulundurmayan sürücü ve işletenler ikibin liradan beş bin liraya kadar hafif para ce
zası ve on günden bir aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Ayrıca (b) fıkrası hükmüne uygun durumda bulunmayan araçlar eksiklikleri giderilinceye kadar trafik 
zabıtasınca trafikten men edilir. 

(a) fıkrasında sayılan gereç, cihaz ve eşya bulundurulmayan araçlardan hangilerinin hangi şartlarda trafik
ten men edileceği Yönetmelikte gösterilir. 

Bu mddede ve diğer maddelerde sayılan ve araçlarda uygun durumda bulundurulmayan ve bulundurul
ması yasaklanan gereçler, bütün sorumluluk ve giderler araç sahibine ait olmak üzere uygun duruma getirtilir 
veya gerekli ise söktürülür. 

Adres değiştirme ve araçlar üzerindeki değişiklikleri bildirme 

MADDE 32. — İkamet adresinde ve araçlar üzerinde yapılan değişikliklerde; 
a) Araçlar üzerinde yönetmelikte belirtilen şekillerde yapılacak her türlü değişikliğin, araç sahipleri, 
b) Adres değişikliklerinin de araç sahipleri veya işleten tarafından otuz gün içinde tescili yapan kurulu

şa bildirilmesi zorunludur. 
Bu madde hükmüne uymayanlar ikibin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
(a) fıkrasına aykırı olarak üzerinde değişikjik yapılan araçlar, değişikliğin şartlara uygun olarak yapıldı

ğını belgeleyip ilgili tescil bürosunda tescil ve trafik belgesine işletinceye kadar trafikten men edilir, 
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Taşınması özel izne bağlı yükler 

MADDE 33. — Ağırlık ve boyutları bakımından özelliği olan, başka ulaşım sistemleri ile taşınması müm
kün olmayan ve taşıma sınırım aşıp da taşınması zorunlu olan yüklerin taşınması için Karayolları Genel 
Müdürlüğünden izin alınması zorunludur. 

KISIM - III 
Araçların Muayenesi ve Muayene İstasyonları 

Araçların muayenesi 

MADDE 34. — Trafiğe çıkarılacak motorlu araçların teknik şartlara uyup uymadığı ekonomik yapıları 
da dikkate alınmak suretiyle belirli zamanlarda muayene edilerek tespit edilir. 

Motorlu araçların muayenelerinin, Yönetmelikte belirtilen süreler içinde yaptırılması zorunludur. 
Muayene süresi dblmasa bile kazaya karışan, hasara uğrayan, üzerinde değişiklik yapılan veya sahip de

ğiştiren araçların ayrıca özel muayenesi zorunludur. 
Karayollarında kullanılmakta olan araçların, teknik şartlara uyup uymadığı trafik zabıtasında kontrol edi

lerek her an muayeneleri yapılabilir. 
Bu madde hükmüne aykırı olarak; 
a) Muayene süresi geçirilen, servis freni, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, 

fren ve dönüş ışıkları noksan veya bozuk olan araçları kullanan sürücüler ikibin lira para cezası, 
b) Diğer eksik ve bozulukları bulunan araçları kullanan sürücüler bin lira para cezası ile cezalandırı

lırlar. 
Ayrıca (a) fıkrasında sayılan eksiklikleri bulunan ve Yönetmelikte belirtilen şekilde trafik güvenliğini 

tehlikeye düşürecek durumda olan araçlar eksiklikleri giderilinceye kadar trafik zabıtasınca trafikten men edi
lir. 

Muayeneye yetkili kuruluşlar 

MADDE 35. — Araçların muayeneleri, Karayolları Genel Müdürlüğüne ait muayene istasyonları veya 
bu kuruluşun işletme belgesi ile yetki verdiği kamu, gerçek, tüzelkişi, kurum ve kuruluşlara ait muayene istas
yonlarında yeterli makine ve gereçlerle ve yetkili kılınan görevlilerce yapılır. 

özel muayeneler sadece Karayolları Genel Müdürlüğünün muayene birimlerinde yapılır. 
Askerî araçlarla, raylı sistemle çalışan veya iş makinesi türünden araçların muayeneleri Yönetmelikte be

lirlenen esaslara göre tescilini yapan kuruluşlarca yapılır. 
Muayene istasyonlarında bulunacak makine, araç, gereç ile personelin nitelikleri, işletme, çalışma ve de

netleme usulleri ve işletme belgesi ile yetki verilen muayene istasyonlarında alınacak ücretin tespiti ile diğer 
şartlar ve esaslar Bayındırlık Bakanlığınca çıkarılacak Yönetmelikte gösterilir. 

işletme belgesi ile yetkili kılındığı halde, Yönetmelikte belirtilen işletme şartlarına uymayan ve muaye
neleri gerektiği şekilde yapmayan, muayene istasyonu işletenleri ilk seferinde onbin lira hafif para cezası 
ikinci seferinde yirmibin lira hafif para cezası, üçüncü seferinde otuzbin lira hafif para cezası ile cezalandı
rılırlar ve işletme belgeleri birinci seferinde yedi gün, ikinci seferinde onbeş gün geri alınır, üçüncü seferinde 
iptal edilir. 

işletme belgesi geri alındığı halde geri alma süresi içinde muayene yapan muayene istasyonu işletenleri 
pnbin lira hafif para cezası ile cezalandırılırlar ve işletme belgeleri iptal edilir. 
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BÖLÜM - V 
Sürücü Belgeleri ve Sürücüler 

Sürücü belgesi alma zorunluluğu 

MADDE 36. — Motorlu araçların, sürücü 'belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sü
rülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. 

Araçlar, bu kanunda sınıfları belirtilen sürücü belgelerine sahip sürücüler ile iki veya çok taraflı anlaş
malara göre sürücü belgesi bulunan veya geçerli Uluslararası Sürücü Belgesi olan kişilerce sürülebilir. 

Sürücü belgesine sahip olmadan araç süren ve sürülmesine izin verenler, ilk seferinde beşbin lira hafif 
para ve onbeş günden iki aya kadar hafif hapis cezası, tekrarında ve her seferinde onbin lira hafif para ve 
iki aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Sürücü belgesi alması zorunlu olmayanlarda aranacak şartlar 

MADDE 37. — Sürücü belgesi almaları zorunlu olmamakla beraber; 
Bisiklet kullananların 9, motorsuz taşıtları kullananlar ile hayvan sürücülerinin 15 yaşını bitirmiş olmaları, 

fizikî ve ruhî bakımdan vücut yapılarının sağlıklı bulunmaları, zorunludur. 
Durumları bu madde hükmüne uymayanlara taşıt kullandıran ve hayvanları tevdi edenler beşyüz lira 

para cezası ile cezalandırılırlar. 

Sürücü belgeni sınıfları 

MADDE 38. — Sürücü belgeleri, kullanılacak araçların cinslerine ve gruplarına göre aşağıdaki sınıflara 
ayrılmıştır. 

«Aj» Sınıfı Sürücü Belgesi, 
Motorlu bisiklet kullanacaklara, 
«A2» Sınıfı Sürücü Belgesi, 
Motosiklet kullanacaklara, 
«B» Sınıfı Sürücü Belgesi, 
Otomobil, minibüs veya kamyonet kullanacaklara, 
«C» Sınıfı Sürücü 'Belgesi, 
Kamyon kullanacaklara, 
«D» Sınıfı Sürücü Belgesi, 
Çekici kullanacaklara, 
«E» Sınıfı Sürücü Belgesi, 
Otobüs kullanacaklara, 
«F» Sınıfı Sürücü Belgesi, 
Lastik tekerlekli tarım traktörü kullanacaklara, 
«G» Sınıfı Sürücü Belgesi, 
îş makinesi türünden motorlu araçları kullanacaklara, 
«H» Sınıfı Sürücü Belgesi, 
özel tertibatlı olarak, imal, tadil veya teçhiz edilmiş motosiklet veya otomobil türünden araçları kulla

nacak hasta veya sakatlara, 
«K» Sınıfı Sürücü Belgesi, 
Tüzükte belirtilen şartlar ve esaslara göre, sürme/i öğrenmek isteyen sürücü adaylarına, 
Uluslararası Sürücü Belgesi, 
İki veya çok taraflı anlaşmalar uyarınca, sınıflarına göre belli süre ile, 
Verilen sürücü belgeleridir. 
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Sürücü belgelerine ait esaslar 

MADDE 39. — Sürücü belgelerine ait esaslar şunlardır : 
a) A ve B Sınıfı Sürücü Belgesi alacaklardan, bu sınıflara giren araçları özel hizmetlerinde bizzat kul

lanacakların sürücü belgelerine «amatör sürücü», bir yarar karşılığı kullanacak olanların sürücü belgelerine 
«profesyonel sürücü» kaydı konur. Kamyon, çekici ve otobüs kullananlar da profesyonel sürücüdür. 

Amatör sürücü belgesi ile profesyonel amaçla taşıt kullanmak yasaktır. 
b) Diğer araçları kullanma yetkisi: 
(1) A l t F, G ve H sürücü belgeleri ile yalnız kendi sınırlarındaki araçlar, 
(2) A2 sınıfı sürücü belgesi ile Ax 

(3) B sınıfı sürücü belgesi ile F, 
(4) C sınıfı sürücü belgesi ile B ve F, 
(5) D sınıfı sürücü belgesi ile C, B ve F 
(6) E sınıfı sürücü belgesi ile B, C, D ve F sınıfı sürücü belgeleri ile kullanılan araçlar da sürülebilir. 
Sürücü belgesi sahiplerinin sürücü belgesinin sınıfına göre sürmeye yetkili oldukları araçlar dışındaki araç

ları sürmeleri yasaktır. 
c) Römork takarak taşıt kullanma : 
B, C ve E sınıfı sürücü belgesi sahipleri, araçlarına en çok yüklü ağırlığı, 750 Kg.'a kadar olan (750 Kg. 

dahil) hafif römork takarakta kullanabilirler. 
Yüklü ağırlığı 750 Kg. mı geçen römorkları taşıtlarına takarak kullanmak isterlerse ayrı bir sınavdan geçi

rilirler ve römorklu taşıt kullanabilecekleri belgelerine işlenir. 
d) Sürücü belgelerinin geçerlilik süresi, 
Sürücü belgelerinden K sınıfı sürücü aday belgesi altı ay geçerlidir. Diğer sürücü belgelerinin Yönetme

likte belirtilen esaslara göre beş yılda bir vize edilmesi veya içişleri Bakanlığınca gerekli görüldüğünde değiş
tirilmesi zorunludur. 

Sürücü belgeleri vize edilirken altmış yaşını dolduran sürücülerden ayrıca sağlık kurulu raporu istenir. 
Vize edilmemiş sürücü belgesi ile araç kullanmak ve kullandırmak yasaktır. 
G Sınıfı sürücü belgesi alacak olanlarda aranacak özel şartlar ile uluslararası sürücü belgelerinin veriliş 

şartları Yönetmelikte gösterilir. 
Bu maddenin d) fıkrası hükmüne uymayan sürücüler ve vize edilmemiş belge ile araç kullandıranlar 

bin lira para cezası, 
a, fo ve c fıkraları hükmüne uymayan sürücüler ile bunları kullandıran veya azmettirenler ilk seferinde 

ikibin liradan beşbin liraya kadar hafif para cezası ile on günden bir aya kadar hafif hapis cezası, tekrarında 
ve her seferinde beş'bin liradan on'bin liraya kadar hafif para cezası ile onbeş günden iki aya kadar hafif 
hapis cezası ve sürücü belgelerinin on günden bir aya kadar geri alınması cezası ile cezalandırılırlar. 

Yabancıların4ülkelerinden ve Türk vatandaşlarının dış ülkelerden aldığı sürücü belgelerinin geçerliliği 

MADDE 40. — Yabancı ülke sürücü belgelerine ait esaslar : 
a) Türk vatandaşlarının dış ülkelerden aldıkları geçerli sürücü belgeleri, 41 inci maddedeki şartlar ara

narak sınavsız olarak karşılığı veya dengi sürücü belgesi ile değiştirilir. 
Yurda geçici olarak gelen yabancı sürücü belgeli Türk vatandaşları, cinsi için geçerli sürücü belgeleri ile 

beraberlerinde getirdikleri veya Türkiye'de kayıt tescil edilmiş taşıtları kullanabilirler. 
b) ilgili kanunlar ve ikili veya çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere, yabancıların ülke

lerinden aldığı sürücü belgeleri ile Yönetmelikte belirlenen esaslara göre, ülkemizde tescil edilmiş araçları sür
melerine izin verilebilir veya bunların sürücü belgeleri karşılığı olan ve bu madde de sayılan sürücü belgeleri 
ile değiştirilebilir. 
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Sürücülerde aranacak şartlar 

MADDE 41. — Sürücü belgesi alacaklarda aşağıdaki şartlar aranır : 
a) Yaş şartı; 
A sınıfı sürücü belgesi alacakların 17, 
B sınıfı amatör sürücü, F, H ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların 18, 
B, C, D ve E sınıfı profesyonel sürücü belgesi alacakların 19 yaşlarını bitirmiş olmaları, 
b) Öğrenim şartları : 
F, G ve H sınıfı sürücü belgesi alacakların okur yazar, diğerlerinin en az ilkokulu bitirmiş bulunmaları, 
c) Sağlık şartları : 
Vücut yapısı ve ruh sağlığı bakımından Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmaları, 
d) Sınavlarda başarı şartlan : 
Yazılı veya test ve uygulamalı (TC sınıfı için sadece yazılı) sınavların başarılması, 
e) Suçlu olmama şartları : 
(1) Sürücü belgesi alacak olanların Türk Ceza Kanununun 403, 404, 448, 449, 450 ve 572/2 nci madde

lerindeki suçlardan hüküm giymemiş olmaları, 
(2) Aynı Kanunun 414, 418, 429, 436, 491, 493, 495, 506, 508, 510 ve 512 nci maddelerinde yazılı suç

lardan profesyonel sürücülerin birden fazla diğer sürücülerin ise başvurma tarihinden önceki 10 yıl içinde iki
den fazla hüküm giymemiş olmaları, 

f) Aynı sınıf sürücü belgesinin bulunmaması veya belgelerin geri alınmamış olma şartı; 
önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması sürücü belgelerinin süresiz geri alın

mamış olması veya geçici olarak geri alınmış ise sürenin dolmuş bulunması, 
Zorunludur. 

Sürücülerin sınavları 

MADDE 42. — Sürücü belgesi alacakların sınavları, yazılı veya test ve uygulamalı olarak Emniyet Genel 
Müdürlüğünün ilgili birimlerinde görevlendirilecek kişiler veya komisyonlarca yapılır ve kazananlara belgeleri 
verilir. 

Gerekli görülen hallerde il Trafik Komisyonunun kararı ile sürücülerin sınavları ilçeler de ve askerî 
birliklerin sınav merkezlerinde de yapılabilir. 

Sınava girmek isteyenler başvurma formunu yetkili memurun önünde bizzat el yazıları ile doldurarak 
imzalarlar. Bu belgedeki bilgiler, aksi ispatlanıncaya kadar doğru sayılır. 

Genel hükümler saklı kalmak kaydıyla yanlış veyasahte bilgi ve/veya belge verenler iki aydan altı aya ka
dar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Sürücülerin; sınavları, sağlık muayenelerinin nasıl ve nerede yapılacağı, sürücü belgeleri, bu belgelerin ve
rilmesi, geçerlilik süreleri, yenilenmeleri, sınavlarda görevlendirilecek kişilerin Veya oluşturulacak komisyon
ların çalışma esas ve usulleri ile diğer hususlara ait şartlar, usuller ve esaslar Yönetmelikle belirtilir. 

Askerî araç sürücülerinin sınavları 

MADDE 43. — Er ve erbaş sınıfından askerî araç sürücülerinin özel sınavları ve belge verme işlemleri 
Türk Silahlı Kuvvetlerince Yönetmelikte belirtilen esaslara göre yapılır. 

Bu belgeler sadece askerî araçlar için askerlik süresince geçerlidir. 

Adres değişikliklerinin bildirilmesi ve sürücü belgelerinin taşınması zorunluluğu 

MADDE 44. — Sürücü belgesi sahipleri: 
a) İkamet adresi değişikliklerini Emniyet Genel Müdürlüğünün belgeyi veren kuruluşuna otuz gün için

de bildirmek, 
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b) Araç kullanırken belgelerini yanlarında bulundurmak ve yetkililerin her isteyişinde göstermek zo
rundadırlar. 

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

Sürücülerin dağlık şartlarında sonradan meydana gelen değişiklikler ile sahte olan, hile ile alınan veya şart
larına uygun olmadan verilen sürücü belgeleri 

MAİDDE 45. — Trafik zabıtasınca sürücülerin sağlık veya psikofizik durumlarında bir değişiklik olduğu 
şüphesi üzerine, her zaman sağlık ve psikofizik muayenesi istenebilir, gerekli sağlık veya psikofizik şartlarına 
sahip olmadığı sağlık kurulu kararı ile anlaşılanların belgeleri geri alınır. 

Ancak, sağlık ve psikofizik şartları sebebiyle belgeleri geri alınanların bu belgeleri, sağlık şartlarını ye 
niden kazandıklarının sağlık kurulu ile belgelendirilmesi halinde geri verilir. 

Sürücü belgelerinin sahte olduğu veya hile ile alındığının veya şartlarına uygun olmadan verildiğinin tes
piti halinde bu belgeler ilgili trafik şubesince geri alınır veya iptal edilir. Ayrıca, sanıklar hakkında adlî iş
lem yapılır. 

BÖLÜM - VI 
Trafik Kurulları 

KISIM - I 
Genel Kurallar / 

Karayollarında trafiğin akışı 

MADDE 46. — Karayollarında trafik sağdan akar. 
Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücüler : 
a) Araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hı

zının gerektirdiği şeritten sürmek, 
b) Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen araçların emniyetle geçişini.beklemek, 
c) Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmemek, 
d) Gidişte ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmemek, 
e) tki yönlü trafiğin kullanıldığı dört veya daha fazla şeritli yollarda aksine bir işaret bulunmadıkça, 

motosiklet, otomobil, kamyonet ve otobüs dışındaki araçları kullananlar, geçme ve dönme dışında, en sağ 
şeridi izlemek, 

Zorundadırlar. 
Karayollarının belirli kesimlerinde, bu yollardan faydalanma zorunda olanlar, hayvanlarını veya hayvan 

sürülerini gidiş yönünde yolun en sağından ve en az genişlik işgal ederek ve imkân olduğunda yol dışından 
götürmek zorundadırlar. 

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

Trafik işaretlerine uyrrta 

MADDE 47. — Karayollarından faydalananlar aşağıdaki sıralamaya göre; 
a) Trafiği düzenleme ve denetimle Tgörevli trafik zabıtası ve yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine, 
b) Trafik ışıklarına, 
c) Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleriyle belirtilen veya gösterilen hususlara, 
d) Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan, aynca Yönetmelikte gösterilen kurallara, yasaklara, zorun

luluklara veya yükümlülüklere, 
Uymak zorundadırlar. 
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Trafik polisi ve diğer yetkililerin dur işaretine, ışıklı trafik işaretlerinden kırmızı renkli olanına ve sesli 
işaretlere uymayan sürücüler ikibin, diğer trafik işaretlerine uymayan sürücüler bin lira para cezası ile ceza
landırılırlar. 

Alkollü içki, uyuşturucu ve keyif verici madde veya ilaçların etkisi altında araç sürme 

MADDE 48. —̂ Uyuşturucu ve keyif verici madde ve ilaçları almış olanlar ile alkollü içki almış olması 
nedeniyle güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş kişilerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır. 

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

Bu madde hükmüne uymayan sürücüler derhal araç kullanmaktan men olunur. 
Bunların Yönetmelikte belirtilen miktarın üzerinde alkollü içki kullandığı tespit olunanlar; ilk seferinde 

ikibin liradan beş bin liraya kadar hafif para cezası ve oribeş günden iki aya kadar hafif hapis cezası, tek
rarında ve her seferinde beş bin liradan on bin liraya kadar hafif para cezası ve bir aydan üç aya kadar 
hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar ve sürücü belgeleri bir aydan üç aya kadar geri alınır. 

Uyuşturucu, keyif verici maddeleri kullananlar ise beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ve 
iki aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar ve sürücü belgeleri süresiz olarak geri alınır. 

Çalışma sürelerine uyma sorunluluğu 

MADDE 49. — Ticarî amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücülerinin, çalışma sürelerine ve bu 
konuda alınmış olan önlemlere aykırı olarak taşıt kullanması ve kullanmalarına izin verilmesi yasaktır. 

Çalışma süreleri ile ticarî amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıtları kullanacakların denetimi için uygula
nacak usuller Yönetmelikte belirtilir. 

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

KISIM - n 
Hız Kuralları 

Hız sınırları 

MADDE 50. — Karayollarında yerleşim yerleri iç;nde ve dışında motorlu araçların cins ve kullanma 
amaçlarına göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırları ve diğer esaslar Yönetmelikle belirlenir. 

En çok ve en az hız sınırlarını gösteren işaret levhaları, gerekli görülen yerlere, ilgili kuruluşlarca konu
lur. 

Bu kanunla yetki verilen kuruluşlar tarafından Yönetmelikte belirtilen hız sınırları azaltılabilir veya çoğal
tılabilir. Bu hallerde durum trafik işaretleri ile belirtilir ve uygun vasıtalarla duyurulur. 

En çok hız kuralına uyma 

MADDE 51. — Sürücüler, aksine bir karar alınıp işaretlenmemişse bu Kanunun 50 nci maddesine göre, 
Yönetmelikte belirtilen en çok hız sınırlarına uymak zorundadırlar. 

Radar, takometre, kronometre gibi cihaz veya çeşitli usullerle yapılan tespitler sonucu hız sınırlarının; 
Yüzde yirmiye (yirmi dahil) kadar aşan sürücüler ikibin lira para cezası, 
Yüzde yirmiden fazla aşan sürücüler ise, her şefe inde beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para ce

zası ile onbeş günden iki aya kadar hafif hapis cezası ve bir aydan üç aya kadar sürücü belgelerinin geri alın
ması cezası ile cezalandırılırlar. 
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Hızın gerekli şartlara uygunluğunu sağlama 

MADDE 52. — Sürücüler : 
a) Kavşaklara yaklaşırken, 
Dönemeçlere girerken, 
Tepe üstlerine yaklaşırken, 
Dolambaçlı yollarda ilerlerken, 
Yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, 
Yapım ve onarım alanlarına girerken, hızlarını azaltmak, 
b) Hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun ge

rektirdiği şartlara uydurmak, 
c) Diğer bir aracı izlefken yukarıdaki fıkrada belirlenen durumları göz önünde tutarak güvenli bir ara

lık bırakmak, 
d) Kol ve grup halinde araç kullananlar, araçları arasında Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun ola

rak diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklıklar bulundurmak, 
Zorundadırlar. 
Bu madde hükmüne uymayan sürücüler bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

KISIM - m 
Sürücülerin Uyacağı Diğer Kurallar 

Dönüş kuralları 

MADDE 53. — Sağa ve sola dönecek olan sürücüler aşağıdaki kurallara uyarlar. 
a) Sağa dönüşler; 
(1) Sağa dönüş işaretini vermeye, 
(2) Sağ şeride veya dönüşe ayrılmış şeride girmeye, 
(3) Hızını azaltmaya, 
(4) Dar bir kavisle dönmeye, 
(5) Dönülen karayolunun gidiş şeridine veya gidişe ayrılmış en sağ şeridine girmeye, 
Zorunludurlar. 
b) Sola dönüşler; 
(1) Sola dönüş işaretini vermeye, 
(2) Dönüş noktasına kadar trafiği tehlikeye düşürmeyecek şekilde yolun gidişe ayrılmış kısmının sol ke

narına yanaşmaya, 
(3) Kavşağa girmiş veya emniyetle durdurulması, mümkün olmayacak kadar yaklaşmış diğer araçların 

geçmesini beklemeye, 
(4) Dönüşe başlarken ilk geçiş hakkını sağdan ve karşıdan gelen araçlara bıraktıktan sonra, küçük bir 

yarı çapla dönmeye, dönülen karayolunun gidişe ayrılmış bölümüne, çok şeritli yollarda gidiş şeridine veya 
en sol şeride girmeye, 

Zorunludurlar. 
Sağa ve sola dönüşlerde, sürücüler kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki 

bisikletlilere ve sola dönüşlerde sağdan ve karşıdan gelen trafiğe ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar. 
Gidişe ayrılmış birden fazla şeridi bulunan yollarda, en sağdaki veya soldaki şerit işaretlenmek suretiyle 

sadece dönüşlere ayrılabilir, ayrılmış bu şeritlere bitişik diğer şeritlerdende işaretlenmek sureti ile sağa veya 
sola dönüşlere izin verilebilir. 

Bu dönüşler için yukarıdaki a. ve b. fıkralarındakine benzer manevra yapılır. 
Bu madde hükmüne uymayan sürücüler beşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
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Geçme kural ve yasakları 
MADDE 54. — Sürücülerin geçme sırasında uymak zorunda oldukları kural ve yasaklar şunlardır; 
a) Geçme kuralları, 
Sürücülerin önlerinde giden bir taşıt veya aracı geçmeleri için; 
(1) Kendisini takip eden sürücülerin kendisini geçmeye başlamamış olması, 
(2) Önündeki sürücünün, başka bir taşıt veya aracı geçme niyetini belirten uyarma işaretini vermemiş ol

ması, 
(3) Geçeceği aracın hızı ile geçme esnasındaki kendi hızını da göz önüne alarak, iki yönlü trafiğin kul

lanıldığı taşıt yollarında karşıdan gelen trafik dahil karayolunu kullananların tümü için tehlike veya engel 
olmadan geçme için kullanacağı şeridin yeteri kadar ilerisinin boş olması, 

Zorunludur. 
Geçme, geçilecek aracın solundaki şeritten yapılır. Geçilecek aracın sürücüsü ses ve ışık cihazları ile 

uyarılarak, geçerken kullanılan şeritte güvenli mesafe gidildikten sonra işaret verilip izlenecek şeride giril
mekle tamamlanır. 

Araçların sağından veya banketlerden yararlanmak suretiyle geçmek yasaktır. 
Ancak, herhangi bir araç, başka bir yola, karayoluna bitişik bir mülke girmek veya sola yanaşıp durmak 

için bu niyetini sola dönüş işareti ile belirtmişse bunların sağındaki şeritten geçilebilir. 
Şerit değiştirmemek şartı ile bir şeritteki taşıtların diğer şeritteki taşıtlardan hızlı gitmesi geçme sayılmaz. 
b) Geçmenin yasak olduğu yerler : 
(1) Geçmenin herhangi bir trafik işaretiyle yasaklandığı yerlerde, 
(2) Görüş yetersizliği olan tepelerde ve dönemeçlerde, 
(3) Yaya ve okul geçitleri yaklaşımında, 
(4) Kavşaklarda, demiryolu geçitlerinde ve bunların yaklaşımında, 
(5) Gidiş ve geliş için birer şeridi bulunan iki yönlü trafiğin kullanıldığı köprü ve tünellerde, 
Sürücülerin önlerindeki bir aracı geçmeleri yasaktır. 
Bu madde hükmüne uymayan sürücüler iki bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Geçilen araçlara ait kurcalar 
MADDE 55. —.. Geçilmek istenen araçların sürücüleri: 
a) Duyulur veya görülür bir geçiş işareti alınca trafiğin iki yönlü kullanıldığı karayollarında taşıt yo

lunun sağ kenarından gitmeye, dörtten fazla şeritli veya bölünmüş karayollarında bulunduğu şeridi izleme
ye ve hızını artırmamaya, 

b) Dar taşıt yolları ile trafiğin yoğun olduğu karayollarında yavaş gitme nedeni ile, kendilerini geçmek 
için izleyen araçların kolayca ve güvenli geçmelerini sağlamak için; araçlarını elverdiği oranda sağ kenara 
almaya, yavaşlamaya, gerekiyorsa durmaya, 

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

Zorunludurlar. 
54 üncü maddede yazılı durumlar dışında, geçiş yapmak isteyenlere yol vermemek, geçilmekte iken bir baş

ka aracı geçmeye veya sola dönmeye kalkışmak yasaktır. 
Bu madde hükmüne uymayan sürücüler iki bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Şerit izleme, gelen trafikle karşılaşma, araçlar arasındaki mesafe, yavaş sürme ve yavaşlama, park edilen 
ve durulan yerden çıkan ve geçiş kolaylığı sağlama 

MADDE 56. — Sürücüler aşağıdaki kurallara ve/veya yasaklara uymak zorundadırlar. 
a) Şerit izleme : 
(1) Sürücülerin; geçme, dönme, durma, parketme gibi haller dışında şerit değiştirmeleri veya iki şeridi 

birden kullanmaları, 
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(2) Kavşaklara yaklaşırken, yerleşim yerleri dışında yüzelli metre, yerleşim yerlerinde ise otuz metre mesa
fe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri, 

(3) Araçlarının cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmeleri, 
(4) İşaret vermeden şerit değiştirmeleri, 
Yasaktır. 
b) Gelen trafikle karşılaşma : 
Sürücüler iki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran 

bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için aracını, sağ kenara yanaştırmaya, gerektiğinde sağa yanaşıp durma
ya, 

Dağlık ve dik yokuşlu karayollarında karşılaşma halinde, çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, 
güvenli geçişi sağlamak üzere, inen araçlar, varsa önceden sığınma cebine girmeye, sığınma cebi yoksa sağ 
kenara yanaşıp durmaya, gerektiği hallerde geri gitmeye, 

Zorunludurlar. 
c) Araçlar arasındaki mesafe : 
Sürücüler önlerinde giden araçları Yönetmelikte belirtilen güvenli ve yeterli bir mesafeden izlemek zorun 

dadırlar. 
d) Yavaş sürme ve yavaşlama : 
Sürücülerin; araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya 

işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmeleri, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyul
ması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde ani yavaşlamaları yasaktır. 

e) Park edilen ve durulan yerden çıkma : 
Sürücüler; park ettikleri ve durdukları yerlerden çıkmadan önce çıkış işareti vermeye, hareket için uygun 

ve güvenli bir durum oluşuncaya kadar beklemeye mecburdurlar. 
f) Geçiş kolaylığı sağlamak : 
Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa, motorsuz araçları kullananlar 

motorlu araçlara, otomobil, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerlekli traktör, iş makineleri, yazı
lış sırasına göre birbirlerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadırlar. 

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

Kavşaklarda geçiş hakkı 
MADDE 57. — Kavşaklarda aşağıdaki kurallar uygulanır : 
a) Bir kavşağa yaklaşan sürücüler kavşaktaki şartlara uyacak şekilde dikkatli bulunmak ve araçlarını ilk 

geçiş hakkı olan araçların geçmesine izin vermek üzere durabileceği hızda sürmek zorundadır. 
b) Trafik zabıtası veya trafik ışıklı işareti ile yönetilmeyen veya aksine bir trafik işareti bulunmayan 

hallerde; 
(1) Tali yoldan gelen sürücüler anayoldaki sürücülere, 
(2) Bir izden gelen sürücüler karayollarındaki sürücülere, 
(3) Bir mülkten karayoluna çıkan sürücüler karayolundaki sürücülere, 
ı(4) Yukarıdaki haller dışındaki kavşaklarda, soldaki sürücüler sağ taraflarındaki karayolundan yaklaşan 

sürücülere, 
(5) Döner kavşak dışındaki sürücüler, kavşak içindeki sürücülere, 
tik geçiş hakkını vermek zorundadır, 
c) Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akımı; kendisini kavşak içinde durmaya zorlayacak veya 

diğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olacak ise, sürücülerin kavşağa girmeleri, 
d) Trafik zabıtası, yetkili kişi veya trafik ışıklı işareti ile yönetilen kavşaklarda, sürücüler kavşağı en kısa 

zamanda geçmek zorundadır. Sürücülerin gereksiz olarak yavaşlamaları, durmaları, taşıttan inmeleri, taşıt ve
ya araçların motorlarını durdurmaları, 

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

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

İndirme ve bindirme kuralları 

MADDE 58. — Sürücüler aksine bir işaret bulunmadıkça, araçlarını gidiş yönlerine göre yolun en sağ 
kenarında durdurmaya, yolcularının iniş ve binişlerini sağ taraftan yaptırmaya ve yolcular da iniş ve biniş
lerini sağ taraftan yapmaya zorunludurlar. 

Bu madde hükmüne uymayan sürücüler beşyüz lira, yolcular üç yüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Duraklama ve parketme 

MADDE 59. — Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında taşıtyolu üzerinde du
raklamak, parketmek veya hayvan bulundurmak yasaktır. 

Duraklama ve parketme usulleri ile uyulacak şartlar Yönetmelikte belirtilir. 
Bu madde hükmüne uymayan sürücüler ile zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklayan veya 

park edenler beşbin liradan onbin liraya kadar hafifpara cezası ve iki aydan altı aya kadar hafif hapis ce
zası ile cezalandırılırlar. 

Duraklamanın yasak olduğu yerler 

MADDE 60. — Taşıt yolu üzerinde; 
a) Duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde, 
b) Sol şeritte, (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç) 
c) Yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde, 
d) Kavşaklar, tüneller, rampalar ve bağlantı yollarında ve buralara yerleşim birimleri içinde 5 metre ve 

yerleşim birimleri dışında 100 metre mesafede, 
e) Görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde ve dönemeçlerde, 
f) Otobüs, tramvay ve taksi duraklarında, 
g) Duraklayan veya parkedilen taşıt veya araçların yanında, 
h) îşaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde 15 met

re ve yerleşim birimi dışında 100 metre mesafede, 
Duraklamak yasaktır. 
Bu madde hükmüne uymayan sürücüler bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Park etmenin yasak olduğu yerler ve haller 

MADDE 61. — Taşıt yolu üzerinde : 
a) Duraklamanın yasaklandığı yerlerde, 
b) Parketmenin trafik işaretleriyle yasaklandığı yerlerde, 
c) Geçiş yolları önünde veya üzerinde, 
d) Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde, 
e) Kamu yararına çalışan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş metrelik me

safe içinde, 
f) Üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda, 
g) Kurallara uygun şekilde parketmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde, 
h) Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından, onbeş 

metre mesafe içinde, 
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i) İşaret levhalarında parketme izni verilen süre veya zamanın dışında, 
j) İşaretlenerek belli araçlara ayrılmış duraklarda, 
k) Kamunun faydalandığı ve Yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönünde 

beş metrelik mesafe içinde, 
1) Park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleriyle belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üze

rinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde, 
m) Parketme için izin verilen süreye ait ücretin ödenmemesi halinde, 
n) Belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, Yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret lev

hası ile belirlenmiş park yerlerinde, 
Ve yaya yollarında, 
Parketmek yasaktır. 
Yasaklara aykırı parkedilmiş araçlar trafik zabıtasınca kaldırılır. 
Yasaklanan yerlerde ve hallerde parkedilmiş olan araçların hangilerinin hangi şartlarda, kaldırılıp götürü

leceği, götürülme sırasında zarara ve ziyana uğratılmaması için alınacak önlemler ile taşıma giderlerinin tahsili 
usul ve esasları Yönetmelikte gösterilir. 

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

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

Karayolu üzerinde parketme izni verilmeyen araçlar 

MADDE 62. — Yerleşim birimleri içindeki karayolunda, bir trafik işareti ile izin verilmedikçe ve yükleme, 
boşaltma, indirme, bindirme, arızalanma gibi zorunlunedenler dışında kamyon, otobüs ve bunların katarları, 
lastik tekerlekli traktörler ile her türlü iş makinelerinin parkedilmesi yasaktır. 

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

Araçların ışıklandırılması ' 

MADDE 63. — Karayolunda trafiğe çıkan bütün araçların,' nicelik ve nitelikleri Yönetmelikte belirtilen 
şartlara uygun ışık donatımı bulundurmaları ve bunları geceleri veya sisli, karlı, şiddetli yağmurlu havalarda, 
yeteri derecede aydınlatılmamış tünel gibi görüşün yetersiz olduğu yer ve zamanlarda, araçlarının varlığını açık
ça belirtecek şekilde yakmaları zorunludur. 

Işık donanımına ait ayrıntılar Yönetmelikte gösterilir. 
Kanun ve Yönetmelikte belirtilmeyen lambalar trafik zabıtasınca söktürülür. 
Bu madde hükmüne uymayan sürücüler bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Işıkların kullanılması 

MADDE 64. — Sürücüler araçlarının ışıklarını aşağıdaki zorunluluk ve yasaklara göre kullanmaya mec
burdurlar. 

a) Araçların sürülmesi sırasındaki zorunluluklar; 
(1) Geceleri veya sisli, karlı, şiddetli yağmurlu havalarda, yeterli derecede aydınlatılmamış tünel içinden 

geçiş gibi görüşün yetersiz olduğu yer ve hallerde, uzağı gösteren ışıkların devamlı yakılması zorunludur. 
Ancak, yakını gösteren ışıklar sürücünün yeterli mesafeyi açık olarak görebilmesine ve karayolunu kulla

nanların bu taşıt veya aracı yeterli uzaklıktan görebilmelerine elverdiği hallerde, yakını gösteren ışıklar uzağı 
gösteren ışıklar yerine kullanılabilir. 

(2) Geceleri uzağı gösteren ışıkların yasaklandığı hallerde, yakını gösteren ışıkların devamlı yakılması 
zorunludur. 

(3) Kuyruk (arka kenar) ışıklarının uzağı veya yakını gösteren ışıklar veya sis ışıkları ile birlikte kulla
nılması zorunludur. 
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b) Araçların sürülmesi sırasındaki yasaklar : 
ı(l) Belirli uzunlukta ye yeterli düzeyde aydınlatılmış karayolunda uzağı gösteren ışıkların yakılması ya

saktır. 
(2) Başka aracı geçerken, geçilen sürücünün kolayca ve tehlikesizce ilerleyebilmesi için, geçme sırasındaki 

uyarma ihali dışında, başka bir aracın yakından izlenmesi ve karayolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini ka
maştırmanın muhtemel olduğu bütün hallerde, uzağı gösteren ışıkların yakılması yasaktır. 

(3) Sis ışıklarının, dar ve virajlı yollar veya sis, kar, şiddetli yağmur gibi görüşün yetersiz olduğu haller 
dışında kullanılması yasaktır. 

(4) Karşılaşma halinde uzağı gösteren ışıklar öne eğilir veya yakını gösteren ışıklar yakılır. Karşılaşma
larda farları yakıp söndürmek veya yalnız park lambalarını kullanmak yasaktır. 

Geçme sırasındaki ışıkla uyarma, yakın ve uzağı gösteren ışıkların çok kısa zaman süresi boyunca sıra ile 
veya her ikisinin birlikte çok kısa zaman süresi ile yakılmasıdır. 

Dönüş ışıkları hiçbir şekilde «geç» işareti anlamına kullanılamaz. 
Bu madde hükmüne uymayan sürücüler bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Araçların yüklenmesi 

MADDE 65.: — Araçların yüklenmesinde Yönetmelikte belirtilen ölçü ve esaslara aykırı olarak; 
a) Taşıma sınırı üstünde yük ve yolcu alınması, , 
b) Karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme ya

pılması, 
c) Tehlikeli ve zararlı maddelerin gerekli tedbirleri almadan taşınması, 
d) Taşıma sınırı aşılsın veya aşılmasın dingil ağırlıklarını aşacak şekilde yüklenmesi, 
e) Ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı olan eşyanın izin alınmadan yüklenmesi, ta

şınması veya taşıttırılması, 
f) Gabari dışı yük yüklenmesi, açık yük üzerine, araç dışına yolcu bindirilmesi, 
g) Yükün, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak 

şekilde yüklenmesi, 
h) Yükün, ıher çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki birşeye takılacak ve sivri çı

kıntılar hâsıl edecek şekilde yüklenmesi, 
ı) Sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak, ve tescil plakaları, ayırım işaret

leri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yüklenmesi, 
i) Çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araçların çekilmesi, 
Yasaktır. 
(Bu madde hükmüne uymayanlar bin beşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar ve araçlar bütün sorum

luluk ve giderler araç sahibine ait olmak üzere gerekli şartlar sağlanıncaya kadar trafik zabıtasınca trafikten 
men edilir. 

Bisikletli, motorlu bisikletli ve motosikletlilerle ilgili kurallar 

MADDE 66. — Bisikletli, motorlu bisikletli ve motosikletlilere aşağıdaki kuralar uygulanır : 
a) Ayrı bisiklet yolu varsa; bisiklet ve motorlu bisikletlilerin taşıt yolunu kullanması; bisiklet motorlu 

bisiklet ve motosikletlerin yayaların kullanılmasına ayrılmış yerlerde sürülmesi; bunlardan ikiden fazlasının 
taşıt yolunun bir şeridinde yanyana sürülmesi yasaktır. 

b) Bisiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret verme hali dışında iki 
elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmeleri ve Yönemelikte belirtilen güvenlik şart
larına uymaları zorunludur. 
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c) Bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosiklet sürücülerinin, küçük çocukların taşınması için özel 
şekilde donatılmış yerleri bulunması hali dışında, sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka ki
şileri bindirmeleri ve taşımaları gereken sınırdan fazla yük taşımaları yasaktır. 

Sürücü arkasında ayrı oturma yeri olan bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlere bir kişiden faz
lası bindirilemez. 

Bu madde hükmüne uymayan bisiklet sürücüleri üç yüz lira, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücüleri ise 
beşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Araç manevralarını düzenleyen kurallar 

MIAIDDE 67. — Manevralarda aşağıdaki kurallar uygulamr. 
a) Sürücülerin, park yapmış taşıtlar arasından çıkarken veya park yaparken, taşıt yolunun sağına veya 

soluna yanaşırken, sağa veya sola dönerken, karayolunu kullananlar için tehlike doğurabilecek ve bunların ha
reketlerini zorlaştıracak şekilde davranmaları yasaktır. 

b) Yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmek veya geriye gitmek yasaktır. İzin verilen hal
lerde bu manevraları yapacak sürücüler, karayolunu kullananlar için tehlike veya engel yaratmamak zorun
dadır. 

c) Dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde sürücülerin niyetlerini dönüş işaret ışıkları veya kol işareti ile 
açıkça ve yeterli şekilde belirtmesi, işaretlerin manevra süresince devam etmesi ve biter bitmez sona erdirilme
si zorunludur. 

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

KISIM -IV 

Yayalar, Hayvanla Çekilen Veya Elle Sürülen Araçlarla Hayvan Sürücüleri ve Yarışlar Hakkındaki Ku
rallar. 

Yayalara uygulanacak kurallar 

MADDE 68. — Yayalara aşağıdaki kurallar uygulanır: ' 
a) Yayalar, taşıtyolu bitişiğinde veya yakınında uygun yaya yolu, banket veya alan varsa burada yürü

mek zorundadır. 
b) Yönetmelikte belirtilen tedbirler alınmak şartıyla, diğer yayalar için ciddî rahatsızlık verecek boyutta 

eşyaları iten veya taşıyan kişiler ile bir yetkili ve görevli yönetiminde düzenli şekilde yürüyen yaya kafileleri 
taşıtyolu üzerinde yürüyebilir. 

c) Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmaması veya bulunmaması hal
lerinde yayalar, bisiklet trafiğine engel olmamak şartıyle bisiklet yolunda, bisiklet yolu yoksa taşıtyolu üzerin
de yürüyebilirler. 

Taşıt yolu üzerinde yürümek zorunda olan yayalar imkân oranında taşıtyolu kenarına yakın yürüyecek
tir. 

d) Her iki tarafında, yaya yolu ve banket bulunmayan veya kullanılır durumda olmayan iki yönlü tra
fiğin kullanıldığı karayollarında yaya kafileleri dışındaki yayalar, taşıt yolunun sol kenarını izlemek zorun
dadır. v 

e) Yaya kafilelerinin taşıtyolunun en sağ şeridinden daha fazla kısmını kaplamaları yasaktır. Gece ve 
gündüz görüşün az olduğu hallerde imkân oranında tek sıra halinde yürümeleri zorunludur. 

f) Yayaların dikkat etmeden taşıtyoluna girmeleri ve 100 metre mesafe içinde yaya geçidi veya kavşak 
varsa, taşıtyolunu yaya geçidi veya kavşak dışında herhangi bir yerden geçmeleri yasaktır. 

g) Yayaların, yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde; geçit yayalar için ışıklı işaretle donatılmışsa 
bu işaretlere uymaması; geçitte yayalar için ışıklı işaret yoksa fakat geçit taşıt trafiği ışıklı işareti veya yetkili 
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kişi tarafından yönetiliyorsa geçecekleri doğrultu açık olmadan taşıtyoluna girmeleri; diğer yaya geçitlerinde 
ve kavşaklarda, yaklaşan aracın uzaklık ve hızını göz önüne almadan taşıtyoluna inmeleri yasaktır.. 

h) Yaya geçidi olmayan yerlerde, yayalar taşıt,trafiği için bir engel teşkil etmemek şartıyle ve yolu 
kontrol ederek kendi güvenliklerini sağladıktan sonra en kısa doğrultuda ve en kısa zamanda taşıtyolunu ge
çebilirler. 

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

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

MADDE 69. — Karayollarının yasaklanmamış kesimlerinde hayvanla çekilen veya elle sürülen araçları, 
hayvanları, hayvan sürülerini ve binek hayvanlarını trafik kurallarına uymadan sürmek ve bunları sürme 
yeteneğinden yoksun kimselerin yönetimine vermek veya başı boş bırakmak yasaktır. , 

Taşıt yolunu kullanmak zorunda olan hayvan sürü ve kümelerinin boyunun otuz metreyi geçmemesi ve 
aralarında en az 30 metre uzaklık olacak şekilde kısımlara ayrılması zorunlu olup, Yönetmelikte belirtilen ted
birler alınmadan tünellerden hayvan sürü ve kümelerinin geçirilmesi yasaktır. 

Bu madde hükmüne uymayanlar beşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Yarışlara ait kurallar : 

MADDE 70. — Yarışlarda aşağıdaki kurallar uygulanır. 
a) Bir il sınırı içindeki karayolları üzerinde yapılacak yarış ve koşular için o ilin valiliğinden, 
b) Birden fazla il sınırları içindeki şehirlerarası karayolları üzerinde yapılacak millî ve milletlerarası 

yarış ve koşullar için, Bayındırlık Bakanlığı (Karayollan Genel Müdürlüğü) nın uygun görüşü alındıktan 
sonra, İçişleri Bakanlığından izin alınması zorunludur. 

İzinsiz yapılan yarış ve koşular görevlilerce derhal durdurulur. 
Yarış ve koşularda uygulanacak usuller, başvurma şekil ve süreleri izin verilebilmesi için gerekli şartlar 

ile diğer esaslar Yönetmelikte gösterilir. 
Bu madde hükmüne uymayanlar beşbin liradan on bin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 

KISIM - V 
Çeşitli Kurallar 

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ve sürme kuralları t< 

MADDE 71. — Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar öncelik sırasıyle şunlardır: 
a) Cankurtaran araçları, 
b) İtfaiye araçları, 
c) Hükümlü veya sanığı takip eden veya emniyet ve asayişi korumak için acele olay yerine giden zabıta 

araçları, 
d) Bir trafik suçu işleyerek kaçan aracı takip eden veya trafik güvenliğini koruma yahut trafik kazasına 

el koyma amacı ile olay veya kaza yerine gitmekte olan görevlilere ait araçlar, 
e) Alarm sırasında sivil savunma hizmetlerinde görevli bulunan araçlar, 
f) Koruma ile görevli ekiplere ait araçlar. 
Bu araçlar görev halinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir. 
'Bu hak, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, duyulur ve görünür geçiş üstünlüğü işare

tini vermek şartı ile kullanılır. 
Bu araçlar, bu kanun ve Yönetmelikte yazılı trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı değildir. 
Bunların biribirleriyle karşılaşmalarında birinin diğerine göre geçiş üstünlüğü yukarıda yazılı olan sıra

ya göredir. 
Zorunluluk olmadığı hallerde geçiş üstünlüğünü kullanmak yasaktır. 
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Zorunluluk olmadığı halde ve gereksiz geçiş üstünlüğü hakkım kullanan sürücüler ikibin lira para cezası 
ile cezalandırılırlar* 

Ses ve müzik cihazları v 

MADDE 72. — Aksine bir hüküm bulunmadıkça araçlardaki ses ve müzik cihazlarının kanun ve Yö
netmelikte gösterilen haller dışında gereksiz olarak veya kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kulla
nılması yasaktır. 

Yönetmelikte belirtilen teknik şartlara uymayan ses ve müzik cihazları araçlardan söktürülür. 
Bu madde hükmüne uymayan sürücüler bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Tedbirsiz ve saygısız sürme 
MADDE 73. — Karayolunda araçların gerekli tedbir ve dikkat göstermeksizin can ve mal güvenliğini 

teihlikeye düşürecek hız ve tarzda veya saygısızca sürülmesi, araçlardan birşey atılması veya dökülmesi yasak
tır. 

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

Yaya ve okul geçitleri 
MADDE 74. — Görevli bir kişi veya trafik ışıklı işaretleri bulunmayan, ancak başka bir trafik işareti 

ile belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken bütün sürücüler araçlarını yavaşlatmak ve bu geçitler
de geçen veya geçmek üzere bulunan kişilere ve öğrencilere ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar. 

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

Okul taşıtları 
MADDE 75. — Okul taşıtlarının «DUR» işaretini yaktıkları hallerde bütün araçların durması zorunlu

dur. 
«DUR» işaretinin sadece öğrencilerin binmeleri veya inmeleri sırasında ve yönetmelikte belirtilen haller

de yakılması zorunludur. 
Okul taşıtlarının çalıştırılması şartlan, zamanlan ve nitelikleri Yönetmelikte belirtilir. 
Bu madde hükmüne uymayan sürücüler bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Demiryolu geçitleri 
MADDE 76. — Demiryolu geçitlerinde; 
a) Sürücülerin demiryolu geçitlerini, geçidin durumuna uygun olmayan hızla geçmeleri, ışıklı veya sesli 

işaretin vereceği dur talimatına uymamaları, taşıt yolu üzerine indirilmiş veya indirilmekte olan tam veya 
yarım bariyerler varken geçide girmeleri yasaktır. 

b) Işıklı işaret veya bariyerle donatılmamış demiryolu geçitlerini geçmeden önce, sürücülerin durumları, 
herhangi bir demiryolu aracının yaklaşmamakta olduğundan emin olduktan sonra geçmeleri zorunludur. 

(Bu madde hükmüne uymayan sürücüler ikibin lira para cezası ile cezalandırılırlar, 

Çocuk, hasta ve sakat taşıtları, gözleri görmeyen yayalar, yürüyüş kolları 
MADDE 77. — Bu kanun açısından; 
a) Çocuk, hasta ve sakatlara ait motorsuz taşıtların sürücülerine, yayalarla ilgili hükümler uygulanır. 
b) Gözleri görmeyen ve Yönetmelikte gösterilen özel işaret ve benzerlerini taşıyan kişilerin, taşıtyolu 

üzerinde bulunmaları halinde, bütün sürücülerin yavaşlamaları ve gerekiyorsa durmaları ve yardımcı olmala
rı zorunludur. 

c) Bir yetkili ve görevli yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmek yasaktır. 
Bu maddenin b. ve c. fıkralarına uymayan sürücüler bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
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Sürücülerin ve yolcuların koruyucu tertibatı kullanma zorunluluğu 

MADDE 78. — Belirli sürücülerin ve yolcuların, araçların sürülmesi sırasında koruyucu tertibat kullan
maları zorunludur. Hangi sürücülerin ve yolcuların hangi şartlarda hangi koruyucu tertibatı kullanacakları 
ve koruyucuların nitelikleri ve nicelikleri Yönetmelikte belirtilir. 

Bu madde hükmüne uymayanlar bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Karayolu üzerindeki park yerlerinde ücret almaya yetkililer 

MADDE 79. — Karayolu üzeri park yerindeki taşıt ve araçlar için sadece karayolunun bakımından sorum
lu kuruluş birimlerince ücret alınabilir. 

Bunlar dışında hiçbir gerçek ve tüzelkişi herhangi bir şekilde para alamaz. Bu park yerleri hiçbir şekil
de kiralanamaz. 

Alınacak ücret, alınma şekli ve diğer esaslar Yönetmelikte belirtilir. 
Bu madde hükmüne uymayanlar beşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 80. — Trafikle ilgili diğer kurallar ile tehlikeli madde taşıyan araçlar, çeken, çekilen araçlar, kol 
ve grup halinde seyreden araçlar, taşıma sınırı ve gabari ölçüleri ile yük ve yolcu taşınması ile ilgili diğer ku
rallar ve şartlar Yönetmelikte gösterilir. 

BÖLÜM - VII 
Trafik Kazaları ile İlgili Kurallar 

Trafik kazalarına karışanlar ile ilgili kurallar J ' 

MADDE 81. — Trafik kazalarında kazaya karışanlar: 
a) Hareket halinde liseler trafik için ek bir tehlike yaratmayacak şekilde hemen durmak, kaza alanında 

trafik güvenliği için gereken tedbirleri almak, 
b) Kazada ölen veya ciddî şekilde yaralanan var ise ve bu kaza trafik, can ve mal güvenliğini etkilemi

yorsa, sorumluluğun saptanmasında yararlı olacak delil ve izler dahil, kaza yerindeki durumu değiştirmemek, 
c) Yaralılara ilk ve acil yardım kurallarına göre yardım etmek, 
d) Kazaya karışan kişiler tarafından istendiği takdirde kimliğini, adresini, sürücü ve trafik belgesi ile 

sigorta poliçesi tarih ve numarasını bildirmek ve göstermek, 
e) Kazayı; yetkili ve görevli memurlara bildirmek, bunlar gelinceye kadar veya bunların iznini almadan 

kaza yerinden ayrılmamak, 
f) Sürücüsü, mal sahibi veya ilgili kişilerin bulunmadığı sırada taşıt, araç, eşya veya mülklere zarar ve

ren sürücüler, zarar verdikleri taşıt, araç, eşya veya mülkün sahibini veya ilgili kişileri bulmak, ilgilileri bu
lamadıkları takdirde durumu tespit etmek ve zarar verilen şey üzerine yazılı bilgi bırakmak, trafik zabıtasına 
veya ilgili zabıtaya en kısa zamanda bilgi vermek, 

Zorundadırlar. 
Yalnız maddî hasar meydana gelen kazalarda, kazaya dahil kişilerin tümü, yetkili ve görevli kişinin gel

mesine lüzum görmezlerse, bunu yazılı olarak saptamak suretiyle kaza yerinden ayrılabilirler. 
Bu madde hükmüne aykırı olarak anlaşma hali dışında maddî hasarlı, ölümlü ve yaralanmak trafik ka

zalarında, zabıtanın iznini almadan olay yerinden ayrılan sürücüler beş bin liradan on bin liraya kadar hafif 
para cezası ve bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezası ile sürücü belgelerinin on günden bir aya kadar 
geri alınması cezası, diğer hükümlere uymayanlar bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Trafik kazalarında yükümlülük 

MADDE 82. — Karayollarında meydana gelecek trafik kazalarına hemen el konmasını, ölü ve yaralıların 
taşınmasını veya yaralıların tedavisini veya sanıkların yakalanmasını sağlamak için; 
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a) Şehirlerarası akaryakıt istasyonlarında, sahipleri veya işletenleri her an kullanılabilir, belirlenen stan
dartlara uygun ilk yardım malzemesi bulundurmaya, 

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

c) Tamirhane, servis istasyonu, garaj sahip ve sorumluları; tesislerine, ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan 
bir kaza geçirmiş olduğu belli olan ve/veya üzerinde suç belirtisi bulunan bir araç gelince gecikmeksizin 
zabıtaya haber vermeye ve bunları bir deftere işlemeye zorunludurlar. 

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

Trafik kazalarına el koyma 

MADDE 83. — Trafik kazalarına; 
a) Adlî yönden gereği yapılmak üzere mahallî zabıtaca, 
b) İhtisası nedeniyle kazanın oluş nedenlerini iz ve delillerini belirleyerek, trafik kaza tespit tutanağı dü

zenlemek üzere de trafik zabıtasınca el konulur. 
Trafik zabıtasının bulunmadığı veya ulaşamadığı karayollarında meydana gelen kazalarda trafik kaza 

tespit tutanağı mahallî zabıtaca düzenlenir ve bir örneği o yerin trafik zabıtasına gönderilir. 
Yerleşim yerlerinde meydana gelen ve Türk Ceza Kanununun 565 inci maddesi kapsamına giren trafik 

kazalarında kamu davası açma hükmü uygulanmaz ve resen kovuşturma yapılmaz. 
Trafik kazalarında yolun trafiğe kapandığı hallerde : 
Trafik zabıtası veya genel zabıta; iz ve delilleri kaybolmayacak şekilde işaretledikten ve gerekli işlemleri 

yaptıktan sonra, karayolunu trafiğe açmaya yetkilidir. 
Karayolunun trafiğe kapanmasına ölümlü ve hayatî tehlike yaratan yaralanmak kazalara neden olmuş ve 

bu kaza can, mal ve trafik güvenliğini etkiliyor ve başka bir yoldan geçiş verilemiyorsa, Cumhuriyet Savcı
sının gecikeceğinin anlaşılması halinde, gerekli işaretlemeler yapılıp araç ve ölüler kenara alınarak durum 
bir tutanakla tespit edildikten sonra yol trafiğe açılır. 

Trafik kazalarında sürücü kusurlarının tespiti ve tam kusur sayılan haller 

MADDE 84. — Aşağıdaki hal ve hareketleri yapan taşıt ve araç sürücüleri trafik kazalarında tam kusurlu 
sayılırlar. 

a) Kırmızı ışıklı trafik işaretlerinde geçme, 
b) Taşıt giremez trafik işareti bulunan karayoluna veya bölünmüş karayolunda, karşı yönden gelen tra

fiğin kullandığı şerit, rampa veya bağlantı yollarına girme, 
c) İkiden fazla şeritli taşıt yollarında, karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne gir

me, 
d) Arkadan çarpma, 
e) Geçme yasağı olan yerlerde geçme, 
f) Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma, 
g) Şeride tecavüz etme, 
h) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, 
ı) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymama, N 

j) Manevraları düzenleyen genel şartlara uymama, 
k) Yerleşim birimleri dışındaki karayolunun taşıt yolu üzerinde, zorunlu haller dışında park etme veya 

duraklama ve her durumda gerekli tedbirleri almama, 
1) Park için ayrılmış yerlerde veya taşıt yolu dışında kurallara uygun olarak park edilmiş taşıt ve araç

lara çarpma, 
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Kazada bu hareketlerden herhangi biri, kazaya karışan araç sürücülerinden birden fazlası tarafından ya
pılmış veya kaza bu hareketler dışında kurallara, yasaklamalara ve kısıtlamalara, talimatlara uyulmaması 
nedenlerinden doğmuşsa, karayolunu kullananlar için kusur oranları Yönetmelikte belirtilen esaslara göre 
tespit edilir. 

Trafik zabıtası; usul kanunlarına göre görevlendirilirse, trafik kazalarında bilirkişilik yapar. 
Trafik kazaları, kaza tahkik memurluğu, bilirkişilik ve bunlarda aranacak şartlar ile diğer esaslar Yönet

melikte gösterilir. 

BÖLÜM - VIII 
Hukukî Sorumluluk ve Sigorta 

KISIM - I 
Hukukî Sorumluluk 

Sorumluluğun kime ait olacağı ' 

MADDE 85. — Araçların karayolunda işletilmesi nedeniyle meydana gelecek ölüm, yaralanma veya 
maddî ve manevî zararlardan aracı işleten sorumludur. 

işleten veya bunun yetkili kıldığı kişilerin her türlü önlemi almasına rağmen, izinsiz olarak araçlarının alı
nıp götürülmesi, aracın zorla alınması veya sürücüsünün tehdit altında bulundurulması hallerinde, aracı izin
siz veya zorla alan veya sürücüyü tehdit altında bulunduran kişiler işleten yerine sorumludurlar. 

Zarar doğuran olaya birden fazla aracın karışması halinde; 
Olayın doğmasına bir araç sebep olmuşsa, bu aracın işleteni birden fazla araç sebep olmuşsa, araçların 

zararının doğmasındaki.. etki dereceleri oranında işletenleri, kusur derecesinin belli olmaması halinde de za
rara sebep olanlar, eşit oranda sorumlu olurlar. 

Hareket halinde olmayan araçlar bir trafik kazasına sebep olduğu takdirde, zarar görene karşı işleten so
rumlu olur. 

İşleten, sürücü veya birlikte çalışan yardımcı kişilerin kusurlarından, kendi kusurluymuş gibi sorumludur. 
Hukukî sorumluluğu kaldıran veya hafifleten her türlü anlaşmalar geçersizdir. 

KISIM - II 
Sigorta 

Üçüncü şahısların zararlarının karşılanması : 

MADDE 86. — işletenlerin tescile tabi araçlarının üçüncü şahıslar için yarattıkları tehlikelerden doğacak 
zararların karşılanmasını sağlamak üzere malî sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur. 

Ancak, genel ve katma bütçeli kuruluşlar, il özel idareleri ve belediyeler ile kamu iktisadî kuruluşları 
araçları için malî sorumluluk teminatı verildiği takdirde sigorta zorunluğu aranmaz. 

Malî sorumluluk teminatı verilen araçların karıştıkları kazalardan doğan zararların karşılanmasını sağla
mak üzere Maliye Bakanlığınca bir fon ayrılması ve bloke edilmesi zorunludur. 

Malî sorumluluk teminatı fonunun miktarı, bu fondan yapılacak ödemeler, katma bütçeli kuruluşlar, il 
özel idareleri ve belediyeler ile kamu iktisadî kuruluşlarının fona katkıları içişleri Bakanlığının görüşü alı
narak Maliye Bakanlığınca çıkarılacak Yönetmelikte belirtilir. 

Turistlere ait taşıtlarla milletlerarası çok taraflı veya karşılıklı anlaşmalar kapsamına giren yabancı pla
kalı taşıtların Türkiye'de geçerli uluslararası anlaşmalarla kabul edilmiş sigortaları yoksa, bunlar için malî 
sorumluluk sigortası Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına girişleri sırasında yapılır. 

Bu madde hükmüne uymayanlar iki bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
Malî sorumluluk sigortası veya teminatı bulunmayan araçlar trafikten menedilir. 
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Sürücü, araç sahibi veya isletenlere rücu edilemeyeceği | 
MADDE 87. — Kasıt hali dışında, malî sorumluluk sigortası sınırları içinde ödenen gider ve tazminatlar 

için sigortacıların sürücü, araç sahibi veya işletene rücu etme hakları yoktur. 

Malî sorumluluk sigorta sözleşmesi, yenilenmesi, feshedilmesi 

MADDE 88. — Malî sorumluluk sigorta sözleşmesi örneğinin tescil kuruluşuna verilmesi zorunludur. 
Sigortalı aracın işleteninin değişmesi halinde, devreden kişi onbeş gün içinde sigortacıya durumu bildir

mek zorundadır. Sigortacı, araç sahibi veya işletenin değişmesi halinde, durumu tescili yapan kuruluşa ih
bar eder ve sigortacının sorumluluğu, ihbar tarihinden, itibaren onbeş gün devam eder. 

Sigortacı, sigorta sözleşmesini, durumun kendine tebliği tarihinden onbeş gün içinde feshedebilir. 
Sigorta, fesih tarihinden onbeş gün sonrasına kadar geçerlidir. 
Sigorta sözleşmesinin feshi halinde sigortacı, durumu en geç yedi gün ve sözleşmenin yenilenmemesi ha

linde sürenin bitiminden itibaren en geç üç gün içinde tescili yapan kuruluşa bilgi vermek zorundadır, bil
dirmezse, sigortacının sorumluluğu bu bildirim yapılıncaya kadar devam eder. 

Bu madde hükmüne uymayanlar bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Araç ve sürücülerin malî sorumluluk sigortası ve geçerliliği 

MADDE 89. — Malî sorumluluk sigortası araca bağlıdır. 
Geçici tescil plakası ile sürülen araçların malî sorumluluk sigortalan tescil plakasına bağlı olup, tescil pla

kasının bulunduğu araç için geçerlidir. 
Geçerli sürücü belgesi olan kimseler, sürücü belgesi sınıfına uyan araçlar için, bunların sürülmesinden 

doğacak zararlara karşı kendilerine bağlı olarak, zorunlu malî sorumluluk sigortası da yaptırabilirler. Bu du
rumda doğan zararlar sigortalı sürücünün isteği halinde sürücüye bağlı sigorta sözleşmesini yapan sigortacı ta
rafından ödenir. 

Sigorta sözleşmesi yapma zorunluluğu N 

MADDE 90. — Sigortacılar, Yönetmelikte belirtilen haller dışında malî sorumluluk sigortası yaptırmak 
isteyen kişiler ile sigorta sözleşmesi yapmak zorundadır. 

Bu madde hükmüne uymayan sigortacılar beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ile ceza
landırılırlar. 

Sigorta primlerinin belirli miktarının teminat fonunda toplanması 
MADDE 91. — Her yıl, zorunlu malî sorumluluk sigortası için alman primlerin, sigortalıların karşılaştık

ları kazalardan doğan zararların ödenmesinden ve vergilerin, ihtiyatların, masrafların çıkarılmasından sonra 
arta kalan kısmının % 20'si, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında açılacak teminat fonunda toplanır. 

Bu fonun nasıl kullanılacağına dair esaslar İçişleri, Bayındırlık, Ulaştırma ve Ticaret bakanlıklarınca ha
zırlanacak bir Yönetmelikte gösterilir. 

Malî sorumluluk sigortası ve teminatın kapsamı ve miktarı 
MADDE 92. — Malî sorumluluk sigortasının kapsamı ile araçların cinslerine göre sigorta ve teminatla

rın miktarlan, İçişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Ticaret Bakanlığının teklifi üzerine her yıl Ba
kanlar Kurulunca tespit edilir ve yayınlanır. 

Tazminatın azaltılması veya kaldırılmasını doğuran defiler 
MADDE 93. — Sigorta sözleşmelerinden veya bu sözleşme ile ilgili kanunî hükümlerden doğan ve taz

minat miktarının azaltılmasını veya kaldırılmasını doğuran defiler, kasıt hali hariç zarar gören üçüncü şahıs
lara karşı ileri sürülemez. 
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Tedavi giderlerinin ödenmesi 

MADDE 94. — Araçların, üçüncü şahıslara karşı yarattıkları tehlikeler sonucu yaralanan kişilerin, ilk
yardım, muayene ve kontrol veya bu yaralanmadan ötürü, ayakta, klinikte, hastane veya gerekli diğer yer
lerdeki tedavi ve ilgili diğer giderleri, bu kişilere zarar veren araç veya sürücünün malî sorumluluk sigortası 
sözleşmesini yapan sigortacıdan alınır. 

Sigortacı, malî sorumluluk sigortası sınırları içinde giderleri sekiz günde itirazsız ödemek zorundadır. 
Birden fazla kişi, birden fazla aracın karıştığı bir kazada zarar görmüş iseler, bu araçların farklı sigorta 

veya malî sorumluluk teminatı olsa bile bunlardan herhangi birinin sigortacısına başvurarak giderlerini isteye
bilirler. 

Başvurulan sigortacı, bütün giderleri öder, ödenen miktar sigortacılar arasında sigorta ve teminat oranın
da paylaşılır. 

Zararı doğuran araçların bilinmemesi veya aracın geçerli sigortasının olmaması halinde giderler 91 inci 
maddedeki fondan karşılanır. 

Bu madde hükmüne uymayan sigortacılar beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ile cezalan
dırılırlar. 

Tazminat ve giderlerin ödenmesi 

MADDE 95. — Sigortacılar, hak sahiplerinin kaza ve zarara ait hasar, kaza tespit veya bilirkişi raporu
nu, sigortacının merkezi veya şubelerinden birine ilettikleri tarihten itibaren sekiz gün içinde yükümlü bulun
dukları malî sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarları hak sahibine ödemek zorundadırlar. 

Tazminat ve giderlerin birden fazla sigortacı tarafından ödenmesi gereken hallerde, başvurulan sigortacı 
bütün giderleri öder, ödenen miktar, sigortacılar arasında sigorta teminatı altında paylaşılır. 

Adlarına ödeme yapılan sigortacılar Jurumun yazı ile bildirilmesi üzerine paylarına düşen miktarı en geç 
yedi işgünü içinde ödemekle yükümlüdürler. 

Zarar gören kimseler malî sorumluluk sigortası ile sağlanan sınırlar içinde doğrudan doğruya sigortacı aley
hine dava açabilirler. 

Bu madde hükmüne uymayan sigortacılar onbin liradan yirmibeşbin liraya kadar hafif para cezası, on 
günden bir aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Zarar gören kimselerin çokluğu 

MADDE 96. — Zarar gören kimselerin çokluğu veya doğan zarara karşılık ödenecek gider ve tazmi
natların tutarı malî sorumluluk sigortası ile sağlanan miktarları aştığı takdirde, zarar gören kişilerin sigor
tacı veya tazminat verene karşı hakları, sağlanan miktarlarla orantılı olarak azalır. 

Ancak sigortacılar, tazminat istemlerinin bulunduğunu bilmeksizin zarar gören kişilere iyiniyetle ödedikleri 
tutarlar oranında, öteki zarar gören kişilere karşı sorumluluktan kurtulurlar. 

Yarışların sigortalanması 

MADDE 97. — Motorlu taşıt yarışlarında yarışın özelliklerinin doğuracağı tehlikelerden dolayı yarışa 
katılan veya yarışla ilgili iş ve hizmetlerde kullanılan taşıt ve araçların tümünün, üçüncü şahısların uğraya
cakları zararların karşılanması için, yarışı düzenleyen tarafından ayrıca sigorta ettirilmesi zorunludur. 

Bu madde hükmüne uymayanlar beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 

Sigorta yapmaya yetkili sigortacılar 

MADDE 98. — Bu Kanunda yapılması zorunlu olan sigortalar Türkiye'de kaza sigortası dalında çalışma
larına izin yerilmiş sigortacılarca yapılır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 678) 



— 51 — 

(Hükümetin Teklifi) 

BÖLÜM - IX 
Adlî Kovuşturma - Cezaların Uygulanması 

KISIM - I 
Adlî Kovuşturma 

Bu Kanundaki suçlarla ilgili davalara bakacak mahkemeler ve yetkileri 

MADDE 99. — Bu Kanundaki; hafif para cezası ve hafif para cezası ile birlikte hafif hapis cezasını, 
belgelerin geri alınması ve iptali cezasını ve/veya işyerlerinin kapatılması cezasını gerektiren suçlarla ilgili da
valara Trafik Mahkemelerinde, bunların bulunmadığı yerlerde yetki verilen Sulh Ceza Mahkemelerinde, baş
ka işlere göre öncelik verilerek bakılır. 

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

Bu Kanuna göre verilen hükümler, diğer kanunlara? göre verilen hükümlerle birleştirilemez ve tekerrüre 
esas tutulmaz. 

Askerî araçları süren kişiler ile, asker kişilerin bu, Kanunda yazılı suçlarla ilgili davalarına da bu mah
kemelerde bakılır. 

Askerî görev ve hizmetlerin yürütülmesi sırasında askerî araç sürücülerinin asker kişilere karşı işledik
leri trafik kazaları ile ilgili suçlarda 353 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. 

Bu Kanunun; hafif para cezası veya hafif para cezası ile birlikte hafif hapis cezası yanında veya tek ba
şına belgelerin geri alınması, iptali ve/veya işyerlerinin kapatılması cezası öngörülmüş olan maddelerindeki 
suçlarda, Türk Ceza Kanununun 7.1.1981 tarihli ve 2370 sayılı Kanunun birinci maddesi ile değiştirilen 119 un
cu maddesindeki «kanun maddesinde ayrıca bir meslek veya sanatın tadili cezasının bulunması bu madde 
hükmünün uygulanmasına engel olmaz» hükmü uygulanmaz. 

Duruşmasız olarak bakdacak davalar 

MADDE 100. — Trafik Mahkemeleri ile yetki verilen Sulh Ceza Mahkemelerinde, sürücü belgelerinin 
onbeş güne kadar geri alınması cezasını gerektiren davalara duruşmasız bakılabilir. 

Duruşma yapmaksızın verilen ceza kararlarına, kararın tebliği tarihinden itibaren sekiz gün içinde itiraz 
edilmezse ceza kararnamesi kesinleşir. 

KISIM - U 
Cezaların Uygulanması 

Ceza tutanağı ve alındı makbuzu 

MADDE 101. — Mahkemelik suçlar dışındaki para cezaları, suçun işlendiği anda yetkili memurlarca mak
buz karşılığı tahsil olunur. 

Ancak; bir kaç trafik suçunun bir arada işlenmesi halinde her suç için ayrı ceza uygulanır. 
Derhal ödenmeyen para cezaları trafik şube, büro ve istasyonlarında görevli sayman mutemetlerine ve 

mal sandıklarına ödenebileceği gibi posta ile cezayı yazan trafik kuruluşuna gönderilebilir veya mal sayman
lıklarının o yerdeki bankalardaki hesabına da yatırılabilir. 

Posta veya bankalar vasıtası ile yapılan ödemelerds paranın postaya veriliş veya bankaya yatırılış tarihi 
ödeme tarihi sayılır. 

Paranın yatırıldığı mal sandığı, sayman mutemedi veya bankalar, tutanağı düzenleyen trafik şube veya bü
rosuna hemen bilgi vermek zorundadır. 

Peşin para cezasının hemen alınmasının mümkün olmadığı veya mahkemelik suçlarda trafik suçu işleyen
ler hakkında ceza tutanağı düzenlenir. 
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Dört nüsha olarak düzenlenen ceza tutanağının bir örneği yerinde ilgiliye verilir. İkinci örnek Emniyet 
Genel Müdürlüğü merkez birimine postalanır. 

Suç mahkemelik suçlardan ise üçüncü örnek beş işgünü içinde ilgili mahkemeye gönderilir. Değilse tah
sil için trafik şube müdürlüğünce takibe alınır ve para cezası tanınan son süre sonunda da ödenmezse 6183 
sayılı Amme Alacakları Kanununa göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili mal sandığına gönderilir. 

Ceza tutanağının dördüncü nüshası değerlendirmelere esas olmak üzere ilgili birimde saklanır. 
Peşin veya mal sandıklarınca tahsil edilen trafik para cezalarının yüzde ellisi 117 nci maddesi gereğince 

trafik fonuna aktarılır. 
Trafik para cezalarının peşin olarak tahsilinde veya takibinde kullanılacak makbuzun şekli ve kullanma 

esasları içişleri ve Maliye bakanlıklarınca müştereken tespit edilir ve Maliye Bakanlığınca bastırılarak trafik 
şube ve bürolarına dağıtımı sağlanır. 

Para cezalarının ödenme süresi ve itiraz hakkı 

MADDE 102. — Peşin ödenmeyen para cezalarının, tebliğ tarihinden itibaren yirmi işgünü içkide ödenmesi 
gerekir. 

Yirmi işgünü içinde ödenmeyen cezalar iki katına çıkar ve ödeme süresi otuz işgünü uzaMır. 
Bu süre içinde de ödenmeyen cezalar üç katına çıkar. 
Bu Kanuna göre verilen para cezaları kesindir, itiraz edilemez. Para ile birlikte verilen hürriyeti baığkyıcı 

cezalar temyiz edilebilir. 

Tescil plakasına göre tutanak düzenlenmesi 

MADDE 103. — Trafik zabıtasınca; sürücüsü tespit edilemeyen araçlarla trafik suçlarının ^şlenmesi halin
de, aracın tescil plakasına göre tutanak düzenlenir. 

Bu halde, araç sahibi veya işletenden cezayı ödemesi, suçun sanığı olmadığını iddia ettiği takdirde tebliğ 
tarihinden itibaren beş işgünü içinde aracı kimin kullandığını çalınma hali hariç ispat etmesi ve kimliğini 
bildirmesi istenir. 

Tanınan sürede bilgi alınırsa ceza tutanağı ismi bildirilen adma düzenlenir. 
Adı bildirilen sürücünün suçu kabullenememesi halinde sürücü ile birlikte araç sahibi veya işleten mfttı-

kemeye verilir. 
Mahkemede, suçlu görülene para cezası iki kat olarak uygulanır, sadece para cezasını gerektiren suçlar

da, ayrıca onbeş güne kadar hafif hapis cezası da hükmedilir. 
Tanınan sürede bilgi alınamadığı hallerde cezanın takip ve tahsili için araç sahibi veya işleten hakkında 

101 ve 102 nci maddelerdeki hükümler uygulanır. 

Ceza yerine getirilmeden işlem yapılmaması 

MADDE 104. — Kesinleşmiş cezalar yerine getirilmeden sürücü belgesi ve araçlarla ilgili işlemler yapıl
maz. 

Belirli süreler içinde alınan cezalar nedeni ile ek cezalar [ 

MADDE 105. — Mahkeme kararıyla; 
a) ©ir yılda veya üç yıllık herhangi bir süre içinde ceza puanı toplamı Yönetmelikte belirtilen sayıyı aşan 

sürücülerin, sürücü belgeleri on gün, 
b) Geri alma cezası toplamı bir yılda elli günü, üç yılda yüz günü geçen sürücülerin, sürüoü .belgeleri on

beş gün süreyle geri alınır. 
Üç yıllık süre için, geri alma zamanının hesaplanmasında, bu zaman içindeki geri alma süreleri dahil edil

mez. 
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Sürücü belgesi ek ceaa ile birden fazla geri alınanlar, Yönetmelikte belirtilen esaslara göre ayrıca bir 
günden yedi güne kadar trafik eğitimine tabi tutulurlar. 

Ceza puanlarının tespit ve uygulanmasına ait usul ve esaslar Yönetmelikte gösterilir. 
Bu madde ve diğer ilgili maddelerdeki hükümlere göre sürücü 'belgesi geri alınanlardan geri ataıa süresi 

içinde araç kullandığı tespit edilenler, beşbin liradan oribin liraya kadar hafif para cezası ve onbeş günden 
iki aya kadar hafif hapis cezası ve sürücü belgesinin yirmi gün geri alınması cezası ile cezalandırılırlar. 

Türk Ceza Kanununa göre işlenen suçlar nedeni ile sürücü belgelerinin geri alınması 

MADDE 106. — Sürücü belgeleri, bu 'kanunun 41 inci maddesinin (e) fıkrasının (2) nci bendindeki Türk 
Ceza Kanununun maddelerinde yazılı suçlardan birinden mahkûmiyet halinde bir yıldan on yıla kadar ge
çici, 

Aynı fıkranın (1) inci bendinde yazılı suçlardan birinden mahkûmiyet veya (2) nci bendinde yazılı suç
lardan birinden mükerrer veya bir kaçı ile mahkûmiyet halinde süresiz, 

Türk Ceza Kanununun diğer maddelerinde yazılı suçlardan mahkûmiyet halinde de gerekli görülür ise, 
geçici veya süresiz olarak davaya bakan mahkemece geri alınır. 

Zaman asımı 

MADDE 107. — Trafik suçları ile ilgili para cezalarında zaman aşımı süresi beş yıldır. 

MADDE 108. — Ceza tutanakları, para cezalarının tahsil ve toplanmasına ait esaslar ve uygulama usul
leri İle genel zabıta Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlıkları mensuplarından hangi niteliklere sahip kişilerin 
hangi şartlarda ceza tutanağı düzenleyeceği, yetki sınırları, işbirliği ve koordine esasları ile cezaların uygulan
masına dair diğer esaslar Yönetmelikte gösterilir. 

BÖLÜM - X 
Eğitim, Okullar, Çocuk Eğitim Parkları 

Trafik eğitimi ve denetim 

MADDE 109. — öğrenim kurumları dışında gerçek ve tüzelkişilerin karayolunu kullananların eğitimi 
ile ilgili çalışmalarını konu ve kapsam yönünden tespite ve uygulama yönünden denetlemeye Emniyet Genel 
Müdürlüğünün koordinatörlüğünde Emniyet ve Karayolları Genel Müdürlükleri yetkilidir. 

Eğitim çalışmalarının konu ve kapsamı ile uygulama esasları, denetleme usulleri, Yönetmelikte gösteri
lir. 

Sürücü okulları 

MADDE 110. — Motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, öğretim ve eğitim yaptırmak üzere Emniyet Ge
nel Müdürlüğü sürücü okulları açabileceği gibi içişleri Bakanlığının onayı ile de aynı amaçla gerçek ve tü
zel kişilere de özel okul açma izni verebilir. 

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

Sürücü okullarındaki öğretim ve eğitim konuları, süresi, kural ve uygulamalı derslerin programı, alına
cak ücretin belirlenme şekli, okulun gözetim ve denetimi, okul için gerekli bina, alan, makine teçhizatı, öğ
retim ve eğitim araçları, taşıt ve benzerleri ile eğitici personelin nicelik ve nitelikleri, malî ve teknik güç öl
çüleri, çalışma usulleri ve teminat miktarları İçişleri ve Millî Eğitim Bakanlıklarınca çıkarılacak Yönetmelikte 
belirtilir. 

Emniyet Genel Müdürlüğünce açılacak sürücü okullarının çalıştırılması için, bir döner sermaye işletmesi 
kurulur. 
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Bu kuruluşun işletilmesi amacı ile Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine 100 milyon lira ödenek verilir. 
Bu miktar Bakanlar Kurulu kararı ile beş katma kadar artırılabilir. 

Döner sermaye işletmesinin gelirleri : 
a) Genel bütçeden verilen ödeneklerden, 
b) Okulların işletilmesinden elde edilen kârlardan, 
c) Döner sermaye hesabının bankalarda tutulmasından elde edilen faizlerden, 
d) Yardım ve 'bağışlardan, 
Oluşur. 
Açılacak okullara sermaye vermeye ve birinden diğerine aktarma yapmaya Maliye Bakanlığına bilgi ver 

mek 'suretiyle Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilidir. 
Yardım ve bağışlar, sermaye limitine bağlı kailin maksızın mevcut sermayeye eklenir. 
Döner sermayenin işleyiş usul ve esasları İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak Yönet

melikte belirtilir. 
Bu madde hükmüne ve Yönetmelikteki şartlara uymayan okul sahipleri ilk seferinde onbin lira hafif pa

ra cezası, ikinci seferinde yirmibin lira hafif para cezası üçüncü ve dördüncü seferinde otuz bin lira ha
fif para cezası ile cezalandırılır ve okulun ilk seferinde beş gün, ikinci seferinde ongun, üçüncü seferinde 
bir ay ve dördüncü seferinde ise süresiz olarak kapatılmasına hükmolunur. 

Belge alınmadan açılan okulların sahipleri onbin lira hafif para cezası ile cezalandırılır. 
Ayrıca, belge alınmadan açılan okullar zabıtaca kapatılır. 

Çocuk trafik eğitim parkları 

MADDE 111. — Okul öncesi çocuklara ve temel eğitim öğrencilerine, trafik bilgisi vermek ve kurallara 
uyma alışkanlığı kazandırmak amacıyla, belediyeler, özel idare ve diğer resmî ve özel kurum veya kuruluş
larca ücretsiz çocuk trafik eğitim parkları açılır. 

Çocuk trafik eğitim parklarının açılma ve çalışma esasları ve diğer hususlar Yönetmelikte gösterilir. 

Okullarda trafik dersleri 

MADDE 112. — Millî Eğitim Bakanlığınca Temel eğitim ve orta dereceli okulların ders programlarına 
eğitim amacı ile yeteri kadar trafik dersleri konulur. 

BÖLÜM - XI 
Çeşitli Hükümler 

Olağanüstü hal ye savaşta karayolunda trafiğin dü zenlenmesi ve denetimi 

MADDE 113. — Olağanüstü hal ve savaşta karayolunun kullanılması, trafiğin düzenlenmesi ve yönetimi 
esasları Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Yönetmelikte belirtilir. Barışta, bu düzenleme ve yönetimi 
denemek için yapılacak, manevra ve tatbikatlarda Genelkurmay Başkanlığının istemi üzerine özel uygula
malar yapılabilir. 

Olağanüstü hal ve savaşta sadece askerî trafiğe açık karayolu dışında, bu kanunda gösterilen trafik işa
retleri ve kurallar uygulanır. 

Araçların önemli ve teknik parçaları 

MADDE 114. — Araçların Yönetmelikte belirtilen Önemli ve teknik parçalarının Türk Standartlarına, 
Türk standartı yoksa, parçanın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onanmış imalat standartına uygun olması zo
runludur. 
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Standarda uymayan önemli ve teknik parçalara zabıtaca el konulacağı gibi bu madde hükmüne uymayan
lar onbin liradan yirmibeş'bin liraya kadar hafif para cezası ve on günden iki aya kadar hafif hapis cezası 
ile cezalandırılırlar. 

Araçlarla ilgili çeşitli işyerlerine ait şartlar 

MADDE 115. — işyerleri hakkında aşağıdaki şartlar uygulanır: 
a) Araç bakım ve onarım işyerlerinin, 
b) Motorlu araç alım ve satımı yapılan işyerlerinin, 
c) Karayolu dışı park yerleri, garaj, terminal, akaryakıt, servis ve bakım istasyonlarının, 
Yönetmelikte gösterilen şartlara uygun olarak işletilmesi zorunludur. 
Bu işyerlerinde bulundurulacak araç, gereç ve donatım malzemesi, çalıştırılan personelin nicelik ve nitelik

leri, işletme esasları, çalışma süre ve usulleri ile diğer esaslar ve şaftlar Yönetmelikte gösterilir. 
Yönetmelikte belirtilen şartlara uymayan bu gibi tesislere ilgili kuruluşlarca işletme izni verilemez. 
Yönetmelikte gösterilen trafikle ilgili esaslara uymayan işyeri sahipleri ilk seferinde beşbin lira hafif 

para cezası ikinci seferinde onbin lira hafif para cezası, üçüncü seferinde onbeş bin lira hafif para cezası ile 
ilk seferinde üç güne kadar, tekrarında ve her seferinde üç günden onbeş güne kadar işyerinin kapatılması 
cezası ile cezalandırılırlar. 

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

Terk edilen, hasara uğrayan veya uzun süre park edilen araçlar 

MADDE 116. — Terk edilmiş, hasara uğramış veya uzun süre yolu kullananları etkileyecek şekilde park 
edilmiş araçların kaldırılıp götürülmesine trafik zabıtası yetkilidir. 

Trafik hizmetlerini geliştirme fonu 

MADDE 117. — Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde : 
a) BÜgi-îşlem Merkezinin geliştirilip, yaygınlaştırılması ve kapalı devre televizyon üniteleri kurulup 

işletilmesi için çağdaş teknolojinin yerine getirilmesine, 
Trafik hizmetlerini geliştirmek, etkinlik kazandırmak amacı ile her çeşit bina, araç ve gerecin yaptırıl

ması, alınması, '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 Hizmetlerini Geliştirme Fonu» kurulur. 
b) 'Bu fonun gelirleri : 
(1) Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine trafik hizmetleri için her yıl konulan ödeneklerden, 
(2) Her yıl tahsili tahmin olunan trafik para cezalarının yüzde ellisinden, 
(3) 197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanununun 17 nci maddesindeki «Trafik Fonu» için ay

rılan % 19 oranındaki payın tamamından, 
(4) 1615 Sayılı Gümrük Kanunun 12 nci maddesi gereğince Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun 

sağladığı gelirlerin turizm fonunda toplanan miktarının yüzde onundan, 
(5) Bu fon hesabının bankalarda tutulmasından elde edilen faizlerden, 
(6) Diğer yardım ve bağışlardan, 
Oluşur. 
'Bu ma'ddenin (b) fıkrasının (2) ve (3) üncü bentlerinde sayılan gelir ve paylara ait para tutarları Emni

yet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonuna tahsis edilmek üzere Maliye Bakanlığı bütçe
sine ödenek kaydolunur. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 678) 



— 56 — 

(Hükümetin Teklifi) 

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

(Fon hesabının işleyişi, tahsil, kullanma ve muhasebe usulleri ile diğer usul ve esaslar içişleri ve Maliye 
Bakanlıklarınca çıkarılacak bir Yönetmelikte düzenlenir, 

İlgili Bakanlık ve kuruluşlarla koordineyi sağlama 

MADDE 118. — Bu kanunun uygulanmasında hizmet gereği trafik zabıtası ile işbirliği içinde çalışma zo
runda bulunan ilgili Bakanlık ve kuruluşlarla belediyelerin; hizmeti ve hizmette koordinenin sağlanması açı
sından görev, yetki ve sorumluluk; esasları Yönetmelikte belirtilir. 

Kâğıtların ve plakaların basım ve dağıtımı 

MADDE 119. — Trafik Şube ve Bürolarında kullanılması ve iş sahiplerine verilmesi gerekli kıymetli kâ
ğıtlar dışındaki basılı kâğıtlarla plakaların çeşitleri nicelik ve nitelikleri İçişleri, Maliye, Bayındırlık ve Ulaştır
ma Bakanlıklarınca tespit edilir. 

Bu basılı kâğıtlar ve plakalar Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından bastırılarak, içişleri, 
Maliye ve Vakıfça müştereken tespit edilecek bedeller üzerinden dağıtımı sağlanır. 

Bilgi işlem merkezinin faaliyeti 
MADDE 120. — Araçların sürücülerin ve trafik suçu işleyenlerin sicilleri, bunlara ait 'hukukî ve teknik 

değişiklikler ile diğer gerekli ve istatistiği bilgilere ait kayıtlar ve hizmetler Emniyet Genel Müdürlüğünün 
Bilgi - işlem Merkezi tarafından tutulur ve yürütülür. 

Araçların trafiğe çıkarılmalarında kısıtlama ve yasaklamalar 

MADDE 121. — Trafiğin ve karayolu yapısının büyük ölçüde etkilendiği karayollarında ikili ve çok taraf
lı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere, uluslararası transit ve yurt içi taşımalar belirli gün veya saatlerde 
kısıtlanabilir veya yasaklanabilir. 

Kısıtlama ve yasaklamalar Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlıklarının görüşü alınarak içişleri Bakanlığınca 
tespit ve ilân edildikten sonra uygulanır. 

Okul geçiti görevlisi 

MADDE 122. — Okul geçitlerinde, trafik zabıtasınca verilmiş belgesi bulunan ve özel kıyafet veya işaret 
taşıyan kişiler, görev sırasında trafik yönetimi açısından görevli kişilerin yetkilerine sahiptir. 

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

Okul geçidi görevlisinin talimatına uymayanlar, duyuru üzerine trafik zabıtasınca, eylemine uyan madde 
hükmüne göre cezalandırılırlar. 

Fahri trafik müfettişliği 

MADDE 123. — Trafik düzeni, güvenliği ve denetimi konularında görevli ve yetkililere yardımcı oîmafc, 
teklif ve önerilerde bulunmak üzere; yükseköğrenim görmüş, ıkırk yaşını bitirmiş en az beş yılilı'k (B) sınıfı 
sürücü belgesine sahip, kamu hizmetlerinden yasaklı olmayan kişilere, Valilerin yaptıracakları inceleme sonu
cu durumu uygun görülenlere, Emniyet Genel Müdürünün teklifi ve içişleri Bakanının onayı ile iki yıl süre 
ile «Fahri Trafik Müfettişi» olarak görev verilebilir. 

Bu hizmet, fahrî ve ücretsizdir. 
Fahri Trafik Müfettişlerinin hizmet, görev, yetki ve sorumluluklarına ait esaslar Yönetmeliğinde belir

lenir, 
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Görevini kişisel çıkarları için veya kötüye kullandığı tespit edilen Fahri Trafik Müfettişleri beşbin liradan 
onbin liraya kadar hafif para cezası ve iki aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Ayrıca belgeletti iptal edilir. 

BÖLÜM - XII 
Geçici Hükümler ve Yürürlük 

KISIM - I 
Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunla ilgili Karayolları Trafik Yönetmeliği, ilgili bakanlıkların görüşü alın
mak suretiyle İçişleri Bakanlığının koordinatörlüğünde İçişleri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlıklarınca müş
tereken, bu kanunla çıkarılması öngörülen diğer yönetmelikler ilgili bakanlıklarca kanunun yayımı tarihinden 
itibaren bir yıl içinde hazırlanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yayımı tarihinden itibaren araçlara ait belge ve plakalarla sürücü 
belgelerinin verilmesi, değiştirilmesi, geçerlilikleri bakımından, bu kanun ile 6085 sayılı Karayolları Trafik 
Kanunu ve bunun tadil ve eklerinin hükümleri açısından uyum sağlanmak üzere : 

a) Şoför ehliyetnamesi almak için yapıdan başvurular, bu kanunun tümünün yürürlüğe gireceği tarihe üç 
ay kala durdurulur ve yürürlük tarihine kadar ehliyetname alamayanlar için, bu kanunun sürücü belgesi ala
caklarla ilgili sınav hükümleri uygulanır. 

b) Bu kanunun tümünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde; 6085 sayılı kanuna göre veril
miş şoför ehliyetnamelerinin, bu kanunun 38 inci maddesinde sınıfları sayılan sürücü belgeleri ile uygunluk
ları sağlanır. 

Şoför ehliyetnameleri bu kanunun yayımı tarihlinden itibaren sınıfları bakımından uygunluMan sağla
nıncaya veya yenileninceye kadar bu kanun hükümleri açısmdan karşılığı ve yakını olan sürücü belgeleri gibi 
geçerli sayılır. 

c) Bu kanunun tümünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren araçlara ait belge ve plakalarla sürücü belge
lerinin şekiil ve esaslarının değiştirilip yenilenmesine, bilgi - işlem merkezi hizmete konulduktan sonra, Yö
netmelikte belirtilen usul, esas ve şartlara göre İçişleri Bakanlığının tespit ve ilân edeceği tarihte başlanır ve 
bir yıl içinde tamamlanır. 

Bu değiştirmeler harca tabi değildir. 
Değiştirme süreleri, zorunluluk halinde İçişleri Bakanlığınca bir yıla kadar uzatılabilir, bu süre sonunda 

da değiştirilmeyen araçlara ait belge ve plakalar geçerliliğini kaybeder, sürücü belgeleri ise tiptal edilmiş sayı
lır ve yenilenmez. 

GEÇİCİ 'MADDE 3. — Bu kainunun yayımı 'tarihinden önce iktisap edilmiş ve bu tarihe kadar çeşitli ne
denlerle tescili yapılmamış tarımda kullanılan lastik tekerlekli traktör ve biçer - dövejr igibi motorlu araçlar ile 
motorlu bisikletlerin tescili, bu kanunun yayınlandığı tarihten başlayarak bir yıl içinde yapılır. 

Tescil için başvuranların, aracın sahibi olduklarını gösteren belge vermeleri zorunludur. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yayımı tarihinde görev ve yetkileri sona eren, imtihan ve muayene 
komisyonlarınca yürütülen hizmetler, bu kanunun yayım tarihinden yürürlük tarihine kadar geçecek olan 
bir yıllık süre içinde İçişleri Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre : 

a) Şoför ve sürücü ehliyetnamesi alacakların sınavları »trafik zabıtasınca, 
b) Araçların teknik muayeneleri ise Emniyet ve Karayolları Genel Müdürlükleri görevlilerince müşte

reken yapılır, 

GEÇİCİ MADDE 5. — 471 sayılı Kanun gereği Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunca 
bastırılıp dağıtılan basılı kâğıt ve plakalar bu kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde Türk Polis 
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Teşkilatımı Güçlendirme Vakfı tarafından bastırılarak dağıtılır, 
Adı geçen federasyonca bastırılmış ve henüz satılmamış basılı kâğıtlar, bu kanunun yayımı tarihinden 

itibaren üç ay içinde Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfınca fatura ve diğer ibelgelere 'dayalı bedelleri 
ödenmek suretiyle devralınır ve tespit olunacak fiyatlar üzerinden iş sahiplerine dağıtımı sağlanır. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunla verilen görevleri yapmak üzere mevcut ve yeniden atanması yapı
larak denetim ve tescil bürolarında görevlen'dirilecek olan genel idare ve teknik hizmetler sınıfından perso
nel ile sözleşmeli personelin nicelik ve nitelikleri tespit edilerek, açılacak trafik okul veya kurslarında eğiti
mine başlanır ve bu kanuna intibakları sağlanır. 

GEÇİCİ MADDE 7. — 60185 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan 232 sayılı 
Kanun gereğince işleme konan para cezalarına ait hükümlerin takip ve sonuçlandırılmasına bu kanunun ya
yımı tarihinden sonrada işlem tarihindeki kanun hükümlerine göre devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Araçların ve sürücülerin, sicillerinin, trafik suçu işleyenlerin, trafikle ilgili düğer 
bilgilerin ve bunlara ait teknik ve hukukî değişikliklerin kayıt ve takibedebileceği bilgi işlem merkezi bu kanunun 
yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinlde kurulur ve bu sisteme bağlı olarak bütün illerle haberleşme bağlantı
larının gerçekleştirilmesi bölge illerde terminaller kurulması ve diğer işlemler engeç beş yıl içinde tamamla-
nıır.ı 

GEÇİCİ MADDE 9. — Millî Eğitim Bakanlığınca trafik 'dersleri, bu kanunun yayımı tarihinden sonra 
gelen öğretim yılında haşlamak üzere temel eğitim ve orta dereceli okulların ders programlarına konulur. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Bu kanunun yayımı tarihinden itibaren çeşitli tarihlerde yürürlüğe konulan 
maddelerine ait hükümlerin uygulanmasında; 

Bu kanuna göre çıkarılacak trafik Yönetmeliği ile diğer Yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar 
6085 sayılı Kanun İle bunun tadil ve eklerine göre çıkarılmış bulunan Tüzük ve Yönetmeliklerin bu ka
nuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

KISIM - II 
Yürürlük 

Yürürlükten kaldırılan kanun ve hükümleri 

MADDE 124. — Yürürlükten kaldırılan kanun ve hükümler; 
a) 232 sayılı kanunla değiştirilen 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun : 
(1) Eki olan 471 sayılı Kanun, 
(2) İmtihan ve Muayene komisyonlarının kuruluşuna ait 8 inci maddesi hükmü ile bu komisyonlara gö

rev ve yetki veren diğer maddelerindeki hükümleri, 
(3) Bu kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe konulan maddelerini kapsayan hükümleri, 
Bu kanunun yayımı tarihinde, 
(4) Bu kanunun yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe konulan maddelerini kapsayan hükümleri, 
Bu kanunun yayımı tarihinden üç ay sonra, 
b) Bütün tadilleri ile birlikte 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve diğer kanunlardaki bu kanunun 

kapsamına giren tüm hükümler, 
Bu kanunun tümünün yürürlüğe girdiği tarihte, 
Yürürlükten kalkar. 
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Yürürlüğe girme 

MADDE 125. — Bu Kanunun 1 - 12, 28, 33, 40, 107, 111, 112, 116, 117, 120 ve geçici maddeleri ya
yımı tarihinde, 13 - 18, 23, 30, 32, 34, 36, 44, 46, 47, 50 - 78, 81 - 86, 99 - 104, 114 ve 119 uncu maddeleri 
yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra diğer maddeleri ise bir yıl sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme -

MADDE 126. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür, 

Başbakan 
B. Ulusu 

26 . 8 . 1981 

Devlet Bakanı 
Başbaııcan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

T. Özal 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. 1. öztrak 
Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Devlet Bakanı 
Prof.Dr. M. N. Özdaş 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü„ II. Bayülken 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
K. Cantürk Prof. Dr. N. Ayanoğlu R. Baturalp 

Ulaştırma Bakam 
N. Özgür 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Balkanı 
/. Evliyaoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof, Dr. T, Esener 

İmar ve İskân Bakanı 
Dr. S. Tüten 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Balkanı 
Ş. Kocatopçu & Bingöl 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Kültür Bakan: 
C Baban 
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DANIŞMA MECLİSÎNÎN KABUL ETTİĞİ METİN 

Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı 

KISIM - I 
Genel Hükümler 

BÖLÜM - I 
Amaç ve Kapsam 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini ve gü
venliğini sağlamaktır. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, trafikle ilgili kuralları, şartları, hak ve yükümlülükleri, bunların uygulanmasını 
ve denetlenmesini, ilgili kuruluşları ve bunlarını görev, yetki ve sorumluluk ve çalışma usulleri ile ilişkin diğer 
hükümleri kapsar* 

Bu Kanun karayollarında uygulanır. Ancak aksine bir hüküm yoksa; 
a) Karayolu dışındaki alanlardan kamuya açık olanlar ile park, bahçe, park yeri, garaj, yolcu ve eşya 

terminali, servis ve akaryakıt istasyonlarında karayolu taşıt trafiği için faydalanılan yerler ile» 
b) Erişme kontrollü karayolunda para ödenerek yararlanılan karayollarının kamuya açık kesimlerinde 

ve belirli bir karayolunun bağlantısını sağlayan deniz, göl ve akarsular üzerinde kamu hizmeti gören araç
ların, karayolu araçlarına ayrılan kısımlarında da, 

Bu Kanun hükümleri uygulanır. 

BÖLÜM - II 
Tanımlar 

MADDE 3. — Tanımlar: 
Trafik : Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. 
Karayolu : Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır. 
Karayolu yapısı : Karayolunun kendisi ile karayolunun üstünde, yanında, altında veya yukarısmdaki; 

ada, ayırıcı korkuluk, istinat duvarı, köprü, tünel, menfez ve benzeri yapılardır. 
Mülk : Devlete, kamuya, gerçek ya da tüzelkişilere ait olan taşınmaz mallardır. 
Karayolu sınır çizgisi : Kamulaştırılmış, kamuya terk veya tahsis edilmiş karayolunda; mülkle olan sınır 

çizgisi, 
Diğer karayollarında; yarmada, şevden sonra hen Jek varsa, hendek dış kenarı, hendek yoksa şev üst 

kenarı, dolguda şev etek çizgisi, 
Yaya yolu ayrılmış karayolunda ise yaya yolunun mülkle birleştiği çizgidir. 
îki yönlü karayolu : Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur. 
Tek yönlü karayolu : Taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur. 
Bölünmüş karayolu : Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yo

lundan ayrılması ile meydana gelen karayoludur. 
Erişme kontrollü karayolu (otoyol) : Özellikle transit trafiğe tahsis edilen, belirli yerler ve şartlar dışında 

giriş ve çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorsuz taşıt ve araçların giremediği, ancak, izin verilen mo
torlu araçların yararlandığı ve trafiğin özel kontrola tabi tutulduğu karayoludur. 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONU METNİ 

Karayolları Trafik Kantmu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Esaslar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç ve Kapsam 

Amaç 

MADDE 1. — Danışma Meclisi metninin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanuni trafikle ilgili kuralları, şartları, hak ve yükümlülükleri, bunların uygulanma
sını ve denetlenmesini, ilgili kuruluşları ve bunların görev, yetki ve sorumluluk, çalışma usulleri ile diğer hü
kümleri kapsar. 

Bu Kanun, karayollarında uygulanır. Ancak aksine bir hüküm yoksa; 
a) Karayolu dışındaki alanlardan kamuya açık olanlar ile park, bahçe, park yeri, garaj, yolcu ve eşya 

terminali, servis ve akaryakıt istasyonlarında karayolu taşıt trafiği için feydalanılan yerler ile, 
<b) Erişme kontrollü karayolunda ve para ödenerek yararlanılan karayollarının kamuya açık kesimlerinde 

ve belirli bir karayolunun bağlantısını sağlayan deniz, göl ve akarsular üzerinde kamu hizmeti gören araçla
rın, karayolu anaçlarına ayrılan kısımlarında da, 

Bu Kanun hükümleri uygulanır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Tanımlar 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda kullanılan terimlerin tanımları aşağıda gösterilmiştir. 
Trafik : Yayaların, hayvanlar-ın ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. 
Karayolu : Trafik için. kasmama yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır. 
Karayolu yapısı : Kafayolramm kendisi ide karayolunun üstünde, yanında, altımda veya yukarısındaki; ada, 

tayırıoı, otokorkuluk, istinat duvarı, köprü, tünel, menfez ve benzeri yapılardır. 
Mülk : Devlete, kamuya, gerçek ya da tüzelkişi lere ait olan taşınmaz mallarda*. 
Karayolu «mır çizgisi : Karnıakştırolmış, kamuya terk veya tahsis edilmiş karayolunda; mülkle olan sı

nır çizgisi, 
Diğer karayollannda- yarcmada, şevden sonra hendek varsa nendik dış kenarı, hendek yoksa şev üst ke

narı, dolguda şev etek çizgisi, 
Yaya yolu «ayrılraHş karayofcında ise yaya yolunun mülkle birleştiği çizgidir. 
İki yönlü karayolu : Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur 
Tek yönlü karayolu : Taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur. 
Bölünmüş karayolu : Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolun

dam ayrtlması ile meydana gelen karayoludur. 
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Geçiş yolu : Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, karayolu üzerinde bulunan kısmı
dır. 

Bağlantı yolu : Bir kavşak yakınında karayolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı 
dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayo lu kısmıdır. 

Anayol : Anatrafiğe açık olan ve bunu kesen karayolundaki trafiğin, bu yolu geçerken veya bu yola gi
rerken, ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği işaretlerle belirlenmiş karayoludur. 

Tali yol : Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından, bağlandığı yoldan daha az önemde olan 
yoldur. 

Taşıt yolu : (Kaplama), Karayolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmıdır. 
Yaya yolu : (Kaldırım) : Karayolunun, taşıt yolu kenarı ile gerçek veya tüzelkişilere ait mülkler arasın

da kalan ve yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan kısmıdır. 
Bisiklet yolu : Karayolunun, sadece bisikletlilerin kul lanmalarına ayrılan kısmı. 
Yaya geçidi : Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belir

lenmiş alandır. 
Kavşak : İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alandır. 

'Banket : Yaya yolu ayrılmamış karayolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı 
arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı; zorunlu hallerde de araçların fayda
lanabileceği kısımdır. 

Şerit : Taşıtların bir dizi halinde güvenli seyredebilmeleri için taşıt yolunun ayrılmış bir bölümüdür. 
Alt geçit : Karayolunun, bir karayolu veya demiryo lu gibi bir engeli alttan geçmesini sağlayan yapıdır: 
Üst geçit : Karayolunun, herhangi bir karayolu veya demiryolu gibi bir engeli üstten geçmesini sağlayan 

yapıdır. 
Demiryolu geçidi: (Hemzemin geçit) : Karayolu ile demiryolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya 

bariyersiz geçitlerdir. 

Okul geçidi : Genel olarak okul öncesi, temel eğitim ve orta dereceli okulların çevresinde özellikle öğren
cilerin geçmesi için taşıt yolunda ayrılmış ve bir trafik işareti ile belirlenmiş alandır. 

Ada : Yayaların geçme ve durmalarına, taşıtlardan inip binmelerine yarayan, trafik akımını düzenleme ve 
trafik güvenliğini sağlama amacı ile yapılmış olan, araçların bulunamayacağı, koruyucu tertibatla belir

lenmiş bölüm ve alanlardır. 
Ayırıcı : Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçme

sini engelleyen veya zorlaştıran sürekli karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gereçtir. 
Park yeri : Taşıt ve araçların park etmesi için kul lanılan açık veya kapalı alandır. 
Karayolu üzeri park yeri : Taşıt yolundaki veya buna bitişik alanlardaki park yeridir. 
Karayolu dışı park yeri : Karayolu sınır çizgisi dışında olanı ve bir geçiş yolu veya servis yolu ile taşıt 

yoluna bağlanan park yeridir. 
Otomobil : Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka en çok yedi oturma yeri olan ve insan taşımak için 

imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır. 
Minibüs : Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka se kiz ila on oturma yeri olan ve insan taşımak için imal 

edilmiş bulunan motorlu taşıttır. 
Kamyonet : izin verilebilen azamî yüklü ağırlığı 3500 Kg'ı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş 

motorlu taşıttır. 
Kamyon : tzin verilebilen azamî yüklü ağırlığı 3500 Kg'dan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş 

motorlu taşıttır. 
Otobüs : Yapısı itibariyle sürücüsünden başka en az oribir oturma yeri olan ve insan taşımak için imal 

edilmiş bulunan motorlu taşıttır. 
Troleybüsler de bu sınıfa girer. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 678) 



— 63 — 

(M. G. K.) 
(İçişleri Komisyonu Metni) 

Erişme kontrollü karayolu (otoyol - ekspresyol) : Özellikle transit trafiğe tahsis edilen, belirli yerler ve 
şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediği, ancak, izin ve
rilen motorlu araçların yararlandığı ve trafiğin özel kontrola tabi tutulduğu karayoludur. 

Geçiş yolu : Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, karayolu üzerinde bulunan kıs
mıdır. 

Bağlantı yolu : Bir kavşak yakınında karayolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak 
alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmıdır. 

Anayol : Anatrafiğe açık olan ve bunu kesen karayolundaki trafiğin, bu yolu geçerken veya bu yola gi
rerken, ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği işaretlerle belirlenmiş karayoludur. 

Tali yol : Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından, bağlandığı yoldan daha az önemde olan 
yoldur. 

Taşıt yolu (Kaplama) : Karayolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmıdır. 
Yaya yolu (Yaya kaldırımı) : Karayolunun, taşıt yolu kenarı ile gerçek veya tüzelkişilere ait mülkler 

arasında kalan ve yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan kısmıdır. 
Bisiklet yolu : Karayolunun, sadece bisikletlilerin kullanmalarına ayrılan kısmıdır. 
Yaya geçidi : Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile be

lirlenmiş alandır. ' 
Kavşak : İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alandır. 

Banket : Yaya yolu ayrılmamış karayolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı ara
sında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hallerde de araçların faydalana
bileceği kısımdır. 

Şerit : Taşıtların bir dizi halinde güvenle seyredebilmeleri için taşıt yolunun ayrılmış bir bölümüdür. 
Alt geçit : Karayolunun diğer bir karayolu veya demiryolunu alttan geçmesini sağlayan yapıdır. 
Üst geçit : Karayolunun, diğer bir karayolu veya demiryolunu üstten, geçmesini sağlayan yapıdır. 
Demiryolu geçidi (Hemzemin geçit) : Karayolu ile demiryolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya ba-

riyersiz geçitlerdir. 

Okul geçidi : Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların çevresinde özellikle öğrenci
lerin geçmesi için taşıt yolunda ayrılmış ve bir trafik işareti ile belirlenmiş alandır. 

Ada : Yayaların geçme ve durmalarına, taşıtlardan inip binmelerine yarayan, trafik , akımını düzenleme 
ve trafik güvenliğini sağlama amacı ile yapılmış olan, araçların bulunamayacağı, koruyucu tertibatla belirlen
miş bölüm ve alanlardır. 

Ayırıcı : Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geç
mesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gereçtir. 

Park yeri : Araçların park etmesi için kullanılan açık veya kapalı alandır. 
Karayolu üzeri park yeri : Taşıt yolundaki veya buna bitişik alanlardaki park yeridir. 
Karayolu dışı park yeri : Karayolu sınır çizgisi dışında olan ve bir geçiş yolu veya servis yolu ile taşıt 

yoluna bağlanan park yeridir. 
Otomobil : Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka en çok yedi oturma yeri olan ve insan taşımak için 

imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır. 
Minibüs : Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka sekiz ile on oturma yeri olan ve insan taşımak için 

imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır. 
Kamyonet : ftzin verilebilen azamî yüklü ağırlığı 3 500 Kg'ı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş mo

torlu taşıttır. 
Kamyon : İzin verilebilen azamî yüklü ağırlığı 3 500 KG'dan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş 

motorlu taşıttır. 
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Çekici : Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu taşıttır. 
Arazi taşıtı : Karayollarında yolcu veya yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber bütün te

kerlekleri motordan güç alan veya alabilen motorlu taşıtlardır. 
Özel amaçlı taşıt : Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan ve itfaiye, cankurtaran, 

cenaze, radyo, sinema, televizyon, kütüphane, araştırma araçları ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları 
çekmek veya taşımak, kaldırmak gibi özel işlerde kul lanılan motorlu araçtır. 

Kamu hizmeti taşıtı : Kamu hizmeti için yük veya yolcu taşıması yapan bütün taşıtlardır. 
Römork : Motorlu araçla çekilen insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıttır. 
Yarı römork : Bir kısmı motorlu taşıt veya araç üzerine oturan, taşıdığı yükün ve kendi ağırlığının bir 

kısmı motorlu araç tarafından taşınan römorkdur. 
Hafif römork : Azamî yüklü ağırlığı 750 Kg.'ı geçmeyen römork veya yarı römorkdur. 
Motosiklet : İki veya üç tekerlekli sepetli veya sepetsiz motorlu araçlardır. Bunlardan karoseri yük ta

şıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde yapılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılmayan üç teker
lekli motosikletlere yük motosikleti (triportör) denir. 

Bisiklet : En çok üç tekerleği olan ve taşıtın üzerinde bulunan insanın adale gücü ile pedal veya el ile 
tekerleği döndürülmek suretiyle hareket eden ve yolcu taşımalarında kullanılmayan motorsuz taşıtlardır. 

Motorlu bisiklet : Silindir hacmi 50 santimetreküpü geçmeyen, içten patlamalı motorla donatılmış ve imal 
hızı saatte 50 Km.'den az olan bisiklettir. 

Lastik tekerlekli traktör : Belirli şartlarda römork ve yarı römork çekebilen, ancak ticarî amaçla taşı
mada kullanılmayan tarım araçlarıdır. 

iş makineleri : Paletli veya madenî tekerlekli traktör, biçer - döver ve yol inşa makineleri ile benzeri, 
tarım, sanayi, bayındırlık, millî savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan ve karayolun
da insan, hayvan ve yük taşımasında kullanılmayan araçlardır. 

Tramvay : Genellikle yerleşim birimleri içinde insan taşımasında kullanılan, karayolunda tekerlekleri ray
lar üzerinde hareket eden ve hareket gücünü dışarıdan sağlayan taşıttır. 

Okul taşıtı : Genel olarak okul öncesi, temel eğitim ve orta dereceli okulların öğrencileri ile sadece gözet-
leyici ve hizmetlilerin okula veya okuldan taşınmalarında veya öğrencilerin topluca belirli yerlere getirilip götü
rülmesinde kullanılan taşıttır. 

Taşıt katarı : Karayolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış taşıtlardır. 
Araç : Karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik te

kerlekli traktörlerin genel adıdır. 
Taşıt : Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlardır. Bunlarda makine gücü ile yürütü

lenlere «motorlu taşıt», insan ve hayvan gücü ile yürütülenlere «motorsuz taşıt» denir. 
Sürücü : Karayolunda bir aracı veya taşıtı süren, hayvan veya hayvan sürülerini sevk ve idare eden ki

şidir. 
Amatör sürücü : Bir kazanç karşılığı olmaksızın özel hizmetlerde kullanılan motorlu araçları süren kişidir. 
Profesyonel sürücü : Aracın sahibi olsun veya olmasın bir kazanç karşılığında motorlu araçlan süren ki

şidir. 
Araç sahibi : Araç için adına yetkili idarece tescil belgesi verilmiş, sahiplik veya satış belgesi düzenlenmiş 

kişidir. 
işleten : Trafik sicilinde araç sahibi olarak kayıtlı olan veya kiralama, ariyet, rehin, mülkiyeti muhafaza 

kaydı ile satış gibi hallerde, kiracı, ariyet veya rehin alan veya alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen kişidir. 
Ancak ilgili tarafından başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve sorumluluğu kendisine ait olmak üzere 
işlettiği ve araç üzerinde fiilî tasarrufu bulunduğu ispat edilirse, bu kimse işleten sayılır. 

Yolcu : Aracı kullanan sürücü ile hizmetliler dışında, araçta bulunan kişilerdir. 
Hizmetli : Araçlarda, sürücü hariç, araç veya taşıma hizmetlerinde süreli veya süresiz çalışan kişiler ile iş 

makinelerinde sürücüden gayri kişilerdir. 
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Otobüs : Yapışı itibariyle sürücüsünden başka en az onbir oturma yeri olan ve insan taşımak için imal 
edilmiş bulunan motorlu taşıttır. Troleybüsler de bu sınıfa girer. 

Çekici : Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu taşıttır. 
Arazi taşıtı : Karayollarında yolcu veya yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber bütün te

kerlekleri motordan güç alan veya alabilen motorlu taşıtlardır. 
Özel amaçlı taşıt : Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan ve itfaiye, cankurtaran, ce

naze, radyo, sinema, televizyon, kütüphane, araştırma araçları ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları 
çekmek veya taşımak, kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır. 

Kamu hizmeti taşıtı : Kamu hizmeti için yük veya yolcu taşıması yapan bütün taşıtlardır. 
Römork : Motorlu araçla çekilen insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıttır. 
Yarı römork : Bir kısmı motorlu taşıt veya araç üzerine oturan, taşıdığı yükün ve kendi ağırlığının bir 

kısmı motorlu araç tarafından taşınan römorkdur. 
Hafif römork : Azamî yüklü ağırlığı 750 Kg'ı geçmeyen römork veya yarı römorkdur. 
Motosiklet : İki veya üç tekerlekli sepetli veya sepetsiz motorlu araçlardır. Bunlardan karoserisi yük ta

şıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde yapılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılmayan üç tekerlekli 
motosikletlere yük motosikleti (triportör) denir. 

Bisiklet : En çok üç tekerleği olan ve üzerinde bulunan insanın adale gücü ile pedal veya el ile tekerleği 
döndürülmek suretiyle hareket eden ve yolcu taşımalarında kullanılmayan motorsuz taşıtlardır. 

Motorlu bisiklet : Silindir hacmi 50 santimetre küpü geçmeyen, içten patlamalı motorla donatılmış ve imal 
hızı saatte 50 Km'den az olan bisiklettir. 

Lastik tekerlekli traktör : Belirli şartlarda römork ve yarı römork çekebilen, ancak ticarî amaçla taşımada 
kullanılmayan tarım araçlarıdır. 

tş makineleri : Paletli veya madenî tekerlekli traktör, biçer-döver ve yol inşa makineleri ile benzeri tarım, 
sanayi, bayındırlık, millî savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan ve karayolunda insan, 
hayvan ve yük taşımasında kullanılmayan araçlardır. 

Tramvay : Genellikle yerleşim birimleri içinde insan taşımasında kullanılan, karayolunda tekerlekleri raylar 
üzerinde hareket eden ve hareket gücünü dışarıdan sağlayan taşıttır. 

Okul taşıtı : Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların öğrencileri ile sadece gözetici 
ve hizmetlilerin taşınmalarında kullanılan taşıttır. 

Taşıt katarı : Karayolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış taşıtlardır. 
Araç : Karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik 

tekerlekli traktörlerin genel adıdır. 
Taşıt : Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlardır. Bunlardan makine gücü ile yürü

tülenlere «motorlu taşıt» insan ve hayvan gücü ile yürütülenlere «motorsuz taşıt» denir. 
Sürücü : Karayolunda bir aracı veya taşıtı süren, hayvan veya hayvan sürülerini sevk ve idare eden kişidir. 

Araç sahibi : Araç için adına yetkili idarece tescil belgesi verilmiş veya sahiplik veya satış belgesi dü
zenlenmiş kişidir. 

İşleten : Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen 
veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehni gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişidir. An
cak ilgili tarafından başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve 
araç üzerinde fiilî tasarrufu bulunduğu ispat edilirse, bu kimse işleten sayılır. 

Volcu : Aracı kullanan sürücü ile hizmetliler dışında araçta bulunan kişilerdir. 
Hizmetli : Araçlarda, sürücü hariç, araç veya taşıma hizmetlerinde süreli veya süresiz çalışan kişiler ile 

iş makinelerinde sürücüden gayri kişilerdir. 
Durak : Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmek, indirmek için durakla

dıkları işaretlerle belirlenmiş yerdir. 
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Durak : Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmek, indirmek için durdukları 
yerdir. 

Garaj : Araçların, genellikle uzun süre durmaları için kullanılan bakım veya servisinin de yapılabileceği 
kapalı veya açık olan yerlerdir. 

Terminal : insan veya eşya taşımalarında, araçların indirme, bindirme, yükleme - boşaltma, aktarma yap
tıkları ve ayrıca bilet satışı ile bekleme, haberleşme, şehir ulaşımı ve benzeri hizmetlerin de sağlandığı yer
dir. . 

Servis istasyonu : Araçların bakım, onarım ve servislerinin yapıldığı açık veya kapalı yerlerdir. 
Akaryakıt istasyonu : Araçların esas itibariyle akar yakıt, yağ ve basınçlı hava gibi ihtiyaçlarının sağlandığı 

yerdir. 
Muayene istasyonu : Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personeli bulunan ve tek

nik kontrolü yapılan yerdir. 
Trafik kazası : Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yara

lanma ve zararla sonuçlanmış olan olaydır. 
Durma : Her türlü trafik zorunlulukları nedeni ile aracın durdurulmasıdır. 
Duraklama : Trafik zorunlulukları dışında araçların, insan indirmek ve bindirmek, eşya yüklemek, boşalt

mak veya beklemek amacı ile geçici bir süre için durdurulmasıdır. 
Park etme : Araçların, durma ve duraklaması gereken haller dışında, içinde yolcu veya sürücüsü olmadan 

bırakılmasıdır. 
Geçiş hakkı : Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanmak sıra

sındaki öncelik hakkıdır. 
Geçiş üstünlüğü : Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak 

şartı ile, trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarıdır. 
Taşıma sınırı (Kapasite) : Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısıdır. 
Gabari : Araçların, yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, ge

nişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir. 
Azamî ağırlık : Taşıtın güvenle taşıyabileceği azamî yükle birlikte ağırlığıdır. 
Yüksüz ağırlık : Taşıtın akaryakıt deposu dolu ve taşınması zorunlu alet, edevat, parça, donatım ve ben

zerlerinin taşıt üzerinde bulunduğu, sürücü ve hizmetlilerin bulunmadığı ağırlığıdır. 
Yüklü ağırlık : Bir taşıtın kendi ağırlığı ile birlikte, taşımakta olduğu sürücü, hizmetli yolcu ve eşyanın 

ağırlığıdır. 
Dingil ağırlığı : Taşıt ve araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden karayolu yapısına aktarılan ağırlıktır. 
Azamî dingil ağırlığı : Taşıt ve araçların karayolu yapılarında güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebil

meleri için saptanan dingil ağırlığıdır. 
Azamî toplam ağırlık : Taşıt ve araçların karayolu yapılarında güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebil

meleri için saptanan toplam ağırlıktır. 
Trafik işaretleri : Trafiği düzenleme amacı ile kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaret

lemeleri ile trafik zabıtası veya diğer yetkililerin trafiği yönetmek için yaptıkları hareketlerdir. 
işaret levhası : Sabit veya taşınabilir bir mesnet üzerine yerleştirilmiş ve üzerindeki sembol, renk ve 

yazı ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır. 
Işıklı ve sesli işaretler : Trafiği düzenlemede kullanılan ışıklı ve sesli sabit veya taşınabilir, elle kumanda 

edilebilen veya otomatik çalışan, üzerinde çeşitli renk, şekil, sembol, yazı bulunan ve belirli yanma süresi olan, 
ışık veya sesle özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır. 

işaretleme : Taşıt yolu ile bordur, ada, ayırıcı, korkuluk gibi karayolu elemanları üzerindeki çeşitli renkte 
çizgi, şekil, sembol, yazı ve yansıtıcı ve benzerleri ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan tertibattır. 

Trafikten men : Trafik zabıtasınca, bu Kanunda belirtilen hallerde araçla ilgili belgelerin alınması ve ara
cın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasıdır. 
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Garaj : Araçların, genellikle uzun süre durmaları için kullanılan bakım veya servisinin de yapılabile
ceği kapalı veya açık olan yerlerdir. 

Terminal : insan veya eşya taşımalarında, araçların indirme, bindirme, yükleme - boşaltma, aktarma yap
tıkları ve ayrıca bilet satışı ile bekleme, haberleşme,şehir ulaşımı ve benzeri hizmetlerin de sağlandığı yer 
dir. 

Servis istasyonu : Araçların bakım, onarım ve servislerinin yapıldığı açık veya kapalı yerdir. 
Akaryakıt istasyonu : Araçların esas itibariyle akaryakıt, yağ ve basınçlı hava gibi ihtiyaçlarının sağlandı

ğı yerdir. 
Muayene istasyonu : Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personeli bulunan ve tek

nik kontrolü yapılan yerdir. 
Trafik kazası : Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, ya

ralanma ve zararla sonuçlanmış olan olaydır. 
Durma : Her türlü trafik zorunlulukları nedeni ile aracın durdurulmasıdır. 
Duraklama : Trafik zorunlulukları dışında araçların, insan indirmek ve bindirmek, eşya yüklemek, boşalt

mak veya beklemek amacı ile kısa bir süre için durdurulmasıdır. 
Park etme : Araçların, durma ve duraklaması gereken haller dışında, bırakılmasıdır. 
Geçiş hakkı : Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanmak sıra

sındaki öncelik hakkıdır. 
Geçiş üstünlüğü : Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak 

şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarıdır. 
Taşıma sınırı (Kapasite) : Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısıdır. 
Gabari : Araçların, yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, ge

nişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir. 
Azamî ağırlık : Taşıtın güvenle taşıyabileceği azamî yükle birlikte ağırlığıdır. 
Yüksüz ağırlık : Üzerinde insan veya eşya (yük) bulunmayan ve akaryakıt deposu dolu olan bir aracın ta

şınması zorunlu alet, edevat ve donatımı ile birlikte toplam ağırlığıdır. 
Yüklü ağırlık : Bir taşıtın yüksüz ağırlığı ile taşımakta olduğu sürücü, hizmetli, yolcu ve eşyanın toplam 

ağırlığıdır. 
Dingil ağırlığı : Araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden karayolu yapısına aktarılan ağırlıktır. 
Azamî dingil ağrlığı : Araçların karayolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri 

için saptanan dingil ağırlığıdır. 
Azamî toplam ağırlık : Araçların karayolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri 

için saptanan toplam ağırlıktır. 
Trafik işaretleri : Trafiği düzenleme amacı ile kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işa

retlemeleri ile trafik zabıtası veya diğer yetkililerin trafiği yönetmek için yaptıkları hareketlerdir. 
işaret levhası : Sabit veya taşınabilir bir mesnet üzerine yerleştirilmiş ve üzerindeki sembol, renk ve yazı 

ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır. 
Işıklı ve sesli işaretler : Trafiği düzenlemede kullanılan ışıklı ve sesli, sabit veya taşınabilir, elle kumanda 

edilebilen veya otomatik çalışan, üzerinde çeşitli renk, şekil, sembol, yazı bulunan ve belirli yanma süresi 
olan, ışık veya sesle özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır. 

işaretleme : Taşıt yolu ile bordur, ada, ayırıcı, otokorkuluk gibi karayolu elemanları üzerindeki çeşitli 
renkte çizgi, şekil, sembol, yazı ve yansıtıcı ve benzerleri ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan tertibat
tır. 

Trafikten men : Trafik zabıtasınca, bu Kanunda belirtilen hallerde araçla ilgili belgelerin alınması ve ara
cın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasıdır. 

Bu Kanunun uygulaması ile igili diğer tanım ve terimlerle, karayollarının sınıflandırılmasına ve trafikten 
men hükmünün uygulanmasına ilişkin usuller yönetmelikte gösterilir. 
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Bu Kanunun uygulaması ile ilgili diğer tanım ve terimlerle, karayollarının sınıflandırılmasına ve trafikten 
men hükmünün uygulanmasına ilişkin ayrıntılar yönetmelikte gösterilir. 

KISIM - II 
Kuruluşlar, Komisyonlar Görev ve Yetkileri 

Görevli kuruluşlar 

MADDE 4. — Bu Kanunla ve trafik hizmetleri konusunda diğer kanunlarla verileri görevler, İçişleri Ba
kanlığı ile bu Kanunla yetkili kılınan diğer bakanlık, kuruluş ve belediyelerce İçişleri Bakanlığı ile işbirliği 
içinde yürütülür. 

Emniyet Genel Müdürlüğünün, merkez, bölge, il ve ilçe trafik kuruluşları, görev ve yetkileri 

MADDE 5. — Emniyet Genel Müdürlüğünün trafik kuruluşları ile bu kuruluşların görev ve yetkileri şun
lardır : 

a) Kuruluş : 
Bu Kanunla Emniyet Genel Müdürlüğüne verilen görevler, bu Genel Müdürlüğün merkez, bölge, il ve ilçe 

trafik zabıtası kuruluşlarınca yürütülür. 
Araçlara ve sürücülere ait işlemleri yapmak, plaka ve belgelerini vermek ve bu amaca yönelik hizmetleri 

yürütmek üzere her ilde ve gerekli görülen ilçelerde tescil şube veya büroları kuruiur. 
Tescil şube veya bürolarında emniyet hizmetleri sınıfı personelinden ayrı olarak teşkilat ve kadrolarında 

gösterilen sayıda genel idare ve teknik hizmetler sınıfında personel ile sözleşmeli personel çalıştırılabilir. 
b) Görev ve yetkiler : 
1. Araçları, bu Kanuna göre araçlarda bulundurulması gerekli belge ve gereçleri sürücüleri ve bunlara 

ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kurallara uyup uymadığını, trafik düzenleme
lerinin ve çeşitli tesislerin bu Kanun hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek. 

2. Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek. 
3. Bu Kanunla kendisine verilen görev ve yetki sınırı içinde karayolundan faydalananların trafik eğiti

mini yapmak, yaptırmak. 
4. El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek; 
5. Trafik suçu işleyenler hakkında tutanak düzenlemek, gerekli işlemleri yapmak ve takip etmek, 
6. Trafik kazası neticesinde hastalanan veya yaralananların bakımlarını sağlyacak tedbirlerin süratle 

alınmasına yardımcı olmak ve yakınlarına haber vermek, 
7. Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek, 
8. Sürücülerin sınavlarını yapmak ve belgelerini vermek, 
9. Ülke çapında taşıtların ve sürücülerin sicillerini tutmak, teknik ve hukukî değişikliklerini işlemek, ista

tistik! bilgileri toplamak ve değerlendirmek, 
10. Trafik kazalarının oluş nedenleri ile ilgili tüm unsurları kapsayan istatistik verileri ve bilgilerini top

lamak, değerlendirmek, sonuçlarına göre gereken önlemlerin alınmasını sağlamak ve ilgili kuruluşlara teklifte 
bulunmak, 

11. Ayrıca bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılmış olan yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yap
maktır. 

Trafik kuruluşlarının, çalışma şekil ve şartları, görevlendirilecek personelin nitelikleri, seçimi, çalışma 
usulleri, görev, yetki ve sorumluluklarına ait' esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirtilir. 
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İKİNCİ KISIM 
Kuruluşlar, Komisyonlar Görev ve Yetkileri 

Görevli kuruluşlar 

MADDE 4. — Bu Kanunla ve trafik hizmetleri konusunda diğer kanunlarla verilen görevler; 
a) İçişleri Bakanlığınca, 
b) Bu Kanunla yetkili kılman diğer bakanlık, kuruluş ve belediyelerce, içişleri Bakanlığı ile işbirliği 

içinde, 
Yürütülür. 

Trafik Genel Müdürlüğü, merkez, bölge, il ve ilçe trafik kuruluşları, görev ve yetkileri 

MADDE 5. — Trafik Genel Müdürlüğünün kuruluşları ile bu kuruluşların görev ve yetkileri şunlardır : 
a) Kuruluşlar : 
İçişleri Bakanlığı bünyesinde Trafik Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 
Bu Kanunla Trafik Genel Müdürlüğüne verilen görevler, bu genel müdürlüğün merkez, bölge, il ve ilçe 

trafik zabıtası kuruluşlarınca yürütülür. 
Araçlara ve sürücülere ait işlemleri yapmak, plaka ve belgelerini vermek ve bu amaca yönelik hizmetleri 

yürütmek üzere her ilde ve gerekli görülen ilçelerde tescil şube veya büroları kurulur. 
Tescil şube ve bürolarında emniyet hizmetleri sınıfı personelinden ayrı olarak teşkilat ve kadrolarındı 

gösterilen sayıda genel idare ve teknik hizmetler sınıfından personel ile sözleşmeli personel çalıştırılabilir. 
b) Görev ve yetkiler : 
1. Araçları, bu Kanuna göre araçlarda bulundurulması gerekli belge ve gereçleri, sürücüleri ve bun

lara ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kurallara uyup uymadığını, trafik dü
zenlemelerinin ve bu Kanunda belirtilen yapı ve tesislerin bu Kanun hükümlerine uygun olup 'olmadığırı 
denetlemek; 

2. Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek, 
3. Bu Kanunla kendisine verilen görev ve yetki sınırı içinde karayolundan faydalananların trafik eği

timini yapmak, yaptırmak, 
4. El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek, 
5. Trafik suçu işleyenler hakkında tutanak düzenlemek, gerekli işlemleri yapmak ve takip etmek, 
6. Trafik kazası neticesinde hastalanan veya yaralananların bakımlarını sağlayacak tedbirlerin süratle 

alınmasına yardımcı olmak ve yakınlarına haber vermek, 
7. Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek, 
& Sürücülerin sınavlarını yapmak ve belgelerini vermek, 
9. Sürücülerin ve tescile tabi araçların ülke çapında sicillerini' tutmak, teknik ve hukukî değişikliklerini 

işlemek, istatistik! bilgileri toplamak ve değerlendirmek, / 
10. Trafik kazalarının oluş nedenleri 'ile ilgili tüm unsurları ikapsayan istatistik verileri ve bilgilerini top

lamak, değerlendirmek, sonuçlarına göre gereken önlemlerin alınmasını sağlamak ve ilgili kuruluşlara tek
lifte bulunmak, 

11. Ayrıca bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılmış olan yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yap
maktır* 

Trafik Genel Müdürlüğünün Kuruluşuna ilişkin esaslar teşkilat kanununda gösterilir. 
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Trafik zabıtasının görev ve yetki sınırı ile genel zabıtanın trafik hizmetlerini yürütmeye ilişkin yetkisi 

MADDE 6. — Trafik zabıtası ve genel zabıtanın görev ve yetki sınırı; 
a) Trafik zabıtası : 
Trafik zabıtasının aslî görevi trafik hizmetlerini yürütmektir. 
Trafik zabıtası görevi sırasında karşılaştığı adlî ve idarî zabıta olaylarında genel zabıta görevi yapmakla 

görevli ve yetkilidir. 
Mülkî idare amirlerince, emniyet ve asayiş bakımından zorunlu görülen durumlar dfşında, trafik zabıta

sına genel zabıta görevi verilemez, araç, gereç ve özel teçhizatı trafik hizmetleri dışında kullanılamaz. 
Bölge il ve ilçe trafik kuruluşları bu Kanunun uygulanması ile ilgili konularda, bağlı oldukları sıralı amir

lere ilave olarak merkez kuruluşunun da denetimine tabidir. 
b) Genel Zabıta (Polis ve Jandarma) 
Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde polis; polisin ve trafik teşkilatının görev alanı 

dışında kalan yerlerde de Jandarma, yönetmelikte belir tilen esas ve şartlara uygun olarak trafiği düzenlemeye 
ve trafik suçlarına el koymaya yetkilidir. 

Gerekli görülen yerlerde ve hallerde, yönetmelikte belirtilen esas ve şartlara uygun olarak, mülkî idare 
amirinin isteği üzerine merkez komutanlıklarına trafiği düzenleme yetkisi verilebilir. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri 

MADDE 7. — Karayolları Genel Müdürlüğünün bu Kanunla ilgili görev ve yetkileri şunlardır : 
a) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzen

leme ve işaretlemeleri yaparak önlemleri almak ve aldırmak, 
b) Tüm karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek, 
c) Bu Kanunla kendisine verilen görev ve yetki sınırı içinde karayolundan faydalananların trafik eğiti

mini yapmak, yaptırmak, 
d) Trafik ve araç tekniğine ait ilkeleri koymak, görüş bildirmek, karayolu güvenliğini ilgilendiren konu

lardaki projeleri incelemek, onaylamak, 
e) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak 

suretiyle, yönetmelikte belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek, işaretlemek, 
f) Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak, ve karayollarında gerekli önleyici teknik 

tedbirleri almak, 
g) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında trafik güvenliğini ilgilendiren kavşak, durak yeri, 

aydınlatma, yol dışı park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak, yaptırmak veya diğer kuruluşlarca hazırlanan pro
jeleri tetkik ve uygun olanları tasdik etmek, 

h) Yetkili birimlerce veya trafik zabıtasınca tespit edilen trafik kaza analizi sonucu, altyapı ve yolun 
fizikî yapısı ile işaretlemeye dayalı kaza faktörleri göz önünde bulundurularak önerilen gerekli önlemleri al
mak, 

ı) Araçların ağırlık kontrollerini yapmak ve aykırı görülen hususlar hakkında ceza tutanağı düzenlemek, 
i) Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak, 
j) Bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılmış olan yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır. 
Bu görev ve yetkileri bünyesinde oluşturduğu Trafik Fen Heyeti Müdürlüğü vasıtası ile yerine getirilir. 
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Trafik zabıtasının görev ve yetki sınırı ile genel zabıtanın trafik hizmetlerini yürütmeye ilişkin yetkisi 

MADDE 6. — Trafik zabıtası ve genel zabıtanın görev ve yetki sınırı; 
a) Trafik zabıtası : 
Trafik zabıtasının aslî görevi trafik hizmetlerini yürütmektir. 
Trafik zabıtası görevi sırasında karşılaştığı acil ve zorunlu hallerde genel zabıta görevi yapmakla da yet

kilidir. 
Mülkî idare amirlerince, emniyet ve asayiş bakımından zorunlu görülen haller dışında, trafik zabıtasına 

genel zabıta görevi verilemez, araç, gereç ve özel teçhizatı trafik hizmetleri dışında kullanılamaz. 
b) Genel Zabıta (Polis ve Jandarma) : 
Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde polis; polisin ve trafik teşkilatının görev 

alanı dışında kalan yerlerde de Jandarma, yönetmelikte belirtilen esas ve şartlara uygun olarak trafiği dü
zenlemeye ve trafik suçlarına el koymaya yetkilidir. 

Gerekli görülen yerlerde ve hallerde, yönetmelikte belirtilen esas ve şartlara uygun olarak, mülkî idare 
amirinin isteği üzerine merkez komutanlıklarına trafiği düzenleme yetkisi verilebilir. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri 

MADDE 7. — Karayolları Genel Müdürlüğünün bu Kanunla ilgili görev ve yetkileri şunlardır : 
a) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzen

leme ve işaretlemeleri yaparak önlemleri almak ve aldırmak, 
b) Tüm karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek, 
c) Bu Kanunla kendisine verilen görev ve yetki sınırı içinde, karayolundan faydalananların trafik eği

timini yapmak veya yaptırmak, 
d) Trafik ve araç tekniğine ait ilkeleri koymak, görüş bildirmek, karayolu güvenliğini ilgilendiren ko

nulardaki projeleri incelemek ve onaylamak, 
e) Yapım ve bakımından sorumlu bulduğu karayollarında, Trafik Genel Müdürlüğünün uygun görüşü 

alınmak suretiyle, yönetmelikte belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işa
retlemek, 

f) Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve karayollarında gerekli önleyici teknik 
tedbirleri almak, 

g) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında trafik güvenliğini ilgilendiren kavşak, durak 
yeri, aydınlatma, yol dışı park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak, yaptırmak veya diğer kuruluşlarca hazır
lanan projeleri tetkik ve uygun olanları tasdik etmek, 

h) Yetkili birimlerce veya trafik zaıbıtasınca tespit edilen trafik kaza analizi sonucu, altyapı ve yolun fi
zikî yapısı ile işaretlemeye dayalı kaza faktörleri göz önünde bulundurularak önerilen gerekli önlemleri al
mak, 

ı) Araçların ağırlık kontrollerini yapmak ve aykırı görülen hususlar hakkında suç veya ceza tutanağı 
düzenlemek, 

i) Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak ve bu Kanunun 13 ile 35 inci madde 
hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında suç tutanağı" düzenlemek, 

j) Bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılmış olan yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır. 
Karayolları Genel Müdürlüğü bu görev ve yetkileri Trafik Fen Heyeti birimi vasıtası ile yerine getirir. 
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Ulaştırma, Tarım ve Orman, Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlıklarının görev ve yetkileri 

MADDE 8. — Ulaştırma, Tarım ve Orman, Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlıklarının görev ve yetkileri 
şunlardır : 

a) Ulaştırma Bakanlığının ilgili birimleri, bu Kanun ile karayolu taşımacılığına ait kanunlar ve bunlara 
göre çıkarılmış yönetmeliklerle verilen görevleri yapar. 

b) Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimleri, yapım ve bakımından sorumlu olduğu orman yolların
da, bu Kanun ve bu Kanuna göre çıkarılmış yönetmelik hükümlerine göre, trafik güvenliği yönünden düzen
leme ve işaretlemeleri yaparak gerekli önlemleri alır. 

c) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ilgili birimleri, karayollarında ilkyardım, yaralı taşınması ve 
acil yardım ve tedavi konularında gerekli önlemleri alır ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapar. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının görev ve yetkileri 

MADDE 9. — Bu Kanuna göre Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığı, Yol, Su, Elektrik İşleri Genel Mü
dürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır; 

Yapım ve bakımından sorumlu bulunduğu karayollarında (köy yollarında) 
a) Can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak önlemler almak ve al

dırmak, 
b) İçişleri Bakanlığından uygun görüş almak suretiyle yönetmelikte belirlenen hız sınırlarının üstünde 

veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek, 
c) Yol güvenliğini ilgilendiren konularda, kavşak, durak yeri, aydınlatma, yol dışı park yerleri ve benzeri 

tesislerin projelerini incelemek ve gerekenleri onaylamak, 
d) Yetkili birimlerince veya trafik zabıtasınca tespit edilen trafik kaza analizi sonucu altyapı ve yolun 

fizikî yapısı ile işaretlemeye d ayali kaza faktörleri göz önünde bulundurularak gerekli önlemleri almak, 
Bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılmış olan yönetmeliklerde trafikle ilgili verilen görevleri yapmak. 

Belediyelerin trafiğe ilişkin, görev ve yetkileri 

MADDE 10. — Belediyelerin trafikle ilgili görev ve yetkileri şunlardır : 
Mahallî trafik zabıtası ile işbirliği sağlanarak; 
a) Şehir içi karayolu yapısını, trafik düzen ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak, 
b) İl Trafik Komisyonunun aldığı kararlara uygun olarak trafik düzenlemeleri ile ilgili şehir içi trafik 

akım programları yapmak, gerekli görülen yol ve kavşakları düzenlemek, sinyalize etmek ve işaretlemek, 
c) Açık ve kapalı otopark yerleri, alt ve üst geçitler yapmak, yaptırmak, açmak veya açtırmak, 
d) Trafik düzen ve güvenliği ile ilgili her çeşit işaretlerin yapılmasını ve yerlerine konulmasını, yer işaret

lemelerinin çizilmesini ve devamlılığını sağlamak, 
e) Şehir içi yollarda her türlü yapım, onarım ve altyapı tesisleri çalışmalarında, trafik düzen ve güven

liğini sağlayacak önlemlerini almak, aldırmak ve denetlemek, 

f) Çocuk trafik eğitim parkları yapmak ve yapılmasına izin vermek, 
g) Yetkili birimlerince veya trafik zabıtasınca tespit edilen trafik kaza analizi sonucu, altyapı ve yolun 

fizikî yapısı ile işaretlemeye dayalı kaza faktörleri göz önünde bulundurularak, önerilen gerekli önlemleri 
almak, 

h) Yaya ve taşıt yollarında yayalar ve araçların hareketlerini zorlaştıran her türlü engeli ortadan kal
dırmak, 

ı) Sürücü eğitim tesisleri yapmak veya yapılmasına izin vermektir. 
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Ulaştırma, Tarım ve Orman, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının görev ve yetkileri 

MADDE 8. — Ulaştırma, Tarım ve Orman, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının görev ve yetkileri 
şunlardır : 

a) Ulaştırma Bakanlığının ilgili birimleri, bu Kanun ile ilgili kanunlar ve bunlara göre çıkarılmış yönet
meliklerle verilen görevleri yapar. 

h) Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimleri, yapım ve bakımından sorumlu olduğu orman yolların
da, bu Kanun ve bu Kanuna göre çıkarılmış yönetmelik bükümlerine göre, talik güvenliği yönünden düzenle
me ve işaretlemeleri yaparak gerekli önlemleri alır^ 

c) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ilgili birimleri, karayollarında ilk yardım, yaralı taşınması 
ve âcil yardım ve tedavi konularında gerekli önlemleri alır ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapar. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının görev ve yetkileri 

MADDE 9. — 'Bu Kanuna göre Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol, Su, Elektrik İşleri Genel 
Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır; 

Yapım ve bakımından sorumlu bulunduğu karayollarında (köy yollarında) 
a) Can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak önlemler almak ve aldır

mak, 
b) Trafik Genel Müdürlüğünden uygun görüş almak suretiyle yönetmelikte belirlenen hız sınırlarının 

üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek, 
c) Yol güvenliğini ilgilendiren konularda; kavşak, durak yeri, aydınlatma, yol dışı park yerleri ve ben

zeri tesislerin projelerini incelemek ve gerekenleri onaylamak, 
d) Yetkili birimlerince veya trafik zabıtasınca tespit edilen trafik kaza analizi sonucu altyapı ve yolun 

fizikî yapısı ile işaretlemeye dayalı kaza faktörleri göz önünde bulundurularak gerekli önlemleri almaktır. 
Bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılmış olan yönetmeliklerde trafikle ilgili verilen görevlen yap

mak. 

Belediyelerin trafiğe ilişkin görev ve yetkileri 
ı 

MADDE 10. — Belediyelerin trafikle ilgili görev ve yetkileri şunlardır : 
Mahallî trafik zaibıtası ile işbirliği yapılarak; 
a) Şehiriçi karayolu yapısını, trafik düzen ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak, 
Ib) 11 ve ilçe Trafik Komisyonlarınnı aldığı kararlara uygun olarak trafik düzenlemeleri ile ilgili şehiriçi 

trafik akım programları yapmak, gerekli görülen yol ve kavşaMarı düzenlemek, sinyalize etmek ve işaretle
mek, 

c) Açık ve kapalı park yerleri, alt ve üst geçitler yapmak, yaptırmak, açmak veya açtırmak, 
d) Trafik düzen ve güvenliği ile ilgili her çeşit işaretlerim yapılmasını ve yerlerine konulmasını, yer 

işaretlemelerinin çizilmesini ve devamlılığını sağlamak, 
e) Şehiriçi yollarda her türlü yapım, onarım ve altyapı tesisleri çalışmalarında, trafik düzen ve güven

liğini sağlayacak önlemleri almak, aldırmak ve denetlemek, 
f) Çocuk Trafik Eğitim parkları yapmak ve yapılmasına izin vermek, 
g) Yetkili birimlerince veya trafik zabıtasınca tespit edilen trafik kaza analizi sonucu, altyapı ve yolun 

fizikî yapısı ile işaretlemeye dayalı kaza faktörleri göz önünde bulundurularak, önerilen gerekli önlemleri al
mak, 

h) Yaya ve taşıt yollarında yayalar ve araçların hareketlerini zorlaştıran her türlü engeli ortadan kaldır
mak, 

ı) »Sürücü eğitim tesisleri yapmak veya yapılmasına izin vermektir. 
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İl merkezlerinde ve İçişleri Bakanlığının tespit edeceği belediye teşkilatı bulunan diğer yerlerde belediye 
başkanlıklarınca trafik hizmet birimleri kurulur ve yukarıdaki görevler bu birimler eliyle yürütülür. 

Trafik Danışma ye Eğitim Komisyonu 

MADDE 11. — Trafik Danışma ve Eğitim Komisyonu kuruluş, görev ve yetkileri : 
Trafik mevzuatı, eğitimi ve trafik ile ilgili diğer konuları inceleyerek tavsiye niteliğinde kararlar almak 

üzere İçişleri Bakanlığında, İçişleri Bakanlığı temsilcisinin başkanlığında : Generkurmay Başkanlığı, Adalet, 
Millî Savunma, Maliye, Millî Eğitim, Bayındırlık, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ulaştırma, Tarım ve Orman, 
Çalışma, Sanayi ve Teknoloji, Kültür ve Turizm, İmar ve İskân, Köy İşleri ve Kooperatifler, Sosyal Güvenlik 
bakanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye Radyo - Televizyon Kuru
mu ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonundan birer üyenin katılmasıyla oluşan «Trafik Danışma 
ve Eğitim Komisyonu» kurulur. 

Bu komisyona gerektiğinde görüşleri alınmak üzere, gündem ile ilgili diğer bakanlık, üniversite, kurum ve 
kuruluş temsilcileri çağrılabilir. 

Komisyon yılda en az iki defa toplanır. İçişleri Bakanlığınca olağanüstü olarak da her zaman toplantıya çağ
rılabilir. 

Komisyonca alınacak kararlar ilgili bakanlık ve kuruluşlara gönderilir ve İçişleri Bakanlığı koordinatörlü
ğünde gerekli işlemler yapılır. 

Bu komisyonun sekreterya hizmetleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. 

// ve ilçe trafik komisyonları 

MADDE 12. — İl ve ilçe trafik komisyonlarının kuruluş, görev ve yetkileri : 
a) Kuruluş : v 

Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasında mahallî ihtiyaç ve şartlara göre, trafik güvenliğini ve düzenini sağ
lamak amacı ile illerde valinin veya yetki vereceği kişinin başkanlığında; garnizon komutanlığı, il jandarma 
alay komutanlığı, emniyet, karayolları, ulaştırma, il imar müdürlüğü kuruluşlarının ve il belediyeleri ile ma
hallî şoförler ve otomobilciler derneğinin birer teknik veya uzman temsilcisinden oluşan «il Trafik Komis
yonu», 

İlçelerde de, trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili önkarar almak üzere kaymakamın başkanlığında, belediye 
başkanı, ilçe jandarma birlik komutanı ile emniyet amiri veya komiserinden oluşan «İlçe Trafik Komisyonu» 

Kurulur. 
İlçe Trafik Komisyonunun kararları, 11 Trafik Komisyonunca incelenip, onaylandıktan sonra yürürlüğe gi

rer. 
Komisyonlara, gerektiğinde kendi konularında görüşleri alınmak üzere oy hakkı olmaksızın diğer kuruluş 

temsilcileri de çağrılabilir. 
Komisyonlar, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. 
Kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oy eşitliği halinde, başkanın oy kullandığı yöndeki görüş ile ilgili 

kararlar geçerlidir. 
11 Trafik Komisyonu kararları valinin onayı ile yürürlüğe girer. 
b) Görev ve yetkileri : 
11 ve ilçe trafik komisyonlarının görev ve yetkileri şunlardır : 
Belediye sınırları içinde : 
1. Karayollarında, gerekli hal ve yerlerde en çok ve en az hız limitine göre yeniden hız sınırlarını be

lirlemek, 
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i) Merkezlerinde ve İçişleri Bakanlığının tespit edeceği belediye teşkilatı bulunan diğer yerlerde belediye 
başkanlıklarınca trafik hizmet birimleri kurulur ve yukarıdaki görevler bu birimler eliyle yürütülür. 

Trafik danışma ve eğitim komisyonu 

MADDE 11. — Trafik Danışma ve Eğitim Komisyonu kuruluş, görev ve yetkileri : 
Trafik mevzuatı, eğitimi ve trafik ile ilgili diğer konuları inceleyerek bağlayıcı nitelikte kararlar almak 

üzere İçişleri Bakanlığında, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı veya müsteşar yardımcısının başkanlığında; Genel
kurmay Başkanlığı, Adalet, Millî Savunma, Maliye, Millî Eğitim, Bayındırlık, Ticaret, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Ulaştırma, Tarım ve Orman, Çalışma, Sanayi ve Teknoloji, Kültür ve Turizm, İmar ve İskan, Köy 
İşleri ve Kooperatifler, Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Mü
dürlüğü, Trafik Genel Müdürlüğü, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, Türkiye Trafik Kazaları Yardım 
Vakfı ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonundan birer üyenin ve Yükseköğretim Kurulu ta
rafından belirlenecek bir trafik kürsüsü öğretim üyesinin katılması ile oluşan «Trafik Danışma ve Eğitim 
Komisyonu» kurulur. 

Bu komisyona gerektiğinde görüşleri alınmak üzere, gündem ile ilgili diğer ba'kanlık üniversite, kurum 
ve kuruluş temsilcileri çağrilaibilir. 

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

Komisyonca alınacak kararlar ilgili bakanlık ve kuruluşlara gönderilir ve İçişleri Bakanlığı koordina
törlüğünde gerekli işlemler yapılır. 

Bu komisyonun sekreterya hizmetleri Trafik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. 

İl ve ilçe trafik komisyonları 

MADDE 12. — 11 ve İlçe Trafik Komisyonlarının kuruluş, görev ve yetkileri : 
a) Kuruluş : 
Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasında mahallî ihtiyaç ve şartlara göre; trafik güvenliğini ve düzeni

ni sağlamak amacı ile illerde Valinin veya vali yardımcısının başkanlığında; Garnizon Komutanlığı, il 
Jandarma Alay Komutanlığı, Emniyet, Trafik Karayolları, Ulaştırma, 11 İmar Müdürlüğü kuruluşlarının 
ve il Belediyeleri ile Mahallî Şoförler ve Otomobilciler Derneğinin birer teknik veya uzman temsilcisinden 
oluşan «11 Trafik Komisyonu», ilçelerde de, trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili ön karar almak üzere kay
makamın başkanlığında, belediye başkanı, ilçe Jandarma birlik komutanı ile emniyet âmiri veya komiseri 
ve ilçe trafik biriım amirinden oluşan «İlçe Trafik Komisyonu» 

Kurulur. 
İlçe Trafik Komisyonunun kararları, 11 Trafik Komisyonunca incelenip vali tarafından onaylandıktan 

sonra yürürlüğe girer. 
Komisyonlara, gerek tiğırtde kendi konularında görüşleri alınmak üzere oy hakkı olmaksızın diğer ku

ruluş temsilcileri de çağrılabilir. 
Komisyonlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. 
Kararlar mevcudun,çoğunluğu ile alınır. Oy eşitliği halinde, başkanın oy kullandığı yöndeki görüş ile 

ilgili kararlar geçerlidir. 
11 ve ilçe trafik komisyonlarının görev ve yetkileri yürürlüğe girer. 
b) Görev ve yetkileri: 
11 ve ilçe trafik komisyonlarının görev ve yetkileri şunlarttır : 
Belediye sınırları içinde : 
1. Karayollarında, gerekli hal ve yerlerde en çok ve en az hız limitine göre yeniden hız sınırlarını be

lirlemek, 
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2. Karayollarının bir kısmının veya tamamını yoldan faydalananların bir kısmına veya tamamına kapa
tılmasına, park edilecek yerler ile zaman ve süresinin ve araçların geliş ve gidiş yollarının ve yollara konula
cak trafik işaretlerinin yerlerinin belirlenmesine karar vermek, 

3. Karayolu taşımacılığına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere belediyelerce trafik düzeni ve 
güvenliği yönünden zorunlu görülereik teklif edilmesi halinde, ticarî amaçla çalıştırılacak yolcu taşıtlarının 
çalıştırılabileceği yerler ile güzergâhlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek, 

4. Yapı ve tesislerle ilgili olarak 18 inci madde gereğince belediyelerden gelen teklifleri, trafik güvenliği 
yönünden inceleyerek karar vermek, 

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

KISIM - III 
Karayolu Trafik Güvenliği - Trafik İşaretleri, Yapı ve Tesisler 

Karayolu trafik güvenliği 

MADDE 13. — Karayolunun yapım ve bakımı ije görevli ve sorumlu bütün kuruluşlar karayolu yapısı
nı, trafik güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmakla yükümlüdürler. 

Çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlar, karayolu yapışa da yapacakları ve esasları yönetmelikte belirtilen çalış
malarda; 

a) Yolun yapım ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almak, 
b) Çalışmaları, gerekli önlemleri alarak, aldırarak ve devamlılığını sağlayarak, trafik akımını ve güvenli

ğini bozmayacak tarzda yapmak, 
c) Zorunlu nedenlerle meydana gelen arıza, engel ve benzerlerini en kısa zamanda ortadan kaldırarak 

karayolunu kullananlara ve araçlara zarar vermeyecek duruma getirmek, 
d) Şehir içi karayolu kenarında çeşitli tesislerin yapımı süresince; kaldırımlarda, tümel, tünel aydınlatıl

ması ve benzerlerini yaparak güvenli geçiş sağlamak ve yaya yollarını trafiğe açık bulundurmak, 
Zorundadırlar. 
Bu çalışmalar sırasında meydana getirilen tehlikeli durum ve engeller bütün sorumluluk, bunları yaratan 

kimselere ait olmak üzere zabıtaca kaldırılır, yapılan masraflar sorumlulara ödetilir. 
Çalışma mahallinde trafik akımı ve güvenliği açısından alınması gerekli tedbirlere ait esaslar, İçişleri Ba

kanlığının görüşü alınarak Bayındırlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir. 
Bu madde hükümlerine uymayanlar, fiil daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde ikibin liradan beşbin 

liraya kadar hafif para cezası ve onbeş güne kadar hafif hapis cezası, tekrarında ve her seferinde beşbin lira
dan onbin liraya kadar hafif para cezası ve onbeş günden iki aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Karayolu yapısı ve trafik işaretlerinin korunması 

MADDE 14. — Karayolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak; 
a) Karayolu yapısı üzerine, trafiği güçleştirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak, trafik işaret

lerinin görülmelerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirecek şekilde bir şey koymak, atmak, 
dökmek, bırakmak ve benzeri hareketlerde bulunmak, 

b) Karayolu yapısını, trafik işaretlerini ve karakoluna ait diğer yapı ve güvenlik tesislerini, üzerlerine 
yazı yazarak, çizerek veya başka şekillerde bozmak, yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak, 

Yasaktır. 
Meydana gelen tehlike ve engeller, ilgili kuruluşlar ve zabıtaca ortadan kaldırılır, bozukluk ve eksiklikler 

yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşça derhal giderilir, zarar karşılıkları ve masraflar sorumlulara 
ödetilir. . 
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2. Karayollarının bir kısmının veya tamamının yoldan faydalananların bir kısmına veya tamamına 
'kapatılmasına, pafk edilecek yerler ile zaman ve süresinin ve araçların geliş ve gidiş yollarının ve yollara 
konulacak trafik işaretlerinin yerlerinin belirlenmesine karar vermek, 

3. Karayolu taşımacılığına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, belediyelerce trafik düzeni ve 
güvenliği yönünden zorunlu görülerek teklif edilmesi »halinde, ticarî amaçla çalıştırılacak yolcu taşıtlarının 
çalıştırılabileceği yenler ile güzergâhlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek, 

4. Yapı ve tesislerle ilgili olarak 18 inci madde gereğince belediyelerden gelen teklifleri, trafik güven
liği yönünden inceleyerek karar vermek, 

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

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Karayolu Trafik Güvenliği, Trafik İşaretleri, Yapı ve Tesisler 

Karayolu trafik güvenliği 

MADDE 13. — Karayolunun yapım ve bakımı ile görevli ve sorumlu bütün kuruluşlar karayolu yapısını, 
trafik güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmakla yükümlüdürler. 

Çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlar, karayolu yapısında yapacakları ve esasları yönetmelikte belirtilen çalış
malarda; 

a) Yolun yapım ve bakım ile görevli kuruluştan izin almak, 
b) Çalışmaları, gerekli önlemleri alarak, aldırarak ve devamlılığını sağlayarak, trafik akımını ve güven

liğini bozmayacak tarzda yapmak, 
c) Zorunlu nedenlerle meydana gelen arıza, engel ve benzerlerini en kısa zamanda ortadan kaldırarak 

karayolunu kullananlara ve araçlara zarar vermeyecek duruma getirmek, 
d) Şehir içi karayolu kenarında çeşitli tesislerin yapımı süresince; kaldırımlarda, tünel, tünel aydınlatıl

ması ve benzerlerini yaparak güvenli geçiş sağlamak ve yaya yollarını trafiğe açık bulundurmak, 
Zorundadırlar. 
Bu çalışmalar sırasında meydana getirilen tehlikeli durum ve engeller bütün sorumluluk, bunları yaratan 

kişilere ait. olmak üzere zabıtaca kaldırılır, yapılan masraflar sorumlulara ödetilir. 
Çalışma mahallinde trafik akımı ve güvenliği açısından alınması gerekli tedbirlere ait esaslar, İçişleri Ba

kanlığının görüşü alınarak Bayındırlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir. 
Bu madde hükümlerine uymayanlar, fiil başka bir suç oluştursa bile ayrıca ikibin lira para cezası ile ce

zalandırılırlar. 

Karayolu yapısı ve trafik işaretlerinin korunması 

MADDE 14. — Danışma Meclisi metninin 14 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 678) 



— 78 — 

(Danışma Meclisimin Kabul Ettiği Metin) 

Bu maddenin 1 inci fıkrasının (a) bendi hükmüne uymayanlar ikibin lira para cezası, (b) bendi hükmü
ne uymayanlar ise beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ve onbeş günden iki aya kadar ha
fif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Trafik işaretleri 

MADDE 15. — Trafiği düzenlemede kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri 
ile benzeri trafik işaretleri, karayolunun yapım ve bakımı ile görevli kuruluşlarca, temin ve tesis edilerek sü
rekliliği ve işlerliği sağlanır. 

ilgili kuruluşlarca tesis olunan trafik işaretlerinin uygunlukları ve yeterli olup olmadıkları Emniyet ve Ka
rayolları Genel Müdürlüklerince denetlenir. 

Görülen eksiklikler ilgili kuruluşlara bildirilerek giderilmesi sağlatılır. 
Trafik işaretlerinin standart, anlam, nicelik ve nitelikleri ile diğer esasları içişleri Bakanlığının görüşü alına

rak Bayındırlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. 

Karayolu dışında, kenarında veya üzerindeki diğer, levhalar, ışıklar ve işaretlemeler 

MADDE 16. — Karayolu dışında, kenarında veya karayolu sınırı içinde, trafik işaretlerinin görülmele
rini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirecek, tereddüte sebep olacak veya yanıltacak ve trafik 
için tehlike veya engel yaratacak şekilde, levhalar, ışıklar .işaretlemeler ile, ağaç, direk, yangın musluğu, çeş
me, parmaklık gibi yapı elemanları veya benzerlerini dikmek, koymak veya bulundurmak yasaktır. 

Zorunlu hallerde bunların bulunabileceği yer, nitelik ve nicelikleri ile hangi şartlarda bulunabileceği, han
gilerinin izne bağlı olduğu ve bunlarla ilgili diğer esaslar İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Bayındırlık Ba
kanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. 

Verilen izinler, ilgili valiliğe bildirilir. 
Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenler ikibin liradan beşbin liraya kadar hafif para cezası ve on gün

den bir aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 
Ayrıca bunlar, bütün sorumluluk ve giderler mal sahibine ait olmak üzere yolun yapım ve bakımı ile ilgili 

kuruluşça kaldırılır. 

Belediye sınırları dışında karayolu kenarındaki yapı ve tesisler 

MADDE 17. — Karayollarında her iki taraftan sınır çizgisine elli metre mesafe içinde bağlantıyı sağlaya
cak geçiş yolları yönünden; 

Akaryakıt, servis, dolum ve muayene istasyonları, park yeri, garaj, terminal, fabrika, işhanı, çarşı, pa
zar yeri, eğlence yerleri, turistik yapı ve tesisleri inşaat malzemesi, ocak ve harmanları, maden ve petrol 
tesisleri, araç bakım, onarım ve satım işyerleri gibi trafik güvenliğini etkileyecek yapı ve tesisler için, o 
karayolunun yapım ve bakımı ile sorumlu kuruluştan izin alınması zorunludur. İmar mevzuatı hükümleri 
saklıdır. 

Verilen izinler ilgili valiliğe bildirilir. 
İzinsiz yapılan bu gibi tesislerin yapımı ve işletilmesi yetkililerce durdurulacağı gibi, yönetmelikteki 

şartlar yerine getirilmeden işletme izni verilmez ve bağ lantı yolu her türlü gider, sorumlulara ait olmak üzere 
yolun yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşça ortadan kaldırılır. 

Bu madde hükümlerine uymayanlar beşbin liradan onbjn liraya kadar hafif para cezası ve onbeş günden 
iki aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 
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Trafik işaretleri 

MADDE 15. — Trafiği düzenlemede kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri 
ile benzeri trafik işaretleri, karayolunun yapım ve bakımı ile görevli kuruluşlarca, temin ve tesis edilerek sü
rekliliği ve işlerliği sağlanır. 

ilgili kuruluşlarca tesis olunan trafik işaretlerinin uygunlukları ve yeterli olup olmadıkları Trafik ve Ka
rayolları Genel Müdürlüklerince denetlenir. 

Görülen eksiklikler ilgili kuruluşlara bildirilerek giderilmesi sağlatılır. 
Trafik işaretlerinin standart, anlam, nicelik ve nitelikleri ile diğer esasları İçişleri Bakanlığının görüşü alı

narak Bayındırlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. 

Karayolu dışında, kenarında veya üzerindeki diğer levhalar, ışıklar ve işaretlemeler 

MADDE 16. — Danışma Meclisi metninin 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir, 

Belediye sınırları dışında karayolu kenarındaki yapı ve tesisler 

MADDE 17. — Karayollarında her iki taraftan sınır çizgisine elli metre mesafe içinde bağlantıyı sağlaya
cak geçiş yolları yönünden; akaryakıt, servis, dolum ve muayene istasyonları, umuma açık park yeri ve garaj, 
terminal, fabrika, işhanı, çarşı, pazar yeri, eğlence yerleri, turistik yapı ve tesisler, inşaat malzemesi ocak ve 
harmanları, maden ve petrol tesisleri, araç bakım, onarım ve satım işyerleri gibi trafik güvenliğini etkileyecek 
yapı ve tesisler için, o karayolunun yapım ve bakımı ile sorumlu kuruluştan izin alınması zorunludur. 

Verilen izinler ilgili valiliğe bildirilir. 
izinsiz yapılan bu gibi tesislerin yapımı ve işletilmesi yetkililerce durdurulacağı gibi, yönetmelikteki şartlar 

yerine getirilmeden işletme izni verilmez ve bağlantı yolu her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yolun ya
pım ve bakımı ile ilgili kuruluşça ortadan kaldırılır. 

Bu madde hükümlerine uymayanlar beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ve onbeş günden iki 
aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 
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Belediye sınırları içinde bulunan karayolu kenarındaki yapı ve tesisler 

MADDE 18. — Belediye sınırları içindeki karayolları kenarında yapılacak ve açılacak 17 nci maddede sa
yılan yapı ve tesisler için belediyelerden izin alınması zorunludur. Belediyeler imar ve bu konuyla ilgili mev
zuat açısından gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, trafik güvenliği yönünden de il trafik komisyonlarından 
uygun bir karar almadıkça yapım veya işletme izni veremezler. 

îl trafik komisyonları da, yolun yapısı ve bağlantı yolları yönünden karayolunun yapım ve bakımı ile 
görevli kuruluşun uygun görüşünü almak zorundadır. 

İzinsiz yapılan bu gibi tesislerin yapımı ve işletilmesi yetkililerce durdurulacağı gibi, yönetmelikteki şart
lar yerine getirilmeden işletme izni verilmez ve bağlantı yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yo
lun yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlarca ortadan kaldırılır. 

Bu madde hükümlerine aykırı olarak izinsiz tesis yapanlar beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para 
cezası ve onbeş günden iki aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu madde ve 17 nci maddedeki tesislere ait şartlar, izin ve denetim esasları İçişleri, Bayındırlık, îmar ve 
îskân bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak yönetmelikte belirtilir. 

KISIM - IV 
Tescil ve Trafik Belgeleri - Tescil Plakaları Motorlu Araçlara Ait Şartlar ve Muayene 

BÖLÜM - I 
Tescil ve Trafik Belgeleri - Tescil Plakaları 

Tescil belgesi alma zorunluluğu 

MADDE 19. — Araç sahipleri araçlarını Yönetmelikte belirtilen esaslara göre yetkili kuruluşa tescil 
ettirmek ve tescil belgesi almak zorundadırlar. 

Ancak: 
a) Tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve tescil plâkası bulunan ve geçici olarak Türkiye'ye girmesine 

izin verilmiş olan araçlar, 
b) Tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve tescil plakası bulunan ikili ve çok taraflı anlaşmalara göre, 

Türkiye'de tescil zorunluluğundan muaf tutulmuş araçlar, 
c) Araç, imal, ithal, ihraç edenlerin ve- satıcılığını yapanların, ithal, ihraç, depolama, teşhir ve satış ama

cıyla geçici olarak bu işlere mahsus yerlerde maliki olarak bulundurdukları motorlu araçlar, 
d) Tescil zorunluluğu bulunan motorlu taşıtlarla çekilenler ile 22 nci maddenin (c) fıkrasına göre tescili ge

rekli görülenler hariç, bütün motorsuz taşıtlar, 
Bu hükmün dışındadır. 
Tescil süresi ve bildirme zorunluğu, satış ve devir 1er ile noterlerin sorumluluğu, 

MADDE 20. — Tescil süreleri, satış ve devirler, no terlerin sorumluluğu ile ilgili esaslar şunlardır: 
a) Araç sahipleri, 
(1) Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan araçların satın alma veya gümrükten çekme tarihinden iti

baren üç ay içinde tescili için; hurdaya çıkarılma halinde çıkarılış tarihinden itibaren bir ay içinde tescilinin 
silinmesi için; yazılı olarak ilgili tescil kuruluşuna başvurmak, 

(2) Tescilin yapılması veya silinmesi için de yönetmelikte belirtilen bilgi ve belgeleri sağlamak, 
Zorundadırlar. 
b) Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan araçları satanlar ile giriş işlemlerini yapan gümrük idareleri 

bu durumu onbeş gün içinde, araç sahiplerinin beyan ettikleri tescil kuruluşuna bildirmekle yükümlüdürler. 
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Belediye sınırları içinde bulunan karayolu kenarındaki yapı ve tesisler 

MADDE 18. — Belediye sınırlan içindeki karayolları kenarında yapılacak ve açılacak 17 nci maddede sa
yılan yapı ve tesisler için belediyelerden izin alınması zorunludur. Belediyeler imar ve bu konuyla ilgili mev
zuat açısından gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, trafik güvenliği yönünden de il trafik komisyonlarından 
uygun bir karar almadıkça yapım veya işletme izni veremezler. 

il trafik komisyonları da, yolun yapısı ve bağlantı yolları yönünden Devlet ve il yolları ile ilgili hususlar
da Karayolları Genel Müdürlüğünün uygun görüşünü almak zorundadır. 

İzinsiz yapılan bu gibi tesislerin yapımı ve işletilmesi yetkililerce durdurulacağı gibi, yönetmeli'k'teki şartlar 
yerine getirilmeden işletme izni verilmez ve bağlantı yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yolun 
yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlarca ortadan kaldırılır. 

Bu madde hükümlerine aykırı olarak izinsiz tesis yapanlar beşbin liradan onbin liraya kadar hafif pa
ra cezası ve onb'eş günden iki aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu madde ve 17 nci maddedeki tesislere ait şartlar, izin ve denetim esasları İçişleri ve Bayındırlık bakan
lıklarınca müştereken çıkarılacak yönetmelikte belirtilir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Tescil ve Trafik Belgeleri, Tescil Pla'kaları, Motorlu Araçlara Ait Şartlar ve Muayene 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Tescil ve Trafik Belgeleri, Tescil Plakaları 

Tescil belgesi alma zorunluluğu 

MADDE 19. — Danışma Meclisi metninin 19 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tescil süresi ve bildirme zorunluğu, Satış >ve devirler ile noterlerin sorumluluğu 

MADDE 20. — Tescil süreleri, satış ve devirler, noterlerin sorumluluğu ile ilgili esaslar şunlardır : 
a) Araç sahipleri, 
1. Tescil zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan araçların satın alma veya gümrükten çekme tarihinden iti

baren üç ay içinde tescili için; hurdaya çıkarılma halinde çıkarılış tarihinden itibaren bir ay içinde tescilin si
linmesi için; yazılı olarak ilgili tescil kuruluşuna başvurmak, 

2. Tescilin yapılması veya silinmesi için de yönetrrielîkte belirtilen bilgi ve belgeleri sağlamak, 
Zorundadırlar. 
b) Tescili zorunlu olup da ilk tescili yapılacak olan araçları satanlar ile giriş işlemlerini yapan güm

rük idareleri bu durumu onbeş gün içinde, araç sahiplerinin beyan ettikleri tescil kuruluşuna bildirmekle yü
kümlüdürler, 
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c) Tescil belgesi aracın başkasına satış veya devri ne, hurdaya çıkarılmasına veya araçta, yönetmelikte 
belirtilen niteliklerin değişmesine kadar geçerli sayılır. 

d)' Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, araç sahibi adına düzenlenmiş tescil belgesi esas 
alınarak, noterlerce yapılır ve bu satış noterlerce tescil belgesine tarih konularak ve tasdik edilmek suretiyle 
işlenir. ' 

Ayrıca tescil edilmiş araçların satış ve devirleri noterlerce, sicillerine işlenmek üzere en geç müteakip iş
günü ilgili tescil kuruluşuna bildirilir. 

Noterlerce tanzim, tasdik ve tescil edilmemiş araç satış ve devirleri geçersizdir. 
e) Tescilli araç satın alanlar, gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak, ilgili tescil bürosundan bir ay içinde ad

larına tescil belgesi almak zorundadırlar. 
Araç satın alıp, bu maddenin (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (e) bendi hükmüne uymayanlar, 

beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ve bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezası, (d) bendi 
hükmüne uymayan noterler onbin liradan yirmibeşbin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 

Ayrıca, satış ve devirlerde, belirlenen sürelerde alıcı adına tescili yapılmadan trafiğe çıkarılan araçlar, tes
cil yapılıncaya kadar trafik zabıtasınca trafikten menedilir. 

Trafik belgesi ve tescil plakası alma zorunluluğu 

MADDE 21. — Tescil edilen araçlar, «Trafik belgesi» ve «tescil plakası» alınmadan karayollarına çı
kamaz. 

Bu madde hükmüne uymayan sürücülerle a raç işletenler ikibin liradan beşbin liraya kadar hafif para ce
zası ile on günden kırk güne kadar hafif hapis cezası, tekrarında beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para 
ve onbeş günden iki aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu gibi araçlar eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten menedilir. 
Trafik belgesi, tescil belgesi geçersiz duruma gelince sürekli olarak, üzerinde eksik veya yanlış bilgi bu

lunması halinde geçici olarak trafik zabıtasınca geri alınır. 

Belge ve plaka vermeye yetkili kuruluşlar 

MADDE 22. — Yönetmelikte gösterilen esaslara göre : 
a) Askerî amaçlarla kullanılan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bütün araçlar ile çeşitli anlaşmalara göre 

askerî amaçla yurdumuzda bulunan kuruluşlara ait araçların tescilleri Türk Silahlı Kuvvetlerince, 
b) İş makinesi türünden ve raylı sistemle çalışan araçların tescilleri kullanıldığı yerlere göre, ilgili kamu 

kuruluşlarınca, 
c) Tarım kesiminde kullanılanlar hariç, il trafik komisyonlarından karar almak şartı ile motorsuz taşıt

lardan gerekli görülenlerin tescilleri belediyelerce, 
d) Yukarıdaki fıkralarda sayılanlar dışında kalan bütün motorlu araçların tescilleri trafik tescil kuruluş

larınca yapılır, belge ve plakaları verilir. 

Belge ve plakaların araç üzerinde bulundurulması zorunluluğu 

MADDE 23. — Araçlar, tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakaları araç üzerinde ve uygun durumda 
bulundurulmadan trafiğe çıkarılamaz, 

Bu madde hükmüne uymayanlar binbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar, 

Trafik belgesi verilmesi için zorunlu belgeler 

MADDE 24. — Trafik belgesi verilebilmesi için araca ait tescil belgesi, karayoluna uygunluk belgesi, 
malî sorumluluk sigorta belgesi, muayene belgesi ve araoa ait vergi belgesinin bulunması zorunludur* 
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c) Tescil belgesi aracın başkasına satış veya devrine, hurdaya çıkarılmasına veya araçta, yönetmelikte 
belirtilen niteliklerin değişmesine kadar geçerli sayılır. 

d) Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, araç sahibi adına düzenlenmiş tescil belgesi esas 
alınarak, noterlerce yapılır ve bu satış noterlerce tescil belgesine tarih konularak ve tasdik edilmek suretiyle 
işlenir. Noterlerce yapılmayan her çeşit satış ve devirler geçersizdir. 

Ayrıca tescil edilmiş araçların satış ve devirleri noterlerce, sicillerine işlenmek üzere en geç mütea'kip iş 
günü içinde ilgili tescil kuruluşuna bildirilir. 

e) Tescilli araç satın alanlar, gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak, ilgili tescil bürosundan bir ay için
de adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar. 

Araç satın alıp, bu maddenin (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (e) bendi hükmüne uymayanlar, 
beşjbin liradan on'bin liraya kadar hafif para cezası ve bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezası, (b) bendi 
hükmüne uymayan araç satıcıları ile (d) bendi hükmüne uymayan noterler on'bin liradan yirmibeşjbin liraya 
kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. , 

Ayrıca, satış ve devirlerde, belirlenen sürelerde alıcı adına tescili yapılmadan trafiğe çıkarılan araçlar, 
tescil yapılıncaya kadar trafik zabitasınca trafikten menedilir. 

Trafik belgesi ve tescil plakası alma zorunluluğu 

MADDE 21. — Tescil edilen araçlar, «Trafik Belgesi» ve «Tescil Plakası» alınmadan karayollarına çıkarıla
maz. 

Bu madde hüklmüne uymayan sürücülerle araç, işletenler ikibin liradan beşbin liraya kadar hafif para ce
zası ile on günden kırk güne kadar hafif hapis cezası, tekrarında beşjbin liradan oribin liraya kadar hafif pa
ra ve onbeş günden iki aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu gibi araçlar eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten menedilir. 
Trafik belgesi, tescil belgesi geçersiz duruma gelince sürekli olarak, üzerinde eksik veya yanlış bilgi bu

lunması halinde geçici olarak trafik zabitasınca geri alınır. 

Belge ve plaka vermeye yetkili kuruluşlar 

MADDE 22, — Danışma Meclisi metninin 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Belge ve plakaların araçlar üzerinde bulundurulması zorunluluğu 

MADDE 23. — Danışma Meclisi metninin 23 üncü maddesi aynen k^bul edilmiştir. 

Trafik belgesi verilmesi için zorunlu belgeler 

MADDE 24. — Danışma Meclisi metninin 24 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakalarının verilmesi şartları, geçerlilikleri, süreleri, nicelik ve nite
likleri ile diğer esaslar yönetmelikte gösterilir. 

Geçici trafik belgeleri ile geçici tescil plakaları 

MADDE 25. — Karayolunda geçici olarak kullanılacak araçlara; 
Malî sorumluluk sigortası yaptırılmış olma şartı ile, 
a) İmalatçı, ithalatçı ve ihracatçılara ait araçların, depo, fabrika, gümrük, satış yeri, teşhir yeri ve ben

zeri yerler arasındaki karayollarında sürülmesi için «A» geçici trafik belgesi ve tescil plakası, 
b) Araçların satıcılığını ve komisyonculuğunu yapanlara deneme ve gösterisi yapılacak araçlarının «a» 

bendinde sayılan yerler arasında sürülmeleri için «B» geçici trafik belgesi ve tescil plakası, 
c) Tescil işlemleri tamamlanmamış araçlar için «C» geçici trafik belgesi ve tescil plakası, 
Verilir. 
Geçici trafik belgesi ve plakalarının verilme şartları, geçerlilik süreleri, nicelik ve nitelikleri, yurt dışın

dan getirilecek veya yurt dışına götürülecek olan araçlara geçici plaka verilmesi şartları ile diğer esaslar yö
netmelikte belirtilir. 

Geçici trafik belgeleri ve geçici tescil'plakalarını süresini geçirerek kullananlar ikibin lira para cezası, amaç 
dışı veya başka taşıtta kullanan veya kullandıranlar beşbin liradan onbin liraya kadar hatif para cezası ve 
bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Ayrıca, trafik zabıtasınca bu geçici belge ve plakalar iptal edilerek, araçlar trafikten menedihj. 

Araçlara ait trafik ayırım işaretleri ve diğer işaretler 

MADDE 26. — Belirli araçlarda, çalışma yerini ve şeklini kapasite ve diğer niteliklerini belirleyen plaka, 
ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi ayırım işaretleri bulundurulması zorunludur. 

Ayrıca, araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, 
flama, bayrak ve benzerlerinin takılması, bulundurulması, yazılması, sesli ve ışıklı donanımların kullanılma
sı özel izne bağlıdır, tzin verilmesine ilişkin esaslarla bunların nicelik ve nitelikleri yönetmelikte gösterilir. 

Bu maddeinn 2 nci fıkrası hükümlerine uymayan araçları kullanan sürücüler bin lira para cezası ile ce
zalandırılırlar. 

Birinci fıkrada, yönetmelikte belirtilen trafik ayırım işaretleri hükümlerine uymayan veya zorunlu olduğu 
halde bu işaretleri bulundurmayan araç işaretleri ile sürücüler, ikibin liradan beşbin liraya kadar hafif para 
cezası ve trafik belgelerinin yedi gün geri alınması,, tekrarında beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para 
cezası ve trafik belgelerinin onbeş günden iki aya kadar geri alınması cezası ile cezalandırılırlar. 

Esasları yönetmelikte belirtilen ayırım işaretleri bulunmayan araçlar, trafik zabıtasınca trafikten menedi
lir. 

Şartlara aykırı olarak bulundurulanlarla, araçlara izin alınmadan yazılan yazılar sildirilir veya takılan do
nanımlar bütün giderler ve sorumluluk işletene ait olmak üzere söktürülür. 

Tanınma işaretleri 

MADDE 27. — Esasları yönetmelikte açıklanan ve araçların tanınmasına yarayan, motor - şasi seri nu
maraları, gerektiğinde yüklü, yüksüz ağırlıkları ile benzeri hususlara ait bilgilerin araçlar üzerinde bulunması 
zorunludur. 

Tanınma işareti bulunmayan araçlara trafik belgesi verilmez. 

Tanınma işareti bulunmayan veya bilinmeyen araçların, işaretleri tescil bürolarınca belirlenir ve belgele
rine işlenir. 

Bu madde hükmüne uymayan, işleten ve sürücüler binbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
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Geçici trafik belgeleri ile geçici tescil plakaları 

MADDE 25. — Tescilsiz olup, karayolunda geçici olarak kullanılacak araçlara malî mesuliyet sigortası 
yaptırılmış olmak şartı ile ilgili tescil bürosundan geçici trafik belgesi ile geçici tescil plakası alınması zo
runludur. 

Geçici trafik belgeleri ve geçici tescil plakalarının çeşitleri, verilme şartları, geçerlilik süreleri, nicelik 
ve nitelikleri, yurt dışından getirilecek veya yurt dışına götürülecek olan araçlara geçici tescil plakası ve
rilmesi şartları tile diğer esaslar yönetmelikte belirtilir. 

Geçici trafik belgeleri ve geçici tescil plakalarını süresini geçirerek kullananlar ikibin lira para cezası, 
amaç dışı veya başka taşıtta kullanan ve kullandıranlar beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası 
ve bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Ayrıca, trafik zabıtasınca bu geçici belge ve plakalar iptal edilerek, araçlar trafikten men edilir. 

Araçlara ait trafik ayırım işaretleri ve diğer işaretler 

MADDE 26. — Belirli araçlarda, çalışma yerini ve şeklini kapasite ve diğer niteliklerini belirleyen plaka, 
ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi ayırım işaretleri bulundurulması zorunludur. 

Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, 
bayrak ve benzerlerinin takılması, bulundurulması, yazılması, sesli ve ışıklı donanımların kullanılması özel 
izne bağlıdır. , ' 

Ayırım işaretleri ile izin verilmesine ilişkin esaslarla bunların nicelik ve nitelikleri yönetmelikte gösterilir. 
Bu maddenin ikinci fıkrası hükümlerine uymayan araçları kullanan sürücüler bin beşyüz lira para cezası 

ile cezalandırılırlar. 
Birinci fıkra hükümlerine uymayan araç işletenleri ile sürücüler, beşbin liradan onbin liraya kadar hafif 

para cezası ve trafik belgelerinin on gün geri alınması cezası ile cezalandırılırlar. 
Ayırım işaretleri bulunmayan araçlar trafik zabıtasınca trafikten men edilir. 
Yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak bulundurulanlarla, araçlara izin alınmadan yazılan yazılar 

sildirilir veya takılan donanımlar bütün giderler ve sorumluluk işletene ait olmak üzere söktürülür. 

Tanırınla işaretleri 

MADDE 27. — Esasları yönetmelikte açıklanan ve araçların tanınmasına yarayan, motor - şasi, seri nu
maraları, gerektiğinde yüklü, yüksüz ağırlıkları gibi işaretleri bulunmayan araçlara trafik belgesi verilmez. 

Tanınma işareti bulunmayan veya bilinmeyen araçların, işaretleri tescil bürolarınca belirlenir ve belge
lerine işlenir. 
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Devlet malı araçların ayırım işaretleri ve tescil plakaları 

MADDE 28. — Devlet malı araçların tescil plakalarının rengi ayrı olur. 
Emniyet araçlarının renklerine göre boyama şekli ile ayırım işaretleri diğer resmî ve özel kuruluşlarla 

gerçek ve tüzelkişilere ait araçlarda kullanılamaz. 
Bu maddenin ikinci fıkrasına aykırı olarak boyanan ve ayırım işareti kullanan araçlar aykırılık giderilince

ye kadar trafikten men olunur. 
Bu madde hükmüne uymayanlar ikibin liradan beş bin liraya kadar hafif para cezası ve on günden bir aya 

kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

BÖLÜM - II 
Motorlu Araçlara Ait Şartlar 

Araçların karayoluna uygunluğu 

MADDE 29. — Araçların yapım ve kullanma bakımından, karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uygun 
olması zorunludur. 

Yapım safhasında araçların imal, tadil, montaj, projelerinin tetkik ve tasdiki ile imalat yeterlilik belgeleri
nin verilmesine Türk Standartları Enstitüsü görevli ve yetkilidir. 

Esasları yönetmelikte belirtilen şartlara uyan araçlara, Karayolları Genel Müdürlüğünce «Karayolu Uygun
luk Belgesi» verilir. 

Araçların imal, tadil ve montajı hakkında teknik şartları gösteren yönetmelik Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığınca çıkarılır. 

Askerî araçlara ait karayolu uygunluk belgesi Türk Silahlı Kuvvetlerince, raylı sistemle çalışan ve iş ma
kinesi türünden araçlarınki ise ilgili kuruluşlarca verilir. 

Araçların teknik şartlara uygunluğu 

MADDE 30. — Araçların, esasları yönetmelikte belirtilen şekilde ve tarzda teknik şartlara uygun durum
da bulundurulması zorunludur. 

Yukarıdaki fıkra hükmüne uymayan veya ışık, süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları, aracın içindekiler veya 
karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve yolu kullananları ra
hatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanan sürücüler bin lira para cezası ile ce
zalandırılırlar. 

Bu araçlar yönetmelikte belirtilen teknik şartlara uygun duruma getirilinceye kadar trafik zabıtasınca 
trafikten men edilebilir. 

Araçlarda bulundurulması zorunlu gereçler 

MADDE 31. — Araçlarda bulundurulması zorunlu gereçler şunlardır : 
a) Özelliklerine ve cinslerine göre araçlarda, yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen takoz, çekme ha

latı, reflektör, kriko, stepne, emniyet kemeri, bijon anahtarı, ilkyardım çantası ve karlı, buzlu günler ve yerler 
için patinaj zinciri. 

b) Kamyon, çekici ve otobüslerde, takoğraf, taksi otomobillerinde taksimetre, 
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Devlet malı araçların ayırım işaretleri ve tescil plakaları 

MADDE 28. — Devlet malı araçların tescil plakalarının rengi ayrı olur. 
Emniyet araçlarının renklerine göre boyama şekli ile ayırım işaretleri diğer resmî ve özel kuruluşlarla 

gerçek ve tüzelkişilere ait araçlarda kullanılamaz. 
Bu maddenin ikinci fıkrasına aykırı olarak boyanan veya ayırım işareti kullanan araçlar aykırılık gide

rilinceye kadar trafikten men olunur. 
Bu madde hükmüne uymayanlar ikibin liradan beşbin liraya kadar hafif para cezası ve on günden iki aya 

kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Motorlu Araçlara Ait Şartlar 

Araçların karayoluna uygunluğu ve imal, tadil ve montajı ile ilgili teknik esaslar 

MADDE 29. — Araçların yapım ve kullanma bakımından, karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uy
gun olması zorunludur. 

Yapım safhasında araçların imal, tadil, montaj projelerinin tetkik ve tasdiki ile imalat yeterlilik belgele
rinin verilmesine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevli ve yetkilidir. 

İthal edilen araçlar ve esasları yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak imal, tadil ve monte edilen 
araçlara, Karayolları Genel Müdürlüğünce «Karayolu Uygunluk Belgesi» verilir. 

Araçların imal, tadil ve montajı hakkında teknik şartlan gösteren yönetmelik Bayındırlık ve Sanayi ve 
Teknoloji bakanlıklarınca müştereken çıkarılır. 

Askerî araçlara ait karayolu uygunluk belgesi Türk Silahlı Kuvvetlerince, raylı sistemle çalışan ve iş ma
kinesi türünden araçlarınki ise ilgili kuruluşlarca verilir. 

Araçların teknik şartlara uygunluğu 

MADDE 30. — Araçların, esasları yönetmelikte belirtilen şekilde ve tarzda teknik şartlara uygun du
rumda bulundurulması zorunludur. 

a) Servis freni, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları 
noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araç lan kullanan sürücüler ikibin lira para cezası, 

b) Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindeki
ler için tehlikeli olabilecek süs aksesuer, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullananlarla karayolunu kullanan
lar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekiler i, rahatsız edecek derecede 
duman veya görültü çıkaran araçları kullanan sürücüler binbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu maddenin (a) bendinde belirtilen eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlar, teknik şartlara uygun du
ruma getirilinceye kadar trafik zabıtasınca trafikten men edilebilir, (b) bendindeki şartlara uymayan ve uyum
suzluğu trafik emniyetini tehlikeye düşürmeyecek nitelikte olan araçların şartlara uygun duruma getirilmesi 
ihtar olunur. İhtarda verilen süre içinde teknik şartlara uygun duruma getirilmediğinin tespiti halinde araç 
trafik zabıtasınca trafikten men edilir. 

Araçlarda bulundurulması zorunlu gereçler 

MADDE 31. — Araçlarda : 
a) Özelliklerine ve cinslerine göre, yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçlerin, 
b) Kamyon, çekici ve otobüslerde ayrıca takoğraf, taksi otomobillerinde ise taksimetre, 
Bulundurulması ve kullanılır durumda olması zorunludur. 
Taksimetrelerin hangi il ve ilçelerde hangi tarihten itibaren takoğrafların öncelikle hangi cins araçlarda 
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Bulundurulması ve kullanılır durumda olması zorunludur. 
Taksimetrelerin hangi il ve ilçelerde hangi tarihten itibaren takoğrafların öncelikle hangi cins araçlarda 

hangi tarihten itibaren kullanılacağına ilişkin esas ve ayrıntılar yönetmelikte gösterilir. 
(a) bendinde sayılan gereçleri kullanabilir durumda bulundurmayan veya gerektiğinde kullanmayan sürü

cüler binbeşyüz lira, hiç bulundurmayanlar ikibin lira para cezası, 
(b) bendine göre araçlarında taksimetre veya takoğ raf bulundurmayan, kullanmayan veya kullanabilir du

rumda bulundurmayan sürücü ve işletenler ikibin liradan beşbin liraya kadar hafif para cezası ve on günden 
kırk güne kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

(b) bendi hükmüne uygun durumda bulunmayan araçlar eksikleri giderilinceye kadar trafik zabıtasınca 
ayrıca trafikten menedilir. 

Adres değiştirme ve araçlar üzerindeki değişiklikleri bildirme 

MADDE 32. — Araçlar üzerinde yönetmelikte belir tilen şekillerde yapılacak her türlü değişikliğin ve adres 
değişikliklerinin işleten tarafından otuz gün içinde tescili yapan kuruluşa bildirilmesi zorunludur. 

Bu madde hükmüne uymayanlar ikibin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
Üzerinde teknik değişiklik yapılan araçlar, değişikliğin şartlara uygun olarak yapıldığı belgelenip bu duru

mu ilgili tescil bürosunda tescil edilinceye ve trafik belgesine işleten tarafından yazdınlıncaya kadar trafikten 
men edilir. 

Taşınması özel izne bağlı yükler 

MADDE 33. — Ağırlık ve boyutları bakımından özelliği olan, başka ulaşım sistemleri ile taşınması müm
kün olmayan ve taşıma sınırını aşıp da taşınması zorunlu olan yüklerin taşınması için, Karayolları Genel Mü
dürlüğünden izin alınması zorunludur. 

BÖLÜM - III 
Araçların Muayenesi ve Muayene İstasyonları 

Araçların muayenesi 

MADDE 34. — Trafiğe çıkarılacak motorlu araçların teknik şartlara uyup uymadığı ekonomik yapıları 
da dikkate alınmak suretiyle belirli zamanlarda muayene edilerek tespit edilir. 

Motorlu araçların muayenelerinin, yönetmelikte belirtilen süreler içinde yaptırılması zorunludur. Amatör 
sürücü belgesi ile kullanılan otomobiller için bu süre bir yıldan az olamaz. 

Muayene süresi dolmasa bile kazaya karışan, hasara uğrayan, üzerinde değişiklik yapılan veya sahip değiş
tiren araçların ayrıca özel muayenesi zorunludur. 

Karayollarında kullanılmakta olan araçların, teknik şartlara uyup olmadığı trafik zabıtasınca kontrol edi
lerek her an muayeneleri yapılabilir. 

Bu madde hükmüne aykırı olarak; 
a) Muayene süresi geçirilen araçları kullanan sürü cüler için binbeşyüz lira, servis freni, dış ışık donanımın

dan yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı 
olan araçları kullanan sürücüler ikibin lira para cezası, 

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

Ayrıca (a) bendinde sayılan eksiklik veya bozuklukları bulunan ve yönetmelikte belirtilen şekilde trafik 
güvenliğini tehlikeye düşürecek durumda olan araçlar, eksiklikleri giderilinceye kadar trafik zabıtasınca tra
fikten men edilir. 
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hangi tarihten itibaren kullanılacağına ilişkin esas ve ayrıntılar yönetmelikte gösterilir, 
(a) bendinde sayılan gereçleri kullanabilir durumda bulundurmayan veya gerektiğinde kullanmayan sürü

cüler binbeşyüz lira, hiç bulundurmayanlar ikibin lira para cezası, 
(b) bendine göre araçlarında taksimetre veya takoğraf bulundurmayan, kullanmayan ve kullanılabilir 

durumda bulundurmayan sürücü ve işletenler ikibin liradan beşbin liraya kadar hafif para cezası ve on gün
den kırk güne kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

(b) bendi hükmüne uygun durumda bulunmayan araçlar eksikleri giderilinceye kadar trafik zabıtasınca 
ayrıca trafikten men edilir. 

Adres değiştirme ve araçlar üzerindeki değişiklikleri bildirme 

MADDE 32. — Danışma Meclisi metninin 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Taşınması özel izne bağlı yükler 

MADDE 33. — Danışma Meclisi metninin 33 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Araçların Muayenesi ve Muayeneye Yetkili Kuruluşlar 

Araçların muayenesi 

MADDE 34. — Trafiğe çıkarılacak motorlu araçların teknik şartlara uyup uymadığı ekonomik yapılan 
da dikkate alınmak suretiyle belirli zamanlarda muayene edilerek tespit edilir. 

Motorlu araçların muayenelerinin, yönetmelikte belirtilen süreler içinde yaptırılması zorunludur. 
Muayene süresi dolmasa bile kazaya karışması sonucu yetkili zabıtaca muayenesi gerekli görülenler ile 

üzerinde değişiklik yapılan veya sahip değiştiren araçların ayrıca özel muayenesi zorunludur. 
Karayollarında kullanılmakta olan araçların, teknik şartlara uyup uymadığı trafik zabıtasınca kontrol 

edilerek her an muayeneleri yapılabilir. 
Muayene süresi geçirilen veya sahip değiştirme hali hariç, özel muayene yaptırılması zorunlu olduğu hal

de yaptırılmamış araçları kullanan sürücüler binbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
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Muayeneye yetkili kuruluşlar 

MADDE 35. — Araçların muayeneleri, Karayolları Genel Müdürlüğüne ait muayene istasyonlarında veya 
bu kuruluş tarafından izin verilen kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişilere ait muayene istas 
yonlarında yeterli makine ve gereçlerle ve yetkili kılınan görevlilerce yapılır. 

Özel muayeneler sadece Karayolları Genel Müdürlüğünün muayene birimlerinde yapılır. 
Askerî araçlarla, raylı sistemle çalışan veya iş makinesi türünden araçların muayeneleri yönetmelikte be

lirlenen esaslara göre tescilini yapan kuruluşlarca yapılır. 
Muayene istasyonlarında bulunacak makine, araç, gereç ile personelin nitelikleri, işletme, çalışma ve de

netleme usulleri ve izin verilen muayene istasyonlarında alınacak ücretin tespiti ile diğer şartlar ve esaslar Ba
yındırlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. 

Karayolları Genel Müdürlüğünce izin verildiği halde, yönetmelikte belirtilen işletme şartUnna uymayan 
ve muayeneleri gerektiği şekilde yapmayan muayene istasyonu işletenleri, onbin lira hafif para cezası ile iş
letme belgelerinin yedi gün geriye alınması, tekrarında yirmibin lira hafif para cezası ile işletme belgelerinin 
onbeş gün geri alınması, ikinci tekrarında ise otuzbin lira hafif para cezası ile işletme belgelerinin süresiz 
iptali cezası, ile cezalandırılır. 

tzin belgesi geri alındığı halde geri alma süresi içinde muayene yapan muayene istasyonu işletenleri onbin 
lira hafif para cezası ile cezalandırılırlar ve işletme belgeleri iptal edilir. 

KISIM - V 
Sürücü Belgeleri ve Sürücüler 

Sürücü belgesi alma zorunluluğu 

MADDE 36. — Motorlu araçların, sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürül
mesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. 

Araçlar, bu Kanunda sınıfları belirtilen sürücü belgelerine sahip sürücüler ile iki veya çok taraflı anlaş
malara göre sürücü belgesi bulunan veya geçerli uluslararası sürücü belgesi olan kişilerce sürülebilir. 

Sürücü belgesine sahip olmadan arnç süren ve sürülmesine izin verenler, beşbin lira hafif para ve onbeş gün
den iki aya kadar hafif hapis cezası, tekrarında onbin lira hafif ve iki aydan altı aya kadar hafif hapis cezası 
ile cezalandırılırlar. 

Sürücü belgesi alması zorunlu olmayanlarda aranacak şartlar 

MADDE 37. — Sürücü belgesi almaları zorunlu olmamakla beraber : 

Bisiklet kullananların 11, motorsuz taşıtları kullananlar ile hayvan sürücülerinin 15 yaşını bitirmiş olma
ları bedensel ve ruhsal bakımdan sağlıklı bulunmaları, zorunludur. 

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

Sürücü belgesi sınıfları 

MADDE 38. — Sürücü belgeleri, kullanılacak araçların cinslerine ve gruplarına göre aşağıdaki sınıflara 
ayrılmıştır. 

«A1» sınıfı sürücü belgesi, 
Motorlu bisiklet kullanacaklara, 
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Muayeneye yetkili kuruluşlar 

MADDE 35. — Araçların muayeneleri, Karayolları Genel Müdürlüğüne ait muayene istasyonlarında ve 
ya bu kuruluş tarafından işletme belgesi ile yetki verilen gerçek veya tüzelkişilere ait muayene istasyonla
rında, yeterli makine ve gereçlerle ve yetkili kılınan görevlilerce yapılır. 

Araçların özel muayeneleri ile yeni tescil veya devir işlemleri için gerekli muayeneler ve motor - şasi nu
maralarının tespitleri sadece Karayolları Genel Müdürlüğünün muayene birimlerinde yapılır. 

Askerî araçlarla, raylı sistemle çalışan veya iş makinesi türünden araçların muayeneleri yönetmelikte be
lirlenen esaslara göre tescilini yapan kuruluşlarca yapılır. 

Muayene istasyonlarında bulunacak makine, araç, gereç ile personelin nitelikleri, işletme, çalışma ve denet
leme usulleri ve işletme belgesi ile yetki verilen muayene istasyonlarında alınacak ücretin tespiti ile diğer şart
lar ve esaslar Bayındırlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. 

Karayolları Genel Müdürlüğünce işletme belgesi ile yetki verildiği halde, yönetmelikte belirtilen işletme 
şartlarına uymayan ve muayeneleri gerektiği şekilde yapmayan muayene istasyonu işletenleri, beşbin liradan on
bin liraya kadar hafif para cezası ile işletme belgelerinin yedi gün geriye alınması, tekrarında onbin liradan 
yirmibin liraya kadar hafif para cezası ile işletme belgelerinin onbeş gün geri alınması, ikinci tekrarında ise 
yirmibin liradan otuzbin liraya kadar hafif para cezası ve işletme belgelerinin süresiz iptali cezası ile cezalan
dırılırlar. 

işletme belgesi geçici olarak geri alındığı halde geri alma süresi içinde muayene yapan muayene istasyonu 
işletenleri onbin liradan yirmibin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar ve işletme belgeleri 
süresiz iptal edilir. 

BEŞİNCİ KISIM 
Sürücü Belgeleri ve Sürücüler 

Sürücü belgesi alma zorunluluğu 

MADDE 36. — Motorlu araçların, sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürül
mesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. 

Araçlar, bu Kanunda sınıfları belirtilen sürücü belgelerine sahip sürücüler ile iki veya çok taraflı anlaş
malara göre sürücü belgesi bulunan veya geçerli uluslararası sürücü belgesi olan kişilerce sürülebilir. 

Sürücü belgesine sahip olmadan araç süren ve sürülmesine izin verenler, beşbin liradan onbin liraya ka
dar hafif para ve onbeş günden iki aya kadar hafif hapis cezası, tekrarında onbin liradan yirmibin liraya kadar 
hafif para ve iki aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Sürücü belgesi alması zorunlu olmayanlarda aranacak şartlar 

MADDE 37. — Sürücü belgesi almaları zorunlu olmamakla beraber; 

Bisiklet kullananların 11, motorsuz taşıtları kullananlar ile hayvan sürücülerinin 15 yaşını bitirmiş olmaları, 
bedensel ve ruhsal bakımdan sağlıklı bulunmaları zorunludur. 

Durumları bu madde hükmüne uymayanlara, araç kullandıran ve hayvanları tevdi edenler binbeşyüz lira pa
ra cezası ile cezalandırılırlar. 

Sürücü belgesi sınıfları 

MADDE 38. — Sürücü belgeleri, kullanılacak araçların cinslerine ve gruplarına göre aşağıdaki sınıflara 
ayrılmıştır. 

«Ax» Sınıfı Sürücü Belgesi, 
Motorlu bisiklet kullanacaklara, 
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«A2» sınıfı sürücü belgesi, 
Motosiklet kullanacaklara, 

«B» sınıfı sürücü belgesi, 
Otomobil, minibüs veya kamyonet kullanacaklara, 

«C» sınıfı sürücü belgesi, 
Kamyon kullanacaklara, 

«D» sınıfı sürücü belgesi, 
Çekici kullanacaklara, 

«E» sınıfı sürücü belgesi, 
Otobüs kullanacaklara, , 

«F» sınıfı sürücü belgesi, 
Lastik tekerlekli tarım traktörü kullanacaklara, 

«G) sınıfı sürücü belgesi, 
tş makinesi türünden motorlu araçları kullanacaklara, 

«H» sınıfı sürücü belgesi, 
Özel tertibatlı olarak, imal, tadil veya teçhiz edilmiş motosiklet veya otomobil türünden araçları 
kullanacak hasta veya sakatlara, 

«K» sınıfı sürücü aday belgesi, 
Yönetmelikte belirtilen şartlar ve esaslara göre, sürmeyi öğrenmek isteyen sürücü adaylarına, 

Verilen sürücü belgeleridir. 
Uluslararası sürücü belgesi, 
tki veya çok taraflı anlaşmalar uyarınca, sınıflarına göre araç kullananlara belli süre ile verilen belgedir. 

Sürücü belgelerine ait esaslar 

MADDE 39. — Sürücü belgelerine ait esaslar şunlardır; 
a) A2, A2 ve B sınıfı sürücü belgesi alacaklardan, bu sınıflara giren araçları özel hizmetlerinde bizzat 

kullanacakların sürücü belgelerine «amatör sürücü» bir kazanç karşılığı kullanacak olanların sürücü belgeleri
ne «profesyonel sürücü» kaydı konur. Kamyon, çekici ve otobüs kullananlar da profesyonel sürücüdür. 

Amatör sürücü belgesi ile profesyonel amaçla taşıt kullanmak yasaktır. 
b) Diğer araçları kullanma yetkisi : 
1. A l t F, G ve H sürücü belgeleri ile yalnız kendi sınıflarındaki araçlar, , 
2. A2 sınıfı sürücü belgesi ile A15 

3. B sınıfı sürücü belgesi ile F, 
4. C sınıfı sürücü belgesi ile B ve F, 
5w D sınıfı sürücü belgesi ile C, B ve F, 
6, E sınıfı sürücü belgesi ile B, C, D ve F, 
Sınıfı sürücü belgeleri ile kullanılan araçlarda sürülebilir. 
Sürücü belgesi sahiplerinin sürücü belgesinin sınıfına göre sürmeye yetkili oldukları araçlar dışındaki araç

ları sürmeleri yasaktır. 
c) Römork takarak taşıt kullanma : 
B, C ve E sınıfı sürücü belgesi sahipleri, araçlarına en çok yüklü ağırlığı 750 Kg.'a kadar olan (750 Kg. 

dahil) hafif römork takarak da kullanabilirler. 
Yüklü ağırlığı 750 Kg.*ı geçen römorkları taşıtlarına takarak kullanmak isterse ayrı bir sınavdan geçirilirler 

ve römorklu taşıt kullanabilecekleri belgelerine işlenir. 
d) Sürücü belgelerinin geçerlilik süresi : 
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«A2» Sınıfı Sürücü Belgesi, 
Motosiklet kullanacaklara, 

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

«C) Sınıfı Sürücü Belgesi, 
Kamyon kullanacaklara, 

«D» Sınıfı Sürücü Belgesi, 
Çekici kullanacaklara, 

«E» Sınıfı Sürücü Belgesi, 
Otobüs kullanacaklara, 

«F» Sınıfı Sürücü Belgesi, 
Lastik tekerlekli traktör kullanacaklara, 

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

«H» Sınıfı Sürücü Belgesi, 
Özel tertibatlı olarak, imal, tadil veyâ  teçhiz edilmiş motosiklet veya otomobil türünden araçları 
kullanacak hasta veya sakatlara, 

«K» Sınıfı Sürücü Aday Belgesi, ' 
Yönetmelikte belirtilen şartlar ve esaslara göre, sürmeyi öğrenmek isteyen sürücü adaylarına, 
Verilen sürücü belgeleridir. 
Uluslararası Sürücü Belgesi, _ 
İki veya çok taraflı anlaşmalar uyarınca, sınıflarına göre araç kullananlara belli süre ile verilen 
belgedir. 

Sürücü belgelerine ait esaslar 

MADDE 39. — Sürücü belgelerine ait esaslar şunlardır; 
a) Araçları kullanma yetkisi : 
1. Aj, F, G ve H sürücü belgeleri ile yalnız kendi sınıflarındaki araçlar, 
2. A2 sınıfı sürücü belgesi ile. A15 

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

sınıfı sürücü belgeleri ile kullanılan araçlarda sürülebilir. 
Sürücü belgesi sahiplerinin sürücü belgesinin sınıfına göre sürmeye yetkili oldukları araçlar dışındaki araç

ları sürmeleri yasaktır. 
b) Römork takarak taşıt kullanma : 
B, C ve E sınıfı sürücü belgesi sahipleri, araçlarına en çok yüklü ağırlığı 750 Kg.'a kadar olan (750 Kg. 

dahil) hafif römork takarak da kullanabilirler. 
Yüklü ağırlığı 750 Kg.'ı geçen römorkları taşıtlarına takarak kullanmak isterlerse ayrı bir sınavdan geçiri

lirler ve römorklu taşıt kullanabilecekleri belgelerine işlenir. 
c) Sürücü belgelerinin geçerlilik süresi : 
Sürücü belgelerinden (K) sınıfı sürücü aday belgesi altı ay geçerlidir. Diğer sürücü belgelerinin yönetmelikte 

belirtilen süre ve esaslara göre vize edilmesi veya İçişleri Bakanlığınca gerekli görüldüğünde değiştirilmesi zo
runludur. 
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Sürücü belgelerinden (K) sınıfı sürücü aday belgesi altı ay geçerlidir. Diğer sürücü belgelerinin yönetme
likte belirtilen esaslara göre beş yılda bir vize edilmesi veya İçişleri Bakanlığınca gerekli görüldüğünde değiş
tirilmesi zorunludur. 

Sürücü belgeleri vize edilirken altmışbeş yaşını dolduran sürücülerden ayrıca sağlık kurulu raporu istenir. 
Vize edilmemiş sürücü bölgesi ile araç kullanmak ve kullandırmak yasaktır. 

(G) sınıfı sürücü belgesi ailacak olanlardan aranacak özel şartlar ile uluslararası sürücü belgelerinin veriliş 
şartlan yönetmelikte gösterilir. 

Bu maddenin (d) bendi hükmüne aykırı olarak vize edilmemiş sürücü belgesi ile araç kullanan ve kullan
dıranlar bin lira para cezası, 

(a), (b) ve (c) bentlerindeki hükümlere uymayan sürücüler ile bunlara araç kullandıranlar ikibin liradan 
beşbin liraya kadar hafif para cezası ile on günden kırk güne kadar hafif hapis cezası, tekrarında beşbin lira
dan onbin liraya kadar hafif para cezası ile onbeş günden iki aya kadar hafif hapis cezası ve sürücüler sürücü 
belgelerini on günden bir aya kadar geri alınması cezası ile cezalandırılırlar. 

Yabancıların ülkelerinden ve Türk vatandaşlarının dış ülkelerden aldığı sürücü belgelerinin geçerliliği : 

MADDE 40. — Yabancı ülke sürücü belgelerine ait esaslar : 
a) Türk vatandaşlarının dış ülkelerden aldıkları geçerli sürücü belgeleri, 41 inci maddedeki şartlar arana

rak sınavsız olaralk karşılığı veya dengi sürücü belgesi Türk vatandaşları çinisi için geçerli sürücü belgeleri ile 
beraberlerinde getirdikleri veya Türkiye'de kayıt ve tescil edilmiş taşıtları kullanabilirler. 

b) ilgili kanunlar ve ikili veya çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere, yabancılar, ülkelerinden 
aldıkları, cinsi için geçerli sürücü belgeleri ile beraberlerinde getirdikleri araçları ülkemizde kullanabilirler. 
istekleri halinde bunlara sürücü belgelerinin karşılığı veya dengi olan ve 38 inci maddede sayılan sürücü bel
geleri de verilebilir. 

Yabancıların, sürücü belgelerinin değiştirme esasları ve millî ehliyetnameleri ile ülkemizde tescil edilmiş 
araçları kullanabilmelerine ilişkin esaslar yönetmelikte gösterilir. 

Sürücülerde aranacak şartlar 

MADDE 41. — Sürücü belgesi alacaklarda aşağıdaki 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 alacakların 18, yaşını bitirmiş, 
E sınıfı profesyonel sürücü belgesi alacakların ise 22, yaşını bitirmiş ve en az iyi yıllık C veya D sınıfı 

profesyonel sürücü belgesine sahip olmaları, 
b) öğrenim şartları : 
H sınıfı sürücü belgesi alacakların okur - yazar, diğerlerinin en az ilkokulu bitirmiş bulunmaları, 
c) Sağlık şartları : 
Vücut yapısı ve ruh sağlığı bakımından yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmaları, 
d) Sınavlarda başarı şartları : 
Yazılı veya test uygulamalı (K sınıfı için sadece yazılı) sınavların başarılması, 
e) Suçlu olmama şartlan : 
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(G) sınıfı sürücü belgesi alacak olanlarda aranacak özel şartlar ile uluslararası sürücü belgelerinin veriliş 
şartları yönetmelikte gösterilir. 

Bu maddenin (C) bendi hükmüne aykırı olarak vize edilmemiş sürücü belgesi ile araç kullananlar ikibin 
lira para cezası, 

(a) ve (b) bentlerindeki hükümlere uymayan sürücüler ile bunlara araç kullandıranlar ikibin liradan beşbin 
liraya kadar hafif para cezası ile on günden kırk güne kadar hafif hapis cezası, tekrarında beşbin liradan 
onbin liraya kadar hafif para cezası ile onbeş günden iki aya kadar hafif hapis cezası ve sürücüler sürücü 
belgelerinin on günden bir aya kadar geri alınması cezası ile cezalandırılırlar. 

Yabancıların ülkelerinden ve Türk vatandaşlarının dış ülkelerden aldığı sürücü belgelerinin geçerliliği 

MADDE 40. — Danışma Meclisi metninin 40 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sürücü adaylarında aranacak şartlar 

MADDE 41. — Sürücü belgesi alacaklarda aşağıdaki şrtlar aranır. 
a) Yaş şartı : 
At sınıfı sürücü belgesi alacakların 17, 
A2, B, C, D, F, G ve H sınıfı sürücü belgesi alacakların 18, 
Yaşını bitirmiş; 
E sınıfı sürücü belgesi alacakların ise 22 yaşını bitirmiş ve en az iki yıllık C veya D sınıfı sürücü belge

sine sahip olmaları, 
b) Öğrenim şartları : 
H sınıfı sürücü belgesi alacakların okur - yazar, diğerlerinin en az ilkokulu bitirmiş bulunmaları, 
c) Sağlık şartları : 
Vücut yapısı ve ruh sağlığı bakımından yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmaları, 
d) Sınavlarda başarı şartları : 
Yazılı veya test uygulamalı (K sınıfı için sadece yazılı) sınavların başarılması, 
e) Hükümlü olmama şartları: 
Sürücü belgesi alacak olanların afla ortadan kaldırılmış olsa bile; 
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1. Sürücü belgesi alacak olanların, Türk Ceza Kanununun; 403, 404 ve (50, 51/2, 461/Son veya 462 nci 
maddelerinden biri ile beraber uygulanmadığı hallerde) 448 - 450 nci ve ayrıca 495 - 499 uncu maddelerindeki 
suçlardan hüküm giymemiş olmaları, 

2. Aynı Kanunun 414 - 418, 429 - 436 ve (50, 51/2, 46İ/son veya 462 nci maddeleri ile beraber uygulan
mış) 448 - 450 nci maddeleri ve 491 - 493; 500, 503, 506, 508 - 510, 512, 572/2 nci maddelerinde yazılı suç
lardan profesyonel sürücü adaylarının birden fazla, diğer sürücü adaylarının ise başvurma tarihinden önceki 
on yıl içinde ikiden fazla hüküm giymemiş olmaları, 

f) Aynı sınıf sürücü bölgesinin bulunmaması veya belgelerin geri alınmamış olma şartı : 
Önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması sürücü belgelerinin süresiz geri alın

mamış olması veya geçici olarak geri alınmış ise sürenin dolmuş bulunması, 
Zorunludur. 

Sürücülerin sınavları 

MADDE 42. — Sürücü belgesi alacakların sınavları, Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinde gö
revlendirilecek komisyonlarca yapılır ve kazananlara belgeleri verilir. 

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

Sınava girmek isteyenler başvurma formunu yetkili memurun önünde bizzat el yazıları ile doldurarak im
zalarlar. Bu belgedeki bilgiler, aksi ispatlanıncaya kadar doğru sayılır. 

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

Sürücülerin; sınavları, sağlık muayenelerinin nasıl ve nerede yapılacağı, sürücü belgeleri, bu belgelerin 
verilmesi, geçerlilik süreleri, yenilenmeleri, sınavlarda görevlendirilecek kişilerin veya oluşturulacak komisyon
ların çalışmasına ve diğer hususlara ilişkin şartlar, usul 1er ve esaslar yönetmelikte belirtilir. 

Askerî araç sürücülerinin sınavları 

MADDE 43. — Er ve erbaş sınıfından askerî araç sürücülerinin özel sınavları ve belge verme işlemlerinin 
usulü ve bu belgelerle hangi cins taşıtların nerelerde kullanılacağı Türk Silahlı Kuvvetlerince çıkarılacak yö
netmelikte gösterilir. 

Bu belgeler sadece askerî araçlar için askerlik süresince geçerlidir. 

Adres değişikliklerinin bildirilmesi ve sürücü belgele rinin taşınması zorunluluğu 

MADDE 44. — Sürücü belgesi sahipleri : , 
a) ikamet adresi değişikliklerini belgeyi veren ku ruluşa otuz gün için bildirmek, 
b) Araç kullanırken belgelerini yanlarında bulun durmak ve yetkililerin her isteyişinde göstermek, 
Zorundadırlar. 
Bu maddenin (a) fıkrası hükmüne uymayan sürücü 1er bin lira, (b) fıkrası hükmüne uymayan sürücüler beş-

yüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Sağlık şartlarında sonradan meydana gelen değişik likler ile sahte olan, hile ile alınan veya şartlarına uygun 
olmadan verilen sürücü belgeleri 

MADDE 45. — Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre trafik zabıtasınca sürücülerin : 
a) Sağük durumlarında sürücülüğe engel bedensel bir değişikliğin görülmesi ve tespiti halinde sağlık ku-
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1, Türk Ceza Kanununun; 403, 404, 414, 415, 416/1 - 2, 418/1, 435, 436 ve (50, 51/2, 461/son veya 
462 nci maddelerinden biri ile beraber uygulanmadığı hallerde) 448 - 450 nci, ayrıca, 491, 492, 493, 495, 499, 
503, 504, 505, 506, 508, 509 ve 510 uncu maddelerindeki suçlardan hüküm giymemiş olmaları 

2. Aynı Kanunun 416/3, 429, 430, 431, 432 ve (50, 51/2, 461/son veya 462 nci maddeleri ile beraber 
uygulanmış) 448 - 450, 500, 512, 572/2 nci maddelerinde yazılı suçlardan birden fazla hüküm giymemiş 
olmaları, 

f) Aynı sınıf sürücü belgesinin bulunmaması veya belgelerin geri alınmamış olma şartı: 
önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması, sürücü belgelerinin süresiz geri alın

mamış olması veya geçici olarak geri alınmış.ise sürenin dolmuş bulunması, 
Zorunludur. 

* . 

Sürücülerin sınavları 

MADDE 42. — Sürücü belgesi alacakların sınavları, Trafik Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinde 
görevlendirilecek komisyonlarca yapılır ve kazananlara belgeleri verilir. 

Gerekli görülen hallerde sürücülerin sınavları ilçelerde, asker kişilerin sınavları ise askerî birliklerin sınav 
merkezlerinde de yapılabilir. 

Sınava girmek isteyenler başvurma formunu yetkili memurun önünde bizzat el yazıları ile doldurarak im
zalarlar. Bu belgedeki bilgiler, aksi ispatlanıncaya kadar doğru sayılır. 

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

Sürücülerin; sınavları, sağlık muayenelerinin nasıl ve nerede yapılacağı, sürücü belgeleri, bu belgelerin 
verilmesi, geçerlilik süreleri, yenilenmeleri, sınavlarda görevlendirilecek kişilerin veya oluşturulacak komis
yonların çalışmasına ve diğer hususlara ilişkin şartlar, usuller ve esaslar yönetmelikte belirtilir. Sağlık şart
larına ve muayenelerine ilişkin yönetmelik İçişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlıklarınca müştereken 
çıkarılır. 

Askerî araç sürücülerinin sınavları 

MADDE 43. — Er ve erbaş sınıfından askerî araç sürücülerinin özel sınavları ve belge verme işlemlerinin 
usulü ve bu belgelerle hangi cins taşıtların nerelerde kullanılacağı Millî Savunma Bakanlığınca çıkarılacak 
yönetmelikte gösterilir. 

Bu belgeler sadece askerî araçlar için askerlik süresince geçerlidir. 

Adres değişikliklerinin bildirilmesi ve sürücü belgelerinin taşınması zorunluluğu 

MADDE 44. — Sürücü belgesi sahipleri : 
a) İkamet adresi değişikliklerini belgeyi veren kuruluşa otuz gün içinde bildirmek, 
b) Araç kullanırken sürücü belgelerini yanlarında bulundurmak ve yetkililerin her isteyişinde göstermek, 
Zorundadırlar. 
Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler binbeş yüz lira, para cezası ile cezalandırılırlar. 

Sağlık şartlarında sonradan meydana gelen değişiklikler ile sahte olan, hile ile alınan veya şartlarına uy
gun olmadan verilen sürücü belgeleri 

MADDE 45. — Danışma Meclisi metninin 45 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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rulüşlarında muayenesi istenir ve yönetmelikte belirtilen sağlık şartlarını kaybettiği sağlık kurulu raporu ile 
belgelendirilenlerin sürücü belgeleri geri alınır. Bunlardan kaybettiği sağlık şartlarım yeniden kazandıklarını 
sağlık kurulu raporu ile belgelendirenlere sürücü belgeleri geri verilir. 

b) Sahte olduğu, hile ile alındığı veya şartlarına uygun olmadan verildiği tespit edilen sürücü belgeleri 
adlî işlem yapılmak üzere geri alınır. 

KISIM - VI 
Trafik Kuralları 

BÖLÜM - I 
Genel Kurallar * 

Karayollarında trafiğin akışı 

MADDE 46. — Karayollarında trafik sağdan akar, 
Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücüler : 
a) Araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hı

zının gerektirdiği şeritten sürmek, 
b) Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen araçların emniyetle geçişini beklemek, 
c) Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmemek, 
d) Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmemek, 
e) iki yönlü trafiğin kullanıldığı dört veya daha fazla şeritli yollarda aksine bir işaret bulunmadıkça, 

motosikletler, otomobil, kamyonet ve otobüs dışındaki araçları kullananlar, geçme ve dönme dışında en sağ 
şeridi izlemek, 

Zorundadırlar. 
Karayollarının belirli kesimlerinde, bu yollardan faydalanma zorunda olanlar, hayvanlarını veya hayvan sü

rülerini gidiş yönünde yolun en sağından ve en az genişlik işgal ederek ve imkân olduğunda taşıt yolu dışından 
götürmek zorundadırlar. 

Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler binbeş yüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Trafik işaretlerine uyma 

MADDE 47. — Karayollarından faydalananlar aşağıdaki sıralamaya göre; 
a) Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli veya işaret taşıyan diğer yet

kili kişilerin uyarı ve işaretlerine, 
b) Trafik ışıklarına, 
c) Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara, 
d) Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk 

veya yükümlülüklere, - , 
Uymak zorundadırlar. 
Trafik zabıtası ve diğer yetkililerin dur işaretine, ışıklı trafik işaretlerinden kırmızı renkli olanına ve sesli 

işaretlere uymayan sürücüler ikibin diğer trafik işaretlerine uymayan sürücüler bmbeşyüz lira para cezası ile 
cezalandırılırlar. 

Alkollü içki, uyuşturucu ve keyif verici maddelerin etkisi altında araç sürme yasağı 

MADDE 48. — Uyuşturucu ve keyif verici maddeleri almış olanlar ile alkollü içki almış olması nedeniyle 
güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş kişilerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır. 
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ALTINCI KISIM 
Trafik Kuralları 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Kurallar 

Karayollarında trafiğin akışı 

MADDE 46. — Karayollarında trafik sağdan akar, Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücüler : 
a) Araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre 

hızının gerektirdiği şeritten sürmek, 
b) Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen araçların emniyetle geçişini beklemek, 
c) Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmemek, 
d) Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmemek. 
e) İki yönlü trafiğin kullanıldığı dört veya daha fazla şeritli yollarda aksine bir işaret bulunmadıkça, mo 

tosiklet, otomobil, kamyonet ve otobüs dışındaki araçları kullananlar, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi 
izlemek, 

Zorundadırlar. 
Karayollarının belirli kesimlerinde, bu yollardan faydalanma zorunda olan hayvan sürücüleri, hayvanlarını 

veya hayvan sürülerini gidiş yönünde yolun en sağından ve en az genişlik işgal ederek ve imkân olduğunda ta
şıt yolu dışından götürmek zorundadırlar. 

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

Trafik işaretlerine uyma 

MADDE 47. — Danışma Meclisi metninin 47 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Alkollü içki, uyuşturucu ve keyif verici maddelerin etkisi altında araç sürme yasağı 

MADDE 48. ->- Uyuşturucu ve keyif verici maddeleri almış olanlar ile alkollü içki almış olması nedeniyle 
güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş kişilerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır. 
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Uyuşturucu ve keyif verici maddeleri cinsleri ile alkollü içkilerin etki dereceleri ve kandaki miktarları, 
tespit usulleri ve muayene şartları yönetmelikte belirtilir. 

Bu madde hükmüne uymayan sürücüler derhal araç kullanmaktan men olunur. 
Bunlardan yönetmelikte belirtilen miktarın üzerinde alkollü içki kullandığı tespit olunanlar; ikibin liradan 

beşbin liraya kadar hafif para cezası ve onbeş günden iki aya kadar hafif hapis cezası, tekrarında beşbin lira
dan onbin liraya kadar hafif para cezası ve bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar ve 
sürücü belgeleri bir aydan üç aya kadar geri alınır. 

Uyuşturucu, keyif verici maddeleri alarak araç. kullananlar ise beşbin liradan onbin liraya kadar hafif pa
ra cezası ve iki aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar ve sürücü belgeleri süresiz olarak 
geri alınır. 

Taşıt kullanma sürelerine uyma zorunluluğu 

MADDE 49. — Ticarî amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücülerinin, taşıt kullanma sürelerine 
aykırı olarak taşıt kullanması ve bunlara taşıt kullandırılması yasaktır. 

Taşıt kullanma süreleri ile ticarî amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıtları kullanacakların denetimi 
için uygulanacak usuller yönetmelikte belirtilir. 

Bu madde hükmüne uymayan sürücüler ve azmettirenler ikibin liradan beşbin liraya kadar hafif para ce
zası ile, tekrarı halinde beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılmakla beraber, sü
rücülerin sürücü belgeleri, araç işletenlerin ruhsatları da bir aydan üç aya kadar geri alınır. 

BÖLÜM - II 
Hız Kuralları 

Hız sınırları , 

MADDE 50. — Karayollarında yerleşim yerleri içinde ve dışında motorlu araçların cins ve kullanma amaç
larına göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırları ve diğer esaslar yönetmelikte belirlenir. 

En çok ve en az hız sınırlarını gösteren işaret levhaları, gerekli görülen yerlere, ilgili kuruluşlarca konu
lur. 

Bu Kanunla yetki verilen kuruluşlar tarafından yönetmelikte belirtilen hız sınırları yol ve trafik durumu
na göre azaltılabilir veya çoğaltılabilir. Bu hallerde durum trafik işaretleri ile belirtilir ve uygun vasıtalarla 
duyurulur. 

Hız sınırlarına uyma 

MADDE 51. — Sürücüler, aksine bir karar alınıp işaretlenmemişse yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını 
aşmamak zorundadırlar. 

Radar, takoğraf, kronometre gibi cihaz veya çeşitli usullerle yapılan tespit sonucu hız sınırlarını; 
Yüzde yirmiye (yirmi dahil) kadar aşan sürücüler ikibin lira para cezası, 
Yüzde yirmiden fazla aşan sürücüler ise her seferinde beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para ce

zası ile onbeş günden iki aya kadar hafif hapis cezası ve bir aydan üç aya kadar sürücü belgelerinin geri 
alınması cezası ile cezalandırılırlar. 

Hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını, tespit etmekte kullanılan radar cihazlarının yerini tespit veya sürücüyü ikaz 
eden her türlü cihazın imali, ithali ve araçlarda bulun durulması yasaktır, 

Bu cihazları imal veya ithal edenler, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç teşkil etmediği takdirde 
üçbin liradan yirmibeşbin liraya kadar hafif para cezası ve üç aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ile, araç
larında bulunduran işletenler ise üçbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ve onbeş günden iki aya 
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Uyuşturucu ve keyif verici maddelerin cinsleri ile alkollü içkilerin etki dereceleri ve kandaki miktarları, 
tespit usulleri ve muayene şartları İçişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak 
yönetmelikte belirtilir. 

'Bu madde hükmüne uymayan sürücüler derhal araç kullanmaktan men olunur. 
Bunlardan yönetmelikte belirtilen miktarın üzerinde alkollü içki kullandığı tespit olunanlar; ikibin liradan 

beşbin liraya kadar hafif para cezası ve onbeş günden iki aya kadar hafif hapis cezası, tekrarında beşbin lira
dan onbin liraya kadar hafif para cezası ve bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar ve 
sürücü belgeleri bir aydan üç aya kadar geri alınır. 

Uyuşturucu, keyif verici maddeleri alarak araç kullananlar ise beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para 
cezası ve iki aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar ve sürücü belgeleri süresiz olarak geri 
alınır. 

Taşıt kullanma sürelerine uyma zorunluluğu 

MADDE 49. — Ticarî amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücülerinin, taşıt kullanma sürelerine 
aykırı olarak taşıt kullanması ve bunlara taşıt kullandırılması yasaktır. 

Taşıt kullanma süreleri ile ticarî amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıtları kullanacakların denetimi ve 
süre dışı kullanmaya devamı önleyici tedbirlerle ilgili uygulanacak esas ve usuller yönetmelikte belirtilir. 

Bu madde hükmüne aykırı olarak taşıt kullanan ve işletenler ikibin liradan beşbin liraya kadar hafif para 
cezası ve onbeş günden kırk güne kadar hafif hapis cezası, tekrarı halinde beşbin liradan onbin liraya ka
dar hafif para cezası ve bir aydan iki aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Hız Kuralları 

Hız sınırları 

MADDE 50. — Danışma Meclisi metninin 50 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Hız sınırlarına uyma 

MADDE 51. — Sürücüler, aksine bir karar alınıp işaretlenmemişse yönetmelikte belirtilen hız sınırlarım 
aşmamak zorundadırlar. 

. Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli usullerle yapılan tespit sonucu hız sınırlarını; 
Yüzde beşten yüzde otuza (otuz dahil) kadar aşan sürücüler ikibin lira para cezası; 
Yüzde otuzdan fazla aşan sürücüler ise, her seferinde beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası 

ile onbeş günden iki aya kadar hafif hapis cezası ve bir aydan üç aya kadar sürücü belgelerinin geri alınması 
cezası ile cezalandırılırlar. 

Hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını, tespit etmekte kullanılan cihazların yerini tespit veya sürücüyü ikaz 
eden her türlü cihazın imalı, ithali ve araçlarda bulundurulması yasaktır. 

Bu cihazları imal veya ithal edenler, fiil başka bir suç oluştursa bile ayrıca üçbin liradan yirmibeş bin 
liraya kadar hafif para cezası ve üç aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ile araçlarında bulunduran işle-

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 678) 



— 102 — 

(Danışma Meclisimin Kabul Ettiği Metüm) 

kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. Bu takdirde radar tespit cihazlarının müsaderesine de hük-
molunur. 

Hızın gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak 

MADDE 52. — Sürücüler: 
a) Kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçîi yollarda ilerlerken, 

yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alan
larına girerken, hızlarını azaltmak, 

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

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

d) Kal ve grup halinde araç kullananlar, araçları arasında yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak 
diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklıklar bulundurmak, 

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

BÖLÜM - III 
Sürücülerim Uyacağı Diğer Kurallar 

Dönüş kuralları 

MADDE 53. — Sağa ve sola dönecek olan sürücü ler aşağıdaki kurallara uyarlar. 
a) Sağa dönüşlerde sürücüler; 
1. Sağa dönüş işaretini vermeye, 
2. Sağ şeride veya dönüşe ayrılmış şeride girmeye, 
3. Hızını azaltmaya, 
4. Dar bir kavisle dönmeye, 
5. Dönülen karayolunun gidiş şeridine veya gidişine ayrılmış en sağ şeridine girmeye, 
Zorunludurlar. 
b) Sola dönüşlerde sürücüler: 
1. Sola dönüş işaretini vermeye, 
2. Hızını azaltmaya, 
3. Dönüş noktasına kadar trafiği tehlikeye düşürmeyecek şekilde yolun gidişine ayrılmış kısmının sol ke

narına yanaşmaya, 
4. Kavşağa girmiş veya emniyetle durdurulması, mümkün olmayacak kadar yaklaşmış diğer araçların 

geçmesini beklemeye, 
5. Dönüşe başlarken ilk geçiş hakkını sağdan ve karşıdan gelen araçlara bıraktıktan sonra, dönülen ka

rayolunun gidişe ayrılmış bölümüne çok şeritli yollarda gidiş şeridine veya en sol şeride girmeye, 
Zorunludurlar. 
Sağa ve sola dönüşlerde, sürücüler kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki 

bisikletlilere ve sola dönüşlerde sağdan ve karşıdan gelen trafiğe ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar. 

Gidişe ayrılmış birden fazla şeridi bulunan yollarda, en sağdaki veya soldaki şerit işaretlenmek suretiyle sa
dece dönüşlere ayrılabilir, ayrılmış bu şeritlere bitişik diğer şeritlerden de işaretlenmek suretiyle sağa veya 
sola dönüşlere izin verilebilir. 

Bu dönüşler için yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde kine benzer manevra yapılır. 
Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler beşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
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tenler ise üçbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ve onbeş günden iki aya kadar hafif hapis cezası 
ile cezalandırılırlar ve bu cihazların müsaderesine de hükmoTunur. 

Hızın gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak 

MADDE 52, — Sürücüler : 
a) 'Kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girericen, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerler

ken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım 
alanlarına girerken, hızlarını azaltmak, 

b) Hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerek
tirdiği şartlara; uydurmak, 

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

d) Kol ve grup halinde araç kullananlar, araçları arasında yönetmelikte belirtilen esaslara uygun ola
rak diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklıklar bulundurmak, 

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

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Sürücülerin Uyacağı Diğer Kurallar 

Dönüş kuralları 

MADDE 53. — Sağa ve sola dönecek olan sürücüler aşağıdaki kurallara uyarlar. 
a) Sağa dönüşlerde sürücüler; 
1. Sağa dönüş işaretini vermeye, 
2. Sağ şeride veya dönüşe ayrılmış şeride girmeye, 
3. Hızını azaltmaya, 
4. Dar ıbir kavisle dönmeye, 
5. Dönülen karayolunun gidiş şeridine veya gidişine ayrılmış en sağ şeridine girmeye, 
Zorunludurlar.) 
b) Sola dönüşlerde sürücüler; 
1. Sola dönüş işareti vermeye, 
2. Yolun gidişe ayrılmış olan kısmının soluna yaklaşmaya, 
3. Hızını azaltmaya, 
4. Dönüşe başlamadan, sağdan gelen taşıtlara ilik geçiş hakkını vermeye, 
5. Dönüş sırasında, 'karşıdan gelen ve emniyetle durdurulamayacak kadar kavşağa yaklaşmış olan taşıt

ların geçmesini beklemeye, 
6. Gireceği yolun gidişe ayrılan kısmına girmek üzere, dönüşünü yaparken, arkadan gelen ve sola dö

necek diğer taşıtları engellememek için, geniş kavisle dönüş yapmaya, 

7. Gireceği yolun gidiş yönünde çok şeritli olması halinde, en sağ şerit dışında, uygun bir şeride gir
meye, 

8. Gireceği yola girdikten sonra, en kısa sürede, trafiği tehlikeye düşürmeden sağa yaklaşmaya, 
Zorunludurlar. 
c) Dönel Ikavşalklardaki sola dönüşlerde sürücüler; 
1. Sola dönüş işareti vermeye, 
2. Hızını azaltmaya, 
3. Orta adaya yakın şeritten kavşağa girmeye, 
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Geçme kural ve yasakları 

MADDE 54. — Sürücülerin geçme sırasında uymak zorunda oldukları kural ve yasaklar şunlardır: 
a) Geçme kuralları: 
Sürücülerin önlerinde giden bir aracı geçmeleri için; 
1. Kendisini takip eden sürücülerin kendisini geçmeye başlamamış olması, 
2. önündeki sürücünün başka bir taşıt veya aracı geçme niyetini belirten uyarma işaretini vermemiş ol

ması, 
3. Geçeceği aracın hızı ile geçme esnasındaki kendi hızını da göz önüne alarak iki yönlü trafiğin kullanıl

dığı taşıt yollarında karşıdan gelen trafik dahil karayolunu kullananların tümü için teihlike veya. engel olma
dan geçme için kullanacağı şeridin yeteri kadar ilerisi nin boş olması, 

Zorunludur. 
Geçme, geçilecek aracın solundaki şeritten yapılır. Geçilecek aracın sürücüsü ses ve ışık cihazları ile 

uyanlarak, geçerken kullanılan şeritte güvenli mesafe gidildikten sonra işaret verilip izlenecek şeride girmekle 
tamamlanır. 

Araçların sağından veya banketlerden yararlanmak suretiyle geçmek yasaktır. 
Ancak, herhangi bir araç, başka bir yola, karayoluna bitişik bir mülke girmek veya sola yanaşıp durmak 

için bu niyetini sola dönüş işareti ile belirtmiş ise bunların sağındaki şeritten geçilebilir. 
Gidişe ayrılmış yol bölümlerinde, şerit değiştirmemek şartı ile bir şeritteki taşıtların diğer şeritteki taşıt

lardan hızlı gitmesi geçme sayılmaz. 
b) Geçmenin yasak olduğu yerlerde; ? 
1. Geçmenin herhangi bir trafik işaretiyle yasaklandığı yerler, . 
2. Görüş yetersizliği olan tepelerde ve dönemeçlerde, 
3. Yaya ve okul geçitleri yaklaşımında, 
4. Kavşaklarda, demiryolu geçitlerinde ve bunların yaklaşımında, 
5. Gidiş ve geliş için birer şeridi bulunan iki yönlü trafiğin kullanıldığı köprü ve tünellerde, 
Sürücülerin önlerindeki bir aracı geçmeleri yasaktır. 
Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler ikibin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
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4. Ada etrafında dönerken gereksiz şerit değiştirmemeye, 
5. Gireceği yola yaklaşırken sağ dönüş işareti ile birlikte sağa yaklaşarak dönel kavşaktan çıkmaya, 
6. Gireceği yolun gidiş yönündeki uygun bir şeridine girmeye, 
7. Yola girdikten sonra, en kısa sürede trafiği tehlikeye düşürmeden sağa yaklaşmaya, 
Zorunludurlar, 
d) Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde sürücüler, sola dönüş halindeki kurallara uymaikla birlikte, 

orta ada etrafında dönerken gireceği yola yaiklaşıncaya kadar şeridini muhafaza etmeye de zorunludurlar. 
Sağa ve sola dönüşlerde, sürücüler kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki 

bisikletlilere ve sola dönüşlerde sağdan ve karşıdan gelen trafiğe ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar^ 
Gidişe ayrılmış birden fazla şeridi ıbulunan yollarda, en sağdaki veya soldaki şerit işaretlenmek suretiyle 

sadece dönüşlere ayrılabilir, ayrılmış bu şeritlere bitişik diğer şeritlerden de işaretlenmek suretiyle sağa veya 
sola dönüşlere izin verilebilir. 

Bu dönüşler için yukarıdaki (a) ve (b) bentlerindekine benzer manevra yapılır. 
Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler bin beşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Geçme kural ve. yasakları 

MADDE 54. — Danışma Meclisi metninin 54 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Geçilen araçlara ait kurallar 

MADDE 55. — Geçilmek istenen araçların sürücüleri : 
a) Duyulur veya görülür bir geçiş işareti alınca trafiğin iki yönlü kullanıldığı karayollarında taşıt yolu

nun sağ kenarından gitmek, dörtten fazla şeritli veya bölünmüş karayollarında bulunduğu şeridi izlemek ve 
hızını artırmamak, 

b) Dar taşıt yolları ile trafiğin yoğun olduğu karayollarında yavaş gitme nedeni ile kendilerini geçmek 
için izleyen araçların kolayca ve güvenli geçmelerini sağlamak için; araçlarını elverdiği oranda sağ kenara al
mak, yavaşlamak, gerekiyorsa durmak, 

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

Zorundadırlar. 
54 üncü maddede yazılı durumlar dışında, geçiş yapmak isteyenlere yol vermemek, geçilmekte iken bir baş

ka aracı ^geçmeye veya sola dönmeye kalkışmak yasaktır. 
Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler ikibin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Şerit izleme, gelen trafikle karşılaşma, araçlar arasındaki mesafe, yavaş sürme ve yavaşlama ve geçiş kolay
lığı sağlama, 

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

a) Şerit izleme: 
1. Sürücülerin; geçme, dönme, duraklama, durma ve park etme gibi haller dışında şerit değiştirmeleri veya 

iki şeridi birden kullanmaları, 
2. Kavşaklara yaklaşırken, yerleşim yerleri dışında yüzelli metre yerleşim yerlerinde ise otuz metre mesafe 

içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri, 
3. Araçların cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmeleri, 
4. İşaret vermeden şerit değiştirmeleri, 
Yasaktır. 
b) Gelen trafikle karşılaşma : 
Sürücüler iki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran 

bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için aracını sağ kenara yanaştırmaya, gerektiğinde sağa yanaşıp' dur
maya, 

Dağlık ve dik yokuşlu karayollarında karşılaşma halinde, çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, gü
venli geçiş sağlamak üzere, inen araçlar, varsa önceden sığınma cebine girmeye, sığınma cebi yoksa sağ kenara 
yanaşıp durmaya, gerektiği hallerde geri gitmeye, 

Zorunludurlar. 
c) Araçlar arasındaki mesafe : 
Sürücüler önlerinde giden araçları yönetmelikte belirtilen güvenli ve yeterli bir mesafeden izlemek zorun

dadırlar. 
d) Yavaş sürme ve yavaşlama : , . 
Sürücülerin; araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya 

işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmeleri, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata 
uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamaları ya
saktır. 

e) Geçiş kolaylığı sağlamak : 
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Geçilen araçlara ait kurallar 

MADDE 55. — Danışma Meclisi metninin 55 inci maddesi aynen katbul edilmiştir. 

Şerit izleme, gelen trafikle karşılaşma, araçlar arasındaki mesafe, yavaş sürme ve yavaşlama ve geçiş ko
laylığı sağlama 

MADDE 56. — Sürücüler aşağıdaki kurallara ve yasaklara uymak zorundadırlar. 
a) Şerit izleme : 
1. Sürücülerin; geçme, dönme, duraklama, durma ve park etme gibi haller dışında şerit değiştirmeleri 

veya iki şeridi Ibirden kullanmaları, 
2. Kavşaklara yaklaşırken, yerleşim yerleri dışında yüzelli metre yerleşim yerlerimde ise otuz metre me

safe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri, 
3. Araçların cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmeleri, 
4. İşaret vermeden şerit değiştirmeleri, 
Yasaktır. 
b) Gelen trafikle karşılaşma : 
Sürücüler iki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran 

bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak içim aracını sağ kenara yanaştırmaya, gerektiğinde sağa yanaşıp dur
maya, 

Dağlık ve dik yokuşlu karayollarında karşılaşma halinde, çıkan araç, için geçiş güç veya mümkün değil
se, güvenli geçişi sağlamak üzere, inen araçlar, varsa önceden sığınma cebine girmeye, sığınma cebi yoksa 
sağ kenara yanaşıp durmaya, gerektiği hallerde geri gitmeye, 

Zorunludurlar, 
c) Araçlar arasındaki mesafe : 
Sürücüler önlerinde giden araçları yönetmelikte belirtilen güvenli ve yeterli bir mesafeden izlemek zorun

dadırlar. 
d) Yavaş sürme ve yavaşlama : 
Sürücülerin; araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya 

işaretle ıbelirtilen hız sınırının çök altında sürmeleri, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyul
ması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamaları yasaktır. 

e) Geçiş kolaylığı sağlamak : 
Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa, motorsuz araçları kullananlar 

motorlu araçlara, otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerleikli traktör, iş 
makineleri, yazılış sırasına göre kendisinden öncekilere geçiş kolaylığı sağlamak zorundadırlar. 

Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler bin beşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
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Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa, motorsuz araçları kullananlar 
motorlu araçlara, otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerlefkli traktör, iş maki
neleri, yazılış sırasına göre kendisinden öncekilere geçiş kolaylığı sağlamak zorundadırlar. 

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

Kavşaklarda geçiş hakkı 

MADDE 57. — Kavşaklarda aşağıdaki kurallar uygulanır. 
a) Bir kavşağa yaklaşan sürücüler kavşaktaki şartlara uyacak şekilde dikkatli bulunmak ve araçlarını ilk 

geçiş hakkı olan araçların geçmesine izin vermek üzere durabileceği hızda sürmek zorundadır. 
b) Trafik zabıtası veya trafik ışıklı işareti ile yönetilmeyen veya aksine bir trafik işareti bulunmayan hal

lerde; 
1. Tali yoldan gelen sürücüler anayoldaki sürücülere, 
2. Bir mülkten karayoluna çıkan sürücüler karayolundaki sürücülere, 
3- Yukarıdaki haller dışındaki kavşaklarda, soldaki sürücüler sağ taraflarındaki karayolundan yaklaşan 

sürücülere, 
4. Dönel kavşak dışındaki sürücüler, kavşak içindeki sürücülere, 
tik geçiş hakkını vermek zorundadır. 
c) Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akımı; kendisini kavşak içinde durmaya zorlayacak veya 

diğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olacak ise, sürücülerin kavşağa girmeleri yasaktır. 
d) Trafik zabıtası, yetkili kişi veya trafik ışıklı işareti ile yönetilen kavşaklarda, sürücüler kavşağı en kısa 

zamanda geçmek zorundadır. Sürücülerin gereksiz olarak yavaşlamaları, durmaları, taşıttan inmeleri, taşıt 
veya araçların motorlarını durdurmaları yasaktır. 

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

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

İndirme ve bindirme kuralları 

MADDE 58. — Sürücüler aksine bir işaret bulunmadıkça, araçlarını gidiş yönlerine göre yolun en sağ 
kenarında durdurmaya, yolcularının iniş ve binişlerini sağ taraftan yaptırmaya ve yolcularda iniş ve binişle
rini sağ taraftan yapmaya zorunludurlar. 

Bu madde hükmüne uymayan sürücüler beşyüz lira yolcular üçyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Djtraklama ve park etme 

MADDE 59. — Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında taşıt yolu üzerinde du
raklamak veya park etmek yasaktır. 

Zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklayan sürücüler bin lira, 
Zorunlu haller dışında duraklayan sürücüler ikibin lira, 
Zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan park eden sürücüler üçbin liradan beşbin liraya kadar hafif 

para cezası ile bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezası, 

Zorunlu haller dışında park eden araç sürücüleri ise beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası 
ve iki aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 
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Kavşaklarda geçiş hakkı 

MADDE 57. — Kavşaklarda aşağıdaki kurallar uygulanır. 
a) Bir kavşağa yaklaşan sürücüler kavşaktaki şartlara uyacak şekilde dikkatti bulunmak ve araçlarını 

ilk geçiş hakkı olan araçların geçmesine izin vermek üzere durabileceği hızda sürmek zorundadır. 
b) Trafik zabıtası veya trafik ışıklı işareti ile yönetilmeyen veya aksine bir trafik işareti bulunmayan 

hallerde; ' 
1. Talî yoldan gelen sürücüler anayoldaki sürücülere, 
2. Bir mülkten karayoluna çıkan sürücüler karayolundaki sürücülere, 
3. Yukarıdaki haller dışındaki kavşaklarda, soldaki sürücüler sağ taraflarındaki karayolundan yaklaşan 

sürücülere, 
4. Dönel kavşak -dışındaki sürücüler, kavşak içindeki sürücülere, 
tik geçiş hakkını vermek zorundadır, 
c) Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akımı; kendisini kavşak içinde durmaya zorlayacak veya di

ğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olacak ise, sü ütülerin kavşağa girmeleri yasaktır. 
d) Trafik zabıtası, yetkili kişi veya trafik ışıklı işaretif ile yönetilen kavşaklarda, sürücüler kavşağı en 

kısa zamanda geçmek zorundadır. Sürücülerin gereksiz olarak yavaşlamaları, durmaları, taşıttan inmeleri, ta
şıt veya araçların motorlarını durdurmaları yasaktır. 

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

Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler binbeş yüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

İndirme ve bindirme kuralları 

MADDE 58. — Sürücüler aksine bir işaret bulunmadıkça, araçlarını gidiş yönlerine göre yolun en sağ 
kenarında durdurmaya, yolcularının iniş ve binişlerini sağ taraftan yaptırmaya ve yolcular da iniş ve biniş
lerini sağ taraftan yapmaya zorunludurlar. 

Bu madde hükmüne uymayan sürücüler ve yolcular binlbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Duraklama ve park etme 

MADDE 59. — Yerleşin birimleri dışındaki kara yolunda zorunlu haller dışında taşıt yolu üzerinde du
raklamak veya park etmek yasaktır. 

Zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklayan sürücüler binbeşyüz lira, 
Zorunlu haller dışında duraklayan sürücüler ikinin lira, 
Zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan park eden sürücüler üçbin liradan beşjbin liraya kadar hafif 

para cezası ile bir aydan üç aya kaklar hafif hapis cezası, 

Zorunlu haller dışında park eden araç sürücüleri ise beşjbin liradan onbin liraya ka'dar hafif para cezası 
ve iki aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 
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Duraklamanın yasak olduğu yerler 

MADDE 60. — Taşıt yolu üzerinde; 
a) Duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde, 
b) Sol şeritte, (Raylı sistemin bulunduğu yollar hariç) 
c) Yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde, 
d) Kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara yerleşim birimleri içinde 

beş metre ve yerleşim birimleri dışında yüz metre mesafede, 
e) Görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde ve dönemeçlerde, 
f) Otobüs, tramvay ve taksi duraklarında, 
g) Duraklayan veya park edilen araçların yanında, 
h) tşaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde onbeş 

metre ve yerleşim birimi dışında yüz metre mesafede, ' 
Duraklamak yasaktır. 
Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Park etmenin yasak olduğu yerler ve haller 

MADDE 61. — Taşıt yolu üzerinde; 
a) Duraklamanın yasaklandığı yerlerde, 
b) Park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde, 
c) Geçiş yolları önünde veya üzerinde, 
d) Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde, 
e) Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş metrelik mesafe 

- içinde, 
f) Üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda, 
g) Kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde, 
h) Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından onbeş 

metre mesafe içerisinde, 
i) işaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında, 
j) Kamunun faydalandığı ve yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş 

metrelik mesafe içinde, 
k) Park için yer ^ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üze-

rinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde, 
1) Park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında, 
m) Belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret lev

hası ile belirlenmiş park yerlerine, 
Ve yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmeleri yasaktır. 
Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
Yasaklara aykırı park edilmiş araçlar trafik zabıta sı nca kaldırılabilir. 
Yasaklanan yerlerde ve hallerde park edilmiş olan araçların hangilerinin hangi şartlarda, kaldırılıp götü

rüleceği, götürülme sırasında zarara ve ziyana uğratılmaması için alınacak önlemler ile taşıma giderlerinin 
tahsili usul ve esasları yönetmelikte gösterilir. 

Kaldırılıp götürülen araçların giderleri ile verilen ceza, sürücüsü veya sahibince ödenmeden araç teslim 
edilmez. 
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Duraklamanın yasak olduğu yerler 

MADDE 60. — Taşı't yolu üzerinde; 
a) Duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde, 
b) Sol şeritte, (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç) 
c) Yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde, 
d) Kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara yerleşim birimleri içinde 

beş metre ve yerleşim birimleri dışında yüz metre mesafede, 
e) Görüşün yeterli olmadığı tepelere yalkın yerlerde ve dönemeçlerde, 
f) CftdbUs, tramvay ve taksi duraklarında, 
g) Duraklayan veya park edilen araçların yanında, 
h) İşaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde onbeş 

metre ve yerleşim birimi dışında yüz metre mesafede, Duraklamak yasaktır. 
Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler binbeş yüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Park etmenin yasak olduğu yerler ve haller 

MADDE 61. — Taşit yolu üzerinde; 
a) Duraklamanın yasaklandığı yerlerde, 
b) Park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde, 
c) Geçiş yolları önünde veya üzerinde, 
d) Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde, 
e) Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onibeş metrelik mesafe 

içinde, 
f) Üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda, 
g) Kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde, 
h) Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından onbeş met

re mesafe içinde, 
i) İşaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında, 
j) Kamunun faydalandığı ve yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş 

metrelik mesafe içinde, 
k) Park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerin

de veya bunlara on metrelik mesafe içinde, 
1) Park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında, 
m) Belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret lev

hası ile belirlenmiş park yerlerinde, 
n) Ayrıca yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarırida, 
Park etmek yasaktır. 
Bu ma'dde hükümlerine uymayan sürücüler binbeş yüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
Yasaklara aykırı park edilmiş araçlar trafik za'bitasınca kaldırılalbil'ir. 
Yasaklanan yerlerde ve hallerde park edilmiş olan araçların hangilerinin hangi şartlarda, kaldırılıp gö

türüleceği, götürülme sırasında zarara ve ziyana uğratılmaması için alınacak önlemler ile kaldırma ve gö-: 
ıtürme giderlerinin tahsili usul ve esasları yönetmelikte gösterilir. 

Kaldırılıp götürülen araçların giderleri ile verilen ceza, sürücüsü veya sahibince Ödenmeden araç tes
lim edilmez. 
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Karayolu üzerinde park etme izni verilmeyen araçlar 

MADDE 62. — Yerleşim birimleri içindeki karayolunda, bir trafik işaretiyle izin verilmedikçe ve yükleme, 
boşaltma, indirme, bindirme, arızalanma gibi zorunlu nedenler dışında kamyon, otobüs ve bunların katar
ları, lastik tekerlekli traktörler ile her türlü iş makinelerinin park edilmesi yasaktır. 

Bu madde hükmüne uymayan sürücüler bin lira pa ra cezası ile cezalandırılırlar. 

Araçların ışıklandırılması 

MADDE 63. — Karayolunda trafiğe çıkan bütün araçların, nicelik ve nitelikleri yönetmelikte belirtilen 
şartlara uygun ışık donanımı bulundurmaları zorunludur. 

Işık donanımına ait ayrıntılar yönetmelikte gösterilir. 
Kanun ve yönetmelikte belirtilmeyen lambalar tra fik zabıtasınca söktürülür. 
Bu madde hükmüne uymayan sürücüler bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

İşıkların kullanılması 

MADDE 64. — Araçların sürülmesi sırasında; 
a) Zorunluluklar : 
1. Geceleri veya görüşü azaltacak şekilde sisli, karlı, yağmurlu havalarda ve yeteri kadar aydınlatılmamış 

tünellerle benzeri hal ve yerlerde uzağı gösteren ışıkların yakılması, 
2. Yukarıda sayılan hal ve yerlerdeki karşılaşmalarda aydınlatmanın yeterli olduğu kesimlerde, öndeki 

aracı takip sırasında veya bir aracı geçerken yan yana gelinmesine kadar yakını gösteren ışıkların yakılması, 
3. Kuyruk (arka kenar) ışıklarının uzağı veya yakını gösteren ışıklar veya sis ışıkları ile birlikte kullanıl

ması, 
Zorunludur. 
b) Yasaklar : 
1. Gece sis ışıklarının; sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakılması, 
2. Dönüş ışıklarının geçe anlamında kullanılması, 
3. Karşılaşmalarda, ışıkların söndürülmesi, 
4. Öndeki aracı geçişlerde uyarı için çok kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkların yakılması, 
Yönetmelikte belirlenecek esaslara aykırı olarak ışık takılması ve kullanılması, 
Yasaktır. 
Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Araçların yüklenmesi 

MADDE 65. — Araçların yüklenmesinde yönetmelikte belirtilen ölçü ve esaslara aykırı olarak : 
a) Taşıma sınırı üstünde yük ve yolcu alınması, taşıma sınırı aşılsın veya aşılmasın dingil ağırlıklarını aşa

cak şekilde yüklenmesi, 
b) Karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapıl

ması, 
c) Tehlikeli ve zararlı maddelerin gerekli tedbirleri almadan taşınması, 
d) Ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı olan eşyanın izin alınmadan yüklenmesi, ta

şınması ve taşıttırılması, 
e) Gabari dışı yük yüklenmesi, açık yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi, 
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Karayolu üzerinde park etme izni verilmeyen araçlar 

MADDE 62. — Yerleşim birimleri içindeki karayolunda, bir trafik işaretiyle izin verilmedikçe ve yük
leme, boşaltma, indirme, bindirme, arızalanma gibi zorunlu nedenler dışında kamyon, otobüs ve bunların 
katarları, lastik tekerlekli traktörler ile hertürlü iş makinelerinin park edilmesi yasaktır. 

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

Araçların ışıklandırılması 

MADDE 63. — Karayolunda trafiğe çıkan bütün araçların, nicelik ve nitelikleri yönetmelikte belirtilen 
şartlara uygun ışık donanımı bulundurmaları zorunludur. 

Işık donanımına ait ayrıntılar yönetmelikte gösterilir. 
Kanun ve yönetmelikte belirtilmeyen lambalar trafik zabıtasınca söktürülür. 
'Bu maıdde hükmüne uymayan sürücüler binbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Işıkların kullanılması 

MADDE 64. — Araçların sürülmesi sırasındaki zorunluluk ve yasaklar aşağıda gösterilmiştir. 
a) Zorunluluklar : 
1. Geceleri veya görüşü azaltacak şekilde sisli, karlı, yağmurlu havalarda ve yeteri kadar aydınlatıl

mamış tünellerle, benzeri hal ve yerlerde uzağı gösteren ışıkların yakılması, 
2. Yukarıda sayılan hal ve yerlerdeki karşılaşmalarda aydınlatmanın yeterli olduğu kesimlerde, öndeki 

aracı takip sırasınida veya bir aracı geçerken yan yana gelinmesine kadar yakını gösteren ışıkların yakılması, 
3. Kuyruk (arka kenar) ışıklarının uzağı veya yakını gösteren ışıklar veya sis ışıkları ile birlikte kulla

nılması, 
Zorunludur. 
b) Yasaklar : 
1. Gece sis ışıklarının; sisli, karlı ve sağnak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakılması, 
2. Dönüş ışıklarının geç anlamında kullanılması, 
3. Karşılaşmalarda, ışıkların söndürülmesi, 
4. öndeki aracı geçişlerde uyarı için çok kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkların yakılması, 
5. Yönetmelikte belirlenecek esaslara aykırı olarak ışık takılması ve kullanılması, 
6. Sadece park lambaları ile seyredilmesi, 
Yasaktır. 
Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler binbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar, 

Araçların yüklenmesi 

MADDE 65. — Araçların yüklenmesinde yönetmelikte belirtilen ölçü ve esaslara aykırı olarak : 
a) Taşıma sınırı üstünde yük ve yolcu alınması, taşıma sınırı aşılsın veya aşılmasın dingil ağırlıklarını 

aşacak şekilde yüklenmesi, 
b) Karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme 

yapılması, 
c) Tehlikeli ve zararlı maddelerin gerekli izin ve tedbirleri almadan taşınması, 
d) Ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı olan eşyanın izin alınmadan yüklenmesi, 

taşınması ve taşıttırılması, 
e) Gabari dışı yük yüklenmesi, açık yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi, 
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f) Yükün, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak 
şekilde yüklenmesi, 

g) Yükün, her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak ve sivri 
çıkıntılar hâsıl edecek şekilde yüklenmesi, 

h) Sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırım işaret
leri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yüklenmesi, 

i) Çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araçların çekilmesi, 
Yasaktır. 
Bu maddenin (a) bendi hükmüne aykırı olarak trafik belgelerinde, yazılı taşıma sınırlarını yüzde on (yüz

de on dahil) aşacak şekilde yük taşıması yaptıkları tespit edilen sürücüler ikibin lira para cezası, yüzde on
dan fazla aşacak şekilde yük taşıması yaptıkları tespit edilen sürücülerle (d) bendindeki şartlara uymayan sü
rücüler ise beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ile onbeş günden kırkbeş güne kadar hafif ha
pis cezası ile cezalandırılırlar. 

Taşıma sınırının üstünde yolcu alan araç sürücüleri ile bu maddenin diğer bentleri hükümlerine uymayan
lar binbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Ayrıca, bütün sorumluluk ve giderler araç işletene ait olmak üzere, fazla yolcular en yakın yerleşim biri
minde indirilir, yolcu taşıması dışında kalan taşıtlar ise gerekli şartlar sağlanıncaya kadar trafikten menedilir. 

Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücüleri ite ilgili kurallar 
MADDE 66. — Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerine aşağıdaki kurallar uygulanır. 
a) Ayrı bisiklet yolu varsa, bisiklet ve motorlu bisikletlerin taşıt yolunda, 
Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin yayaların kullanılmasına ayrılmış yerlerde, 
Bunlardan ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yanyaria, 
Sürülmesi yasaktır. 
b) Bisiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu b'siklet sürenlerin manevra için işaret verme hali dışında 

iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmeleri ve yönetmelikte belirtilen güvenlik 
şartlarına uymaları zorunludur. 

c) Bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosiklet sürücülerinin, sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri 
olmadıkça başka kişileri bindirmeleri ve yönetmelikte belirtilen sınırdan fazla yük taşımaları yasaktır. 

Sürücü arkasında ayrı oturma yeri olan bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerle bir kişiden 
fazlası taşınamaz. 

Bu madde hükümlerine uymayan bisiklet sürücüleri üçyüz lira, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücüleri ise • 
beşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Araç manevralarını düzenleyen kurallar 
MADDE 67. — Manevralarda aşağıdaki kurallar uygulanır. 

• a) Sürücülerin, park yapmış taşıtlar arasından çıkarken veya park yaparken taşıt yolunun sağına veya 
soluna yanaşırken, sağa veya sola dönerken, karayolunu kullananlar için tehlike doğurabilecek ve bunların ha
reketlerini zorlaştıracak şekilde davranmaları yasaktır. 

b) Yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmek veya geriye gitmek yasaktır. İzin verilen haller
de bu manevraları yapacak sürücüler, karayolunu kullananlar için tehlike veya engel yaratmamak zorunda
dır. 

c) Dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde sürücülerin niyetlerini dönüş işaret ışıklan veya kol işareti ile 
açıkça ve yeterli şekilde belirtmesi, işaretlerin manevra süresinde devam etmesi ve biter bitmez sona erdiril
mesi zorunludur. 

Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
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f) Yükün, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çı
karacak şekilde yüklenmesi, 

g) Yükün, her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki 'birşeye takılacak ve sivri 
çıkıntılar hâsıl edecek şekilde yüklenmesi, 

h) Sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırım işa
retleri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yüklenmesi, 

ı) Çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araçların çekilmesi, 
Yasaktır. 
Bu maddenin (a) bendi hükmüne aykırı olarak trafik belgelerinde yazılı taşıma sınırlarını yüzde ona (yüz

de on dahil) kadar aşacak şekilde yük taşıması yaptıkları tespit edilen sürücüler ikibin lira para cezası, yüz
de ondan fazla aşacak şekilde yük taşıması yaptıkları tespit edilen sürücülerle (c) ve (d) bendlerindeki şart
lara uymayan sürücüler ise beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ile onbeş günden kırk güne 
kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Taşıma sınırının üstünde yolcu alan araç sürücüleri ile bu maddenin diğer bentleri hükümlerine uyma
yanlar binbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Ayrıca, bütün sorumluluk ve giderler araç işletenine ait olmak üzere, fazla yolcular en yakın yerleşim 
biriminde 'indirilir, yolcu taşıması dışında kalan taşıtlar ise gerekli şartlar sağlanıncaya kadar trafikten men 
edilir. 

Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücüleri ile ilgili kurallar 
MADDE 66. — Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerine aşağıdaki kurallar uygulanır. 
a) Ayrı bisiklet yolu varsa, bisiklet ve motor'ıı bisikletlerin taşıt yolunda, 
Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletle;;a yıyaların kullanmasına ayrılmış yerlerde, 
Bunlardan ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yanyana, 
Sürülmesi yasaktır. 
b) Bisiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret verme hali dışın

da iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmeleri ve yönetmelikte belirtilen gü
venlik şartlarına uymaları zorunludur. 

c) Bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsin motosiklet sürücülerinin, sürücü arkasında yeterli bı." .»tutma 
yeri olmadıkça başka kişileri bindirmeleri ve yönetmelikte belirtilen sınırdan fazla yük taşımaları yasakür 

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

Bu madde hükümlerine uym-vyan süri'cüleı binbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Araç manevralarını düzenleyen kurallar 
. MADDE 67. — Manevralarda aşağıdaki kurallar uygulanır. 
a) Sürücülerin, park yapmış taşıtlar arasından çıkarken, duraklarken veya park yaparken taşıt yolunun 

sağına veya soluna yanaşırken, sağa veya sola dönerken, karayolunu kullananlar için tehlike doğurabilecek 
ve bunların hareketlerimi zorlaştıracak şekilde davranmaları yasaktır. 

b) Yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmek veya geriye gitmek yasaktır, izin veriıen hal
lerde bu manevraları yapacak sürücüler, karayolunu kullananlar için tehlike veya engel yaratmamak zo
rundadır. 

c) Dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde sürücülerin niyetlerini dönüş işaret ışıkları veya kol işareti ile 
açıkça ve yeterli şekilde belirtmesi, işaretlerin manevra süresinde devam etmesi ve biter bitmez sona erdiril
mesi zorunludur. 

Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler binbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
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BÖLÜM IV 
Yayalar, Hayvanla Çekilen veya Elle Sürülen Araçlarla Hayvan Sürücüleri ve Yarışlar Hakkındaki Kurallar 

Yayaların uyacakları kurallar 

MADDE 68. — Yayaların uyacakları kurallar aşağıda belirtilmiştir. 
a) Yayalar, aşağıda sayılan haller dışında, taşıt yolu bitişiğinde ve yakınında yaya yolu, banket veya 

alan varsa burada yürümek zorundadır. 
1. Yönetmelikte belirtilen tedbirler alınmak şartı ile diğer yayalar için ciddî rahatsızlık verecek boyut

ta eşyaları iten veya taşıyan kişiler ile, taşıt yolunun en sağ şeridinden fazla kısmını işgal etmemek, gece ve 
gündüz görüşün az olduğu hallerde de imkân oranında tek sıra halinde yürümek şartı ile bir yetkili veya gö
revli yönetiminde düzenli şekilde yürüyen yaya kafileleri taşıt yolu üzerinde yürüyebilirler. 

2. Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmaması veya bulunmaması hal
lerinde yayalar, bisiklet trafiğine engel olmamak şartı ile bisiklet yolunda bisiklet yolu yoksa taşıt yolu üze
rinde, imkân oranında taşıt yolu kenarına yakın olmak şartı ile yürüyebilirler. 

3. Her iki tarafın da, yaya yolu ve banket bulunmayan veya kullanılır durumda olmayan iki yönlü tra
fiğin kullanıldığı karayollarında yaya kafileleri dışındaki yayalar, taşıt yolunun sol kenarını izlemek zorundadır. 

b) Taşıt yolunun karşı tarafına geçmek isteyen yayaların taşıt yolunun, yaya ve okul geçidi ile kavşak gi
riş ve çıkışları dışında herhangi bir yerden geçmeleri yasaktır. 

Yayalar, bu yerlerden geçerken; 
1. Yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde, geçitte yayalar için ışıklı işaret varsa bu işaretlere uy

mak, 
2. Geçitte yayalar için ışıklı işaret yoksa ve geçit sadece taşıt trafiği ışıklı işareti veya yetkili kişi tara

fından yönetiliyorsa geçecekleri doğrultu açıldıktan sonra taşıt yoluna girmek, 
3. Işıklı işaret veya yetkili kişilerin bulunmadığı geçitlerde veya kavşaklarda güvenlikleri açısından yak

laşan araçların uzaklık ve hızını gözönüne almak, 
Zorundadırlar. 
Ancak, yüz metre kadar mesafede yaya geçidi veya kavşak bulunmayan yerlerde yayalar, taşıt trafiği için 

engel teşkil etmek şartı ile ve yolu kontrol ederek kendi güvenliklerini sağladıktan sonra en kısa doğrultuda 
ve en kısa zamanda taşıt yolunu geçebilirler. 

c) Yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların, trafiği en
gelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları veya buraları saygısızca kullanmaları 
yasaktır. 

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

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

MADDE 69. — Yerleşim birimleri dışındaki karavolunda, taşıt yolu üzerinde zorunlu haller dışında 
hayvan bulundurmak, karayollarının yasaklanmamış kesimlerinde ise hayvanla çekilen veya elle sürülen araç
ları, hayvanları, hayvan sürülerini ve binek hayvanları "u trafik kurallarına uymadan sürmek ve bunları sür
me yeteneğinden yoksun kimselerin yönetimine vermek 'eya başı boş bırakmak yasaktır. 

Taşıt yolunu kullanmak zorunda olan hayvan sürü ve kümelerini sevk ve idare edenler yönetmelikte be
lirtilen usul ve şartlara uymak zorundadırlar. 

Bu madde hükümlerine uymayanlar bin lira para cefası ile cezalandırılırlar. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yayalar, Hayvanla Çekilen veya Elle Sürülen Araçlarla Hayvan Sürücüleri ve Yarışlar 

Hakkındaki Kurallar 

Yayaların uyacakları kurallar 

MADDE 68. — Yayaların uyacakları kurallar aşağıda belirtilmiştir. 
a) Yayalar, aşağıda sayılan haller dışında, taşıt yolu bitişiğinde ve yakınında yaya yolu, banket veya 

alan varsa burada yürümek zorundadır. 
1. Yönetmelikte belirtilen tedbirler alınmak şartı ile diğer yayalar için ciddî rahatsızlık verecek boyutta v 

eşyaları iten veya taşıyan kişiler ile, taşıt yolunun en sağ şeridinden fazla kısmını işgal etmemek, gece ve 
gündüz görüşün az olduğu hallerde de imkân oranında tek sıra halinde yürümek şartı ile bir yetkili veya gö
revli yönetiminde düzenli şekilde yürüyen yaya kafileleri taşıt yolu üzerinde yürüyebilirler. 

2. Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmaması veya bulunmaması hal
lerinde yayalar, bisiklet trafiğine engel olmamak şartı ile bisiklet yolunda bisiklet yolu yoksa taşıt yolu üze
rinde, imkan oranında taşıt yolu kenarına yakın olmak şartı ile yürüyebilirler. 

3. Her iki tarafında, yaya yolu ve banket bulunmayan veya kullanılır durumda olmayan iki yönlü tra
fiğin kullanıldığı karayollarında yaya kafileleri dışındaki yayalar, taşıt yolunun sol kenarını izlemek zorun
dadır. 

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

Yayalar, bu yerlerden geçerken; 
1. Yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde, geçitte yayalar için ışıklı işaret varsa bu işaretlere 

uymak, 
2. Geçitte yayalar için ışıklı işaret yoksa ve geçit sadece taşıt trafiği ışıklı işareti veya yetkili kişi ta

rafından yönetiliyorsa geçecekleri doğrultu açıldıktan sonra taşıt yoluna girmek, 
3. Işıklı işaret veya yetkili kişilerin bulunmadığı geçitlerde veya kavşaklarda güvenlikleri açısından yak

laşan araçların uzaklık ve hızını göz önüne almak, 
Zorundadırlar. 
Ancak, yüz metre kadar mesafede yaya geçidi veya kavşak bulunmayan yerlerde yayalar, taşıt trafiği 

için bir engel teşkil etmemek şartı ile ve yolu kontrol ederek kendi güvenliklerini sağladıktan sonra en kısa 
doğrultuda ve en kısa zamanda taşıt yolunu geçebilirler. 

c) Yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların, trafiği engel
leyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları veya buraları saygısızca kullanmaları ya
saktır. 

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

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

MADDE 69. — Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, taşıt yolu üzerinde zorunlu haller dışında 
hayvan bulundurmak, karayollarının yasaklanmamış kesimlerinde ise hayvanla çekilen veya elle sürülen 
araçları, hayvanları, hayvan sürülerini ve binek havanlarını trafik kurallarına uymadan sürmek ve bun
ları sürme yeteneğinden yoksun kimselerin yönetimine vermek veya başı boş bırakmak yasaktır. 

Taşıt yolunu kullanmak zorunda olan hayvan sürü ve kümelerini sevk ve idare edenler yönetmelikte be
lirtilen usul ve şartlara uymak zorundadırlar. 

Bu madde hükümlerine uymayanlar binbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
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Yarış ve koşulara ait kurallar, 

MADDE 70. — Yarış ve koşullarda trafi'k güvenliği bakımından aşağıdaki kurallar uygulanır. 
a) Bir îl sınırı içindeki karayolları üzerinde yapılacak yarış ve koşular için o ilin valiliğinden, 
b) Biriden fazla il sınırları içindeki şehirlerarası karayolları üzerinde yapılacak millî ve milletlerarası ya

rış ve koşular için İçişleri Bakanlığından izin alınması zorunludur. 
Bu izin verilirken Bayındırlık Bakanlığından (Karayolları Genel Müdürlüğünün) uygun görüşü alınır. 
İzinsiz yapılan yarış ve koşular görevlilerce derhal durdurulur. 
Yarış ve koşularda trafik güvenliği yönünden uygulanacak usul ve şartlar yönetmelikte gösterilir. 
Bu madde hükümlerine uymayanlar beş'bin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır

lar. 

BÖLÜM - V 
Çeşitli Kurallar 

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ve sürme kurcaları 

MADDE 71. — Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar öncelik sırasıyla şunlardır : 
a) Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar, 
b) İtfaiye araçları, 
c) Hükümlü veya sanığı takip eden veya emniyet ve asayişi 'korumak için acele olay yerine giden zabıta 

araçları, 
d) Bir trafik suçu işleyerek kaçan aracı takip eden veya trafik güvenliğini koruma yahut trafik kazasına el 

koyma amacıyla olay veya kaza yerine gitmekte olan görevlilere ait araçlar, 
e) Alarm sırasında sivil savunma hizmetlerinde görevli bulunan araçlar, 
f) Koruma ile görevli ekiplere ait araçlar, 
Bu araçlar görev halinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir. 
Bu hak, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak:, duyulur ve görünür geçiş üstünlüğü işareti

ni vermek şartı ile kullanılır. 
Bu araçlar, bu Kanun ve yönetmelikte yazılı trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı değildir. 
Bunların birbirleriyle karşılaşmalarında birinin diğe rine göre geçiş üstünlüğü yukarıda yazılı olan sıraya gö

redir. 
Zorunlu olmadığı hallerde geçiş üstünlüğünü kullanmak yasaktır. 
Zorunluluk olmadığı halde ve gereksiz geçiş üstünlüğü hakkını kullanan sürücüler ik'ibin lira para cezası ile 

cezalandırılırlar. 

Ses ve müzik cihazlarının kullanılması 

MADDE 72. — Araçlarda ses ve müzik cihazları kanun ve yönetmelikte gösterilen şartlara uygun olarak 
ve kamunun rahat ve huzurunu bozmayacak şekilde kullanılabilir. Araçlarda her türlü görüntü cihazlarının kul
lanılması yasaktır. 

Bu madde hükmüne uymayan sürücüler bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
Her türlü görüntü cihazları ile, kanun ve yönetmelik te belirtilen şartlara uymayan ses ve müzik cihazları 

araçlardan söktürülür. 
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Yarış ve koşulara ait kurallar 

MADDE 70. — Yarış ve koşularda trafik güvenliği bakımından aşağıdaki kurallar uygulanır. 
a) Bir İl sınırı içindeki karayolları üzerinde yapılacak yarış ve koşular için o ilin valiliğinden, 
b) Birden fazla il sınırları içindeki şehirlerarası karayolları üzerinde yapılacak millî ve milletlerarası yarış 

ve koşular için içişleri Bakanlığından izin alınması zorunludur. Bu izin verilirken Bayındırlık Bakanlığının 
(Karayolları Genel Müdürlüğünün) uygun görüşü alınır. 

izinsiz yapılan yarış ve koşular görevlilerce derhal durdurulur. 
Yarış ve koşularda trafik güvenliği yönünden uygulanacak usul ve şaftlar yönetmelikte gösterilir. 
Bu madde hükümlerine uymayanlar beşbin liradan ortbin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 

BEŞİNCÎ BÖLÜM 

Çeşitli Kurallar 

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ve sürme kuralları 

MADDE 71. — Danışma Meclisi metninin 71 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarının kullanılması 

MADDE 72. — Araçlarda ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları yönetmelikte gösterilen şartlara 
uygun olarak ve kanunun rahat ve huzurunu bozmayacak şekilde kullanılabilir. 

Bu madde hükmüne uymayan sürücüler binbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
Kanun ve yönetmelikte belirtilen şartlara uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürü

cünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazları araçlardan söktürülür. 
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Tedbirsiz ve saygısız araç sürme 

MADDE 73. — Karayolunda araçların gerekli tedbir alınmaksızın ve dikkat göstermeksizin can ve mal 
güvenliğini tehlikeye düşürece'k veya zarar verecek hız ve tarzda veya saygısızca sürülmesi, araçlardan birşey 
atılması veya dökülmesi yasaktır. 

Bu madde hükümlerine uymayanlar binbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Yaya ve okul geçitleri 

MADDE 74i — Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işaretleri bulunmayan, ancak başka bir trafik işareti 
ile belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken bütün sürücüler araçlarını yavaşlatmak ve bu geçitler
de geçen veya geçmek üzere bulunan kişilere ve öğren ilere ilk geçiş hakkını vermek zorundadır. 

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

Okul taşıtları 

MADDE 75. — Okul taşıtlarının «DUR» işaretini yaktıkları hallerde bütün araçların durması zorunlu
dur. 

«DUR» işaretinin sadece öğrencilerin binmeleri veya inmeleri sırasında ve yönetmelikte belirtilen hallerde 
yakılması zorunludur. 

Okul taşıtlarının çalıştırılması şartları, zamanları \L nitelikleri yönetmelikte belirtilir. 
Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler bin lira para cezası ile cezalandırılırlar 

Demiryolu geçitleri 
MADDE 76. — Demiryolu geçitlerinde : 
a) Sürücülerin demiryolu geçitlerini, geçidin durumuna uygun olmayan hızla geçmeleri ışıklı veya sesli 

işaretin vereceği «DUR» talimatına uymamaları, taşıt yolu üzerine indirilmiş veya indirilmekte olan tam ve
ya yarım bariyerler varken geçide girmeleri yasaktır. 

b) Işıklı işaret veya bariyerlerle donatılmamış demiryolu geçitlerini geçmeden önce, sürücülerin durmaları, 
herhangi bir demiryolu aracının yaklaşmamakta olduğuna emin olduktan sonra geçmeleri zorunludur. ' 

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

Çocuk, hasta ve sakat taşıtları, gözleri görmeyen yayalar, yürüyüş kolları 
MADDE 77. — Bu Kanun açısından; 
a) Çocuk, hasta ve sakatlara ait motorsuz taşıtların sürücülerine, yayalarla ilgili hükümler uygulanır. 
b) Gözleri görmeyen ve yönetmelikte gösterilen özel işaret ve benzerlerini taşıyan kişilerin, taşıt yolu üze

rinde bulunmaları halinde, bütün sürücülerin yavaşlamaları ve gerekiyorsa durmaları ve yardımcı olmaları zo
runludur. 

c) Bir yetkili veya görevli yönetimindeki yürüyüş kollan arasından geçmek yasaktır. 
Bu maddenin (b) ve (c) bentlerine uymayan sürücüler bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Sürücülerin ve yolcuların koruyucu tertibat kullanma zorunluluğu 

MADDE 78. — Belirli sürücülerin ve yolcuların, araçların sürülmesi sırasında koruyucu tertibat kullanma
ları zorunludur. 

Kullanma ve yolların özelliği gözetilerek hangi sürücülerin ve yolcuların şehir içi ve şehirler arası yol
larda hangi şartlarda hangi koruyucu tertibatı kullanacakları ve koruyucuların nitelikleri ve nicelikleri yönet
melikte belirtilir. 

Bu madde hükmüne uymayanlardan beşyüz lira para cezası alınır. 
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Tedbirsiz ve saygısız araç sürme 

MADDE 73. — Karayolunda araçların kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek 
şekilde saygısızca sürülmesi, araçlardan bir şey atılması veya dökülmesi yasaktır. 

Bu madde hükümlerine uymayanlar binbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Yaya ve okul geçitleri 

MADDE 74. — Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işaretleri bulunmayan, ancak başka bir trafik işareti 
ile belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken bütün sürücüler araçlarını yavaşlatmak ve bu geçitlerde 
geçen veya geçmek üzere bulunan kişilere ve öğrencilere ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar. 

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

Okul taşıtları 

MADDE 75. — Okul taşıtlarının «DUR» işaretini yaktıkları hallerde bütün araçların durması zorunludur. 
«DUR» işaretinin sadece öğrencilerin binmeleri veya inmeleri sırasında ve yönetmelikte belirtilen hallerde 

yakılması zorunludur. 
Okul taşıtlarının çalıştırılması şartları, zamanları ve nitelikleri yönetmelikte belirtilir. 
Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler binbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Demiryolu geçitleri 
MADDE 76. — Demiryolu geçitlerinde: 
a) Sürücülerin demiryolu geçitlerini, geçidin durumuna uygun olmayan hızla geçmeleri ışıklı veya sesli 

işratein vereceği «DUR» talimatına uymamaları, taşıt yolu üzerine indirilmiş veya indirilmekte olan tam 
veya yarım bariyerler varken geçide girmeleri yasaktır. 

b) Işıklı işaret veya bariyerle donatılmamış demiryo lu geçitlerini geçmeden önce, sürücülerin durmaları, 
herhangi bir demiryolu aracının yaklaşmadığına emin olduktan sonra geçmeleri zorunludur. 

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

Çocuk, hasta ve sakat taşıtları, gözleri görmeyen yayalar, yürüyüş kolları 
MADDE 77. — Bu Kanun açısından; 
a) Çocuk, hasta ve sakatlara ait motorsuz taşıtların sürücülerine, yayalarla ilgili hükümler uygulanır. 
b) Gözleri görmeyen ve yönetmelikte gösterilen öz el işaret ve benzerlerini taşıyan kişilerin, taşıt yolu üze

rinde bulunmaları halinde, bütün sürücülerin yavaşlamaları ve gerekiyorsa durmaları ve yardımcı olmaları 
zorunludur. 

c) Bir yetkili veya görevli yönetimindeki yürüyüş kollan arasından geçmek yasaktır. 
Bu maddenin (b) ve (c) bentlerine uymayan sürücüler binbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Sürücülerin ve yolcuların koruyucu tertibatı kullanma zorunluluğu 

MADDE 78. — Belirli sürücülerin ve yolcuların, araçların sürülmesi sırasında koruyucu tertibat kul
lanmaları zorunludur. 

Kullanma ve yolların özelliği gözetilerek hangi tip araçlarda sürücülerinin ve yolcularının şehir içi ve şehir
lerarası yollarda hangi şartlarda hangi koruyucu tertibatı kullanacakları ve koruyucuların nitelikleri ve nicelikleri 
ile emniyet kemerlerinin hangi araçlarda hangi tarihten itibaren kullanılacağı yönetmelikte belirtilir. 

Bu madde hükmüne uymayanlardan binbeşyüz lira para cezası alınır. 
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Karayolu üzerindeki park yerlerinde ücret almaya yetkililer 

MADDE 79. — Karayolu üzeri park yerindeki araçlar için sadece karayolunun bakımından sorumlu ku
ruluş birimlerince ücret alınabilir. 

Bunlar dışında hiçbir gerçek veya tüzelkişi herhangi bir şekilde para alamaz. Bu park yerleri hiçbir şekilde 
kiralanamaz. 

Park ücreti, alınnıa şekli ve diğer esaslar yönetmelikte belirtilir. 
Bu madde hükmüne uymayanlardan ikibin lira para cezası alınır. 

Diğer kurallar 

MADDE 80. — Trafikle ilgili diğer kurallar ile tehlikeli madde taşıyan araçlar, çeken, çekilen araçlar, kol 
ve grup halinde seyreden araçlar ve hayvan sürüleri, taşıma sınırı ve gabari ölçüleri ile yük ve yolcu taşın
ması ile ilgili diğer kurallar ve şartlar yönetmelikte gösterilir. 

KISIM VII 
Trafik Kazaları 

Trafik kazalarına karışanlar ile ilgili kurallar 

MADDE 81. — Trafik kazalarına karışanlar : 
a) Hareket halinde iseler trafik için ek bir tehlike yaratmayacak şekilde hemen durmak, kaza alanın

da trafik güvenliği için gereken tedbirleri almak, 
b) Kazada ölen, ciddî şekilde yaralanan veya ağır maddî hasar var ise bu kaza trafiği, can ve mal gü

venliğini etkilemiyorsa, sorumluluğun saptanmasında yararlı olacak kanıt ve izler dahil, kaza yerindeki durumu 
değiştirmemek, 

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

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

e) Sürücü, mal sahibi veya ilgili kişilerin bulunmadığı sırada taşıt, araç, eşya veya yüklere zarar veren 
sürücüler, zarar verdikleri taşıt, araç, eşya veya mülkün sahibini veya ilgili kişileri bulmak, ilgilileri bulama
dıkları takdirde durumu tespit etmek ve zarar verilen şey üzerine yazılı bilgi bırakmak, trafik zabıtasına ve
ya ilgili zabıtaya en kısa zamanda bilgi vermek, 

Zorundadırlar. 
Yalnız maddî hasar meydana gelen kazalarda, kazaya dahil kişilerin tümü, yetkili ve görevli kişinin gel

mesine lüzum görmezlerse, bunu yazılı olarak saptamak suretiyle kaza yerinden ayrılabilirler. 
Anlaşma hali dışında maddî hasarlı, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında, zabıtanın iznini almadan 

olay yerinden ayrılan veya (b) bendindeki hükümlere uymayan sürücüler beşbin liradan onbin liraya kadar 
hafif para cezası ve bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezası ile sürücü belgelerinin bir aydan üç aya kadar 
geri alınması cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu maddenin diğer hükümlerine uymayanlardan ikibin lira para cezası alınır. 

Trafik kazalarında yükümlülük 
MADDE 82. — Karayollarında meydana gelecek trafik kazalarına hemen elkonmasını ölü ve yaralıla

rın taşınmasını veya yaralıların tedavisini veya sanıkların yakalanmasını sağlamak için; 
a) Kaza yerinden geçmekte olan veya kazaya karışmış bulunan araçların sürücüleri ilk yardım önlemleri

ni almaya, götürmeleri gerekli olan yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmeye ve en yakın zabıtaya ha
ber vermeye, 
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Karayolu üzerindeki park yerlerinde ücret almaya yetkililer 

MADDE 79. — Karayolu üzeri park yerindeki araç 1ar için sadece karayolunun yapım ve bakımından sorum
lu kuruluş birimlerince ücret alınabilir. 

Park ücreti, alınma şekli ve diğer esaslar yönetme likte belirtilir. 
Bu madde hükmüne uymayanlardan ikibin lira para cezası alınır. 

Diğer kurallar 

MADDE 80. — Danışma Meclisi metninin 80 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ KISIM 
Trafik Kazaları 

Trafik kazalarına karışanlar ile ilgili kurallar 

MADDE 81. — Trafik kazalarına karışanlar: 
/ a) Hareket halinde iseler trafik için ek bir tehlike yaratmayacak şekilde hemen durmak, kaza mahallinde 

trafik güvenliği için gereken tedbirleri almak, 
b) Kazada ölen, yaralanan veya maddî hasar var ise bu kaza trafiği, can ve mal güvenliğini etkilemiyor

sa, sorumluluğun saptanmasında yararlı olacak kanıt ve izler dahil, kaza yerindeki durumu değiştirmemek, 
c) Kazaya karışan kişiler tarafından istendiği takdirde kimliğini, adresini, sürücü ve trafik belgesi ile si

gorta poliçe tarih ve numarasını bildirmek ve göstermek, 
d) Kazayı; yetkili ve görevli memurlara bildirmek bunlar gelinceye kadar veya bunların iznini alma

dan kaza yerinden ayrılmamak, 
e) Sürücüsü, mal sahibi veya ilgili kişilerin bulunmadığı sırada araç, eşya veya yüklere zarar veren sü

rücüler, zarar verdikleri araç, eşya veya mülkün sahibini veya ilgili kişileri bulmak, ilgilileri bulamadıkları 
takdirde durumu tespit etmek ve zarar verilen şey üzerine yazılı bilgi bırakmak, ilgili zabıtaya en kısa za
manda bilgi vermek, 

Zorundadırlar. 
Yalnız maddî hasar meydana gelen kazalarda, kazaya dahil kişilerin tümü, yetkili ve görevli kişinin gel

mesine lüzum görmezlerse, bunu aralarında yazılı olarak saptamak suretiyle kaza yerinden ayrılabilirler. 
Anlaşma hali dışında maddî hasarlı, ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zabıtanın iznini alma

dan olay yerinden ayrılan veya (b) bendindeki hükümlere uymayan sürücüler beşbin liradan onbin liraya 
kadar hafif para cezası ve bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezası ile sürücü belgelerinin bir aydan üç aya 
kadar geri alınması cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu maddenin diğer hükümlerine uymayanlar ikibin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Trafik kazalarında yükümlülük 
MADDE 82. — Karayollarında meydana gelecek trafik kazalarına hemen el konmasını, ölü ve yaralı

ların taşınmasını veya yaralıların tedavisini veya sanıkların yakalanmasını sağlamak için; 
a) Kaza yerinden geçmekte olan veya kazaya karışmış bulunan araçların sürücüleri kaza mahallinde 

ilk yardım önlemlerini almaya ve en yakın zabıtaya veya sağlık kuruluşuna haber vermeye, 
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b) Şehirler arası akaryakıt istasyonlarında, sahipleri veya işletenleri belirlenen standartlara uygun ilk 
yardım malzemesini her an kullanılabilir durumda bulundurmaya, 

e) Tamirhane, servis istasyonu, garaj sahip ve sorumluları; tesislerine, ölüm veya yaralanma ile sonuç
lanan bir kaza geçirmiş dlduğu belli olan veya üzerinde suç belirtisi bulunan bir araç gelince gecikrnekisizm 
zabıtaya haber vermeye ve bunları bir deftere işlemeye, 

Mecburdurlar. 
Bu maddenin (a) bendi hükmüne uymayanlardan ikibin lira para cezası alınır; (b) ve (c) bendi hüküm

lerine uymayanlar, ikibin liradan beşbin liraya kadar hafif para ve on günden iki aya kadar hafif hapis ce
zası ile cezalandırılır. 

Trafik kazalarına el koyma ve bilirkişilik 

MADDE 83. — Trafik kazalarına 
a) Adlî yönden gereği yapılmak üzere mahallî genel zabıtaca, 
b) Kazanın oluşu nedenlerini iz ve delillerini belirleyerek trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek üzere 

de trafik za'bı'tasınca el konulur. 
Trafik zabıtasının bulunmadığı veya ulaşamadığı karayollarında meydana gelen kazalarda trafik kaza 

tespit tutanağı mahallî zabıtaca düzenlenir ve örneği o yerin trafik zabıtasına 'gönderilir. 
Karayollarında meydana gelen ve yalnız maddî hasarlarla sonuçlanan trafik kazalarında tarafların an

laşması hailinde ve fiil başka bir suç oluşturmuyorsa adlî kovuşturma yapılmaz ve Türk Ceza Kanununun 
565 inci maddesi hükmü uygulanmaz. 

Trafik kazalarında yolun trafiğe kapandığı hallerde; 
Trafik zabıtası veya genel zabıta; iz ve delilleri kaybolmayacak şekilde işaretledikten ve gerekli işlemleri 

yaptıktan sonra, karayolunu trafiğe açmaya yetkilidir. 
Karayolunun trafiğe kapanmasına ölümlü ve hayatî tehlike yaratan yaralanmalı kazalar neden olmuş ve 

bu kaza can, mal ve trafik güvenliğini etkiliyor ve başka bir yoldan geçiş verilemiyorsa Cumhuriyet Savcısı
nın gecikeceğinin anlaşılması halinde, gerekli işaretlemeler yapılıp araç ve ölüler kenara alınarak durum bir 
tutanakla tespit edildikten sonra yol trafiğe açılır. 

Trafik zabıtası: Usul kanunlarına göre görevlendirilirse, trafik kazalarında bilirkişilik yapar. 
Trafik kazaları, kaza tahkik memurluğu, .bilirkişilik ve bunlarda aranacak şartlar ile diğer esaslar yönet

melikte gösterilir. 

Trafik kazalarında sürücü kusurlarının tespiti ve asli kusur sayılan haller 

MADDE 84. — Taşıt ve araç sürücüleri trafik kazalarında; 
a) Kırmızı ışıklı trafik işaretlerinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme, 
b) Taşıt giremez trafik işareti bulunan karayoluna veya bölünmüş karayolunda karşı yönden gelen 

trafiğin kullandığı şerit rampa ve bağlantı yollarına girme, 
c) İkiden fazla şeritli taşıt yollarında, karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne 

girme, 
d) Arkadan çarpma, 
e) Geçme yasağı olan yerlerde geçme, 
f) Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma, 
g) Şeride tecavüz etme, 
h) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama,. 
ı) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önreliğine uymama, 
j) Manevraları düzenleyen genel şartlara uyma 
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b) Şehirlerarası akaryakıt istasyonlarında, sahipleri veya işletenleri, belirlenen standartlara uygun ilk 
yardım malzemesini her an kullanılabilir durumda bulundurmaya, 

c) Tamirhane, servis istasyonu, garaj sahip ve sorumluları; tesislerine, ölüm veya yaralanma ile sonuç
lanan bir kaza geçirmiş olduğu belli olan veya üzerinde suç belirtisi bulunan bir araç gelince gecikmeksizin 
zabıtaya haber vermeye ve bunları bir deftere işlemeye, 

Zorunludurlar. 
Bu maddenin (a) bendi hükmüne uymayanlar ikibin lira para cezası ile cezalandırılır; (b) ve (c) bendi 

hükümlerine uymayanlar, ikibin liradan beşbin liraya kadar hafif para ve on günden iki aya kadar hafif 
hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Trafik kazalarına el koyma ve bilirkişilik 

MADDE 83. — Trafik kazalarına, 
a) Adlî yönden gereği yapılmak üzere mahallî genel zabıtaca, 
b) Kazanın oluş nedenlerini iz ve delillerini belirleyerek trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek üzere de 

trafik zabıtasınca el konulur. 
Trafik zabıtasının görevli olmadığı veya bulunmadığı karayollarında meydana gelen kazalarda trafik ka

za tespit tutanağı mahallî genel zabıtaca düzenlenir ve bir örneği o yerin trafik zabıtasına gönderilir. 
Karayollarında meydana gelen ve yalnız maddî hasarla sonuçlanan trafik kazalarında tarafların anlaşma

sı halinde ve fiil başka bir suç oluşturmuyorsa adlî kovuşturma yapılmaz ve Türk Ceza Kanununun 565 inci 
maddesi hükmü uygulanmaz. 

Trafik kazalarında yolun trafiğe kapandığı hallerde; trafik zabıtası veya genel zabıta; iz ve delilleri kay
bolmayacak şekilde işaretledikten ve gerekli işlemleri yaptıktan sonra, karayolunu trafiğe açmaya yetkili
dir. 

Karayolunun trafiğe kapanmasına ölümlü ve hayatî tehlike yaratan yaralanmalı kazalar neden olmuş ve 
bu kaza can, mal ve trafik güvenliğini etkiliyor ve başka bir yoldan geçiş verilemiyorsa Cumhuriyet Savcı
sının gecikeceğinin anlaşılması halinde, gerekli işaretlemeler yapılıp araç ve ölüler kenara alınarak durum 
bir tutanakla tespit edildikten sonra yol trafiğe açılır. 

Trafik zabıtası, Usul kanunlarına göre görevlendirilirse, trafik kazalarında bilirkişilik yapar. 
Trafik kazaları, kaza tahkik memurluğu, bilirkişilik ve bunlarda aranacak şartlar ile diğer esaslar yö

netmelikte gösterilir. 

Trafik kazalarında sürücü kusurlarının tespiti ve aslî kusur sayılan haller 

MADDE 84. — Araç sürücüleri trafik kazalarında; 
a) Kırmızı ışıklı trafik işaretlerinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme, 
b) Taşıt giremez trafik işareti bulunan karayolunaveya bölünmüş karayolunda karşı yönden gelen trafi

ğin kullandığı şerit rampa ve bağlantı yollarına girme, 
c) İkiden fazla şeritli taşıt yollarında, karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne 

girme, 
d) Arkadan çarpma, 
e) Geçme yasağı olan yerlerde geçme, 
f) Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma, 
g) Şeride tecavüz etme, 
h) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, 
ı) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymama, 
j) Manevraları düzenleyen genel şartlara uymama, 
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k) (Yerleşim birimleri dışındaki karayolunun taşıt yolu üzerinde, zorunlu 'haller dışında paırk etme veya 
duraklama ve her durumda gerekli tedbirleri almama, 

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

(Hallerinde aslî kusurlu sayılırlar. 
Ancak, kazada bu hareketlerden herhangi biri, kazaya karışan araç sürücülerinden birden fazlası tarafın

dan yapılmış veya kaza bu hareketler dışında kurallarla, yasaklamalara ve kısıtlamalara, talimatlara uyulma
ması nedenlerinden doğmuşsa, karayolunu kullananlar için kusur oranı yönetmelikte belirtilen esaslara göre 
tespit edilir, 

KISIM - VIII 
Hukukî Sorumluluk ve Sigorta 

BÖLÜM ı- I 
İşletenin Hukukî Sorumluluğu 

İşletenin sorumluluğu 

•MADDE 85. — Bir motorlu aracın karayolunda işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına 
veya bir işeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorcu aracın işleteni bu zarardan sorumlu olur. 

Hareket halinde olmayan bir motorlu aracın sebep olduğu trafik kazasından doğan zarardan işleten so
rumludur. Şukadarki, işletten böyle bir zararın meydana (gelmemesi için, durumun gerektiMiği bütün d'ilkkat 
ve özeni göstermiş bulunduğun/u yahut bu özeni göstermiş olsa bile, zararın doğmasına engel olamayacağını 
ispat ederek sorumluluktan kurtulabilir. 

İşleten, hâkimin takdirine göre, kendi aracının katıldığı bir kazadan sonra yapılan yardım çalışmalarının 
sebep olduğu zararlardan da sorumlu tutulabilir. Ancak, bu durumda işletenin sorumlu kılınabilmesi için, 
kazadan kendisinin sorumlu olması veya yardımın doğrudan doğruya kendisine ya da araçta bulunan yol
culara yapılması gerekir. 

İşleten, aracın sürücüsünün ya da aracın kullanılmasına katılan yardımcı kişilerin kusurundan, kendi 
kusuru gibi sorumludur. 

İsletenin sorumluluktan kurtulması veya sorumluluğun azaltılması 

MADDİE '86. — İşleten, kendisinin veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin küsuru bulunmaksızın 
ve araçtaki bir bozukluk kazayı etkilemiş olmaksızın, kazanın bir mücbir sebepten veya zarar görenin yahut 
bîr üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat ederse sorumluluktan kurtulur. 

Sorumluluktan kurtulamayan işleten, kazanın oluşundan zarar görenin küsurunun bulunduğunu .ispat 
ederse, hâkim, durum ve şartlara göre tazminat miktarını indirebÜlir. 

Genel hükümlerin uygulanması 

MADDE 87. — Yaralanan veya ölen kişi, hatır için karşılıksız taşınmakta ise veya motorlu araç, ya
ralanan veya ölen kişiye hatır için karşılıksız verilmiş bulunuyorsa, işletenin sorumluluğu ve motorlu aracın 
maliki ile işleteni arasındaki ilişkide araca gelen zararlardan dolayı sorumluluk, genel hükümlere tabidir. 

Zarar görenin beraberinde bulunan bagaj ve benzeri eşya dışında araçta taşınan eşyanın uğradığı zarar
lardan dolayı işletenin sorumluluğu da genel hükümlere tabidir. 
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k) Yerleşim birimleri dışındaki karayolunun taşıt yolu üzerinde, zorunlu haller dışında park etme veya 
duraklama ve her durumda gerekli tedbirleri almama, 

1) Park için ayrılmış yerlerde veya taşıt yolu dışında kurallara uygun olarak park edilmiş araçlara çarp
ma j 

Hallerinde aslî kusurlu sayılırlar. 
Ancak, kazada bu hareketlerden herhangi biri, kazaya karışan araç sürücülerinden birden fazlası tara

fından yapılmış veya kaza bu hareketler dışında kurallarla, yasaklamalara, kısıtlamalara ve talimatlara uyul
maması nedenlerinden doğmuşsa, karayolunu kullananlar için kusur oranı yönetmelikte belirtilen esaslara gö
re tespit edilir. 

SEKtZİNCt KISIM 
Hukukî Sorumluluk ve Sigorta 

BİRİNCİ BÖLÜM 
İşletenin Hukukî Sorumluluğu 

İşletenin sorumluluğu 

MADDE 85. — Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin 
zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın işleteni bu zarardan sorumlu olur. 

İşletilme halinde olmayan bir motorlu aracın sebep olduğu trafik kazasından dolayı işletenin sorumlu tu
tulabilmesi için, zarar görenin, kazanın oluşumunda işleten veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere iliş
kin bir kusurun varlığını veya araçtaki bozukluğun kazaya sebep olduğunu ispat etmesi gerekir. 

İşleten, hâkimin takdirine göre, kendi aracının katıldığı bir kazadan sonra yapılan yardım çalışmalarından 
dolayı yardım edenin maruz kaldığı zararlardan da sorumlu tutulabilir. Ancak, bu durumda işletenin sorum
lu kılınabilmesi için, kazadan kendisinin sorumlu olması veya yardımın doğrudan doğruya kendisine veya araç-
da bulunanlara yapılması gerekir. 

İşleten, aracın sürücüsünün veya aracın kullanılmasına katılan yardımcı kişilerin kusurundan, kendi kusuru 
gibi sorumludur. 

işletenin sorumluluktan kurtulması veya sorumluluğun azaltılması 

MADDE 86. — Danışma Meclisi metninin 86 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Genel hükümlerin uygulanması 

MADDE 87. — Danışma Meclisi metninin 87 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Zarar verenlerin birden fazla olması 

MADDE 88. — Bir motorlu aracın katıldığı bir kazada, bir üçüncü kişinin uğradığı zarardan dolayı, 
birden fazla kişi tazminatla yükümlü bulunuyorsa, bunlar müteselsil olarak sorumlu tutulur. 

(Birden fazla kişinin sorumlu olduğu durumlarda, bunlar arasındaki ilişki bakımından zarar, olayın bütün 
şartları değerlendirilerek paylaştırılır, özel durumlar ve 'özellikle araçların işletme tehlikeleri, zararın iç iliş
kide başka türlü paylaştırılmasını haklı göstermedikçe, işletenler, kusurları oranında zarara katlanırlar. 

İşletenler arasında zararın tazmini 

'MADDE 89. — Birden çok motorlu aracın katıldığı bir kazada işletenlerden biri bedensel bir zarara uğ
rarsa, özel durumlar ve özellikle işletme tehlikeleri başka türlü paylaştırmayı haklı göstermedikçe, kazaya 
katılan araçların işletenleri kendilerine düşen kusur oranında, zararı gidermekle yükümlüdürler. 

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

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

Maddî ve manevî tazminat 

MADDE 90. — Maddî tazminatın biçimi ve kapsamı ile manevî tazminat konularında- Borçlar Kanunu
nun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanır. 

BÖLÜM - II 
Sigorta 

Malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorunluluğu 

MADDE 91: — İşletenlerin, bu Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının 
karşılanmasını sağlamak üzere malî sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur. 

Zorunlu malî sorumluluk sigortasına ilişkin primler peşin olarak ödenir. 
Turistlere ait taşıtlarla; milletlerarası çok taraflı veya karşılıklı anlaşmalar kapsamına giren yabancı plakalı 

taşıtların Türkiyede geçerli milletlerarası anlaşmalarla kabul edilmiş sigortaları yoksa, bunlar için zorunlu ma
lî sorumluluk sigortası Türkiye sınırlarına girişleri sırasında yapılır. 

Bu madde hükmüne uymayanlardan- ikibin lira para cezası alınır. 
Zorunlu malî sorumluluk sigortası bulunmayan veya 106 ncı maddeye göre kamu araçları Garanti Fonun

dan yararlanma kaydı olmayan araçlar trafikten men edilirler. 

Zorunlu malî sorumluluk sigortası dışında kalan hususlar 

MADDE 92. — Aşağıdaki hususlar, zorunlu malî sorumluluk sigortası kapsamı dışındadırlar : 
a) işletenin; bu Kanun uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği talepler, 
b) işletenin; eşinin, usul ve füruunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşa

dığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler, 
c) işletenin; bu Kanun uyarınca sorumlu tutulmadığı şeye gelen zararlara ilişkin talepler,. 
d) Bu Kanunun 105 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre zorunlu malî sorumluluk sigortasının teminatı 

altında yapılacak motorlu araç yarışlarındaki veya yarış denemelerindeki kazalardan doğan talepler, 
e) Motorlu araçta taşınan eşyanın uğrayacağı zararlar, 
f) Manevî tazminata ilişkin talepler. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 678) 



— 129 — 

(M. G. K.) 
(İçişleri Komisyonu Metni) 

Zarar verenlerin birden fazla olması 

MADDE 88. — Danışma Meclisi metninin 88 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İşletenler arasında zararın tazmini 

MADDE 89. — Danışma Meçlisi metninin 89 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Maddî ve manevî tazminat 

MADDE 90. — Danışma Meclisi metninin 90 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Sigorta 

Malî sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu 

MADDE 91. — İşletenlerin, bu Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumlulukları
nın karşılanmasını sağlamak,üzere malî sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur. 

Zorunlu malî sorumluluk sigortasına ilişkin primler peşin olarak ödenir. 
Turistlere ait taşıtlarla, milletlerarası çok taraflı veya karşılıklı anlaşmalar kapsamına giren yabancı plakalı 

taşıtların Türkiyede geçerli milletlerarası anlaşmalarla kabul edilmiş sigortalan yoksa, bunlar için zorunlu malî 
sorumluluk sigortası Türkiye sınırlarına girişleri sırasmda yapılır. 

Bu madde hükmüne uymayanlar ikibin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
Zorunlu malî sorumluluk sigortası bulunmayan veya 106 ncı maddeye göre kamu araçları Garanti Fonun

dan yararlanma kaydı olmayan araçlar trafikten men edilirler. 

Zorunlu malî sorumluluk sigortası dışında kalan hususlar 

MADDE 92. — Danışma Meclisi metninin 92 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 678) 



— 130 — 

(Danışma Meclisimin Kabul Ettiği Metin) 

En az sigorta tutqrları 

MAIDDE 93. — Zorunlu malî sorumluluk sigortasının en az tutarları, araçların cinsine göre Ticaret Ba
kanlığınca gerektikçe tespit edilir ve yayınlanır. 

Sigorta sözleşmesinin verilmesi ve işletenin değişmesi halinde yapılacak işlemler 

MADDE 94. — Zorunlu malî sorumluluk sigorta sözleşmesi örneği sigortacı tarafından ilgili tescil kuru
luşuna verilir. 

Sigortalı aracın işleteninin değişmesi halinde, devreden kişi onbeş gün içinde sigortacıya durumu bildirmek 
zorundadır. Sigortacı, işletenin değişmesi halinde, durumu tescil yapan kuruluşa ihbar etmekle yükümlüdür. 
Bu durumda sigortacının sorumluluğu bildirme tarihinden itibaren onbeş gün devam eder. 

Sigortacı sigorta sözleşmesini durumun kendisine tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içinde feshedebilir. 
Sigorta fesih tarihinden onbeş gün sonrasına kadar geçerlidir. 
Sigorta sözleşmesinin feshi halinde sigortacı engeç yedi gün ve sözleşmenin yenilenmemesi halinde sürenin 

bitiminden itibaren en geç üç gün içinde tescili yapan kuruluşa bilgi vermek zorundadır. Aksi halde, sigor
tacının sorumluluğu bu bildirim yapılıncaya kadar devam eder. 

Bu madde hükmüne uymayanlardan bin lira para cezası alınır. 

Tazminatın azaltılması veya kaldırılması sonucunu doğuran haller 

MADDE 95. — Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve 
tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller zarar görene karşı 
ileri sürülemez;. 

Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre, tazmi
natın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda sigorta ettirene başvurabilir, 

Zarar görenlerin çokluğu , 

MADDE 96. — Zarar görenlerin tazminat alacakları, sigorta sözleşmesinde öngörülen sigorta tutarından 
fazla ise zarar görenlerden her birinin sigortacıya karşı yöneltebileceği tazminat talebi, sigorta tutarının tazmi
nat alacakları toplamına olan oranına göre indirime tabi tutulur. 

Başka tazminat taleplerinin bulunduğunu bilmeksizin zarar görenlerden birine veya birkaçına kendilerine 
düşecek olandan daha fazla ödemede bulunan iyiniyetli sigortacı, yaptığı ödeme çerçevesinde, diğer zarar gö
renlere karşı da borcundan kurtulmuş sayılır. 

Doğrudan doğruya talep ve dava hakkı 
MADDE 97. — Zarar gören, zorunlu malî sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde doğrudan doğ

ruya sigortacıya karşı talepte bulunabileceği gibi dava da açabilir. 

Tedavi giderlerinin ödenmesi 
MADDE 98. — Motorlu araçların sebep oldukla;ı kazalarda yaralanan kimselerin ilk yardım, muayene 

ve kontrol veya bu yaralanmadan ötürü ayakta, klinikte, hastane ve diğer yerlerdeki tedavi giderleri ile tedavi
nin gerektirdiği diğer giderleri aracın zorunlu malî sorumluluk sigortasını yapan sigortacı başvurma tarihin
den itibaren sekiz iş günü içinde ve zorunlu malî sorumluluk sigortası sınırları kapsamında öder. 

Birden çok aracın karıştığı bir trafik kazasında, zarar gören kişiler, araçların sigortacılarından herhangi biri
ne veya aracın yararlandığı Kamu Araçları Garanti Fonuna başvurarak zararın giderilmesini isteyebilirler. Gi
derleri ödeyen sigortacı veya. Garanti Fonu, ödediği miktarın sorumluluk oranlarına göre paylaşılmasını diğer-
lerinden talep edebilir. 
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En az sigorta tutarları 

MADDE 93. — Danışma Meclisi metninin 93 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sigorta sözleşmesinin verilmesi ve işletenin değişmesi halinde yapılacak işlemler 

MADDE 94. — Zorunlu malî sorumluluk sigorta sözleşmesi örneği sigortacı tarafından ilgili tescil ku
ruluşuna verilir. 

Sigortalı, aracın işleteninin değişmesi halinde, devreden kişi onbeş gün içinde sigortacıya durumu bildirmek 
zorundadır. Sigortacı, işletenin değişmesi halinde, durumu tescil yapan kuruluşa ihbar etmekle yükümlüdür. Bu 
durumda sigortacının sorumluluğu bildirme tarihinden itibaren onbeş gün devam eder. 

Sigortacı sigorta sözleşmesini durumun kendisine tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içinde feshedebilir. 
Sigorta fesih tarihinden onbeş gün sonrasına kadar geçerlidir. 
Sigorta sözleşmesinin feshi halinde sigortacı enğeç yedi gün ve sözleşmenin yenilenmemesi halinde sürenin 

bitiminden itibaren en geç üç gün içinde tescili yapan kuruluşa bilgi vermek zorundadır. Aksi halde, sigor
tacının sorumluluğu bu bildirim yapılıncaya kadar def/am eder. 

Bu madde hükmüne uymayanlar binbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Tazminatın azaltılması veya kaldırılması sonucunu doğuran haller 

MADDE 95. — Danışma Meclisi metninin 95 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Zarar görenlerin çokluğu , 

MADDE 96, — Danışma Meçlisi metninin 96 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir, 

Doğrudan doğruya talep ve dava hakkı 
MADDE 97. — Danışma Meclisi metninin 97 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tedavi giderlerinin ödenmesi 
MADDE 98. — Danışma Meclisi metninin 98 inci maddesi aynen kabul edilmiştir, 
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Zarara sebep olan aracın bilinmemesi veya geçerli bir zorunlu malî sorumluluk sigortasının bulunmaması 
veya sigortacının iflas etmesi veya çalınan aracın işleteninin sorumlu tutulamaması hallerinde-, birinci fıkrada 
belirtilen giderler, 108 inci maddede öngörülen Garanti Fonu tarafından ödenir. 

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

Tazminat ve giderlerinin ödenmesi 

MADDE 99. — Sigortacılar, hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin tespit tutanağı veya bilirkişi raporunu, 
sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine ilettiği tarihten itibaren sekiz iş günü içinde zorunlu malî so
rumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarları hak sahibine ödemek zorundadırlar. 

ödemeyi yapan sigortacı, ödenen miktarın sorumluluk oranlarında paylaşılmasını diğer sigortacılardan va
zıh olarak talep eder. Diğer sigortacılar talep tarihinden itibaren sekiz iş günü içinde kendilerine düşen miktarı 
talepte bulunana öder. 

Bu madde hükmüne uymayan sigortacılar onbin liradan otuzbin liraya kadar hafif para cezası ile cezalan
dırılırlar. . 

^İhtiyarî malî sorumluluk sigortasına uygulanacak hükümler 

MADDE 100. — Bu Kanunun sorumluluğun kaldırılması veya tazminatın azaltılmasına ilişkin 95 inci 
maddesi, doğrudan doğruya talep ve dava hakkına ilişkin 97 nci maddesi ve zamanaşımına ilişkin 109 uncu 
maddesi ihtiyarî malî sorumluluk sigortasında da uygulanır. 

Sigorta sözleşmesi yapmaya yetkili sigorta şirketleri ve sigorta yapma zorunluluğu 

MADDE 101. — Bu Kanunda öngörülen zorunlu malî sorumluluk sigortası Türkiye'de kaza sigortası da
lında çalışmaya yetkili olan sigorta şirketleri tarafından yapılır. Bu sigorta şirketleri zorunlu malî sorumluluk 
sigortasını yapmakla yükümlüdürler. 

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

BÖLÜM - III 
Özel Durumlar 

Motorlu araç römorkları 

MADDE 102. — Bir römorkun veya yarı römorkun veya çekilen bir aracın sebep olduğu zarardan dolayı, 
çekicinin işleteni, motorlu aracı işletenin sorumluluğuna ilişkin hükümlere göre sorumlu tutulur. Çekilen 
araçla ilgili olarak sorumluluk genel hükümlere tabidir. 

Çekicinin sorumluluk sigortası, çekiciyi işletenin, römorkun sebep olduğu zarardan dolayı sorumluluğunu 
da kapsar. 

insan taşımada kullanılan römorklar, römork için ek bir sorumluluk sigortası yaptırılarak tüm katarın en 
az zorunlu malî sorumluluk sigortası tutarlarının kapsamına girmesi sağlanmadıkça trafiğe çıkarılamaz. 

Motorsuz taşıtlar ve motorlu bisiklet 

MADDE 103. — Motorsuz taşıtlar ile motorlu bisiklet sürücülerinin hukukî sorumluluğu genel hüküm
lere tabidir. 
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Tazminat ve giderlerin ödenmesi 

MADDE 99. — Danışma Meclisi metninin 99 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İhtiyarî malî sorumluluk sigortasına uygulanacak hükümler 

MADDE 100. — Danışma Meclisi metninin 100 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sigorta sözleşmesi yapmaya yetkili sigorta şirketleri ve sigorta yapma zorunluluğu 

MADDE 101. — Danışma Meclisi metninin 101 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Özel Durumlar 

Motorlu araç römorkları 

MADDE 102. — Danışma Meclisi metninin 102 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Motorsuz taşıtlar ve motorlu bisiklet 

MADDE 103. — Danışma Meclisi metninin 103 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Motorlu araçlarla ilgili meslekî faaliyette bulunanlar 

MADDE 104. — Motorlu araçlarla ilgili meslekî faaliyette bulunan teşebbüslerin sahibi, gözetim, ona
rım, bakım, alım - satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile ya da benzeri bir amaçla kendisine bırakılan 
bir motorlu aracın karayolunda sebep olduğu zararlardan dolayı, işleten gibi sorumlu tutulur. Aracın işleteni 
ve araç için sorumlu malî sorumluluk sigortası yapan sigortacısı bu zararlardan sorumlu değildir. 

Yukarıda yazılı teşebbüs sahipleri ile motorlu araç üretenler, kendilerine ait olan ve kendilerine bırakılan 
motorlu araçların tümünü kapsamak üzere esasları Ticaret Bakanlığınca tespit edilecek bir zorunlu malî so
rumluluk sigortasını yaptırmaya mecburdurlar. 

işletenin sorumluluk sigortasına ilişkin hükümler, burada da uygulanır. 
Motorlu araçları meslekî veya ticarî amaçlar için elinde bulunduran teşebbüs sahipleri bu araçların yö

netmelikte gösterilecek biçimde bir defterini tutmakla yükümlüdürler. 
Bu madde hükümlerine uymayan teşebbüs sahipleri hakkında onbin liradan otnzbin liraya kadar hafif 

para cezası hükmolunur. 

Yarışlar 

MADDE 105. — Yarış düzenleyicileri, yarışa katılanların veya onlara eşlik edenlerin araçları ile göste
ride kullanılan diğer araçların sebep olacakları zararlardan dolayı motorlu araç işletenin sorumluluğuna iliş
kin hükümler uyarınca sorumludurlar. 

Yarışçıların veya onlarla birlikte araçta bulunanların uğrayacakları zararlarla, gösteride kullanılan araçla
rın uğradıkları zararlardan dolayı sorumluluk genel hükümlere tabidir. 

Yarış düzenleyicilerinin, yarışa katılanların ve yardımcı kişilerin yarış esnasında üçüncü kişilere karşı olan 
sorumluluklarını karşılamak üzere bir sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur. 'Bu gibi yarışlara izin ver
meye yetkili olan makamın talebi üzerine Ticaret Bakanlığı durum ve şartlara göre en az sigorta tutarlarını 
belirlemekle görevlidir. Motorlu araçlar için yapılacak sigortalarda en az sigorta tutarları zorunlu malî sorum
luluk sigortasındaki tutarlardan az olamaz. Bu Kanunun zarar görenin doğrudan doğruya sigortacıyı dava ede
bilmesine ilişkin 97 nci mddesi hükümleri ile zarar görenlerin birden çok olması haline ilişkin 96 ncı maddesi 
hükümleri burada uygulanır. 

Yetkili makamdan izin alınmaksızın düzenlenen bir yarışta vuku bulan zararlar, zarara sebep olan motorlu 
aracın sorumluluk sigortacısı tarafından karşılanır. Böyle bir durumda, sigortacı, yarış için özel bir sigortanın 
yapılmamış olduğunu bilen veya gerekli özenin gösterilmesi halinde bilebilecek olan işleten yahut işletenlere 
rücu edebilir. 

Bu madde hükümleri, ortalama hızı saatte enaz elli kilometrenin üstünde olan ya da ulaşılacak hıza göre 
değerlendirilme yapılması öngörülen motorlu araç veya bisiklet sporu gösterilerinde uygulanır. Bu hükümler 
yarış güzergahının diğer trafiğe kapatılması halinde de geçerlidir. Bakanlar Kurulu, bu madde hükümlerinin, 
başka yarışlar bakımından da uygulanmasına karar verebilir. 

Devlete ve kamu tüzelkişilerine ait araçlar 
MADDE 106. — Genel ve katma bütçeli kuruluşlara, il özel idareleri ve belediyelere ve kamu iktisadî 

teşebbüslerine ve kamu kuruluşlarına ait motorlu araçların sebep oldukları zararlardan dolayı, bu Kanunun 
işletenin hukukî sorumluluğuna ilişkin hükümleri uygulanır. Sözü geçen kuruluşlar, üçüncü kişilere gelen za
rarı karşılamak üzere zorunlu malî sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlü değildirler. 

Söz konusu araçların sebep oldukları zararların karşılanması amacıyla Maliye Bakanlığı tarafından bir «Ka
mu Araçları Garanti Fonu» oluşturulur ve fona tahsis edilen tutar bloke edilir. 

Kamu Araçları Garanti Fonunun miktarı, ilgili kuruluşların fona yapacakları katkılar ile Fon tarafından ya
pılacak ödemeler, bu Kanuna göre, yürürlüğe girişinden itibaren en geç bir yıl içinde Ticaret Bakanlığının gö
rüşü alınarak Maliye Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikte belirtilir. 
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Motorlu araçlarla ilgili meslekî faaliyette bulunanlar 

MADDE 104. — Motorlu araçlarla ilgili meslekî faaliyette bulunan teşebbüslerin sahibi, gözetim, onarım, 
bakım, alım - satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla kendisine bırakılan bir mo
torlu aracın karayolunda sebep olduğu zararlardan dolayı, işleten gibi sorumlu tutulur. Aracın işleteni ve araç 
için zorunlu m'alî sorumluluk sigortası yapan sigortacısı bu zararlardan sorumlu değildir. 

Yukarıda yazılı teşebbüs sahipleri kendilerine bırakılan motorlu araçların tümünü kapsamak üzere esas
ları Ticaret Bakanlığınca tespit edilecek bir zorunlu malî sorumluluk sigortası yaptırmaya mecburdurlar. 

İşletenin sorumluluk sigortasına ilişkin hükümler, burada da uygulanır. 
Motorlu araçları meslekî veya ticarî amaçlar için elinde bulunduran teşebbüs sahipleri bu araçların yö

netmelikte gösterilecek biçimde bir defterini tutmakla yükümlüdürler. 
Bu madde hükümlerine uymayan teşebbüs sahipleri onbin liradan otuzbin liraya kadar hafif para cezası 

ile cezalandırılır. 

Yarışlar 

MADDE 105. — Yarış düzenleyicileri, yarışa katılanların veya onlara eşlik edenlerin araçları ile gösteride 
kullanılan diğer araçların sebep olacakları zararlardan dolayı motorlu araç işleteninin sorumluluğuna ilişkin 
hükümler uyarınca sorumludurlar. 

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

Yarış düzenleyicilerinin, yarışa katılanların ve yardımcı kişilerin yaraş esnasında üçüncü kişilere karşı olan 
sorumluluklarını karşılamak üzere bir sorumluluk sigortası yaptırmalara zorunludur. Bu gibi yarışlara izin ver
meye yetkili olan makamın talebi üzerine Ticaret Bakanlığı durum ve şartlara göre en az sigorta tutarlarını be
lirlemekle görevlidir. Motorlu araçlar için yapılacak sigortalarda en az sigorta tutarları zorunlu malî so
rumluluk sigortasmdaki tutarlardan az olamaz. Bu kanunun zarar görenin doğrudan doğruya sigortacıyı dava 
edebilmesine ilişkin 97 nci maddesi hükümleri ile zarar görenlerin birden çok olması haline ilişkin 96 ncı mad
desi hükümleri burada da uygulanır. 

Yetkili makamdan izin alınmaksızın düzenlenen bir yarışta vukubulan zararlar, zarara sebep olan motor
lu aracın sorumluluk sigortacısı tarafından karşılanır. Böyle bir durumda, sigortacı, yarış için özel bir sigor
tanın yapılmamış olduğunu bilen veya gerekli özenin gösterilmesi halinde bilebilecek olan işleten yahut iş
letenlere rücu edebilir. 

Bu madde hükümleri, ortalama hızı saatte en az elli kilometrenin üstünde olan veya ulaşılacak hıza göre 
değerlendirilme yapılması öngörülen motorlu araç veya bisiklet sporu gösterilerinde uygulanır. Bu hükümler 
yarış güzergâhının diğer trafiğe kapatılması halinde de geçerlidir. Bakanlar Kurulu, bu madde hükümlerinin, 
başka yarışlar bakımından da uygulanmasına karar verebilir. 

Devlete ve kamu tüzelkişilerine ait araçlar 
MADDE 106. — Genel ve katma bütçeli kuruluşlara, il özel idareleri ve belediyelere ve kamu iktisadî 

teşebbüslerine ve kamu kuruluşlarına ait motorlu araçların sebep oldukları zararlardan dolayı, bu Kanunun 
işletenin hukukî sorumluluğuna ilişkin hükümleri ı/ygulanır. Bu kuruluşlar, üçüncü kişilere gelen zararı kar
şılamak üzere zorunlu malî sorumluluk sigortas/ yaptırmakla yükümlü değildirler. 

Birinci fıkra kapsamındaki araçların sebep oldukları zararların karşılanması amacıyla Maliye Bakanlığı ta
rafından bir «Kamu Araçları Garanti Fonu» oluşturulur ve fona tahsis edilen tutar bloke edilir. 

Kamu Araçları Garanti Fonunun miktarı, ilgili kuruluşların fona yapacakları katkılar ile Fon tarafından 
yapılacak ödemeler, bu Kanuna göre, yürürlüğe girişinden itibaren en geç bir yıl içinde Ticaret Bakanlığının 
görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikte belirtilir. 
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Zarar görene kamu araçları «Garanti Fonu» ndan yapılacak ödemeler, bu Kanunda öngörülen en az sigor
ta tutarlarının altında olamaz. 95 inci maddenin 2 nci fıkrası hükmü fondan yapılacak ödemeler hakkında da 
uygulanır. 

Çalınan veya gaspedilen araçlarda sorumluluk 

MADDE 107. — Bir motorlu aracı kullanmak amacıyla çalan veya gaspeden kimse işleten gibi sorumlu 
tutulur. Yolculuğun başında aracın çalınmış veya gaspedilmiş olduğunu bilen veya gereken özen gösterildiği 
takdirde öğrenebilecek durumda olan aracın sürücüsü de onunla birlikte müteselsileh sorumludur. İşleten, 
kendisinin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerden birinin, aracın çalınmasında veya gaspedilmesinde 
kusurlu olmadığını ispat ederse, sorumlu tutulamaz. İşleten sorumlu olduğu durumlarda diğer sorumlulara rü-
cu edebilir. 

Aracın çalındığını veya gaspedildiğini bilerek binen yolculara karşı sorumluluk, genel hükümlere tabidir. 
Çalınmış veya gaspedilmiş motorlu araç bir olaya sebep olmuş ise, işleten de sorumlu değilse kişiye gelen 

zararlar, 108 inci madde uyarınca Garanti Fonu tarafından karşılanır. 

BÖLÜM - IV 
Garanti Fonu 

Garanti fonu 

MADDE 108. — Bu Kanuna göre, zorunlu malî sorumluluk sigortasına talbi motorlu araçların sebep 
olacakları zararların, aşağıdaki durumlarda işletenin sorumluluğuna ilişkin kurallar uyarınca ve zorunlu si
gorta tazminatı sınırları içinde karşılanması amacıyla, Ticaret Bakanlığı tarafından bir Garanti Fonu oluş
turulur. 

Garanti Fonuna aşağıdaki durumlarda başvurulur : 
a) Kazayı yapan motorlu aracın tespit edilememesi durumunda kişiye gelen zararlar için; 
b) Zorunlu malî sorumluluk sigortası yaptırılmak sızın trafiğe çıkarılan motorlu aracın kiş'iye verdiği za

rarlar için; 
c) Kazanın vükubulduğu sırada, zorunlu malî sorumluluk sigortasını yapan sigortacının iflası halinde, 

'kişiye ve herhangi bir şeye gelen zararlar için; 
d) 107 nci maddenin son fıkrasında öngörülen durumlar için, 
Kazaya sebep olan- aracın işleteninin, sonradan bulunması halinde garanti fonu ona ve sigortacısına rücu 

edebilir, diğer durumlarda da garanti fonunun sorumlulara başvurma ve sigortacının iflas masasına katılma 
hakları saklıdır. 

Fonun gelirleri : Her yıl sigorta şirketlerince zorun lu malt sorumluluk sigortası için tahsil edilen safi prim
lerin % l'i ile sigorta yaptıranların safi primin % 2,si oranında sigorta şirketine ayrıca ödeyecekleri ka
tılma paylarından oluşur. 

Sigorta şirketleri; kendilerine ait katılma paylarını her yıl mayıs ayı sonuna kadar, sigorta yaptıranlardan 
tahsil ettikleri katılma paylarını ise ertesi ayın sonuna kadar fon hesabına yatırırlar. 

Sözü edilen katılma paylarını zamanında veya tam' olarak fon hesabına yatırmayan sigorta şirketleri ya-
tırmadikları meblağ üzerinden her ay için garanti fonuna yüzde on gecikme faizi öderler ve ayrıca onbin li
radan otuz bin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu fonun kuruluşuna, işleyişine, fondan yapılacak ödemelere ve diğer hususlara ilişkin esaslar, Ticaret 
Bakanlığı koordinatörlüğünde, İçişleri, Maliye, Bayın dirlik, Ulaştırma ve Ticaret Bakanlıklarınca müştereken 
hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir. 
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Zarar görene «Kamu Araçları Garanti Fonu» ndan yapılacak ödemeler, bu Kanunda öngörülen en az 
sigorta tutarlarının altında olamaz. 95 inci maddenin 2 nci fıkrası hükmü Fondan yapılacak ödemeler hak
kında da uygulanır. 

Çalınan veya gasbedilen araçlarda sorumluluk 

MADDE 107. — Bir motorlu aracı çalan veya gasbeden kimse işleten gibi sorumlu tutulur. Aracın ça
lınmış veya gasbedilmiş olduğunu bilen veya gereken özen gösterildiği takdirde öğrenebilecek durumda olan 
aracın sürücüsü de onunla birlikte müteselsilen sorum ludur. İşleten, kendisinin veya eylemlerinden sorumlu 
olduğu kişilerden birinin, aracın çalınmasında veya gas bedilmesinde kusurlu olmadığını ispat ederse, sorumlu 
tutulamaz. İşleten, sorumlu olduğu durumlarda diğer sorumlulara rücu edebilir. 

Aracın çalındığını veya gasbedildiğini bilerek binen yolculara karşı sorumluluk, genel hükümlere tabidir. 
Çalınmış veya gasbedilmiş motorlu araç bir olaya sebep olmuş ise, işleten de sorumlu değilse kişiye gelen 

zararlar, 108 inci madde uyarınca Garanti Fonu tarafından karşılanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Garanti Fonu 

Garanti Fonu 

MADDE 108. — Bu Kanuna göre, zorunlu malî sorumluluk sigortasına tabi motorlu araçların sebep ola
cakları zararların, aşağıdaki durumlarda işletenin sorumluluğuna ilişkin kurallar uyarınca ve zorunlu sigorta 
tazminatı sınırları içinde karşılanması amacıyla, Ticaret Bakanlığı tarafından bir Garanti Fonu oluşturulur. 

Garanti Fonuna aşağıdaki durumlarda başvurulur: 
a) Kazayı yapan motorlu aracın tespit edilememe si durumunda kişiye gelen zararlar için; 
b) Zorunlu malî sorumluluk sigortası yaptırılmak sızın trafiğe çıkarılan motorlu aracın kişiye verdiği za

rarlar için; 
c) Kazanın vukubulduğu sırada, zorunlu malî sorumluluk sigortasını yapan sigortacının iflası halinde, 

kişiye ve herhangi bir şeye gelen zararlar için; 
d) 107 nci maddenin son fıkrasında öngörülen durumlar için, 
Kazaya sebep olan aracın işleteninin sonradan bulunması halinde garanti fonu, işletene ve sigortacısına 

rücu edebilir, diğer durumlarda da garanti fonunun sorumlulara başvurma ve sigortacının iflas masasına 
katılma hakları saklıdır. 

Fonun gelirleri; her yıl sigorta şirketlerince zorunlu malî sorumluluk sigortası için tahsil edilen safî prim
lerin % l'i ile sigorta yaptıranların safî primin % 2'si oranında sigorta şirketine ayrıca ödeyecekleri katılma 
paylarından oluşur. 

Sigorta şirketleri; kendilerine ait katılma paylarını her yıl şubat ayı sonuna kadar, sigorta yaptıranlardan 
tahsil ettikleri katılma paylarını ise ertesi ayın sonuna kadar fon hesabına yatırırlar. 

Sözü edilen katılma paylarını zamanında veya tam olarak fon hesabına yatırmayan sigorta şirketleri ya-
tırmadıkları meblağ üzerinden her ay için garanti fonuna yüzde on gecikme faizi öderler, ve ayrıca onbin 
liradan otuzbin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu fonun kuruluşuna, işleyişine, fondan yapılacak ödemelere ve diğer hususlara ilişkin esaslar, Ticaret Ba
kanlığı koordinatörlüğünde, İçişleri, Maliye, Bayındırlık ve Ulaştırma bakanlıklarınca müştereken hazırlana
cak bir yönetmelikte gösterilir. 
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BÖLÜM - V 
Orta'k Hükümler 

Zammı aşımı 

MAIDDE 109. — Motorlu araç kazalarından doğan maddî zararların tazminine ilişkin talepler, zarar gö
renin, zararı ve tazminaıt yükümlüsünü öğrendiği tarihten başilayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden 
başilayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar. 

Dava, cezayı gere'ktiiren bir fiilden doğar ve ceza Kanunu bu fiil için daha uzun bir zaman aşımı süresi 
öngörmüş bulunursa, bu süre, maddî tazminat talepleri için de geçerlidir. 

Zaimanaşımı, tazminat yükümlüsüne karşı kesilirse, sigortacıya karşı da kesilmiş olur. Sigortacı bakımın
dan kesilen zaman aşımı, tazminaıt yükümlüsü bakımından da kesilmiş sayılır. 

Motorlu araç kazalarında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları, kendi yükümlülüklerini 
tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak iki yılda zamanaşımı
na uğrar. 

Diğer hususlarda, genel hükümler uygulanır. 

Yetkili mahkeme 

MADDE 110. — Motorlu araç kazalarından dolayı hukukî sorumluluğa ilişirin davalar, sigortacının mer
kez veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acentanın bulunduğu yer mahkemelerinden birinde açı
labileceği gibi, kazanın vulkubulduğu yer mahkemesinde de açılabilir. 

Sorumluluğa ilişkin anlaşmalar 

MADDE 111. — Bu Kanunla öngörülen hukukî sorumluluğu kaldıran ya da daraltan anlaşmalar geçer
sizdir. 

Tazminat miktarlarına iliş'kin olup da, yetersiz veya fahiş olduğu açıkça belli olan anlaşmalar veya uz
laşmalar yapıldıkları tarihten başlayarak iki yıl içinde irital edilebilir. 

KISIM - IX 
Adlî Kovuşturma - Cezaların Uygulanması 

BÖLÜM - I 
Adlî Kovuşturma 

Bu kanundaki suçlarla ilgili davalara bakacak mahkemeler ve yetkileri 

MADDE 112. — Bu Kanundaki; hafif para cezasını veya bununla birlikte hafif hapis cezasını, belgelerin 
geri alınması ve iptali cezasını veya işyerlerinin kapatılması cezasını gerektiren suçlarla ilgili davalara tra
fik mahkemelerinde, bunların bulunmadığı yerlerde yetki verilen Sulh Ceza Mahkemelerinde bakılır. 

Bu Kanunda yazılı suçları işleyenler hakkında duruşmalar, 3005 sayılı Meşhut Suçları Muhakeme 
Usulü Hakkındaki Kanunun 1 inci maddesinin (A) ben dindeiki yer ve aynı Kanunun 4 üncü maddesindeki za
man kayıtlarına bakılmaksızın sözü edilen Kanun hükümlerine göre yapılır. 

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

Bu Kanuna göre görülen davalar, diğer kanunlara göre görülen davalarla birleştirilemez. Bu Kanunun 
uygulanmasında, suçun tekrarından söz edilen maddele ı inin dışında tekerrür hükümleri uygulanmaz. 

Bu Kanuna göre verilen hükümler diğer kanunlara göre; diğer kanunlara göre verilen hükümler bu Ka
nuna göre işlenen suçlarda tekerrüre esas olmaz. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 678) 



— 139 — 

(M. G. K.) 
(tçişleri Komisyonu Metnii) 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Ortak Hükümler 

Zamanaşımı 

MADDE 109. — Danışma Meclisi metninin 109 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yetkili mahkeme 

MADDE 110. — Danışma Meclisi metninin 110 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sorumluluğa ilişkin anlaşmalar 

MADDE 111. — Bu Kanunla öngörülen hukukî sorumluluğu kaldıran veya daraltan anlaşmalar geçer
sizdir. 

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

DOKUZUNCU KISIM 
Adlî Kovuşturma ve Cezaların Uygulanması 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Adlî Kovuşturma 

Bu Kanundaki suçlarla ilgili davalara bakacak mahkemeler ve yetkileri 

MADDE 112. — Bu Kanundaki; hafif para cezasını veya bununla birlikte hafif hapis cezasını, belgelerin 
geri alınması ve iptali cezasını veya işyerlerinin kapatılması cezasını gerektiren suçlarla ilgili davalara trafik 
mahkemelerinde, bunların bulunmadığı yerlerde yetki verilen sulh ceza mahkemelerinde bakılır. 

Bu Kanunda yazılı suçları işleyenler hakkındaki duruşmalar, 3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usu
lü Hakkındaki Kanunun 1 inci maddesinin (A) bendindeki yer ve aynı Kanunun 4 üncü maddesindeki zaman 
kayıtlarına bakılmaksızın sözü edilen kanun hükümlerine göre yapılır. 

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

Bu Kanuna göre görülen davalar, diğer kanunlara göre görülen davalarla birleştirilemez. 
Bu Kanunun uygulanmasında, suçun tekrarından söz edilen maddelerinin dışında tekerrür hükümleri uygu

lanmaz. 
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Bu Kanunda yer alan «Suçun Tekrarından» malfcsat, daha önce verilmiş hükmün kesinleşme tarihinden iti
baren bir yıl içinde aynı suçun tekrar işlenmesidir. 

Askerî araçları süren kişiler ile asker kişilerin bu Kanunda yazılı suçlarla ilgili davalarına da bu mah
kemelerde bakılır. 

Askerî görev ve hizmetlerin yürütülmesi sırasında askerî araç sürücülerinin asiker kişilere karşı işledik
leri trafik kazaları ile ilgili suçlarda 353 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. 

Bu Kanunun; hafif para cezası veya hafif para cezası ile birlikte hafif hapis cezası yanında veya tek başına 
belgelerin geri alınması, iptali veya işyerlerinin kapatılması cezası öngörülmüş olan maddelerindeki suçlarda, 
Türk Ceza Kanununun 7.1.1981 tarihli ve 2370 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile değiştirilen 119 uncu mad
desindeki «Kanun Maddesinde ayrıca bir meslek veya sanatın tatili cezasının bulunması bu madde hükmü
nün uygulanmasına engel olmaz» hükmü uygulanmaz. 

Duruşmasız olarak bakılacak davalar 

MADDE 113. — Trafik mahkemeleri ile yetki verilen Sulh Ceza Hahkemelerinde, sadece sürücü belgele
rinin geçici olarak geri alınması cezasını gerektiren davalara duruşmasız bakılabilir. 

BÖLÜM - II 
Cezaların Uygulanması 

Suç ve ceza tutanağı 

MADDE 114. — Trafik suçu işleyenler hakkındaki suç veya ceza tutanağı trafik zabıtası veya yetkili ve 
görevli kişilerce düzenlenir. . 

Birkaç trafik suçunun bir arada işlenmesi halinde her suç için ayrı ceza uygulanır. 
Dört nüsha olarak düzenlenen tutanağın bir örneği yerinde ilgiliye verilir. İkinci örnek Emniyet Genel 

Müdürlüğü Merkez Birimine postalanır. 
Suç mahkemece bakılacak suçlardan ise üçüncü olarak beş iş günü içinde ilgili mahkemeye gönderilir. De

ğilse tahsil için ilgili trafik kuruluşunca takibe alınır. Para cezası tanınan süre sonunda da ödenmezse 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili mal sandığına gön
derilir. 

Tutanağın dördüncü nüshası değerlendirmelere esas olmak üzere ilgili birimde saklanır. 
Mahkemelik suçlar dışında kalan para cezaları trafik kuruluşlarında görevli sayman mutemetlerine ve mal 

sandıklarına ödenebileceği gibi cezayı yazan ilgili trafik kuruluşuna posta ile de gönderilebilir veya mal san
dıklarının o yerdeki bankalardaki hesabına da yatırılabilir. 

Posta veya bankalar vasıtasıyla yapılan ödemelerde paranın postaya veriliş veya bankaya yatırilrş tarihi 
ödeme tarihi sayılır. 

Paranın yatırıldığı mal sandığı, sayman mutemedi veya bankalar, tutanağı düzenleyen ilgili trafik kuruluşuna 
müteakip iş gününde bilgi vermek zorundadır. 

Trafik para cezalarının tahsilinde veya takibinde kullanılacak makbuzun şekli ve kullanma esasları İçiş
leri ve Maliye bakanlıklarınca müştereken tespit edilir ve Maliye Bakanlığınca bastırılarak trafik kuruluşları
na dağıtımı sağlanır, 

Para cezalarının ödenme süresi 

MADDE 115. — Trafik para cezalarının tutanağın tebliği tarihinden itibaren otuz gün içinde ödenmesi 
gerekir, otuz gün içinde ödenmeyen cezalar iki katına çıkar ve ödeme süresi otuz gün daha uzatılır. 
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Bu Kanuna göre verilen hükümler diğer kanunlara göre; diğer kanunlara göre verilen hükümler bu Ka
nuna göre işlenen suçlarda tekerrüre esas olmaz. 

Bu Kanunda yer alan «Suçun Tekrarından» maksat, daha önce verilmiş hükmün kesinleşme tarihinden İti
baren ıbir yıl içinde aynı suçun tekrar işlenmesidir.. 

Askerî araçları süren kişiler ile asker kişilerin bu Kanunda yazılı suçlarla ilgili davalarına da ıbu mah
kemelerde bakılır. 

Askerî görev ve hizmetlerin yürütülmesi sırasında askerî araç sürücülerinin asker kişilere karşı işledik
leri trafik kazaları ile ilgili suçlarda 353 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. 

Bu Kanunun; hafif para cezası veya hafif para cezası ile birlikte hafif hapis cezası yanında veya tek ba
şına belgelerin geri alınması, iptali -veya işyerlerinin kapatılması cezası öngörülmüş olan maddelerindeki suç
larda, Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesindeiki «Kanun maddesinde ayrıca bir meslek veya sanatın 
tatili cezasının bulunması bu madde hükmünün uygulanmasına engel olmaz» hükmü uygulanmaz. 

Duruşmasız olarak bakılacak davalar 

MADDE 113. — Trafik mahkemeleri ve yetki verilen Sulh Ceza Mahkemelerinde, sadece sürücü belge
lerinin geçici olarak geri alınması cezasını gerektiren davalara duruşmasız bakılabilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Cezaların Uygulanması 

Suç ve ceza tutanağı 

MADDE 114. — Trafik suçu işleyenler hakkındaki suç veya ceza tutanağı trafik zabıtası veya yetkili 
ve görevli kişilerce düzenlenir. 

Birkaç trafik suçunun bir arada işlenmesi halinde her suç için ayrı ceza uygulanır. 
Düzenlenen tutanağın bir örneği yerinde ilgiliye verilir. İkinci örnek Trafik Genel Müdürlüğü Merkez . 

Birimine postalanır. 
Suç mahkemece bakılacak suçlardan ise üçüncü örnek beş iş günü içinde ilgili mahkemeye gönderilir. 

Değilse tahsil için ilgili trafik kuruluşunca takibe alınır. Para cezası kanunda belirtilen süreler sonunda da 
ödenmezse 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip ve tahsil edilmek 
üzere ilgili mal sandığına gönderilir. 

Tutanağın bir nüshası da değerlendirmelere esas olmak üzere ilgili birimde saklanır. 
Para cezaları trafik kuruluşlarında görevli sayman mutemetlerine ödenebileceği gibi cezayı yazan ilgili 

trafik kuruluşuna posta ile de gönderilebilir. 
Posta vasıtasıyla yapılan ödemelerde paranın postaya veriliş tarihi ödeme tarihi sayılır. 
Paranın yatırıldığı sayman mutemedi tutanağı düzenleyen ilgili trafik kuruluşuna müteakip iş gününde 

bilgi vermek zorundadır. 
Para cezalarının tahsilinde veya takibinde kullanılacak makbuzun şekli ve kullanma esasları İçişleri ve 

Maliye Bakanlıklarınca müştereken tespit edilir ve Maliye Bakanlığınca bastırılarak trafik kuruluşlarına dağı
tımı sağlanır. 

Para cezalarının ödenme süresi 

MADDE 115, — Para cezalarının tutanağın tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde ödenmesi gerekir, 
yedi gün içinde ödenmeyen cezalar iki katına çıkar ve ödeme süresi yedi gün daha uzar. 
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lBu süre içinde de ödenmeyen cezalar üç katına çıkarılır. 
Para cezaları ile mahkemelerce verilen ve sadece hafif para cezalarına ilişkin olan hükümler kesindir. 

Tescil plakasına göre tutanak düzenlenmesi 

MADDE 116. — Trafik zabıtasınca; sürücüsü tespit edilemeyen araçlarla trafik suçlarının işlenmesi ha
linde aracın tescil plakasına göre tutanak düzenlenir. 

Bu halde işletenden cezayı ödemesi, suçun sanığı olmadığını iddia ettiği takdirde, tebliğ tarihinden itiba
ren beş iş günü içinde aracın kullanılmadığını ilgili trafik kuruluşuna ispat etmesi veya çalışma hali hariç ki
min kullandığını bildirmesi istenir. Tanınan sürede bilgi alınırsa ceza tutanağı ismi bildirilen adına düzenlenir. 
Adı bildirilen sürücü, suçu kabullenmemesi halinde işletenle birlikte mahkemeye verilir, mahkemece, suçlu gö
rülene para cezası iki katı olarak uygulanır. Tanınan sürede bilgi alınamadığı hallerde cezanın takip ve tahsili 
için işleten hakkında 114 ve 115 inci maddelerdeki hükümler uygulanır. 

Ceza yerine getirilmeden işlem yapılmaması 

MADDE 117. — Trafik para cezalan ödenmeden sürücü belgesi ve araçlarla ilgili işlemler yapılmaz. 

Belirli süreler içinde alman cezalar ve puanlama nedeniyle sürücü belgelerinin geri alınması 

MADDE 118. — Bu Kanunun suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında para cezası uygulanan sürücü
lere, aldıkları her ceza için esasları yönetmelikte belirlenen ceza puanları verilir. 

Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde işlenen trafik saçlarına ait ceza puanlan top
lamı yönetmelikte belirtilen sayıyı aşan sürücülerin sürücü belgeleri mahkeme kararı ile 15 gün süreyle geri 
alnıır. Ayrıca yönetmelikte belirtilen esaslara göre trafik eğitimine tabi tutulmasına da hükmolunabilir. 

Ceza puanlarının tespit ve uygulanmasına ait usul ve esaslar yönetmelikte gösterilir. 
Bu madde ve diğer ilgili maddelerdeki hükümlere göre sürücü belgesi geri alınanlardan geri alma süresi 

içinde araç kullandığı tespit edilenler, beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ve onbeş günden 
iki aya kadar hafif hapis cezası ve sürücü belgesinin yirmi gün daha geri alınması cezası ile cezalandırı
lırlar. 

Türk Ceza Kanununa göre işlenen suçlar nedeniyle sürücü belgelerinin geri alınması 

MADDE 119. — Sürücü belgeleri, belge alındıktan sonra bu Kanunun 41 inci maddesinin (e) bendi
nin bir numaralı alt bendindeki suçlardan biriyle mahkûmiyet veya iki numaralı alt bendinde yazılı suçlar
dan birinden mükerrer olarak veya birkaçı ile mahkûmiyet halinde süresiz geri alınır. 

Türk Ceza Kanununun kabahatler ve taksirli suçlar haricindeki diğer maddelerinde yazılı suçlardan 
mahkûmiyet halinde, mahkemece ceza süresini geçmemek üzere geçici olarak sürücü belgelerinin geri alın
masına karar verilebilir. 

Zamanaşımı 

MADDE 120. — Hafif para cezalan dışındaki para cezalarında zamanaşımı süresi beş, yıldır. 
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Bu süre içinde de ödenmeyen cezalar üç katına çıkar. 116 ncı maddede öngörülen itiraza ilişkin hüküm 
saklı kalmak üzere, para cezaları ile mahkemelerce verilen ve sadece hafif para cezalarına ilişkin olan hü
kümler kesindir. 

Tescil plakasına göre tutanak düzenlenmesi 

'MADDE 116. — Trafiği tehlikeye düşürecek, engel olacak şekilde veya yasaklanmış yerlerde park et
miş olan araçlara veya trafik kural ve yasaklarına aykırı davranışları teknik cihazlarla belirlenmiş (bulunan 
ve sürücüsü tespit edilemeyen araçlara tescil plakalarına göre trafik zabıtasınca tutanak düzenlenir. 

Para cezasının ödenmesi gerektiği hallerde trafik kaydında araç sahibi olarak görülen kişiye cezayı öde
mesi için tebligat yapılır ve bu cezalar 114 ve 115 inci maddelerde belirtilen şekilde takip ve tahsil olunur. 

Bu şekilde uygulanan cezalar için araç sahipleri cezanın tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde yetkili 
mahkemeye itiraz edebilirler. 

itiraz ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur. 
itiraz üzerine verilen kararlar kesindir. 
Birinci fıkrada belirtilen fiiller mahkemece ceza tayinini gerektiriyorsa tutanak ilgili mahkemeye tevdi 

edilir. 

Ceza yerine getirilmeden işlem yapılmaması 

MADDE 117. — Para cezalan ödenmeden sürücü belgesi ve araçlarla ilgili işlemler yapılmaz. 

Belirli süreler içinde alınan cezalar ve puanlama nedeniyle sürücü belgelerinin geri alınması 

MADDE 118. — Bu Kanunun suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülere, al
dıkları her ceza için esasları yönetmelikte belirlenen ceza puanları verilir. 

Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde işlenen trafik suçlarına ait ceza puanları 
toplamı yönetmelikte belirtilen sayıyı aşan sürücülerin sürücü belgeleri mahkeme kararı ile bir aydan altı 
aya Ikadar geri alınır. Ayrıca yönetmelikte belirtilen esaslara göre trafik eğitimine tabi tutulmasına da 
hükmolunabilir. 

Ceza puanlarının tespit ve uygulanmasına ait usul ve esaslar yönetmelikte gösterilir. 
Bu madde ve diğer ilgili maddelerdeki hükümlere göre sürücü belgesi geri alınanlardan geri alma süresi 

içinde araç kullandığı tespit edilenler, beş bin liradan on bin liraya kadar hafif para cezası ve onbeş günden 
iki aya kadar hafif hapis cezası ve sürücü belgesinin bir ay daha geri alınması cezası ile cezalandırılırlar. 

Türk Ceza Kanununa göre işlenen suçlar nedeniyle sürücü belgelerinin geri alınması ve yerine getirilmesi 

MADDE 119. — Sürücü belgeleri, belge alındıktan sonra bu Kanunun 41 inci maddesinin (e) bendinin 
bir numaralı alt bendindeki suçlardan biri ile mahkûmiyet veya iki numaralı alt bendinde yazılı suçlardan 
birinden mükerrer olarak veya birden fazlasıyla aynı anda veya değişik tarihlerde mahkûmiyet halinde sü
resiz geri alınır. 

Diğer cürümlerden mahkûmiyet halinde, mahkemece ceza süresini geçmemek üzere geçici olarak sürücü 
belgelerinin geri alınmasına da karar verilebilir. 

Geçici olarak sürücü belgesinin geri alınması hürriyeti bağlayıcı, ceza hükümlerinin infazından sonra ye
rine getirilir. 

Zamanaşımı 

MADDE 120. — Danışma Meclisi metninin 120ı nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Yönetmelikte yer alacak diğer esaslar 

MADDE 121/— Ceza tutanaklar», para cezalarını tahsil ve toplanmasına ait esaslar ve uygulama usul
leri ile genel zabıta, Bayındırlık ve Ulaştırma bakanlıkları mensuplarından hangi niteliklere sahip kişilerin 
hangi şartlarda ceza tutanağı düzenleyeceği, yetki sınırları, koordinasyon ve işbirliği esasları ile cezaların uy
gulanmasına dair diğer esaslar yönetmelikte gösterilir. 

KISIM — X 
Eğitim, Okullar, Çocuk Eğitim Parkları 

Trafik eğitimi ve denetim 

MADDE 122. — Öğrenim kurumlan dışında gerçek ve tüzelkişilerin karayolunu kullananların eğitimi 
ile ilgili çalışmalarını konu ve kapsam yönünden tespite ve uygulama yönünden denetlemeye Emniyet Genel 
Müdürlüğünün koordinatörlüğünde Emniyet ve Karayolları Genel müdürlükleri yetkilidir. 

Eğitim çalışmalarının konu ve kapsamı ile uygulama esasları, denetleme usulleri, yönetmelikte gösterilir. 

Sürücü okulları 

MADDE 123. — Motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, öğretim ve eğitim yaptırmak üzere Emniyet Genel 
Müdürlüğü sürücü okulları açar. 

Gerçek ve tüzelkişilere aynı amaçla İçişleri Bakanlığının onayı ile okul açma izni verilebilir. 
Okul açması uygun görülenlerden yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olan gerçek ve tüzelkişilere okul 

açma belgesi verilir. 
Sürücü okullarındaki öğretim ve eğitim konuları, süresi, kural ve uygulamalı derslerin programı, alına

cak ücretin belirlenme şekli, okulun gözetim ve denetimi, okul için gerekli bina, alan, makine teçhizatı, öğ
retim ve eğitim araçları, taşıt ve benzerleri ile eğitici personelin nicelik ve nitelikleri, malî ve teknik güç 
ölçüleri, çalışma usulleri ve teminat miktarları İçişleri ve Millî Eğitim bakanlıklarınca çıkarılacak yönetme
likte belirtilir. 

Emniyet Genel Müdürlüğünce açılacak sürücü okullarının çalıştırılması için, bir döner sermaye işletmesi 
kurulur. Bu kuruluşun sermayesi ikiyiiz milyon liradır, 

Döner sermaye işletmesinin gelirleri : 
a) Genel bütçeden verilen ödeneklerden, 
b) Okulların işletilmesinden elde edilen kârlardan, 
c) Döner sermaye hesabının bankalarda tutulmasından elde edilen faizlerden, 
d) Yardım ve bağışlardan, 
Oluşur. 
Emniyet Genel Müdürlüğünce açılacak okullara sermaye vermeye ve birinden diğerine aktarma yapmaya, 

Maliye Bakanlığına bilgi vermek suretiyle, Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilidir. 
Yardım ve bağışlar, döner sermayeye eklenir. 
Döner sermayenin işleyiş, usul ve esasları, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak 

yönetmelikte belirtilir. 
Bu madde hükümlerine ve yönetmelikteki şartlara uymayan okul sahiplerine, izin veren kuruluş tarafından, 

olayın özelliğine göre belirlenecek süre içinde şartlara uymaları yazılı olarak bildirilir. Bu süre içinde şartların 
yerine getirilmemesi halinde, okul sahipleri onbin liradan yirmi bin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandı
rılırlar. V 
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Yönetmelikte yer alacak diğer esaslar 

MADDE 121. — Ceza tutanakları, para cezalarının tahsiline ait esaslar ve uygulama usulleri ile Bayın
dırlık Bakanlığı mensuplarından hangi niteliklere sahip kişilerin, hangi şartlarda suç ve ceza tutanağı düzen
leyeceği, genel zabıtaya mensup kişilerin bu kanuna göre düzenleyecekleri tutanaklar hakkında yapılacak iş
lemler, yetki sınırları, koordinasyon ve işbirliği esasları ile cezaların uygulanmasına dair diğer esaslar İçiş
leri ve Bayındırlık Bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. 

ONUNCU KISIM 
Eğitim, Okullar ve Çocuk Eğitim Parkları 

Trafik eğitimi ve denetimi ' 

MADDE 122. — öğrenim kurumları dışında gerçek ve tüzelkişilerin karayolunu kullananların eğitimi 
ile ilgili çalışmalarını konu ve kapsam yönünden tespite ve uygulama yönünden denetlemeye Trafik Genel 
Müdürlüğünün koordinatörlüğünde Trafik ve Karayolları Genel Müdürlükleri yetkilidir. 

Eğitim çalışmalarının konu ve kapsamı ile uygulama esasları, denetleme usulleri yönetmelikte gösterilir. 

Sürücü okullarının açılması ve işletilmesi 

MADDE 123. — Motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, trafikle ilgili öğretim ve eğitim yaptırmak üzere 
gerçek ve tüzelkişilere, İçişleri Bakanlığınca okul açma izni verilebilir. 

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

Sürücü okullarındaki öğretim ve eğitim konuları, süresi, kural ve 'uygulamalı derslerin programı, alına
cak ücretin belirlenme şekli, okulun gözetim ve denetimi, okul için gerekli bina, alan, makine teçhizatı, öğ
retim ve eğitim araçlan, taşıt ve benzerleri ile eğitici personelin nicelik ve nitelikleri, malî ve teknik güç 
ölçüleri, çalışma usulleri ve teminat miktarları İçişleri ve Millî Eğitim Bakanlıklarınca çıkarılacak yönetme
likte belirtilir. 

Bu madde hükümlerine ve yönetmelikteki şartlara uymayan okul sahiplerine, İçişleri Bakanlığı tarafın
dan, olayın özelliğine göre belirlenecek süre içinde şartlara uymaları yazılı olarak bildirilir. Bu süre içinde 
şartların yerine getirilmemesi halinde, okul sahipleri onbin liradan yirmibin liraya kadar hafif para cezası, 
tekrarında ise yazılı uyarı yapılmaksızın yirmibin liradan otuzbin liraya kadar hafif para cezası ile cezalan
dırılırlar ve ayrıca okul on günden az olmamak üzere süreli veya süresiz olarak kapatılabilir. 

Belge alınmadan açılan okulların sahipleri otuzbin lira hafif para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, belge 
alınmadan açılan okullar zabıtaca kapatılır. 
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Olayın tekerrüründe yazılı uyarı yapılmaksızın okul sahipleri yirmi bin liradan otuz bin liraya kadar hafif 
para cezası ile cezalandırılırlar ve ayrıca okul on günden az olmamak üzere sürekli veya süresiz olarak ka
patılabilir. 

Belge alınmadan açılan okulların sahipleri otuz bin lira hafif para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, belge 
alınmadan açılan okullar zabıtaca kapatılır. 

Çocuk trafik eğitim parkları 

MADDE 124. — Okul öncesi çocuklara ve ilköğretim öğrencilerine trafik bilgisi vermek ve kurallara uy
ma alışkanlığı kazandırmak amacı ile belediyeler, yeteri sayıda ücretsiz çocuk trafik eğitim parkı yapar veya 
yapılmasına izin verebilir. 

Ayrıca 11 özel idaresi ve diğer kurum ve kuruluşlarca da ücretsiz çocuk trafik eğitim parkları yapılabilir. 
Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim ve denetim ve çalışma esasları ile diğer hususlar 

îçişleri, Millî Eğitim ve Bayındırlık Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak yönetmelikte gösterilir. 

Okullarda trafik dersleri 

MADDE 125. — Millî Eğitim Bakanlığınca ilk öğretim ve orta dereceli okulların ders programlarına eği
tim amacı ile yeteri kadar zorunlu trafik dersleri konulur. 

Silahlı kuvvetler bünyesindeki birlik ve er eğitimi merkezlerine eğitim amacı ile yeteri kadar trafik dersi 
konulması Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenir, 

KISIM - XI 
Çeşitli Hükümler 

Olağanüstü hallerde ve savaşta karayolunda trafiğin düzenlenmesi ve denetimi 

MADDE 126. — Olağanüstü hallerde ve savaşta karayolunun kullanılması, trafiğin düzenlenmesi ve yö
netimi esasları Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak yönetmelikte belirtilir. 

Barışta, bu düzenleme ve yöntemi denemek için yapılacak manevra ve tatbikatlarda Genelkurmay Başkanlığı
nın istemi üzerine özel uygulamalar yapılabilir. 

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 işyerlerinin, 
c) Karayolu dışı park yerleri, garaj, terminal, akaryakıt, servis istasyonlarının, 
İçişleri Bakanlığının koordinatörlüğünde Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma, Sanayi ve Tekno

loji bakanlıklarınca ve diğer ilgili bakanlıkların görüşleri alınarak hazırlanacak yönetmelikte gösterilen şart
lara uygun olarak işletilmesi zorunludur. 

Bu işyerlerinde bulundurulacak araç, gereç ve donatım malzemesi, çalışan personelin nicelik ve nitelik
leri, işletme esasları, çalışma süre ve usulleri ile diğer esaslar ve şartlar yönetmelikte gösterilir. 

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

Yönetmelikte gösterilen trafikle ilgili esaslara uymayan işyeri sahipleri beşbin lira hafif para cezası, tek
rarında onbin lira hafif para cezası, ikinci tekrarında onbeş bin lira hafif para cezası ile ilk seferinde üç 
güne kadar, tekrarında ve her seferinde üç günden onbeş güne kadar işyerinin kapatılması cezası ile cezalandı
rılırlar. 
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Çocuk trafik eğitim parkları 

MADDE 124. — Okul öncesi çocuklara ve ilköğretim öğrencilerine trafik bilgisi vermek ve kurallara uy
ma alışkanlığı kazandırmak amacı ile belediyeleri yeteri sayıda ücretsiz çocuk trafik eğitim parkı yapar ve 
gerçek veya tüzelkişilere de yapma izni verebilir. 

Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim ve denetim ve çalışn.a esasları ile diğer hususlar 
İçişleri, Millî Eğitim ve Bayındırlık bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak yönetmelikte gösterilir. 

Okullarda trafik dersleri 

MADDE 125. — Danışma Meclisi metninin 125 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ONBİRtNCt KISIM 

Çeşitli Hükümler 

Olağanüstü hallerde ve savaşta karayolunda trafiğin düzenlenmesi ve denetimi 

MADDE 126. — Danışma Meclisi metninin 126 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Araçlarla ilgili çeşitli işyerlerine ait şartlar 

MADDE 127. — işyerleri hakkında aşağıdaki şartlar uygulanır : 
a) Araç bakım ve onarım işyerlerinin, 
b) Karayolu dışı park yerleri, garaj, terminal, akaryakıt, servis istasyonları ve benzeri tesislerin, 
Bayındırlık Bakanlığının koordinatörlüğünde İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma, Sanayi ve Tekno

loji, Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca ve diğer ilgili bakanlıkların görüşleri alınarak hazırlanacak yönetmelikte 
gösterilen şartlara uygun olarak işletilmesi zorunludur. 

Bu işyerlerinde bulundurulacak araç, gereç ve donatım malzemesi, çalıştırılan personelin nicelik ve nite
likleri, işletme esasları, çalışma süre ve usulleri ile diğer esaslar ve şartlar yönetmelikte gösterilir. 

Yönetmelikte belirtilen şartlara uymayan bu gibi tesislere ilgili kuruluşlarca işletme izni verilemez. 
Yönetmelikte gösterilen trafikle ilgili esaslara uymayan işyeri sahipleri beşbin liradan onbin liraya kadar 

hafif para cezası, tekrarında onbin liradan yirmibin liraya kadar hafif para cezası, ikinci tekrarında yirmibin 
liradan otuzlbin liraya kadar hafif para cezası ile ilk seferinde üç gün, tekrarında ve her seferinde üç günden 
onbeş güne kadar işyerinin kapatılması cezası ile cezalandırılırlar. 
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Yönetmelikte gösterilen diğer esaslara uymayan işyeri sahipleri hakkında da ilgili kuruluşlarca işlem ya
pılır. 

Terkedilen, hasara uğrayan veya uzun süre park edilen araçlar 

MADDE 128. — Terkedilmiş, hasara uğramış veya yolu kullananları uzun süre etkileyecek şekilde park 
edilmiş araçların kaldırılıp götürülmesine trafik zabıtası yetkilidir. 

Trafik hizmetleri geliştirme fonu 

MADDE 129. — Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde : 
a) Bilgi İşlem Merkezinin geliştirilip yaygınlaştırılması ve kapalı devre televizyon üniteleri kurulup işle

tilmesi ve çağdaş teknolojinin yerine getirilmesine, 
Trafik hizmetlerini geliştirmek, etkinlik kazandırmak amacı ile her çeşit araç ve gerecin yaptırılması, satın 

alınması, kiralanması bakım ve onarımının sağlanmasına, 
Trafikle ilgili görevler verilen mahallî idarelerin, bu konulardaki projelerinin finanse edilmesine, 
Okullar ve kurslar açmak dahil trafik personelinin ve halkın eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesine, 
Katkıda bulunmak amacı ile bir «Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu» kurulur. 
b) Bu Fonun gelirleri : 
1. Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine her yıl bu fon için konulacak ödeneklerden, 
2. 197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanununun 17 nci maddesindeki «Trafik Fonu» için ay

rılan % 19 oranındaki payının tamamından, 
3. 1615 sayılı Gümrük Kanununun. 12 nci maddesi gereğince Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun 

sağladığı gelirlerin Turizm Fonunda toplanan miktarının yüzde onundan, 
4. Bu Kanunun 131 inci maddesine göre Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun basılı kâ

ğıt ve plakalardan sağladığı net gelirin dörtte birinden, 
5. Bu Fon hesabının bankalarda tutulmasından elde edilen faizlerden, 
6. Diğer yardım ve bağışlardan, 
Oluşur. 
Bu maddenin 1 inci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan gelirler ile ilgili işlemler, 

197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanununun 17 nci maddesindeki usullere göre yapılır. (3) ve (4) 
numaralı alt bendinde gösterilen paylar, yılı içinde Emniyet Genel Müdürlüğü emrine fon hesabına kaydedil
mek üzere Ziraat Bankasına tediye olunur. 

Bu Fonun işleyişine ilişkin esaslar İçişleri ve Maliye Bakanlığınca müştereken çıkarılacak yönetmelikte 
gösterilir. 

İlgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliğini sağlama 

MADDE 130. — Bu Kanunun uygulanmasında trafik hizmetleri açısından İçişleri Bakanlığı ile işbirliği 
içinde çalışması gereken ilgili bakanlık ve kuruluşlarla belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarının esasları, 
işbirliğini sağlayacak biçimde yönetmelikte düzenlenir. 

Kâğıtların ve plakaların basım ve dağıtımı 

MADDE 131. — Trafik şube veya bürolarında işleri icabı, iş sahiplerince verilmesi, kullanılması lüzumlu 
basılı kâğıtlarla plakaların cins ve nevileri İçişleri ve Bayındırlık Bakanlığınca tespit edilir. 

Bu basılı kâğıtlar ile plakalar, Türkiye Şoförler, ve Otomobilciler Federasyonunca birlikte tespit edilecek 
bedel mukabilinde il merkezlerinde veya kanunî, kadrosu bulunan ilçelerde adıgeçen federasyonca verilir. 

Bu basılı kâğıtlar ve plakaların satışının federasyona sağladığı net gelirin, 
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Yönetmelikte gösterilen diğer esaslara uymayan işyeri sahipleri hakkında da ilgili kuruluşlarca özel ka
nunlarında belirtilen işlem yapılır. 

Terkedilen, hasara uğrayan veya uzun süre park edilen araçlar 

MADDE 128. — Yolu kullananları uzun süre etkileyecek şekilde park edilmiş, terkedilmiş veya hasara uğ
ramış araçların kaldırılıp götürülmesinde trafik zabıtası yetkilidir. 

Trafik hizmetleri geliştirme fonu 
MADDE 129. — Trafik Genel Müdürlüğü bünyesinde : 
a) Bilgi İşlem Merkezinin geliştirilip yaygınlaştırılması ve kapalı devre televizyon üniteleri kurulup işle

tilmesi ve çağdaş teknolojinin yerine getirilmesine, 
Trafik hizmetlerini geliştirmek, etkinlik kazandırmak amacı ile her çeşit araç ve gerecin yaptırılması, satın 

alınması, kiralanması, bakım ve onarımının sağlanmasına, 
Trafikle ilgili görevler verilen mahallî idarelerin, bu konulardaki projelerinin finanse edilmesine, 
Okullar ve kurslar açmak dahil trafik personelinin ve halkın eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesine, 
Katkıda bulunmak amacı ile «Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu» kurulur. 
b) Bu Fonun gelirleri : 
1. Her yıl bu fon için bütçeye konulacak ödeneklerden, 
2. 197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanununun 17 nci maddesindeki «Trafik Fonu» için ayrılan 

% 19 oranındaki payın tamamından, 
3. Bu Kanunun 131 inci maddesine göre Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun basılı kâ

ğıt ve plakalardan sağladığı net gelirin % 40'ından, 
4. Bu Fon hesabının bankalarda tutulmasından elde edilen faizlerden, 
5. Diğer yardım ve bağışlardan, 
Oluşur. 
Bu maddenin 1 inci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan gelirler ile ilgili işlemler, 

197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanununun 17 nci maddesindeki usullere göre yapılır. (3) numara
lı alt bendinde gösterilen pay, her yıl en geç şubat ayı sonuna kadar Trafik Genel Müdürlüğü emrine fon he
sabına kaydedilmek üzere. Ziraat Bankasına tediye olunur. 

Bu Fonun işleyişine ilişkin esaslar içişleri ve Maliye Bakanlığınca müştereken çıkarılacak yönetmelikte gös
terilir. 

İlgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliğini sağlama 

MADDE 130. — Danışma Meclisi metninin 130 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kâğıtların ve plakaların basım ve dağıtımı 

MADDE 131. — Trafik şube veya bürolarında işleri icabı, iş sahiplerince verilmesi, kullanılması lü
zumlu basılı kâğıtlarla plakaların cins ve nevileri İçişleri ve Bayındırlık bakanlıklarınca tespit edilir. 

Bu basılı kâğıtlar ile plakalar Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunca bastırılır ve maliyet
leri nazarı itfbare alınmak suretiyle İçişleri ve Bayındırlık bakanlıkları ile Türkiye Şoförler ve Otomobil-
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Dörtte biri trafik hizmetlerini geliştirme fonuna, 
Dörtte biri de Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına tahsis olunur. 

Bilgi işlem merkezinin faaliyeti 

MADDE 132. — Araçların sürücülerin ve trafik suçu işleyenlerin sicilleri, bunlara ait hukukî ve teknik 
değişiklikler ile diğer gerekli ve istatistikî bilgilere ait kayıtlar ve hizmetler Emniyet Genel Müdürlüğü bün
yesinde kurulacak Bilgi İşlem Merkezi tarafından tutulur ve yürütülür. 

Araçların trafiğe çıkarılmalarında kısıtlama ve yasaklamalar 

MADDE 133. — Trafiğin ve karayolu yapısının büyük ölçüde etkilendiği karayollarında ikili ve çok ta
raflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere, uluslararası transit ve yurt içi taşımalar belirli gün ve saatlerde 
kısıtlanabilir veya yasaklanabilir. 

Kısıtlama ve yasaklamalar Bayındırlık ve Ulaştırma bakanlıklarının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca 
tespit ve ilan edildikten sonra uygulanır. 

Okul geçidi görevlisi 

MADDE 134. — Okul geçitlerinde, trafik zabıtasınca verilmiş belgesi bulunan ve özel kıyafet veya işaret 
taşıyan kişiler, görev sırasında trafik yönetimi açısında.! görevli kişilerin yetkilerine sahiptir. 

Okull geçitlerimde, görevli olarak çalışabileceklerde aranacak nitelikler, bunların hangi şartlarda, zaman 
ve sürelerle görev yapacakları, kıyafetleri veya taşıyacakları işaretler ile diğer hususlar yönetmelikte belirti
lir, 

Okul geçidi görevlisinin talimatına uymayanlar hakkımda duyuru üzerine trafik zabıtasınca, eylemine uyan 
ma'dde hükmüne göre işlem yapılır. 

Fahri 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 yıllık B sınıfı 
sürücü belgesine sahip, kamu hizmetlerinden yasaklı olmayan istekli kişilerden, valilerin yaptıracakları ince
leme sonucu durumu uygun görülenlere, Emniyet Genel Müdürünün teklifi ve içişleri Bakanının onayı ile 
iki yıl süreli «Fahrî Trafik Müfettişi» olarak görev veri ldbilir. Bu hizmet fahrî ve ücretsizdir. 

Görevini kişisel çıkarları için veya kötüye kullan dığı tespit edilen Fahrî Trafik müfettişleri beşbin lira
dan oribin liraya ka!dar hafif para cezası ve iki aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 
Ayrıca belgeleri iptal edilir. 

Fahrî trafik müfettişlerinin yetki ve sorumlulukları ile çalışma usullerine ait esaslar yönetmeliğinde be
lirlenir. 

Yönetmelikler 

MADDE 136. — Bu Kanunla ilgili Karayolları Trafik Yönetmeliği, ilgili Bakanlıkların görüşü alınmak 
suretiyle İçişleri Bakanlığının koordinatörlüğünde, içişleri, Bayındırlık ve Ulaştırrna Bakanlıklarınca müştere
ken, bu Kanunda çıkarılması öngörülen diğer yönetene İlkler ilgili Bakanlıklarca Kanunun yayımı tarihimden 
itibaren bir yil içinde çıkarılır ve Resmî Gazetede yayımlanır. 
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çiler Federasyonunca birlikte tespit edilecek bedel mukabilinde il merkezlerinde veya kuruluşu bulunan ilçe
lerde, adı geçen federasyonca verilir. 

Bu basılı kâğıtlar ve plakaların sapışının federasyona sağladığı net gelirin; yüzde kırkı trafik hizmetlerini 
geliştirme fonuna tekliye olunur. 

Bilgi işlem merkezinin faaliyeti 

MADDE 132. — Araçların sürücülerin ve trafik suçu işleyenlerin sicilleri, bunlara ait hukukî ve teknik 
değişiklikler ile diğer gerekli ve istatistik! bilgilere ait kayıtlar ve hizmetler Bilgi İşlem Merkezi tarafın
dan tultülur ve yürütülür. 

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, uluslararası transit ve yurt içi taşımalar belirli gün ve saat
lerde kısıtlanabilir veya yasaklanabilir. 

Kısıtlama ve yasaklamalar Bayındırlık, Gümrük ve Tekel ve Ulaştırma bakanlıklarının görüşü alınarak 
İçişleri Bakanlığınca tespit ve ilan edildikten sonra uygulanır. 

Okul geçidi görevlisi 

MADDE 134. — Danışma Meclisi metninin 134 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Fahrî Trafik Müfettişliği 

MADDE 135. — Trafik düzeni ve güvenliği- konularında görevli ve yetkililere yardımcı olmak, teklif 
ve önerilerde bulunmak üzere; yüksek öğrenim görmüş, kırk yaşını bitirmiş, en az on yıllık (B) sınıfı sü
rücü belgesine sahip, kamu h'izmetleririden yasaklı olmayan istekli kişilerden, yaptırılacak inceleme sonucu 
durumu uygun görülenlere, Trafik Genel Müdürünün teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile iki yıl süreli 
«Fahrî Trafik Müfettişi» olarak görev verilebilir Bu hizmet fahrî ve ücretsizdir. 

Görevini kişisel çıkarları için veya kötüye kullandığı tespit edilen fahrî trafik müfettişlerinin belgeleri 
iptal dd'ilir. 

Fahrî trafik müfettişlerinin miktarı, çalışma usulleri ve yetkilerine ait esaslar yönetmelikte belirtilir. 

Yönetmelikler 

MADDE 136. — Bu Kanunla ilgili Karayolları Trafik Yönetmeliği, ilgili bakanlıkların görüşü alınmak 
suretiyle İçişleri Bakanlığının koordinatörlüğünde, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlıklarınca müştereken, bu 
kanunda çıkarılması öngörülen diğer yönetmelikler ilgili Bakanlıklarca kanunun yayımı tarihinden itibaren 
'bir yıl içinde çıkarılır ve Resmî Gazetede yayımlanır. 
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KISIM - XII 
Geçici Hükümler ve Yürürlük 

BÖLÜM - I 
Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununa ve bu Kanuna göre verilen araçlara ait 
belgelerle şoför ehliyetnameleri ve sürücü belgelerinin değiştirilip yenilenmesine, bilgi işlem merkezi hizmete 
konulduktan sonra yönetmelikte belirtilen usul, esas ve şartlara göre İçimleri Bakanlığının tespit ve ilan edece
ği tarihte başlanır ve bir yıl içinde tamamlanır. 

Bu değiştirmeler harca tabi değildir. 
Değiştirme süreleri, zorunluk halinde İçişleri Bakanlığınca bir yıla ka'dar uzatılabilir. Tanınan süre ve

ya ek süreler sonunda da değiştirilmeyen, araçlara ait belgelerle şoför ehliyetnameleri ve sürücü belgeleri ge
çersiz sayılır. 

GEÇtCt MADDE 2. — Bu Kanunun yayımı tarihinden önce edinilmiş ve çeşitli nedenlerle tescili yapılma
mış tarımda kullanılan lastik teikerleklli traktörlerin tescili, bu Kanunun yayımı tarihinden başlayarak bir yıl 
içinde, tescil için başvurulanların aracın sahibi olduklarını kanıtlayan bir belge vermeleri şartı ile yapılır. 

Bu Kanunun yayımı tarihinden önce satış ve teslim teri yapılmış olan araçların trafikte ve vergi kaydında 
hâlâ malik gibi görünen eski saihipleri, bu Kanunun yayımından bir yıl içinde, noterlikçe düzenlenen satış 
belgesi ile- trafik bürosuna başvurduklarında, yeni malikinde beraber başvurusu veya muvafakati aranmak
sızın trafik kaydı ve trafiğin duyuruisu ile vergi kaydı ye ni maliki adına devir edilir. Satışlar zincirleme devam 
etmiş ise bu işlemler de aynen zincirleme devam ede bilir. Ancak, her işilem yaptıran araç ilgilisi, bu dev
rin araç alım vergisi yatırılmamışsa bunu sattığı kişiye rücu etmek üzere onun namına yatırdığı ve ayrıca bu 
işlemi yapmakta olduğunu yeni kayıt devredilecek muatabına önceden noterden duyurulduğunu belgeledi
ği takdirde bu haktan yararlanabilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince işleme konan para cezalarının ta
kip ve sonuçlandırılmasına bu Kanunun yayımı tarihinden sonra da anılan Kanun hükümlerine göre devam 
olunur.-

GEÇİCİ MADDE 4. — Trafik dersleri, bu Kanunun yayımı tarihinden sonra gelen öğretim yılında başla
mak üzere ilk öğretim ve orta dereceli okulların ders programlarına konulur. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren değişik tarihlerde yürürlüğe konulan 
maddelerine ait hükümlerin uygulanmasında; çıkarılacak yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar 6085 sayılı 
Kanuna göre çıkarılmış bulunan Tüzük ve Yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygu
lanmasına devam olunur. 
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ONtKtNCt KISIM 
Geçici Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — 6085 Sayılı Karayolları rafik Kanununa ve bu Kanuna göre verilen araçlara 
ait belgelerle şoför ehliyetnameleri ve sürücü belgelerinin değiştirilip yenilenmesi 'bilgi işlem merkezi hiz
mete konulduktan sonra yönetmelikte belirtilen usul, esas ve şartlara göre yapılır. Bu işlemlere İçişleri Ba
kanlığının tespit ve ilan edeceği tarihte başlanır ve iki yri içinde tamamlanır. 

Bu değiştirme ve yemlemeler harca tabi değildir. 

İki yıllık süre sonunda değiştirilmeyen, araçlara ait belgelerle şoför ehliyetnameleri ve sürücü belgeleri, 
değiştirilinceye kadar geçersiz sayılır. 

Geçersiz belgelerle araç kullanılması veya aracın trafiğe çıkarılması halinde şoför ve sürücüler araç kul
lanmaktan ve 'bu araçlar trafikten men edilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre verilmiş olan şoför ehliyetna
meleri değiştirilinceye kadar, amatör ve profesyonel sınıfı şoför ehliyetnamesi olanlar bu Kanuna göre (B) 
sınıfı ağır vasıta sınıfı şoför ehliyetnamesi olanlar ise (E) sınıfı sürücü 'belgesi ile kullanılabilen taşıtları kul
lanabilirler. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce edinilmiş ve çeşitli nedenlerle tes
cili yapılmamış tarımda kullanılan lastik tekerlekli trak'törlerin tescili, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
başlayarak bir yıl içinde, tescil için başvuranların aracın sahibi olduklarını kanıtlayan bir belge vermeleri 
şartı ile yapılır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce satışı yapılmış olan araçların trafikte ve vergi kaydında ma
liki olarak görünen eski sahipleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, noterlikçe 
düzenlenen satış belgesi ile trafik bürosuna başvurduklarında, yeni malikin de beraber başvurusu veya mu
vafakati aranmaksızın trafik kaydı ve trafiğin duyurusu ile de vergi kaydı yeni maliki adına devir edilir. 
Satışlar zincirleme devam etmiş ise bu işlemler de aynen zincirleme devam edebilir. 

Bu şekilde yapılan tescillerde taşıt alım vergisinin alıcı tarafından ödenmemiş olması halinde işlemi 
yapan tescil memurları 1318 sayılı Finansman Kanununun 10 uncu maddesine göre sorumlu tutulmazlar. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince işleme konan para cezalarının ta
kip ve sonuçlandırılmasına bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra da anılan kanun hükümlerine göre 

devam olunur. 
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GEÇÎCÎ MADDE 6. — Bu Kanunun 42 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca sınavların trafik zabıta-
sınca yapılmasına Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde başlanır. Sınavların trafik zabıtasın-
ca yapılmasına başlanıncaya kadar 60,85 sayılı Kanun uyarınca görev yapmakta olan sınav komisyonlarının 
görev ve yetkileri devam eder. 

KISIM - II 
Yürürlük 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 137. — 232 sayılı Kanunla değişik 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun; 
a) Bu Kanunda düzenlenmeyen hususlara ilişkin hükümleri ile bu Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe 

giren maddelerindeki hükümlerin karşılığı olan hükümleri yayımı tarihinde, 
b) 471 sayılı Kanunla eklenen ek maddesindeki hüküm ile bu Kanunun yayımı tarihinden altı ay sonra 

yürürlüğe konulan maddelerindeki hükümlerin karşılığı olan hükümleri kanunun yayımı tarihinden itibaren altı 
ay sonra; bir yıl sonra yürürlüğe girecek maddelerindeki hükümlerin karşılığı olan hükümleri kanunun yayımı 
tarihinden itibaren bir yıl sonra, 

Yürürlükten kalkar. 

Yürürlüğe girme 

MADDE 138. — Bu Kanunun 1 ila 4, 33, 40, 42 nci maddesinin birinci fıkrası 80, 120, 121, 125, 128 ilâ 
130, 132, 133, 136 nci ve geçici maddeleri kanunun yayımı tarihinde; 5 ila 18, 23, 30, 32, 34 ila 37, 44, 46, 
47, 50 ila 78, 81 ila 84, 112 ila 117 ve 131 inci maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra; 19 ila 
22, 24 dla 29, 31, 38, 39, 41, 42 nci maddesinin 1 inci fıkrası dışındaki fıkraları, 43, 45, 48, 49, 79, 85 ilâ 111, 
118, 119, 122 ila 124, 126, 127, 134 ve 135 inci maddeleri yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra yürürlüğe^ 
girer. 

Yürütme 

MADDE 139. — Bu Kanun hükümlerim Balkanlar Kurulu yürütür, 
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GEÇlGt MADDE 5. — Danışma Meclisi metninin geçici 6 nci maddesi geçici 5 inci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇÎC1 MADDE 6. — Bu Kanunun 5 inci maddesi hükmüne göre kurulması öngörülen Trafik Genel 
Müdürlüğü bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren en geç bîr yıl içinde kurulup faaliyete geçirilir. 

Traffk Genel Müdürlüğü faaliyete geçirilinceye kadar bu Kanunla sözü geçen Genel Müdürlüğe verilen 
görevler Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülmeye devam olunur. 

ONÜÇÜNCÜ KISIM 
Kaldırılan Hükümler, Yürürlük ve Yürütme 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 137. — 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile ek ve değişiklikleri ve diğer kanunların bu Ka
nuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlüğe girme 

MADDE 138. — Bu Kanunun 
a) 5 inci maddesinin, Trafik Genel Müdürlüğünün kuruluşuna ilişkin son fıkrası, 42 nci maddesinin birin

ci fıkrası ile 136 ve geçici 5 ve 6 nci maddeleri yayımı tarihinde, 
b) 118 ve 132 nci maddeleri, bilgi işlem merkezi faaliyete başladıktan ve geçici 1 inci maddesindeki iş

lemler tamamlandıktan sonra, 
c) Diğer maddeleri de bu Kanunun yayımı tarihin den bir yıl sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 139. — Danışma Meclisi metninin 139 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

....>.. ^>m<i 
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