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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

10 Ekim 1983 Pazartesi 

O; 1 

İki oturum yapılan bu Birleşimde : 
Karayolları Trafik Kanunu Tasarısının (1/539) 

(S. Sayısı : 678) 40 inci maddesi Komisyona geri 
verilerek 4*5 inci maddesine kadar diğer maddeleri 
kabul olundu. 

11 Ekim 1983 Salı günü saat 10.00'da toplanıl
mak üzere birleşime saat 19.45'te son verildi. 

Sedat GÜNERAL 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

» > • • ' 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.15 

BAŞKAN : Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Tahsin ŞAHtNKAYA (Hv. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Oramiral Nejat TÜMER (D>z. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn, K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 170 nci Birleşimini açıyorum, 

II. — KANUN, TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — Karayolları Trafik Kanunu Tasarısının Da
nışma 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) (1) 

BAŞKAN — Gündem'imize göre kanun tasarı ve 
tekliflerinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Gündemimizin birinci sırasında Karayolları Tra
fik Kanunu Tasarısı mevcuttur. 

Bu tasarı dünkü birleşim gündeminde, 678 sıra 
sayısı ile basılıp dağıtılmıştı. 

Dün, kanun tasarısının 46 ncı maddesine kadar 
görüşme yapmış, 40 ncı maddesini de yeniden dü
zenlenmek üzere Komisyona iade etmiştik. 

İçişleri Komisyonu Sözcüsü ve Sayın Bakan ile 
ilgililer yerlerini almışlardır. 

(1) 678 S. Sayılı basmayazı, 10.10.1983 tarih ve 
169 uncu Birleşim tutanağına eklidir. 

Komisyonumuzyn yeniden hazırladığı 40 ncı mad
deyi okutuyorum : 

Dış ülkelerden alınmış olan sürücü belgeleri, 

MADDE 40. — Dış ülkelerden alınmış olan sü
rücü belgelerinin değiştirilmesi ve bu belgelerle ülke
mizde araç kullanma esasları aşağıda gösterilmiştir. 

a) Türk vatandaşlarının ve ilgili kanunlar ile 
ikili veya çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kal
mak kaydıyla istekleri halinde yabancıların dış ül
kelerden aldıkları sürücü belgeleri sınav şartı aran
maksızın karşılığı veya dengi olan sürücü belgesi ile 
değiştirilir. 

b) Yönetmelikte belirtilen süre içinde Türk va
tandaşları ve ilgili kanunlar ile ikili ve çok taraflı an
laşma hükümleri saklı kalmak üzere yabancılar, dış 
ülkelerden aldıkları cinsi için geçerli sürücü belgeleri 
ile yabancı ve Türk plakalı araçları ülkemizde kulla
nabilirler. 

Türk Vatandaşlarının ve yabancıların; dış ülkeler
den aldıkları sürücü belgelerinin değiştirilmesine ve 
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bu belgeler ile ülkemizde araç kullanmalarına ilişkin 
esaslar yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN — Maddenin (a) fıkrasında, «sınav 
şartı aranmaksızın karşılığı veya dengi olan sürücü 
belgesi ile değiştirilir» deniyor. Dışarıda aldığı sürü
cü belgesi, ki ehliyet dediğimiz şey, burada geçerli 
olmuyor mu? 

KEMALETTİN ERTAN (İçişleri Bakanlığı Tem
silcisi)— Sayın Cumhurbaşkanım, dış ülkelerde de 
uygulamalı ve yazılı sınav sonucunda sürücü belgesi 
alınıyor; bizde de aynı şartlar var. 

Elde, alınmış bir belge olduğu için, biz, sadece 
mevzuatımızdaki sınav şartı dışında kalan şartları 
arıyoruz ve istedikleri belgelerisınavsız olarak aynen, 
cinsi için geçerli araçlara münhasır olmak üzere ve
riyoruz. 

BAŞKAN — Siz burada yeniden bir belge veri
yorsunuz?.. 

KEMALETTİN ERTAN (İçişleri Bakanlığı Tem
silcisi) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Adam gelmiş ve bir hafta kalıp gi
decekse, belgesini değiştirecek mi? 

KEMALETTİN ERTAN (İçişleri Bakanlığı Tem
silcisi) — Türk ve yabancılar için böyle bir şart yok 
efendim. Sadece istekleri halinde yabancılarınkini 
değiştiriyoruz. Türk vatandaşlarının ise, belli süreler 
sonunda değiştiriyoruz. Mesela, geçici olarak yurda 
izinli geliyor, kullanıp gidiyor; ama Türkiye'ye ke
sin dönüş yaptıktan sonra artık yabancı ehliyetle ül
kemizde araç kullanmasın, bunu değiştirsin, Türk 
ehliyeti alsın. 

BAŞKAN — Maddenin (a) fıkrasını okutuyo
rum : 

«a) Türk vatandaşlarının ve ilgili kanunlar ile 
ikili veya çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kal
mak kaydıyla istekleri halinde yabancıların dış ülke
lerden aldıkları sürücü belgeleri...» 

«İstekleri hali» Türk vatandaşlarına ait bir hu
sus mudur, yabancılara ait olan husus mudur? 

KEMALETTİN ERTAN (İçişleri Bakanlığı Tem
silcisi) — Yabancılara ait husustur. 

BAŞKAN — Fıkrada Türk vatandaşları da geçi
yor. 

O zaman şöyle demek lazım: «Türk vatandaşla
rının ve istekleri halinde yabancıların dış ülkelerden 
aldıkları sürücü belgeleri sınav şartı aranmaksızın 
karşılığı veya dengi olan sürücü belgesi ile değiştiri
lir.» 

Hem Türk vatandaşının değiştiriliri hem de istek
leri halinde yabancıların değiştirilir, 

Mevcut şekle göre, istekleri halinde bu Türk va
tandaşlarına da şamil oluyor. 

KEMALETTİN .ERTAN (içişleri Bakanlığı Tem
silcisi) — Hayır, ona şâmil değil. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, çok 
özür dilerim, Komisyon olarak Hükümetle vaki isti
şaremizde «Türk vatandaşlarınınkini isteğine bakıl
maksızın değiştireceğiz, yabancılar ise istediklerinde 
değiştireceğiz» dediler. Tabiî uygulayıcı onlar olduk
ları için biz onlara «peki» dedik. • "" 

Yani, diyorlar ki, bir Türk vatandaşı istese de 
istemese de sürücü belgesini Türkiye'de değiştirecek-
tir. 

BAŞKAN — Bundan öyle anlaşılmıyor; «İstekle
ri halinde» ibaresi her ikisine de şamil, öyle anlaşı
lıyor. 

Bakın okuyorum: «Türk vatandaşlarının ve ilgi
li kanunlar ile ikili veya çok taraflı anlaşma hüküm
leri saklı kalmak kaydıyla istekleri halinde yabancı
ların...» 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kânunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — «İstekleri halinde yabancıların» 
diyor. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Her ne kadar öyle anlaşılıyorsa 
da, Türk vatandaşları isteseler de istemeseler de eh
liyetleri değiştirilmez efendim. Adam bir hafta izne 
gelmişse bunu niye değiştirelim? 

BAŞKAN — Niye değiştiriyoruz? Yabancının eh
liyetini değiştirmiyoruz da Türk vatandaşlarının eh
liyetini niye değiştiriyoruz? 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Yalnız şartı vardır. Türk vatan
daşı Türkiye'ye devamlı olarak gelmişse, bir süre 
sonra, iki üç ay içerisinde bu ehliyetini Türk ehliye
tine çevirmek mecburiyetindedir. 

BAŞKAN — Hayır efendim, diyelim ki yıllık 
izinli veya bayram dolayısıyla izinli -geliyor Türkiye' 
ye ve 10 gün, 15 gün kalıp gidecekse, bunun ehliye
tini niye değiştiriyoruz? 

KEMALETTİN ERTAN (İçişleri Bakanlığı Tem
silcisi) — Değiştirmiyoruz. 

BAŞKAN — «Değiştiriyoruz» dediniz. 
KEMALETTİN ERTAN (İçişleri Bakanlığı Tem

silcisi) — İzin verirseniz efendim arz edeyim. 
Bu metni biz hazırladık, takdim tehir yapılmış; 

(b) fıkrasının başındaki «Yönetmelikte belirten sü-
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re içinde» cümlesinin (a) fıkrasının başında yer al
ması gerekiyor. 

BALKAN — Olmadı, karışık.. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Bu

nu sadeleştirsek daha iyi olur efendim. 
KEMALETTİN ERTAN (İçişleri Bakanlığı Tem

silcisi) — Emredersiniz. 
Biz, en anlaşılır şekilde yazmaya çalıştık. 
ORAM1RAL NEJAT TÜMER — Biraz uzun 

yazılsın, ama ne isteniyorsa tek tek, açık açık yazıl
sın. 

BAŞKAN — Araç ile değiştirmeyi ayırmışsınız. 
KEMALETTİN ERTAN (İçişleri Bakanlığı Tem

silcisi) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım; araç ile de
ğiştirmeyi ayırdık. 

Birinci fıkra, değiştirme ile ilgili hükümleri kap
sıyor; ikinci fıkra, araçla ilgili hükümleri kapsıyor. 

BAŞKAN — Bir Türk vatandaşı on günlük izin
le Almanya'dan yurda geldi. Geldiği arabası da ec
nebi plakalı. Huduttan girdiğinde bu kişi ehliyetini 
değiştirecek mi, değiştirmeyecek mi? 

KEMALETTİN ERTAN (İçişleri Bakanlığı Tem
silcisi) — Değiştirmeyecek. 

BAŞKAN — Biraz önce «değiştirecek» dediniz. 
KEMALETTİN ERTAN (İçişleri Bakanlığı Tem

silcisi) — Maddenin son bölümü var. 

BAŞKAN — Maddenin (a) fıkrasını okuduğu
muz zaman öyle anlaşılıyor. 

Son bölümünü okuyorum: «Türk vatandaşlarının 
ve yabancıların; dış ülkelerden aldıkları sürücü bel
gelerinin değiştirilmesine ve bu belgeler ile ülkemiz
de araç kullanmalarına ilişkin esaslar yönetmelikte 
gösterilir» deniyor. 

Ancak (a) fıkrasında «değiştirilir» dediniz; biraz 
önce sordum, «yabancıların isteklerine bağlıdır, Türk 
vatandaşları ise isteksiz değiştirecek» dediniz. Öyle 
anlaşılıyor. 

KEMALETTİN ERTAN (İçişleri Bakanlığı Tem
silcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, (b) fıkrasının ba
şındaki ibareyi (a) fıkrasının önüne koyarsak, arzu 
ettiğiniz durum doğmuş olur. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, şöyle 
oluyor: «Yönetmelikte belirtilen süre içinde Türk 
vatandaşlarının ve ilgili kanunlar ile ikili veya çok 
taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak kaydıyla is
tekleri halinde yabancıların dış ülkelerden aldıkları 
sürücü belgeleri sınav şartı aranmaksızın karşılığı ve
ya dengi olan sürücü belgesi ile değiştirilir.» 

BAŞKAN — Devam etmek lazım; niye (a) ve (b) 
fıkraları diye yazılmış? 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Efendim, dünkü maddede «bera
berinde getirdikleri araçları kullanabilirler» gibi bir 
kayıt vardı, bu (b) fıkrası o kaydı kaldırıyor; ister 
yabancı menşeli ehliyet olsun, ister değiştirilmiş eh
liyet olsun, bu ehliyetlerle, cinsi ehliyette gösterilen, 
yetki verilen aracı kullanabilirler, (b) fıkrası onu kap
samaktadır; (a) fıkrası ehliyet için, (b) fıkrası araç 
için oluyor. 

ORAM1RAL NEJAT TÜMER — Efendim, «is
tekleri halinde» hem Türk vatandaşları için hem de 
yabancılar için mi oluyor? 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Hayır, yalnızca yabancılara ait. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — O zaman ol
maz; «istekleri hali» nin her ikisini de kapsaması la
zım. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — «İs
tekleri halinde de» diyelim, o zaman manası değişir. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Baş tarafa konulmak istenilen 
husus şu :> Yönetmelikte belirtilen süre içinde, ki şim
di bu süre üç aydır; bir Türk vatandaşı üç aydan 
fazla Türkiye'de kalacaksa Almanya'dan aldığı eh
liyetini değiştirmek mecburiyetinde, trafiğe çıkabil
mek için. 

BAŞKAN — Yani, muayyen bir süre konmuş, 
«üç ay» gibi. Üç aydan fazla kalacaksa ehliyetini de
ğiştirecek, az kalacaksa değiştirmeyecek. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Türkiye'ye devamlı dönüş yapan 
Türk vatandaşları var. Onlar yabancı ehliyetle yurt
ta araç kullanmaya devam edemezler. Onun için bu 
şart konmuş. 

Eğer, demin buyurdukları gibi (b) paragrafının 
başındaki dört kelime, yani «Yönetmelikte .belirtilen 
süre içinde» kısmı (a) paragrafının başına getirilirse 
madde açıklık kazanır, düzelir. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, müsaa
de ederseniz (a) fıkrasından itibaren okumak istiyo
rum : 

«a) Yönetmelikte belirtilen süre içinde Türk va
tandaşlarının ve ilgili kanunlar ile ikili veya çok ta
raflı anlaşma hükümleri saklı kalmak kaydıyla istek
leri halinde yabancıların dış ülkelerden aldıkları sü-
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rücü belgeleri sınav şartı aranmaksızın karşılığı veya 
dengi olan sürücü belgesi ile değiştirilir. 

b) Türk vatandaşları ve ilgili kanunlar ile ikili 
ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üze
re yabancılar, dış ülkelerden aldıkları cinsi için ge
çerli sürücü belgeleri ile yabancı ve Türk plakalı 
araçları ülkemizde kullanabilirler. 

Türk vatandaşlarının ve yabancıların; dış ülkeler
den aldıkları sürücü belgelerinin değiştirilmesine ve 
bu belgeler ile ülkemizde araç kullanmalarına ilişkin 
esaslar yönetmelikte gösterilir.» / 

BAŞKAN —Peki. 
Onu o zaman yukarıya koyalım, 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk işleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — Komisyon olarak müzakere eder
ken, hem Türk vatandaşları için hem yabancılar için 
isteğe bağlı diye düşünmüştük; fakat Hükümetimiz 
«Türk vatandaşları için isteğe değil, otomatik» de
di. Ancak yönetmelikte belirtilen süre ile kayıtlı ol
mak şartıyla, kalacağı müddete bağlı olarak ya de
ğiştirecek,, ya değiştirmeyecek, 

BAŞKAN — Bu şekilde 40 ncı maddeyi okutu
yorum : 

Dış ülkelerden alınmış olan sürücü belgeleri 

MADDE 40. — Dış ülkelerden alınmış olan sü
rücü belgelerinin değiştirilmesi ve bu belgelerle ülke
mizde araç kullanma esasları aşağıda gösterilmiş
tir : 

a) Yönetmelikte belirtilen süre içinde Türk va
tandaşlarının ve ilgili kanunlar ile ikili veya çok ta
raflı anlaşma hükümleri saklı kalmak kaydıyla is
tekleri halinde yabancıların, dış ülkelerden aldıkları 
sürücü belgeleri sınav şartı aranmaksızın 'karşılığı 
veya dengi olan sürücü belgesi ile değiştirilir. 

b) Türk vatandaşları ve ilgili kanunlar ile ikili 
ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üze
re yabancılar, dış ülkelerden aldıkları cinsi için ge
çerli sürücü belgeleri ile yabancı ve Türk plakalı 
araçları ülkemizde kullanabilirler. 

Türk vatandaşlarının ve yabancıların; dış ülke
lerden aldıkları sürücü belgelerinin değiştirilmesine 
ve bu belgeler ile ülkemizde araç kullanmalarına iliş
kin esaslar yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN — 40 ncı maddenin son| okunan şekli 
üzerinde söz almak isteyen var mı? Ycjk. 

Son şekliyle 40 ncı maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... JCabul edilmiş-
tir. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, mifta-
de ederseniz 35 inci maddenin tekrar müzakeresini 
tensiplerinize arz ediyorum. 

BAŞKAN — Nedenini açıklar mısınız? 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Araçların tescilinde, yani satışla
rında yeniden muayenesi bundan önceki maddede 
görüşüldü ve satış yapılır yapılmaz tekrar muayene
ye gitmesi gerekli görülmedi; «kısa bir sürede, 4 ile 
6 ay içerisinde nasıl olsa aracım muayeneye götüre
cek, o zaman bu tescil işlemi de, yani motor numa
rası, şasi numarası vesaire tahkik edilebilir» dendi. 
Bilahara anlaşıldı ki bu süre yönetmelikle tespit edi
lecek ve 4 ile 6 ay değil, belki bir sene kadar da ola
bilecek. 

O maddeye tekrar dönmek istemiyorum ama, yö
netmelikte belirtilen bu sürenin makul bir süre ol
ması lazım. Çünkü, üç seneden de bahsediliyor. Bu
nu, kayda geçmesi için söylüyorum efendim, bu sü
re, makul bir süre olmalı; şimdi 6 ay ise 8 ay, 10 
ay, belki 12.ay olabilir ama, daha fazla olursa, tes
cilden beklenen fayda yerine zarar getirir bu. 

35 inci maddede yapılmasını uygun görmediğim 
ausus ise : «Bu muayenenin ilk tescil işleri için ge
rekli muayene Karayollarında yapılır» denildi. lÖ" 
halde, ilk tescil dışındaki satışlardan mütevellit ya
pılacak muayene, diğer özel sektörce açılacak mua
yene yerlerinde de yapılabilir, anlamı çıkıyor bu 
maddeden. Halbuki, tescil muayenelerinin sık yaptı
rılması ve her satıştan sonra yaptırılmasının nedeni 
kaçakçılığa, vesaireye, sahtekârlığa mani olmaktı. 
Bunu bir de özel sektöre havale edersek, asıl mak
sadını kaybetmiş olur. Onun için 35 inci maddedeki 
sonradan ilave edilen «ilk» kelimesinin silinmesini 
arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Bir de «ve devir» kelimesi var, onu 
da silmiştik. 

Maddenin ikinci fıkrası silinmeden evvel şöyley
di : «Araçların Özel muayeneleri ile yeni tescil veya 
devir işlemleri için gerekli muayeneler...» O halde 
«onlar aynen kalsın» diyorsunuz. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Yani, «devir işlemlerinde de mua
yene yapılsın ve de Karayolları Genel. Müdürlüğün
ce yapılsın» diyorsunuz?., 
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SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Geıtel Sekreteri) — Evet efendim, Karayolları Ge
nel Müdürlüğü yapsın. 

BAŞKAN — Çünkü, tam satacağı zaman motor 
üzerinde bazı sahtekârlıklar yapar, götürür yeni alı
cıya devrediverir; «muayene edilmek suretiyle bu 
meydana çıksın» diyorsunuz? 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, devirde 
pek emin değilim. Devri de buraya ilave edersek bir 
evvelki maddeye dönüp, o maddeyi de değiştirmek 
gerekir zannediyorum. Onun için, «devir» değil de 
tescil muayenelerinin Karayollarında yapılması; yani 
her devirden sonra hemen muayene yapılmamasını 
bir evvelki maddede kabul buyurdunuz. Onun için 
o maddeye 'tekrar dönülmeden düzeltilmesi mümkün 
değil. 

BAŞKAN — Dördüncü fıkrada «veya sahip de
ğiştiren»; 34 üncü maddenin son fıkrasında da, «Mu
ayene süresi geçirilen veya sahip değiştirme hali ha
riç» diye geçiyordu. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Evet, okuduğunuz fıkra efendim. 

BAŞKAN — Efendim, prensip olarak şuna karar 
verelim: Devir halinde de muayene yapılsın mı, ya
pılmasın mı? 

Komisyon, devir halinde de muayenenin yapıl
masına taraftar mı, değil mi 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk işleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — Biz taraftarız efendim. 

BAŞKAN — Hükümet de taraftar mı efendim? 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 

— Taraftarız efendim. 
BAŞKAN — O zaman 34 üncü maddeden başla

mamız lazım. 
34 üncü maddenin tekriri müzakeresini oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

34 üncü maddenin tekriri müzakeresini oylarınıza 
de kabul etmiştik: «Muayene süresi dolmasa bile 
kazaya karışması sonucu yetkili zabıtaca muayenesi 
gerekli görülenler ile üzerinde değişiklik yapılan araç
ların ayrıca özel muayenesi zorunludur.» 

Halbuki, Komisyonun daha evvel hazırladığı me
tinde ise, «değişiklik yapılan veya saihip değiştiren 
araçların ayrıca özel muayenesi zorunludur» kaydı 
vardı. 

O halde «veya sahip değiştiren» kelimesinin tek
rar konmasını uygun görüyorsunuz. 

34 üncü maddenin son fıkrasında da, «Muayene 
süresi geçirilen veya sahip değiştirme hali hariç, özel 
muayene yaptırılması zorunlu olduğu halde yaptırıl
mamış araçları kullanan sürücüler binbeşyüz lira pa
ra cezasıyla cezalandırılırlar.» cümlesi vardı. Biz dün, 
«veya sahip değiştirme hali hariç» cümlesini de sil
miştik. O zaman o cümlenin de kalması lazım. 

Buyurun Sayın Çetiner. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 

— Sayın Cumhurbaşkanım, Hükümet temsilcisi ola
rak 34 üncü madde hakkındaki dünkü görüşümüz
den vazgeçmiş değiliz. 

Arz ederim. 
Yani, «sahip değiştireni» cümlesini silme şeklindeki 

görüşümüz devam etmektedir. 
BAŞKAN — Yalnız Komisyon da der ki; «Sahip 

değiştirdi; sahip değiştirirken satan kişi motor üzerinde 
vesairede birtakım sahtekârlıklar yapabilir. Yani alan 
kişi gidip aracı hemen muayene ettirirse bunlar meyda
na çıkar. Aradan uzun zaman geçerse asıl suçlu 
tespit edilip yakalanmayabilir.» 

HÂKİM ALBAY gERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaş
kanım, arabalar elden ele dolaşabiliyor ve özellikle 
bu şasi ve motor numarası hileli olan arabaların 
satışları hiçbir zaman tescile götürülmüyor. Yani, 
devamlı olarak senetlerle birbirine devir ediliyor ve 
satın alanlar da genellikle tescil bürosuna gitmiyorlar, 
kayıtlarını dahi yaptırmaya gerek duymuyorlar. 

Bu nedenle sonunda bir şahıs yakalanıyor Hemen 
de hakkında kaçakçılıktan işlem yapılıyor, cezaevine 
tıkılıyor. Ama diyor ki, «Benim hiçbir kabahatim yok. 
ben bunu Mehmet'ten almıştım.» JMehmet Hasan'dan, 
Hasan bilmem kimden derken en ucuna gidinceye 
kadar 5 - 6 kişi birden tevkif ediliyor. Bunun çok 
örneği var. Sırf bunu önlemek amacıyla bu hüküm 
getirilmiştir ve bizler için çok yararı vardır, yani, araç 
alanların bir teminatıdır bu işlem. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, dün bu 
maddeyi değiştirirken, bu buyurulan ifadeleri değişti
rirken en önemli faktör; muayenelerin dört ile altı ay 
içinde yaptırılacağı idi; fakat müzakerelerden sonra 
meydana çıktı ki, bu süre yönetmeliğe terk ediliyor 
ve İçişleri Bakanlığımız da bu süreyi uzatmak temayü
lünde, hatta üç seneden dahi bahsediliyordu Komis
yondaki görüşmelerde. 

BAŞKAN — Herhalde sık sık olmasın diye. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreteri) — O zaman eğer bu tescil işleminde-ı 
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sonra bir muayene yapılmazsa 2 - 3 senelik bu süre I 
içinde yapılacak uygunsuz hareketlerin frekansı da i 

"daha çok artar. Eğer, bu süre dört ay, akı ay olacaksa 
o zaman bu burada kalabilir. Kaldıki, zaten muayenede 
çekiten güçlüğü gidermek için özel sektöre de muayene 
istasyonları açma yetkisi verildi. O halde, normal 
muayeneler oralarda yapılabilecek. Karayolları Genel I 
Müdürlüğüne düşen özellikle özel tescil muayenesi gibi i 
muayeneler de bu süre içerisinde yapılabilir .Onun için 
Komisyon olarak biz her iki hükmün de kalmasını 
yararlı görüyoruz. I 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Sayın 
Cumhurbaşkanım, mademki biz artık medenî dev
letler, milletler gibi motorlu vasıtaya sahip bir 
toplumuz, bunların gerekleri neyse, külfetlerini de 
omzumuza alarak bunu olması lazım geldiği şekilde 
yapmamız gerekir. 
-- Gerek Komisyon, gerekse dün konuşjtuğumuz Hü
kümet temsilcileri, yani İçişleri Bakanlığının sorumlu
ları derler ki: «Bir vasıta el değiştirdiği zaman, bir 
elden diğer ele geçerken, mutlaka, alan kişi bunu 
almadan önce bir kere temize çıkarmalı.» Aracı benim 
temiz 'kâğıdı ile almam lazım. Ben anlamam ki efen
dim; anlayan kişiler de var, anlamayan kişiler de 
var. O yönüyle bir kere muayene (konuyu değiştirmi- I 
yorum'ama, ilgisi itibariyle konuşuyorum) üç senede I 
bir olmaz, efendim, dört ayda hiç olmaz; çünkü ansan 
gününü şaşırıyor; yani altı ayda, dört ayda bir olmaz, I 
senede bir defa olabilir. Fakat bir araba, el değişti-
riken mutlaka muayenesinin yapılmış olması lazım 
ve bunda da sahtekârlığa ve kaçakçılığa mani bir 
temize çıkma kâğıdının alıcı tarafından görülmesi 
lazım ki, haklılığını iddia edebilsin; parasını versin, 
arabayı alsın. Bu sebeple buna mutlaka riayet etmemiz 
lazım. Çünlkü, bugün şu kadar yüzbin lira olan vasıta, 
yarın öbürgün belki on milyon olacak, yirmi milyon 
olacak. Bunun önlemini şimdiden almamız lazım. 

Arz etmek istediğim bu efendim, i 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ 

KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar veJKararlar Daire
si Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, zaten bu 
muayenelerde araç üzerinde bir değişiklik yapılmış mı I 
veya araç bir trafik kazası işlemiş mi, ona bakılır. 

Bir de sahip değiştirirken üç nedene dayalı aracın I 
muayene edilmesi gerekir. 

Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımızın ifade et
tikleri tarzda, bundan böyle Hükümet de «iki senede 
bir trafik muayenesi yapacağız» dediklerine göre bu I 
iki sene veya bir sene içinde, mutlaka satın alan kişinin,-
satın aldığı aracın hiç olmazsa motor numarasını, I 
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şasi numarasını bilmesi, eğer kaçak ise, eğer değSştiril-
mişse, -•• hileli veya hurdalıysa onu en azından tespit 
ettirmesi lazım; aldanmaması için.. 

Bu, Komisyon olarak bizim için şart. Kaldıki, Hü
kümet de metni böyle getirmişti, biz ona sadık kaldık. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çetiner. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHAfTTİN ÇETİNER — 
Sayın Cumhurbaşkanım, her iki tarzda da olabilir, 
takdirlerinize bırakıyorum. 

Yalnız müsaade buyurursanız bir konuyu açıkla
mak istiyorum. Hükümet olarak ne Emniyet Genel 
Müdürü, ne Trafik Müdürü, ne İçişleri Bakanı 
muayene süresinin üç senede bir olacağı şeklinde bir 
ifade kullanmadık, Söyle bir düşüncenin de sahibi 
olmadık, yönetmeliği de hazırlamadık. Her halükârda 
bir seneden fazla olmasını da hiçbir şekilde düşün
müyoruz. 

Arz ederim. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreteri) — Sayın 'Cumhurbaşkanım, Danışma 
Meclisinin metninde bu süre var; «bir yıldan aşağı ol
maz» diye yazılmış. 

• HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOGLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Şu kadar ki, Sayın 
Cumhurbaşkanım, «bir yıldan aşağı olamaz» dendiğine 
göre daha yukarıda olabilir. 

BAŞKAN — Biz onu koymadık ama, değil mi? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Hayır, biz onu yönetmeliğe bırak
mıştık. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim;, bu 
«sahip değiştiren» kısmının teklifi benden geldiği için, 
müsaade ederseniz bir ilave yapılmasını düşünüyo
rum. Bu tamemen uygun, yani mutlaka özel muaye-: 
ne.yapılması kararına iştirak ediyorum. 

Ancak, dün özel muayeneyi izah ederlerken, «yal
nız şasi numarasına ve motorun değişip değişmedi
ğine bakmak üzere çok kısa zamanda bitirilecek bir 
muayene» dendi. Onun için, uygun görülürse, «Bu 
özel muayene zorunludur ve bu muayene istekleri der
hal muayene komisyonlarınca yerine getirilir» diye bir 
ilave yapalım. Bu uzun zaman sürüncemede kala
cak bir muayene gibi değil, normal yıllık muayene 
gibi de değil. «Zorunludur» kelimesinden sonra, eğer 
tensip ederseniz, «bu müracaatlar derhal yerine ge
tirilir» yahut «derhal muayeneler yaptırılır» gibi bir 
ifade yazılabilir. 
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BAŞKAN — Diğer muayenelerini de özel istas
yonlarda yaptırabilir. 

34 üncü maddeye paralel olarak düzeltilen 35 inci 
maddenin ikinci fıkrasını yeni şekliyle okutuyorum : 

«Araçların özel muayeneleri ile yeni tescil veya 
devir işlemleri için gerekli muayeneler ve motor-şasi 
numaralarının tespitleri sadece Karayolları Genel Mü
dürlüğünün muayene birimlerinde yapılır.» 

35 inci maddenin değiştirilen yeni şekli üzerinde 
söz almak isteyen var mı? Yok. 

İMaddeyi değiştiren, ikinci fıkrasının yeni şekliyle 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Tüımer. 
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SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — «Öncelikle yaptırılır» da diyebiliriz 
efendim. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — «Öncelikle yapı

lır» demekte yarar var efendim. 
BAŞKAN — Maddenin üçüncü fıkrasında değil 

mi efendim? 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Evet efen

dim. 
BAŞKAN — «Araçların ayrıca özel muayenesi 

zorunludur. Bu muayeneler öncelikle yapılır.» 
O halde Komisyonun iştirak etmesi ve Hüküme

tin de «her iki halde de olabilir» demesi karşısında, 
üçüncü fıkra şöyle oluyor : 

«Muayene süresi dolmasa bile kazaya karışması 
sonucu yetkili zabıtaca muayenesi gerekli görülenler 
ile üzerinde değişiklik yapılan veya sahip değiştiren 
araçların ayrıca özel muayenesi zorunludur. Bu mua
yeneler öncelikle yapılır.» 

Son fıkra ise, «Muayene süresi geçirilen veya sa
hip değiştirme hali hariç, özel muayene yaptırılması 
zorunlu olduğu halde yaptırılmamış araçları kullanan 
sürücüler binbeşyüz lira para cezasıyla cezalandırılır
lar» şeklinde olacak. 

Buna göre düzelttiniz mi efendim? 
ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 

Basılı olduğu şekilde efendim. 
BAŞKAN — Tamam, basılı olduğu şekilde. Yal

nız bir ilave yaptık; «Bu muayeneler öncelikle yaptı
rılır.» 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Evet efendim, üçüncü fıkraya ilave ettik. 

BAŞKAN — 34 üncü maddenin bu okunan şekli 
üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok. 

34 üncü maddeyi yeni okunan şekliyle oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi de 35 inci maddenin tekriri müzakeresini 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

35 inci maddenin ikinci fıkrası, gene basıldığı gibi, 
«Araçların özel muayeneleri ile yeni tescil veya devir 
işlemleri için gerekli muayeneler ve motor-şasi nu
maralarının tespitleri sadece Karayolları Genel Mü
dürlüğünün muayene birimlerinde yapılır» şeklinde 
olacak. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk işleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Evet efendim, sadece resmî mües
seselerde yapılacak. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, mü
saade ederseniz benim bir maruzatım var. 

41 inci maddede kamyon şoförleri ve kamyon çe
kicisi dediğimiz TIR kamyonunun dahi önündeki bü
yük çekiciyi 18 yaşındaki bir gence teslim ediyoruz.; 
Bence bu yaş çok az; koskoca bir tır kamyonunu bu 
kadar tecrübesiz bir kimsenin eline teslim etmek ba
na mahzurlu gibi geldi. Bunun da, otobüslerde oldu
ğu gibi, asgarî 22 yaşına çıkarılmasında büyük yarar 
görüyorum. 

BAŞKAN — öyle midir? (E) sınıfı hangisi? 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — (C) ve (D) 

efendim. 
(C) sınıfına girenler kamyon kullanacaklar, (D) 

sınıfına girenler çekici kullanacaklar. 
41 inci madde (C) ve (D) sınıfları için belge ala

cakların 18 yaşını bitirmiş olmalarını -ki bu çok kü
çük bir yaştır- şart koşuyor. Bu yaşta 20 tekerlekli 
kocaman bir vasıtayı nasıl kullanacak? 

BAŞKAN — Komisyonda mütehassıs arkadaş
larımız var, onlara soralım; ne dersiniz? 

CEMALETTİN ÇAYLI (İçişleri Komisyonu Üye
si - içişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhur
başkanım, daha önce 685 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununda yaş sınırları çok yüksekti; 22-23 yaşında 
ve belirli sürelerde de ufak tip taşıtları kullanabilme 
esası getirilmişti. 

Ancak, o durum ağır vasıta taşıtları kullanacak 
kişilerin sivil ehliyetli kişiler olması ihtiyacından do
ğarak, 866 sayılı Kanunla değişiklik yapılmış ve yaş 
sınırı T9'a düşürülmüştür. 

Ancak, bu 19 yaşa düşürülmede bir sınır getiril
miştir. Mesela 14,5 tona kadar olan taşıtlarla, 36 
yolcuyu geçen taşıtların kullanılma süresinde beş yıl 
bekleme şartını getirmektedir. Yani ağır vasıta ehli-'' 
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yeti alacak bir vatandaş 19 yaşında ise, 14,5 tondan 
ağır taşıtı kulanmak için veya 36 kişiden fazla yolcu 
alan 'bir taşıtı kullanmak için beş yıl bekleyecekti. 

Bugün ise 36 yolcuyu taşıyabilecek tipte otobüs
ler artık görülmüyor. Dingil ilaveleri nedeniyle de" 
14,5 tonluk taşıtları artık görmek mümkün değil. En 
çok kullanmalar da bu beş yıl bekleme süresinden 
ileri geliyor ve trafik polisimiz de, beş yıl bekleme
den bu taşıtları kullananlarla uğraşmak zorunlulu
ğunu duyuyor. 

Otobüslerde 40 kişinin üzerinde yolcu, taşınması 
dikkate alınarak, yaş sınırı için 22'yi bitirip 23 ya
şında olma ve diğer (C) ve (D) diye adlandırılan 
kamyon ve TIR sınıfı taşıtlarla ilgili ehliyete iki yıl 
sahip olma esası getirildi. 

Diğerlerinde de, gene ordunun ihtiyacı olabile
ceği düşüncesinden hareketle, yaş sınırında, 18 yaşını 
bitirip 19 yaşında olması şartını getirdik. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Hatırladım, askere gelenler hundan 

istifade edemiyordu ve orada vaktiyle bir değişiklik 
yapılmıştı. Ağır vasıtaları kullahabilsin, sivil ehli
yetli bulunabilsin diye 'böyle bir değişiklik yapılmıştı. 

Bu yaş sınırını 22'ye çıkardığımız zaman, aynı 
mahzur Silahlı Kuvvetler için yine gelecek. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER —Silahlı Kuv
vetler, kendi araçlarını kullanmak için özel mevzu
atlarını kendi yapıyor, 'belgelerini kendi veriyor. 

Binaenaleyh, bu konu yalnız ordu için düşünülü
yorsa, «askerî araç kullananlar hariç» deriz. Zaten 
orduda bunu kullananlar 'genellikle astsubaydır, yani 
genç bir çocuk değildir veya çavuş rütbesindedir. 

BAŞKAN — Ama 19 yaşına 'basmış bir insan 
bir sene sonra askere gelecek, bu yaş azvbir yaş de
ğildir. 

Burada yalnız yük taşıyor, ötekinde ise insan ta
şıyor-

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — İçerisinde mil
yonlarca lira değerinde hem malzeme taşıyor, hem 
de çok büyük silâhlar taşıyor. 

BAŞKAN — Sahîb'i de ona vermesin, biraz daha 
tecrübelisine versin. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Kanunen rüş
tünü ispat ettiği gün 'bu kadar tecrübesi olamaz. 
Nereden tecrübe sahibi olacak" da bu yüklü kamyo
nu götürecek. Kazaları hep hu yaşlardakiler yapıyor. 

BAŞKAN — Halen yürürlükteki kanun, 18 yaşı
nı bitirmiş olma şartını mı arıyor? 

CEMALETTIN ÇAYLI (İçişleri Komisyonu Üye
si - İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — 19 yaşındaki kişi 
ala'biliyor efendim. 

BAŞKAN — Şimdi geriye dönüş olacak, yine ay
nı .şikâyetler başlayacak. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇET1NER 
— Sayın Cumhurbaşkanım, şehirler arasına askerî 
kamyon sevk edemiyoruz -yüzhaşı iken hatırlıyorum-
askerî ehliyetle de şehir içerisine araç sevk edilmi
yordu. Ancak konvoy halinde oluyordu. Kıtalarda 
bunun çok sıkıntısını çektik. 

BAŞKAN -— 'Müstakil gönderemiyorduk. Askerî 
, ehliyetler şehir içerisinde müstakil olarak değil, kon

voy halinde geçerlidir. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇET1NER 

— Bir komutan emrinde ve bir konvoy halinde ola
cak. Bu değişiklik oradan çıktı. 

BAŞKAN — Şimdi de uygulama böyle. 
Bundan dolayı trafikte bugüne kadar 19 yaşında 

olanların işlediği kazalar çok mu; yoksa onun üze
rindeki yaşlarda da kazalar oluyor mu? Buna ait bir 
istatistikî bilgi var mı? 

Yoktur, hiç zannetmem. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETINER 
— Benim kişisel tespitlerim yaşa bağlı değil, dikkat
sizliğe bağlı. ' 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — .18 yaş kam
yon için olur; ama hiç olmazsa ı(D) sınıfında, yani 
çekicide yaş sınırını 22'ye alalım. 

BAŞKAN — (D) sınıfını oradan çıkarıp aşağıya 
mı alalım diyorsunuz? 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Evet efen
dim. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, araba 
kullanmak yaş meselesi değil bir tecrübe meselesidir. 
Mesela, on bin kilometre araba kullanmamış bir 
kimse istediği kadar ehliyet almış olsun asla rahat 
araba kullanamaz. 

Bu söylediğim küçük 'bir araba için. Büyük araç 
için sınır eskiden beş sene değil miydi? Araya beş 
sene süre konuyordu. 

BAŞKAN — Olabilir efendim, (C) sınıfı kam
yondur değil mi? Kamyona 'bir şey demeyelim; ama 
(D) sınıfındaki TIR dediğimiz çekicileri (E) sınıfı ile 
birlikte mütalaa edebiliriz. Böylece de Silahlı Kuv
vetleri pek ilgilendirmez. Gerçi Silahlı Kuvvetlerde 

355 — 



M. G. Konseyi B ; İ70 

de çekiciler var, ama onları astsubaylar filan kulla- | 
nıyor. I 

Bu görüşe Komisyon olarak ne diyorsuriuz, bir 
mahzur doğar mı? I 

HAKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk tşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — Bizce uygun, Komisyon olarak 
katılıyoruz. 

BAŞKAN — Peki. 
O takdirde 41 inci maddeyi de tekriri müzakere 

için oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme- I 
yenler... Kabul edilmiştir. 

Deminden beri konuştuğumuz husus, 41 inci 
maddenin '(a) fıkrasında, «A2, B, C, D, F, G ve H 
sınıfı sürücü 'belgesi alacakların 18 yaşını bitirmiş» 
şeklinde bir 'hüküm vardı. Buradan D sınıfını çıka
racağız ve onun bir satır altındaki hükmü de, «D ve 
E sınıfı sürücü belgesi alacakların ise 22 yaşını bi
tirmiş ve en az iki yıllık C sınıfı sürücü belgesine sa
hip olmaları» şeklinde düzenleyeceğiz. 

41 inci maddeyi bu kısma kadar tekrar okutuyo
rum : 

«MADDE 41. — 'Sürücü belgesi alacaklarda aşa
ğıdaki şartlar aranır. < 

a) Yaş şartı : I 
A/î sınıfı sürücü belgesi alacakların 17, 
A/2, B, C, F, G ve H sınıfı sürücü belgesi ala

cakların 18 yaşını bitirmiş; 
D ve E sınıfı sürücü belgesi alacakların ise 22 I 

yaşını bitirmiş ve en az iki yıllık C sınıfı sürücü bel- I 
gesine sa'hip olmaları,» 

BAŞKAN — Bu konuda başka söz almak isteyen 
var mı? Yoktur. 

41 inci maddeyi bu değişiklikle oylarınıza sunu- I 
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı üzerindeki 
görüşmelere dün kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

46 ncı maddeyi okutuyorum : 
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 sağın

dan, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna 
göre hızının gerektirdiği şeritten sürmek, | 
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b) Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sü
rülen araçların emniyetle geçişini beklemek, 

e) Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şe
kilde şerit değiştirmemek, 
' d) Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli ola
rak işgal etmemek, 

e) İki 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 olan hayvan sürücüleri, hay
vanlarını veya ihayvan sürülerini gidişi yönünde yo
lun en sağından ve en az genişlik işgal ederek ve im
kân olduğunda taşıt yolu dışından götürmek zorun
dadırlar. 

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

'BAŞKAN — 46 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Tümer. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Maddenin 

(d) fıkrasındaki «gidişe» kelimesini «geçişe» olarak 
düzeltirsek, daha uygun olur gibi geldi bana. Çün
kü orası 'hep geçiş yoludur, gidişe ait değildir. • . 

Bu nedenle, «gidişe» kelimesinin «geçişe» olarak 
değiştirilmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Doğru,. «geçişe» dir. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreteri) — Bizce uygun. 
HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 

(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Geçiş için değildir, 
bütün o şeritler gidişe ayrılmıştır. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — En soldaki 
şerit daima geçiş yoludur. 

BAŞKAN — Tabiî, zaten gelişe olamaz ki, «gi
dişe ayrılan» dersek manasız olur. «Geçişe ayrılan 
en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmemek» ifa
desi daha uygun. 

Çürikü, baş tarafta dedik ki; «Aksine bir işaret 
bulunmadıkça sürücüler: 

a) Araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağın
dan, .çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna 
göre hızının gerektirdiği şeritten sürmek, 

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

e) Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şe
kilde şerit değiştirmemek, 
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d) Gidişe ayrılan en soldaki şeridi... 
Tabiî bundan kasıt, iki gidiş iki gelişli yollar 

için, yoksa en soldaki şerit denmezdi. En soldaki şe
rit, eğer yol bir gidiş !bir geliş ise en soldaki şerit za
ten olmaz. Onun için «gidişe» demeye gerek yok. 

(d) fıkrası, «Geçişe ayrılan en soldaki şeridi sü
rekli olarak işgal etmemek» şeklinde olmalıdır. Ya
ni «oradan daima gitmeyin, orası geçiş için» demek
tir. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Ne
jat Paşam söz aldığı zaman 'ben de söyleyecektim, bu 
çok suiistimal edilen 'bir konudur ve böyle «sürekli 
olarak işgal etmemek» kelimesi burada kanaatimce 
yanlıştır. 

«Gidişe ayrılan» denmiş olsa dahi, en soldaki 
şerit ancak geçiş için kullanılır; geçtikten sonra da 
yerine geçilir. Eğer yerinize, yani sağdaki şeride ge-
çemeyecekseniz soldaki şeridi işgal edemezsiniz. Çün
kü arkadan gelen araç öne geçmek isteyebilir. 

O yönden, burada «sürekli olarak işgal etmemek» 
değil, «ancak geçiş için» sözlerini kullanmak lazım. 
O şeritten önündeki arabayı geçecek ve yerine gire
cek. Eğer geçemeyecekse arkasında duracak. 

Diyelimki, her iki şeritte, sağdaki şeritte de sol
daki şeritte de araba gidiyor. Buradaki «uzun süre» 
den kasıt ne kadar? 10 dakika mı, 15 dakika mı, 
20 dakika mı, hangisi? Bu arada arkadaki araba 
geçmek için klakson çalıyor ve öndeki araba sağa 
geçiyor, arkadaki ondan sonra geçiyor. Buna mani 
olmak için kanaatimce buraya, «ancak arabayı geç
mek için kullanmak» şeklinde bir ifade koyalım. 

BAŞKAN — Oraya «geçişe ayrılan» dersek me
sele kalmaz. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Ama 
süre yok. 

BAŞKAN — Şöyle yapılıyor efendim : Araba sol 
şeride giriyor ve mütemadiyen diğer arabaları ge
çiyor, hep en sol şeritten gidiyor. 

Biz de, öyle yapılmasın, şöyle yapılsın diyoruz : 
«Öndeki bir ara'bayı geçince hemen sağa yanaş, son
ra ikinciyi de geçmek istersen sol şeride geç ve onu 
da geçtikten sonra teki ar sağ şeride yanaş.» 

ORGENERL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Bura
daki, «sürekli olarak işgal etmemek» ifadesi o ma
naya geliyor; ama ancak geçiş için kullanılabilsin. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) «En soldaki şeridi sadece geçiş için 
ka'lanmak» şeklinde olabilir. 

I HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı} — Sayın Cumhurbaş
kanım, iki şeritli bir yol olduğunu varsayalım. 

OR AMİRAL NEJAT TÜMER — 'Hayır, o za-
man «en soldaki şerit» denmez. «En soldaki şerit» 
dendiği zaman, yol daima üçlüdür. 

BAŞKAN — İki veya üç. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yol ikili olur

sa, «sağdaki - soldaki şerit» denir. 
IBAŞKAN — İki gidiş, iki geliş, yani dörtlü yolu 

diyorum. 
[HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 

(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Gidişe ayrılan yol 
iki şeritli ise, soldaki şerit devamlı boş kalacak ve 
yalnızca geçerken kullanacak ve sonra yine sağ şe
ride yanaşacaktır. 

Sol şeridi hiçbir zaman hiçbir araç devamlı işgal 
etmeyecek, devamlı olarak boş bırakacak şekilde; 
aynı şeyi Kızılay semtinde dahi düşünebiliriz. 

IBAŞKAN — Hayır efendim, bilakis daima en 
soldaki şerit en doludur, sağdaki şerit boştur. Genel
kurmay IBaşkanı iken şoföre, «Sağ şeride gir» der
dim ve kavşaklarda da en rahat ben geçerdim. Çün-

. kü herkes geçeceğim diye sol şeride gelmiş, sağ şe
rit -bomboş, biç kimse yok ve hep ben kârlı çıkar
dım. Bir de bakardım ki soldaki şeride girenler hâlâ 
bekliyorlar, 

Bizde böyle alışılmış, daima geçeceğim diye sol 
şeride girer, sağ şerit de boş kalır, 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Bu, 
«işgal etmemek» kelimelerini çıkarıp, «geçiş için kul
lanılabilir» demek lazım, önündeki arabayı geçer, 
geçemezse arkasından gider. 

Buyurduğunuz gibi bu husus çok suiistimal edi
liyor. 

IBAŞKAN -T- Ne dersek diyelim suiistimal eden 
gene eder. Mesele eğitim meselesi; bütün mesele bu
rada. 

Peki, bu hükmü nasıl yazalım? 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — «En 

soldaki şerit ancak geçiş için kullanılır» sökünde ya
zabiliriz. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Bugün kara
yollarındaki işarette yazar; yalnız geçişte kullanılır. 

CEMALETTÎN ÇAYLI (İçişleri Komisyonu Üye
si - İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhur
başkanım, sadece geçiş için değil, sola dönüşlterde 
de kullanılır bu şerit. O nedenle, «sola dönüş için 
sol şeride geçmeye» diye ileride kuralımız gelecektir. 
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Sadece, «geçiş için» dersek hata işlemiş oluruz. Bu 
bakımdan sadece geçiş değil sola dönüşlerde de sol 
şeride geçme gi'bi bir durum ileride gelecektir. O ne
denle geçiş ve*" dönüşler için kullanılacaktır o şerit. 

BAŞKAN^— Evet, muayyen bir zamanda oraya 
girmek zorunda. 

CEMALETTİ'N ÇAYLI (içişleri Komisyonu 
Üyesi - İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Bulvarda 
'bomiboş bir sol şeridi trafik polisi sürekli olarak tut
mak zorunluluğunu duyacaktır; oradan geçene ceza 
yazacaktır. 

BAŞKAN — «Geçişe ayrılan en soldaki şeridi sü
rekli olarak işgal etmemek» diyelim. 

ı(d) fıkrasındaki «gidişe» kelimesini, «geçişe» ola
rak düzeltin. 

Başka var mı efendim? 
KEMALETTtN ERTAN (İçişleri Bakanlığı Tem

silcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, izin verir misi
niz? -• . • 

Dört şeritli bir yol olduğunu düşünelim.; 
'BAŞKAN — Bizde yok şimdi böyle bir yol. Onu 

düşünelim diye... 
KEM ALETTİN ERTAN (İçişleri Bakanlığı Tem

silcisi) — Var efendim, dört şeritli yolumuz var. İs
tanbul'da ve diğer ana yollarda var. 

BAŞKAN — İki geliş, iki gidişi mi söylüyorsu
nuz? 

KEMALETTÎN ERTAN (İçişleri Bakanlığı Tem
silcisi) — Hayır, yalnız, gidişi söylüyorum. Sağdan 
bir kamyon gidiyor, arkasından bir otobüs geliyor, 
geçmek isteyecektir. Şimdi, «geçişe. ayrılan» ibaresi
ni koyduğumuz anda sanki en soldaki şerit geçişe im
kân tanıyormuş gibi 'bir durum doğacak. Halbuki 
ikinci şerit de geçişe ayrılmış oluyor otobüs için. 
Üçüncü şerit gerektiğinde geçiş için kullanılacaktır. 
Bu bakımdan «ıgidişe ayrılan» ibaresinin yerinde kal
masında Jbüyük bir sakınca yoktur. «Geçişe ayrılan» 
dersek kendimizi bağlamış olacağız, dolayısıyla mün
hasıran sol şerit geçiş için boş 'bırakılmış olacak. 

BAŞKAN — O da doğru, üçlü olursa ortadan 
da geçebilir, illa en soldakinden geçmez. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — O zaman, «ge
çişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal et
memek» demekle, zaten onun arasındakilerin geçe
ceğini de ifade ediyoruz efendim. Sizin söylediğiniz 
hiçbir zaman olmaz. 

BAŞKAN— Hayır olur; üç tane şerit var şimdi. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — «En soldaki 

şeridi sürekli olarak» diyoruz^ 

| IBAŞKAN — En sağdan gidiyor bir araç, arka
daki onu geçecek; en soldakine geçmek mecburiye
tinde değil, ortadan da geçebilir. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Hayır efen
dim, zaten oradan geçer. 

BAŞKAN — Bunu da devamlı işgal etmeyecek, 
geçti mi ondan sonra gene sağa yanaşması lazım. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Yalnız en- soldakini devamlı iş
gal etmeyecek. 

BAŞKAN — Bu mühim 'bir şey değil efendim. 
Bunun için fazla zaman kaybetmeyelim. Peki, «gidi
şe» olarak kalsın. 

Başka söz almak isteyen efendim?.. Yok. 
46 ncı maddeyi metildeki şekliyle oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir 

47 nci maddeyi okutuyorum. 
, Trafik işaretlerine uyma 

MADDE 47. — Karayollarından faydalananlar 
aşağıdaki sıralamaya göre; 

a) Trafiği düzenleme ve denetimle görevli tra
fik za'bıtası veya özel kıyafetli veya işaret taşıyan 

f diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine, 
b) Trafik ışıklarına, 
c) Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işa

retlemeleri 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 dür işaretine, 

ışıklı trafik işaretlerinden kırmızı renkli olanına ve 
sesli işaretlere uymayan sürücüler ikiıbin, diğer trafik 
işaretlerine uymayan sürücüler binheşyüz lira para 
cezası ile cezalandırılırlar, 

BAŞKAN — 47 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

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

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

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

Uyuşturucu ve keyif verici maddelerin cinsleri ile 
alkollü içkilerin etki dereceleri ve kandaki miktar-
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lan, 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 üze
rinde alkollü içki kullandığı tespit olunanlar; ikibin 
liradan beşbin liraya kadar hafif para cezası ve on-
beş günden •iki aya kadar hafif hapis cezası, tekra
rında beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para 
cezası ve bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezası 
ile cezalandırılırlar ve sürücü ıbelgeleri bir aydan üç 
aya kadar geri alınır. 

Uyuşturucu, keyif verici maddeleri alarak araç 
kullananlar ise beş/bin liradan onbin liraya kadar ha
fif para cezası ve iki aydan altı aya kadar hafif ha
pis cezası ile cezalandıranlar ve sürücü belgeleri sü
resiz olarak geri alınır. 

-BAŞKAN — Burada yine, «içişleri ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım bakanlıklarınca müştereken çıkarıla
cak yönetmelikte belirtilir» denmiş. Hani bir tek yö
netmelik olacaktı? 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETÎNER 
— 42 nci maddeye göre bu maddenin de düzeltil
mesi lazım Sayın Cumhurbaşkanım. 

Şöyle olması gerekiyor : «Uyuşturucu ve keyif ve
rici maddelerin cinsleri ile alkollü içkilerin etki de
receleri ve kandaki miktarları, tespit usulleri ve mua
yene şartları hazırlanacak yönetmelikte Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının görüşüne uygun olarak 
düzenlenir.» 

Bu şekliyle 42 nci maddeye paralel olmuş oluyor 
Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığını yazmayalım mı 
buraya? 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETÎNER 
— İçişleri Bakanlığı ydk Sayın Cumhurbaşkanım. 
Çünkü 136 nci madde onu zaten tanzim ediyor efen
dim. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Efen
dim, son fıkranın başındaki «uyuşturucu» kelimesin
den sonra da «ve» kelimesini koyalım. «Uyuşturucu 
ve keyif verici maddeleri alarak» şeklinde olsun. 

IBAŞKAN — Hepsinde «ve» var, ona koymamış
lar. Esasında virgül konulması daha doğru olur, öte
kilerde de virgül olsa daha doğru olur. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Yahut 
öyle yapacağız. 

IBAŞKAN — «Uyuşturucu ve» değil, ya «veya» 
diyeceğiz, ya da virgül koyacağız. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Virgül koyacağız; çünkü sonunu 
«ve» ile bağlamış, ayırmış birbirinden son fıkrayı. 
Yukarıdakilerde ikisini beraber kullanmış, halbuki 
ayrı ayrı. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı olması lazım. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Onun 

için virgül en iyisi. 
BAŞKAN — Çünkü uyuşturucu maddeler ayrıdır, 

keyif verici maddeler ayrıdır. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Baş

tan itibaren virgül yapalım hepsini efendim. 

BAŞKAN — Virgül değil de «veya» yapalım. Bi
rinci, ikinci ve son fıkraların başındaki «uyuşturucu» 
kelimesinden sonra «veya» diyoruz ve «uyuşturucu 
veya» oluyor. 

Şimdi bu düzeltmelerden sonra ikinci fıkrayı bir 
daha okutuyorum : 

«Uyuşturucu veya keyif verici maddelerin cinsleri 
ile alkollü içkilerin etki dereceleri ve kandaki mik
tarları, tespit usulleri ve muayene şartları hazırlana
cak yönetmelikte Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nın görüşüne uygun olarak düzenlenir.» 

BAŞKAN — Bir de madde başlığı, «Alkollü iç
ki, uyuşturucu ve keyif verici maddelerin...» şeklin
de yazılı, o da, «uyuşturucu veya» şeklinde düzel
tilecek. % 

48 inci madde üzerinde yapılan bu değişiklik hak
kında söz almak isteyen var -mı efendim? Yok. 

48 inci maddeyi, yapılan bu değişiklikle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler..,-Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

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

Taşıt kullanma süreleri ile ticarî amaçla yük ve 
yolcu taşıyan motorlu taşıtları kullanacakların de
netimi ve süre dışı kullanmaya devamı önleyici ted
birlerle ilgili uygulanacak esas ve usuller yönetme
likte belirtilir. 

Bu madde hükmüne aykırı olarak taşıt kullanan 
ve işletenler ikibin liradan beşbin liraya kadar ha
fif para cezası ve onbeş günden kırk güne kadar ha
fif hapis cezası, tekrarı halinde beşbin liradan on-
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bin liraya kadar hafif para cezası ve bir aydan iki 
üya kadar hafif (hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — 49 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

50 nci maddeyi okutuyorum.; 

İKİNCİ BÖLÜM 
(Hız Kuralları 

Hız sınırları 
MADDE 5Cj. —• Karayollarında yerleşim yerleri 

içinde ve dışında motorlu araçların cins ve kullan
ma amaçlarına göre sürütebileceği en çok ve en az 
hız sınırları ve diğer esaslar yönetmelikte belirlenir. 

En çok ve en az hız sınırlarını gösteren işaret 
levhaları, igerekli görülen yerlere, ilgili kuruluşlarca 
konulur. 

Bu Kanunla yetki verilen kuruluşlar tarafından 
yönetmelikte belirtilen hız sınırları yol ve trafik du
rumuna göre azaltılabilir veya çoğaltılabilir. Bu hal
lerde durum trafik işaretleri ile belirtilir Ve uygun 
vasıtalarla duyurulur. 

JBAŞKAN — 501 nci madde üzerinde söz almak 
isteyne?.. Yok. 

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

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

nıp işaretlenmemişse yönetmelikte belirtilen hız sı
nırlarını aşmamak zorundadırlar. 

Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli usullerle yapı
lan tespit sonucu hız sınırlarını; 

Yüzde beşten yüzde otuza (otuz dahil) kadar aşan 
sürücüler ikiibin lira para cezası; 

Yüzde otuzdan fazla aşan sürücüler ise, her sefe
rinde 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. 

ıHız sınırlarının aşılıp aşılmadığını, tespit etmek
te 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 bulundu

ran işletenler ise üçbin liradan onbin liraya kadar ha
fif para cezası ve onlbeş günden iki aya kadar hafif 
hapis cezası ile cezalandırılırlar ve bu cihazların mü
saderesine de hükmolunur, 

BAŞKAN — Son fıkradaki, «araçlarında bulun
duran işletenler ise» ibaresini anlayamadım ben. Ne 
demektir bu? 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İbişleri Komisyonu Başkanı) — «lşleten»in özel bir 
tarifi var tarifler bölümünde Sayın Cumhurbaşkanım. 
İşleten; şoförü, yani sürücüsü de olabiliyor, aracın 
sahibi de olabiliyor; sahibi sıfatıyla bir başka sürü
cüyü de çalıştırabiliyor. 

BAŞKAN — Demek ki bunlar, fıkranın başın
daki, imal ve ithal edenler, diğeri de, anaçta bulun
duranlar; o cihazı almış, aracında bulunduruyor. 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Yani önleyici ci
hazı. 

BAŞKAN — Haber veriyor daha evvelden. Ben 
onu görmedim de duydum, radarın olup olmadığını 
daha evvelden o cihaz öterek veyahut da bir sinyal 
vererek haber veriyor; «dikkat et, önünde radar var» 
falan gibi. 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Bunun hem sürücü
sünü hem işletenini; yani araç başkasına ait ise, sü
rücüde başkası ise, hem sürücüyü hem işletenini kap
sıyor. 

BAŞKAN — Onun cezası biraz az oluyor. Esas 
ithal ve imal edenlerin cezası daha çok, değil mi? 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet, haklısınız efen
dim. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELÂHATTİN ÇETİNER 
— Sayın Cumhurbaşkanım, Komisyon gayet iyi bir 
düzenleme yapmış, Hükümet tasarısında yüzde ytrmi 
olan sürat sınırını yüzde otuza çıkarmış. 

Bizim önerimiz şu şekilde Sayın Cumhurbaşka
nım : 51 inci maddenin ikinci fıkrasının, ikinci cüm
lesindeki «yüzde beş»in «yüzde on»; «yüzde otuz»un 
«yüzde kırk»; «otuz dahil» ibaresinin de «rkırk dahil» 
olarak değiştirilmesi hususunu tasviplerinize arz edi
yorum. 

Sayın Cumhurbaşkanım, bu konuda büyük güç
lükler oluyor. Vatandaşlar çok şikâyetçi, mektupla 
müracaat ediyorlar, benzin istasyonlarında Veyahut 
otobüs terminalinde yakınıyorlar ve haklılar. 
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Sebep şu : 50 kilometre hız sınırı tahdidi olan yer
de yüzde beş, 52,5 kilometre ediyor; 2,5 kilometre 
için trafik polisi onu nazarî olarak çeviriyor. Yine 
50 kilometre hız sınırı olan'yerde hız fazlası yüzde 
otuz olursa 65 kilometre oluyor; yüzde kırk olursa 
70 kilometreye" çıkıyor; 90 kilometre hız tahdidi olan 
yerde hız fazlası yüzde beş olursa 95 olur. Za
ten cihaz, yani aracın sürat kadranı veyahut belki 
bizim radar o kadar hata yapıyor, hız fazlası yüzde 
otuz olursa hız 120 Km. oluyor; yüzde kırk olursa, 
130 Km. oluyor. 

Geçen gün Amasya Tugay Komutanımızın başı
na şöyle bir olay gelmiş : Bindiği otobüs şu sınırlar
dan biraz aştığı için trafik polisi çevirmiş, «mahke
meye» demiş. Otobüs kırk yolcusu ile mahkemeye 
gitmiş. Tuğgeneralimiz mahkeme kapısında beş saat 
beklemiş, 

Vatandaş çok müşteki; müsaade buyurursanız bi
raz elastikiyet verelim, bunları mahkeme kapılarından 
kurtaralım. Zaten bu para cezası onlara yeterli tem
bihi, ikazı da yapacak. Trafik polisiyle vatandaşı 
mahkemede karşı karşıya getirmeyelim. 

BAŞKAN — Biz böyle demedik bundan evvel ko
nuşurken, «bir aşma sınırı bırakalım» dedik, burada 
hiç sınır yok. 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Var efendim, yüzde 
beş. 

BAŞKAN — Biz yüzde beş demedik. 
ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Hiç olmazsa 

yüzde on'a kadar olsun. 
tÇtŞLERt BAKANI SELAHATTİN ÇET1NER 

— «Yüzde on» diyelim, çok problem var, şikâyetler 
fazla. 

BAŞKAN — Hatta bir misal de vermiştik : Bir 
aracı geçecek, tam o sırada karşıdan bir araç görün
dü; gaza basacak ki bir an evvel kurtulsun. Geriye 
gelemez, belki arkasında bir araç vardır. Kurtulmak 
için gaza basıp geçecekir. O esnada* yakalanırsa hız 
sınırını aştı diye cezalandırılacak. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETINER 
— Çok şikâyetçiler var ve polis de çok kötü oluyor, 
antipatik oluyor Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — O «yüzde beş» hakikaten çok az. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETINER 

— Zaten Komisyon iyi düşünmüş, artırmış. 
HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 

(içişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaş
kanım, bir hususu arz etmek istiyorum,, 
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Biz, daha tespit edilmemiş bir hız sınırının de
vamlı olarak aşılmasına ilişkin düzenlemeleri yapıyo
ruz. Sınırı 90 değil de 100 yapalım, İODfin aşılması 
olan rakam yüzde otuz ise 1301 kilometre olur. Daha 
yönetmelikte bu tespit edilmedi. 

BAŞKAN — Beynelmilel tahdit onlar. 

IÇIŞLERt BAKANI SELAHATTİN ÇETINER 
— Bunlar beynelmilel kaide. 

BAŞKAN — ikinci satırı «yüzde ondan yüzde 
kırka (kırk dahil) kadar aşan sürücüler ikibin lira 
para cezası» olarak düzeltelim. Çünkü, her zaman 
ekrana bakamaz, insan bir ara dalabilir, öne bakıyor, 
sağına bakıyor, soluna bakıyor, trafik yoğun olduğu 
için o esnada geçmiş olabilir 2,5 kilometreyi, kolay 
değil. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETINER 
— Sayın Cumhurbaşkanım, mahkeme geride oluyor. 
Şimdi otobüs dönüyor öbür taraftaki ilçeye gidiyor, 
30 - 40 kilometre geriye gidiyor; yani işkence gibi bir 
durum oluyor. 

BAŞKAN — Onun altındaki satırda da «yüzde 
kırktan fazla...» 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Yalnız, altındaki madde mahke
meye gitmeyi kaldırmıyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETINER 
— Ama yüzde kırktan fazla olursa o vakit hak edi
yor. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Yani trafik polisi cezayı kesemiyor, 
hemen mahkemeye gidiyor. 

BAŞKAN — «Yüzde kırktan fazla aşan sürücü
ler ise, her seferinde beşbin liradan onbin "liraya ka
dar hafif para cezası ile onbeş günden iki aya kadar 
da hapis cezası alır.» 

Maddeyi bu şekilde düzeltelim. 
51 inci madde üzerinde başka söz isteyen var mı? 

Yok. 
51 inci maddeyi bu değişiklikle oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
52 nci maddeyi okutuyorum : 
Hızın gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak 
MADDE 52. — Sürücüler : 
a) Kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girer

ken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda 
ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tü
nellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım 
ve onarım alanlarına girerken, hızlarını azaltmak, 
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b) Hızlarım, kullandıkları aracın yük ve teknik 

özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun ge
rektirdiği şartlara uydurmak, 

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

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

Zorundadırlar. 
Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler iki bin 

lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
BAŞKAN — 52 nci madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

53 üncü maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Sürücülerin Uyacağı Diğer Kurallar 

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

cüler aşağıdaki kurallara uyarlar. 
a) Sağa dönüşlerde sürücüler; 
1. Sağa dönüş işaretini vermeye, 
2. Sağ şeride veya dönüşe ayrılmış şeride gir

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

dişine 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 

ilk geçiş hakkını vermeye, 
5. Dönüş sırasında, karşıdan gelen ve emniyetle 

durdurulamayacak kadar kavşağa yaklaşmış olan ta
şıtların geçmesini beklemeye, 

6. Gireceği yolun gidişe aynlan kısmına girmek 
üzere, dönüşünü yaparken, arkadan gelen ve sola 
dönecek diğer taşıtları engellememek için, geniş ka
visle dönüş yapmaya, 

7. Gireceği yolun giriş 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 kavşaklardaki sola dönüşlerde sürücü

ler; 
1. Sola dönüş işareti vermeye, 
2. Hızını azaltmaya, 
3. Orta adaya yakın şeritten kavşağa girmeye, 
4. Ada etrafında dönerken gereksiz şerit değiş

tirmemeye, 
5. Gireceği yola yaklaşırken sağa dönüş işareti 

ile birlikte sağa yaklaşarak dönel kavşaktan çıkma
ya, 

6. Gireceği yolun gidiş yönündeki uygun bir şe
ridine girmeye, 

7. Yola girdikten sonra, en kısa sürede trafiği 
tehlikeye düşürmeden sağa yaklaşmaya, 

Zorunludurlar. 
d) Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde sürü

cüler, sola dönüş halindeki kurallara uymakla birlik
te, orta ada etrafında dönerken gireceği yola yakla-
şıncaya kadar şeridini muhafaza etmeye de zorun
ludurlar. 

Sa.ğa ve sola dönüşlerde, sürücüler kurallara uy
gun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yo
lundaki bisikletlilere ve sola dönüşlerde sağdan ve 
karşıdan gelen trafiğe ilk geçiş hakkını vermek zo
rundadırlar., 

Gidişe ayrılmış birden fazla şeridi bulunan yollar
da, en sağdaki veya soldaki şerit işaretlenmek suretiy
le sadece dönüşlere ayrılabilir, ayrılmış bu şeritlere 
bitişik diğer şeritlerden de işaretlenmek suretiyle sa
ğa veya sola dönüşlere izin verilebilir. 

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

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

BAŞKAN — Neden «dönel» kelimesini kullandık? 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER — 

Saym Cumhurbaşkanım, müsaade buyurursanız, o 
madde hakkında bir görüşümüz var. O görüşümüzü 
zatı âlinize arz ederken onun da izahatını ilgili ar
kadaşım yapsınlar. 

(c) bendinin içerisinde «sola» kelimesi var. Bir de 
(c-1) de «sola» kelimesi var, bu kelimelerin çıkarılma
sını öneriyoruz. İzahatım da ilgili teknik arkadaşım 
yapacak. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KEMALETTİN ERTAN (İçişleri Bakanlığı Tem-

silcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu maddede ge-
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nel kural olarak sağa ve sola dönüşler düzenlenmiş 
idi. 

BAŞKAN — (a) ile (b) bentlerinde. 
KEMALETTİN ERTAN (içişleri Bakanlığı Tem

silcisi) — Evet. 
Sonradan İhtisas Komisyonunda bir teknik üze

rine (c) ve (d) fıkraları eklenmişti. Bunlar sadece ül
kemize has, özellikle Ankara'da olan başka yerlerde 
pek nadiren görülen bir durumdur, bu «dönel kav
şaklar» denilen kavşaklar. Genelikle dış ülkelerde-gi-
dip gelen arkadaşlarımdan öğrendiğime göre- işaret
leme ışıkla sinyalize bile edilmemiş. Yani, iki göbekli 
büyük bir kavşak, buradaki dönüşler genel kurallara 
tabi oluyor. 

Şimdi, <a) fıkrasında sağa dönüşlerin, (b) fıkrasında 
da sola dönüşlerin nasıl yapılacağını açıklıyoruz. On
dan sonra (d) fıkrasında da «dönel kavşaklarda sola 
dönüşler» diye giriyoruz. Fıkralar arasında veya bent
ler arasında sağa dönüşten de bahsediyoruz. Dolayı
sıyla bu dönel kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerin na
sıl yapılacağını gösteren bir açıklama yapmış oluyo
ruz. Bu bakımdan «sola dönüşler» deyimini gereksiz 
«ördük. Dönel kavşaklarda dönüşlerde sürücülerin 
neler yapacağını açıkladık. 

BAŞKAN — Zaten ben takip edemedim; «dönel 
kavşaklarda, sola dönüşlerde sürücüler, sola dönüş işa
reti vermeye -verdi- hızını azaltmaya -azalttı- orta ada
ya yakın şeritten kavşağa girmeye -girdi- ada etrafın
da dönerken gereksiz şerit değiştirmeye -değiştirmedi-
gireceği yola yaklaşırken sağa dönüş işareti ile bir
likte sağa yaklaşarak dönüş kavşaktan çıkmaya...» 

Bir de şimdi sağa döndü, «gireceği yolun geçiş 
yönünde uygun bir şeride girmeye, yola girdikten son
ra en kısa sürede trafiği tehlikeye düşürmeden sağa 
yaklaşımaya zorunludurlar» deniyor. 

Bu karışık, ben anlamadım. 
Göbekten dönecek, sola dönecek değil mi? 
KEMALETTtN ERTAN (İçişleri Bakanlığı Tem

silcisi) — Evet. 
BAŞKAN — Girdi, sola işaretini verdi, «eğer ora

da sağa dönecekse bir de sağa işareti verecek» diyor. 
Nasıl verecek sağa dönüş işaretini? Sağa dönecek, doğ
ru gitmesi lazım. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER — 
Göbeklerden ayrılan yollar vardır. 

BAŞKAN — Sağa sola yollar vardır. Siz diyor
sunuz ki, «sola» kelimesini çıkaralım; ne olacak? Şöy
le olacak : 

c) Dönel kavşaklardaki dönüşlerde sürücüler; 
1. Dönüş işareti vermeye, 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER — 
İster sağa, ister sola, oradaki duruma göre. 

"BAŞKAN — Tabiî, sağa da geçebilir. 
CEMALETT1N ÇAYLI (İçişleri Komisyonu Üye

si - İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhur
başkanım, kavşağın tarifini yaptık. Şimdi kavşağa gi
rişte sola da dönülebilir, sağa da dönüş yapılıp giri
lebilir. «Kavşağa girerken» dediğimiz anda, zorluyo
ruz, illa sola döneceksin, diye. 

BAŞKAN — Peki, (c) fıkrasının .5 inci bendinde 
«Gireceği yola yaklaşırken sağa dönüş, işaretiyle bir
likte sağa yaklaşarak dönel kavşaktan çıkmaya» de
niyor. Bu kalacak mu? 

KEMALETTİN 'ERTAN (İçişleri Bakanlığı Tem
silcisi) — Kalacak. 

Şöyle : Dönel kavşağa girdi, dönüşü yaparken, çık
ması gerekirken sağa işaretini vermek zorunluğu var; 
kavşağı daha büyük düşünmek lazım, o nedenle. 

BAŞKAN — Oradaki «sağa» kelimesi duracak . 
öyle ise? 

İÇIŞLERI BAKANI SELAHATTIN ÇETINER — 
Duracak. 

BAŞKAN — Yukarıdaki «sola» kelimesini sile
ceğiz sadece. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER — 
Evet. 

BAŞKAN — Bu şekilde düzeltelim, 
Bu başka ükelerde de var, niye «yalnız bizde var» 

diyorsunuz? 
KEMALETIÎN ERTAN (içişleri Bakanlığı Tem

silcisi) — Ankara'da çok var. 
BAŞKAN — Fransa'da Etoile Meydanı vardır, 

Roma'da Havuzlu Meydan vardır; döner durur. 
KEMALETTtN ERTAN (İçişleri Bakanlığı Tem

silcisi) — Sinyalizenin tek olmadığım arz etmek is
tedim. 

BAŞKAN — Orada herkes bilir, yıldırım gibi 
gelir, döner giderler. 

53 üncü madde üzerinde başka söz isteyen var 
mı? Yok. 

Maddeyi, değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

54 üncü maddeyi okutuyorum : 
Geçme kural ve yasakları 
MADDE 54̂  — Sürücülerin geçme sırasında 

uymak zorunda oldukları kural ve yasaklar şunlar
dır: 

a) Geçme kuralları: 
Sürücülerin önlerinde giden bir aracı geçmeleri 

için; t 
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1. Kendisini takip eden sürücülerin kendisini | 
geçmeye başlamamış olması, 

2. önündeki sürücünün başka bir taşıt veya ara
cı geçme niyetini belirten uyarma işaretini verme
miş olması, I 

3. Geçeceği aracın hızı ile geçme esnasındaki 
kendi hızını da göz önüne alarak iki yönlü trafiğin 
kullanıldığı taşıt yollarında karşıdan gelen trafik da- I 
hil karayolunu kullananların tümü için tehlike veya I 
engel olmadan -geçme için kullanacağı şeridin yeteri I 
kadar ilerisinin boş olması, I 

Zorunludur. I 
Geçme, geçilecek aracın solundaki şeritten ya

pılır. Geçilecek aracın sürücüsü ses ve ışık cihazları I 
ile uyarılarak, geçerken kullanılan şeritte güvenli me
safe gidildikten sonra işaret verilip izlenecek şeride I 
girmekle tamamlanır. I 

Araçların sağından veya banketlerden yararlan-
• mak suretiyle geçmek yasaktır. 1 

Ancak, herhangi bir araç, başka bir yola, karayo- I 
luna bitişik bir mülke girmek veya sola yanaşıp dur- I 
mak için bu niyetini sola dönüş işareti ile belirtmiş I 
ise bunların sağındaki şeritten geçilebilir. 

Gidişe ayrılmış yol (bölümlerinde şerit, değiştir- I 
memek şartı ile bir şeritteki taşıtların diğer şerit- I 
teki taşıtlardan hızlı gitmesi geçme sayılmaz. I 

<b) Geçmenin yasak olduğu yerler; I 
1. Geçmenin herhangi bir trafik işaretiyle yasak- I 

landığı yerlerde, I 
2.: Görüş yetersizliği olan tepelerde ve döne

meçlerde, I 
3. Yaya ve okul geçitleri yaklaşımında, I 
4. Kavşaklarda, demiryolu geçitlerinde ve bun- I 

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

yönlü trafiğin kullanıldığı köprü ve tünellerde, I 
Sürücülerin önlerindeki bir aracı geçmeleri yasak- I 

tır. 
Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler iki- I 

bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. I 
BAŞKAN — 54 üncü madde üzerinde söz iste- I 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 
55 inci maddeyi okutuyorum: I 
Geçilen araçlara ait kurallar I 
MADDE 55. — Geçilmek istenen araçların sü- I 

rücüleri : 
a) Duyulur veya görülür bir geçiş işareti alın

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

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

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

Zorundadırlar. 
54 üncü maddede yazılı durumlar dışında, geçiş 

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

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

BAŞKAN — 55 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

56 ncı maddeyi okutuyorum: 
Şerit izleme, gelen trafikle karşılaşma, araçlar 

arasındaki mesafe, yavaş sürme ve "yavaşlama ve ge
çiş kolaylığı sağlama. 

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

a) Şerit izleme : 
1« Sürücülerin; geçme, dönme, duraklama, dur

ma ve park etme gibi haller dışında şerit değiştirme
leri veya iki şeridi birden kullanmaları, 

2. Kavşaklara yaklaşırken, yerleşim yerleri dı
şında yüzelli metre, yerleşim yerlerinde ise otuz met
re mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri, 

3. Araçların cinsine ve hızına uygun olmayan 
şeritten gitmeleri, 

4. işaret vermeden şerit değiştirmeleri, 
Yasaktır. 
b) Gelen trafikle karşılaşma : 
Sürücüler; iki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yol

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

Dağlık ve dik yokuşlu karayollarında karşılaşma 
halinde, çıkan araç için geçiş güç veya mümkün de-
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ğilse, güvenli geçişi sağlamak üzere, inen araçlar, 
varsa önceden sığınma cebine girmeye, sığınma ce
bi yoksa sağ kenara yanaşıp durmaya, gerektiği hal
lerde geri gitmeye, 

Zorunludurlar. 
c) Araçlar arasındaki mesafe : . 
Sürücülerin önlerinde giden araçları yönetmelikte 

belirtilen güvenli ve yeterli bir mesafeden izlemek 
zorundadırlar. 

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

dıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekil
de veya işaretle belirtilen Ihız sınırının çok altında 
sürmeleri, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir 
talimata -uyulması dışında, başkalarım rahatsız ede
cek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaş
lamaları yasaktır. 

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

ren bir trafik işareti yoksa, motorsuz araçları kulla
nanlar motorlu araçlara, otomobil, minibüs, kamyo
net, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerlekli 
traktör, iş makineleri, yazılış sırasına göre kendisin
den öncekilere geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır
lar. 

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

BAŞKAN — 56 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 
> Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.j. 

Etmeeynler... Ralbul edilmiştir. 
57 nci maddeyi okutuyorum: 
Kavşaklarda geçiş hakkı 
MADDE 57. — Kavşaklarda aşağıdaki kurallar 

uygulanır. 
a) Bir kavşağa yaklaşan sürücüler kavşaktaki 

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

b) Trafik zabıtası veya trafik ışıklı işareti ile 
yönetilmeyen veya aksine bir trafik işareti bulun
mayan hallerde; 

1, Tali yoldan gelen sürücüler anayoldaki sürü
cülere, 

2, Bir mülkten karayoluna çıkan sürücüler ka
rayolundaki sürücülere, 

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

4. Dönel kavşak dışındaki sürücüler, kavşak 
içindeki sürücülere, 

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

alkımı; kendisini kavşak içinde durmaya zorlayacak 
veya diğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel ola
cak ise, sürücünün kaıvşağa girmeleri yasaktır. 

d) Trafik zabıtası, yetkili ikisi veya trafik ışık
lı işareti ile yönetilen kavşaklarda, sürücüler kavşa
ğı en kısa zamanda geçmek zorundadır. Sürücülerin 
gereksiz olarak yavaşlamaları, durmaları, taşıttan 
inmeleri, taşıt veya araçların motorlarını durdurma
ları yasaktır. 

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

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

'BAŞKAN — Tahsisli otobüs yolları var," ona ait 
bir hüküm var mı burada? Onlar da tramvay gibi 
aynı. hattan gidip geliyorlar; onlara da geçiş hakkı 
verilecek mi? ' 

KEMALETTİİN BRTAN (İçişleri Bakanlığı Tem
silcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu sadece Anka
ra'da uygulanıyor, buraya koyarsak genel bir kural 
haline getirmiş oluruz. Belki ileride bundan vazgeçi
lebilir. Genel olarak raylı sistem dediğimiz sistem 
ayrı özellik yaratan bir durumdur. Bu bakımdan tah
sisli otobüs yolları için genel bir hüküm getirmeyi 
düşünmüyoruz. 

NECDET ADIBELLt (İçişleri Komisyonu Üye
si - İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhur
başkanım, ayrıca tahsisli yollar kavşak sistemine ge
lindiğinde tahsisli yoldaki taşıtların dağılımına iliş
kin işretlemeler vardır. Ekstra bir hüküm getirildi
ğinde belki ileride uygulamada zorluk çıkarabilir. 

BAŞKAN — 57 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

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

lunmadıkça, araçlarını gidiş yönlerine göre yolun en 
sağ kenarında durdurmaya, yolcularının iniş ve bi
nişlerini sağ taraftan yaptırmaya ve yolcular da iniş 
ve binişlerini sağ taraftan yapmaya zorunludurlar. 

Bu madde hükmüne uymayan sürücüler ve yol
cular binbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
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BAŞKAN — 58 inci madde üzerinde söz isteyen i 
var mı? Yok.] I 

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

59 uncu maddeyi okutuyorum: I 
Duraklama ve pank etme I 
MADDE 59. — Yerleşim birimleri dışındaki ka

ra yolunda zorunlu haller dışında taşıt yolu üzerin- I 
de duraklamak veya park etmek yasaktır. I 

Zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan du- I 
raklayan sürücüler binbeşytiz lira, I 

Zorunlu haller dışında duraklayan sürücüler ifci-
bin lira, 

Zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan park 
eden sürücüler üçbin liradan beşbin liraya kadar ha
fif para cezası ile bir aydan üç aya kadar hafif ha
pis cezası, I 

Zorunlu haller dışında park eden araç sürücüleri 
ise beştin liradan onbin liraya kadar hafif para ce
zası ve iki aydan altı aya kadar hafif hapis cezası 
ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Asfalttan dışarı, topraik kısma çık
mak da yasak mı? 

HÂKİM ALBAY FERÎDUN BALATLIOĞLU 
(içişleri Komisyonu Başkanı) — Hayır efendim; 
kasıt, kaplamalı kısımdır. 

BAŞKAN — 59 uncu madde üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

60 inci maddeyi okutuyorum: 
Duraklamanın yasak olduğu yerler 
MADDE 60. — Taşıt üzerinde; 
a) Duraklamanın yasaklandığının bir trafik işa

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

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

bağlantı yollarında ve buralara yerleşim birimleri 
içinde beş metre ve yerleşim birimleri dışında yüz 
metre mesafede, 

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

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

nında, 
h) İşaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park 

izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde i 
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onbeş metre ve yerleşim birimi dışında yüz metre 
mesafede, 

Duraklamak yasaktır,; 
Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler bin-

beşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
BAŞKAN — Maddenin (d) fıkrasında; «burala

ra yerleştim birimleri içinde beş metre ve yerleşim 
birimleri dışında yüz metre mesafede» deniliyor Ne 
demek bu, tarif eder misiniz? 

ÎÇİŞJLERJt BAKANI SELAHATTlN ÇETÎNER 
— Efendim «bunlara» kelimesinden sonra virgül ko
nursa daha iyi anlaşılır. 

BAŞKAN — Yani şehir içinde tünele beş metre 
kala duraklamayacak. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Evvela tünelin içinde durakla
mayacak, sonra da beş metre mesafede duraklama
yacak. 

BAŞKAN — Tünele girerken, kavşağa girerken, 
rampaya beş metre mesafe varken durmayacak. On
dan sonra da; «yerleşim birimleri içinde» yani şehre 
girdiğinde yandaki dükkândan mı beş metre, yoksa 
yerleşim biriminden de beş metre mesafe, onu anla
yamadım., 

iSEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, birin
cisi; köprünün üstünde, tünelin içinde, kavşağın için
de durmayacak. İkincisi; şehir içinde köprüye beş 
metre mesafeden daha yakın durmayacak. Üçüncü
sü; şehir dışında köprüye 100 metreden daha yakın 
durmayacak. 

Birinci olan köprünün üstünde, tünelin içinde, 
rampalar ve bağlantı yollarında durmayacak ve bu
ralara yerleşim birimleri içinde beş metre ve yerleşim 
birimleri dışında zaten... 

BAŞKAN — «Buralara» kelimesine ne gerek var? 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge

nel Sekreteri) — «Buralara» kelimesiyle köprülere, 
geçitlere, tünellere, rampaya demek istiyor. 

•BAŞKAN — O araya bir virgül lazım o zaman. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreteri) — Evet, bir virgül lazım. 
BAŞKAN — Yani, «ve buralara, yerleşim birim

leri içinde beş metre ve yerleşim birimleri dışında 
yüz metre mesafede,» demek gerekir. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Kcnseyi 
Genel Sekreteri) — «'Buralara» tabiri biraz daha açı
labilir, «bu mahallere», «bu tesislere» denebilir. Çün
kü, kavşak, tünel, rampa, köprü, bağlantı yolu tesis
tir. «Buralara» yerine, «bu tesislere» denebilir. 
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BAŞKAN — 60 mcı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

«Buralara» kelimesinden sonra virgül koyuyoruz. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
61 inci maddeyi okutuyorum: 
Park etmenin yasak olduğu yerler ve haller 
MADDE 61. — Taşıt yolu üzerinde; 
a) Duraklamanın yasaklandığı yerlerde, 
b) Park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı 

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

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

larını belirten levhalara iki yönden oribeş metrelik 
mesafe içinde, 

f) Üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan ka
rayolunda ortadaki taşıt yolunda. 

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

h) Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkı
şının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından onbeş 
metre mesafe içinde. 

i) İşaret levhavalarında park etme izni verilen 
süre veya zamanın dışında, 

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

k) Park için yer ayrılmamış veya trafik işaretle
ri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ye köprüler 
üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde, 

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

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

n) Ayrıca yönetmelikte belirtilen haller dışın
da yaya yollarında, 

Park etmek yasaktır. 
/ Bu madde hükümlerine uymayan j sürücüler bin-

beşyüz lira para cezası ile cezalandırıljırlar. 
Yasaklara aykırı park edilmiş araçlar trafik zabı-

tasınca .kaldırılabilir. 
Yasaklanan yerlerde ve hallerde park edilmiş olan 

araçların hangilerinin hangi şartlardaj kaldırılıp gö
türüleceği, götürülme sırasında zarara: ve ziyana uğ
ratılmaması için alınacak önlemler ile kaldırma ve 
götürme giderlerinin tahsili usul ve esasları yönetme
likte gösterilh\ 

'Kaldırılıp götürülen araçların giderleri ile verilen 
ceza, sürücüsü veya sahibince ödenmeden araç telim 
edilmez. 

BAŞKAN — Maddenin l(n) fıkrasında, «Ayrıca 
yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında» 
dedik. Ankara, istanbul ve İzmir'de yaya yoluna 
park edilmeyen yeri ben hiç görmedim. Hep yaya 
yoluna çıkıyorlar. Caddede park etmek yasak, yaya 
yolunda yasak; orada yasak, burada yasak. Par yer
leri yok, insanlar ne yapsın? Mecburî kaldırımlann 

• üzerine çıkıyorlar, hiçbir yerde de ceza verilmiyor. 
Yönetmelikte bunları yazaoak mısınız, olmayan yer
lerde müsaade edilebilir» diye? 

KEM ALETTİN ERTAN (İçişleri Bakanlığı 
Temsilcisi) — Yazacağız, «İşaretlenmiş olan yerler» 
diyeceğaz; yolların belki genişliğini yazacağız, «Şu 
genişlikte ve işaretlenmiş olan yaya yollarında park 
edilebilir, bunun dışındaki yerlerde park edilmez» di
yeceğiz. Genel Kural, yaya yollarında park edilme
mesidir; ama ihtiyaçlardan ötürü bugün bu gerekli 
oluyor, 

BAŞKAN — Bir de «kaldırılıp götürme» işlemi 
var. Gerçi «zarara ve ziyana uğratılmaması için alı
nacak önlemler ile» demişsiniz, ama kaldırılıp götü
rülüyor. 

61 inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Yok, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum': Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
' 62 noi maddeyi okutuyorum: 

Karayolu üzerinde park etme izni verilmeyen 
araçlar 

MADDE 62. — Yerleşim birimleri içindeki ka
rayolunda, bir trafik işaretiyle izin verilmedikçe ve 
yükleme, boşaltma, indirme, bindirme, arızalanma 
gibi zorunlu nedenler dışında kamyon, otobüs ve 
bunların katarları, lastik tekerlekli traktörler ile her-
türlü iş makinelerinin park edilmesi yasaktır. . 

Bu madde hükmüne uymayan sürücüler binbeş-
yüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — 62 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

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

araçlann, nicelik ve nitelikleri yönetmelikte belirti
len şartlara uygun ışık donanımı bulundurmaları 
zorunludur. 
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Işık donanımına ait ayrıntılar yönetmelikte gös
terilip 

Kanun ve yönetmelikte belirtilmeyen lambalar 
trafik zabıtasında söktürülür., 

ıBu madde hükmüne uymayan sürücüler binbeş-
yüz lira para cezası ile cezalandırılırlar, 

'BAŞKAN — 63 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok, 

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

64 üncü maddeyi okutuyorum:. 
İşıkların kullanılması 
MADDE 64. — Araçların sürülmesi sırasındaki 

zorunluluk ve yasaklar aşağıda gösterilmiştir. 
a) Zorunluluklar : 
1, Geceleri veya görüşü azalatacak şekilde sisli, 

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

2, Yukarıda sayılan hal ve yerlerdeki karşılaşma
larda, aydınlatmanın yeterli olduğu kesimlerde, ön
deki aracı, takip sırasında veya bir aracı geçerken 
yan yana gelinmesine kadar yakını gösteren ışıkların 
yakılması, 

3. Kuyruk {arka kenar) ışıklarının uzağı veya 
yakını gösteren ışıklar veya sis ışıkları ile birlikte kul
lanılması,. 

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

yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte ya
kılması, , 

& Dönüş ışıklarının geç anlamında kullanılması, 
!3* 'Karşılaşmalarda, ışıkların söndürülmesi, 
4. löndeki aracı geçişlerde uyarı için çok kısa 

süre dışında uzağı gösteren ışıkların yakılması, 
5^ Yönetmelikte belirlenecek esaslara aykırı ola

rak ışık takılması ve kullanılması, 
6. Sadece park lambaları ile seyredilmesi, 
Yasaktır. 
Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler bin-

beşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 
BAŞKAN — 'Bizde hiç uyulmayan husus, gece

leri ışık yakma şeklidir. Hiçbir şoför bilmez; bir 
uzun, bir kısa, bir uzun, bir kısa yakar; o onu ya
kar, o öbürünü yakar falan derken; ışıkları doğru-
yakma terbiyesi yoktur. Halbuki karşıdan gelirken 
hemen kısayı verecek ve öylece gidecek, değil mi? 

KEMALETTtN ERTAN (İçişleri Bakanlığı Tem
silcisi) — Evet efendim, | 
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'BAŞKAN — Bakarsın giderken uzunları birden 
yakar. Niye yakar, akıl sır ermez. Ondan dolayı da 
karşıdan gelen şoförün ışıklar gözünü alır ve kaza
lar olur. Eğer önünde park etmiş ışıksız bir araç da 
varsa, üzerine bindirmek zorunda kalır. 

64 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı? Yok, 

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

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

melikte belirtilen ölçü ve esaslara aykırı olarak : 
a) Taşıma sınırı üstünde yük ve yolcu alınması, 

taşıma sınırı aşılsın veya aşılmasın dingil ağırlıklarını 
aşacak şekilde yüklenmesi, 

b) Karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güven
liği 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 yüklen
mesi, taşınması ve taşıttırılması, 

e) Gabari dışı yük yüklenmesi, açık yük üzerine 
veya araç dışına yolcu bindirilmesi, 

f) Yükün, karayoluna değecek, düşecek, döküle
cek, 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 sür
me güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırım işa
retleri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek 
şekilde yüklenmesi, 

i) Çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve ted
birler yerine getirilmeden araçların çekilmesi, 

Yasaktır. 
Bu maddenin (a) bendi hükmüne aykırı olarak tra

fik belgelerinde yazılı taşıma sınırlarını yüzde ona 
(yüzde on dahil) kadar aşacak şekilde yük taşıması 
yaptıkları tespit edilen sürücüler ikibin lira para ce
zası, yüzde ondan fazla aşacak şekilde yük taşıması 
yaptıkları tespit edilen sürücülerle (c) ve (d) bentle
rindeki şartlara uymayan sürücüler ise beşbin lira
dan onbin liraya kadar hafif para cezası ile onbeş 
günden kırk güne kadar hafif hapis cezası ile cezalan
dırılırlar., 
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Taşıma sınırının üstünde yolcu alan araç sürü
cüleri ile bu maddenin diğer bentleri hükümlerine 
Uymayanlar binbeşyüz lira para cezası ile cezalandı
rılırlar. 

Ayrıca, bütün sorumluluk ve giderler araç işlete
nine ait olmak üzere, fazla yolcular en yakın yerleşim 
biriminde indirilir, yolcu taşıması dışında kalan ta
şıtlar ise gerekli şartlar sağlanıncaya kadar trafikten 
men edilir. 

ıBAŞKAN — Demek ki taşımada, yüzde bir ora
nında taşıma kapasitesini aşan yük almışsa cezası var. 

Buyurunuz. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTÎN ÇETtNER 

— Sayın Cumhurbaşkanım, bu madde hakkında iki 
yerde görüşüm var, müsaadenizle arz edeceğim. 

Birincisi, (e) fıkrasında, «Gabari dışı yük yüklen
mesi, açık yük üzerine veya araç dışına yolcu bin
dirilmesi» denmektedir. 

Araç dışma yolcu bindirilmesi meselesini geldiği
miz günden beri yasaklayalım mı, yasaklamayalım 
mı, diye hep münakaşa ettik ve yasaklamadık. 1983 
yılı Nisan ayında da yasaklamadığımızı bir genelge 
ile bildirdik ve santiarını da koyduk. 

Traktör römorklarına tarım işçilerinin binmesin
de zaruret var. Ne otobüs bulabiliyorlar, ne minibüs 
bulabiliyorlar. 

IBÂŞKÂN — Tarlaya bunlar gitmez ki. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTÎN ÇETtNER 

—- Tarlaya gitmiyor onlar. Esasen bunlar orada yok: 
Bulmaya kalksa bile, yok. En nihayet kendi malı. 

Bir de bazen kamyona da işçi bindirmek zaru
retinde kalıyorlar. İşyeri dağın başında oluyor; bir 
baraj oluyor, bir inşaat oluyor ve yolu da henüz ya
pılmamış oluyor. 

Onun için Sayın Cumhurbaşkanım, müsaade bu
yurursanız «veya yönetmelikte beliırtilen şartlar dışın
da araç dışına yolcu bindirilmesi» demek suretiyle 
oraya bir elastikiyet koyalım. 

SEDAT OÜNERAL '{Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri)— Araç dışına yolcu bindirilmesi 
ne demek? 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTÎN ÇETtNER 
— Yani, römorkuna bindirilmesi. 

ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Otobüsün 
üstüne?... # 

(BAŞKAN — Hayır, o yasak; 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTÎN ÇETtNER 

—- Sayın Cumhurbaşkanım, buraya «tjraktor römork
larına ve kamyonlara» dersek daha açıklık getirmiş 
oluruz ve daha ııyi olur. 
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BAŞKAN — «Araç dışına» diyeceğimize «trak
tör römorklarına ve kamyonlara» demek lazım. 

Araç dışı deyince sanki tekerlek üzeri akla geli
yor. 

HAKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(içişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaş
kanım, «araç» dışına» derken sağına, soluna asılma 
şeklinde; yani, Komisyonumuzda kabul edilme ama
cı bu idi. Yoksa, römorka, çekilene ait değil. 

BAŞKAN — Bizim kastımız bu?.. 

HÂKİM ALBAY FERİDUN (BALATLIOĞLU 
{İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşka
nım, römork, aracın bir parçasıdır, araç dışı demek 
değildir, yani. Römork, araçla beraber çekilen bir 
şey olduğu için onun mütemmim cüzüdür. 

'İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTÎN ÇETtNER 
— Römork bir araçtır. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Ta
biî, sadece motorlu değildir. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTÎN ÇETtNER 
— Araçtır; «araç dışına» dersek, römorkun dışıdır 
ve kasadır. -

BAŞKAN — O zaman o kısmı yeniden yazalım. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTÎN ÇETtNER 
— Müsaade ederseniz arz edeyim Sayın Cumhurbaşr 
kanım. 

«Yönetmelikte belirtilen haller dışında traktör 
römorklarına ve kamyon kasalarına.» 

SEDAT GÜNERAL ({Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — «Ve açık yük», «araç dışı» ne 
demek?1 

BAŞKAN — «Kapalı yük» ne demek? 
SEDAT GÜNERAL {Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreteri) — «Kapalı yük» efendim, mesela 
araca buğday doldurmuş üstüne de branda çekmiş, 
bu «kapalı yük» vebunun üstüne de adam oturmaz. 

BAŞKAN — O zaman adamın oturmaması la
zım. " 

SEDAT GÜNERAL {Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — «Açık yük» ne demek o zaman? 

KEMALETTtN ERTAN {İçişleri Bakanlığı 
Temsilcisi) — Oturuyorlar işte efendim. 

SEDAT GÜNERAL {Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — «Açık yükün üstüne oturulmaz» 
diyorlar. 

KElMALETTtN ERTAN (İçişleri Bakanlığı Tem
silcisi) — Evvelki akşam televziyonda gösterdiler ya 
efendim. 
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SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Evvelki akşam televizyonda gös
terildi; ama «yükün üzerine oturulur» dendi. 

BAŞKAN — (Bu fıkra açık değil. 65 inci madde
nin (e) fıkrasındaki «Gabari dışı yük yüklenmesi...» 
anlaşılıyor. Ancak «açık yük» dediği, yani eşya üze
rini branda ile örtmemiş onun üzerini mi kastedi
yor; bu «açık yük» ten kastınız nedir? 

KEMALETTİN ERTAN (İçişleri Bakanlığı Tem
silcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, «araçların yüklen
mesi» dediğimiz zaman kasıt insan veya eşyadır. Bu, 
zaten ilk pragrafta «Taşıma sınırı üstünde yük ve 
yolcu alınması, taşıma sınırı aşılsın veya aşılmasın...» 

BAŞKAN — Onu biliyoruz; (a) fıkrasındaki iba
relere geldik; «açık yük» ten kastınız nedir? 

KEMALETTİN ERTAN (İçişleri Bakanlığı 
Temsilcisi) — Efendim, «açık yük»ten kasıt, mesela 
bir kamyonun üzerine yüklenen ev eşyasıdır; bunun 
üzerinde de bir adam var. 

'BAŞKAN — işte ben de onu soruyorum, o mu
dur, diye., 

KEMALETTtN ERTAN (İçişleri Bakanlığı Tem
silcisi) — Şimdi, bu yükü bir brandayla kapattığımı
zı düşünelim, içdnebir kişinin girmesinin bir sakınca
sı yok; ama bu araç münhasıran yük taşınmak için 
olduğundan, burada yolcu taşınması sakıncalıdır. Bu 
kişi sürücünün haberi olmadan en arkaya gelip, sal
lanabilir, asılabilir, atlayabilir. Bu bakımdan sakın
calı bir durum yaratılabilir. Yük üzerinde, - açık ol
sun, kapalı olsun - insan taşınması tehlikelidir. Bu 
bakımdan yasak olmalıdır. 

BAŞKAN — Yasak olmalıdır, diyorsunuz; ama 
bu fıkra böyle değil. Buradan kapalı olursa, branday
la örtülmüş olursa o yükün üzerine insan alınacak 
manası çıkıyor., 

KEMALETTtN ERTAN (İçişleri Bakanlığı Tem
silcisi) — ötekine dokunmadık efendim, yani kapalı 
yerlerinde götürebilirse götürsün anlamında, biz sa
dece açık yükü ifade etmeye çalıştık. 

BAŞKAN — İşte benim de dediğim o, yani buğ
dayı yüklemiş, üzerine branda çekmiş iple de bağlı 
bu yükün üzerine insan binebiliryor mu? 

İÇİŞLERİ BAKANI ISELAHATTİN ÇETİNER 
->- Gene bu yük üzerine bin ilmemesi lazım efendim; 
«açık» kelimesinin çıkartılmasında ben yarar görüyo
rum. 

BAŞKAN — «Yük üzerine» demek lazım. Tele-
'Viyonda gösterdi; hakikaten fazlasını indirdi ve az 
bir insan bıraktı.. ' 
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»HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Televizyonda gösterilende yükün 
üzeri brandayla kapanmış idi, üzerinde de yolcular 
vardı. Yolcuların hepsini indirdi, otobüse bindirdi. 
Yani, brandayla kapatılmış olması «kapalı yük» anla
mını taşımaz. 

Sayın /Bakanın ifade ettikleri, genelde, yük üze
rine yolcu alınmamasıdır. 

İÇİŞLERİ BAKANI ISELAHATTİN ÇETİNER 
— Evet efendim, yük üzerine yolcu alınmaması. 

BAŞKAN — O zaman «yük üzerine» cümlesini 
yazmak lazım. 

©uyurun. 
ABDULLAH ALDOĞAN (İçişleri Bakanlığı 

Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, buradaki 
«açık» veya «kapalı yük» ten kasıt şudur: Bir kasayı 
düşünelim, kasa seviyesinden yukarı taşan yük «açık 
yüktür» kasa sevıiyesinden aşağıda olan yükü biz 
«açık yük» olarak tabir etmiyoruz. Yasaya eğer o şe
kilde girecek olursa üzerine yarım ton buğday atıl
mış bir römorkun üzerine dört tane işçisini alamaya
caktır. Çünkü, o yarım ton buğday da yüktür. «Yük 
üzerine» tabirini kullandığımız zaman o yolcuyu ala
mayacaktır. 

BAŞKAN — Peki biz, başta açık yükün tarifini 
yaptık mı? 

ABDULLAH ALDOĞAN (İçişleri Bakanlığı 
Temsilcisi) — Yapmadık efendim; «kasanın dışına 
taşan yük» anlamındadır. 

BAŞKAN — Öyle yazalım o zaman. «Kasa dı
şına taşan yük üzerine» şeklinde yazalım. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Sayın Cumhurbaşkanım, «Yönetmelikte belirtilen 
haller dışında» deriz ve bunu yönetmelikte belirtiriz. 

BAŞKAN — 65 inci maddenin (e) fıkrasının ye
niden düzenlenmesi gerekiyor. 

65 inci maddeyi Komisyona iade edeceğim. 'Bu 
konu üzerinde başka söz almak isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Çetiner, 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTtN ÇETİNER 

— Sayın Cumhurbaşkanım, bir yerde tereddüdüm 
var: Bu maddenin (i) fıkrasının ikinci paragrafında, 
«Bu maddenin (a) ber̂ di hükmüne aykırı olarak tra
fik belgelerinde yazılı taşıma sınırlarını yüzde ona 
(yüzde on dahil) kadar aşacak şekilde yük taşıması 
yaptıkları tespit edilen sürücüler ikibin lira para ce
zası, yüzde ondan fazla aşacak şekilde yük taşıması 
yaptıkları tespit edilen sürücülerle (c) ve (d) bentle-
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rindeki şartlara uymayan sürücüler ise beşbin lira
dan oribin liraya kadar hafif para cezası ile onbeş 
günden kırk güne kadar hafif hapis cezası ile ceza
landırılırlar) deniyor, 

Şimdi ben, bir kamyon şoförünü veyahut işlete
nini düşünüyorum; tomruk yüklüyor dağın başında, 
on tonluk da kamyonu var. Bir tomruk mu taşırdı, 
iki tomruk mu taşırdı, bilemez. ı(Dereden çakıl alı
yor; on ton mu, onbir ton mu yükledi, bilemez. 

BAŞKAN — Ben onun için sordum; hızda pay 
verdik de yükte vermedik. ıBü yükte de yüzde bir, 
yüzde iki bir pay vermek lazım. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAJHATTİN ÇETİNER 
— Maddenin ilgili fıkrasında «yüzde ona» kadar de
mişiz; ama «yüzde yirmi» dersek daha isabetli olur 
kanısındayım. 

/BAŞKAN — Hayır, yüzde ona kadar olursa sü
rücü veya sahibi gene ceza veriyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Fıkrada «aşacak» şeklinde yazılmış. 

BAŞKAN — Evet, «yüzde ona kadar aşacak şe
kilde» denmiş, 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Bir tolerans var orada. 

BAŞKAN T— Hayır, hiç tolerans yok burada, 
yani, adam ev eşyası taşıyacak, bunu nasıl tartsın? 
Oradan alacak, bir tartı yerine girecek ki, yük taştı 
mı taşmadı mı, bilsin. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Sayın Cumhurbaşkanım, hem insafsız, Jıem şoför 
bakımından gayrî kabil. 

BAŞKAN — Tabiî. Mütemadiyen görevliler he
men t>ir yere aracı çektirecekler, tarttıracaklar; «Ta
mam sen bu kadar aştın ver şu kadar para cezası» 
diyeceklerdir. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Kamyon şoförlerinin şikâyetleri 'bir kât daha ar
tacak. 

BAŞKAN — Bence bir tolerans tanımak lazım. 
Bunu yüzde beş olarak mı yazalım? 

SEDAT GÜNERAL ı(Millî Güvenlik iKonseyi 
Genel Sekreteri) — Yüzde beş veya yüzde on arasın
dakiler şu kadar, yüzde ondan yukarı olanlar bu ka
dar demek lazım. 

B AŞİK AN — Peki, on tonda yüzde beş ne eder? 
İÇIŞLERI BAKANI SELAHATTIN ÇETINER 

— 500 kilo eder Sayın Cumhurbaşkanını. 
BAŞKAN — Hiçbir şey değil. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreteri) — O zaman, yüzde on ile yüzde 

yirmi arasında olanlar bu kadar, onun üstünde 
olanlar bu kadar, şeklinde yazalım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yüzbaşıgil. 
FUAT YÜZBAŞIGİL (Karayolları Genel Mü

dürlüğü Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu
nun iki türlü sakıncası olabilir: 

Bir tanesi, fazla yük dolayısıyla yollarımızın da. 
ha fazla aşınması; ikincisi de, araç imal eden veya
hut üreten fabrikaların belirlemiş oldukları dingil 
yüklerinin, azamî dingil kapasitelerinin aşılmış ol
ması ki, araç tekniği bakımından da bunu sakıncalı 
görüyorlar. Bu bakımdan bu toleransın kabul edil
memesinin uygun olacağı veyahut da para cezasının 
tatbik edilmesinin uygun olacağı kanaatindeyim. 

Arz ederim. \ 

SEDAT GÜNERAL' ı(Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, belki 
de kanunî bir sakınca meydana getirebilir. Yani, 
araç o kadar yüklendiği için bir kırılma, bir kaza 
meydana gelirse... 

BAŞKAN T - Efendim, araçların yapılması dai
ma toleranslıdır. Yani bugün bizim kamyonlarımız 
2,5 tonluktur; ama 4-5 tona kadar yük taşır; fakat 
her türlü arazide 2,5 tondur; çamurda, karada vesai-
rede; dümdüz yolda 5 ton yükleseniz de araç bana 
mısın demez, öteki de on tonluk diye yapılıyor, onun 
muhakkak bir toleransı vardır. On tonun üzerinde 
yük yüklediği zaman dingil kırılmaz, fren tut-
mamazlık yapmaz, onun bir toleransı vardır. 

İÇİŞLERİ' BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Zaten kırılsaydı yolda bir sürü arızalı araç görü
lürdü. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) —Sayın Cumhurbaşkanım, o tole
ransın da bir hududu vardır. 

CEMALETTÎN ÇAYLI (içişleri Komisyonu 
Üyesi - İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cum
hurbaşkanım, buradaki yüzde onluk limiti Karayol
ları Genel Müdürlüğünden daha önce gelen arkada
şımız şu şekilde izah ettiler: «İki dingilli bir vasıtada 

^ yüzde onluk bir fark iki dingile paylaşılacağı için 
çok farklılık göstermeyebilir; ama tek dingilli bir ta
şıtta yüzde onluk bir fark yola yaptığı basınç yönün
den çok fazla bir tahribat yapar.» 

İkincisi, Transit Koordinasyon Kurulunda belir
lenen bazı kıstaslar var; yüzde ona kadar bir tole
rans tanındı. Başbakanlığın bir genelgesiyle. Ancak, 
yüzde onluk farktan belirli bir gelir alınıyor yurt dı
şından karayoluyla gelenlerden. Eğer, bu yüzde on-
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luık taşımada bir serbestlik getirirsek, bu serbestliği 
ileri sürerek yüzde onluk paydan parayı da ödeme
yebilirler. Bir de böyle taşımadan dolayı karşımıza 
zorluk çıkabilir, 

BAŞKAN — Şimdi biz bunlardan binbeşyüz lira 
para cezası alabileceğiz, başka bir şey alamayız. 

CEMALETTİN ÇAYIİ (İçişleri Komisyonu 
Üyesi - İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Bu Trafik 
Kanunundaki uygulamadan dolayı ceza var; ama 
müeyyide koyduğumuza göre taşımadan dolayı kaybı
mız var. 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Karayolu Taşımacı
lık 'Kanununda bu fazla olan miktarlar için belirli-
bîr bedel alma hakkı var. O hakkı böylece kaldır
mış oluyoruz, bu toleransı burada verdiğimiz takdir
de. 

BAŞKAN — Biz hep yurt içindeki nakliyatı dü
şünüyoruz, «Kum taşıyor, bilmem ne taşıyor» diyo
ruz. 

Edirne'den bizim bir TIR kamyonumuz girdi, 
yükünde bir ton fazlalık var; öbür ülkelerde bir şey 
demediler, biz de tarttık bir ton fazlalık çıktı. Şimdi, 
bu yükü indirtecek misiniz? Bu yük de Irak'a gide
cek, binbeşyüz lira cezayı da aldınız. Geza alınması
na rağmen o yük indirilecek mi, yoksa öyle devam 
edecek mi araç? 

CEMALETTİN ÇAYLI (İçişleri Komisyonu 
Üyesi - İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim, iki
li ve çok taraflı anlaşmalarda TIR taşımasıyla ilgi
li özel bir hüküm var; fazla yükle ilgili bir cezaî rü
sum, yahut bedel ödüyorlar, ondan sonra geçişleri 
yapılıyor. 

BAŞKAN — Yani, devam ediyorlar?.. 

ıCE'MALETTİN ÇAYLI (İçişleri Komisyonu 
Üyesi - İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Yolun bozul
masına ilişkin bir de para ödemesi lazım, 

BAŞKAN — O halde yolun bozulması falan 
mevzubahis değil, maksat para almak. 

Başka kanunlar da var diyorlar Sayın Çetiner. 
FUAT YÜZBAŞIGİL (Karayolları Genel Mü

dürlüğü Temsilcisi) — Sayın Oumhurbaşkanım, Baş
bakanlığımızın son bir genelgesiyle transit taşımalar
da yüzde on tolerans uygun görüldü; fakat bu yüz
de on toleransa kadar taşımalarda, özellikle tran
sit taşımalarda 250 DM veyahut da 250 DM karşılı
ğı olan Türk Parası ceza alınıyor. Yüzde onun dı
şındaki her beş tonluk dilimler için de 200 DM?lik 
bir ceza alınıyor. 

I BAŞKAN — O zaman iki ceza alamazsınız. Şim-
I di kanun yok da yayınlanan genelgeyle "bu işi hallet-
I misler. Artık kanun çıkarıyoruz; kanunu çıkardığı-
I mızda yüzde ona kadar, yüzde bir de olsa, yüzde iki 
I de olsa binbeşyüz lira para cezası verecek. Ondan 
I sonra bir genelgeyle siz tolerans tanıyıp da, «işte şu 
I kadar DM verirse geçer» diyemezseniz. 

FUAT YÜZBAŞIGİL (Karayolları Genel Mü-
I düdüğü Temsilcisi) — Tabiî efendim. 
I BAŞKAN — O zaman olmaz. 

SEDAT GÜNERAL ıtfMillî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Efendim, zannetmiyorum, yani 

I aksini iddia etmek istiyorsak, biz buraya yüzde ona 
kadar toleransı öngörüp ona ceza vermezsek beynel-

I milel taşımacılığa intikal eder, o da parayı vermez. 
I BAŞKAN — Şimdi de vermez. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Şimdi verir, bu millî bir mev-

I zuattır; öbürü anlaşmalara bağlıdır, 
I BAŞKAN — (Hayır, kanunun dışında yeni bir 
I yönetmelik yapamazsınız. Kanun, «yük eğer yüzde 
I on miktarını aşıyorsa binbeşyüz lira ceza verir» de

miş; o kadar, ikinci bir cezayı alamazsınız. 
SEDAT-GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 

I Genel Sekreteri) — TlR'dan alıyoruz diyorlar. 
I BAŞKAN — Nasıl alırlar o cezayı? Hukuken 

alabilirler mi? 
HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 

(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Efendim, Türkiye 
içindeki yasa yabancı için de geçerli. 

I BA$KAN — Mevcut kanunlarımızda böylebir 
I sınırlama var mıydı? 

FUAT YÜZBAŞIGİL (Karayolları Genel Mü
dürlüğü Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Baş
bakanlığımızın genelgesinde var, 

BAŞKAN — Evvelki kanunlarda yoktu. Şimdi 
biz bunu buraya ilave edince o parayı da alamaz 
artık. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Efendim biz kanunda yüzde ona 

I kadar toleransı verince girişte o toleranstan faydala
nacaktır. Koymasak da olur. 

BAŞKAN — Anladım, koymayalım; ama böyle 
I çıkarsa biribeşyüz lira ceza verir ve araç gider. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Efendim, o zaman yasaya bir 
madde koyup «anlaşmalar ve özel hükümler saklı 
kalmak kaydıyla» demek lazım, şoför ehliyetlerinde 

I belirlediğimiz gibi. 
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BAŞKAN — 65 inci maddenin, bu yönden tek
rar tezekkür edilmek üzere Komisyona iadesini tek
lif ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

66 nci maddeyi okutuyorum: 
(Bisiklet, motorlu bisiklet ve motorsiklet sürücü

leri ile ilgili kurallar 
MADDE 66. — Bisiklet, motorlu bisiklet ve mo

torsiklet sürücülerine aşağıdaki kurallar uygulanır. 
a) Ayrı bisiklet yolu varsa, bisiklet ve motorlu 

bisikletlerin taşıt yolunda, 
'Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin ya

yaların kullanmasına ayrılmış yerlerde, 
Bunlardan ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şe

ridinde yanyana, 
Sürülmesi yasaktır. 
b) Bisiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu 

bisiklet sürenlerin manevra İçin işaret verme hali dı
şında iki elleri ve motorsiklet sürenlerin devamlı iki 
elleri ile taşıtlarını sürmeleri ve yönetmelikte belirti
len güvenlik şartlarına uymaları zorunludur. 

c) Bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosik
let sürücülerinin, sürücü arkasında yeterli bir otur
ma yeri olmadıkça başka kişileri bindirmelerime yö
netmelik1 te belirtilen sınırdan fazla yük taşımaları ya
saktır. 

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

İBu madde hükümlerine uymayan sürücüler bin
beşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — 66 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: I^abul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir., 

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

lar uygulanır. 
a) iSürücülerin, park yapmış taşıtlar arasından 

çıkarken, duraklarken veya park yaparken taşıt yo
lunun sağına veya soluna yanaşırken, sağa veya so
la dönerken, karayolunu kullananlar için tehlike do
ğurabilecek ve bunların hareketlerini zorlaştıracak 
şekilde davranmaları yasaktır. 

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

c) Dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde sürücü* 
lerin niyetlerini dönüş işaret ışıkları veya kol işareti 
ile açıkça ve yeterli şekilde belirtmesi, işaretlerin 
manevra süresince devam etmesi ve biter bitmez so
na erdirilmesi zorunludur. 

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

ıBAŞ/KAN — Sağa dönüş işareti verdi, döndü ve 
ondan sonra işareti kapatmayı unuttu; 1 500 lira ce
za mı verecek? 

KEMALETTİN ERTAN (İçişleri Bakanlığı Tem
silcisi) — Muttali olursa vermez, unutup devam etti
rirse yerecek. Unutmasın, dikkat etsin; araba kulla
nıyor, tehlike yaratır. 

BAŞKAN — 'Ekseriya da böyle olur. Evvela ge
çiş işaretini verir, kapatmayı unutur ve mütemadi
yen sağa veya sola işaret verir. 

67 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Sayın Cumhurbaşikanım, 68 inci madde üzerinde 
münakaşa edilecek bir yer var. 

BAŞKAN — Hayır, burada bırakıp öğleden son
ra devam edeceğiz. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— öğleden sonra ben bulunmayacağım, eğer müsaa
de buyurursanız bu maddeyi müzakere edelim ve 69 
uncu madde üzerinde bırakalım. İBu madde üzerinde 
bir görüşüm var. 

BAŞKAN — Ondan sonraki maddelerde görüşü
nüz yok mu? 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
Ondan sonra ben Danışma Meclisinin bütçe müza
keresine gireceğim. O konularda Genel Müdürümüz 
açıklama yapacak. 

BAŞKAN — 68 inci maddenin kaç yerinde görü
şünüz var? 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— 'Bir yerinde var efendim; basit bir yer. 

Burada ceza binbeşyüz lira diye belirlenmiş, bu 
binbeşyüz liranın beşyüz lira olarak düzeltilmesini 
arz edeceğim Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Genel Müdür burada olmayacak 
mı? 
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İÇİŞLERİ (BAKAM SELAHATTİN ÇETİNER 
— Olacak, daha vakit de var, ben izah edebilirim di
ye düşündüm; nasıl emrederseniz efendim. 

BAŞKAN — Hayır, eve gidecekler de var; biz 
yemeği burada yemeyeceğiz de onun için diyorum. 

İÇİŞLERİ ©AKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
—- Peki efendim. 
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Mesele şu efendim: Yayalara kırmızı ışıkta geçer
ken binbeşyüz lira ceza tatbik ediliyor, onun beşyü-
yüz liraya inmesinde fayda var. 

(BAŞKAN — Onu dikkate alırız. 
Öğleden sonra saat 14.00'de toplanmak üzere bir

leşime birbuçuk saat ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 12.20 

»>••« 

İKİNCt OTURUM 
Açılma saati : 14.05 

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

Orgeneral Tahsin ŞAHtNKAYA <Hv. K. K. ve Millî Güvenlik 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. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

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

BAŞKAN — Sabahki oturumda Trafik Kanunu 
Tasarısının görüşıülmesine devam ediyorduk ve 68 inci 
maddeye gelmiştik; ama ondan evvel de 65 inci 
maddeyi tekrar düzenlenmesi için Komisyona iade 
etmiştik. 

Komisyona iade edilen ve yeniden düzenlenen 
65 inci maddeyi okutuyorum: 

Araçların yüklenmesi 
MADDE 65. — Araçların yüklenmesinde yönetme

likte belirtilen ölçü ve esaslara aykırı olarak: 
a) Taşıma sınırı üstünde yük ve yolcu alınması, 

taşıma sınırı aşılsın veya aşılmasın dingil ağırlıklarını 
aşacak şekilde yüklenmesi, 

b) Karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik gü
venliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda 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 yüklen
mesi, taşınması ve taşıttırılması, 

e) Gabari dışı yük yüklenmesi, yük üzerine veya 
araç dışına yolcu bindirilmesi, 

f) Yükün, karayoluna değecek, düşecek, döküle
cek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıka
racak 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 sür
me güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırım 
işaretleri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örte
cek şekilde yüklenmesi, 

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

Yasaktır. 
Gerekli hallerde kamyon, kamyonet, römork ve 

yarı römorklarla yolcu veya yükle birlikte yolcu ta-
şınabilmesine ilişkin esaslar yönetmelikte belirtil r. 

Bu maddenin (a) bendi hükmüne aykırı olarak 
trafik belgelerinde yazılı taşıma sınırlarını yüzde ona 
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(yüzde on dahil) kadar aşacak şekilde yük taşıması 
yaptıkları tespit edilen sürücüler dkibin lira para 
cezası, yüzde ondan fazla aşacak şekilde yük taşıması 
yaptıkları tespit edilen sürücülerle (c) ve '(d) bendle-
rindeki şartlara 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 sürücü
leri ile bu maddenin diğer bentleri hükümlerine 
uymayanlar binbeşyüz lira para cezası ile cezalandırı
lırlar. 

Ayrıca, bütün sorumluluk ve giderler araç işletenine 
ait olmak üzere, fazla yolcular en yakın yerleşim 
biriminde indirilir, yolcu taşıması 'dışında kalan taşıt
lar ile ayrıca yük taşımalarında kullanılan taşıtlardan 
taşıma sınırını yüzde ondan fazla aşanlar ise, gerekli 
şartlar sağlanıncaya kadar trafikten menedilir. 

Uluslararası yük taşımacılığına ilişkin konularda 
ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Zannediyorum burada (i) bendinden 
sonra, «Gerekli hallerde kamyon, kamyonet, römork 
ve yarı römorklarla yolcu veya yükle birlikte yolcu 
taşınabilmesine ilişkin esaslar yönetmelikte belirtilir» 
şeklinde 'bir paragraf eklemekle maddeyi bu şekilde, 
düzenlemişsiniz. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Daire
si Başkanı) — Evet, İçişleri Bakanlığının isteği öyleydi. 

BAŞKAN — Çünkü yasaklayamıyoruz; traktörün 
arkasına römork takıyor ve tarlaya gidiyor, «hayır siz 
buna binmeyeceksiniz, otobüsle gidin» falan demek 
olmaz. Yani memleketin şartlarına uygun değil. Esasın
da olmaması lazım, ama henüz o seviyeye gelemedik. 

O zaman tarlaya neyle gidecek bunlar? Yayan gi
demezler, minübüs tutup gidemezler, otobüs hiç götür
mez o tarlaların içinden, o yollardan. Artık o yönetme
likle düzenlenecek. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK '(Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Daire
si Başkanı) — İkinci bir konu olarak, alınacak ön
lemler geliyor. v 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Gerekli önlemler de 
yönetmelikte sayılacak efendim. 

BAŞKAN — Şu kadardan fazla alamaz diyecek, 
güvenlik tedbirleri alınacak diyecek, falan. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Mecbur 
olmadıkça anayollara çıkmaması lazım efendim. 
özellikle çok önemli bir konu bu. Mecbur olduğa 
takdirde çok dikkatli geçmeleri gerekiyor. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Bütün 
kazalar ondan oluyor. 

BAŞKAN — Zaten traktör şoförleri de ötekiler 
gibi pek ince denip sık dokunarak ehliyet almıyorlar; 
yani daha kolay alıyorlar. 

Yeni hazırlanan 65 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim? Yok. 

Yeni hazırlanan bu 65 inci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi 68 inci maddeden itibaren görüşmelere devam 
ediyoruz. 

68 inci maddeyi okutuyorum: 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yayalar, Hayvanla Çekilen veya Elle Sürülen Araç
larla Hayvan Sürücüleri ve Yarışlar Hakkındaki 

Kurallar 
Yayaların uyacakları kurallar 
MADDE 68. — Yayaların uyacakları kurallar aşa

ğıda 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 yayajar için ciddî rahatsızlık verecek boyutta 
eşyaları iten veya taşıyan kişiler ile, taşıt yolunun en 
sağ şeridinden fazla kısmını işgal etmemek, gece ve 
gündüz görüşün az olduğu hallerde de imkân oranın
da tek sıra halinde yürümek şartı ile bir yetkili veya 
görevli yönetiminde düzenli şekilde yürüyen yaya ka
fileleri taşıt yolu üzerinde yürüyebilirler. 

2. Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kul
lanılmasının mümkün olmaması veya bulunmaması 
hallerinde yayalar, bisiklet trafiğine engel olmamak 
şartı ile bisiklet yolunda bisiklet yolu yoksa taşıt yo
lu üzerinde, imkân oranında taşıt yolu kenarına yakın 
olmak şartı ile yürüyebilirler. 

3. Her iki tarafında, yaya yolu ve banket bu
lunmayan veya kullanılır durumda olmayan iki yönlü 
trafiğin kullanıldığı karayollarında yaya kafileleri dı
şındaki yayalar, taşıt yolunun sol kenarını izlemek zo
rundadır. 

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

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

geçitte yayalar için ışıklı işaret varsa bu işaretlere uy
mak, 
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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 bulunmadı
ğı geçitlerde veya kavşaklarda güvenlikleri açısından 
yaklaşan araçların uzaklık ve hızını göz önüne almak, 

Zorundadırlar. 
Ancak, yüz metre kadar mesafede yaya geçidi ve

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

c) Yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu haller
de taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların, trafiği en
gelleyecek veya tehlikşye düşürecek şekilde davranış
larda bulunmaları veya bunları saygısızca kullanma
ları yasaktır. 

Bu madde hükümlerine uymayan yayalar binbeş-
yüz lira para cezası ile cezaalndırılırlar. 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı, «Bu binbeşyüz lira 
çok ağır geliyor, yoldan geçen vatandaşlar için, onun 
için bunu beşyüz lira yapalım» diyordu, değil mi? 

FAHRİ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Sayın Cumhurbaşkanım buna ait gerekçemiz 
de şöyle : 

Birincisi, her şeyden önce binbeşyüz lira tahsili 
'kabil olmayan bir paradır. 

İkincisi, vatandaşla polisi karşı karşıya getiriyor, 
çok tatsızlıklar oluyor. Bir kişiye müdahale ederken, 
yanından birkaç kişi daha geçiyor. 

Adamın üzerinde bu miktarda para bulunmaya
bilir. Aslında yayalar için eski kanunda konulan mik
tarlar beş lirayla başlamış. Üç katına çıkmış onbeş 
lira olmuş, ondan sonra kıfkbeş lira olmuş. Hükümet 
tasarısında bizim teklifimiz aslında üçyüz liraydı, son
radan bu Danışma Meclisinde beşyüz, Konsey Komis
yonunda da binbeşyüz olarak belirlenmiş. Beşyüz li
ranın üzerindeki paranın tahsil imkânı yok Sayın 
Cumihurbaşkanmı. 

BAŞKAN — Yani şimdiki uygulamada yaya geçi
dinden geçmeyip öbür taraftan geçilirse binbeşyüz li
ra alınıyor, değil mi? 

FAHRİ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Evet efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Araçlara 
bile bu kadar ceza koymadık. 

BAŞKAN — Evet, beşyüz lira yeterlidir. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Efendim, malumunuz, Türk Ceza 
Kanunu para cezalarında asgarî cezayı binbeşyüz li
raya yükseltti. O nedenle koyduk; ama takdir Yük
sek Heyetinizin. 

BAŞKAN — Biliyorum, onun için koydunuz siz 
ama, bu özel bir kanun olduğuna göre burada koya
biliriz onu. 

Son fıkrayı, «Bu madde hükümlerine uymayan 
yayalar beşyüz lira para cezasıyla cezalandırılırlar» 
şeklinde düzeltelim. 

68 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

O halde 68 'inci maddeyi bu değiş'i'kıK'kÜe birılkte 
oyllıarımza sunuyorum : Kalbul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edıilım'iştir. 

69 uncu maddeyi dkutuyorum : 
'Hayvanla çekilen, elle sürülen araçları sürenler ile 

hayvan sürücülerine ait kuralılar 
MADDE 69. — Yerileşiim Ibirimteri dışındaki ka

rayolunda, taşıt yolu üzerinde zorunlu ha'Iüar dışında 
hayvan buiumdurmaik, karayollariınım yasaManmamış 
kesümOeıninde ise hayvanla çekilen veya ele sürülen 
araçları, hayvanları, hayvan sürülerini ve binek hay-
vanıkrımı trafik kurallılarına uymadan sürmek ve bun-
<iarı sürme yeteneğinden ydksuın kimselerim yöneti
mime vermek veya başı boş bırakmak yasaktır. 

Taşut yolunu kuianmak zorunda olan hayvan sürü 
ve kümelerini sevk ve idare edenler yönetmelikte be
lirtilen usul Ve şartlara uymak zora'ndadırlar. 

Bu madde hükümlerine uymayanlar binbeşyüz lira 
para cezası ile cezallandıolıırılar. 

BAŞKAN — Bunum en iyi cezaisi, para değil; sü
rüler yolla bırakılıyor, «At ise alt, sığır iise sığır, alınıp 
götürülür» deyimce o zaman kimse bırakmaz. 

Bînlbeşyüz lıira uygun mu? Bunun hakkımda bir 
diyeceğimiz var mı? Çünkü bu büyük tehlike yaratı
yor 

FAHRÎ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı Temsilci
si) — Evet uygundur efendim. 

BAŞKAN — 69 uncu maddle üzerime söz almak 
isteyen var mı? Ydk. 

Maddeyi oylarınıza suauyorum : Kabul edemtar.,. 
Etmeyenter... Kabul edilmiştik. 

70 nei maddeyi okutuyorum : 
Yarış ve koşullara ailt kuraffiliar 
MADDE 70. — Yarış ve koşuklarda trafik güven

liği bakımından aşağıdaki kuraiillar uygulanır. 
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a) 'iBiır H sınırı içindeki karayollkn üzerinde yapı
lacak yaraş ve koşular için o ilin valiliğinden, 

ib) 'Birden fazla il sınırları içindeki şehirlerarası 
karayolları üzerinde yapıüacak millî ve mıileitileraırıaisı 
yarış ve koşular için İçişleri Bakanlığındaın izin alıın-
mıaisı zorunludur. Bu izin verilirken Bayınduilık Ba
kanlığının (Karayolları Genel Müdürlüğünün) uygun 
glötrüşiü aıiınır. 

İzinsiz yapılan yarış ve koşular görevlilerce der
hal durdurulur. 

Yarış ve koşularda trafik güvenliği yönünden uy
gulanacak usu1! ve şartlar yömehmelilkte gösterilir. 

Bu ımıadde hükümlerime uymayanlar beşbin lira
dan onbin liraya kadar 'hafif para cezaisi İle cezaılan-
dınllırlar. 

BAŞKAN — «Bayındırlık Bakanlığının» dedikten 
sonra parantez «içinde (Karayolllîarı Gendi Müdürlü
ğünün) deniyor, ikisinden biımlsmi yazalım. Yanı, kilim
den atocak; Bayındırlık Bakanlığından mı, Karayol
ları GeneP Müdürlüğünden mıi?. 

FAHRİ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı Temsi'lci-
si) — Muhatap İçişi?-! Bakanağı olduğuna göre, Ba
kanlığa bıralfcmialk lazu'm burada. 

BALKAN — «Karayolları Genel Müdürlüğünün» 
deytımiini siHmek lazım. Bayındırlık Bakanlığı gerekir
se o yetkiyi Bakam namına Karayolları Genel Mü
dürlüğüne verir. Ama, fcerre içinde yazmak, doğru 
olmamış. Onu çıkarıp, doğrudan doğruya «bu izin 
verilirken Bayındurhk Bakaınılıığının uygun görüşü 
alınır, deyip «Karayolları Genel Müdürlüğünün» de
yimini silelim. 

70 nci ımıadde üzerinde başka söz isteyen var mı? 
Yok, 

iMadıdeyi değişik şekilliyle oylanmızıa sunuyorum : 
Kabil edenler... Ebmöyenler... Kabul edilmiştir. 

71 inci maddeyi okutuyorum! : 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

ÇeşiHÜli Kura&r 
Geçiş üstünlüğüne salhip araçlar ve sürme kural

ları 
MADDE 71. — Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar 

öncelik sırasıyla şunlardır : 
a) Cankurtaran aıraçları, yaralı veya aoiil hasta ta

şıyan araçüıar,. 
b) iltfaiiyıe araçları, 
c) Hükümlü veya sanığı takip eden veya emniyet 

ve aisayişli korumak için acele olay yerine giden za-
butıa iaraçlıarı, 

d) Bir trafik suçu işleyerek kaçan aracı takip 
eden Veya ıtralik güvendiğini koruma yahut trafik ka

zasına el koyma amacıyla olay veya kaza yerine git
mekte oli'an görevlilere aıilt araçlar, 

e) Alarm şıramsımda sivil savunma hizmetllerinde 
görevli butunan araçlar, 

f) (Konuna ile görevli «küplere ait araçlar, 
Bu araçlar görev halinde iken geçiş üstünlüğü 

hakkıma sahiptir. 
Bu hak, halikın can ve mal güvenliğini tehlikeye 

iSdkmaımıaik, «duyulur ve 'görünür geçiş üstünlüğü işa
retini vermek şaırtı ile kullllaniılır. 

Bu .araçlar, ibu Kanun ve yöneltlmöllilfcte yazılı tra
fik kısıiciıama ve yaisaklıaırınia bağlı değildir. 

'Buutların ibirtniırlerüyile karşılaşmalarında birimin di
ğerine göre geçiş üstünlüğü yukarıda yazılı olan sı
raya göredir. 

Zorunluluk 'olmadığı hallerde geçiş üs'tünılüğünü 
kullanmak yasaktır. 

Zorunluluk olmadığı halde ve gereksiz geçiş üs
tünlüğü hakkını kullanan sürücüler ikSbin lira para 
cezası «ile cezalaınduıılıdiar. 

'BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak 'iste
yen var mı? 

FAHRÎ GÖRGÜLÜ (İçişieri Bakanlığı Temsilci
si) — Shyın Cumhurbaşkanım, (a) fıkrasında yazılı 
«yaralı veya acil hasta taşıyan aracılar» ibaresi Hü
kümet teksifinde yoktu. Aslında bu, çok suiistimal 
edilen, yaralı gibi 'birini «içeriye yaltırmak suretiyle tra
fik kuralını ihlal eden, arabaya binip, kornasına ba
sıp kendisiini trafik kuralları dışında sayan birtakım 
kilslere imkân ıtanımaklfiadiir. Ancak, Sayın Bakanın bi
ze Son verdiği emirleri, bu miahzuruna rağmen metinin 
bu şekilde kalmasıdır. 

•BAŞKAN — fiiu hakkı kötüye kullananlar ikibin 
lira para cezası ile cezalandiırılacaikîard'ir. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Balkanı) — önceliği var. 

'BAŞKAN — «Zorunluluk olmadığı hailde ve ge
reksiz geçiş üstünlüğü 'hakkını kullan an sürücüler iki
bin lira para cezası ille cezalandırılırlar.» Bunu ya
landan yapıyorsa, onun da cezası var. 

FAHRİ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı Temsilci
si) — Aynüa, beş kişiden bir kişinin doğru olması 
halinde blile bir canın kurtarıllmasma hizmet edeceği 
için koınıuya karşı, çikmadık. 

HAKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Biz onu bir hakkın suiistimali ola
rak düşünmedik. 
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BAŞKAN — Burada bir noksanlık var, devlet 
başkanları geliyor, eskortla gidiyor, o burada yok. 

KEMALETTİN ERTAN (İçişlleri Bakanlığı Tem
silcisi) — (f) £ıkrasıında var. 

'BAŞKAN — Koruma ile gittiği için onun içine 
mi giriyor? 

KEMALETTİN ERTAN (tçişlleri Bakanlığı Tem
silcisi) — Evett efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yalnız 
bunun haricinde bazı «VİP» dediğimiz, mühim kişi
lerin süraitlli gitmek zorunda 'kaldıkları zaman olabi
liyor. Bunun bir tanesi banim, başıma geldi. Bön MİT 
Müsteşarı iken, İstanbul'a acele olarak gidıiyordum, 
BoÛu'da ıbeni durdurdular. Durdıunmailan çok tabiî idi. 
Kendimi de tanıttım, buna rağmen «İlla mahkemeye» 
diye tutturunca, tabiî başka türlü hareket etmek zo
runda 'kaildim. 'İstanbul'da adili bir olay vardı, oraya 
gilCmek zorunda idim. Adaim anlamıyor; hüviyetimizi 
gösteriyoruz, «Gerede Mahkemesime gideceksin» di
yar. Böyle olaylar da belki nadir ama, olabiliyor. 
Bulmuyorum burada bir maddeye girer mi? 

BAŞKAN — Hayır, bu üstünlük durumu, sürat 
bakımlından değil de, geçiş üstünlüğü, yani o,nıa yol 
verecekler. Onu zaten yüzde kırka kadar çıkardık, 
değil mi? 

FAHRİ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı Temsilci
si) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Bazı özel halliler vardır ki bu kanu
na gfirmez. 

FAHRİ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı Temsilci
si) — Bu kanuna girmiyor. Ayrıca, mesella, MİT ile 
ilgilli problemleri biz kendi aramızda protokol yaptık, 
bu şekilde düzenledik. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Böyle bir 
şeyi herhalde yapmak lazım. .Biılmiyorlar; oraya İnti
kal etse, Ibelıki yapmayacak. 

FAHRİ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı Temsilci
si) — IBeii makam'lara önceılk tanınma'sı konusu, as
lında BakanHar 'Kurulunda d!a tartışıldı. Mesela, «Ba
kanlığa» dendi; o takdirde öncelik sırası bu kadar ki
şiye taınınınıca... 

'BAŞKAN — Bunlar artık özelid/ir, kanuna girmez. 
Onu koyarsanız, arkasından işte birmem kim. çıfcaır, 
o da çıkar, bu da çıkar; protokol gibidiir. Prioltokolda 
rıafs'tl herkes birbirinin önüne geçmek isltertse, bu ğ&çiş 
üstünlüğünde de herkes birbirinin önüne geçmek is
ter, sonu geilmez. 

HAKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KA'YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Uygulama da bu cereyan ediyor. 

BALKAN — Tabiî, oluyor. 
Buyurun. 
ABDULLAH ALDOĞAN (İçişleri Bakanlığı 

Temsi'lclM) — ıSayın Cumhurbaşkanını, bu maddede, 
«duyulur ve görünür geçiş üstünlüğü lişarefcini vermek 
şartı ile kullanılır» deniyor. Bu geçiş üstünlüğü işareti 
-hepinizin de billdüği gibi- gece mavi, teıpe lambası 
gibi; gündüz lise siren. Özel otolara bunu verdiğimiz 
zaman, onlama da bu lambanın takulması gibi bir an-
(lam geliyor, bu geçiş üstünlüğü işaretini kuiîlaınıırlken; 
bu bakımdan da bir kamışıklığa meydan verüır. Bu 
nedenle <a) fıkrasının üfcinci böülümünün çikmalsını arz 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Yaralı ve acil hasta taşıiyan araçları 
mı soyuluyorsunuz? 

ABDULLAH ALDOGAN (îçiştai Bakanlığı 
Temsilcisi) — Evet efendim. 

FAHRİ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bafcanllığı Temsil
cisi) — Sayın Bakanımız onu kabul etmiiyoırlaır efen
dim. 

BAŞKAN — 71 inci madde üzerinde başka söz is
teyen var mı? 

Buyurun. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — «Koruma ile 

ıgörefvli ekiplere aut araçlar» denmiş, ama «korunan 
araç» burada yok. Yani, biraz evvel buyurduğunuz 
devlet büyüğü veyahut herhangi bir yabancı devlet 
başkanı yahut o seviyede birisinıin arabası yok da, 
«Koruma ile görevli ekiplere ait araçlar» diyor, araç
lara tahsis etmiş. 

BAŞKAN — Önünde ve arkasında olduğuna gö
re, oriların arasında gidecek manasını taşıyor. 

ORAM'İRAL NEJAT TÜMER — O zaman, «ko
runan» diiiye bir ilave yapmakta yarar var. 

BAŞKAN — «Koruma ile görevli ekiplere ait 
araçlar ve korunan araç» 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Çünkü, koru
nan araç yalnız .dê e1? Vjly.iügü ûegıi, oaışka bir mak
sada da kuMann'labiilir. Mesela, büyük bir para gidi
yor bir sivil arabada; «korunan araç» devimlimi ilave 
etmekte yarar var. 

BAŞKAN — «Koruma ile görevli ve korunan arac
ılar...» Yarti, arasında demektir o, «ıKommia ile görev
li ve korunan» deyince artık «ekiplere ait» deyimini 
fcullianmaya gerek yok. Korumayı zaiben ikim yapar? 
Trafik ekipleri yapar. «Koruma tle görevi ve koru
nana demek yeterli. 

CEMALETTİN ÇAYLI (İçişleri Komüsyonu Üye
si - İçişleri Bakanlığı Tems'ildM) — Sayın Cumhur-
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başkanımı, birada tek başına olma hali dikkate alı- | 
nabiiir; «bu araçlarla korunan» demek lazım. 

'BAŞKAN — Başka "nasıl korunur? Bu araçlar 
korunuyor, zaten aynı fıkra içerisinde, (f) fıkrası; 
«Koruma ide görevli ve korunan aracılar.» 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Çoğul yapı
yoruz, beş tane de olur on tane de aldır. 

BAŞKAN — Evet, iki, üç tanedir, dört itenedir; 
birisi önde, öteki de en arkadadır. I 

IHÂKÎM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
{îçftşjlerı Komisyonu Başkanı) — Bu değişiklikte bir- I 
ilikte, emıir 'buyurursanız, (d) bendinde «yahut» keli
mesi var, onu da «veya» yapalım. I 

BAŞKAN — Evet, «yahut» değil; «koruma veya 
'trafik kazasına» alacak. 

(Bütün «ya da» «ya'hüt» kelliimelerinıi «veya» diye 
düzeltin. Amia gözden kaçmış olursa o başka. 

Başka ısöz isteyen var mı? Yok. 
71 imci maddeyi, bu düzeltme 'ile oyllarınıza sunu

yorum : Kabul edenlier.. Etmeyeler... Kabul edilmiş
tir. 

72 nc'i maddeyi okutuyorum : I 
ıSeıs, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarının I 

|ku,l'laınıiTlmıa!sı 
MADDE 72. — Araçlarda ses, müzik, görüntü ve 

balberleşme cihazları yönetmelikte gösterilen şartliara 
uygun olarak ve kamunun ralhat ve huzurunu boama- I 
yacak şekiilMe kuilılanıilabüıir. 

Bu madde hükmüne uymayan sürücüler binbeşyüz 
lira para cezası ile cezalandınlırfaır. I 

Kanun ye yönetmelikte belirtilen şartlara uyma- I 
yan ses, müzik, görüntü ve halberilıeşme cihazları ile 
sürücünün izüeme ve kullanma sahası içinde kollan gö- I 
rüntü cihazları araçlardan söktürülür. 

BAŞKAN — 72 nci madde üzeriinde söz almak I 
isteyen var mı? Yok. I 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenÇiar... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 

73 üncü maddeyi okutuyorum : I 
Tedbirsiz ve saygısız araç sürme I 
MADDE 73. — Karayolunda araçların kamunun I 

rabat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar vere
cek şekilde saygısızca sürülmesi, araçlardan bir şey 
atikıası veya dökülmesi yasaktır. 

Bu madde hükümlerine uymayanlar biribeş|yüz İt- I 
ra para cezası dile cezalandırılırlar. I 

'BAŞKAN — 73 ündü madde üzerinde söz 'almak 
isteyen var mı? Yok. I 

Maiddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... I 
Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. | 
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74 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yaya ve okul geçitleri 
MADDE 74. — Görevli bir kişi veya ışıklı trafik 

işaretleri bulunmayan, ancak başka bir trafik işareti 
ile belirlenmiş yaya veya okul geç'itllenine yaklaşırken 
bütün sürücülıer araçlarına yavaşlatmak ve bu geçit
lerden geçen veya geçmek üzere bulunan kişilere ve 
öğrencilere ilik geçiş hakkını vermek zorundadırlar. 

Bu madde hükmüne uymayan sürücüler binbeş-
yüz lira para cezası ile cezaliandınlıırlar. 

'BAŞKAN — 74 üncü madde üzerimde söz alUmak 
isteyen var mı? 

Buyurun efendim. 

ORGENERAL TAHStN ŞAHIMCA YA — Efen
dim, bu yaya ve okul geçitlerinde motorlu vasıta 
kullanılan bütün memleketlerde, okul otobüsünden 
talebe ayağını yere koyup da okulla doğru yönelince 
bütün vasıtalar durur. Bu, dünyanın değişmez kaide-
sidir. Şimdii burada, «yavaşlatmak» kefliimesıV-in ye
rine «durma» kelimesini koymamız lazım. Şimdi nasıl 
trafik zabıtası Ankara'da sağa dönüşlerde yahut sola 
dönüşlerde mutlaka yaya geçişlerine öncalı'k verıiyor, 
herken duruvor, buna ailıstr, bunu da bu sekilide -uv-
gun görürseniz- «yavaşlatmak» yerine «durma diye
lim. TekıVifim budur. 

iRAŞKAN — Zaten bundan o anlaşılıyor. «'Bütün 
sürücüler'araçlarını yavaşlatmak ve bu geçlerden ge
çen veya geçmek üzere bulunan kişilere ve öğrencilere 
ile geçiş hakkını vermek zoırundadıırüaır.» 

ORGENERAL TAHSİN vŞAHÎNKAYA — Efen
dim, arasından »geçer, 

'BAŞKAN — O zaman yasak, 
FAHRİ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı TemSiloisi-

si) — Sayın Cumhurbaşkanım, 'müteakip maddede 
uyma zorunluğu var, 21 ve 75 inci maddede var. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHtNKAYA — Efen
dim, şîmdi de aynı şey yapılıyor, «DUR» levhasın
da durur, herkes geçer ondan sonra gider. 

BAŞKAN — Lonihra'da iki türlü geçit var, Sarı ve 
beyaz. Yalnız okul değil, bevaza basınca kaınşııdaki 
taşıt derhal duruyor, ötekilerde yaya dikkat etmek 
zorunda; fakat öyle geçitler var ki, yaya ayağını at
tığı anda derhal araçlar duruyor, ama bizde daha on
lar gelişmedi. 

74 üncü madde üzerinde başka söz isteyen var 
mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul edenler... 
Etmeyenler... Kabuİ edilmiştik*. 
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75 inci maddeyi okutuyorum : 
Okul 'taşıtları 
MADDE 75. — Okul taşıtlarının «DUR» işare

tini yaktıkları halterde bütün araçların durması, zo
runludur-

«DUR» iışardtinin sadece öğrencilerin binmeleri 
veya inmeleri sırasında ve yönetmelikte bdlirtiikn 
haillerde yakılması zorunludur. 

Okul taşıtlarının çalıştırılması şartları, zamanları -
ve nıitdlîktari yönetmelikte ıbelirltilir. 

!Bu madde hükümlerime uymayan sürücüler bin-
'heşyüz lira para cezaisi ille cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — 75 inci madde üzerinde söz isteyen 
vaır mı? Yak. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul eden'ler... 
Etmeyenler... Ka'bul edıilmiişfiiır. 

76 ncı maddeyi okutuyorum : 
Demiryolu geçitleri 
MADDE 76. — Demiryolu geçitlerimde : 
a) 'Sürücülerin demıiryolu geçitlerimi, geçidim du

rumuna uygun olmayan hızla geçmeleri ışıklı veya 
sesli akaretin vereceği «DUR» talimatına uymaımaiları, 
taşıt yollu üzerine indirilmiş veya indirilmiek'te olan 
tam ivdya yarım ibariyerfer vairken geçide girmeleri 
yasaktır. 

ıb) Işıklı işaret veya bariyerle donaitıllm&imış de
miryolu geçitlerini geçmdden önce, sürücülerin dur
maları, herhangi bir demiryolu aracının yakllaşmadıığı-
na em'in olduktan ısonıra geçmeleri zorunludur. 

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

BAŞKAN — 76 ncı madde 'üzerinde söz isteyen 
varıra? Yok. 

Maddeyi oyUarınıza sürtüyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenller... KabuII edilmiiştıir. 

77 inci «raddeyi okutuyorum : 
Çocuk, hasta ve sakat taşıltJları, gözleri görmeyen 

yayalar, yürüyüş kolları 
MADDE 77. — Bu Kamun açısından; 
a) Çocuk, haslta ve sakatlara ait motorsuz (taşıt

ların sürücülerine, yayalarla ilgili hükümler uygula
nıl 

b) Gezileri görmeyen ve yönetoelilk'te gösterilen 
özel işareît ve benzerlerini taşıyan 'kişilerin, taşıt yo
lu üzerimde (bulunmaiları halinde, b'ütün sürücülerim 
yavaşlamaları ve gerdkiyorsa durmaları ve yardımcı 
olmaları zorunludur. 

c) ıBir yetkili veya görevli yönetimindeki yürü
yüş kolları arasından geçmek yasaktır. 
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'Bu maddenin (b) ve (e) bentlerine uymayan sü
rüdüler Ibiribeşyüz dira para cezası ile cezailandırılır-
lar. 

iBAŞKİAN — 77 noi madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Mıaddeyi oyiiarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Etmeyenller... Kabul edilmiştir. 

78 inci maddeyi okutuyorum : 
•Sürücülerim ve yolcuların koruyucu tertibat .kul

lanma zorunluluğu 
MADDE 78. — Belirli sürücülerin ve yolcuların, 

araçların sürülmesi sımışında koruyucu tertibat kullan
maları Zorunludur. 

'Kullanma Ve yolların özelliği gözetilerek hangi 
tip 'araçlarda 'sürüCülerinfiin ve yolcularının şdhir içi 
ve şehirlerarası yollarda hangi şartlardia hangi koru
yucu ıtler̂ tübaltı kullanacakları ve 'koruyucuların nite-
ılilkieri ve nicdlikleri ille emniydt kemerlerinin hangi 
araçlarda hl'angü tarihten ijfilbaren kullann'Iacağı yöne't-
•meîikite 'beUıiritlifir, 

Bu madde hükmüne uymayanlar binbeşyüz lira 
para cezaisi ile cezalandırılırlar. 

'BAŞKAN — 78 inci. madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

UVfiaddeyi oyiiarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Etmeyenller... Kabul edilmiştir. 

79 uncu madddyi okutuyorum : 
Karayolu üzerinddfci park yarlerinde ücret alma

ya ye'tiyiıM'ef 
MADDE 79. — Karayolu üzeni park yerindeki 

araçlar için sadece karayolunun yapıim ve (bakımım
dan Sorumlu kuruluş blrimılerinoe ücret alınabilir. 

Park lücrdti, alınma şekli ve diğer esaslar yönet-
mıdikte belirtilir. 

Bu madde hükmüne uymayanlar iki'bin lira pa
ra oszâsn ile cezalandınliırlatr. 

BAŞKAN — Neye oymayan; park eden mi, yok
sa park edenlerden para aliamltar mı? 

HÂKftM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşka
nım, karayolu jüzeırinde park yeri 'işldürmek surdtiyle. 

BAŞKAN — «Karayolu üzerti parlk yerindeki 
araçlar için,sadece karayolunun yapım ve bakımından 
sorumlu kuruluş birimlerince ücret alınabilir. 

Fark ücreti, alınma şekli ve diğer esarfar yönet-
mal'iık'fce belirtilir.» 

HÂKİM ALBAY FERİDUN-BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Bu şahsın dışında
ki bir şahsın ücret almaya kalkışması. 
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BAŞKAN — İkibin lira ceza ne olacak; üç-dört 
gündür orada ücret alıyorsa, ikibin lira ile paçasını 
kurtacak mı? Bu sahtekârlık. 

FAHRİ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı Temsilci
si) — Sayın Cumhurbaşkanım, Komisyonda bir fık
ranın çıkarılmasından kaynaklanıyor buradaki anlam
sızlık. 

Hükümet teklifinin 79 uncu maddesinin ikinci fık
rasında; «Bunlar dışında hiçbir gerçek veya tüzelkişi 
herhangi bir şekilde para alamaz. Bu park yerleri 
hiçbir şekilde kiralanamaz» hükmü vardı. Bunun al
tında da «Bu madde hükümlerine uymayanlardan iki
bin lira para cezası alınır» hükmü yer almakta idi. 
Boşluk buradan doğuyor. Aslında ücret alan kişilere 
uygulanacak ceza olarak bırakılmış Komisyonda. 

BAŞKAN — İkibin liradan fazla para kazan
mışsa?.. 

Bu fuzulî yere devletin malını işgal edip para al
maktır... 

Türk Ceza Kanununda bunun 'karşılığı yok mudur? 
FAHRÎ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı Temsil

cisi) — Müeyyidesi yok; değnekçiliğin önüne geçil
sin, değnekçiler devlete ait kaplamalı yolu başka
larına kiraya verip para almasınlar diye koymuştuk 
bu hükmü. Fakat, İçişleri Komisyonu o fıkrayı çı
karmak suretiyle bu şekle getirmiş. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAH1NKAYA — Danış
ma Meclisi metni daha uygun. 

BAŞKAN — Danışma Meclisi metninde; «Bun
lar dışında hiçbir gerçek veya tüzelkişi herhangi bir 
şekilde para alamaz. Bu park yerleri hiçbir şekilde 
kiralanamaz» deniliyor; ama kiralayabilir de. Bele
diyeler bunu mecburen kiraya veriyor. 

FAHRİ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, karayolu üzerinde 
dediğimiz zaman, kaplamalı yol kesimini kastediyo
ruz, yani kenarında, civarında değil. 

BAŞKAN — Karayolları Genel Müdürlüğü bura
yı gece, gündüz işletebilir mi? 

FAHRİ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Belediye ise belediye işletecek. 

BAŞKAN — Şimdi Karayolları Genel Müdürlü
ğü alacak. Karayolunun bakımından sorumlu kim
dir? 

FAHRİ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı Temsil-
cisi) — Karayolunun bakımından sorumlu iki kuru
luş vardır, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Belediye. 

Şehir içerisinde Atatürk Bulvarı üzerindeki bir 
yeri değnekçinin gelip «ben burayı kendime mekân 

ettim, kiralıyorum» demesine engel olsun diye o hük
mü sevketmiştik biz. 

BAŞKAN — Biz ilk görüşmelerde «kiralanamaz» 
deyimini çıkartmıştık; çünkü Karayolları Genel Mü
dürlüğü ve belediyeler bununla uğraşamıyor. Şehir 
içerisinde böyle bir park yeri var, orayı ihaleye çı
karıp kiraya veriyor. Belediye kiraya vermeyip ken
disi işletmeye kalkarsa, oraya üç vardiya personel koy
ması gerekir. Gerekli denetimini yapamayacaktır. Be
lediyeler bunlarla uğraşmaktansa kiraya verip, onları 
teftiş eder, 

FAHRİ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, belediyelerin ora
larda saat koymak suretiyle de olsa, kendisinin kiraya 
vermesi belki daha uygun olabilir, ancak rasgele ki
şilerin kendiliğinden gidip buralarda park yapmala
rını önleyecek bir hüküm koymak lazım. 

BAŞKAN — Ona bir şey demiyorum; «hiçbir şe
kilde kiralanamaz» tabiri çok katı. İleride kiralanması 
gereken bir yer olabilir. Karayolları Genel Müdürlü
ğü bütün karayollarındaki bu gibi park yerlerini ça
lıştırabilir mi? 

KEMALETT1N ERTAN (İçişleri Bakanlığı Tem-' 
silcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bizim kastımız sa
dece taşıt yolu içindir. Kaldırımın, yaya yolunun dı
şında kalan bölümlerin kiraya verilmemesi. Çünkü 
buradan herkesin yararlanması gerekir. Burası kiraya 
verildiği anda, taşıt yolunun bir bölümü ister istemez 
işgal edilmektedir. Belediye bunu kiraya veremediği 
anda mecburen, buyurduğunuz gibi, park yerleri ya
pacaktır, otoparklar açacaktır ve bu taşıtlar taşıt yo
lundan çıkıp oraya girmiş olacaktır. Yolun üzerinde 
park yapmayı engellemeye çalışıyoruz. 

NURETTİN SURİ (İçişleri Komisyonu Üyesi -
Karayolları Genel Müdürlüğü Temsilcisi) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, bugünlerde uygulama; belediye il
gilileri bazı cadde ve sokaklara adamlar koyup ora
ları kiraya vererek, kendi evinin ve kendi işyerinin 
önünde aracını bırakmış taşıt sahiplerinden ücret al
ma yoluna gitmiştir. Bence bu madde, bu gibi dav
ranışların önlenmesi bakımından çok enteresandır. 

BAŞKAN — O zaman Danışma Meclisi metni 
doğru olur, kasıt o ise. 

Danışma Meclisinin kabul ettiği 79 uncu maddeyi 
okutuyorum : 

Karayolu üzerindeki park yerlerinde ücret almaya 
yetkililer 

MADDE 79. — Karayolu üzeri park yerindeki 
araçlar için sadece karayolunun bakımından sorum
lu kuruluş birimlerince ücret alınabilir. 
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Bunlar dışında hiçbir gerçek veya tüzelkişi her- ı 
hangi bir şekilde para alamaz. Bu-park yerleri hiçfeir I 
şekilde kiralanamaz. 

Park ücreti, alınma şekli ve diğer esaslar yönetme-
• likte belirtilir. 

Bu madde hükmüne uymayanlar ikibin lira para\ 
cezası ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin kabul ettiği 79 
uncu madde üzerinde söz isteyen var mı? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — Komisyon olarak katılıyoruz. 
Bizim maksadımız başka idi. 

BAŞKAN — Evet, bizim maksadımız başka idi. 
Şimdi okunan Danışma Meclisinin kabul ettiği 

79 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

tehlikeli madde taşıyan araçlar, çeken, çekilen araçlar, 
kol ve grup halinde seyreden araçlar ve hayvan sü
rüleri, taşıma sınırı ve gabari ölçüleri ile yük ve yol
cu taşınması ile ilgili diğer kurallar ve şartlar yönet
melikte gösterilir. • 

BAŞKAN — 80 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

81 inci maddeyi okutuyorum : 

YEDİNCİ KISIM 

Trafik Kazaları 

Trafik kazalarına karışanlar ile ilgili kurallar 

MADDE 81. — Trafik kazalarına karışanlar 
a) Hareket halinde iseler trafik için ek bir teh

like yaratmayacak şekilde hemen durmak, kaza ma
hallinde trafik güvenliği için gereken tedbirleri al
mak, 

b) Kazada ölen, yaralanan veya maddî hasar var 
ise bu kaza trafiği, can ve mal güvenliğini etkilemi
yorsa, sorumluluğun saptanmasında yararlı olacak 
kanıt ve izler dahil, kaza yerindeki durumu cfeğiştir-
memek, 

c) Kazaya karışan kişiler tarafından istendiği tak
dirde kimliğini, adresini,'* sürücü ve trafik belgesi ile I 
sigorta poliçe tarih ve numarasını bildirmek ve gös
termek, I 

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

e) Sürücüsü, mal sahibi veya ilgili kişilerin bu
lunmadığı sırada araç, eşya veya yüklere zarar veren 
sürücüler, zarar verdikleri, araç, eşya veya mülkün 
sahibini veya ilgili kişileri bulmak, ilgilileri bulama
dıkları takdirde durumu tespit etmek ve zarar veri
len şey üzerine yazılı bilgi bırakmak, ilgili zabıtaya 
en kısa zamanda bilgi vermek, 

Zorundadırlar. 
Yalnız maddî hasar meydana gelen kazalarda, 

kazaya dahil kişilerin tümü, yetkili ve görevli kişinin 
gelmesine lüzum görmezlerse, bunu aralarında yazılı 
olarak saptamak suretiyle kaza yerinden ayrılabilirler . 

Anlaşma hali dışında maddî hasarlı, ölümlü veya 
yaralanmak trafik kazalarında, zabıtanın iznini alma
dan olay yerinden ayrılan veya (b) bendindeki hü
kümlere uymayan sürücüler beşbin liradan onbin li
raya kadar hafif para cezası ve bir aydan üç aya 
kadar hafif hapis cezası ile sürücü belgelerinin bir ay
dan üç aya kadar geri alınması cezası ile cezalandırı
lırlar. 

Bu maddenin diğer hükümlerine uymayanlar iki
bin lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Böyle kaza yapıp da kâğıt bırakıp 
giden var mı; böyle bir şeye tesadüf ettiniz mi Tür
kiye'de? 

FAHRİ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Nadiren oluyor efendim. 

ABDULLAH ALDOĞAN (İçişleri Bakanlığı 
Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, park yerin
den çıkarken başka bir arabaya vurup «şu plakalı 
aracımla ben çarptım» diye kâğıt bırakanlar var. 

BAŞKAN — 81 inci madde üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

a) Kaza yerinden geçmekte olan veya kazaya 
karışmış bulunan araçların sürücüleri kaza mahallin
de ilk yardım önlemlerini almaya ve en yakın zabı
taya veya sağlık kuruluşuna haber vermeye, 
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b) Şehirlerarası akaryakıt istasyonlarında, sa
hipleri 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 so
nuçlanan bir kaza geçirmiş olduğu belli olan veya 
üzerinde suç belirtisi bulunan bir araç gelince, gecik
meksizin zabıtaya haber vermeye ve bunları bir def
tere işlemeye, 

Zorunludurlar. 
Bu maddenin (a) bendi hükmüne uymayanlar iki-

bin 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. 

BAŞKAN — 82 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Maddenin bi

rinci satırında, «Karayollarında meydana gelecek 
trafik kazalarına hemen el konmasını, ölü ve yaralı
ların taşınmasını» deniyor. Ben buradaki «ölü» ke
limesinin çıkarılmasını arz ve teklif ediyorum. Çün
kü, öyle insanlar vardır ki, ölü taşımaktan bayağı 
ürkebilir ve araba kullanamaz hale gelebilir. Bunu 
böyle kanunî mecburiyet şekline sokmak daha büyük 
kazalara neden olabilir. 

Sonra efendim, ölmüş bir insanın acil olarak bir 
yere taşınması da herhalde gerekmez. Binaenaleyh, 
ilgilileri, sorumlularının gelip, o ölü hakkında gerekli 
kararı vermeleri gerekir. Çünkü, bunu taşımadığı an
da ikibin lira ceza verecek. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — Haber vermeye mecbur. 

ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Hayır, bakın 
(a) fıkrası, «Kaza yerinden geçmekte olan veya ka
zaya karışmış bulunan araçların sürücüleri kaza ma
hallinde ilk yardım önlemlerini almaya ve en yakın 
zabıtaya veya sağlık kuruluşuna haber vermeye,» 
dedikten sonra madde metni devam ediyor, ki bunun 
içerisine ölü de giriyor, (b) ve (c) fıkrasından sonra 
«zorunludurlar» diyor ve «Bu maddenin (a) bendi 
hükmüne uymayanlar ikibin lira para cezası ile ceza
landırılır» diyor. 

Binaenaleyh, ölüyü taşımak mecburiyetinde. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk, İşleri Kanunlar ve Kararlar 
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Dairesi Başkam) — Arz edeyim : «Ölü ve yaralıların 
taşınmasını veya yaralıların tedavisini veya sanıkların 
yakalanmasını sağlamak için; 

a) Kaza yerinden geçmekte olan veya kazaya 
karışmış bulunan araçların sürücüleri kaza mahallin
de ilk yardım önlemlerini almaya ve en yakın zabıta
ya veya sağlık kuruluşuna haber vermeye» diyor, ki 
taşıma mecburiyeti (a) fıkrasına göre yok. 

BAŞKAN — Evet, öncelikle ilk yardım önlemle
rini alacak, sonra en yakın zabıta veya sağlık kurulu
şuna haber verecek. 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkam) — Danışma Meclisi 
metninde «götürmeye» kelimesi vardı, çıkardık. 

BAŞKAN — Evet, Danışma Meclisi metninde 
«götürmeye» diye varmış, silinmiş. 

ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Danışma Mec
lisi metninde «götürülmeleri gerekli olan yaralıları en 
yakın sağlık kuruluşuna götürmeye» diyor. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — Biz onu sonradan çıkardık. 

ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Onu çıkarttı
nız da, ölüyü de taşımak mecburiyetinde kalacak. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — Taşınmasını sağlamak için en 
yakın zabıtaya veya sağlık kuruluşuna haber verecek. 

BAŞKAN — Gerekli ilk yardım önlemlerini al
maya ve en yakın sağlık kuruluşuna haber vermeye 
dair hüküm getiriliyor. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkam) — Çünkü efendim, Trafik Kazala
rını Önleme Vakfı «özellikle hiç kimse el sürmesin» 
diyor. Çünkü taşıyan kişi bunun yöntemini bilmez 
ve sağ kalacak kişiyi şöyle veya böyle yatırmış ol
makla mutlaka ölümüne de sebebiyet verebiliyor. Bu 
nedenle sadece haber vereeek. 

FAHRİ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Bakanlık olarak bir 
önerimiz var; bu konuda gerçekçi bir tespit yapma
mız lazım. 

Biraz önce konuştuğumuz kamyonlarda, römork
larda olduğu gibi, herkes tarlaya 30(2. Mercedes ile 
işçi taşıyormuş gibi; bizim gerçeğimiz o; bu da bi
zim gerçeğimiz; sanki Türkiye'nin dağının başında, 
toprağında, çayında, yolunda tarlasında doktor ha
zır bekliyormuş varsayımına dayalı. O yüzden «haber 
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vermeye» kısmından sonra «ve yetkililerin talebi 
üzerine yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götür
meye» şeklinde bir ilave yapmamız zorunlu. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Buna 
mümanaat etmiş, «yerden kaldırmayın» demiş. 

BAŞKAN — Güzel ama acaba kaldırmıasak kaç 
kişi ölecek? 

FAHRİ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Her yaralıyı mutlaka ölüm halindeki yaralı 
diye doktorlarımız farz ediyor. -̂  Halbuki yaralıların 
çoğu çizik, kırık gibi yaralanmalar. Doktor gelsin 
diye bekleyecek. Bir yerinde kan vardır, herhangi bir 
arızası yoktur veya mütemadiyen kan kaybediyordur, 
mutlaka doktora yetişmesi lazım gelen durumda ola
bilir. Yani doktoru bulmak mümkün değildir her yer
de. 

BAŞKAN — Dağ başında bîr yerde kaza olmuş
sa, evvela haber vermek üzere gidecek. Mesela Bolu 
ile Gerede arasında olmuşsa, buralara gidecek, ora
dan doktor gelecek (yaralılar hâlâ bekliyor) karar 
verecek. 

FAHRİ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, sağlık ekibi, doktor 
geldi diyelim; doktor «götür» dese bile' götürmez. 
Çünkü hüküm yoktur. Onun için biz «yetkililerin ta
lebi üzerine götürme mecburiyeti olsun» diyoruz. 
Kendi halinde bırakırsak yaralı orada ölür. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Dünkü veya evvelsi günkü gazetede 
bir haber vardı, dikkatinizi çekti mi bilemiyorum; 
Amerika'da bu sistem yeni tesis edilmiş. Kimsenin el 
sürmemesi sistemi Amerika'da daha yeni tesis edil
miş. 

BAŞKAN — Orada anında helikopter ile geli
yorlar. 

SEDAT GÜNERAL (Millî GüVenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Onlar da alıp götürüyormuş. 
Daha yeni alınan kararla «trafik kazalarında kimse
nin el sürmemesi ve doktor gelene kadar beklenil
mesi» diyerek karar almışlar. 

Bizim o seviyeye gelmemiz için daha çok var. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Doktor 
Rıdvan Ege de aynı şeyi söylüyor. 

BAŞKAN — Evet, aynı şeye kıyasla söylüyor. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk. İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — Doktor Rıdvan Ege diyor ki 
«sağlık kuruluşuna haber vermekle yükümlü kıla- j 
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hm. Sağlık kuruluşu gelince zaten hastanın nakli için 
gerekli talimatı verir.» 

BAŞKAN — Otomobille gittiğimiz zaman, ilçe
ler arasında bir veya daha fazla saat mesafede yerler 
var. Evvela haber verecek, doktor tekrar gelecek, 
muayene edecek, o zamana kadar yaralı kan kaybın
dan ölür gider. 

FAHRİ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Bu metin, doktoru ambulansla geliyor varsa 
yiyor. 

BAŞKAN — Ya ambulans yoksa nasıl olacak? 
FAHRİ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı Temsil

cisi) — Doktor «ambulanssız götür» dese dahi yine 
götürmeyecektir, bu yükümlülük konulmazsa. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — Bizim Komisyon olarak bir ısra
rımız yok, ama Doktor Rıdvan Ege ile vaki müzake
relerde, «özellikle taşıma hallerinde ölümün daha çok 
olduğunu, bulunduğu yerde bırakmanın ölüm sayısı
nı daha aza indirdiğini söylediler.» 

BAŞKAN — Güzel diyor, ama bir yıl içinde bu 
gibi yaralıları taşırsak kaç tane ölüm oluyor, taşımaz 
ve böyle yaparsak kaç tane ölüm oluyor; bize rakam 
versin. Daha mı az, yoksa daha mı fazla olacak? 
Bu rakamları karşılaştırmadan Jbuna karar vermek çok 
zor. 

Rıdvan Ege'nin söylediği doğru; fakat Avrupa 
ülkelerine göre, Amerika'ya göre doğrudur. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA (Efen
dim, arabanın içerisinde doktoru vardır, her şeyi var
dır, «kaldır» deyince, kaldırır götürür. 

BAŞKAN — Evet, çünkü «yetkililerin» diyoruz 
değil mi? 

FAHRİ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Evet, «yetkililerin» diyoruz. 

BAŞKAN — «Yetkililerin talebi üzerine yaralıla
rı en yakın sağlık kuruluşuna götürmeye» diyorsu
nuz?.. 

FAHRİ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım, «yetkililer» 
deyimi içinde doktor da vardır. 

BAŞKAN — Evvela haber verdi, ondan sonra bir 
yetkili, «bunu kaldırın» derse onu da götürmeye mec
bur olacak. 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaş
kanım, izin verirseniz bir hususu arz edeceğim, 



M. C. Konseyi B : 170 11 * 10 • 1983 O : 2 

Kanı görerek araç kullanabilen şoför çok azdır. 
Yanında bir yaralı devamlı kanama halindeyse... 

BAŞKAN — Ne yapalım; o zaman oradan geç
mekte olan bir başka vasıtaya «Gel sen götür» der 
ve iş biter. 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — O cezayı öder yal
nızca. 

BAŞKAN — Hayır, ceza ödemez efendim. «Ben 
götüreyim ama, yolda beni kan tutar da kaza yapar
sam, mesul durumda kahrım» der ve oradaki polis 
veya doktor da deli değil ya, «illaki sen götüreceksin» 
diye ısrar etsin. 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Bir de mahkeme 
açısından işlem doğuyor.' Tesadüf edilmiş olaylar 
var. Arabanın içinde ölümü halinde, yani taşınırken, 
kaza mahallinden hastaneye taşınması anında ölümü 
halinde, «taşımadaki hatadan ötürü öldürüldü» şek
linde vârisleri tarafından taşıyan araç sahibi, aleyhine 
dava açılıyor. 

BAŞKAN — O zaman binbeşyüz lira para ceza
sını verir ve taşımadan kurtulur. 

MÜKERREM MALATYALI (İçişleri Komisyo
nu Üyesi - Yargıtay Temsilcisi) — Sayın Cumhur
başkanım, izninizle bir hususu arz etmek istiyorum. 

Bugünkü Türkiye ortamından bahsettiğimize gö
re, bu hükmün buraya konması veya konmaması 
Türkiye'de önemli bir şeyi değiştirmez. 

Bu olayların içinde yaşamış bir Cumhuriyet Savcı
sı olarak arz etmek isterim ki, trafik kazası olduğu 
anda yoldan geçen herkes aracını durdurur ve alabil
me gücünü kendinde bulan herkes aracına alır ve 
getirir. Ancak, çok hassas olanlar, arabasına düşkün 
olanlar -bunu özellikle vurgulamak istiyorum arabası
na düşkün olanlar- kan görmekten rahatsız olanlar 
almazlar arabasına. Bugünkü hastanelerin yapısına 
göre (herkes küçük yerlere naklediliyormuş gibi görü
yor Sayın Cumhurbaşkanım) büyük hastanelere nak
ledildiğinde, o yaralının yolda ölmesi halinde, hastane 
hastane dolaştırıp «ben almıyorum» sözüyle de karşı-
şılaşılabiliyör, ki onun için bu hükmün buraya kon
ması, sadece götürmek istemeyen kişiye bir para cezası 
yüklemekten başka bir şey temin etmez. 

Takdir ve arzu buyurulursa bu hüjcmü buraya hiç 
koymayalım. Zaten Türk halkı bunu kendiliğinden 
omuzlayan, kendiliğinden yapan bir toplumdur. 

Müsaade buyurulursa buraya hüküm olarak koyma
yalım. . 

BAŞKAN — O zaman da kimse almaz. 
MÜKERREM MALATYALI (İçişleri Komisyonu 

Üyesi - Yargıtay Temsilcisi) — Götüren zaten götürü
yor Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Götürüyor da, bu madde konmazsa 
mecburiyeti kalmayacak. Sonra buıgün binbeşyüz lira 
para cezası vermek, para cezası sayılmazki. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Daire
si Başkanı) — Biz konuya sağlık açısından yaklaşım 
yapmıştık, mademki böyle bir ihtiyaç varmış; katılı
yoruz. 

BAŞKAN — Biz evvela şu noktada karara vara
lım: Götürülmesi faydalı m^dır, değil midir? Bugün 
için Türkiye şartlarına göre bunların hemen götürül
mesi faydalıdır. Çünkü, böyle bir ekibin gelmesi saatler 
alır ve oradaki yaralılar da arazide, güneş altında, 
şurada burada harap olur giderler. O halde bir mec
buriyet koyalım da götürsün. Orada bir sürü araba 
zaten birikir. Polis veya doktor onlardan birisine 
döridüğünde, «ben götüreyim» diyene, yaralıları verir 
ve öbürlerine artık ceza kesmez. 

Bu durumda ceza keser mi hiç?.. Ancak, tenha bir 
yolda kaza olmuşsa ve hiçbir araba da geçmiyorsa 
ve tesadüf bir tane araba da geldiyse, o da «Ben taşı
mıyorum» derse, o zaman ne yapacağız? Belki ya
rım saat sonra ancak bir araba daha geçecektir. 

O bakımdan bu mecburiyeti koymakta fayda var. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK i(Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Daire
si Başkanı) — Bunun bir yerde şöyle bir iyiliği olu
yor: Yetkili kişi müsaade etmezse götüremeyecek, an
lamı da taşıyor. 

. BAŞKAN — Evet, yetkilinin talep ve müsaadesi 
üzerine götürecek. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Daire
si Başkanı) — O zaman bu bölüm kayıt altına alınmış 
oluyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu yetki
linin de gelmesi bir mesele olabilir. Nereden gelecek? 
Bu yetkilinin de gelmesi kolay bir şey değil aslında. 

BAŞKAN — Yetkili doktor olduğu gibi, trafik 
polisi de olabilir. 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Bu haliyle yetkili 
müsaade etmedikçe hiç kimse alıp götüremeyecek. Hal
buki şu hüküm olmasa, bizim geleneğimiz gereği alıp 
alıp götürüyoruz. Şu haliyle ancak yetkilinin müsaade
sine bırakmış oluyoruz. Yetkilinin talebi üzerine götür-
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me hakkı var, bunun dışında kimse götüremez. Yani, 
geçip gitmenin ötesinde bir şey yapamaz. Böyle bir 
terslikle de karşılaşabiliriz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Yetkili gelmeden alıp götürürse, 

şahitleri de ortadan kaldırmış olur. Yani, suç kanıt
larını da ortadan kaldırmış olur. 

FAHRİ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı Temsilci
si)— Yetkilinin talebi olmaksızın götürülmemesi asıl. 
Yani, biz doktoru öngörüyoruz. Zaten bu fikre de 
bizim yaklaşımımız iyi. Yani, sağlık kurallarından 
anlamayan bir kişinin müdahalesiyle alınıp götürül
mesini önlemek için koyduk. Yetkili kimdir; doktor. 
Doktor gelecek ve nakle uygun görürse götürecek. 
Zaten hafif yaralı lise, yetkilinin talebi olmadan da, 
eğer vatandaşlarımız hamiyet duygusuyla bunu yapı
yorlarsa, yapıyor olsunlar; ama biz de Anadolu'da yıl
larca gördük Sayın Cumhurbaşkanım, her yerde, her 
zaman, herkesin hazır ve nazır olduğunu kabul etmek 
ve sırf vatandaşın hamiyetine güvenerek vatandaşın 
canını bunlara teslim etmek doğru bir şey değil. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bura
daki «yeL'k'ili» kelimesinden her türlü yetkili de anla
şılabilir; yalnız doktoru anlamayabilirler. 

HÂKÎM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Trafik memuru da olabilir. 

FAHRİ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı Temsilci
si) — Eğer doktor bulunmuyorsa, ilk yardim kursu 
görmüş olan trafik görevlisini de kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — O da yetkilidir. 
SEDAT GÜNERAJL '(Millî Güvenlik Konseyi Ge

nel Gekreteri) — Hatta «yakınları» kelimesi de ila
ve edilerek «yakınlarının ve yetkilerin talebi üzeri
ne» denir ve daha geniş anlama gelir. Çünkü, trafik 
polisinin gelmesi de bir saat sürebilir. 

FAHRİ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı Temsilci
si) — Efendim, yakınları takdirs'izlik edebilir, yara
lının sağlığı müsait olmayabilir; ama yakınları alela
cele götüreceğim düşüncesiyle söyleyebilir. Sağlıktan 
anlayan birisi, ya da ilk yardım kursu görmüş bir 
trafik yetkilisinin talebinin olması, aslında sağlık uz
manlarının görüşüne ve tekliflerine daha yaklaşıyor. 

BAŞKAN — Danışma Meclisi metninde «yetkili» 
kelimesi de yok. «İlk yardım önlemlerini almaya, 
götürmeleri gerekli olan yararlıları» demiş, o kadar. 
Orada yetkili kısmı da yok. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Danışma Meclisi metninde yoktur. 

BAŞKAN — 82 inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı?. Yok. 

Maddenin (a) fıkrasında yapılan bu değişiklikle 
maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

83 üncü maddeyi okutuyorum : 
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 be

lirleyerek trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek üze
re de trafik zabıtasınca el konulur. 

Trafik zabıtasının görevli olmadığı veya bulun
madığı karayollarında meydana gelen kazalarda trafik 
kaza tespit tutanağı mahallî genel zabıtaca düzenle
nir ve bir örneği o yerin trafik zabıtasına gönderilir. 

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

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

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

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

Trafik kazaları, kaza tahkik memurluğu, bilirki
şilik ve bunlarda aranacak şartlar ile diğer esaslar 
yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN — 83 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

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

84 üncü maddeyi okutuyorum : 
Trafik kazalarında sürücü kusurlarının tespiti ve 

aslî kusur sayılan haller 
MADDE 84. — Araç sürücüleri trafik kazaların

da; 

— 386 — 
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a) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili me
murun dur işaretinde geçme, 

b) Taşıt giremez trafik işareti bulunan karayolu
na veya bölünmüş karayolunda karşı yönden gelen 
trafiğin kullandığı şerit, rampa ve bağlantı yollarına 
girme,, 

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

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

/ina, 
g) Şeride tecavüz etme, 
h) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, 
i) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önce

liğine uymama, 
j) Manevraları düzenleyen genel şartlara uyma

ma, 
k) Yerleşim 'birimleri dışındaki karayolunun ta

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

1) Park için ayrılmış yerlerde veya taşıt yelu 
dışında kurallara uygun olarak park edilmiş araç
lara çarpma, 

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

kazaya karışan araç sürücülerinden birden fazlası 
tarafından yapılmış veya kaza bu hareketler dışında 
kurallarla, yasaklamalara, kısıtlamalara ve talimatlara 
uyulmaması nedenlerinden doğmuşsa, karayolunu kul
lananlar için kusur oranı yönetmelikte belirtilen esas
lara göre tespit edilir. 

BAŞKAN — 84 üncü madde üzerinde s'öz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

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

85 inci maddeyi okutuyorum : 

SEKİZİNCİ KIĞIM 
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 ara
cın işleteni bu zarardan sorumlu olur. 
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İşletilme halinde olmayan bir motorlu aracın se
bep olduğu trafik kazasından dolayı işletenin so
rumlu tutulabilmesi için, zarar görenin, kazanın olu
şumunda işleten veya eylemlerinden sorumlu tutul
duğu kişilere ilişkin bir kusurun varlığını veya araç
taki bozukluğun kazaya sebep olduğunu ispat etmesi 
geçekir. < 

İşleten, hâkimin takdirine göre, kendi aracının 
katıldığı bir kazadan sonra yapılan yardım çalışma
larından dolayı yardım edenin maruz kaldığı zarar
lardan da sorumlu tutulabilir. Ancak, bu durumda 
işletenin sorumlu kılınabilmesi için, kazadan kendisi
nin sorumlu olması veya yardımın doğrudan doğruya 
kendisine veya araçta 'bulunanlara yapılması gerekir. 

İşleten, aracın sürücüsünün veya aracın kullanıl
masına katılan yardımcı kişilerin kusurundan, kendi 
kusuru gi'bi sorumludur. 

BAŞKAN — Maddenin ikinci fıkrasında belirtil
mek istenen nedir?. «İşletilme halinde olmayan bir 
motorlu aracın sebep olduğu trafik kazasından» de
niyor. İşletilme halinde değilse bir yerde duruyordur. 
Duran araç trafik kazasını nasıl yapar?. 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaş
kanım, duran arabaya bir başka araba gelip çarp-
mışsa... 

BAŞKAN — O yapmamış ki... 
HÂKIM ALBAY PERIDUN BALÂTUOĞLU 

(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Şayet çarpmışsa ve 
çarpan da zarar görmüşse, duran arabanın kusurlu 
olduğunu (eğer zararmı almak istiyorsa) onun ispat 
etmesi lazım. 

BAŞKAN —- Gece aracında ışık veya benzeri 
araçlarla tedbir almamışsa?... 

HÂKIM ALBAY FERÎDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet efendim, ve
ya çapraz şekilde park etmiş, kuyruğu dışarıda kal
mış; o kusuru onun ispat etmesi lazım. Yani, ispat 
külfetini duran arabaya çarpan arabanın sahibine 
yükleyen bir oluşum şekli efendim. 

BAŞKAN — 85 inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı?. Yok. 

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

86 ncı maddeyi okutuyorum : 
İşletenin sorumluluktan kurtulması veya sorumlu

luğun azaltılması 
MADDE 86. — İşleten, kendisinin veya eylemle

rinden sorumlu tutulduğu kişilerin kusuru bulunmak
sızın ve araçtaki bir bozukluk kazayı etkilemiş ol-
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maksızın, kazanın bir mücbir sebepten veya zarar 
görenin veya bir üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri 
geldiğini ispat ederse sorumluluktan kurtulur. 

Sorumluluktan kurtulamayan işleten, kazanın olu
şunda zarar görenin kusurunun bulunduğunu ispat 
ederse, hâkim, durum ve şartlara göre tazminat mik
tarını indirebilir. 

BAŞKAN — 86 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

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

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

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

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

BAŞKAN — «Hatır için taşınmak» cümlesinden 
kasıt, yani, yolda giderken «gel alayım» demiş, o 
manada mı kullanılmış oluyor?. 

HÂKİM ALBAY FERİİDUN BALATLIOÖLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet efendim, veya 
hatır için arabayı teslim etmiş. Bu genel hükümlere 
girer. 

BAŞKAN— Karşılıksız teslim etmiş?... 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, ticarî araç
larda işleten kişiyi sorumlu kılıyor. Ticarî olmayan, 
hatır için verilmiş araçlarda ise, kullananı sorumlu 
kılıyor. 

BAŞKAN — Birçokları demek bundan dolayı 
yolda giderken yolcu almıyor, «bir kaza yaparsam 
bir de bundan dolayı mesul olacağım» diye düşünü
yor .Bu da sakat yani. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Efendim, zaten borçlar hukuku
nun temel ilkesi; «istihdam edenin sorumluluğu» di
ye bir madde var. Oradan kaynaklanır işletenin so
rumluluğu. 

BAŞKAN — İyi ya, öteki de işaret veriyor, «beni 
alın» diyor, razı oluyor, biniyor araca. Yolda bir ka-
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I zaya maruz kalıyor, bir de zarara uğradım diye dava 
j açacak. 

87 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı?. Yok. 

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

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

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

Birden fazla kişinin sorumlu olduğu durumlarda, 
bunlar arasındaki 'ilişki bakımından zarara,.olayın bü
tün şartları deeğrlendirilerek paylaştırılır. Özel durum
lar ve özellikle araçların işletme tehlikeleri, zararın 
iç ilişkide başka türlü paylaştırılmasını haklı göster
medikçe, işletenler, kusurları oranında zarara katla
nırlar. 

BAŞKAN — 88 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

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

'89 uncu maddeyi okutuyorum : 
İşletenler arasında zararın tazmini 
MADDE 89. — 'Birden çok motorlu aracın katıl

dığı bir kazada işletenlerden biri bedensel bir zarara 
. uğrarsa, özel durumlar ve özellikle işletme tehlikeleri 

başka türlü paylaştırmayı haklı göstermedikçe, kaza
ya katılan araçların işletenleri kendilerine düşen ku
sur oranında, zararı gidermekle yükümlüdürler. 

İşletenlerden birine ait bir şeyin zarara uğraması 
halinde, zarar gören, ancak zarar veren işletenin ve
ya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kimsenin kusu
ru veya geçici olarak temyiz gücünü kaybetmesi veya 
zarar verene ait araçtaki bir bozukluk yüzünden za
rarın vukubulduğunu ispat etmesi halinde, zarar ve
ren işleten tazminatla yükümlü tutulur. 

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

BAŞKAN — 89 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

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

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

samı ile manevî tazminat konularında Borçlar Kanu
nunun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanır. 
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BAŞKAN — 90 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

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

91 inci maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
Sigorta 

Malî sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu 
MADDE 91. — İşletenlerin, bu Kanunun 85 in

ci maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumluluk
larının karşılanmasını sağlamak üzere malî sorumlu
luk isgortası yaptırmaları zorunludur. 

Zorunlu malî sorumluluk sigortasına ilişkin prim
ler peşin olarak ödenir. 

Turistlere ait taşıtlarla, milletlerarası çok taraflı 
veya 'karşılıklı anlaşmalar kapsamına giren yabancı 
plakalı taşıtların Türkiye'de geçerli milletlerarası an
laşmalarla kabul edilmiş sigortaları yoksa, bunlar 
için zorunlu malî sorumluluk sigortası Türkiye sınır
larına girişleri sırasında yapılır. 

. Bu madde hükmüne uymayanlar ikibin lira para 
cezası ile cezalandırılırlar. 

Zorunlu malî sorumluluk sigortası bulunmayan 
veya 106 ncı maddeye göre Kamu Araçları Garanti 
Fonundan yararlanma kaydı olmayan araçlar trafik
ten men edilirler. 

BAŞKAN — Peki, bir araç Türkiye sınırları içe
risine girdi, sigortası yok ve sigorta yaptırmadı; ikibin 
lira ceza vermek suretiyle bu araç kurtulacak mı?. 
Bu madde sigorta yaptırma zorunluluğu getirmiyor. 

HÂKtM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLÜ 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşka
nım, yaptırmazsa o zaman trafikten men var. 

BAŞKAN — Evet, maddenin son fıkrasında var; 
yani aracı kullanamaz. 

91 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı?. Yok. 

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

92 inci maddeyi okutuyorum : 
Zorunlu malî sorumluluk sigortası dışında kalan 

hususlar 
MADDE 92. — Aşağıdaki hususlaij zorunlu malî 

sorumluluk sigortası kapsamı dışındadırlar : 
a) İşletenin; bu Kanun uyarınca eylemlerinden 

sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği talep
ler, 

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

şadığr kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniy
le ileri sürebilecekleri talepler, 

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

d) Bu Kanunun 105 inci maddesinin üçüncü fık
rasına göre zorunlu malî sorumluluk sigortasının te
minatı altında yapılacak motorlu araç yarışlarındaki 
veya yarış denemelerindeki kazalardan doğan talepler, 

e) Motorlu araçta taşınan eşyanın uğrayacağı za
rarlar, 

f) Manevî tazminata ilişkin talepler, 

BAŞKAN — 92 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

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

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

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

BAŞKAN — 93 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

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

94 üncü maddeyi okutuyorum : 
Sigorta sözleşmesinin verilmesi ve işletenin değiş

mesi halinde yapılacak işlemler 

MADDE 94. — Zorunlu malî sorumluluk sigor
ta sözleşmesi örneği sigortacı tarafından ilgili tescil 
kuruluşuna verilir. 

Sigortalı, aracın işletenin 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 feshede
bilir. 

Sigorta fesih tarihinden onbeş gün sonrasına ka
dar geçerlidir. 

Sigorta sözleşmesinin feshi halinde sigortacı en-
geç yedi gün ve sözleşmenin yenilenmemesi halinde 
sürenin bitiminden itibaren en geç üç gün içinde tes
cili yapan kuruluşa bilgi vermek zorundadır. Aksi hal
de, sigortacının sorumluluğu bu bildirim yapılıncaya 
kadar devam eder. 

Bu madde hükmüne uymayanlar binbeşyüz lira 
para cezası ile cezalandırılırlar. 
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BAŞKAN — 94 üncü madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı? Yoktur. 

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

95 inci maddeyi okutuyorum: 
Tazminatın azaltılması veya kaldırılması sonucu

nu doğuran halleı" 
MADDE 95. — Sigorta sözleşmesinden veya si

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

Ödemede, bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine 
ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre 
tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlaya
bileceği oranda sigorta ettirene başvurabilir. 

BAŞKAN — 95 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

96 ncı maddeyi okutuyorum': 
Zarar görenlerin çokluğu 
MADDE 96. — Zarar görenlerin tazminat ala

cakları, sigorta sözleşmesinde öngörülen sigorta tu
tarından fazla ise zarar görenlerden her birinin si
gortacıya karşı yöneltebileceği tazminat talebi, si
gorta tutarının tazminat alacakları toplamına olan 
oranına göre indirime tabi tutulur? 

Başka tazminat taleplerinin bulunduğunu bilmek
sizin zarar görenlerden birine veya birkaçına ken
dilerine düşecek olandan daha fazla ödemede bulu
nan iyiniyetli sigortacı, yaptığı ödeme çerçevesinde, 
diğer zarar görenlere karşı da 'borcundan kurtulmuş 
sayılır. 

ıBAŞKAN — Nereden almışlar bu «iyi niyetli, 
Ikötü niyetli» kelimelerini; Ibunu takdir mi edecekler? 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIO0LU 
((İçişleri Komisyonu Başkanı) — Efendim, diyelim 
ki, bir trafik kazası oldu; 5 ölü, 10 yaralı var. Si
gorta şirketine iki sene içinde başvurma hakkı var, 
başvurulacak. 

Sigortacıya trafik zaptında yanlışlıkla diyelim ki 
1 ölü, 2 yaralı olarak geldi. 0 da 1 ölü 2 yaralıya 
mevcut limitten ne kadar ödemesi gerekiyorsa o ka
darını ödedi ve kendi ödemekle yükümlü olduğu 
miktarı da bitirmiş oldu. Fakat ondan sonra da diğer 
ölülerin sahipleri ve yaralılar «bizim hissemizi de 
verin» diye çıkıp geldiler. O da «ben bilmiyordum, 
bana gelen zapta göre ödemem gereken limiti onla

ra dağıttım, o nedenle artık vereceğim bir şey kal
madı» diyebiliyor. 

Yalnız burada iyi niyetli olması kaydı aranıyor. 
Bunun dışında ise, diğer talepleri kendisi ödeyecek. 

BAŞKAN — Bu İhatayı yapana rücu edecekler. 
Bu kadar ölü ve yaralı varken «1 ölü 2 yaralı» diye 
bildiren şahıs suçlu 'burada. 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Genellikle iki sene 
bekliyorlar Sayın Cumhurbaşkanım. Bunun müruru 
zaman müddeti iki sene; iki sene içinde bu ödemeyi 
geciktiriyor. Yalnız, kesin olarak ölü ve yaralı sayısı 
zabıtlarla belli ise (yaralı birdir, ölü 'birdir) o halde 
ölü için ödenen para da mesela 50 bin liradır, ölü 
sahibine bu ödeniyor yahut yaralı için tedavi mas
raflarını yükleniyor, ödemeyi yapıyor ve işini bitiri
yor. Diğer yaralılar varsa, onları da iki sene için 
bekliyor. İki sene geçtikten sonra onların talep et
me hakkı zaten otomatikman kalkıyor. 

BAŞKAN — 96 ncı madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yoktur. 

(Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler* 
Etmeyenler,. Kabul edilmiştir. 

97 nci maddeyi okutuyorum: 
Doğrudan doğruya talep ve dava hakkı 
MADDE 97. — Zarar gören, zorunlu malî so

rumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde doğ
rudan doğruya sigortacıya karşı talepte bulunabile
ceği gibi dava da açabilir. 

BAŞKAN — 97 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

98 inci maddeyi okutuyorum: 
Tedavi giderlerinin ödenmesi 
MADDE 98. — Motorlu araçların sebep oldukla

rı kazalarda yaralanan kimselerin ilk yardım, muaye
ne ve kontrol veya bu yaralanmadan Ötürü ayakta, 
klinikte, hastane ve diğer yerlerdeki tedavi giderleri 
ile tedavinin gerektirdiği diğer giderleri aracın zorun
lu malî sorumluluk sigortasını yapan sigortacı baş
vurma tarihinden itibaren sekiz iş günü içinde ve zo
runlu malî sorumluluk sigortası sınırları kapsamında 
öder. 

Birden çak aracın karıştığı bir trafik kazasında, 
zarar gören kişiler, araçların sigortacılarından her
hangi birine veya aracın yararlandığı Kamu Araçları 
Garanti Fonuna başvurarak zararın giderilmesini is
teyebilirler. Giderleri ödeyen sigortacı veya Garanti 
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Fonu, ödediği miktarın sorumluluk oranlarına göre 
paylaşılmasını diğerlerinden talep edebilir. 

Zarara sebep olan aracın bilinmemesi veya geçer
li tbir zorunlu malî sorumluluk sigortasının bulunma
ması veya sigortacımın iflas etmesi veya çalınan ara
cın işleteninin sorumlu tutulmaması hallerinde, birin
ci fıkrada belirtilen giderler, 108 inci maddede öngö
rülen Garanti Fonu tarafından ödenir. 

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

'BAŞKAN — 98 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

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

veya zarara ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi ra
porunu, sigortacının merkez veya kuruluşlarından bi
rine ilettiği tarihten itibaren sekiz iş günü içinde zo
runlu malî sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan 
miktarları hak sahibine ödemek zorundadırlar. 

ödemeyi yapan siigortacşı, ödenen miktarın so
rumluluk oranlarında paylaşılmasını diğer sigortacılar 
dan yazılı 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 ce
zalandırılırlar. 

BAŞKAN — 99 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur,; 

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

1<$ üncü maddeyi okutuyorum : 
İhtiyarî malî sorumluluk sigortasına uygulanacak 

hükümler 
MADDE 100, — Bu Kanunun sorumluluğun kal

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

BAŞKAN — 100 üncü madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı? Yoktur. 

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

| 101 inci maddeyi okutuyorum : 
Sigorta sözleşmesi yapmaya yetkili sigorta şirket

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

malî sorumluluk sigortası Türkiye'de kaza sigortası da-
I Unda çalışmaya yetkili olan sigorta şirketleri tarafın-
I dan yapılır. Bu sigorta şirketleri zorunlu malî so-
I rumluluk sigortasını yapmakla yükümlüdürler. 

Bu madde hükmüne uymayan sigorta şirketleri 
onbin liradan otuzbin liraya kadar hafif para cezası 

I ile cezalandırılırlar. 
BAŞKAN — 101 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I 102 nci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
I özel Durumlar 

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

kun veya çekilen bir aracın sebep olduğu zarardan 
dolayı, çekicinin işleteni, motorlu aracı işletenin so
rumluluğuna ilişkin hükümlere göre sorumlu tutu-

I lur. Çekilen araçla ilgili olarak sorumluluk genel hü-
I kümlere tabidir. 

Çekicinin sorumluluk sigortası, çekiciyi işletenin, 
römorkun sebep olduğu zarardan dolayı sorumlulu
ğunu da kapsar. 
• İnsan taşımada kullanılan römorklar, römork için 

ek bir sorumluluk sigortası yaptırılarak tüm katarın en 
I az zorunlu malî sorumluluk sigortası tutarlarının kap

samına girmesi sağlanmadıkça, trafiğe çıkarılamaz. 
BAŞKAN — Maddenin sonundaki «insan taşı

mada kullanılan römorklar» ifadesi ne demek; yani 
köylülerin traktörün arkasına bağladıkları araçlar mı? 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Bunlar römork de
ğil efendim, bunlar bir otobüse körükle bağlanan ve 
insan taşımada kullanılan araçlardır. Bunlar 50 kişi 

I taşıyorsa, o 50 kişinin sigortasını yaptırmadıkça se-
I fere çıkamazlar. 

BAŞKAN — Motorlu araç römorklarından kasıt 
bu. 

Peki, diğerlerine ne ad veriyoruz? 
KEMALETTİN ERTAN (İçişleri Bakanlığı Tem

silcisi) — Yarı römork kesinlikle değil efendim. Yarı 
I BAŞKAN — Yarı römork mu? 

KEMALETTİN ERTAN (İçişleri Bakanlığı Tem-
I silcisi) — Yarı römork kesinlikle değil efendim. Yarı 
ı römorkta kamyonun bir kısmı çeken aracın üzerine 
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bağlanıyor, geliyor. Burada ise otobüse bağlanmak su
retiyle çekiliyor. Yani, doğrudan doğruya bağlanırsa 
römork oluyor. 

BAŞKAN — Buradan traktörle çekilen römork
lar anlaşılmaz değil mi? 

KEMALETTİN ERTAN (İçişleri Bakanlığı Tem
silcisi) — Anlaşılmaz efendim. 

BAŞKAN — Peki. 
102 nci madde üzerinde söz almak isteyen var 

mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler..;. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
103 üncü maddeyi okutuyorum : 
Motorsuz taşıtlar ve motorlu bisiklet . 
MADDE 103. — Motorsuz taşıtlar ile motorlu 

bisiklet sürücülerinin hukukî sorumluluğu genel hü
kümlere tabidir. 

BAŞKAN — Niçin 
HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 

(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Efendim, buradaki 
sürücüler, Borçlar Kanununa göre birbirlerine veya 
üçüncü şahıslara verdikleri zararlar yönünden, bu Ka
nunun kapsamındaki hukukî sorumluluk ve sigorta 
hukukuna değil, genel sigorta ve genel borçlar hukuku 
kurallarına göre takip edilecektir. 

BAŞKAN — «Hukukî Sorumluluk ve Sigorta» 
başlığı altındaki «Sekizinci Kışımın» bölümleri öyle 
mi? 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evef efendim. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk işleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) •— Biraz önce insan taşımada mecburî 
sorumluluk ve sigorta getirmiştir ve bunlarda sigor
ta yok; ama genel hükümlere göre takip edilecektir. 
sorumluluk ve sigorta getirmiştik ve bunlarda sigor
tacılar bunu kabul etmiyorlar efendim. 

BAŞKAN — 103 üncü madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yoktur. 

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

VÖA üncü maddeyi okutuyorum. 
Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulu

nanlar 
MADDE 1İC&. — Motorlu araçlarla ilgili meslekî 

faaliyette 'bulunan teşebbüslerin sahibi, gözetim, ona
rım, bakım, alım - satım, araçta değişiklik yapılma
sı amacı ile veya benzeri bir amaçla kendisine bıra
kılan bir motorlu aracın sebep olduğu zararlardan 
dolayı, işleten gibi sorumlu tutulur. Aracın işleteni 

ve araç için zorunlu malî sorumluluk sigortası ya
pan sigortacısı bu zarardan sorumlu değildir. 

Yukarıda yazılı teşebbüs sahipleri kendilerine bı
rakılan motorlu araçların tümünü kapsamak üzere 
esasları Ticaret Bakanlığınca tespit edilecek 'bir zo
runlu malî sorumluluk sigortası yaptırmaya mecbur
durlar. 

İşletenin sorumluluk sigortasına ilişkin hükümler, 
burada da uygulanır. 

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

,Bu madde hükümlerine uymayan teşebbüs' sahip
leri onbln liradan otuzbin liraya kadar hafif para ce
zası ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Araçlar tamir için bir yere bırakıl
dığı zaman, demek ki o tamirhane sahibi de, bunu 
ayrıca sigorta ettirecek, 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Tamirci, aracın si
gortasını yaptırmış olacak. Aracın sebep olduğu za
rarı aracın yaptırıldığı sigortacı ödemeyecek, tamir
cinin yaptırdığı sigortacı ödeyecek. 

BAŞKAN — İCH üne ümadde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yoktur. 

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

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

tılanlar veya onlara eşlik edenlerin araçları jle göste
ride kullanılan diğer araçların sebep olacakları za
rarlardan dolayı motorlu araç işleteninin sorumlulu
ğuna ilişkin hükümler uyarınca sorumludurlar. 

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

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

Yetkili makamdan izin alınmaksızın düzenlenen 
bir yarışta vukübulan zararlar, ' zarara sebep olan 
motorlu aracın sorumluluk sigortacısı tarafından kar
şılanır. Böyle bir durumda, sigortacı, yarış için özel 
bir sigortanın yapılmamış olduğunu hilen veya ge
rekli özenin gösterilmesi halinde bilebilecek olan iş
leten veya işletenlere rücu edebilir. 

Bu madde hükümleri, ortalama hızı saatte en az 
elli kilometrenin üstünde olan veya ulaşacak hıza 
göre değerlendirilme yapılması öngörülen motorlu 
araç veya bisiklet sporu gösterilerinde uygulanır. Bu 
hükümler yarış güzergâhının diğer trafiğe kapatıl
ması halinde de geçerlidir. Bakanlar Kurulu, bu mad
de hükümlerinin, başka yarışlar bakımından da uy
gulanmasına karar verebilir. 

BAŞKAN — Demek ki bir de yarışlarda sigorta 
yaptırılıyor. 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı)— Yarışçıların kendi
si bedensel zararlara uğramışsa, sorumluluk. genel 
hükümlere göre olacak. 

(BAŞKAN — Ama üçüncü bir şahsa zarar vermiş-
se ne olacak? 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Üçüncü şahsa zarar 
vermişte, o yarışı düzenleyenler bu yarış için özel si
gorta yaptırmakla yükümlüdürler. 

BAŞKAN — 1I0|5 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

iMaddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

106 ncı maddeyi okutuyorum.-
Devlete ve kamu tüzelkişilerine ait araçlar 
MADDE 106.•— Genel ve, katma bütçeli kuru

luşlara, il özel idareleri ve belediyelere ve kamu ik
tisadî teşebbüslerine ve kamu kuruluşlarına ait mo
torlu araçların sebep oldukları zararlardan dolayı, bu 
Kanunun işletenin hukukî sorumluluğuna ilişkin hü
kümleri uygulanır. Bu kuruluşlar, üçüncü kişilere 
gelen zararı karşılamak üzere zorunlu malî sorum
luluk sigortası yaptırmakla yükümlü değildirler. 

ıBirinci fıkra kapsamındaki araçların sebep olduk
ları zararların karşılanması amacıyla Maliye Bakan
lığı tarafından bir «Kamu Araçları Garanti Fonu» 
oluşturulur ye fona tahsis edilen tutar bloke edilir. 

j Kamu Araçları Garanti Fonunun miktarı, ilgili 
I kuruluşların fona yapacakları katkılar ile Fon tara-
I fından yapılacak ödemeler, bu Kanuna göre, yürür

lüğe girişinden itibaren en geç bir yıl içinde Ticaret 
Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca 
hazırlanacak yönetmelikte belirtilir. 

Zarar görene «Kamu Araçları Garanti Fonu» ndan 
I 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. 

BAŞKAN — Neden burada, «en geç bir yıl için
de Ticaret Bakanlığının görüşü alınarak Maliye. Ba
kanlığınca hazırlanacak yönetmelikte belirtilir» de
dik? Biz hiçbir maddede yönetmeliğin ne zaman ha-

I zırlanacağını belirtmedik. Burada niye lüzum hâsıl 
oldu buna? Sonundaki yönetmelik maddesinde, yö-

I netmeliklerin kaç ay içerisinde hazırlanacağını her
halde söyleyeceksiniz? 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
I O maddede süre olarak bir yıl veriliyor zaten, 

BAŞKAN — Veriliyorsa,, burada artık buna ge
rek yok. O zaman «yürürlüğe girişinden itibaren en 
geç bir yıl içinde» ibaresi silinecek ve filer a; «bu Ka-

I nuna göre, Ticaret Bakanlığının görüşü alınarak Ma
liye Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikte belirti-

I lir» şeklinde sona erecek. 
Hatta, «bu Kanuna göre» ibaresi de fazla; o da 

I silinecek. 
Bu duruma göre üçüncü fıkra şöyle olacak : «Ka

mu Araçları Garanti Fonunun miktarı, ilgili kuru
luşların fona yapacakları katkılar ile Fon tarafından 
yapılacak ödemeler, Ticaret Bakanlığının görüşü alı
narak Maliye Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelik-

I te belirtilir.» 
I 1*0)6 ncı madde üzerinde söz almak isteyen var 

mı? Yok. 
1Ö6 ncı maddeyi yapılan bu değişiklikle oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
I bul edilmiştir. 

«107 nci maddeyi okutuyorum. 
I Çalınan veya gasbedilen araçlarda sorumluluk 

MADDE İW. — Bîr motorlu aracı çalan veya 
I gasbeden 'kimse işleten gibi sorumlu tutulur. Aracın 
I çalınmış veya gasbedilmiş olduğunu bilen veya gere-
I ken özen gösterildiği ta'kdirde öğrenebilecek durum-
I da olan aracın sürücüsü de onunla birlikte mütesel-
I silen sorumludur. İşleten, kendisinin veya eylemlerin-
I den sorumlu olduğu kişilerden birinin, aracın çalın-
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masında veya gasbedilmesinde kusurlu olmadığını is
pat ederse, sorumlu tutulamaz. İşleten, sorumlu ol
duğu durumlarda diğer sorumlulara rücu edebilir. 

Aracın çalındığını veya gashedildiğini 'bilerek bi
nen yolculara karşı sorumluluk, genel hükümlere ta
bidir. 

Çalınmış veya gasledilmiş motorlu araç bir ola
ya sebep olmuş ise, işleten de sorumlu değilse kişiye 
gelen zararlar, 108 inci madde uyarınca Garanti Fo
nu tarafından karşılanır. 

BAŞKAN — Çalınmış veya gas'bedilmiş motor
lu araç bir olaya söbep olmuş ise, işleten de sorum
lu değilse kişiye gelen zararlar Garanti Fonundan 
Ödeniyor. Çalan, gasibeden adama bir şey olmuyor 
mu? 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Çalınmış veya gas'be
dilmiş motorlu araç bir olaya sebep olmuş, işleten 
sorumlu tutulmadı; yani işleten aracının çalınmaması 
için tüm tedbirleri aldığını ispat etti; kilitlemiş ve
saire. 

BAŞKAN — Ona rağmen çalınmış... 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Kişiye gelen zarar
lar, 108 inci madde uyarınca Garanti Fonu tarafın
dan karşılanacak. 

BAŞKAN — Kişi kim? 
HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 

(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Kişi, üçüncü şahıs. 
Herhangi 'bir şahsın bacağını çarpıp kırdı ve o ara-
<ba da çalıntı bir arabaydı. 

BAŞKAN — Niye Devlet ödesin bunu; onu an
layamadım. 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Devlet değil efen
dim. 

BAŞKAN — «Garanti Fonu» dediğiniz, Devle
te ait değil mi? 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Hayır efendim, bu 
Devletin garanti fonu değil. Kamu Araçları Garanti 
Fonu Devlete aittir. Bu Garanti Fonu ise, sadece 
sürücülerin, yani araç sahiplerinin sigorta öderken 
kendi ödediği primden yüzde iki ilavesi suretiyle, 
sigortacıların da yüzde bir ilavesi suretiyle verdikle
ri ve oluşturdukları yardımlaşma fonu. Bu diğerin
den tamamen ayrı bir fon Sayın Cumhurbaşkanım. 
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BAŞKAN — Ben Kamu Araçları Garanti Fonu 
şeklinde anladım ve onun için, ne mecburiyeti var 
diye sordum. 

107 nci madde üzerinde söz almak isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kahul edenler... 

Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

108 inci maddeyi okutuyorum. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Garanti Fonu 

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

sorumluluk sigortasına tabi motorlu araçların sebep 
olacakları zararların, aşağıdaki durumlarda işlete
nin sorumluluğuna ilişkin kurallar uyarınca ve zo
runlu sigorta tazminatı sınırları içinde karşılanması 
amacıyla, Ticaret Bakanlığı tarafından bir Garanti 
Fonu oluşturulur. 

Garanti Fonuna aşağıdaki durumlarda başvuru
lur : 

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

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

c) Kazanın vükubulduğu sırada, zorunlu malî 
sorumluluk sigortasını yapan sigortacının iflası ha
linde, 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 sigorta
cısına rücu edebilir, diğer durumlarda da garanti fo
nunun sorumlulara başvurma ve sigortacının iflas 
masasına katılma hakları saklıdır. 

Fonun gelirleri; her yıl sigorta şirketlerince zo
runlu malî sorumluluk sigortası için tahsil edilen safi 
primlerin % l'i ile sigorta yaptıranların safi primin 
% 2'si oranında sigorta şirketine ayrıca ödeyecekleri 
katılma paylarından oluşur. 

Sigorta şirketleri; kendilerine ait katılma payla
rını her yıl şubat ayı sonuna kadar, sigorta yaptı
ranlardan 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 
yatırmadıkları meblağ üzerinden her ay için garanti 
fonuna yüzde on gecikme faizi öderler ve ayrıca on-
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bin liradan otuzbm liraya kadar hafif para cezası ile 
cezalandırılırlar. 

Bu fonun kuruluşuna, işleyişine, fondan yapıla
cak ödemelere ve diğer hususlara ilişkin esaslar, Ti
caret Bakanlığı koordinatörlüğünde, İçişleri, Maliye, 
Bayındırlık ve Ulaştırma bakanlıklarınca müştereken 
hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN — Bu fon yeni mı kuruluyor, yoksa 
eskiden de var mıydı? 

HAKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — İlk defa kuruluyor 
Sayın Cumhurbaşkanım. Avrupa'daki benzerlerine 
uygun olarak sürücülerarası bir yardımlaşma fonu 
durumunda. 

Bu da, araçlara değil bizatihi kişiye gelen beden
sel zararları karşılamak içindir. Yani bir araç bir ki
şiye çarptı gitti, sahibi.'belli değil ve o şalhsın ayağı 
kırıldı, karşısında da'va açacak kimse yok; işte o za
man bu fona gidiyor. 

BAŞKAN — Bu fonda şimdi hiç para olmadığı
na göre, lıQ8 inci madde ne zaman çalışacak? 

HÂKÎM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
((İçişleri Komisyonu Başkanı) — Kanunun yayımın
dan bir sene sonra faaliyete geçecek, yani gelecek 
sene. 

BAŞKAN — Acaba bunun hesabını kitabını yap
tılar mı? 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
ıtftçişleri Komisyonu Başkanı) — Yapıldı efendim. 
Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı konunun 
içinde. 

BAŞKAN — 108 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

Ü09 uncu maddeyi okutuyorum.' 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Ortak Hükümler 
Zamanaşımı 
MADDE 1)0/9 — Motorlu araç kazalarından do

ğan maddî zararların tazminine ilişkin talepler, za
rar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğren
diği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza 
gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına 
uğrar. 

Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ce
za kanunu bu fiil için daha uzun bir zamanaşımı 
süresi öngörmüş bulunursa, bu süre, maddî tazmi
nat talepleri için de geçerlidir. 

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

Motorlu araç kazalarında tazminat yükümlüleri
nin birbirlerine karşı rücu hakları, kendi yükümlülük
lerini tam olarak yerine getirdikleri • ve rücu edilecek 
kimseyi öğrendikleri günden başlayarak iki yılda za
manaşımına uğrar. 

Diğer hususlarda, genel hükümler uygulanır. 
BAŞKAN — 1Ö9 uncu madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
110 uncu maddeyi okutuyorum. 
Yetkili mahkeme 
ıMADDE ll'O. — Motorlu araç kazalarından do

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

BAŞKAN —• 1110 uncu madde üzerinde söz al
mak isteyen?.. Yok. 

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

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

sorumluluğu kaldıran veya daraltan anlaşmalar ge
çersizdir. 

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

BAŞKAN — lilll inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler.^ Kabul ddirnii^ir. 

112 nci maıddteyıi okutuyorum. 
- DOKUZUNCU KISIM 

Adlî Kovuşturma ve Cezaların Uygulanması 
(BİRİNCİ BÖLÜM 
Adlî Kovuşturma 

Bu Kanundaki suçlarla ilgili davalara bakacak 
mahkemeler ve yetkileri 

MADDE 1112 — Bu Kanundaki; hafif para ceza
sını veya bununla birlikte hafif hapis cezasını, bel-
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gelerin geri alınması ve iptali cezasını veya işyerle
rinin kapatılması cezasını gerektiren suçlarla ilgili 
davalara trafik mahkemelerinde, bunların bulunma
dığı yerlerde yetki verilen sulh ceza mahkemelerinde 
ıbakılır. 

Bu Kanunda yazılı suçları işleyenler hakkındaki 
duruşmalar, 3O0|5 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme 
Usulü Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin (A) 
bendindeki yer ve aynı Kanunun 4 üncü maddesin
deki 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 kanunla
ra göre görülen davalarla birleştirilemez. 

Bu Kanunun uygulanmasında, suçun tekrarından 
söz edilen maddelerinin dışında tekerrür hükümleri 
uygulanmaz. 

Bu Kanuna göre verilen hükümler diğer kanun
lara göre; diğer kanunlara göre verilen hükümler bu 
Kanuna göre işlenen suçlarda tekerrüre esas olmaz. 

Bu Kanunda yer alan «Suçun Tekrarından» mak
sat, daha önce verilmiş hükmün kesinleşme tarihin
den itibaren bir yıl içinde aynı suçun tekrar işlen
mesidir. 

Askerî araçları süren kişiler ile asker kişilerin bu 
Kanunda yazılı suçlarla ilgili davalarına da bu mah
kemelerde bakılır. 

Askerî görev ve hizmetlerin yürütülmesi sırasın
da askerî araç sürücülerinin asker kişilere karşı işle
dikleri trafik kazaları ile ilgili suçlarda 353 sayılı Ka
nun 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 işyer
lerinin kapatılması cezası öngörülmüş olan maddele
rindeki suçlarda, Türk Ceza Kanununun 1İ19 uncu 
maddesindeki «Kanun maddesinde ayrıca bir meslek 
veya sanatın tatili cezasının bulunması bu madde 
hükmünün uygulanmasına engel olmaz» hükmü uy
gulanmaz. 

BAŞKAN — «Kanun maddesinde ayrıca bir mes
lek veya sanatın tatili cezasının bulunması bu mad
de hükmünün uygulanmasına engel olmaz» hükmün
den İcasıt nedir? 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLKDĞLU 
(İçişleri Komisyonu 'Başkanı) — Biz 1İ9 uncu mad
deyi mümkün mertebe uygulamak istemedik ve özel-

| likle ceza durumlarını ona göre de düzenledik Sayın 
Cumhurbaşkanım. 

Yani İİİ9 uncu maddeye göre, bir aya kadar ha
pis ve hafif para cezalarının tümü için para ödemek 
suretiyle hakkında dava açılmasını engelleyebiliyor. 
l!l 9 uncu maddenin özelliği bu. 

BAŞKAN — Yani mahkemeden kurtuluyor. Bu
rada, «bu uygulanmaz» diyoruz. 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(içişleri Komisyonu Başkanı) — «Bu hüküm uygu
lanmaz» şeklinde belirtmek suretiyle mahkeme hu
zuruna çıkarmayı öngördük. 

BAŞKAN — Yani muhakkak mahkemesi görü
lecek. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Zaten birisi tekerrürde, diğeri bun
da olmak üzere esasen iki konuda ayrılıyor. Çünkü 
tekerrürde, «bir suç işleyen kişi mahkûm olduğu tak
dirde (işlediği suça göre) on yıl içerisinde ikinci bir 
suç işlediği takdirde ceza artırılır», diyor. Halbuki 
burada böylesine bir kayıt yok. Evvela mahkûm olu
yor, tekerrür ettiği zaman, alınan cezanın miktarına 
bakılmaksızın, ikinci cezayı artırarak ödüyor. 

Arkadaşımın ifade ettiği gibi, 1)19 uncu madde
ye «hafif para cezalarının peşinen ödenmesi halinde 
takibat yapılmaz» diye yeni bir hüküm koymuştuk, 
o da bunda çalışmayacak. 

IBAŞKAN — lil!2 nci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen? Yok. 

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

i İIİ3 üncü maddeyi okutuyorum. 
Duruşmasız olarak bakılacak davalar 
MADDE 1İ13. — Trafik mahkemeleri ve yetki 

verilen Sulh Ceza Mahkemelerinde .sadece sürücü 
belgelerinin geçici olarak geri alınması cezasını ge
rektiren davalara duruşmasız bakılabilir, 

BAŞKAN — 1İ13 üncü madde üzerinde söz al
mak isteyen?.. Yok. 

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

114 üncü maddeyi okutuyorum. 

İKİNCİ BÖLÜM 
I |Cezaların Uygulanması 
I Suç ve ceza tutanağı 

MADDE 114. — Trafik suçu işleyenler hakkın
daki suç veya ceza tutanağı trafik zabıtası veya yet-

| kili ve görevli kişilerce düzenlenir. 
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Birkaç trafik suçunun bir arada istenmesi halin
de her suç için ayrı ceza uygulanır. 

•Düzenlenen tutanağın bir örneği yerinde ilgiliye 
verilir. İkinci örnek Trafik Genel Müdürlüğü Mer
kez Birimine postalanır. 

Suç mahkemece bakılacak suçlardan ise üçüncü 
örnek beş iş günü içinde ilgili mahkemeye gönderi
lir. Değilse tahsil için ilgili trafik kuruluşunca takibe 
alınır. Para cezası kanunda belirtilen süreler sonun
da da ödenmezse 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip ve tahsil 
edilmek üzere ilgili mal sandığına gönderilir. 

Tutanağın hir nüshası da değerlendirmelere esas 
olmak üzere ilgili birimde saklanır. 

Para cezaları trafik kuruluşlarında görevli say
man mutemetlerine ödenebileceği gibi cezayı yazan 
ilgili trafik kuruluşuna posta ile de gönderilebilir. 

Posta vasıtasıyla yapılan ödemelerde paranın pos
taya veriliş tarihi ödeme tarihi sayılır. 

Paranın yatırıldığı sayman mutemedi tutanağı dü
zenleyen ilgili trafik kuruluşuna müteakip iş günün
de bilgi vermek zorundadır. 

Para cezalarının tahsilinde veya takibinde kulla
nılacak makıbuzun şekli ve kullanma esasları içişleri 
ve Maliye bakanlıklarınca müştereken tespit edilir 
ve Maliye Bakanlığınca bastırılarak trafik kuruluşla
rına dağıtımı sağlanır. 

BAŞKAN — 114 üncü madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı? 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Sayın Cumhurbaşkanım, bir önergemiz var. 

BAŞKAN «Polis almasın» diyorsunuz, değil mi? 
İÇİŞLER t BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 

— Hayır, Sayın Cumhurbaşkanım. 
«Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Merke

zine gönderilir» diyoruz ki, sürat kazansın. Bir bilgi 
işlem merkezimiz var, araya 'başka kademeleri koy
mayalım, doğrudan doğruya 'bilgi işlem merkezine 
gitsin. 

BAŞKAN — Peki. 
İçişleri Bakanımızın 114 üncü maddenin üçüncü 

ve altıncı 'fıkralarının değiştirilmesi hakkında bir 
önergesi var, okutuyorum : 

«Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Karayolları Trafik Kanunu 

Tasarısının 114 üncü maddesinin 3 üncü ve 6 ncı 
fıkralarının ilişikte belirtilen gerekçelere dayanılarak 
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aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ve son fıkrasının 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Selahattin ÇETİNER 
İçişleri Bakanı 

MADDE 114.— 
Üçüncü Fıkra : 
Düzenlenen tutanağın bir örneği yerinde ilgiliye 

verilir. İkinci örnek Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi 
İşlem Merkezine gönderilir. 

Altıncı Fıkra : 
Para cezaları, yetkili kılınmış olan trafik zabıta

sı mensuplarına veya trafik kuruluşlarında görevli 
sayman mutemetlerine ödenebileceği gibi cezayı ya
zan ilgili trafik kuruluşuna posta ile de gönderile
bilir.» 

BAŞKAN — Üjçünçü fıkradaki değişme sebe
bini söylediniz; doğrudan doğruya «Bilgi İşlem Mer
kezine gitsin» diyorsunuz. Bilgi Işjlem Merkezi bir 
sene içerisinde kurulacak mı? 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Kurulacak, yani bu yasalaşmadan evvel biz hunu 
kurmuş olacağız. 

BAŞKAN — Kurulmaz ise sonra iyi olmaz. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK '(Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Yürürlük maddesi, «bir sene sonra 
yürürlüğe girer» diyor, içişleri Bakanlığımız da, bir yıl 
içinde kurulacağını söylüyor. 

BAŞKAN — Emniyet Genel Müdürlüğüne gel
se, Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezi
ne göndermez mi? Gönderir, ama uzar. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Sayın Cumhurbaşkanım, hem uzar, hem de dos
yada bekliyor, yazıcıda bekliyor, orada bekliyor. 

BAŞKAN — Altıncı fıkrada; «Para cezalan, tra
fik kuruluşlarında görevli sayman mutemetlerine öde
nebileceği gibi cezayı yazan ilgili trafik kuruluşuna 
posta ile de gönderilehilir» deniyordu, yani cezayı 
yazana 'bu yetki verilmemiş idi; şimdi burada «Para 
cezaları, yetkili kılınmış olan trafik zabıta mensup
larına veya trafik kuruluşlarında görevli sayman mu
temetlerine ödenebileceği gîbi cezayı yazan ilgili tra
fik kuruluşuna posta ile de gönderilehilir» deniyor. 

HÂKIM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK {Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Katılıyoruz efendim. Zaten başta 
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da bunu düşünmüştük ama, tabiî Hükümet «polis 
para ile ilgilenmesin» şeklinde düşünür mü diye te
reddüdümüz vardı. 

'BAŞKAN — Ama zor. 
İÇİŞLER! BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 

— Bu sistemin çok faydası olacak, hem caydırıcılık 
'bakımından, 'hem de takip edilecek evrakı azaltma 
bakımından efendim. Biz tartıştık, bunları takip et
mek için de âdeta ayrı bir teşkilat kuracağız, ödedi 
mi, ödemedi mi diye. 

BAŞKAN — Peki en sondaki «Para cezalarının 
tahsilinde veya takibinde kullanılacak makbuzun şek
li ve kullanma esasları 'İçişleri ve Maliye Bakanlık
larınca müştereken tespit edilir ve Maliye Bakanlı
ğınca bastırılarak trafik kuruluşlarına dağıtımı sağ
lanır» fıkrası niçin çıkarılıyor? 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Sayın Cumhurbaşkanım, 121 inci madde zaten 
bununla ilgilidir. İkisini 121 inci maddede birleştiri
yoruz. 

BAŞKAN — Ne diyorsunuz? 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ

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

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Bu önerge üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyoruz : Kabul edenler.., 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
O halde üçüncü fıkra, «İkinci örnek Emniyet Ge

nel Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezine gönderilir» 
şeklinde, altıncı fıkra da buradaki gibi olacak ve son 
fıkra da kalkaca'k. 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaş
kanım, İlişikte sunduğum dosya Profesör Rıdvan Ege' 
nindir. Hazırladığı dosyayı, «'Size arz etmem» şeklin
de bir not bıraktılar. 

114 üncü madde ile ilişkili olduğu için, şu saf
hada arz etmeyi düşündüm. 'Bize bu intikal ettiği 
zaman Komisyon çalışmamız da sonuçlanmıştı; o 
nedenle bu konuda bir karar alamadık; ama şu aşa
mada bir takdir kullanabilirsiniz diye arz ediyorum. 
efendim. 

'BAŞKAN — Trafik Kazalarını önleme Vakfı 
Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Ege, «Bütün dün
yada da bu gibi vakıflar 'bir yerden bir 'gelir sağlar
lar. Bu vakıf niçin kurulmuştur? Trafik kazalarını 
önlemek için. Trafik kazası olmuş, buradan bir ceza 
alınıyor veya bunu önlemek için alınan ..cezalar var, 

bunların muayyen bir kısmı vakfa verilir ki, o da 
kendine göre teşkilatlansın. Bu cezalardan muayyen 
bir nispet de vakfa verilsin» derler. 

Hükümet olarak ne dersiniz? 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 

— Bu konu zâten 131 inci maddede ele alınacak. 
Müsaade ederseniz bu konuyu orada tartışırız. 

BAŞKAN — Peki. 
114 üncü maddeyi yapılan değişiklikle oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

115 inci maddeyi okutuyorum, : 
Para cezalarının ödenme süresi 
MADDE 115. — Para cezalarının tutanağın teb

liği tarihinden itibaren yedi gün içinde ödenmesi 
gerekir, yedi gün içinde ödenmeyen cezalar iki ka
tına çıkar ve ödeme süresi yedi gün daha uzar. 

Bu süre içinde de ödenmeyen cezalar üç katına 
çıkar. T1Ö neı maddede öngörülen itiraza ilişkin hü
küm saklı kalmak üzere, para cezaları ile mahkeme
lerce verilen ve sadece hafif para cezalarına ilişkin 
olan hükümler kesindir. 

BAŞKAN — 115 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 

— Sayın Cumhurbaşkanım, memurların, askerlerin, 
emeklilerin cezalandırılmaları umumiyetle izin tarih
leri arasında oluyor. Kampa gidiyorlar, ya gidişte 
oluyor, ya izin bölgesindeki gezmede oluyor, ya da 
dönerken oluyor. Bana bir general arkadaşım, «An
talya'dan dönüyorduk, Afyon'da beni çevirdiler. Ay 
sonuna kadar, harcamak üzere üçbin lirayı ayır
mıştım, onun binbeşyüz lirasını da aldılar» dedi, böy
le acayip bir dert yandı. 

Danışma Meclisi metninde bu süre «otuz gün» 
idi. Şimdi bu süre «yedi gün»e inmiş. Müsaade bu
yurun, bunu «onbeş» güne çıkartalım. Otuz ile yedi
nin arasında bir ortalama tarih tespit edelim. Yedi 
gün olmasıyla onbeş gün olması idareye bir fayda 
sağlamıyor; ama insana zararı var. 

'BAŞKAN — Ciğerine işlesin ki bir daha yap
masın, mesele orada. 

İÇİŞLER! BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Sayın Cumhurbaşkanım, ben yavaş yavaş, trafik 
polisine karşı memlekette bir antipâti doğmak üzere 
olduğunun zehabı içerisine girdim. 

BAŞKAN — «Oribeş gün»e çıkarmakta bir mah
zur yok, «onbeş gün» olabilir, ama «bir ay» da çok 
fazla. 
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«Yedi gün»ü «onbeş gün»e çıkarıyoruz değil mi? 
.İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETtNER 

— Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 
BAŞKAN — «Oribeş gün içinde ödenmesi gere

kir, onbeş gün içinde ödenmeyen cezalar iki katına 
çıkar ve ödeme süresi yedi gün daha uzar.» 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETtNER 
— ödeme süresi için «yedi gün» diyoruz, ama em
rederseniz onu da «oribeş gün» yapalım Sayın Cum
hurbaşkanım. 

'BAŞKAN — Hep «yedi gün» idi, 'bunun da «on
beş gün» olması lazım, «ödeme süresi yedi gün daha 
uzatılır. Bu süre içinde de ödenmeyen cezalar üç 
katına çıkar.» 

Peki, o «yedi gün» olarak kalsın. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 

— Sayın Cumhurbaşkanım, takdir zatıâlinize ait, 
biz fazla müdahale etmeyelim diye o kısmı «yedi 
gün» olarak kâfi gördük. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Eğer konu, para cezasına çarptırı
lan kişinin ihtiyacından kaynaklanıyor ise, ikincisini 
de «oribeş gün» yapmamız gerekiyor. 

BAŞKAN — Hayır, «oribeş gün içinde ödenme
yen ceza iki katına çıkar ye ödeme süresi yedi gün 
daha uzar» değil, «oribeş gün daha uzar» daha man
tıkî -geddi. Yedi günlerin bepsi onbeş gün olacak. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkam) — Ondan sonra zaten dönüyor, genel
de dörtbiribeşyüz lira fiks olarak kalıyor, takip edi
liyor. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı? Yok.. 
Bu «yedi gün»ler «oribeş gün» olarak düzeltilmiş 

şekliyle 115 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

116 ncı maddeyi okutuyorum : 
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 srüücüsü tespit edilemeyen araçlara tescil plaka
larına 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. 

İtiraz ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur., 
İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. 
Birinci fıkra belirtilen fiiller mahkemece ceza tayinl

ini gerektiriyorsa tutanak ilgili mahkemeye tevdi edilir. 
BAŞKAN — 116 ncı madde üzerinde söz almak, 

isteyen var mı? 
Buyurun. 

. İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETtNER — 
Sayın Cumhurbaşkanım, ikinci satırda, «teknik cihaz
larla» diye bir sınırlama var; kalksın mı, kalkmasın mı 
diye bir tereddüdümüz oldu. Müsaade buyurursanız, 
müzakereye açmak bakımından, Emniyet Genel Mü
dürümüz görüşlümüzü Yüce Heyete açıklayacak. 

BAŞKAN — Buyurun. 
'FAHRİ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı Temsilci. 

si) — Sayın Cumhurbaşkanım, plakaya ceza yazmak, 
bu kanunun getirdiği önemli yeniliklerden birini teşkil 
ediyor. Tabiî bunu, sınırsız bir yetki ile suiistimal 
edilmesini de önleyecek tedbirlerini de alarak koymak 
gerekir. Yalnız burada sadece teknik cihazlarla tespit. 
edilen araçlara ceza yazmak yar. Mesela, kırmızı 
ışıktan geçişte tespiti halinde, radarla tespiti gibi. 
Sadece teknik cihazlara inhisar ettirilmiş plakaya ceza 
yazmak. Halbuki, akan trafik içinde trafik ekipler^ 
denetleme yapıyor; yani hiçbir cihaz olmaksızın da 
hatalı sollama yapan arabayı orada takip edip ona 
ceza yazdıracak. Denilebilir ki, müteakip istasyonlara 
anons ederek ceza yazdırsın. Muhtemeldir ki, teknik 
cihaz hatalı sollama yapan arabayı orada takip edip 
ona ceza yazması da (belki mümkün olamayacak. Kal* 
diki, Türkiye'nin her tarafında aynı nitelikle telsiz 
görüşmesinin yapıldığını var saymak da mümkün, 
değil.! Bu aracın anayoldan tali yollara kaybolması ha
linde yapılacak bir şey de kalmıyor. Onun için, teki 
nik cihazlarla tespitinin öngörülmesi, bu uygulamayı 
son derece daraltacak ve plakaya ceza yazma işlem-

-leri pek sınırlı olacak. 

Ayrıca, teknik cihazlarla tespit demek, kendi ülke-. 
mizde henüz bütünüyle üretemediğimiz, tamamen dış 
alıma dayalı cihazları almak demektir. Bunun da. 
bugün her yere temin edilmesi güçtür. 

BAŞKAN — Sizce, Danışma Meclisinde kabul 
edilen metin daha ^uygun. Çünkü orada, «Trafik 
zabıtasınca; sürücüsü tespit edilemeyen araçlarla trafik 
suçlarının işlenmesi halinde aracın tescil plakasına, göre 
tutanak düzenlenir» deniyor. Siz bu şekilde olmasını 
istiyorsunuz. 
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F.AHRİ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı Temsilci
si) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Komisyonun bu konuda görüşü 
nedir? 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu -Başkanı) — Sayın Cumhurbaş
kanım, Komisyonumuzda bu konu çok uzun boylu 
tartışıldı. îlk defa plakaya oeza veriliyor, bundan evvel 
böyle bir şey yoktu. Yani, sürücü bir trafik hatası 
işlediği takdirde yüzüne karşı sen şu suçu işledin, al 
makbuzunu ver parayı denilebiliyordu ve yasa da 
bundan ibaretti, bu uygulanagelmekteydi. Şimdi ise, 
yeni bir uygulama geliyor. 

Biz plakaya ceza yazılmasına karşı değiliz; yani 
yasak yere park etmiş veya trafiği engelleyecek, teh
like yaratacak şekilde park etmiş, elbette oeza yazıla
cak. Sürücüsü yok; sürücü aranıyor, trafik polisi 
bulamıyor; elbetteki tescil plakasına göre trafik polisi 
cezayı yazıyor ve o plakanın- sahibinin adresine ceza 
postalanıyor ve tahsil ediliyor. 

Bunun dışında biz; trafik kural ve yasaklarına 
aykırı davranışları teknik cihazlarla belirlenmiş bu
lunan ve sürücüsü tespit edilemeyen araçların tescil 
plakasına trafik zabıtasınca ceza yazılacağını öngördük. 
Şayet bir şahıs kusur işlemişse ve o şahıs tespit edil
mişse, yani yüzüne karşı ceza yazma imkânı varsa, 
elbetteki yazacak, teknik cihaza hiç gerek yok. 

BAŞKAN — Yanlış yere park etti, sahibi yok, 
onun başında polis bekleyecek değil. 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) —: Hayır, ona ceza 
yazacak. 

BAŞKAN — Hangi maddeye göre?.. 
HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 

(İçişleri Komisyonu Başkanı) — 116 ncı maddeye 
göre; «Trafiği tehlikeye düşürecek, engel olacak şekil
de veya yasaklanmış yerlerde park etmiş olan araç
lara.» Bu bir. 

İki; «veya trafik kural ve yasaklarına aykırı 
davranışları teknik cihazlarla belirlenmiş bulunan ve 
sürücüsü tespit edilemeyen araçlara.» 

BAŞKAN — O var diyorsunuz; yani yanlış park 
etmişse, trafiği tehlikeye düşürecek derecede engel 
olmuşsa ceza yazılabilecek. 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Genel Müdürün 
önerdiği biçimde olursa bu konu, şöyle olacak; Siz 
buradan çıktınız evinize gittiniz, hiçbir kuralı da 
çiğnemediğiniz inanandasınız ve size bir ceza zaptı 
geliyor; «Şu kuralları ihlal ettiğinizden, (hem kırmızı 

ışık yanarken geçmişsiniz, hem şerit ihlali yapmışsınız, 
hem de falan; üç tane peşpeşe cezayı zaptı ile beraber) 
4 500 lirayı yedi gün veya onbeş gün içinde ödeyin.» 
diye. Ben oradan geçmedim, oraya gitmedim, bir 
haftadır da evde yatıyorum diyemezsiniz. 

BAŞKAN — Plakayı yanlış almış da olabilir. 
HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 

(İçişleri Komisyonu Başkanı)— Onun için, teknik 
cihazlarla tespit edilmedikçe bu cezanın yazılması, 
zaten kamuoyunda cezadan ibaret bir yasa geliyor 
şeklindeki görüşleri, daha da körükleyecektir. 

BAŞKAN — Doğrudur. Çünkü, bugün bir hayli 
teknik cihaz var, onlarla tespit etsin. Kaldıki, çok 
yanlışlıklar oluyor. Elektrik sayaçlarında bile birçok 
hatalar oluyor. Burada plakadaki CB'yi AB okur, 
OD okur uzaktan ve o plakaya ceza yazılır. Biz daha 
o raddeye de gelmedik. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER — 
Sayın Cumhurbaşkanım, zatı âlinize arz ederken mü
tereddit olduğumuzu, müzakerenin açılmasunı arz 
etmiştik, aynen katılıyoruz. 

BAŞKAN — 116 ncı madde üzerinde başka söz 
isteyen var m? Yok. 

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

117 nci maddeyi okutuyorum: 
Ceza yerine getirilmeden işlem yapılmaması 
MADDE 117. — Para cezaları ödenmeden sürücü 

belgesi ve araçlarla ilgili işlemler yapılmaz. 
BAŞKAN — 117 nci madde üzerinde söz isteyen 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
• 118 inci maddeyi okutuyorum: 

'Belirli süreler içinde alınan cezalar ve puanlama 
nedeniyle sürücü belgelerinin geri alınması 

MADDE 118. — Bu Kanunun suç saydığı bir 
fiilden dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülere, 
aldıkları her ceza için esasları yönetmelikte belirlenen 
ceza puanlan 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 kadar geri alınır. Ayrıca yönetmelikte belirtilen 
esaslara göre trafik eğitimine tabi tutulmasına da 
hükmolunabilir. 

Ceza puanlarının tespit ve uygulanmasına ait usul 
ve esaslar yönetmelikte gösterilir. 
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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 oribeş günden 
iki aya kadar hafif hapis cezası ve sürücü belgesinin 
bir ay daha geri alınması cezası ile cezalandırılırlar; 

'BAŞKAN — 118 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

119 uncu maddeyi okutuyorum: 
Türk Oeza 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 mahkû
miyet 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, mahkeme
ce ceza süresini geçmemek üzere geçici olarak sürücü, 
belgelerinin geri alınmasına da karar verilebilir. 

Geçici olarak sürücü belgesinin ger^ alınması 
hürriyeti bağlayıcı ceza hükümlerinin infazından sonra 
yerine getirilir. 

BAŞKAN — 119 uncu madde üzerinde söz isteyen 
var mı? 

Buyurun efendim. 
HÂKÎM ALBAY FERİDUN BALATLIOGLU 

(İçişleri Komisyonu 'Başkanı) — Sayın Cumhurbaş
kanım, Danışma Meclisinden gelen metnin ikinci fık
rası, «Türk Ceza Kanununun kabahatiar ve taksirli 
suçlar haricindeki diğer maddelerinde yazılı suçlardan 
mahkûmiyet halinde» şeklinde idi. Biz bunu, «diğer 
cürümlerden mahkûmiyet halinde» demek suretiyle 
değiştirdik. İcabında bir kaçakçılık suçundan, yani 
1918 sayılı Kanundan ötürü mahkûmiyet halinde de 
sürücü belgesinin geri alınmasına mahkemece karar 
verilmesine imkân sağladık. Fakat, madde başlığını 
«Türk Ceza Kanununa göre» şeklinde bırakmışız. Bu 
madde başlığını, «Türk Ceza Kanununa ve diğer 
kanunlara göre» şeklinde değiştirmemiz gerekiyor. 

BAŞKAN — «Diğer kanunlara göre» de denilebilir. 
HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOGLU 

(İçişleri Komisyonu Başkanı) — «İşlenen suçlar ne
deniyle», o kadar da olabilir efendim."Aksi 'halde Türk 
Ceza Kanununu bağlayıcı olacak. 

119 uncu madde başlığındaki «Türk Ceza Kanu
nuna göre» ibaresi silinecek, «İşlenen suçlar nedeniyle 

sürücü belgelerinin geri alınması ve yerine getiril
mesi» ibaresi kalacak. 

BAŞKAN — 119 uncu madde üzerinde başka söz 
isteyen var mı? Yok. 

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

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

para cezalarında zamanaşımı süresi beş yıldır. 
'BAŞKAN — 120 nci madde üzerinde söz isteyen 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

nın tahsiline ait esaslar ve uygulama usulleri ile Ba
yındırlık Bakanlığı mensuplarından hangi niteliklere 
sahip kişilerin, hangi şartlarda suç ve ceza tutanağı 
düzenleyeceği, genel zabıtaya mensup kişilerin bu Ka
nuna göre düzenleyecekleri tutanaklar hakkında ya
pılacak işlemler, yetki sınırları, koordinasyon ve iş
birliği esasları ile cezaların uygulanmasına dair diğer 
esaslar İçişleri ve 'Bayındırlık Bakanlıklarınca müşte
reken çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN — 121 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? 

Buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATT1N ÇETİNER — 
Sayın Cumhurbaşkanım, bu madde üzerinde önerge
miz var efendim. 

BAŞKAN — 121 inci madde hakkında İçişleri 
Bakanımızın önergesi var, okutuyorum : -

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Karayolları Trafik Kanunu 

Tasarısının 121 inci maddesinin ilişikte belirtilen ge
rekçeleri dayanılarak aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Selahattin ÇETİNER 

İçişleri Bakam 
Yönetmelikte yer alacak diğer esaslar 
MADDE 121. — Para cezalarının tahsilinde ve 

takibinde uygulanacak esas verüsuller iîe kullanıla
cak makbuzun, suç ve ceza tutanağının şekli ve kul
lanma esasları ile Bayındırlık Bakanlığı mensupların
dan hangi niteliklere sahip kişilerin, hangi şartlarda 
suç ve ceza tutanağı düzenleyeceği, genel zabıtaya 
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mensup kişilerin bu Kanuna göre düzenleyecekleri tu- | 
tanaklar hakkında yapılacak işlemler, yetki sınırları, 
koordinasyon ve işbirliği esasları İçişleri, Maliye ve 
Bayındırlık Bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak yö
netmelikte gösterilir, 

Makbuz ve tutanaklar Maliye Bakanlığınca bastı
rılır ve trafik kuruluşlarına dağıtımı sağlanır. 

GEREKÇE 
114 üncü maddenin son fıkrası hükümlerinin bir 

kışımı 121 inci maddenin kapsamında yer almaktadır. 
Suç ve ceza tutanakları hakkında genel atıf mad

desi olan bu maddenin 114 üncü maddenin son fık
rasında yer alan hükümlere de yer verilerek yeniden 
düzenlenmesinde kanun tekniği açısından zorunluluk 
görülmektedir. I 

Bu nedenle maddenin önergedeki şekilde düzen
lenmesi amaca daha uygundur. 

BAŞKAN — Bu konuda Komisyonun görüşü 
nedir? 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Katılıyoruz efendim. I 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen var mı? I 
Yok. I 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... | 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

121 inci madde bu önerge istikametinde değiştiri- [ 
lecektir. I 

122 nci maddeyi okutuyorum : [ 
- ONUNCU KISIM 

Eğitim, Okullar ve Çocuk Eğitim Parkları I 
• Trafik eğitimi ve denetimi 

MADDE 122. — öğrenim kurumları dışında ger
çek ve tüzelkişilerin karayolunu kullananların eğitimi I 
ile ilgili çalışmalarını konu ve kapsam yönünden tes- I 
pite ve uygulama yönünden denetlemeye Emniyet Ge- j 
nel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde Emniyet ve I 
Karayolları Genel Müdürlükleri yetkilidir. I 

Eğitim çalışmalarının konu ve kapsamı ile uygu- I 
lama esasları, denetleme usulleri yönetmelikte göste- I 
rilir. 

BAŞKAN — Daha önce aldığımız karar gereğin- I 
ce. bu maddede de «Trafik» keliimalerini «Emniyet» I 
olarak düzelterek okuttuk. 

122 -nci madde üzerinde söz isteyen var mı? Yok. I 
Maddeyi oylannıza 'sunuıyoruım : Kalbul edenler... 

Efcfriıeiyönier... Kabul edüJmliştfir, I 
123 üncü maddeyli okutuyorum : 
Sürücü okullarımın açıllması ve işletilmesi I 
MADDE 123. — Motordu taşıt sürücüsü yefcişt'ıı-

ımek, trafikle ilgili öğretim ve eğitim yaptırmak üzere I 

j gerçek ve tüzelkişilere İçişleri Bakanlığınca oikuU aç
ımı?, izni verilebilir. 

I Oku'l açması uygun görülenlerden yönetımelülkıte be-
ılihrttifen şartflara ısaihlip oilan gerçek ve tüzelkişilere oku'l 

I açma belgesi gerilir. 
(Sürücü okullüannıdaki öğretim ve eğitim konuları, 

sürösi, kural ive uıygulama'lı (derslerin programı, alıma-
I cak ücretlin belirlenime .şekli, okudun gözetim ve dene-

ifîmi, okul içlin gerekli bina, allan, makiine' teçhizatı, 
öğretim ve eğitim araçHanı, taşıt ve benzerleri İle eği-

I itici personellin nicelik ve nitelikleri, malî ve teknik 
güç ölçüleri, çalışma uisufcri ve teminat mliktarları 

i İçişten ve Millî Eğitim Bakanllıklannca çıkarılacak 
yöneemdMkte belirtilir. 

'Bu madde h'ükümii'eriıne ve yönetmeiüiktekii şartlara 
uymayan okul sahiplerine, içişleri Bakanlığı tarafın
dan, ollayım özelliğine göre belirlenecek süre içinde 
şartlara ,uymıallaırı yazılı olarak bi'ldirife. Bu süre için
de şartların yerinle getürlmemösi halinde, okul sıaıhip-

I Heri onlbin ıliradan yirmlbin 'liraya kadar hafif para ce
zaisi, tekrarında ilse yazılı uyarı yapılmaksızın yiırrnibin 

i Miradan otuzbin lira'ya kadar hafif paıra cezası ile oe-
I zalandırıMıar ve aynıca okul on günden az olmamak 

üzlere ısüreü veya slüresiiz dlarakkapatılabilir. 
I IBeîge alınmadan açılan okulların sahipleri otuzbin 
I lira hafif paıria cezası ille cezalandırılır. Ayrıca, belgç 
ı a'tamadan açian okullar zabıtaca kapatılır. 

I 'BAŞKAN — 123 ündü 'madde üzerimde söz almak 
I isteyen var mı? 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge-
I nıell Sekreteri) — Efendim, buraya sigorta mükeMefi -
I yeti konabilir mlj aicalba? 

'BAŞKAN- — Tamirhanelere bile siigorta mükelle-
j flyatli (koyduk. Aracı tamirhaneye buraktığınızda, o 
I tamirhane sahibi aracı Sigorta ettiriyor. Şimdi, sürü-
I cü okullunda öğrenci bir kaza yaparsa na'sıll olacalk? 

İÇÎŞLERiI BAKANI SELAHATTtN ÇETfNER 
— iSıayım Cumhurbaşkanım, .sigorta konusunda uz-

I man profesörlerle bu tasarı burada tartışııldı. Müsaade' 
I 'buyurursöınız Komisyonumuz bu hususu cevaplasın. 

IBAŞKAN — 'Bu husus düşünüldü m'ü? 

SEDAT GÜNERAL (Mi'ılî Güvenlik Konseyi Ge-
ne>l Sekreteri) — «Sigorta mükellefiyeti» diye iki ke-

I lılnudlılık kısmı ek'lesek iyi olur. Üçüncü fıkranın en alt 
satırında «teminat miktarları» kısmından sonra «ve 

I sigorta mükellefiyeti» diye eklersek daha İyi ota*. 
} BAŞKAN — Zaten aracıları siigorta yaptırmak zo-
I run!da< 
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SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
ndi Sekreteri) — Aracıları yaptırsınlaır; ama şahsı 
kapsamıyor ki. 

'BAŞKAN — Okul açıldığına göre, orada araç
lar olacak. Araçlarla trafiğe çıkıp eğitim yaptırılacak. 
Oradaki araçlar zaten sigor'tail'idır. Eğer o araç bir ka-
zıa yapmış ise, onun bağlı (olduğu sigorta şirketi sigor-
taisıını öder ve .basan tazimin eder, ıdeğil mi? 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
*; (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Çünkü, «Jbüüün araçlar işleteni (tara
flından malî sigorta yaptaillmak zorundadır» deiiik. 

SEDAT GÜNERAL (MM Güvenlik Konseyi-Ge-
nel Sekreteri) — Efendim, o sigorta airaca ait sigor
tadır. Yani, araca trafik 'sigortasını yaptıracak. 

BAŞKAN — Öbürü ka^ko sigortaisıldtr. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konueyi Ge

nel Sekreteri) — Burada yeni hükümlere göre, imti
han şekilleri değişiyor. Yolda trafik güzargâhn üze
rinde imtihan yapılacak; ama ne çift direksiyon var, 
ne de çift debriyaj var ve dalima kullanan da acemıi-
dir, Bunu kullanana özel bir sigorta getirmek gere
kir gilbi geliyor bana. 

BAŞKAN — Kullanana diyorsunuz, üçünCü şahsa 
değiıL 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Ders gören- öğrenciye diyorum. Ders 
gören öğrencinin hayaJtı, başındaki öğretmenin dik
katline Ibaığliıdıır. 

'BAŞKAN — Ne diyorsunuz? 
HÂKİM ALBAY FER'ÎDUN BALATLIOĞLU 

(İbişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaş
kanım, pek fazladan ayrınitı gibi görünüyor, taktilrle-
ırinize sunarım. 

iBi-r dkulda araçlar olacak, ki o araçlar zaten özel 
tiple anaçHarJdıiir. ıBeliki çift direklsiyıofrıiu, çift frenli ve
saire şeklinde o hizmete uygun şekilde yapılmış araç
lar dîacaık. Yani, eğîtiimde kullanılan araçlar olarak 
özel nıitellklere sahip araçlar olacak. Bunların sigor
tası; slöz konusu değil ızaten. 

(Bunüar tarafından üçündü kişiye zarar verilmesi 
halinde... 

İBAŞKAN — O .üçüncü kişiler mevzuu halledildi. 
Geneil Sekreterimle diyorlar ki, «öğrenen kişiye bir 

• sigdrlöa geiti'rİmeisıi gerektir.» 
IHÂKJJM ALBAY FERDDUN BALATLIOĞLU 

({çişleri Komiisyonu Başkanı) — Efendim, o kişi 
kenldi hayat digorltaısıını yaptırabilir. 

BAŞKAN — Açılan dkuldaki şartlara bağlı; o yap
tırırsa yaptıracak. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai-
resli Başjkanı) — Vaka şöyle dlahiliyor : Biz tarniir-
hane için bir sigorta medburiydtıi getlirmıiştik; ama 
o tamik eden kendi aracım kullanmıyor, başka bir 
üçündü şahsın aracını kullandığı için, dedik ki «ta
mire gelen araca sen sigorta yaptır.» Buradaki anaç
lar zaten sigortalı araçlar. O zaman öğramiciisıiıne... 

BAŞKAN — O şahısı da şimdli nasıl sigorta et
sin? 

SEDAT GÜNERAL (Milî Güvenlik Konseyi.Ge
ndi Sekreteri) — Sayın Guımhurbaşkanuın, Ba/tı'dafci 
sigorta mevzuatlarını 'tetkik etmişler, Baltı'da dtobüse 
binen şahıslar dalhü sigorta eMriliyor. Otdbüs sirkeleri 
bunu yapıyor. 

OBMALBTTİN ÇAYLI (tçişleri Komiisyonu Üye
si - tçişleri Bakanlığı Temıslcisd) — Sayın Cumhur
başkanım yolcuların ve yükün sigortası konusu Taşı
ma Kanununda yer almııştır, ki şu anda Millî Güven
lik Konlsleyi ihtisas Komisyonunda hazırianmakitaidır. 
Yakında inşallah o da çıkacaktır. Onun çıkmasıyla bu 
kanun daha çdk 'etkinlik kazanacak. O kanunda yük 
•ve yolcuların sigorta edilmesine ilişkin bir. sistem 
van • 

IKaldı ki, bizim şoför adaylarına ilişkin simidi uy
gulanan bir., sistemlimiz de var : Şoför adayı taşıtı 
kullanmayı eğer belirli bir alanda öğrenmıişse, kara
yoluna çıkarken (K) sınıfı bir şoför adayı belgesi ala
caktır. Bu k'işi sürücülüğü öğrenmek isteyen kişidir ve 
bunun yanına bir de sorumluluğunda olduğu' kişiyi 
koyuyoruz zaten. Yönetmelikte o .sistemi getireceğiz. 
Trafiğe öğreten yerin sorumluluğunda bir araçla çık-
malsını öngörecek Ibir yönetmelik hazırladık efendim. 

'BAŞKAN — Yani, diğer kanuna koyuyoruz, 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge

nel Sekreteri) — Diğer kanuna konuyor ama sigorta 
mükellefiyeti açıkta kalıyor, *ki yönetmelikte gelecek. 

'BAŞKAN — Üçüncü şahsa ve araca karşı sigor
tadır ki, onlar da zaten başlarda geçti ve «mecburî» 
dedik. «Şahsa karşı, kullanana karşı dlursa, onunla 
ilgili hükmü yolculara ait sigorta maddiesiine koyduk» 
diyorlar. Taşırma Kanununa koymuşlar. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Orada görüşülecek ama, bu Çok 
geniş bir sistem. 

BAŞKAN — O kısmı bu kadar kısa buraya koy
makla da, yönetmelikle de olmaz. Kanunî mevzuat 
olması lazım. 
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ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Buraya 
konursa bir fazlalık olur mu; mademki öbür kanunda 
da yer alacak? 

BAŞKAN — Sigorta işlerinin hepsini kanun mad
delerine koyduk, yönetmeliklere atıf yapmadık. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hayır, yö
netmeliğe değil. 

BAŞKAN — O fıkranın sonunda, «çıkarılacak 
yönetmelikte belirtilir» deniyor. O araya yazarsak, 
yönetmelikte belirtilmesi gereken bir husus olur. Onu 
oraya koyamayız. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER — 
İçişleri Bakanının takdirine kalır ki, kanaatimce uy
gun olmaz. 

BAŞKAN — Uygun olmaz. 
Çünkü biz şimdiye kadar sigortalılardan şöyle 

bahsettik : 
1. Başka birisinin aracına zarar verirse, 
2. Bir şahsa zarar verirse. 
Kullanana hiçbir sigorta koymadık, o kendisi yap

tırsın. Burada da şimdi kendisi öğreniyor; öğrendiği
ne göre de kendisi gidip hayat sigortasını yaptırsın. 
Bunu devlet veyahut da şahıs ödemez. «Sen gel bana, 
sana öğreteyim» diyor. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Onun eline emanet ediyoruz. O ba
şındaki öğreticinin ufak bir dikkatsizliği, öğrencinin 
hayatına malolabilir. Onu emniyet ediyorsunuz. Bu
rada bir ayrıcalık var; ama diğer kanunda da ele 
alabiliriz. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Ben 
size öğreteceksem ve sigorta da yaptıracaksam, ona 
göre sizden para alırım. Ders ücreti 1 500 lira ise si
gorta ettirince 5 000 lira alırım, netice değişmez. Böy
lece her iki taraf da kâr eder; sigortacı da, öğretici 
de kâr eder, 

BAŞKAN — Bunların eğitim programını Millî 
Eğitim Bakanlığı yapacak değil mi? 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER — 
Millî Eğitim Bakanlığı yapacak. Yalnız, bugün dahi 
biz eleman gönderdik, onlardan faydalandılar. Yani, 
müştereken hazırlayacağız. 

BAŞKAN — Esas, büyük sorumluluk kimde? 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER — 

Programı hazırlama sorumluluğu Millî Eğitim Ba
kanlığında, bizimle koordine yapması lazım. 

BAŞKAN — O halde bu yönetmelik çıkarma iş
lemini Millî Eğitim Bakanlığına mı verelim, yoksa İç
işleri Bakanlığına mı verelim? 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN-ÇETİNER — 
İçişleri Bakanlığına verilmesi gerekir. 

BAŞKAN — O zaman üçüncü paragrafın son 
cümlesi, «teminat miktarları Millî Eğitim Bakanlığı
nın görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak 
yönetmelikte belirtilir» şeklinde olacak. 

Yani müştereken değil, sorumluluğu İçişleri Bakan
lığına vermiş oluyoruz; ama Millî Eğitim Bakanlığı
nın görüşünü de alacak. 

123 üncü maddenin üçüncü fıkrasını yeniden oku
tuyorum : 

«Sürücü okullarındaki öğretim ve eğitim konula
rı, süresi, kural ve uygulamalı derslerin programı, alı
nacak ücretin belirlenme şekli, okulun gözetim ve de
netimi, okul için gerekli bina, alan, makine teçhizatı, 
öğretim ve eğitim araçları, taşıt ve benzerleri ile eği
tici personelin nicelik ve nitelikleri, malî ve teknik 
güç ölçüleri, çalışma usulleri ve teminat miktarları 
Millî Eğitim Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Ba
kanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.» 

Tamam. 
Bu.madde üzerinde başka söz almak isteyen var 

mı? Yok. 
Maddeyi bu değişiklikle birlikte oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

124 üncü maddeyi okutuyorum : 
Çocuk trafik eğitim parkları 
MADDE 124. — Okul öncesi çocuklara ve ilköğ

retim öğrencilerine trafik bilgisi vermek ve kurallara 
uyma alışkanlığı kazandırmak amacı ile belediyeler, 
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 çalışma esasları ile diğer husus
lar İçişleri, Millî Eğitim ve Bayındırlık bakanlıkların
ca müştereken hazırlanacak yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN — Bu maddede de birden fazla bakan
lığa yönetmelik çıkarma yetkisi veriyoruz,1 yine ol
madı, 

Yönetmeliği esas hazırlayacak kim? 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER — 

İçişleri Bakanlığıdır. 
BAŞKAN — O zaman, «Millî Eğitim ve Bayın

dırlık bakanlıklarının görüşleri alınarak İçişleri Ba
kanlığınca hazırlanacak yönetmelikte gösterilir» di
ye son kısmının düzelmesi lazım. 
1 Çocuk trafik eğitim parkları için üç bakanın müş
tereken çıkaracağı yönetmeliğe göfek yok ki, o ka< 
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dar mühim bir konu değil, tek bakanlığın imzasıyla 
da çıkabilir. 

Bu madde üzerinde başka söz almak isteyen var 
mı? 

Buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTÎN ÇETİNER -

Sayın Cumhurbaşkanını, bugün meri olan 11 özel İda
resi Kanunu, il özel idarelerine millî eğitimle ilgili 
'birçok görev vermiş. Yeni hazırladığımız İl özel 
İdaresi Kanunu Tasarısında da, ki yakında sunula
caktır, bitirildi, yine il özel idarelerine eğitimle ala
kalı birçok görev vermiş durumdayız. Birçok vila
yette, Adıyaman, Diyarbakır ve diğerlerinde çocuk 
eğitim parakları il özel idaresi fonundan 12 Eylül
den sonra yaptırıldı ve sanıyorum miktarı da 20 ta
nedir. 

!Bu maddenin ikinci satırını «alışkanlığı kazandır
mak amacı ile il özel idareleri/ve belediyeler, yeteri 
sayıda ücretsiz çocuk trafik eğitim parkı yapar» diye 
düzenlersek büyük yarar sağlarız. Bugün de zaten 
bunu uygulamaktayız. 

BAŞKAN — Ne dersiniz? 
HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 

ı(lçişleri Komisyonu Başkanı) — Uygundur efendim. 
ABDULLAH ALDOĞAN (İçişleri iBakanlığı Tem

silcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu şekilde olur
sa bu gibi yerleri özel ve tüzelkişilere açma izni yet
kisini il özel idarelerine vermiş gibi oluyoruz. Bu hu
susta bir metin düzenledik, onu arz ediyoruz. 

BAŞKAN — «Ücretsiz çocuk trafik eğitim parkı 
yapar ve gerçek veya tüzelkişilejre de yapma izni ve
rebilir» diyorsunuz. 

FAHRİ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, o araya tekrar «be
lediyeler» diye saplama yapacağız. 

«Trafik eğitim parkı yapar ve belediyeler gerçek 
veya tüzelkişilere de yapma izni verebilir» şeklinde, 
olacak. 

BAŞKAN — O araya «belediyeler» kelimesi ila
ve ediliyor. Yani, gerçek veya tüzelkişilere de yap
ma iznini belediyeler verecek, özel idareler değil. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi bu son düzenlenen şekliy
le bir 'Kere daha okutuyorum : 

«Çocuk trafik eğitim parkları 
İMADDE 124. — Okul öncesi çocuklara ve ilköğ

retim öğrencilerine trafik Ibilgisi vermek ve kuralla
ra uyma alışkanlığı kazandırmak amacı ile it özel 

idareleri ve belediyeler, yeteri sayıda ücretsiz çocuk 
trafik eğitim parkı yapar ve belediyeler gerçek veya 
tüzelkişilere de yapma izni verebilir^ 

Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, 
eğitim ve denetim ve çalışma esasları ile diğer hu
suslar Millî Eğitim ve Bayındırlık bakanlıklarının gö
rüşleri alınarak İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yö
netmelikte gösterilir.» 

'BAŞKAN — 124 üncü maddenin son okunan şek
li üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok. 

'Bu şekliyle 124 üncü maddeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabyl edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

125 inci maddeyi okutuyorum : 
Okullarda trafik dersleri 
MADDE 125. — Millî Eğitim Bakanlığınca ilk 

öğretim ve orta dereceli okulların ders programları
na eğitim amacı ile yeteri kadar zorunlu trafik ders
leri konulur. 

Silahlı kuvvetler bünyesindeki birlik ve er eğitimi 
merkezlerine eğitim amacı ile yeteri kadar trafik der
si konulması Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenir. 

BAŞKAN — 125 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

126 ncı maddeyi okutuyorum: 
ONBİRÎNCt KISIM 

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 yönetimi denemek için 
yapılacak manevra ve tatbikatlarda Genelkurmay Baş
kanlığının istemi üzerine özel uygulamalar yapılabilir. 

BAŞKAN — 126 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Tümer. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, yö

netmelik kimin tarafından hazırlanacak acaba? 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı tarafından. 
126 ncı madde üzerinde başka söz almak isteyen 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Yönetmelikte gösterilen trafikle 'ilgili esaslara 
uymayan işyeri sahipleri beşbin liradan onbin liraya 
kadar hafif para cezası, 'tekrarında onbin liradan 
yirrh'ibin liraya kadar hafif para cezası, ikinci tekrarın
da yirmibin liradan otuzbin liraya kadar hafif 
para cezası ile ilk seferinde üç gün, tekrarında ve her 
seferinde üç günden onbeş güne kadar işyerinin kapatıl
ması cezası ile cezalandırılırlar. 

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

BAŞKAN — 127 noi madde üzerinde söz almak 
İsteyen var mı?. 

Buyurun Sayın Çetiner. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETÎNER — 

Sayın Cumhurbaşkanım, gerek Hükümetin, gerekse 
Danışma Meclisinin hazırlayıp kabul ettiği metinlerin 
(b) fıkrasında «Motorlu araç alım ve satımı yapılan 
işlerlerinin» diye bir işyeri daha vardı. 

İçişleri Komisyonu bu ibareyi metinden çıkartmış. 
Biz bu işyerinin de Hükümetin ve Danışma Meclisinin 
tasarısında olduğu gibi yazılmasında yarar umuyoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Yani, bu galeri dediğimiz yerler? 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER — 

Evet efendim, galeriler. Zira oralarda birçok usulsüz
lükler, aksaklıklar oluyor. 

BAŞKAN — O ibarenin çıkartılma sebebini Sayın 
Komisyondan soralım efendim. 
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HÂKİM ALBAY FERİDUN BÂLATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Efendim, «galerilerin» 
bu maddenin amacını aşar biçimde olduğu, inancına 
vardık ve bu konuyu uzun süre tartıştık. Çünkü, bu
rada düzenlenmek istenen şu: 

Araç bakım ve onarım işyerleri; yani döküntü, 
salaş bir yer; vasıfsız birtakım kişiler çalışıyor, aracı
mızı teslim ediyoruz, yapayım derken daha da bo
zuyorlar ve araç kazaya sebep oluyor. Yani, trafiği 
direkt etkileyen bir konudur. O halde bu, denetime 
alınması zorunlu olan bir işyeridir; Trafik Kanununun 

. uygulanması bakımından. 
«b) Karayolu dışı park yerleri, garaj, terminal, 

akaryakıt, servis istasyonları ve benzeri tesislerin, 
Bayındırlık Bakanlığının koordinatörlüğünde İçişle

ri, Sağlık ve Sosyal Yardım, Sosyal Güvenlik, Çalışma, 
Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarınca ve diğer ilgili 
bakanlıkların görüşleri alınarak hazırlanacak yönetme
likte gösterilen şartlara uygun olarak işletilmesi zorun
ludur. 

Bu Karayolları Trafik Kanunu ve trafiği etkile
mesi yönünden ilgilendiğimiz bir madde. 

Aslında şu maddenin dahi bu kadar geniş haliyle 
bu kanun içinde yer almaması gerekir; ama Komis
yonumuz şunu düşündü: Sahiplenelim mi, sahiplen
meyelim mi? Aslında bir işyerinin çalışan işçilerinin 
nicelikleri, nitelikleri Trafik Kanununu ilgilendirmez, 
bu Çalışma Bakanlığının konusudur, Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının konusudur; ama sahipsizdir, ilgilenil
miyor. Mademki, trafikle ilgilidir, yani trafiğe çıkan 
araçların bakım ve onarımını yapıyor, o halde biz 
bu kanunla oraya sahip çıkalım dedik; ama sahip 
çıkarken de, trafik zabıtası sadece trafikle ilgili bö
lümü için ceza yazsın, bunun dışındaki hususlar için 
ise her bakanlık bu konuda kendi kanunlarının gereği 
olan müdahalelerde bulunsun. ' 

BAŞKAN — Yani, siz diyorsunuz ki, aracını 
satmak için vermiş oraya, o galeriye koymuş. 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BÂLATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Galerinin içine koymuş veya dışarıya 
koymuş; gerçi satın alan kişi satın almak istediği araçla 
bir defa dolaşıyor; ama zaten trafiğe kayıtlı o araç 
ve sigortası vesairesi de var; dolaşıyor geliyor ve bir 
kaza yaparsa zarar karşılanır. 

«Ve benzeri tesisler» ibaresini ilave edersek*onun 
içine girmez mi Sayın Bakan? 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER — 
Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi (b) fıkrasına baktığımız 
vakit, «park yeri, garaj» ibareleri var. 

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

şartlar uygulanır: 
a) Araç bakım ve onarım işyerlerinin, 
b) Karayolu dışı park yerleri, garaj, terminal, 

akaryakıt, servis istasyonları ve benzeri tesislerin, 
Bayındırlık Bakanlığınıın koordinatörlüğünde, İçişle

ri, Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma, Sanayi ve Tekno
loji, Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca ve diğer ilgili 
bakanlıkların görüşleri alınarak hazırlanacak yönet
melikte gösterilen şartlara uygun olarak işletilmesi 
zorunludur. 

Bu işyerlerinde bulundurulacak araç, gereç ve 
donatım malzemesi, çalıştırılan personellin nicelik ve 
nitelikleri, işletme esasları, çaışma süre ve usulleri 
ile diğer esaslar ve şartlar yönetmelikte gösterilir. 

Yönetmelikte belirtilen şartlara uymayan bu gibi 
tesislere ilgili kuruluşlarca işletme izni verilemez. 
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BAŞKAN — Efendim, onlar «garaj, park yeri; ora
larda, giriş, çıkış var, trafikle ilgili diyor, ötekilerde 
bu araç duruyor, vitrinde duruyor» diyorlar. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Sayın Cumhurbaşkanım, buraları bugün park 
yeri olarak da kullanılıyor. 

BAŞKAN — Başka türlü amaçla kullandırılma
sın. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Efendim, eğer biz bunları ibir esasa bağlarsak, 
«kullandırmayacağız» diyebiliriz. Burası kiralık araç 
da verebiliyor, yani günlüğü biribeşyüz liraya, iki-
bin liraya kiralık araç da veriyor. Buralarda Anka
ra'da, İstanbul'da fahiş fiyatla plaka ticareti yapı
lıyor. 

Sayın Cumhurbaşkanım şimdi demek istediğim 
şuydu: Park yerini, garajı, terminali, servis istasyon
larını koymuşuz, Bir de 'benzeri tesislerin diye ge
nişlik vermişiz Bu imkânlar varken, Hükümet ta
sarısında ve Danışma Meclisinin metninde olan iba
reyi çıkartmakta büyük bir isabet olduğu kanısın
da değilim. 

Arz ederim 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, bu 

konuda benim görüşüm şu; «Araçlarla ilgili çeşitli 
işyerlerine ait şartlar» diye yazılmış olan kenar baş
lığı kalırsa, Sayın Balkanın söylediği gibi, o o iba
renin (b) fıkrasında bulunması lazım; ama «Araçla
rın (bakım ve onarımıyla ilgili çeşitli işyerlerine ait 
şartlar» diye kenar başlığını değiştirirsek, o zaman 
biraz evvel Sayın Komisyon Başkanının söyledikleri 
konuya daha uygun olur. Yani başlık çok farklı, o 
nedenle herhalde dahil etmek istiyorlar. 

BAŞKAN — O zaman (b) fıkrasını «Karayolu 
dışı park yerleri, garaj, terminal, akaryakıt, servis 
istasyonları, motorlu araç alım ve satımı yapılan 
işyerlerinin ve benzeri tesislerin» şeklinde düzenle
riz. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel (Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu ga
lerilerin trafikle yakından, uzaktan hiçbir ilgisi yok. 
Aracı trafiğe hazırlamıyor. 

BAŞKAN — Kim? 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreteri) — Galeriler efendim. 

BAŞKAN — Park yeriyle servis istasyonunun ne 
•alakası var? O zaman hepsini (a), <b), (c) şeklinde 
madde, madde belirtmek lazım. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Efendim, birisinde araçların gi
riş çıkışları var. Birisinde de, bizaatihi araç üzerin
de yaptıkları tamir ve bakımdan dolayı aracın trafi
ğe elverişliliği bir etki söz konusu. 

•BAŞKAN — Efendim yeniden düzenlemeyelim 
diye böyle yaptım. Yoksa, yeniden yazmak gereke
cek bu fıkrayı. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Biz hiç konmamasına tarafta
rız efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan o ibarenin konması
na taraftar olduklarını dile getirdiler. Yani, «Araç
lar, dışarıya çıkıyor, kiraya veriliyor, garaj diye 
kullanılıyor, park yeri olarak kullanılıyor. Ben bu
ralara sahip olayım» diyorlar. 

İÇİŞLERİ BAKANI SOLAHATTİN ÇETİNER 
— Buraları düzenleyen başka bir mevzuat da yok 
efendim. . 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Da
iresi Başkanı) — Efendim izin verirseniz şunu arz 
ediyorum: Sayın Bakanın ifadeleri yasanın amacına 
aykırı efendim. Yasa «Bu Kanunun amacı, karayolların
da can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini 
sağlamaktır» diyor. Galerilerde böylesine bir hare
ket hali yok. O tabiî Ticaret Bakanlığından kuşat 
için, ruhsat için ne almışsa, o işlemle ilgilenir. Eğer 
onun dışına çıkıyorsa, onunla ilgili ayrı bir mevzuat 
vardır. Özellikle İçişleri Bakanlığı o konularda ihtisas 
bakanlığı değil. O «ticaretle iştigal edeceğim» diye 
Ticaret Bakanlığından ve Ticaret Odasından bir bel
ge alacaktır. Tabiî belgeye göre de açılış yapacak, 
onun kontrolü Ticaret Bakanlığına ve Ticaret Oda
larına aittir.; 

Eğer orada alım, satımla ilgili konular, plaka 
değişikliği yapılıyorsa veya... 

BAŞKAN — Peki, buna, kim müdahale edecek? 
HÂKİM TÜHGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararla Da
iresi Başkanı) — Ticaret Bakanlığı müdahale ede
cek efendim. 

BAŞKAN — Ticaret Bakanlığı karışır mı efen
dim? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Olmaz 
efendim, Ticaret Bakanlığı bu işleri yapamaz. Tica
ret Bakanlığı kendine ait olan hususlarfyapsın. Ora
da emniyeti ilgilendiren kontrola ait işleri de emniyet 
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yapacaktır. Ben buralarını biliyorum, benim başıma 
da geldi, buralarda her türlü herze yeniyor. Ticaret 
Bakanlığı ticaretle ilgili işlerini yapsın. 

BAŞKAN — Evet. 
«b) Karayolu dışı park yerleri, garaj, terminal, 

akaryakıt, servis istasyonları, motorlu araç alımı ve 
satımı yapılan işyerlerinin ve benzeri tesislerin» diye 
devam edelim. 

NURETTİN SURİ (içişleri Komisyonu Üye
si - Karayolları Genel Müdürlüğü Temsilcisi)—Sa
yın Cumhurbaşkanım, «akaryakıt ve servis istasyon
ları» şeklinde yazılırsa daha iyi olur gibi geliyor 
efendim. 

fBAŞKAN — Zaten öyle, çünkü araya bir virgül 
konmuş, «akaryakıt, servis istasyonları.» 

NURETTİN SORÎ (İçişleri Komisyonu Üye
si - Karayolları Genel Müdürlüğü Temsilcisi) — 
Efendim, diğerlerinin arasında da virgül olduğu için 
bu «akaryakıt» kelimesi burada tek başına kaldı, 
uygun görürseniz «ve» kelimesiyle bağlayalım efen
dim. 

BAŞKAN — Hayır, «akaryakıt istasyonu, servis 
istasyonu» yani, sırf «akaryakıt istasyonu» da ola/bi
lir, «servis istasyonu» da olabilir, ikisi beraber de 
olabilir. Mühim bir şey değil, ister koyun, ister koy
mayın. 

127 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum: 
Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

128 inci maddeyi okutuyorum: 
Terkedilen, Ihasara uğrayan veya uzun süre park 

edilen araçlar 
MADDE 128. — Yolu kullananları uzun süre 

etkileyecek şekilde park edilmiş, terkedilmiş veya ha
sara uğramış araçların kaldırılıp götürülmesine tra
fik zabıtası yetkilidir. 

BAŞKAN — Bunlar bir yerde daha geçti, hatta 
'ben sordum, «kaldırılacak» dendi. Zannederim «yan- -
lış park edilen yerlerde» geçmişti. 

HÂKİM ALBAY PERİİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaş

kanım, «yasak yerlere park etme hali» kısmında 
vardı. 

BAŞKAN — Burada da aynı şeyler bir daha ge
çiyor; «etkileyecek şekilde park edilmiş» diye yazıl
mış maddede? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Da
iresi Başkanı) — O madde tazminatla ilgiliydi efen
dim. Oradaki araçları götüreceklerine, dolayısıyla 
da araç sahibinden para alacaklarına ilişkin bir mad
deydi. 

BAŞKAN — İki defa yazılmış, oluyor; o mad* 
dede yetkiliydi. 

KEMALETTİN ERTAN (İçişleri Bakanlığı Tem
silcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, fou bırakılmış, 
terk edilmiş ve sahip çıkılmayan araçlarla ilgili; yani 
karayolunda yıllarca, aylarca bırakılan araçların kal
dırılıp götürülmesi yetkisini veriyor trafik zabıta
sına, 

BAŞKAN —PekL 
128 inci madde üzerinde Söz almak isteyen var 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
129 uncu maddeyi okutuyorum1: 
Trafik hizmetleri geliştirme fonu 
MADDE 129. — Emniyet Genel İMüdürlüğü bün

yesinde : * . 
a) Bilgi İşlem Merkezinin geliştirilip yaygınlaş

tırılması ve kapalı devre televizyon üniteleri kurulup 
işletilmesi ve çağdaş teknolojinin yerine getirilme
sine, 

Trafik hizmetlerini geliştirmek, etkinlik kazandır
mak amacı ile her çeşit araç ve gerecin yaptırılma
sı, satın alınması, kiralanması, Ibakım ve onarımının 
sağlanmasına, 

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

Okullar ve kurslar açmak dahil trafik personelinin 
ve halkın eğitim Ifaaliyetlerinin geliştirilmesine, 

Katkıda bulunmak amacı ile «Trafik Hizmetleri 
Geliştirme Fonu» kurulur. 

b) iBu Fonun gelirleri : 
1. Her yıl bu fon için bütçeye konulacak öde

neklerden, 
2. 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu

nun 17 nci maddesindeki «Trafik Fonu» için ayrılan 
% 19 oranındaki payın tamamından, 

3. Bu Kanunun 131 inci maddesine göre Tür
kiye .Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun ba
sılı kâğıt ve plakalardan sağladığı net gelirin % 40' 
mdan, 
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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 iş
lemler, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu
nun 17 nci maddesindeki usullere göre yapılır. (3) 
numaralı alt bendinde gösterilen pay, her yıl en geç 
Şubat ayı sonuna kadar Emniyet Genel Müdürlüğü 
emrine fon hesabına kaydedilmek üzere Ziraat Ban
kasına tediye olunur. 

Bu Fonun işleyişine ilişkin esaslar İçişleri ve Ma
liye Bakanlığınca müştereken çıkarılacak yönetmelik
te gösterilir. 

BAŞKAN — Burada da, iki yerde geçen «Trafik 
Genel Müdürlüğü» ifadesi, daha önce aldığımız ka
rar gereğince «Emniyet Genel Müdürlüğü» olarak dü
zeltilerek okundu. 

Bu maddeyi geçen sefer de konuşmuştuk. Şoför
ler ve Otomobilciler Federasyonunun bastırttığı kâğıt
ların yüzde 40'ını alıyordunuz; siz onları konuşmuş
tunuz ve bu konuda mutabakata varmıştınız değir mi? 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet, mutabık kaldık 
efendim. 

BAŞKAN — 129 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATT1N ÇETİNER 

— Sayın Cumhurbaşkanım mütereddidiz. 
BAŞKAN — Müteredditsiniz ama, bu Hüküme

tin teklifi değil mi? 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 

— Hükümetin teklifi böyle değil efendim. 
BAŞKAN — Nasıl? 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 

— Hükümetin teklifinde, Polis Teşkilatını Güçlendir
me Vakfı makbuzları basıyor ve dağıtıyordu. Bu Da
nışma Meclisinde de değişmiş. 

BAŞKAN — Onu biz de değiştirdik, «Güçlendir
me Vakfına böyle şeyler vermeyelim» dedik. v 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETlNER 
— Acaba, bu kâğıtları Maliye Bakanlığı bassa ve da-
ğıtsa, gelirini de o dağıtsa; hiç bu Şoförler ve Oto
mobilciler-Federasyonu araya girmese nasıl olur di
ye mütereddidiz. 

Tabiî bunun bazı siyasî akisleri de olabilir. 
BAŞKAN — Onların gelir kaynağı başka nereden 

olacak? 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETlNER 
— Bir dernektir, belki devlet bütçesinden destekle
nebilir. 

BAŞKAN — Hayır, derneklere yardım yapamayız. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETlNER 

— Müsaade ederseniz Emniyet Genel Müdürümüz 
açıklasın; ama biz kararsızız Sayın Cumhurbaşka
nım. 

BAŞKAN — Biz bu hususu geçen sefer konuştuk, 
«vakfa vermeyelim» dedik. Böyle şeyleri kanunla vak
fa vererek bir gelir kaynağı sağlamanın doğru olma
yacağı kanaatini taşıdık. Başka yerlerden alınabilir. 

Nitekim, vakfa kanunî gelir sağlayan yalnız Ha
va Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı vardır. Ne Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı, ne de Kara Kuvvetleri Ko
mutanlığı vakıflarının böyle kanunda bir gelir kay
nağı yoktur. 

Buraya bunu koyarsak, başka vakıflar da çıka
cak. 

Buyurun Sayın Görgülü. 
FAHRİ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı Temsilci

si) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu konuyu iki yıl
dan beri Hükümet düzeyinde ve değişik yerlerde arz 
etmeye imkânımız oldu, izin verirseniz, Millî Güven
lik Konseyinde ilk defa arz imkânımız olacak. 

Danışma Meclisi Genel Kurulunda da söyledim; 
«Devlete ait gelirler Devletin kasasına girer. Türki
ye çapında bir şeyi olmayan böyle küçük vakfımıza 
verilmesi doğru olmayabilir» diye. Ancak, Devletin 
dışında kurulmuş bir derneğe de verilmesi doğru de
ğildir. 

Sayın Cumhurbaşkanım, bu Federasyon, şu anda 
elimde liste var, 67 ilden otuzunda hırsızlıktan, rüş
vetten tutuklusu olan bir teşkilattır. Elimde hangi şe
hirde kimin tutuklu olduğuna dair de liste var. 

Sayın Cumhurbaşkanım, 67 ilin otuzunda perso
neli tutuklu, rüşvetle ilişkisinden dolayı tutuklu, şai
beli, mahkemeye verilmiş kişilerin yeniden plaka ile 
ilişkisi demek plaka alıp vermesi, belge satması, ba
sılı kâğıt satması demek polisle ilişki kurması demek
tir. 

istirham ediyorum efendim, benim şahsî kanaatim 
— Sayın Bakanım da zaten bunu paylaşıyorlar - bunu 
bu Federasyon değil, Maliyemiz satsın. Nitekim, Dam
ga Matbaası Genel Müdürü ile konuştum, «Bu pla
kayı basarım, size veririm, siz de Hazine adına sa
tarsınız» dedi. 

Bir kere, bu hisseyi alacak olan kuruluşların bu 
Federasyonu denetleme yetkisi yok. Denetleme im-
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kânı bulunmayan kuruluşlar bu fondan para alacak
lar. Onun için kendi aidatları ile bu işleri yürütsün
ler, kendi personelinden aidat acıyorlar; az değil bu 
aidatlar. 

BAŞKAN — Aidatları nereden alıyorlar bunlar? 
FAHRÎ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı Temsil

cisi) — Yüzbinlerce üyesi var, bu üyelerinden alıyor
lar. 

BAŞKAN — Anladım. 
Komisyon olarak siz ne diyorsunuz? 
HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOÖLU 

(içişleri Komisyonu Başkanı) — Bu konuyu Komis
yonumuzda uzun boylu görüştük. Federasyonun Baş
kanı, hukuk müşavirleri, hepsi geldiler, dinledik. 

Sıkıntıları şurada : 
«Biz bugüne kadar, emniyete de trafikle ilgili ge

rekli bütün yardımlarımızı yapmak suretiyle bu gö
revi kusursuz yürütüyoruz. Bugüne kadar hiç kimse 
kâğıt bulamamaktan veya, görevin ifa edilememesin
den ötürü şikâyetçi değildir» dediler. O yönden emni
yet teşkilatı mensuplarının Komisyon üyelerine de 
sordum, gerçekten bundan ötürü herhangi bir sorun 
yokmuş. 

Bunun dışında, «Eğer böyle bir şey kabul edi
lirse, onbin civarında, (kendi beyanlarına göre, bil
miyorum bu rakam doğru mu) bizim bu derneklerde 
çalışan muhasibimiz, memurumuz, odacımız var; ay
rıca bunların aileleri de var. Bizim hemen hemen tüm 
bunlara ödediğimiz maaşlar, sağladığımız bu gelirler
den çıkıyor» dediler. 

Nitekim, burada bir dokümanımız da var Sayın 
Cumhurbaşkanım, onu arz edeyim. 

1983 itibariyle gelirlerini toplamışlar, şöyle böyle 
80 milyon civarında toplam bir, gelir tablosu çıkarı
yorlar. Bunun da 40 milyonunu basım masrafı ve di
ğer giderler teşkil ediyor, geriye kalan 40 milyon 
lira civarında da yıllık gelirleri var. Bu geliri, sö
zünü ettikleri onbin memuruna, işçisine dağıtmak su
retiyle varlıklarını sürdürüyorlar. 

Sözleri şu : «Bu personeli bir an için dağıttığımı
zı varsayalım; kimisi on senelik, kimisi onbeş sene
lik, kimisi yirmi senelik kişiler ve her birisi kıdem 
tazminatı diye başvurdukları takdirde, en azından bi
rer milyon lira civarında kıdem tazminatını alma 
durumu var. Bunun dışında da perişan olacaklar; bir 
sürü yuva yıkılacak. Eğer bir kusurumuz, bir kaba
hatimiz varsa bunun cezasını kanun her zaman için 
bize verebilir. Emniyet, Devlet bundan aciz değil
dir» dediler. 

BAŞKAN — Kaç senedir bu böyle devam eder? 
KEMALETTIN ERTAN (içişleri Bakanlığı Tem

silcisi) — Onüç, onbeş sene civarında. 

BAŞKAN — O zaman bir süre de vermek lazım, 
bunu birdenbire de kaldıramayız. Arkadaşımızın de
diği gibi, kıdem tazminatlarını da nasıl ödeyeceğiz, 
hepsi işçi statüsünde? 

FAHRİ GÖRGÜLÜ (içişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Onbin tane işçisi olduğu doğru değil Sayın 
Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Bin olsun efendim..,. 
FAHRİ GÖRGÜLÜ (içişleri Bakanlığı Temsilci

si) — Bin de yok efendim. 
BAŞKAN — Olmaz olur mu efendim, kâğıt bas

tırıyorlar. 
FAHRÎ GÖRGÜLÜ (içişleri Bakanlığı Temsil

cisi) — 67 ilde birer tane temsilcileri var, bu plaka
ları onlarla, dağıtıyorlar. 

BAŞKAN — Hayır, kâğıtları bastırıyorlar. 
FAHRİ GÖRGÜLÜ (içişleri Bakanlığı Temsilci

si) — Onları bir şirkete vermişler, şirket bastırıp on
lara, getirip teslim ediyor. 67 ilde de 67 kişi var, on
larla dağıtıyor ve bunları karaborsa satıyor efendim. 

ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Aslında, an
laştıkları plaka yapan muhtelif dükkânlar var, on
lara kâğıt yazıyorlar, o kâğıdı alıp gidiyorsunuz o 
dükkâna, «yarın gel al» diyorlar, ertesi günü gidip 
plakayı alıyoruz. Parasını ise Şoförler ve Otomobil
ciler Cemiyeti alıyor. O onlarla işbirliği halinde. Bu
nu kendisinin yapma imkânı yok, malzemesi filan 
kendisinin değil efendim. Orada sadece komisyoncu
luk yapıyor. Yalnız, size verdiği o kâğıt olmadan, o 
plakayı gidip alamıyorsunuz. 

FAHRİ GÖRGÜLÜ (içişleri Bakanlığı Temsilci
si) — Sayın Cumhurbaşkanım, bir dilekçeyi 750 lira
ya satıyorlar. Onbin kişi çalıştırmış olsa, kârı 80 mil
yon lira olduğuna göre, asgarî ücretten bile olsa, on
bin kişiye yetmez efendim. 

BAŞKAN — O zaman bu üçüncü fıkranın nasıl 
değiştirilmesi lazım? 

FAHRÎ GÖRGÜLÜ (içişleri Bakanlığı Temsilci
si) — Bizim 131 inci madde ile ilgili bu işin Maliye
ye verilmesini öngören bir önergemiz var efendim. 

BAŞKAN — Önergenizi verin. 
ÎÇtŞLERÎ BAKANI SELAHATTIN ÇETINER 

— Bu önergeyi sözlü olarak arz ettik, meriyete koy
madık; sadece müzakere açılsın diye bahsettik. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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MÜKERREM MALATYALI (İçişleri Komisyo- . 
nu Üyesi - Yargıtay Temsilcisi) — Sayın Cumhur
başkanım, biraz sonra görüşülecek olan 131 inci mad
dede Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun da
ğıtacağı basılı kâğıt ve plakaların fiyatlarının kimler 
tarafından tespit edileceği ayrıca maddede^ gösteril
miştir. 

Bunlardan birisi Karayolları Genel Müdürlüğü 
temsilcisi, birisi Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcisi, 
birlisi de Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tem- • 
silcisidir. 

Dolayısıyla bunların fiyat murakabesi tümüyle 
kendi ellerinde değil, bu komisyonun elindedir, biraz 
sonra görüşeceğimiz 131 inci maddeye göre. 

Diğer taraftan, Komisyon olarak bize bilgi verir
lerken, Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, «Eh
liyetnamelerin basımının daha evvel bir kanunla ken
dilerinden alınıp Maliye Bakanlığına verildiğini ve Ma
liye Bakanlığının Türkiye'nin her yerinde teşkilatı ol
masına rağmen dağıtımı yapamamasından dolayı çe
şitli şikâyetler geldiğini, devlet eliyle bunu yetiştire-
mediğini ve dağıtımının yine kendilerine verilmesi so- I 
nucu bütün sızlanmaları ortadan kaldırdıklarını» söy
lediler ve Sayın Albayımın söyledikleri gibi de «Bu
nun sonucunda herhangi bir sorumluluğumuz varsa 
kabul ediyoruz» dediler. 

Şimdi, mevcut bu düzeni - ki yönetimlere her za
man karışabilecek, fiyatları trafikçe tespit edilebilecek 
durumdayken - alıp yeni bir kurum, kuruluş ve yeni 
bir dağıtım mekanizması sağlamak gerekecek. 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaş
kanım, model itibariyle 71 adet kâğıt var. Bunların 
bir yıllık satışların hepsini liste halinde vermişler. 

BAŞKAN — Bunlar, para sağladığı için kendi
leri bunu yapıyorlar. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, daha ev
vel Şoförler ve Otomobilciler Cemiyetine bu yetkiyi 
acaba hangi kanun vermiş? 

ABDULLAH ALDOĞAN (İçişleri Bakanlığı Tem
silcisi)— 471 sayılı Kanunla efendim. 

BAŞKAN — 1964 yılından bugüne kadar bu usul
süzlükleri, nizamsızlıkları devlet gideremedi mi? I 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTIN ÇETINER 
— Hiçbir hükümet bu konuya el atmadı. 

BAŞKAN — iyi ama, şimdi diyelim ki müteahhit 
binayı bozuk yapıyor diye Devlet kendi mi yapsın? 
Mecburî yine İhaleye çıkaracak, yine bir müteahhi- I 
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de verecek ve yaptıracak; ama önemli olan iyi kont
rol etmektir. 

Burada ise, Devlet bir müessese bulmuş ve demiş 
ki, «Ben plakayla, kâğıt basmayla uğraşmayayım, ve
reyim bir yere bassın, dağıtsın; ama kontrolünü ba
şında iyi yapsın.» Eğer orada dalavere yapılıyorsa, se
bep onu kontrol etmeyenlerdedir. Millî Eğitimdeki öğ
retmenler bozulmuşsa, vaktiyle Millî Eğitim Bakanlı
ğının bunları denetlememesindendir. İçişleri Bakanlığı 
valilerle dernek kurarsa - vardı ve kaldırdık - Devle
tin karşısına, geçmez mi? Geçer. Böyle, böyle bozul
muş. Yani bu, teşkilatın bozukluğundan değil, iyi 
kontrol edilmediğinden dolayı bu hale gelmiştir. 

Şimdi, bunu kaldıracağız ve Maliyeye vereceğiz. 
Maliye bununla hiç alakadar olmayacak, ne plaka 
basabilecek, ne kâğıt basabilecek. «Gidiyoruz kâğıt 
bulamıyoruz, plaka bulamıyoruz» diye başlayacaklar 
şikâyete. Yani Devlet kırtasiyecilik, plakacılık; tene
kecilik yapmaz; birisine vermesi lazım ve şimdi de 
bunu bulmuş. 

«Şoförler ve Otomobilciler Federasyonundaki ki
şiler bu suiistimali yapıyor» diyorsunuz; ya bu suiis
timali Maliyedeki memurlar yaparsa ne olacak? 

FAHRİ GÖRGÜLÜ (içişleri Bakanlığı Temsilcisi) 
— Sayın Cumhurbaşkanım, memurların suiistimali 
sözkonusu olmaz. 

BAŞKAN — Nasıl olmaz? 
FAHRİ GÖRGÜLÜ (içişleri Bakanlığı Temsilci

si) — Çünkü Maliye belli bir fiyat verir. 
Bir örnek arz edeyim Sayın Cumhurbaşkanım : 

Üç yıl önce, 12 Eylül tarihinden sonra pasaport di
lekçeleri karaborsa bin küsur liraya satılıyordu. Biz, 
pasaportu kendi matbaamıza bastırttık ve yirmiikibu-
çuk liraya maloldu. Yirmibeş liradan da üç yıldan 
beri zam yapmadan vatandaşa satıyoruz. 

Aynı büyüklükte değil, onun yarısı kadar, yalnız 
ehliyet için bir tanesini vatandaşa yediyüz - sekiz-
yüz liradan satıyorlar. 

Aslında paradan da değil Sayın Cumhurbaşkanım, 
Federasyona trafik hizmetlerinin içine burun sokma
ya imkân verildiği için, tehlike burada, efendim. Kim
senin gelirinde ne Hazinenin gözü var, ne de bir baş
ka kuruluşun. 

BAŞKAN — Bunu Maliye almasın, alacaksa iç
işleri Bakanlığı alsın. Maliye bu işle hiç uğraşmasın. 

FAHRİ GÖRGÜLÜ (içişleri Bakanlığı Temsilci
si) — Biz onun için Hükümetimize teklif olarak vak
fı götürdük. 

BAŞKAN — Vakıf olmaz. 
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HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Filvaki, biz 131 inci maddede bunun 
fiyatlarının tespitini içişleri Bakanlığına bırakıyoruz 
efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTIN ÇETlNER 
— Bunu biz değil, Maliye Bakanlığı tespit etsin efen
dim. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Balkanı) — 131 inci madde, «Bu basılı kâğıtlar 
ve plakalar Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Fe-
derasyonunca bastırılır ve maliyetleri nazarı itibara 
alınmak suretiyle İçişleri ve Bayındırlık bakanlıkları 
ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonun-
ca birlikte tespit edilecek bedel mukabilinde il mer
kezlerinde veya kuruluşu bulunan ilçelerde, adı ge
çen Federasyonca verilir» diyor. 

BAŞKAN — O halde, 129 uncu maddeyi Komis
yona iade ediyorum. Bir daha bakılıp incelensin, te
zekkür edilsin. 

Bu maddenin Komisyona iadesini teklif ediyorum 
ve bunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

130 uncu maddeyi okutuyorum : 
ilgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliğini sağlama 
MADDE 130. — Bu Kanunun uygulanmasında 

trafik hizmetleri açısından içişleri Bakanlığı ile işbir
liği içinde çalışması gereken ilgili bakanlık ve kuru
luşlarla belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları
nın esasları, işbirliğini sağlayacak biçimde yönetme
likte düzenlenir. 

BAŞKAN — 130 uncu madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı? Yoktur. 

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

131 inci maddeyi okutuyorum . 
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 İç
işleri ve Bayındırlık bakanlıklarınca tespit edilir. 

Bu basılı kâğıtlar ile plakalar Türkiye Şoförler 
ve Otomobilciler Federasyonunca bastırılır ve mali
yetleri nazarı itibare alınmak suretiyle içişleri ve Ba
yındırlık bakanlıkları ile Türkiye Şoförler ve Otomo
bilciler Federasyonunca birlikte tespit edilecek bedel 
mukabilinde il merkezlerinde veya kuruluşu bulunan I 
ilçelerde, adı geçen federasyonca verilir. I 
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Bu basılı kâğıtlar ve plakaların satışının federas
yona sağladığı net gelirin; yüzde kırkı trafik hizmet
lerini geliştirme fonuna tediye olunur. 

BAŞKAN — Bu maddenin de Komisyonca geri 
alınması lazım. 

131 inci maddenin de 129 uncu maddeyle beraber 
tezekkür edilmek üzere Komisyona iadesini oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

132 ne i maddeyi okutuyorum : 
Bilgi işlem merkezinin faaliyeti 
MADDE 132. — Araçların sürücülerin ve trafik 

suçu işleyenlerin sicilleri bunlara ait hukukî ve tek
nik değişiklikler ile diğer gerekli ve istatistikî bilgi
lere ait kayıtlar ve hizmetler Bilgi İşlem Merkezi ta
rafından tutulur ve yürütülür. 

BAŞKAN — 132 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. 

Buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTIN ÇETİNER 

— Sayın Cumhurbaşkanım, 132 nci maddedeki, «ka
yıtlar ve hizmetler» ibaresinden sonra, Bilgi İşlem 
Merkezinin nerede kurulacağını belirlemek bakımın
dan, «Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki» iba
resinin eklenmesinde yarar görüyoruz. 

BAŞKAN — Evet, onu o şekilde düzelterek ye
niden okuyun. 

«MADDE 132. — Araçların, sürücülerin ve trafik 
suçu işleyenlerin sicilleri, bunlara ait hukukî ve tek
nik değişiklikler ile diğer gerekli ve istatistikî bilgi
lere ait kayıtlar ve hizmetler Emniyet Genel Müdür
lüğü bünyesindeki Bilgi İşlem Merkezi tarafından tu
tulur ve yürütülür.» 

BAŞKAN — Tamam. 
Başka söz almak isteyen?.. Yok. 
132 nci maddeyi yapılan bu değişiklikle birlikte 

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

133 üncü maddeyi okutuyorum : 
Araçların trafiğe çıkarılmalarında, kısıtlama ve ya

saklamalar 
MADDE 133. — Trafiğin ve karayolu yapısının 

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

Kısıtlama.ve yasaklamalar Bayındırlık, Gümrük ve 
Tekel ve Ulaştırma bakanlıklarının görüşü alınarak 
İçişleri Bakanlığınca tespit ve ilan edildikten sonra 
uygulanır. 
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BAŞKAN — 133 üncü madde üzerinde söz al
mak isteyen?.. Yok. 

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

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

tasınca 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 taşı
yacakları işaretler ile diğer hususlar yönetmelikte be
lirtilir. 

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

BAŞKAN — 134 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

135 inci maddeyi okutuyorum : 
Fahrî Trafik Müfettişliği 
MADDE 135. — Trafik düzeni ve güvenliği ko

nularında görevli ve yetkililere yardımcı olmak, tek
lif ve önerilerde bulunmak üzere; yükseköğrenim 
görmüş, kırk yaşını bitirmiş, en az on yıllık (B) sı
nıfı sürücü belgesine sahip, kamu hizmetlerinden ya
saklı olmayan istekli kişilerden, yaptırılacak incele
me sonucu durumu uygun görülenlere, Emniyet Ge
nel Müdürünün teklifi ve İçişleri Bakanının onayı 
ile iki yıl süreli «Fahrî Trafik Müfettişi» olarak gö
rev verilebilir. Bu hizmet fahrî ve ücretsizdir. 

Görevini kişisel çıkarları için veya kötüye kul
landığı tespit edilen fahrî trafik müfettişlerinin bel
geleri iptal edilir. 

Fahrî trafik müfettişlerinin miktarı, çalışma usul
leri ve yetkilerine ait esaslar yönetmelikle belirtilir. 

BAŞKAN — Biz bunu, mahzurları olacağı dü
şüncesiyle çıkaralım dememiş miydik? 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkam) — Sayın Cumhurbaş
kanım, para cezalan vesair kısımları vardı, hiç ceza 
falan vermeyelim, sadece görevini suiistimal edenin 
belgesini iptal edelim şeklinde emir buyurmuştunuz. 
Ona uygun olarak düzenledik bu maddeyi. 

Ayrıca da, maddenin altına, «Fahrî trafik müfet
tişlerinin miktarı, çalışma usulleri ve yetkilerine ait 

esaslar yönetmelikte belirtilir» demek suretiyle de 
müesseseyi ayakta tutmayı öngördük. 

BAŞKAN — Yani bunun bazı mahzurları yok 
mu? Şimdi 40 yaşını bitirmiş birçok kişi bana verin 
diyecek, herkes karışmaya başlayacak. Trafik polis
leri vardı, bir de fahrî trafik müfettişleri başlayacak. 
Bir de onların raporları gelmeye başlayacak. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTIN ÇETINER 
— Fakat bir istihbarat kaynağıdır. Bunlar para ce
zası kesmeyecek, müdahale de etmeyecek. 

Eğer o kişi hakkında şikâyetler çoğaltrsa veya-
dut verilen bilgi kontrol sonucu kesinleşirse bir fay
dası olabilir. 

Müsaade ederseniz Emniyet Genel Müdür Yar
dımcısı bu konuda bilgi versin. 

NECDET ADIBELLİ (İçişleri Komisyonu Üyesi -
İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaş
kanım, zamanında bu uygulanmıştı; ancak, kanunî 
bir dayanağı yoktu. Fahrî trafik müfettişi olarak gö
revlendirilen kişilere vermiş olduğumuz hüviyet bel
gelerini dahi istismar etmeye başlamışlardı. Ancak 
tabiî şimdi getirdiğimiz; tasarıyla bir yasal dayanağı 
olacaktır. 

Ancak bu bir ihbar müessesesi olacaktır. Her ne 
kadar illere göre bunları belli bir kontenjanda tut-
muşsak da, zannediyorum her il hududu içerisinde 
günde belki yüzlerce, belki binlerce ifade gelecektir. 
Tabiî Bilgi İşlem Merkezi faaliyete geçtikten sonra 
maksada uygun kullanabileceğiz. Zira, bugünkü ye
tersiz şartlarla bu ihbar makbuzlarını arşivden plaka
larına göre adreslerini bulup mahallî karakol vası
tasıyla tebligat cihetine gideceğiz ki, bu özellikle 
adlî zabıtaya büyük bir iş hacmi yaratacaktır. 

BAŞKAN — Hangi ülkelerde var bu? 
NECDET ADIBELLİ (İçişleri Komisyonu Üye

si - İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Başka ülkelerde 
olup olmadığını duymadık Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Yani, Devlet aciz, kendi memuruy
la tamamlayamıyor, fahrî trafik müfettişliği veriyor. 
Fahrî konsolosluk gibi bir şey bu. 

Bu belgeyi alanlar, sonra kendileri başlayacaklar 
suç işlemeye. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTtN ÇETİNER 
— Sayın Cumhurbaşkanım, ben de aşırı taraftarı de
ğilim ama, Emekli Kurmay Albay Suphi Altan'ın 
başkanı olduğu Trafik Kazalarını önleme Derneği, 
basın, yazarlar ve birçok kişiler bunun faydalı olaca
ğı yönünde mütemadiyen telkinatta bulunuyorlar. 
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BAŞKAN — Yarın öbür gün bu iş çığırından çı
kabilir. Devlet bunu yapacaksa memurunu bulur ya
hut da fazla trafik polisi bulundurur, içlerinden kötü
leri çıkınca, bu sefer de aleyhinde yazmaya başlarlar; 
«Fahrî trafik müfettişliği diye bir şey çıkardılar, ba
şımıza dert oldu. Esas kendileri suç işliyorlar, bunu 
hiç gören yok. Onun için bu belgeyi aldılar» falan 
demeye başlarlar; bu sefer de öyle yazarlar. Siz ba
sına bakmayın, şimdi böyle yazar, o zaman da bunun 
aksini yazar. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTIN ÇETINER 
— Hakkıâliniz var Sayın Cumhurbaşkanım. Müza
kere edilmeye değer bir konu. 

BAŞKAN — Geçen sefer bunun üzerinde konu
şurken de şüpheli 'kalmıştık. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — özelikle 'bunların görevlerini yap
mamaları 'halinde para cezaları vardı, kaldıralım de
dik. 

BAŞKAN — Kaldırdık. O zaman ne oldu bu? 
Bir ihbar müessesesi oldu. Para cezası kesse; o da 
olmayacak. 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — 'Bir caydırıcılığı olur 
Sayın Cumhurbaşkanım. Hani arabanın içinde fahrî 
trafik müfettişi olabilir diye belki bir caydırıcılığı 
olur. 

BAŞKAN — Herkes bilir onu zaten. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTIN ÇETINER 

— Şöyle bir tahdit koyabiliriz: Faraza yüzbin kişiye 
bir fahrî trafik müfettişi olmak üzere illere konten
jan tanıyabiliriz. 

•BAŞKAN — Fahrî fera'fik müfettişiyim diye bö
bürlenir orada, kimseye de söz geçiremez. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTIN ÇETINER 
— Faydası da var, sakıncası da var. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efen
dim, fahrî müfettişin de kimse tarafından bilinme
mesi gerekir. 

'BAŞKAN — Mümkün mü o? Muhakkak söyle
yecektir o. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Söyler
se, o zaman memur olur zaten. Dediğiniz gibi bö
bürlenir ve birtakım şeyler çıkar. Kimse bilmeyecek 
ki onu, görsün ve yapsın. İtimat edilmiş bir kişi za
ten. 

BAŞKAN — Nerede bizde öyle insan? 

| İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTIN ÇETINER 
— Şimdi ben izine giden, vazifeye giden arkadaşla
rıma, eski meslektaşlarıma rica ediyorum; hiç his
settirmeden kontrol et, gel bana bilgi ver diyorum. 
Yani böyle bir şeye de ihtiyaç var. Bilhassa polis; 
polisi de denetleyecek. 

NURETTİN SURİ (içişleri Komisyonu Üyesi -
Karayolları Genel Müdürlüğü Temsilcisi) - Sayın 
Cumhurbaşkanım, bu maddenin sanıyorum uygu
lanması da mümkün değil, daha önceki maddeler 
muvacehesinde. Çünkü, 116 ncı maddede, trafik po
lisinin hangi şartlar altında plakaya ceza yazabilece
ğini kabul buyurmuştunuz. Bu madde 'karşısında şu 
okunan maddeyi benimsemek, sanıyorum oldukça 
güç. Çünkü, bir ihbar müessesesidir. Bu ihbar konu-

I sunda polis, plakaya ya da kiyişe ceza yazma im
kânına zaten sahip olamayacaktır. Kabul buyurulan 
madde buna müsait değildir kanaatindeyim. Kaldıki 
daha önce yapılan uygulamada, bunun birtakım sa
kıncaları da ortaya çıkmıştır. 

BAŞKAN — Teknik cihazlarla tespit edilenlere 
I ancak ceza yazabilecek, değil mi? 
| NURETTİN SURt (içişleri Komisyonu Üyesi -

Karayolları Genel Müdürlüğü Temsilcisi) — Evet, 
Sayın Cumhurbaşkanım. 

HÂKIM ALBAY FERIDUN BALATLIOĞLU 
ı(tçişleri Komisyonu 'Başkanı) — Sayın Cumhurbaş-

I kanım, ceza yazmayacak zaten, sadece ihbar ede
cek. 

BAŞKAN — İhbar edecekse, zaten herkes yapar 
I bunu. 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Yapmıyor, vatan
daş yapmıyor, Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Niye yapmaz? 'Söyleyin de bak kaç 
tane ihbar mektubu gelir. Her gün bana kaç tanesi 
geliyor. 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(içişleri Komisyonu Başkanı) — Vatandaş kendi ca
nı yanınca yapıyor, onun dışında kimse yapmıyor. 

BAŞKAN — O halde ihbar raporları geldiği za-
I man; bunların hakkında bir işlem yapılacak mı? 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
I (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Bir defterde değer

lendirilecek. Aynı şahıs hakkında birikmiş ihbarlar 
varsa, belli ki o şahsın üzerine gidilmesi gerekecektir. 
Yani sistem buradan oluşturuldu ve onun için mü
essese uygun görüldü. Bunun dışında, gerçekten ona 

I ceza yazma veya orada burada kabadayılık tasla-
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ması için değil efendim. Ona bu imkân verilirse, za
ten en yakın komşusuna yapar kötülüğü. O nedenle 
konu iki taraflı. 

BAŞKAN — Bize bir ihbar mektubu geliyor, 
ilgili bakanlığa gönderiyoruz da, i'hbar edilen ada
mın masasına gidiyor o mektup. Bunda da öyle ola
caktır. İkinci günü, üçüncü günü bu deşifre olacak
tır. Herkes 'bilir onu; onun için bu müessese işle
mez. 

Bu bakımdan ben 135 inci maddenin metinden 
çıkarılmasını teklif ediyorum ve 'bu teklifimi de oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

135 inci madde metinden çıkarılmıştır. 
Şimdi 136 ncı maddeyi 135 inci madde olarak 

okutuyorum : 
Yönetmelikler 
MADDE 135. — Bu Kanunla ilgili Karayolları 

Trafik Yönetmeliği, ilgili bakanlıkların görüşü alın
mak suretiyle İçişleri Bakanlığının koordinatörlü
ğünde, Bayındırlık ve Ulaştırma bakanliklarınca müş
tereken, bu kanunda çıkarılması öngörülen diğer yö
netmelikler ilgili bakanlıklarca kanunun yayımı ta
rihinden itibaren bir yıl içinde çıkarılır ve Resmî 
Gazetede yayımlanır. 

BAŞKAN — 135 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 

ONİKİNCİ KISIM 
Geçici Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — 6085 Sayılı Karayolları 
Trafik Kanununa ve bu Kanuna göre verilen araç
lara ait belgelerle şoför ehliyetnameleri ve sürücü 
belgelerinin değiştirilip yenilenmesi bilgi işlem mer
kezi hizmete 'konulduktan sonra yönetmelikte belir
tilen usul, esas ve şartlara göre yapılır. Bu işlemlere 
İçişleri Bakanlığının tespit ve ilan edeceği tarihte baş
lanır ve iki yıl içinde tamamlanır. 

Bu değiştirme ve yenilemeler harca tabi değildir. 
İki yıllık süre sonunda değiştirilmeyen, araçlara 

ait belgelerle şoför ehliyetnameleri ve sürücü bel
geleri, değiştirilinceye kadar geçersiz sayılır. 

Geçersiz belgelerle araç kullanılması veya aracın 
trafiğe çıkarılması halinde şoför ve sürücüler araç 
kullanmaktan ve bu araçlar trafikten men edilir. 
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BAŞKAN — Burada, «Onikinci Kısım» altına 
«Geçici Hükümler» sonra, «Birinci Bölüm», altında 
yine «Geçici Hükümler» denmiş; ikinci bölümü yok 
ki bunun. Onun için buraya «Birinci Bölüm» deme
ye gerek yok. Doğrudan doğruya, «Onikinci Kısım, 
Geçici Hükümler» denilecek. 

«Birinci Bölüm» kısmını silelim. 
Geçici 1 inci madde üzerinde söz almak isteyen 

var mı? 
Buyurun. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenik Konseyi 

Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, ikinci 
paragraf olarak metinde yer almış, bulunan, «Bu de
ğiştirme ve yenilemeler harca tabi değildir» ibaresin
den sonraki kısmın metinden çıkarılmasını teklif edi
yorum. Çünkü, aynı durum nüfus kâğıtları için de 
öngörüldü, aradan kaç sene geçti hâlâ nüfus kâğıt
ları yenilenemedi. Bunların da ne kadar zamanda 
yenileneceği belli olmaz. Yukarıda «iki yıla kadar 
yenilenir» diyor, «iki yıla kadar yenilenir» demekle 
yenilenmez, çünkü o zamanki imkânlara bağlı ola
caktır ve belki daha da uzatılacaktır. İleride ne ola
cağı belli değil, vatandaş ehliyetini yenilememiş ise 
şimdiden «Trafiğe çıkamazsın» gibi bir zorlukla karşı
laşmasın. 

BAŞKAN — Zaten gerek yok. «İki yıl içerisinde 
tamamlanır» dendiği halde tamamlanmazsa, zaten 
geçersiz sayılır. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Tamamlanması şüpheli efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 

(İçişleri Komisyonu 'Başkanı) — Sayın Cumhurbaş
kanım, bir husus var. İki yıllık çağrıda bulunuldu, 
«gelin değiştirin» diye. Sürücüler gitti değiştirdi; fa
kat bir kısmı da gitmedi/Diyelim ki yüzde 25'i de 
gitmedi, eski belgeleriyle dolaşıyor. Şimdi bu şahıs, 
ehliyetsiz şahıs mıdır; yani onu sürücü belgesi ol
mayan şahıs olarak mı kabul etmek lazım? Çünkü, 
sürücü belgesini yanında bulundurmayan sürücüye 
ikibin lira ceza var. Sürücü belgesi olmadan araç sü
ren kişiye «şu kadar hapis cezası ve şu kadar para 
cezası» diyoruz. Şimdi, iki sene geçti ve şahıs eski 
belgelerle yine yakalandı, bu şahsı hangi ceza ile 
cezalandıracağız? Bu husus açık olduğu için bu ko
nuyu biz de uzun uzun düşündük; o halde takip edi
len işlemler bunu sağlıyor. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Kanuna koymaya gerek yok. 
Daha önce plakaların değiştirilmesi konusunda da 
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kanun çıkarılmadı. Yeni plakanın şekli budur den
diğinde, herkes gidip değiştirdi. 

BAŞKAN — Kalsın, ne olacak? Eğer değiştirile
mez ise, Çocuk Mahkemelerinde olduğu gibi hemen 
bir kanun teklif edilir, bir sene daha uzatılır. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATT1N ÇETINER 
— Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Generalim nüfus 
cüzdanlarınır misal gösterdi; 39 milyon değişmiş, bir 
kısmı kalmıştır, süre de mecburen iki yıl uzatılmıştır. 
Bu da aynı işleme tabi tutulabilir. Değiştirilemez ise 
süre uzatılır efendim. 

BAŞKAN — Evet, uzatılır. 
ORAM1RAL NEJAT TÜMER — Bu kanun ya

yımı tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girecek. On
dan sonra birçok hazırlıklar yapılacak ki, bu üç sene 
demektir; iki yıl içinde tamamlanır dendiğine göre. 

BAŞKAN — Efendim, geçici 1 inci madde üze
rinde başka söz isteyen var mı? Yok. 

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

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — 60)85 sayılı Karayolları 

Trafik Kanununa göre verilmiş olan şoför ehliyetna
meleri değiştirilinceye kadar, amatör ve profesyonel 
sınıfı şoför ehliyetnamesi olanları bu Kanuna göre 
(B) sınıfı, ağır vasıta sınıfı şoför ehliyetnamesi olan
lar ise (E) sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen ta
şıtları kullanabilirler. 

BAŞKAN — Biz oraya (E)'nin yanına (D) koy
muştuk, buraya onu da koymak gerekir mi? Yani, 
TIR'ları da (E)'nin yanına koymuştuk? 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTIN ÇETtNER 
— Sayın Cumhurbaşkanım, bu madde hakkında bir 
önergemiz var, müsaade buyurursanız Genel Müdür 
Yardımcısı izahat verecek. 

BAŞKAN — önce önergeyi okutuyorum : 
Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Karayolları Trafik Kanunu 
Tasarısının geçici 2 nci maddesinin ilişikte belirtilen 
gerekçelere dayanılarak değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Selahattin ÇETİNER 

içişleri Bakanı 
GEÇİCİ MADDE 2. — 60|85 sayılı Karayolları 

Trafik Kanununa göre verilmiş olan şoför ehliyet
nameleri değiştirilinceye kadar; 

a) Amatör ve profesyonel şoför ehliyetnamesi 
sahipleri bu Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen 
(B) sınıfı sürücü belgesi ile kullanılan araçları, 

b) Ağır vasıta ehliyetname sahipleri ise bu Ka
nuna göre (C) ve (D) sınıfı sürücü belgesi ile kulla
nılan araçları ve en az iki yıllık ağır vasıta ehliyetna
mesi sahibi olmak şartıyla da (E) sınıfı sürücü bel
gesi ile kullanılan araçları, 

Kullanabilirler. 

BAŞKAN — Doğrusu bu oldu. 
Bu önerge üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum ; Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 2 nci madde bu önerge olarak kabul edil

miştir. 
Yalnız, (b) fıkrasında, «Ağır vasıta ehliyetname 

sahipleri ise bu Kanuna göre (C) ve (D) sınıfı» deni
yor; ama« (C) ve (D) sınıfı» değil, sadece «(C) sınıfı» 
şeklinde olması lazım, «(C) sınıfı sürücü belgesi ile 
kullanılan araçları ve en az iki yıllık ağır vasıta ehli
yetnamesi sahibi olmak şartıyla da (D) ve (E) sınıfı 
sürücü belgesi ile kullanılan araçları kullanabilirler» 
demek daha doğru değil mi? Çünkü biz öyle yaptık, 
düzelttik. 

KEMALETTtN ERTAN (içişleri Bakanlığı Tem
silcisi) — Bu şeklin daha uygun olduğu kanaatinde
yim, Çünkü, şu anda ağır vasıta ehliyetnamesi sahip
leri, kanun yürürlüğe girer girmez araç kullanacak
lardır ve dolayısıyla da (C) ve (D) sınıfı sürücü bel
gesiyle kullanılan araçları da kullanma durumuna 
düşeceklerdir. 

BAŞKAN — Ama (D) için 22 yaşını bitirmiş ol
mak şartını getirmiştik. 

KEMALETTtN ERTAN (içişleri Bakanlığı Tem
silcisi) — Biz buraya yaşı koymadık, yalnız iki yıllık 
bir ağır vasıta ehliyetnamesi sahibi olmasını koy
duk. 

FAHRİ GÖRGÜLÜ (içişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu önergede yaş 
tahdidi yok. önergede yaş sınırını, tahdidini getirme
dik uygulamaya. Getirse idik ters düşecekti. Getir
mediğimiz için, kanunî iki yıllık bekleme süresini 
de dengelemeyi, uyum sağlayacak hükmü burada 
sağlamış oluyor bu, 

BAŞKAN — «Bir mahzur doğurmuyor bu şek
liyle» diyorsunuz. Peki. 
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Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇICt MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten önce edinilmiş ve çeşitli nedenlerle 
tescili yapılmamış tarımda kullanılan lastik tekerlekli 
traktörlerin tescili, bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten başlayarak bir yıl içinde, tescil için başvuran
ların aracın sahibi olduklarını kanıtlayan bir belge 
vermeleri şartı ile yapılır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce satışı 
yapılmış olan araçların trafikte ve vergi kaydında 
maliki olarak görünen eski sahipleri, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, no
terlikçe düzenlenen satış belgesi ile trafik bürosuna 
başvurduklarında, yeni malikin de beraber başvurusu 
veya muvafakati aranmaksızın trafik kaydı ve trafi
ğin duyurusu ile de vergi kaydı yeni maliki adına de
vir edilir. Satışlar zincirleme devam etmiş ise bu iş
lemler de aynen zincirleme devam edebilir. 

Bu şekilde yapılan tescillerde taşıt alım vergisinin 
alıcı tarafından ödenmemiş olması halinde işlemi 
yapan tescil memurları 1318 sayılı Finansman Kanu
nunun 10 uncu maddesine göre sorumlu tutulmazlar. 

BAŞKAN — Geçici 3 üncü madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

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

Geçici Madde 4'ü okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 4. — 6Ö85 sayılı Karayolları 

Trafik Kanunu gereğince işleme konan para cezala
rının takip ve sonuçlandırılmasına bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten sonra da anılan kanun hü
kümlerine göre devam olunur. 

BAŞKAN — Geçici 4 üncü madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

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

Geçici Madde 5'i okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun 42 nci mad 

desinin birinci fıkrası uyarınca sınavların trafik zabı-
tasınca yapılmasına Kanunun yayımı tarihinden iti
baren en geç bir ay içinde başlanır. Sınavların trafik 
zabıtasıhça yapılmasına başlanıncaya kadar, 6085 
sayılı Kanun uyarınca görev yapmakta olan sınav ko
misyonlarının görev ve yetkileri devam eder. 

BAŞKAN — Bunlar hangi sınavlar idi ? 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 

— Ehliyet imtihanları. 
BAŞKAN — Yani onlar bir ay içinde yürürlüğe 

girecek?.. 
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İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Evet efendim. 

BAŞKAN — Geçici 5 inci madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı? Yok. 

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

Geçici Madde 6'yı okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanunun 5 inci mad

desi hükmüne göre kurulması öngörülen Trafik Ge
nel Müdürlüğü bu Kanunun yayımlandığı tarihten 
itibaren en geç bir yıl içinde kurulup faaliyete geçi
rilir. 

Trafik Genel Müdürlüğü faaliyete geçirilinceye 
kadar bu Kanunla sözü geçen Genel Müdürlüğe ve
rilen görevler Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütül
meye devam olunur. 

BAŞKAN — Bu geçici madde 6'ya gerek kalma
dı. Zira Trafik Genel Müdürlüğünün kurulmasından 
vazgeçildi. 

Geçici 6 ncı maddenin buradan çıkarılması hu
susunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel Sekreterimizin geçici 6 ncı madde olarak 
metne ilavesini istediği bir husus var. Bu önergeyi 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının geçici 6 ncı 

maddesinin tasarı metninden çıkarılarak yerine aşağı
daki maddenin geçici 6 ncı madde olarak tasarıya 
ilavesini arz ve teklif ederim. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Taksimetrelerin hangi il 
ve ilçelerde hangi tarihten itibaren, takoğrafların, 
öncelikle hangi cins araçlarda hangi tarihten itibaren 
kullanılacağına ilişkin esaslar yönetmelikte gösterilir. 

Sedat GÜNERAL 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

BAŞKAN — Bu önenge üzerinde söz almak isteyen 
var mı? 

Daha evvel, «Asıl maddede olmaz, geçici maddede 
olması lazım» dedik. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Daire
si Başkanı) — 31 inci maddenin sonuna gelmişti, ama 
geçici maddede yer alması gerekiyordu. 

BAŞKAN — Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 6 ncı madde olarak bu önerge metne kona
caktır. 
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136 ncı maddeyi okutuyorum: 
I O N Ü Ç Ü N C Ü KISIM 

Kaldırılanı Hükümler, Yürürlük ve Yürütme 
Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 136. — 6085 sayılı Karayolları Trafik 

Kanunu ile ek ve değişiklikleri ve diğer kanunların bu 
Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Bu kanun yürürlüğe girdiği zaman, 
onun hepsi yürürlükten kalkmayacak mı? 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaş
kanım, bu kanunun bütün hükümleri bu kanunun ya
yımından bir sene sonra yürürlüğe giriyor, birkaç 
tanesi hariç. O halde bu «yürürlükten kaldırılan hü
kümler» maddesi de bir sene sonra yürürlüğe giriyor. 
O nedenle, mevcut 6085 sayılı Karayolları Trafik Ka
munu ile bu kanunun diğer ilişkili bütün hükümleri 
bir sene daha yürürlükte. 

BAŞKAN— Ama bu onu ihtiva etmiyor. Çünkü, 
burada «6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 
ek ve değişiklikleri ve diğer kanunların bu Kanuna 
aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır;» deniyor. 
Şimdi bunu kaldırıyoruz, halbuki bu bir sene sonra 
yürürlüğe giriyor? 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Tamam efendim. Şim
di, «yürürlükten kaldırılmıştır» diyoruz; fakat bu 
hüküm bir sene sonra yürürlüğe girdiği için, bir sene 
sonra kaldırılmış oluyor. 

-»• m>û-
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BAŞKAN — O zaman 6085'in hepsinin yürürlükten 
kaldırılması lazım. 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Tabiî tamamını kal
dırıyoruz. «6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 
ile ek ve değişiklikleri ve diğer kanunların bu kanuna 
aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır? 

BAŞKAN — Başka kanunlar da varsa?. . 
HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 

(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet, başka kanunlar 
da varsa. Böylece bir sene sonra da kanunun bütün 
maddeleri yürürlüğe girdiği için, bir sene sonra kalkmış 
olacak. Bir sene müddetle bütün hükümleri yine yürür
lükte devam edecek, birkaç maddesi hariç olmak üzere 
efendim. 

BAŞKAN — 136 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

Yürürlük ve yürütme maddelerinin görüşülmesini 
daha sonraki birleşime bırakıyorum. Çünkü, 129 ve 
131 inci maddeleri Komisyona iade ettik, belki onlarda 
da buraya girmesi gereken hususlar olabilir. Bu bakım
dan görüşmeyi burada bırakıyorum. Bundan sonraki 
birleşimde bu maddeleri de beraber oylarız. 

Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.35 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılıma Saati : 18.00 

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

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

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

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 170 inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 

2. — 18.5.1955 Tarihli ve 6570 Saydı Gayrimen
kul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin Dantşmu Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 
2/120, M. G. Konseyi : 2/148) {D. Meclisi S. Sa
yısı : 555; M. G. Konseyi S. Sayısı : 685) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin ikinci sırasına gel
miş bulunuyoruz. 

Bu sırada, 18.5.1955 Tarihli ve 6570 Sayılı Gay
rimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Geçici Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu yer almak
tadır. 

'Bu rapor, 685 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmış
tır. 

Bütçe - Plan Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakan 
ve ilgililer yerlerini almışlardır. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme açıyo
rum : 

Söz isteyen var mı?. 
Buyurunuz. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

flBütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, bazı sosyal kuruluşların, vakıfların ve ben
zeri diğer kurumların gayrimenkullerinin yıllardan 
beri çok ucuz fiyatlarla kiraya verildiği bir vakıadır. 
Ucuz fiyatlarla kiralayanlar, çoğunlukla üçüncü şa
hıslar olmakla beraber, büyük bir kısmı da kendi 
mensuplarıdır. Örneğin, Vakıflarda olduğu gibi; hat
ta devlet kuruluşları da vardır. 

Bundan evvel Yüksek Konseyin kabul buyurdu
ğu Gosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

(1) 685 S. Sayılı Basnmyazı Tutanağa eklidir. 

Kanununda, Çocuk Esirgeme Kurumu gayrimenkul
lerinin kira akitlerinin tamamını feshettik ve bun
lara belli bir süre içinde yeni şartlara ve günün ko
şullarına göre kira a'kti yapma yetkisi verdik. 

Yüksek Konsey bunu yapınca, sırada bekleyen 
Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ - Kur, 
Türkiye Kızılay Demeği, Türk Hava Kurumu, Da
rülaceze, Darüşşafaka cemiyetleri ve Vakıflar da (ay
nı ve hatta daha güç durumda olunca) benzeri bir 
kanun maddesiyle huzurlarınıza geldiler. 

Bu kanun kabul edildiği takdirde, bunların da, 
kanunun kabul buyurulduğu tarihi takip eden aybaşın
dan itibaren, altı ay süre ile eski sözleşmeleri yürür
lükte olacak; altı ay sonra bu sözleşmeler yok farz 
edilecek ve günün koşullarına göre bir ay içinde, 
içinde oturanlar öncelikle olmak üzere, yeni şartlar
la akit yapmaya yanaşırlarsa akit yapacaklar, yap
mazlarsa bu takdirde kendileri tahliye edilecek. 

Bu teklif, tamamen Çocuk Esirgeme Kurumu için 
kabul edilen kanuna paralel bir kanun teklifidir. Hu
zurunuza bu nedenle geldik. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz almak is

teyen var mı?. Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

18.5.1955 Tarihli ve 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları 
Hakkında Kanuna Bir Geçüci Madde Eklenımesfaıe 

Dair Kanun Teklifi 
MADDE 1. — 6570 sayılı Gayrimenkul Kira

lan Hakkında Kanuna aşağıdaki Geçici Madde ek
lenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — T.C. Emekli Sandığı, Sos
yal Sigortalar Kurumu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Di-
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ğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
(BAĞ-KUR), Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava 
Kurumu, Darülaceze Müdürlüğü Darüşşafaka Ce
miyeti ve bağlısı vakıflar, mazbut ve mülhak vakıf
lar ile Vakıflar Genel Müdürlüğü, Verem Savaş ve 
Kanserle Savaş dernekleri adına 'kayıtlı veya bunların 
kamu kuruluşları veya kamu yararına çalışan demek
lerle müştereken sahip bulundukları gayrimenkullere 
(vasiyet edilenler dahil) ilişkin kira sözleşmeleri bu 
Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay sonra 
sona erer. 

Bu süre içinde yukarıdaki Kurumlar veya bun
ların kira işlerini yürüten •iştiraklerine© rayiç veya em
sal bedele uygun olarak yeni kira bedeli ve şartlar 
tespit edilerek kiracıya tebliğ edilir. Eski kiracının bi
rinci fıkrada belirtilen altı ayı takip eden 30 gün 
içinde yeni kira bedeli ve şartlar üzerinden kira söz
leşmesi yapmaya hakkı vardır. 

Teklif edilen yeni bedel ve şartlara kiracılarca iti
raz olunamaz. 30 günlük süre içinde bu hakkını kul
lanmayan ve gayrimenkulu tahliye etmeyen kiracıla
rın tahliyeleri icra memurluğundan istenir. 

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

(Buyurun. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, bir tek hususu yüksek 'bilgilerinize sun
mak istiyorum : Son paragrafın başındaki «Teklif 
edilen yeni bedel ve şartlara kiracılarca itiraz oluna
maz» hükmü, itiraz hakkını kaldıran ve 'bir yerde de 
Anayasaya, benim hukukî bir bilgim yok ama, ters 
gelen bir hükümdür. Ancak, ilgili kuruluşlar da, «Bu 
kısmı kaldırdığınız takdirde, bu kişiler mahkemeye 
giderlerse, bu kanun hiç yürümez ve eğer bu kısmı kal
dırırsanız bu kanunu çıkarmamakla eşdeğerde bir iş
lem yapmış olursunuz» diyorlar. 

Bunu arz etmek istedim. 
BAŞKAN — Maliye Bakanlığımız ne diyor?. 
ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 

Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, tez haklı. 
Mahkemeye intikal ettirildiği takdirde kanunun çık
ması ile çıkmaması arasında 'bir fark kalmaz. 

Yalnız konu, Anayasanın temel esprisine ve te
mel insan haklarına uygunluk noktayı nazarından 
tartışılabilir; ama Anayasanın 'herhangi bir maddesi
ne çok kesin, lafzî aykırılık bulmak da güçtür. Tah
min ediyorum, bunun Anayasaya uygunluğunu ispat 
edebilecek hukukçular Türkiye'de vardır. Müsamaha 

gösterirseniz o hukukçuların yardımlarından istifade 
etmek mümkündür. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Galip Paşa buyurunuz. 
GALİP YİÖİTGÜDEN (Vakıflar Genel Müdü

rü) — Sayın Cumhurbaşkanım, Vakıflar Genel Mü-
düi'lüğünün 35 bin adet gayrimenkulu kiradadır ve 
çok uzun süreli olarak bu kira akitleri yapılmıştır. 

Bugün kanunun emrettiği hadler dahilinde artır
ma dahi mümkün olamamakta ve idare ile -af buyu
run- oraları sömürme durumunda olan insanlar de
vamlı olarak mahkeme kapılarındadır. Bu husus şim
diye kadar çözülememiştir. Kendi varlığını milleti
nin hizmetine adamış ve Devletine emanet etmiş olan 
ve kendileride hayatta olmayan insanların bu ema
net varlıkları üzerindeki tasallut, kabul buyuracağınız 
bu kanunla halledilmiş olacaktır. 

Misalleriyle arz etmek isterim : En basit, çeşitli 
tutanaklarla tespit ettiğimiz kötü kullanım, ucuz kul
lanım ive gayrimenkulu tadil suretiyle kullanım şekil
leriyle açtığımız dava, üç veya üçbuçuk senedir de
vam etmektedir. Bunlardan, üçbuçuk senedir devam 
ettiği 'halde, netice alamadıklarımız mevcuttur. 

Bir itiraz hakkı konulması halinde, yargı bunlar
la dolacaktır. Çünkü, bunları istismar eden insan
lar çok memnundurlar ve yaşamları, aşağı yukarı 
ekonomik durumları bunların gelirlerine dayanmakta
dır. Halbuki tetkik edildiği takdirde, bunlar çok var
lıklı insanlardır ve varlıkları ayrıca onlara güç ver
mektedir. 

Anayasanın bu hususa engel olup olmadığı veya 
uygun düşüp düşmediği hususu hukukçulara danışıl
mış ve Anayasaya uygun olduğu kendileri tarafın
dan ittifakla beyan edilmiştir. Bu kanunla getirilen 
geçici madde üzerinde hukukî hiçbir sakınca olma
dığı ittifakla belirtilmiştir. 

Müsaade buyurursanız bazı misalleri de arz ede
yim efendim. 

BAŞKAN — Bu teklif Danışma Meclisinden de 
geçti değil mi?. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Geçti efen
dim. 

BAŞKAN — Orada bu yok mu?. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Yok efendim. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Var efendim, 

birinci fıkranın son satırında, «Eski sözleşmeleri de
vam etse dahi kiracılarca, teklif edilen yeni şart ve be
dele itiraz olunamaz» deniyor. 
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BAŞKAN — O zaman bu kısım.da Danışma Mec-
lisi Anayasa Komisyonundan geçmiştir. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Geçti efendim. 

BAŞKAN — O halde, buna rağmen itiraz eder
lerse, mahkemelerin... 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
{Bütçe • Plan Komisyonu (Başkanı) — Zatı âlinizin 
devrinde çı'ktığı için itiraz söz konusu değil. Ben sa
dece bir hatırlatma yaptım, hukukî bir bilgim de yok 
efendim. 

BAŞKAN — IDoğru, haklıdır. Kaldıki, ikinci fık
rada, «iştirakçilerince rayiç veya emsal bedele uy
gun olarak yeni kira bedeli ve şartlar tespit edilerek» 
diyor. Bu kuruluşlar kirayı, rayiç veya emsal bedele 
göre tespit edecekler. Etrafa bakacaklar bunun ra
yici nedir, bunun gibi binalar kaça kiraya veriliyor 
diye, ona göre tespit edıip verecek. Onun çok üze
rinde verirse, elbette o da insafsızlık olur. Belki de 
onun biraz daha.altında tutacaklardır. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, Devletin adaletsizlik yapacağını kesinlikle 
düşünmüyoruz. 

BAŞKAN — Evet. Ancak, bugüne kadar adalet
sizlik tersine işlemiş. 5 lira, 10 lira, 50 lira gibi kira
ya verilmiş ve hatta bazı misalleri olmuştur ki, kira
cı üstelik Vakıftan para almıştır. Yani Vakıflar ki
racılarına 'karşı borçlu çıkmıştır; bunlara saysınlar. 

EMEKLİ AMtRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
{Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, başta Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunun
da yaptığımız düzenlemeye paralel bir madde getir
dik diye arz etmiştim, bu orada yok; onu hatırlat
mak için söyledim. 

BAŞKAN — Orada yok, ama Çocuk Esirgeme Ku
rumunda da bugüne kadar bir şey çıkmadı. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Çıkmadı. Kal
dı ki, buyurduğunuz gibi 'Danışma Meclisinden geçti 
ve buraya gelinceye kadar birçok hukukçular göz
den geçirdiler. 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı?. 
Buyurun. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Buradaki 30 

günlük süre, bu kadar çok kiracının kira mukave
lelerini yeniden yapmaya yetecek midir?. 
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BAŞKAN — Esasen yeni kira sözleşmelerini altı 
ay içinde yapacaklar. Altı ay içinde yapmazsa, 30 
günlük süre içerisinde 'kiracının yeni kira bedeli ve 
şartlar üzerinden kira sözleşmesini yapmaya hakkı 
var. Böylece toplam süre yedi aya çıkıyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, yedi ay 
içinde olacak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımını takip eden 

aybaşında yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde s/z almak is
teyen var mı?. Yok. 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

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

Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler..-. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GALİP YİĞİTGÜDEN (Vakıflar Genel Müdürü) 
— Sayın Cumhurbaşkanım, 100 yıldır ve belki de da
ha fazla süreden beri kamu vicdanını sızlatan ve bü
tün varlığını milletinin hizmetine vakfetmiş insanla
rın ruhları, bugün kabul ettiğimiz kanunla huzur bu
lacak ve bundan dolayı devamlı olarak bu kanunu 
bekleyen milletimiz de 'huzur bulacaktır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bu kanunla güç kaza
nacak ve kendisinden beklenen hizmeti daha iyi yön
lendirecek ve Hazineden isteyeceği parayı da asgariye 
indirecek, belki de 'hiç almayacaktır. 

Arz ederim. 
Sağolun. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. İlgililerine ve 

milletimize hayı/iı olsun. 
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3. — Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonlu
ğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Va
tani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlclıması 
Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/691; 
M. G. Konseyi : 1/576) (D. Meclisi S. Sayısı : 480; 
M. G. Konseyi S. Sayısı: 649) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin üçüncü sırasına ge
çiyoruz. 

Üçüncü sırada; Dünya, Olimpiyat ve Avrupa 
Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ai
lelerine Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağ
lanması Hakkında Kanun Tasarısının Danışma' Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi iBütçe - Plan Komisyonu Raporu yer almaktadır. 

Bu rapor, 649 şıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Bütçe - Plan Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakan 

ve ilgililer yerlerini aldılar. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. 

Göz almak isteyen var mı?. 
'Buyurunuz. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, Anayasamızın 59 uncu maddesinin son 
cümlesini izninizle okuyorum : «Devlet başarılı spor
cuyu korur.» Bu cümle, bundan evvelki 1961 Anaya
samızda ve hatta 1923 Anayasamızda da vardı. 

Bir taraftan Anayasamızda bu kesun ve açık 
hüküm varken, öbür taraftan da bir Balkan Şam
piyonasında bir parça hayatiyet gösteren sporcuyu 
baştacı yaparken, dünya şampiyonu olmuş bir spor
cunun eşinin , el açmış olmasını görmek Anayasaya 
aykırıdır. 

Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyetinde bu mad
denin gereğini bir kanunla koruma yolunda ilk tasarı 
huzurlarınıza gelmiş bulunmaktadır. 

Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu sporcu
larımıza verilecek aylık, (bu kanunda muhteviyatı 
biraz sonra okunacak) Vatanî Hizmet Tertibinden 
ödenecek aylığın tutarında olacaktır. Başlangıçta mü-
tevazi bir ücrettir; ama küçük bir kanun olmasına 
rağmen en azından başarılı sporcuya, yanında, Dev
letin varlığını hissettirecek çok anlamlı bir kanundur. 
Bunun sporcuya verilecek miktarı, 1984 yılı için 

(1) 649 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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20 403 ölümü halinde eşine 15 30Û lira olacaktır. Kat 
sayı 39 olursa sporcu için 23 400 lira, eşi için ise, 
17 550 lira olacaktır. 

Halen bundan yararlanacak olanlar (ki halen 
mevcut olanlara da teşmil edilecektir) 43 kişi ola
caktır. Bunlardan 21'i olimpiyat şampiyonu, 13'ü 
Dünya şampiyonu, 9'u da Avrupa şampiyonudur. Bu 
kişilerden 37'si hayattadır, 6'sı vefat ettiği için aylık 
eşlerine bağlanacaktır. Bundan sonra başarılı olanlar, 
biraz sonra huzurunuzda okunacak şartlarla bundan 
yararlanacaktır. 

Komisyonumuz bunda sadece bir değişiklik yaptı. 
Metin huzurunuza «Şeref Aylığı» olarak gelmişti, biz 
buna «Vatanî Hizmet Tertibi» ibaresini ekledik. Ne
deni de şeref aylığı Vergi Kanunlarımıza göre vergi
den muaf değildir. Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref 
Aylığı dersek, İstiklâl Harbi gazilerine verdiğimiz 
gibi, vergiden muaf olacaktır. Biraz evvel okuduğu
muz miktarın net olarak ellerine geçmesini hedef al
dık. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Bu husus amatörlüğe aykırı değil 

mi? 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI VECDİ ÖZGÜL 

— Sayın Cumhurbaşkanım, amatörlüğe aykırı değil; 
çünkü normal olarak sporcuya aylık, sporu bıraktık
tan ve 40 yaşından sonra başlıyor. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Yani, spor yaparken değil. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI VECDİ ÖZGÜL 

— Değil efendim, 40 yaşından sonra başlıyor. 
BAŞKAN — O zaman mesele yok. Ben sporcu 

bir şampiyonluk aldığında hemen maaş bağlanacak 
zannettim. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, sorduğunuz husus metnin teferruatında 
var. Ben vaktinizi almamak için uzun uzun izah et
medim. Maaş sporcuya 40 yaşından sonra bağlana
cak efendim. 

BAŞKAN — Kanun tasarısının tümü üzerinde 
başka söz almak isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Bakan. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI VECDİ ÖZGÜL 

— Sayın Cumhurbaşkanım, müsaade buyurursanız 
bir iki kelimeyle ben de Gençlik ve Spor Bakanlığı
nın görüşlerini sunmak istiyorum. 

Tasarı Yüksek Konseyin tasviplerine mazhar ol
duğu takdirde, ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil 
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etme imkânını bulmuş sporcularımıza gerçekten çok 
mütevazi ölçüde bir yardım sağlanmış olacaktır. Esa
sında bugünkü statüde bu desteğe mazhar olacak ki
şilerin büyük bir kısmı güreşçilerdir. Güreşçilerimizin 
ekonomik koşullarını bitiyorsunuz. Bu nedenle eko-

"homik yönüyle bunların ıztırabını önlemeyi düşünü
yoruz. Yasal konuyu, özellikle Anayasamızın hük
münü Sayın Komisyon Başkanı gayet güzel belirtti
ler. Bunun dışında sosyal ve bir de teşvik yönü kuv
vetli. Esasında, Anayasamızın bu hükmünden cesaret 
alarak, bazı yasal düzenlemeler Bakanlığımızca yapıl
mıştır. Bunlar kademeler halinde huzurunuza gelecek
tir. Büyük bir çoğunluğu Bakanlık Teşkilat Tasarısın
da mevcuttur, öngördüğümüz destekler, başarılı 
sporcularımızı ortaokul, lise çağında yatılı olarak 
okutmak olanaklarını sağlamak ve toplu olarak bir 
yerde bulundurmak suretiyle bunlıan aynı zamanda 
spor dallarında eğitmektir. 

Bunun dışında, hiçbir güvencesi olmayan sporcu
lara, hiçbir sağlık ve sosyal kuruma bağlı olmayan 
sporculara sağlık yardımı yapmak gibi bazı çalışma
larımız var; bunlar zamanla arz edilecektir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Takım halinde birincilik alanlara 
da bu maaş verilecek mi? Mesela futbol takımı ya
hut da basketbol, takımı şampiyonluk aldı; onların 
hepsine ayrı ayrı mı maaş bağlanacak? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, birlikte çalışmamızda, «Bir Erman, bir 
Efe hem 15 milyon alıyorlar, hem de bunu mu alı
yorlar» diye sorduğumda, cevap olarak; «keşke dün
ya şampiyonu olsalar da versek» dediler. Alacaklar 
efendim. 

BAŞKAN — Hayır, ferdî halde anladım da, takım 
halindeyken müsabaka esnasında bunların biri çıkı
yor, biri giriyor, basketbolda bunlar 6 kişidir. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 12 kişiliktir bir 
basketbol takımı, 12 kişinin hepsi de yararlanacak 
efendim. .,. • 

BAŞKAN — Futbol takımı da 11 kişidir, ama 
müsabakaya giderlerken 18 kişi birden gider. Biri yo-
.rulunca, oyuna yedeklerden biri girer veya oyuncu 
sakatlanmıştır, gene yedeklerden biri oyuna girer? 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI VECDİ ÖZGÜL 
— Sayın Cumhurbaşkanım, Her takımın belirli öl
çüleri vardır. Mesela, basketbolda rakam 12'dir, fut
bolda zannederim rakam 13'tür; bir de kaleci, iki tane 
oyunca değiştirme hakları vardır. 

BAŞKAN — Takım halinde olunca biraz garibi
me gitti. Ferdî alabilir, anladım; boks, güreş, tek -
vando, kılıç, yüksek atlama, manialı koşu, sırıkla at
lama ve diğerleri; fakat ötekilerde biraz garibime 
gitti. 

Neyse maddeler okunduğunda bunlar üzerinde 
tekrar duracağız. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI VECDİ ÖZGÜL 
— Sayın Cumhurbaşkanım, takım halinde birinci ola
bilmek çok büyük bir mesela ve büyük bir problem 
bunun uluslararasındaki imtiyazları, yankılan... 

BAŞKAN — İyi, ama bu sefer işin içine bunların 
antrenörleri de girer, 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI VECDİ ÖZGÜL 
— Antrenörlerine yok efendim. 

BAŞKAN — Tabiî onlar da girecek, yetiştiricileri 
girecek, 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bunlar 
profesyonel değil mi efendim? 

BAŞKAN — Profesyonel tabiî onlar. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI VECDİ ÖZGÜL 

— Bizde yalnız futbolda var profesyonellik, bunlar 
da bu kanunun dışında efendim. 

BAŞKAN — «Futbol dahil» dediniz de onun için 
soruyorum. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) —• Amatör fut
bol takımı olabilir efendim. 

BAŞKAN — Amatör olursa? 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Amatör 

olmak kaydıyla olabilir efendim. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI VECDİ ÖZGÜL 

— Zaten öbürleri dahil değil efendim. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Onlar 

milyarlarla oynuyorlar. 
BAŞKAN — Tabiî. 
Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı? 

Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum : 
Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazan
mış Sporculara ve Bunların Ailelerine Vatanî Hizmet 

Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında 
Kanun Tasarısı 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Türk vatan

daşlarının spora özendirilmesi; Uluslararası düzeyde 
üstün başarı kazanan Türk sporcularına şeref aylığı 
verilmesi ve ölümleri halinde aile fertlerine aylık bağ
lanmasıdır. 

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

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kartun; büyüklerarası Olimpi

yat oyunlarında, Dünyâ ve Avrupa şampiyonalarında 
ferdî veya takım halinde şampiyonluk kazanan ama
tör Türk sporcularına Vatanî Hizmet Tertibinden 
Şeref Aylığı verilmesinde bunların ölümleri halinde 
aile fertlerine aylık bağlanmasında uygulanacak usul 
ve esasları gösteren hükümleri kapsar. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? 

Maddede «amatör» diye belirtilmiş zaten değil 
mi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet efendim. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, 
Amerika kıtasında bir müsabaka yapılmış ve biz de 
katılmış isek ne olacak? Maddeye yalnız Avrupa 
Şampiyonları diye yazıilmış yahut müsabaka Afri
ka kıtasında yapılmış olsa ne olacak? 

BAŞKAN — Avrupa ülkesi olduğumuz için öyle 
yazılmış. Afrika olduğu zaman müsabakalar Afrika
lılar arasında, Asya'da ise Asyalılar arasında yapılı
yor. Avrupa'da Avrupalılar arasında yapılıyor, Öy
le değil mi? v 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI VECDİ ÖZGÜL 
— Sayın Cumhurbaşkanım, maddeye «Avrupa» keli
mesi konmasının sebebi, biz normal olarak bütün. 
spor faaliyetlerimizde kıta çapında Avrupayla katılı
yoruz. Bir de birçok spor dalında Avrupa çapında 
başarıya ulaşmakla aşağı yukarı dünya çapında ba
şarıya ulaşmak aynı ölçüde olduğu için böyle yazıl
dı efendim. 
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ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Diğer kıtalar 
unutulmuş olmasın diye söyledim efendim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI VECDİ ÖZGÜL 
— Değil efendim, mesela, biz bir Afrika veya bir 
Asya, bir Akdeniz Oyunlarını bunun için yeterli bir 
kıstas kabul etmiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Akdeniz Oyunlarına da giriyoruz 
ama, orada'dereceler çok düşüktür. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI VECDİ ÖZGÜL 
— Onu kabul etmiyoruz efendim, çünkü ölçüler yük
sek değil. Mesela bir Asya Olimpiyadına çağrılsak, 
bu da bunun ölçüleri içinde değil. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — O zaman 
«Dünya Olimpiyat Oyunları» demek lazım. Burada 
«Olimpiyat oyunlarında» dediğimiz zaman Akdeniz 
Olimpiyatları da bunun içine girer. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI VECDİ ÖZGÜL 
- - Efendim, Olimpiyatlarla ilgili olmuyor, resmî adı 
Akdeniz Oyunlarıdır. 

BAŞKAN — «Amaç» maddesinde, yani 1 inci 
maddede, «şeref aylığı», yani' «başarı kazanan Türk 
sporcularına şeref aylığı verilmesi» denmiş. 2 nci mad
dede ise, «Türk sporcularına Vatanî Hizmet Terti
binden Şeref Aylığı verilmesinde» denmiş ki, ikisi 
arasında fark var. Acaba «Vatanî Hizmet Tertibin
den» kelimelerini kullanalım mı? Yalnız «şeref aylı
ğı» diye yazsak ne olur? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, vergi problemi var. 

BAŞKAN — Vergisi düşünülerek ona göre mik
tarı biraz fazla tutulur. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, o zaman kanun tasarısının yapısını tümüy
le değiştirmek lazım. Çünkü 3 üncü maddede Vata
nî Hizmet Tertibinden Aylık verilmesiyle ilgili ka
nuna atıf var. Onun için tasarının yapısını tümüyle 
değiştirmek lazım; ama konunun aceleliği de vardı. 
Ancak 1 inci maddeye «şeref aylığı» kelimelerinden 
evvel «Vatanî Hizmet Tertibinden» ibaresinin ilave
sinde de yarar var. 

BAŞKAN — Bizim Vatanî Hizmet Tertibinden 
aylık bağladığımız kimler? Bir İstiklal Harbi gazileri 
değil mi? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O kadar 
efendim. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır, huzu
rumuza tek tek olmak üzere 8-10 tane getirdik efen-
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dim. Her sene 5 - 6 tane geliyor efendim; Rusya'ya 
karşı hizmet görmüş vesaire diye. 

İstiklal Harbinden olanlar 1005 sayılı Kanunla 
toptan bir kerede çıktı, yoksa tek tek çok geliyor hu
zurunuza. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI VECDİ ÖZGÜL 
— Sayın Cumhurbaşkanım, bir de Vatanî Hizmet 
Tertibiyle ilgili kanunda belirli bir barem var. O ba
rem aynen buraya intikal ettirilmiştir. O kanundan 
irtibatı kesilirse, yeni bir barem düşünmek gereke
cek. O nedenle bütünüyle bakanlıklar arası yaptığı
mız koordinasyonlarda ona bağlamakta yarar görül
dü. 

BAŞKAN — Tamam; ama 3 üncü madde zaten 
Danışma Meclisinin kabul ettiği madde. Danışma 
Meclisi de zaten «şeref aylığı», diye kabul etmiş «Va
tanî Hizmet Tertibi» dememiş ki. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Efendim, 3 
üncü madde metnini okursanız orada «2150 sayılı 
Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Alanların» diye, o 
kanuna atıf var. 

BAŞKAN — 1 inci maddeyi oylamıştık, ancak 
bu durumda 1 inci maddeye dönmemiz lazım. 

Buyurun Sayın Kumcuoğlu. 
ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 

Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, buradaki «Va
tanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı» bağlanması ta 
birindeki «Vatanî Hizmet Tertibinden» kelimelerinin 
tasarı başlığında yeralması herhangi bir şekilde siz
leri rahatsız ediyor ise, bu durumda «Şeref Aylığı» ke
limesi bırakılabilir, 3 üncü madde dışında Vatanî Hiz
met Tertibine atıfta bulunmayız. Yalnız, 3 üncü mad
dede, «Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Alanların Ay
lıklarının Yükseltilmesi Hakkında Kanun Hükümle
rine göre aylık bağlanır» deniliyor. Bunları da zabıt
lara geçirecek bir şekilde bu 3 üncü madde tedvin 
edilirken (özür dilerim) vergiden muafiyet amacını da 
içinde taşıdığını ifade edersek herhangi bir şekilde, 
'Sayın Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı, biz veya Za
tı âliniz tarafından, o zaman kanunlaşmadaki zalbıt 
amaca uygun yorumlanacağı için, biz vergiden muaf 
şeklinde yorumlarız efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Hayır, başlıkta «Vatanî Hizmet Ter

tibinden» demesek de yalnız «Şeref Aylığı Bağlan
ması Hakkında Kanun Tasarısı» desek ve zaten 3 
üncü maddede de «15.6.1978 tarih ve 2150 sayılı 

11 , 10, * 1983 0 : 3 

Vatanî Hizmet Tertibimden Aylık Alanların Aylıkları
nın Yükseltilmesi Hakkında Kanun Hükümlerine gö
re aylık bağlanır» dendiğine göre mesele kalmaz. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bir de bu ko
nuşmalar ışığında zaten mesele kalmıyor efendim. 
Yani zabıtlara verginin dışında tutmak için bunları 
yazdığımız ifade etmiş olduğumuzdan, gerek kalmadı 
efendim. Yani bu konuşmalar da zapta geçtiğine göre 
gerek kalmadı. 

BAŞKAN — O zaman tekrar 1 inci maddeyi ve 
başlığı tekriri müzakereye koyuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Başlık şöyleydi : «Dünya, Olimpiyat ve Avrupa 
Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ai
lelerine Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağ
lanması Hakkında Kanun Tasarısı» 

Yenlisi şöyle olacak «Dünya, Olimpiyat ve Av
rupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunla
rın Ailelerine Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Ka
nun Tasarısı» 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, «Şeref Aylığı» diye yazılmasına bile ge
rek yok. «Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Ka
nun Tasarısı» diyelim. 

BAŞKAN— Evet, o zaman «Aylık Bağlanması» 
olsun. Yani, Danışma Meclisinden gelen metinde ol
duğu gibi yazılacak. 

Yeni şekliyle başlığı okutuyorum : 
«Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Ka

zanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağ
lanması Hakkında Kanun Tasarısı» 

BAŞKAN — O zaman 1 inci maddenin ikinci 
satırındaki «şeref aylığı verilmesi» ibaresi silinecek, 
«kazanan Türk sporcularına ve ölümleri halinde aile 
fertlerine aylık bağlanmasıdır» kalacak. Çünkü, mad-, 
denin sonundaki «aylık bağlanması» tabiri hem «Türk 
sporcularına» hem de «a'ile fertlerine» tabirlerini kap
sar. 

1 inci maddenin içindeki «şeref aylığı verilmesi» 
kısmı silinmiş olarak maddeyi oylarınıza sunuyorum . 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi bir daha okutuyorum : 
«Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun; büyüklerarası Olimpi

yat oyunlarında, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında 
ferdî veya takım halinde şampiyonluk kazanan ama
tör Türk sporcularına Vatanî Hizmet Tertibinden Şe-
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ref Aylığı verilmesinde, bunların ölümleri hallinde aile I 
fertlerine aylık bağlanmasında uygulanacak usul ve 
esasları gösteren hükümleri kapsar.» 

BAŞKAN — Şimdi 1 inci madde ve başlıkla da pa
raleli ik sağlamak için «Vatanî Hizmet Tertibinden 
Şeref Aylığı verilmesinde» kelimelerini silip madde
yi «kazanan amatör Türk sporcularına, bunların 
ölümleri 'halinde aile fertlerine aylık bağlanmasında 
uygulanacak usul ve esasları gösteren hükümleri kap
sar» sekimde düzeltelim. 

2 nci madde üzerinde başka söz isteyen var mı? 
Yoktur. 

Maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : 1 
Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Şeref aylığı ve aylık bağlanması I 
MADDE 3. — Bu Kanun kapsamına giren spor

culara, kırk yaşını doldurdukları tarihte başlamak üze
re şeref aylığı; bunların ölümleri halinde, 5 inci mad
dedeki şartları haiz olmaları kaydıyla aile fertlerine, 
15.6.1978 tarih ve 2150 sayılı Vatanî Hizmet Terti
binden Aylık Alanların Aylıklarının Yükseltilmesi 
Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık bağlanır. 

BAŞKAN — Kenar ıbaşlığı, «Şeref aylığı ve» ke
limeleri çıkartılarak, «Aylık bağlanması» şeklinde 
olacak. Talbiî metnin içindeki «şeref aylığı» ibaresi 
de çıkarılacak. 

3 üncü maddeyi kenar başlığı ile birlikte tekrar 
okutuyorum. I 

«Aylık bağlanması I 
MADDE 3. - ' -Bu Kanun kapsamına giren spor

culara, kırk yaşını doldurdukları tarihte başlamak 
üzere; (bunların ölümleri halinde, 5 inci maddedeki 
şartları haiz olmaları kaydıyla aile fertlerine, 15.6.1978 
tarih ve 21150 sayılı Vatanî Hizmet Tertibinden Ay
lık Alanların Aylıklarının Yükseltilmesi Hakkında 
Kanun hükümlerine göre aylık bağlanır.» 

•BAŞKAN — Buradan kastımız, bunların vergiden 
muaf olmaları bakımından, 15.6.19718 tarih ve 2150 J 
sayılı Kanuna atıf yaptık, değil mi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ RÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Onlara nasıl bağlanıyorsa, bunlara I 
da bu Kanuna göre öyle 'bağlanacak. I 

,3 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var mı? j 
Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kaibul edilmiştir, J 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
Daha önce aylık bağlanması 
MADDE 4. — Şampiyon sporcunun kırk yaşını 

doldurmadan önce çalışma gücünün yüzde otuzbeşi-
ni kaybetmesi halinde aylık, bu durumun meydana 
geldiği tarihten itibaren bağlanır. Kaybedilen çalışma 
gücünün tespit edilmesinde TC Emekli Sandığı Ka
nununun malullük hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

5 inci maddeyi okutuyorum. 
ölüm halinde aylık bağlanması 
MADDE 5. — Şampiyon sporcuların ölümleri ha

linde, ölüm tarihini izleyen aybaşından başlamak üze
re ve muhtaç olmaları kaydıyla : 

a) Evlenmemiş karısına yaşadığı sürece, 
b) 118 yaşını bitirmemiş veya ortaöğretime devam 

etmekte ise 2IQ, yükseköğretime devam etmekte ise 25 
yaşını doldurmamış erkek çocuklarına bu durumları 
süresince, 

c) Evli bulunmayan kız çocuklarına evleninceye 
kadar devam etmek üzere, 

d) 65 yaşını doldurmuş 'ba'basına veya dul ana
sına, 

Aylık 'bağlanır. 
(BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. 
Buyurun efendim. 
ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 

Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, ileride her
hangi bir ihtilafa meydan vermemek için, sırf zabıt
lara geçsin diye, 5 inci maddenin (a) fıkrasında ge
çen «evlenmemiş karısına» ibaresinin, «öldüğü ta
rihte evlilik bağı ile bağlı olduğu karısı» olarak anla
şılmasını uygun olacağı maruzatımı arz etmekte fay
da görüyorum. Yani, «daha önce boşanmış karısına» 
değil de, «ölüm tarihinde evlilik 'bağı ile bağlı olmuş; 
fakat bilahara evlenmemiş karısına» diye anlaşılması 
gerekir. 

BAŞKAN — Öyle olması lazım. 
öbür türlü de anlaşılabilir mi bu? 
ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 

Temsilcisi) — Bana öyle geldi, özür dilerim efendim. 
BAŞKAN — Çünkü boşanmışsa, karısı olma vas

fı kalkmıştır; ona artık karısı denmez. 
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EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET ı 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hatayı asıl I 
başka yerde yapmışız efendim; «evlenmemiş karısı- I 
na» değil, «evlenmemiş eşine» demek lazım. Çünkü, I 
sporcu yalnız erkek olmaz, kadın da olur. I 

BAŞKAN — Evet, Öyle demek lazım. Kocaya I 
bağlanması ayıptır da, onun için öyle denmiş her- I 
halde. 

ERTUGRUL KUMÜUOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Sayın Amiralimin bu noktayı nazarı- I 
na katılıyorum; ama bizim şimdiye kadar düzenle
melerimizde hep karı'larınadır. Yani kadının ekono- I 
mik 'bakımdan himayeye muhtaç olduğu noktasından I 
hareket edilir efendim. Karının ölümü halinde erkeğe 
geçen "maaş 'hali herhalde yoktur. I 

BAŞKAN — Yoktur, kocası nasıl olsa bir işte I 
çalışıyordur, karısı yalnız kalmıştır, ona bağlansın di- I 
yer hep öyledir. 

ERTUĞRUL KOMCUOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Ama takdir yine sizin efendim, Sayın I 
Amiralimin 'buyurduğu gibi «eşine» diye de yazıla- I 
bilir. 

EMEKLt AMtRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe > Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur- I 
ibaşkanım, maddenin giriş cümlesiyle muhtaç olmak 
kaydı mutlaka aranıyor. Eşine aylık otomatikman 
bağlanmıyor, «muhtaç olmak kaydı» olunca bağla
nıyor, I 

BAŞKAN —ı O zaman doğru, «eşine» demek la- I 
zım. I 

5 inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Yoktur. 

Maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum. I 
Kabul edenler... Etmeyenler...- Kabul edilmiştir. I 

Geçici maddeyi okutuyorum. 
Kanundan yararlanacaklar I 
ıGEÇÎCÎ MADDE — Bu Kanunun yayımlanma

sından önce bu Kanunda belirtilen şampiynolukları 
kazanmış olan şampiyonlar ile, ölmüş olanların be
şinci maddede belirtilen aileleri de bu Kanunda ve
rilen haklardan yararlanırlar. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

-Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kfbul edenler... | 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

€ nci maddeyi okutuyorum. 
Yürürlük 
MADDE 6. — Bu Kanun, yayınımı izleyen ay

başından geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. I 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler.,. 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir, 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak is

teyen?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum, Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun. 
GENÇLÎKVE SPOR BAKANI VECDİ ÖZ

GÜL — Çok teşekkür ederiz Sayın Cumhurbaşka
nım, sağolun. 

4. — Yükseköğretim Personel Kanunu Tasarısı
nın Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Mil
lî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (D. Meclisi : 1/743; M. G. Konseyi : 1/577) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 548; M, G. Konseyi S. Sa
yın •': 674) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin dördüncü sırasına 
geçiyoruz. 

Dördüncü sırada, Yükseköğretim Personel Ka
nunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve M i Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu yer almaktadır. 

Bu rapor, 674 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Bütçe - Plan Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık 

temsilcileri yerlerini almışlardır. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum. 
Söz almak isteyen var mı? Yoktur, 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum. 

Yükseköğretim Personel Kanunu Tasana 
Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, 4.11.1981 ta

rih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer 
alan öğretim elemanları tanımına giren personeli sı
nıflandırmak, aylıklarını ve ek göstergelerini düzenle
mek, derece yükseltilmesi ve kademe ilerlemesinin şe-

(1) 674 S. Saydı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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kil ve şartları ite, sosyal haklardan yararlanma, ek 
ders ücreti, üniversite, idarî görev ve geliştirme öde
neklerinin miktarını tespit etmek, emekli ve yabancı 
eğitim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılma usul 
ve esaslarını belirlemektir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum. 
Kapsam 
(MADDE 2. — Bu Kanun, 4,M.19®1 tarih ve 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi üniversite öğre
tim elemanlarının aylık, ödenek ve sair özlük hakla
rını kapsar. 

BAŞKAN '— 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 

İMaddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
Öğretim elemanlarının sınıflandırılması 
MADDE 3. -r- Bu Kanuna tabi öğretim eleman

larının sınıfları ile başlangıç dereceleri aşağıda gös
terilmiştir. 

A) Öğretim üyeleri sınıfı: 
ıBu sınıf, profesörler, doçentler ve yardımcı do

çentlerden oluşur. 
a) Profesörler, profesör kadrosuna atandıkları 

tarihi izleyen aybaşından itibaren birinci derecenin, 
b) (Doçentler, doçent kadrosuna atandıkları tari

hi izleyen aybaşından itibaren üçüncü derecenin, 
c) Yardımcı doçentler, yardımcı doçent kadro

suna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren 
beşinci derecenin, 

tik kademe aylığını alırlar. 
Yukarıdaki (a), (b) ve (c) fıkralarına göre üst de

receye atananlar ,'bu dereceleri kazanılmış hak ola
rak aldıktan sonra geçirecekleri her yıl için bir kade
me ilerlemesinden yararlanırlar. 

B) (öğretim görevlileri ve okutmanlar sınıfı : 
Bu sınıf, öğretim görevlileri ile okutmanlardan 

oluşur. 
C) Öğretim yardımcıları sınıfı : 
Bu sınıf, araştırma görevlileri ile uzman, çevirici 

ve eğitim - öğretim planlamacılarından oluşur. 
öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yar

dımcılarının giriş dereceleri (657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun değişik 36 nci maddesinin «Ortak 

Hükümler» i ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece 
yükselmesine ilişkin hükümleri hariç) Devlet Memur
ları Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine 
ve süresine göre tespit edilecek kazanılmış hak aylık 
derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiy
le belirlenir. 

BAŞKAN — Burada, «(a), <b) ve (c) fıkralarına» 
denilmiş; «Fıkralarına» değil, «bentlerine» olacak. 

,Onu, «bentlerine» olarak değiştirelim. 
3 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Yok. 
3 üncü maddeyi bu değişiklikle birlikte oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
Öğretim elemanlarının görev aylıkları 
MADDE 4. — öğretim elemanlarının bu Kanu« 

nun 3 üncü maddesine göre tespit edilen görev aylık
ları kazanılmış hak teşkil etmeyip, aylık ödemelerine 
esas tutulur ve bu Kanun kapsamından çıkmaları 
halinde dikkate alınmaz. 

Öğretim üyelerinden 3 üncü maddenin (A) ben
dinde gösterilen kadrolara atandıkları tarihte kazanıl
mış hak aylık dereceleri; unvanları için öngörülen gi
riş derecelerinin üzerinde olanlar ile, bu kadrolara 
derece yükselmesi suretiyle ulaşanlar hakkında 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun, değişik 161 inci 
maddesi uygulanır ve kazanılmış hak aylıkları »baş
langıç derecelerinin ileri kademelerine gelenlerin ay
lıkları, bu kademeler üzerinden ödenir. Bunların ba
şarılı geçen hizmet süreleri, kazanılmış hak derece
lerinde kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değer
lendirilir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabu ledenler.., 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
Gösterge tablosu ve ek göstergeler 
(MADDE 5. — Üniversite öğretim elemanlarının 

aylıklarının hesaplanmasında, Devlet memurlarının 
aylıklarına esas olan gösterge tablosu ve katsayı dik
kate alınır. 

Aylıklarının hesalbında ayrıca, profesör kadrosu
na atananlar için 6Dİ0I, doçent kadrosuna atananlar 
için 5iQQ, yardımcı doçent kadrosuna atananlar için 
4Ö0J, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yar
dımcılarından 1 inci dereceden aylık alanlar için 400, 
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2 nci dereceden aylık atanlar için 3€JQ, diğer derece
lerden aylık alanlar için 20K> ek gösterge esas alınır. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yök. ' 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler.... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir, 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi, doçent 

kadrosuna atanma 

MADDE 6. — Yükseköğrenimini tamamladıktan 
sonra, hizmete girmeden önce veya hizmet sırasında 
yüksek lisans veya yükseköğrenim üstü uzmanlık öğ
renimi görenlere, bir kademe ilerlemesi; tıpta uz
manlık belgesi alanlara veya doktora yapanlara ve 
doçentlik unvanını alarak doçent kadrosuna atanan
lara bir derece yükselmesi uygulanır. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

IMaddeyi oylarınıza sunuyorum, Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'7 nei maddeyi okutuyorum. 
Derece yükseltilmesi 
MADDE 7. — öğretim elemanları; 
a) Yükselebilecekleri derecede aynı unvanlı boş 

bir kadronun bulunması, 
b) Derecesi içinde en az üç yıl b*lühmuş ve bu 

derecenin üçüncü kademe aylığım bir yü fiilen alınış 
olmaları, 

c) İBu süre içinde olumlu 'sicil almış bulunmaları, 
Şartıyla bir üst dereceye yükseltilebilirler. 
BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak İs

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum. 
Kademe ilerlemesi 
MADDE 8. — Öğretim elemanlarının kademe 

ilerlemesi, bulundukları kademede en az bir yıl ça
lışmış ve olumlu sicil ahnış olmalarına ve aynı dere
cede ilerlene'bilecek bir kademenin bulunmasına bağ
lıdır. 

Kademe ilerlemesi, ilgililerin hak kazandıkları ta
rihten geçerli olmak üzere yapılır. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yök. 

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

9 uncu maddeyi okutuyorum. 

Derece yükseltilmesi ve kademe ilerlemesinde 
onay makamı 

MADDE 9. — Derece yükseltilmesi ve kademe 
ilerlemesi, üniversite rektörünün onayı ile yapılır, 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum, Kabul edenler,^ 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. -

10 uncu maddeyi okutuyorum. 
Haklardan yararlanma 

f MADDE lıO, — Öğretim elemanları, 657 sayık 
Devlet Memurları Kanununun 187 - 213 üncü mad
deleri İle düzenlenen sosyal hak ve yardımlardan fay
dalanırlar. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

11 inci maddeyi okutuyorum. 
Ek ders ücreti 
MADDE 11. — Yükseköğretim Kanununun 36 

ncı maddesine göre haftalık okutulması mecburî ders 
yükü saati dışında kısmî statüde bulunanlar dahil, 
öğretim elemanlarına, görev unvanlarına göre Yük
seköğretim Kurulu tarafından belirlenecek mecburî 
ve isteğe bağlı olarak en çok 18 saate kadar vere
cekleri dersler için ek ders ücreti ödenir. 

Ek ders ücreti, aşağıdaki göstergelerin Devlet 
Memurları Kanununa göre aylıklar için belirlenen 
katsayı. ile çarpımından oluşur. 

Unvanı 

Profesör 
Doçent 
Yardımcı doçent 
Öğretim görevlisi 
Okutman 

Ek ders 
göstergesi 

15 
12 
10 
8 
8 

Yükseköğretim .kurumlarının kadrolarında olma~ 
yıp bu maddedeki unvanları taşıyanlardan ders saati 
başına görevlendirilenlere yukarıdaki ücret % 50 
fazlası ile ödenir. Bunların sosyal güvenlik kuruluş; 
larından almakta oldukları aylıklar bu şekilde gö^ 
revlendirilmeleri nedeni ile kesilmez. 

Her sınav dönemi için öğretim elemanlarına, tam 
ders yaptıkları son ayda okuttukları ek ders saati 
üzerinden ek ders ücreti ödenir. 

Müfredat programları uyarınca normal çatışma 
günlerinde çalışma saatinin bitimmdeh ve saat 17.00' 
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den sonra başlayan gece öğretimi ile hafta tatili, yarı j 
yıl veya yaz tatillerinde yapılan öğretimde ek ders 
ücreti % 25 zamlı olarak ödenir. Yaz ve yarı yıl 
tatillerinde yapılan öğretim için verilecek ek ders 
ücretinin hesabında ders yükü dikkate alınmaz. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Üniversite ödeneği -
MADDE 12. — Öğretim üyelerine almakta ol

dukları aylık tutarının (ek gösterge dahil) % 80'i, 
öğretim görevlileri' ve okutmanlara % '60'ı, öğretim 
yardımcılarına % 40'ı her ay üniversite ödeneği ola
rak ayrıca ödenir. Bu ödenek kısmî statüde görev 
yapanlara ödenmez. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz almak I 
isteyen?.. Yok. I 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... j 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
İdarî görev ödeneği 
MADDE 13. — Rektörlere, almakta oldukları 

aylık tutarının (ek gösterge dahil) % 50'si; rektör 
yardımcıları ve dekanlara % 20'si; dekan yardımcı
ları, enstitü ve yüksekokul müdürleri, konservatuvar 
müdürleri ile bölüm başkanlarına ı% 15'i; enstitü, 
yüksekokul ve konservatuvar müdür yardımcılarına 
% 10'u idarî görev ödeneği olarak ayrıca ödenir. 
Birden fazla idarî görevi bulunanlara idarî görev I 
ödeneklerinden en yüksek olanı verilir. I 

Bu Kanuna tabi olmayan kişiler arasından tayin 
olunan rektörlere, 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununa göre birinci derece memur son kademe ay- I 
lığı (en yüksek ek gösterge dahil) ile 'bunun bir katı 
tutarında ek ödemede bulunulur. Bu Kanunun 10 un- I 
cu maddesi hükümleri, bunlar hakkında da uygula
nır. Bunlardan emekli iken atananların emekli ay
lıklarının ödenmesine devam olunur, diğerleri genel I 
hükümlere göre T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum 
Geliştirme ödeneği 
MADDE 14. — Gelişmesinde güçlük çekilen ve 

özellikle kalkınmada öncelikli yörelerdeki yüksek
öğretim kurumlarının yeterli sayıda öğretim elemanı 

sağlanamayan fakülte, anabilim, anasanat, bilim ve 
sanat dallarında görevli öğretim elemanlarına, al
makta oldukları aylıkların (ek gösterge dahil) en faz
la % 50'si geliştirme ödeneği olarak ödenir. 

Geliştirme ödeneği verilecek yükseköğretim ku
rumlarının fakülte, anabilim, anasanat ve sanat bi
lim dalları, bu ödenekten yararlandırma süreleri ve 
oranları Yükseköğretim Kurulunun Millî Eğitim Ba
kanlığına teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu kararı ile 
tespit edilir. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz al
mak isteyen?.. 

Buyurun efendim. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Neden, 

«geliştirme ödeneği» ismini. koyduk buna efendim? 
BAŞKAN — Üniversite yeni kurulmuş, onun ge

liştirilmesi için. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Üniver

site değil de, öğretim elemanlarını teşvik için her
halde efendim. 

BAŞKAN — Evet teşvik özellikle kalkınmada 
öncelikli yörelerde çalıştırmak için. 

İHSAN DOĞRAMACI '(Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Gelişmesine yardım için efendim. 

BAŞKAN — Gelişmesinde güçlük çekilen ve 
özellikle kalkınmada öncelikli yörelerdeki yüksek
öğretim kuramlarının yeterli sayıda öğretim elema
nı sağlanamayan fakülte ve bilim dalları, dediğimize 
göre, hu bir teşvik oluyor. İstekle gitmesini teşvik 
ediyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Anla
dım da, «geliştirme» sözü daha çok insanlardan zi
yade müesseselere dönük bir laf da, oradan geldi 
aklıma. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜİÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Genel
kurmay Başkanım, çok haklısınız. Bütçe Kanununda 
öteden beri bu tabir geçtiği ve yerleşmiş 'bir tabir 
olduğu için burada da kullandık efendim. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde başka 
söz almak isteyen? Yok. 

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

15 inci maddeyi okutuyorum : 
Devlet könservatuvarlarının öğretim elemanları 
MADDE 15. — Yükseköğretim kurumlarının 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik ek geçici 
16 nci maddesinde unvanları belirtilen personeli, 
Yükseköğretim Kurulunun onayı, ile sözleşmeli ola
rak istihdam edilebilir. Bu elemanların sözleşme esas-
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lan, ödenebilecek ücretin üst şuurları ve sağlanacak 
sosyal yardımların neler olduğunu, Yükseköğretim Ku
rulunun önerisi, Maliye Bakanlığının görüşü üzeri
ne Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
Ya'bancı öğretim elemanlarına ödenecek ücretler 

MADDE 16, — 2547 sayılı Yükseköğretim Ka
nununun 34 üncü maddesine göre sözleşmeli olarak 
çalıştırılacak yabancı uyrakiu öğretim elemanlarına 
ödenecek ücret, Bakanlar Kurulunca belirlenecek 
esaslar dahilinde Yükseköğretim Kurulunca tespit 
edilir. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yok. 

Maddeyi oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. * 

17 nci maddeyi okutuyorum : 
Emekli öğretim elemanlarının sözleşmeli istihdamı 
MADDE 17. — Üniversiteler, ihtiyaç duydukları 

dallarda 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı veya 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre 65 yaşını 
doldurmak suretiyle emekli olmuş öğretim elemanla
rını emekli aylıkları kesilmeksizin ve yaş kaydı aran
maksızın sözleşme ile çalıştırabilirler. Bu gibilere 
ödenecek ücret Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas
lar dahilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından tes
pit edilir. 

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

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

18 inci maddeyi okutuyorum : 
Geçici görev 
MADDE 18. — öğretim elemanları ile tabi ol

dukları özel kanunlarda mani hüküm bulunmayan 
diğer kamu görevlileri, rektörün görüşü veya ilgili 
kuruluşun muvafakati ile yükseköğretim üst kuru
luşlarında her seferinde altı ayı geçmemek üzere ge
çici olarak görevlendirildbilirler. 

BAŞKAN — 1'8 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
B1LTEKİN ÖZDEMİR (Maliye Bakanlığı Tem

silcisi) — «Rektörün görüşü veya ilgili kuruluşun 
muvafakati» yerine «rektörün görüşü ye ügili kuru

luşun muvafakati» denirse daha uygun olur efen
dim. ^ 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜİÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Burada, «rek
törün görüşü» üniversite mensupları için; «ilgili ku
ruluşun» üniversitenin dışındaki kuruluşlar içindir. 
Aynı kişi için değil, başka başka. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler.. Etmeyenler..; Kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Diğer kurum mensuplarını ilgilendiren hükümler* 
MADDE 19. — Bu Kanım hükümleri, 7163 sayılı 

Kanunla kurulan Türkiye ve Orta Doğu Amme İda
resi Enstitüsü kadrosunda çalışan profesörler, öğrer 
tim ve araştırma mütehassısları (doçentler gibi), 
öğretim görevlileri okutmanlar ve asistanlar hakkın
da da uygulanır. 

Bu Enstitüde görevli asistanlar hakkında araştır
ma görevlisi ği'bi işlem yapılır. 

Bu Kanun hükümleri gereğince Yükseköğretim 
Kurulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu gereğin
ce de Üniversitelerarası Kurul tarafından alınan ka
rarlar bu enstitü mensuplarına da aynen uygulanır. 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

20 nci maddeyi okutuyorum : 
Uygulanacak diğer kanun hükümleri 
MADDE 20. — Bu Kanunda hüküm bulunma

yan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 
•657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uy
gulanır. 

'BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

21 inci maddeyi okutuyorum : 
Kaldırılan hükümler 
MADDE 21. — 25.6.1973 tarih ve 1765 .sayılı 

Üniversite Personel Kanunu üe bu Kanunda deği
şiklik yapan diğer kanun hükümleri yürürlükten kal
dırılmıştır. 

BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Me

murları Kanununa tabi öğretmenlerden 28.3.1983 ta-
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rih ve 2809 sayılı Kanunun geçici .3 üncü maddesi 
ile aynı Kanun kapsamına alınanlardan yükseköğ
renim kurumlarında istihdamına ihtiyaç duyulanla
rın bu Kanun hükümlerine göre intibakları, 30.6.1984 
tarihi itibariyle yapılır. 

BAŞKAN — Bu, Millî Eğitim Bakanlığından. 
nakledilenler değil mi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, Sayın 
Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Biz bunları bir sene uzattık, biliyor
sunuz. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Bir seneye kadar uzatıldı efendim. 

BAŞKAN — Ama yine bazı üniversitelerde hiç 
görev verilmeden boşta duranlar varmış. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Bunlar hiç ihtiyaç olmadığı bildirilen
lerle ilgilidir. Daha evvel programları yapılmıştı ve 
buna göre yerleştirilmiştir. Bunlar açıkta kalmışlar
dır. Fakat şu anda özellikle meslek yüksek okullarına 
yerleştirilmelerine gidildi. 

BAŞKAN — Şimdi boşta kalmadılar?.. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Boşta kalmadılar, ama ıstırapları bitme
di, hepsi Ankara'da bunların Bolu'da vesairede öyle 
bir sorun çıktı. 

BAŞKAN — Geçici 1 inci madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

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

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — Öğretim elemanlarına ve 

geçici 1 inci madde kapsamına girenlere bu Kanu
nun 12 nci maddesi uyarınca ödenecek üniversite öde
neğinin, 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 
değişik 16 ncı maddesi uyarınca halen ödenmekte 
olan iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük zammı ile 
tamgün ödeneği tutarından az olması halinde aradaki 
net fark, üniversite ödeneği bu miktara ulaşıncaya ka
dar, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın öde
nir. 

BAŞKAN — Geriye gitmesin diye?.. 
İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 

Başkanı) — Evet. 
BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz is

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

Etmeyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3. — öğretim elemanlarına bu 

Kanunun 5 inci maddesine göre verilecek ek göster
geleri, 31 . 12 . 1983 tarihinde yararlanmakta ol
dukları ek göstergelerden düşük olamaz. 

BAŞKAN — Geçici 3 üncü madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

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

Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 4. — 1 . 1 . 1984 tarihinde 

yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olanlar 
ile bu kurumların kadrola» ile ilişkileri devam eden, 
askerlik görevlerini yapmakta olan ve bu Kanun kap
samına giren öğretim elemanlarının intibakları, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca 
öğrenim niteliğine ve süresine göre (657 sayılı Ka
nunun değişik 36 ncı maddesinin «Ortak Hükümleri» 
ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi 
hariç) Başlayabilecekleri derece ve kademe esas alın
mak suretiyle bu Kanun ve Devlet Memurları Kanu
nuna göre rektörlüklerce (Geçici 1 inci madde kapsa
mına girenler hariç) üç ay içinde yapılır. 

İntibak sonucunda kazanılmış hak aylık derece
leri kadro derecelerinin üzerinde olanlara, kazanılmış 
hak aylıkları esas alınarak ödemede bulunulur. 

BAŞKAN — Geçici 4 üncü madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

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

Geçici madde 5*i okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 5. — Geçici 4 üncü madde 

hükmü saklı kalmak üzere bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce doçent kadrosuna atanmış bu
lunanların görev aylıkları, bir üst derecenin aynı ka
demesine yükseltilir. 

BAŞKAN — Geçici 5 inci madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

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

Geçici madde 6'yı okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 6. — 6 . 11 . 1981 tarihinde 

Boğaziçi Üniversitesi ile Ortadoğu Teknik Üniversi
tesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hüküm
lerine tabi olmadan çalışan öğretim elemanları dışın
da kalan personelden 657 sayılı Kanuna göre inti
baklarının yapılmasını istemeyerek, 1 . 1 . 1984 ta
rihinden itibaren 30 gün içinde müracaat edenlere, 

— 432 — 



M, G. Konseyi B: 170 

kıdem tazminatları ödenir ve~ kurumları ile ilişkileri 
kesilir. 

Bunlara ödenecek kıdem tazminatı, görevden ay
rıldıkları tarihteki kazanılmış hakları dikkate alına
rak hesaplanır. Ancak, bu şekilde hesaplanacak kı
dem tazminatının miktarı 30 . 9 , 1982 tarihinde hak 
kazanabilecekleri kıdem tazminatından fazla olamaz. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun yürürlüğe 
girdiği 6 . 11 . 1981 tarihi ile bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarih arasında görevden ayrılanlar hakkın
da da, görevden ayrıldıkları tarih dikkate alınarak 
yukarıdaki hükümler uygulanır. 

30 . 9 . 1982 tarihinden sonra görevden ayrılan
ların bu tarih ile görevden ayrıldıkları tarih arasında 
geçen hizmetleri, primlerinin ödenmesi kaydıyla 5C6 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak geçmiş 
sayılır. 

BAŞKAN — Geçici madde 6 üzerinde bir açık
lama yapar mısınız? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Bo
ğaziçi Üniversitesinde bulunan kişilerin statüleri dev
let memurları statüsüne ve Üniversite Personel Ka
nununa uygun değildi. Bunlara bir süre verdik, bu 
süre içinde buna uyun dedik. 

Atatürk Kültür Merkeziyle ilgili olarak bir başka 
husus da; aynı durumda olanlara, «Bir ay içinde bu
nu kabul etmezseniz; ayrılın, kıdem tazminatlarınızı 
alın» dedik. Binaenaleyh, bunlara da aynı hakkı ver
dik. Aynı hakkı verirken, onlarda olduğu gibi, bun
lara da; «1982'den sonra vazifede bulunsanız bile, 
1982'de hakettiğiniz kıdem tazminatını alabilirsiniz» 
dedik. 

Ancak, bir de bunların Sosyal Sigortalarla bağ
ları var; «Primini ödemişseniz, Sosyal Sigortalar
dan ayrıldığınız tarihe kadar olan haktan istifade ede
bilirsiniz; kıdem tazminatından edemezsiniz, ama 
bunda edersiniz» dedik. 

BAŞKAN — Geçici madde 6 üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Geçici madde 7'yi okaıtuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 7. — 4 . 11 . 1981 tarih ve 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24.9.1982 
tarih ve 2708 sayılı Kanun ile değişik geçici 23 üncü 
maddesinde belirtilen ve sözleşmeli olarak çalıştırılan 
öğretim elemanları ile idarî personel 30 . 9 . 1984 
tarihine kadar sahip oldukları statü içinde çalıştırı
lırlar. Bu tarihten sonra genel hükümlere tabi olur
lar. 

BAŞKAN — Geçici 7 nci madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı? Yok. 

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

Geçici madde 8'i okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 8. — İlgili kanunda gerekli 

değişiklik yapılıncaya kadar, Yükseköğretim Kurulu 
üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeleri, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 187-213 
üncü maddeleri ile düzenlenen sosyal haklardan ya
rarlanırlar. 

Ancak, bu üyelerden T. C. Emekli Sandığı ile Sos
yal Sigortalar Kurumundan emekli olanlar bu kuru
luşlarca ?ynı sosyal haklardan ayrıca yararlandırıl
mazlar. 

BAŞKAN — «Sosyal haklardan ayrıca yararlan
dırılmazlar» deniyor; yoksa maaşını almaya devam 
eder?.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkam) — Parasal olarak 
bir tek yakacak yardımı var; diğerleri tedavi hakkı, 
aile yardımı vesaire efendim. 

BAŞKAN — Geçici 8 inci madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı? Yok. 

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

Yürürlük 
MADDE 22. — Bu Kanunun; 
a) Geçici 7 nci maddesi hükümleri; 30.9.1983 

tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
b) Geçici 8 inci maddesi ile atıfta bulunulan 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 20(8 - 210 
uncu maddelerine ilişkin hükümleri yayımı tarihinde, 

c) Diğer hükümleri 1 . 1 . 1984 tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 23. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 

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

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeynler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, vakit geciktiğinden bilahara tespit edi
lecek gün ve saatte toplanmak üzere birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma Saati : 19.14 
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E — KANUN, TASARİ VE TEKLİFLER! 

1. — Karayolları Trafik Kanunu Tasarısının Da
nışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Gü
venlik Konseyi İçişleri Komisyonu Raporu. (D. Mec
lisi : 1/116; M. G. Konseyi : 1/593) (D. Meclisi S. 
Sayısı : 397; M.G. Konseyi S. Sayısı : 678) 

2. — 18.5.1955 Tarihli ve 6570 Sayılı Gayrimen
kul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin Danışma Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 
2/120); M. G. Konseyi : 2/148) (D. Meclisi S. Sa
yısı s 555; M. G. Konseyi S. Sayısı : 685) 

3. — Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonla-
ğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Va
tanî Hizmet (Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması 
Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/691; 
M. G. Konseyi : 1/576) (D. Meclisi S. Sayısı : 480; 
M. G. Konseyi S. Sayısı : 649) 

4. — Yükseköğretim Personel Kanunu Tasarısı
nın Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Ra

poru. (D. Meclisi : 1/743; M. G. Konseyi : 1/577) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 548; M. G.- Konseyi S. Sa
yısı : 674) 

5. — Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu 
Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Met
ni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu 
Raporu. (D. Meclisi: 1/576; M. G. Konseyi: 1/585) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 350; M. G. Konseyi S. Sayı
sı: 676) 

6. — 5.1.1961 Tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna Ba
zı Maddeler Eklenmesine' Dair Kanun Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi: 1/681; M. G. Konseyi: 1/594) (D. Meclisi 
S. Sayısı: 486; M. G. Konseyi S. Sayısı: 675) 

7. — 29.6.1956 Tarihli ve 6762 sayılı Türk Tka-. 
ret Kanununun 1264-üncü Maddesinin Üçüncü Fık
rası İle 1404 ve 1406 ncı Maddelerinin Değiştirilme
si Hakkında Kanun (Tasarısının Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konse>i 
İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi: 1/668; M 
G. Konseyi: 1/608) (D. Meclisi S. Sayısı: 411; M. G. 
Konseyi S. Sayısı: 686). 
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Danışma Meclisi Genel Kurulunun 27 Eylül 1983 tarihli 165 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
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rikli millî kuruluşlarımızdan Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, Türk Hava Kurumu ve Mazbut vakıflara 
ait gayrimenkul kiralarının bir defaya mahsus olmak üzere rayiç kiralar seviyelerine çıkartılması hakkında 
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G E R E K Ç E 

Bilindiği üzere yürürlükte bulanan 6570 sayılı Kanun hükümlerine ve 18.11.1964 tarihli Yargıtay İçti
hadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu kararına göre, belediye sınırları içindeki musakkaf taşınmazların kira 
bedelleri; başlangıçta, taraflar arasında serbestçe kararlaştırılmakta, ancak kira süresinin sonunda kirala
yan veya kiracı kira parasının artırılmasını veya uzatılmasını talep ettiği ve bu konuda anlaşmaya varama
dıkları takdirde, mahkemeye başvurmak suretiyle yeni dönem için kira parasının tespitini talep edebilmekte; 
mahkemece de kira parası, rayiç esas tutulmak suretiyle tespit edilmekte iken, Yargıtay Özel Dairesince 
benimsenen kararda endeks uygulamasına gidilmiştir. 

Anayasamızın 60 inci maddesine göre kurulmuş bulunan ve sigortalılar ile iştirakçilerden alınan prim, ke
senek ve karşılıklarla oluşan fonlarını en rantabl bir şekilde değerlendirmek için satın aldıkları rant binası 
gayrimenkulleri kiraya vererek değerlendiren T. C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, BAĞ - KUR 
ile, ecdadımızın tamamen sosyal amaçla yadigâr bıraktığı vakıf mallarını işletmek, onarmak ve korumak du
rumunda bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü ayrıca, yüz yılı aşkın bir süredir her türlü tabiî afet, yangın 
deprem gibi olaylarda halkımızın hatta zaman, zaman felâkete uğrayan diğer devletler felâketzedelerinin 
devamlı yanında kara gün dostu olarak yer alan Türkiye Kızılay Derneği; korunmaya muhtaç çocuklarımı
za, sıcak aile kucağını açan Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu ile Büyük Atatürk'ün «istikbâl Göklerdedir» 
emrine uygun olarak yıllardır Türk Havacılığına başarılı hizmet veren ve Ibu konuda genç nesil yetiştiren 
Türk Hava Kurumuna ait gayrimenkullerden elde edilen ve günümüz rayiç değerlerine nazaran bedava de
necek kadar düşük olan kiraların bir defaya mahsus olmak üzere yeniden tespit edilecek bedel ve şartlarla, 
değerlendirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. 

Bilindiği üzere T. C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve BAĞ - KUlR ülkemizin üç anasosyal 
güvenlik kuruluşu olup, memur, işçi ve esnafımız ile bunların aile bireylerine kısa ve uzun vadeli sigorta 
kollarında sosyal güvenlik sağlamaktadırlar. 

Bu kurumlar kendi kuruluş kanunları gereği fonlarının bir kısmını işletmek amacıyla sahip oldukları gay-
rimenkullerini en rantabl bir şekilde değerlendirmek durumundadırlar. 

Hal böyle iken anılan kurumlardan bazıları mülkiyetlerindeki rant binaları amortisman paylarını dahi 
karşılamayacak kadar az ücretlerle kiraya verilmiş bulunmasından zarar ediyor gerekçesi ile kiracılarına sa
tılarak el değiştirmelktedir. 

Ayrıca tamamen bir hayır kuruluşu olan Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu 
ve Türk Hava Kurumu da halkımızın kadirşinas bağışları ve diğer öz kaynaklarımdan elde edilen malî im
kânlarla sahip oldukları gayrirnenkullerinin akarlarıyla yapma durumunda bulundukları sosyal amaçlı görev
leri icabı büyük ihtiyaç içindedirler. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü ise bütçe gelirinin tamamına yakın bir kısmı (muayyen hizmetler için yapı
lan Hazine yardımı hariç) mazbut vakıf taşınmazların kira gelirlerinden oluşmaktadır. 

öte yandan, Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl daha fazla öğrenci yurdu ve imarethane açabiliyor, daha 
çok talebeye burs, âmâ ve muhtaçlara maaş verebiliyor, daha çok hastayı tedavi ettirebiliyor ve ecdat yadigârı 
tarihî eserlerin bakım ve onarımını yapabiliyor ise bütün bu sosyal ve hayır hizmetlerini bilhassa işyerlerin
den temin ettiği kira gelirleri ile gerçekleştirmektedir. 

Bir sosyal güvenlik kurumu olan T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, BAĞ - KUR ile ha
yır kuruluşları olan Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu ve Türk Hava Kurumu ile 
tarihî eserler ve ecdat yadigârı yapıların koruyucusu durumunda bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğünün; 
gayrimenkullerini kiraya veren diğer hükmî ve hakikî şahıslarla birlikte mütalaası doğru olamaz. Zira bu 
Kurum ve kuruluşların gelirlerinin anakaynağını gayri menkullerinden elde edecekleri rant gelirlerine Ibağlı 
bulunmaktadır, 

Bu sebeplerle; belirtilen kurum ve kuruluşların sosyal güvenlik, hayrî, sosyal kültürel ve ekonomik görev
lerinin aksatılmadan yürütülmesi için mülkiyeti kendilerine ait ve akar durumunda bulunan gayrimenkul ki
raların, Adalet, tmar ve İskân ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca hazırlanacak ıbir yötnetmelikle belirlenecek 
(kıstas ve esaslar dahilinde bir defaya mahsus olmak üzere rayiç bedellere yükseltilmesi için bu Kanun tek
lifi hazırlanmıştır. 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 
Bütçe - Plan Komisyonu 5 Ekim 1983 

Esas No. : 2/148 
Karar No. : 270 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 27 Eylül 1983 tarihli 165 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen ve 28 Eylül 1983 tarihinde Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine sunulan «18.5.1955 Ta
rihli ve 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifi» Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Teklif ile; T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur, Türkiye Kızılay Derneği, Türk Ha
va Kurumu, Darüşşafaka Cemiyeti ve Bağlısı Vakıflar ve mazbut ye mülhak vakıflarla Vakıflar Genel Mü
dürlüğü, Verem Savaş ve Kanserle Savaş Derneklerine ait gayrimenkullerin kiralarının bir defaya mahsus ol
mak üzere rayiç kiralar seviyesine çıkartılması öngörülmektedir. 

Bilindiği gibi, yukarıda belirtilen sosyal ve hayrî kurum ve kuruluşların kirada bulunan gayrimenkulle-
rinin kiraları günümüz rayiçlerinin çok altında, işletme ve amortisman masraflarını dahi karşılayamaz durum
dadır. Yargı yoluna başvurulmak suretiyle bu kiraların artırımı istendiğinde, Yargıtay Özel Dairesince be
nimsenen artırımda endeks uygulaması esas alındığından, emsal binalar rayici bedeller seviyesinde kira ar
tırımı mümkün olamamaktadır. 

Özellikle, Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçe gelirlerinin büyük bir bölümü Vakıf taşınmazlarının kira ge
lirlerinden oluşmaktadır. Ayrıca, ülkemizin sosyal güvenlik kurumları da kendi fonlarının bir kısmını işlet
mek amacıyla sahip oldukları gayrirnenkulleri en verimli bir şekilde değerlendirmek zorundadırlar. Keza, 
hayır kuruluşlarımız da sosyal amaçlı görevlerini yerine getirebilmek için, mülkiyetlerindeki gayrimenkulle
rin kiralarından azamî şekilde yararlanmak zorundadırlar. 

Bu sebeplerle, anılan kurum ve kuruluşların sahip oldukları gayrimenkullerin kiralarının rayiç kiralar 
düzeyine yükseltilmesi ve bir defaya mahsus olarak uygulanması amacıyla hazırlanan teklif Komisyonu
muzca da uygun görülmüştür. 

MADDE 1. — 6570 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen Geçici maddede; 
1. Kira bedeli ile kiralama şartlarının tespitinde esas alınacak kıstasların 'belirlenmesinde Adalet, îmar 

ve iskân ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarına en geç üç ay içinde yönetmelik çıkarma yetkisi veren son fıkrası, 
bir takım güçlükleri de beraberinde getireceği düşüncesinden hareketle metinden çıkarılmıştır. 

Bu durumda kuruluşlar mevcut yönetmelik veya esaslara göre uygulamayı yürüteceklerdir. 
2. Sayılan kuruluşlarla aynı nitelikte olması nedeniyle, Darülaceze ilave edilmiştir. 
3. Sadece kuruluşlar adına kayıtlı gayrimenkuller den bahsedilmesi nedeniyle, uygulamada hisseli gayri-

menkullerinin madde şümulüne girmediği iddiasıyla karşılaşılması mümkün olacağından bu hisseli gayrimenkul
lerin de kapsama dahil olduğunu belirten ilave yapılmıştır. 

4. Gayrimenkuller, T.C. Emekli Sandığı tarafından bizzat işletilmeyip kira işlemleri, iştiraki olan Emek 
inşaat işletme A.Ş. tarafından yürütülmekte olduğundan, uygulamada çıkabilecek ihtilafları önlemek amacıy
la ifade düzeltmesi yapılmıştır. 

5. Yeni kira bedeli ve şartların tespit ve tebliği konusunda öngörülen süre ve usul yerine, 2828 sayılı 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun Geçici 2 nci maddesinde kabul edilen sürelere 
paralel şekilde, yeni bir düzenleme yapılmış ve kira sözleşmelerinin aym zamanda sona ermesi sağlanarak 
kiracılar arasında fırsat eşitliği sağlanmasına çalışılmıştır. 

6. Çikrılan fıkrada yer alan yeni kira bedelinin rayiçlere uygun olarak tespit edilmesi esasına yeni düzen
leme içinde daha açık bir şekilde yer verilmiştir.; 
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MADDE 2. — Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi yerine, geçici maddede öngörülen sürelerin 
hesabında kolaylık olması bakımından, yayımını izleyen aybaşında yürürlüğe konulması uygun bulunmuştur. 

MADDE 3. — Danışma Meclisi metninin 3 üncü maddesi aynen benimsenmişir. 
Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Başkan Yardımcısı Kâtip Üye 

Hüsnü KÜÇÜKAHMET Haşmet YURTAL Tahsin EKİNCİ 
E. Amiral Tuğgeneral Miy. Yb. 

Üye Üye Üye 
Güven BOŞGELMEZ Mehmet KÂMİLOĞLU Doğan KAYRAN 

18.5.1955 Tarihli ve 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir. 
«GEÇİCİ MADDE — T. C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 

Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu, (BAĞ - KUR) Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Çocuk Esir
geme Kurumu, Türk Hava Kurumu ve Mazbut Vakıflar adına -kayıtlı gayrimenkuUer ile mazbut vakıflar 
olup Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlı gayrimenkulleri kiralayanlara bu idarelerce bir defaya mahsus 
olmak üzere yeni şart ve bedelle yeniden sözleşme yapmaları teklif edilir. Eski sözleşmeleri devam etse dahi 
kiracılarca, teklif edilen yeni şart ve bedele itiraz olunmaz. 

Kiracılardan tebliğ tarihini takip eden 60 gün içinde yeni sözleşme yapmayanların eski sözleşmeleri fesh 
edilmiş sayılır. 

Kiracı fesih tarihinden itibaren 30 gün içinde icarında bulunan gayrimenkulu boşaltmak zorundadır. Bu 
süre sonunda kiracı tarafından gayrimenkulun boşaltılmaması halinde idarenin başvurusu üzerine icra Me-
murluğunca tahliye işlemleri yapılır. 

Bu madde gereği idarece rayiçlere uygun olarak takdir olunacak yeni kira bedeli ile kiralama şartlarının 
tespitinde esas alınacak kıstaslar en geç üç ay içinde Adalet, imar, iskân ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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DANIŞMA MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

18.5.1955 Tarihli ve 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları 
Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine 

Dair Kanun Teklif̂  

MADDE 1. — 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları 
Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE. — T.C. Emekli Sandığı, Sos
yal Sigortalar Kurumu, Esnaf ve Sanaıtkârlar ve Di
ğer Bağımsız Çalışanlar Sigortalar Kurumu (BAĞ-
KUR), Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Ku
rumu, Darüşşafaka Cemiyeti ve bağlısı vakıflar, maz
but ve mülhak vakıflarla Vakıflar Genel Müdürlüğü 
adına kayıtlı gayrimenkuller ile Verem Savaş ve Kan
serle Savaş dernekleri adına kayıtlı gayrimenkulleri 
kiralayanlara bu idarelerce bir defaya mahsus olmak 
üzere yeni şart ve bedelle yeniden sözleşme yapmaları 
teklif edilir. Eski sözleşmeleri devam etse dahi kira-
cılarca, teklif edilen yeni şart ve bedele itiraz oluna
maz. 

Kiracılardan tebliğ tarihini takip eden 00 gün 
içinde yeni sözleşme yapmayanların eski sözleşmeleri 
feshedilmiş sayılır. 

Kiracı fesih tarihinden itibaren 30 gün içinde ica
rında bulunan gayrimenkulu boşaltmak zorundadır. 
Bu süre sonunda kiracı tarafından gayrimenkulun bo-
şaltılmaması halinde idarenin başvurusu üzerine icra 
memurluğunca tahliye işlemleri yapılır. 

Bu madde gereği idarece rayiçlere uygun olarak 
takdir olunacak yeni kira bedeli ile kiralama şartla
rının tespitinde esas alınacak kıstaslar en geç üç ay 
içinde Adalet, İmar - İskân ve Sosyal Güvenlik ba
kanlıklarınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

IMADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

18.5.1955 Tarihli ve 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiralan 
Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine 

Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 6570 sayılı Gayrimenkul Kira
ları Hakkında Kanuna aşağıdaki Geçici Madde ek
lenmiştir, 

GEÇİCİ MADDE — T.C. Emekli Sandığı, Sos
yal Sigortalar Kunımu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Di
ğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
(BAĞ-KUR), Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava 
Kurumu, Darülaceze Müdürlüğü, Darüşşafaka Ce
miyeti ve bağlısı vakıflar, mazlbut ve mülhak vakıf
lar ile Vakıflar Gendi Müdürlüğü, Verem Savaş ve 
Kanserle Savaş dernekleri adına kayıtlı veya bunların 
kamu kuruluşları veya kamu yararına çalışan dernek
lerle müştereken sahip bulundukları gayrimen'kullere 
(vasiyet ediilenler dahil) ilişkin kira sözleşmeleri bu 
Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay sonra 
sona erer. 

Bu süre içinde yukarıdaki Kurumlar veya bunların 
kira işlerini yürüten iştira'klerince rayiç veya emsal 
bedele uygun olaralk yeni kira bedeli ve şartlar tespit 
edilerek kiracıya tebliğ edilir. Eski kiracının birinci 
fıkrada belirtilen altı ayı takip eden 30 gün içinde yeni 
kira bedeli ve şartlar üzerinden kira sözleşmesi yap
maya hakkı vardır. 

Teklif edilen yeni bedel ve şartlara kiracılarca iti
raz olunamaz. 30 günlük süre içinde bu hakkını kul
lanmayan ve gayrimenkulu tahliye etmeyen kiracıla
rın tahliyeleri icra memurluğundan istenir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımını takip eden 
aybaşında yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Danışma Meclisi metninin 3 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı: 649 (*) 

Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanan Sporculara 
ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasa
rısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güven
lik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/691; 

M. G. Konseyi : 1/576) 
(D. Meclisi S. Sayısı: 480) 

T. C, 
Danışma Meclîsi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü : 06-3802 {1/691) 4505 
Konu : Kanun Tasarısı. 

31 Ağustos 1983 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 29 Ağustos 1983 tarihli 153 üncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyu 
ile kabul edilen, Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanan Sporculara ve Bunlann Ailelerine Aylık 
Bağlanması Hakkmda Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğim arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

T. C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı i. K.KT.D. 18/101-1281 /04254 

9 Mayıs 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 19.4.1983 tarihinde ka
rarlaştırılan «Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunlarm Ailelerine Aylık Bağ
lanması Hakkında Kanun Tasarısı üe gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 
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GENEL GEREKÇE 

Tarihi şan ve şereflerle dolu olan Milletimizi, uluslararası spor müsabakalarında başarı ile temsil eden, 
şampiyon olmak suretiyle bu şan ve şereflere yenilerini katan, şanlı bayrağımızın şampiyonluk gönderlerine çe
kilmesini ve Millî Marşımızın bütün dünya milletlerine spor alanlarında da dinletilmesini sağlayan şampiyonluk 
kazanmış sporcularımızın belli bir dönemden sonra maddî bakımdan da değerlendirilmelerinin uygun olacağı, 
böyle bir değerlendirmenin aynı zamanda gençlerimizin spora ilgilerinin artmasını sağlayacağı ve bunun özen
dirici faktör teşkil edeceği kuşkusuzdur. 

Devletimizin kurucusu büyük önder Atatürk'ün spor ve sporcularla ilgili çeşitli görüş ve direktifleri ara
sında (Başarılı olmak için her türlü yardım dışında milletçe sporun mahiyeti ve kıymeti anlaşılmış olmak ve 
ona kalpten muhabbet göstermek ve onu vatanî vazife saymak gerekir.) (Türk sosyal bünyesinde spor hare
ketlerini düzenlemekle görevli olanlar Türk çocuklarının spor hayatını yükseltmeyi düşünmelidirler. Her çeşit 
spor faaliyetini Türk Gençliğinin millî terbiyesinin anaunsurlarından saymak gerekir. Bu işte hükümetin şim
diye kadar olduğundan daha çok ciddî ve dikkatli davranması lazımdır.) şeklindeki direktifleri sadece o za
manki hükümetler için değil günümüzde ve gelecekte de değerini, önemini ve geçerliliğini muhafaza etmektedir. 

Öte yandan sporcunun insan' ve toplum yaşamındaki yeri her geçen gün biraz daha fazla değer kazanmakta 
ve Milletlerin ve yönetimlerin spora olan ilgileri bu değerle birlikte artmaktadır: 

Bilindiği gibi sporun, fertlerin ve özellikle gençlerin yetişmelerinde (ruh ve beden) gelişmelerinde büyük 
olumlu katkıları yanında, spor müsabakalarında elde edilen başarıların ve derecelerin etkili bir propaganda 
unsuru olarak Dünya Milletlerince kullanıldığı bilinen gerçeklerdendir. Dünya milletlerinin spora vermiş ol
dukları bu önem ve değer karşısında uluslararası karşılaşmalarda ilk dereceleri elde edebilmek her geçen 
gün daha da zorlaşmıştır. Sporcunun büyük bir tutku ve azimle sürekli olarak çalışmasını ve vaktinin önemli 
bir kısmını spora adamasını zorunlu kılmaktadır. Özel yaşantısından ve iş gücünden fedakârlık ederek ken
disini spora adayan vaktinin büyük bir kısmını spor çalışmalarına veren ve neticede Milletçe kıvanç duy
duğumuz şampiyonluklar kazanan bu kişileri teşvik edici ve ilerdeki senelerde kendilerinin ve ailelerinin yaşan
tılarını teminat altına alacak tedbirlerin getirilmesinde ayrıca zorunluluk görülmektedir. Amatörlüğün bilinen 
beynelmilel kısıtlayıcı, sınırlandırıcı ve bağlayıcı kuralları ve ilkeleri karşsında görevlilerin rahat ve serbest ha
reket etmelerinin ancak bu suretle sağlanabilmesi gerekmektedir. 7 Kasım 1982 tarihli ve 2709 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının sporun geliştirilmesi başlıklı 58 inci maddesinde (Devlet, her yaştaki Türk vatan
daşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder, devlet 
başarılı sporcuyu korur.) hükümleri yer almıştır. Kanun tasarısı ile hem sporun kitlelere yayılmasında bir teşvik 
unsuru sağlanmış, hem de başarılı sporcunun korunmasına ilişkin Anayasa Hükmünün çeşitli uygulama yöntemle
rinden birisi de bu şekil ve suretle yerine getirilmiş olacaktır. 

Eldeki verilere göre halen 21 Olimpiyat Şampiyonu, 13 Dünya Şampiyonu ve 9 Avrupa Şampiyonumuzun 
mevcut olduğu, bunlardan 6'sının vefat etmiş bulunduğu tespit edilmiştir. Kanun teklifinde verilmesi öngö
rülen miktarlara göre bunlara ödenecek aylığın aylık tutarı 1.4 Milyon TL. civarındadır. Maddî bakımdan 
Devlet Bütçesine pek de fazla bir yük getirmeyecek olan hu tasarı Kanunlaştığı takdirde manevî bakımdan 
geç de olsa millî bir görevin yerine getirilmiş olmasının mutluluk ve huzurunu verecektir. 

Sunulan Kanun tasarısı bu görüşleri doğrultusunda hazırlanmış bir tasarı olup kanunlaşması halinde Türk 
Sporunun gelişmesinde, yaygınlaşmasında da olumlu katkıları olacağı şüphesizdir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Amaç maddesi olup ayrıntısı, Kanunun Genel Gerekçesinde belirtilmiştir. Kazanılması çok 
güç ve onur kazandıracak olan Dünya - Olimpiyat ye Avrupa Şampiyonlarında şampiyonluk kazananların ko
runması vatandaşın ve öteki sporcuların spora özendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 2. — Kapsam maddesidir. Kanunun, şampiyon sporculara ve ölümleri halinde dul ve yetimlerine 
aylık bağlanmasını ve bunun usul ve esaslarını düzenlendiğini belirtmektedir. 

Madde 3. —- Bu madde ile amatör sporcuların bu vasıflarına halel gelmemesi için sporcuların 40 yaşla
rını doldurdukları tarihten itibaren aylık almaya başlamaları öngörülmüş ve statü birliği sağlanabilmesi için 
vatanî hizmet tertibinden aylık alanların durumu emsal alınmıştır. -

Millî Güvenlik Konseyi (S, Sayısı: 649) 
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Madde 4. — Hefhangi bir nedenle çalışma gücünün yüzde otuzbeşini kaybeden Şampiyon Sporcunun bu 
durumda faal sporculuk yaşantısını sürdüremeyeceği dikkate alınarak 40 yaşını doldurması beklenmeden bu 
haktan yararlandırılması düşünülmüştür. Kaybedilen çalışma gücünün tespiti için uzun tecrübeden geçmiş ve 
kesinlik kazanmış bulunan TC. Emekli Sandığı Mevzuatının bu husustaki hükümleri esas alınmıştır. 

Madde 5. — Şampiyon Sporcunun herhangi bir yaşta ölümü halinde kendisinin bakmakla zorunlu olduğu 
ailesinin fakrü zarurete düşmemesi için bu aylıktan yararlanmaları uygun görülmüş bu madde ile bunun esasları 
ve şartları düzenlenmiştir. 

Geçici Madde — Bu Kanunun kabulünden önce bu Kanunda belirtilen şampiyonlukları kazanmış ve mil
letin kalbinde yer etmiş ve bir kısmı hayatta bir kısmı a ebediyete göçmüş olan Şampiyonların ailelerinin de bu 
Kanunda belirtilen haklardan yararlanmaları için konulmuştur. 

Madde 6. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 7. — Yürütme maddesidir. 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

T.C. 
Millî Güvenlik Konseyi 
Bütçe-Plan Komisyonu 7 Eylül 1983 

Esas No. : 1/576 
Karar No. : 256 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 29 Ağustos 1983 tarihli 153 üncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyu 
ile kabul edilen ve 31 Ağustos 1983 tarihinde Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine sunulan «Dünya, 
Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanan Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkın
da Kanun Tasarısı» Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Sporun, fertlerin ve özellikle gençlerin yetişmeleri ve gelişmelerinde katkıları yanında, spor müsabaka
larında elde edilen başarıların ve derecelerin etkili bir propaganda unsuru olarak dünya milletlerince kulla
nıldığı bilinen gerçeklerdendir. Dünya milletlerinin spora vermiş oldukları önem ve değer karşısında uluslar
arası karşılaşmalarda ilk dereceleri elde edebilmek her geçen gün daha da zorlaşmakta, sporcunun büyük bir 
istek ve azimle sürekli olarak çalışmasını ve vaktinin önemli bir kısmını spora adamasını zorunlu kılmak
tadır. 

Tasarı ile, özel yaşantısından ve işgücünden fedakârlık ederek kendisini spora adayan, vaktinin büyük 
bir kısmını spor çalışmalarına veren ve neticede şampiyonluklar kazanan bu kişileri teşvik edici ve ilerideki 
senelerde kendilerinin ve ailelerinin yaşantılarını teminat altına alacak tedbirler getirilmektedir. Tasarıda belir
tilen şampiyonlukları daha önce kazanmış, hayatta veya vefat etmiş olan şampiyonların ailelerinin de muhtaç 
olmaları kaydıyla, tasarıda yer alan haklardan yararlandırılmaları öngörülmektedir. 

Başarılı sporcunun korunması, sporun kitlelere yayılmasını teşvik, gençlerin spora dlgilerinin artmasını 
sağlamak amaçlarıyla hazırlanan tasarı Komisyonumuzca da uygun görülmüş, Danışma Meclisi metninin 1 inci 
maddesi aynen, 2 nci maddesi şeref aylığının vergisiz olarak hak sahiplerine ödenebilmesini temin amacıyla 
«Vatanî Hizmet Tertibinden» ibaresi eklenerek değiştirilmek suretiyle, 3. 4. 5 Geçici Madde 6 ve 7 nci madde
leri ise aynen benimsenmiştir. 
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Ayrıca, tasarının başlığı metinde yapılan düzeltme doğrultusunda «Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampi
yonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması 
Hakkında Kanun Tasarısı» şeklinde değiştirilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur.,. 

Başkan Başkan Yardımcısı Kâtip Üye 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET Haşmet YURTAL Tahsin EKİNCİ 

E. Amiral Tuğgeneral Mly. Yb. 

Üye Üye Üye 
Güven BOŞGELMEZ Mehmet KÂMİLOĞLU Doğan KAYRAN 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunlann Ailelerine Ayhk Bağlanması 
Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Türk vatandaşlarının spora özendirilmesi; uluslararası düzeyde üstün 
başarı kazanan Türk sporcularına şeref aylığı verilmesi ve ölümleri halinde aile fertlerine aylık bağlanmasıdır. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun; büyüklerarası olimpiyat oyunlarında, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında fer
dî veya takım halinde şampiyonluk kazanan amatör Türk sporcularına şeref aylığı verilmesinde bunların ölüm
leri halinde aile fertlerine aylık bağlanmasında uygulanacak usul ve esasları gösteren hükümleri kapsar. 

Şeref aylığı ve aylık bağlanması 

MADDE 3. — Bu Kanun kapsamına giren sporculara, kırk yaşını doldurdukları tarihte başlamak üzere 
şeref aylığı; bunların ölümleri halinde, 5 inci maddedeki şartları haiz olmaları kaydıyla aile fertlerine, 
«15.6.1978 tarih ve 2150 numaralı Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Alanların AyUklarmın Yükseltilmesi 
Hakkında Kanun» hükümlerine göre aylık bağlanır ve ödenir. 

Daha önce aylık bağlanması 

MADDE 4. — Şampiyon sporcunun kırk yaşını doldurmadan önce çalışma gücünün yüzde otuzbeşini 
kaybetmesi halinde aylık, bu durumun meydana geldiği tarihten itibaren bağlanır. Kaybedilen çalışma gü
cünün saptanmasında T.C. Emekli Sandığı Kanununun malullük hükümleri uygulanır, 

ölüm 

MADDE 5. — Şampiyon sporcuların ölümleri halinde, muhtaç olmaları kaydıyla ölüm tarihini izleyen 
aybaşından başlamak üzere; 

a) Evlenmemiş karısına yaşadığı sürece, 
b) 18 yaşını bitirmemiş veya ortaöğretime devam etmekte (ise 20, yükseköğretime devam etmekte ise 

25 yaşını doldurmamış erkek çocuklarına bu durumları süresince, 
c) Evli bulunmayan kız çocuklarına evleninceye kadar devam efcnek üzere, 
d) 65 yaşını doldurmuş babasına veya dul anasına, 
Ayhk bağlanır. 

Kanundan yararlanacaklar 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yayımlanmasından ö>ice bu Kanunda belirtilen şampiyonlukları kazan
mış olan şampiyonlar ile, ölmüş olanların beşinci maddedf belirtilen aileleri de bu Kanunda verilen haklardan 
yararlanırlar. 

Yürürlük 

MADDE 6. — Bu Kanun, yayımını izleyen aybaşından geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. 

Millî Jüvenlik Konseyi (S.; Sayısı: 649) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yürütme r 

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

19.4.1983 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakam 
S. R. Pasın 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Adalet Bakam 
R. Bayazıt 

Devlet Bakanı V. Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdaş Prof. Dr. M. N .Özdas 

Millî Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

içişleri Bakam 
S. Çetiner 

Dışişleri Bakam V. 
Ü. H. Bayülken 

Maliye Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakam Sağlık ve Sos. Yrd. Bakam Gümrük ve Tekel Bakanı 
K. Cantürk Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakam 
/. Evliyaoğlu 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakam Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. Turgut F. tikel 

tmar ve tskân Bakam Köy îş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
Prof. Dr, A* Samsunlu M. R. Güney V, özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 
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DANIŞMA MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

«Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanan Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun Tasarısı1 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Türk vatandaşlarının spora özendirilmesi; Uluslararası düzeyde üstün 
başarı kazanan Türk sporcularına şeref aylığı verilmesi ve ölümleri halinde aile fertlerine aylık bağlanması
dır. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun; büyüklerarası olimpiyat oyunlarında, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında 
memleketimizi temsilen ferdî veya takım halinde şampiyonluk kazanan amatör Türk sporcularına şeref aylığı 
verilmesinde, bunların ölümleri halinde aile fertlerine aylık bağlanmasında uygulanacak usul ve esasları gös
teren hükümleri kapsar. 

Şeref aylığı ve aylık bağlanması 

MADDE 3. — Bu Kanun kapsamına giren sporculara, kırk yaşını doldurdukları tarihte başlamak üzere 
şeref aylığı; bunların ölümleri halinde, 5 inci mad dedesi şartları haiz olmaları kaydıyla aile fertlerine, 
15.6.1978 tarih ve 2150 sayılı Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Alanların Aylıklarının Yükseltilmesi Hakkın
da Kanun hükümlerine göre aylık bağlanır. 

Daha önce aylık bağlanması 

MADDE 4. — Şampiyon sporcunun kırk yaşını doldurmadan önce çalışma gücünün yüzde otuzbeşini 
kaybetmesi halinde aylık, bu durumun meydana geldiği tarihten itibaren bağlanır. Kaybedilen çalışma gücünün 
tespit edilmesinde T.C. Emekli Sandığı Kanununun malullük hükümleri uygulanır. 

Ölüm halinde aylık bağlanması 

MADDE 5. — Şampiyon sporcuların ölümleri halinde, ölüm tarihini izleyen aybaşından başlamak üzere 
ve muhtaç olmaları kaydıyla : 

a) Evlenmemiş karısına yaşadığı sürece, 
b) 18 yaşını bitirmemiş veya ortaöğretime devam etmekte ise 20, yükseköğretime devam etmekte ise 25 

yaşını doldurmamış erkek çocuklarına bu durumları süresince, 
c) Evli bulunmayan kız çocuklarına evleninceye kadar devam etmek üzere, 
d) 65 yaşını doldurmuş babasına veya dul anasına, 
Aylık bağlanır. 

Kanundan yararlanacaklar 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yayımlanmasından önce bu Kanunda belirtilen şampiyonlukları kazan
mış olan şampiyonlar ile, ölmüş olanların beşinci maddede belirtilen aileleri de bu Kanunda verilen haklardan 
yararlanırlar. 

Millî Güvenlik Konseyi (S, Sayısı: 649) 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Vatanî Hizmet 
Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Danışma Meclisi metninin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun; büyüklerarası Olimpiyat oyunlarında, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ferdî 
veya takım halinde şampiyonluk kazanan amatör Türk sporcularına Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı 
verilmesinde bunların ölümleri halinde aile fertlerine aylık bağlanmasında uygulanacak usul ve esasları gösteren 
hükümleri kapsar. 

MADDE 3. — Danışma Meclisi metninin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Danışma Meclisi metninin 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Danışma Meclisi metninin 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Danışma Meclisi metninin geçici maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 649) 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 6. — Bu Kanun, yayımını izleyen aybaşından geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 649) 
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(M. G. K.) 
(Bütçe - Plan Komisyonu Metni) 

MADDE 6. — Danışma Meclisi metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Danışma Meclisi metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 674 (*) 

Yükseköğretim Personel Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Ko

misyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/743; M. G. Konseyi : 1/577) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 548) 

TC 
Danışma Meclisi 

Başkanlığı 
Genel Sekreterliği 31 Ağustos 1983 

Kanunlar Müdürlüğü : 06-4088 (1/743)/4931 

Konu : Kanun Tasarısı 

MILLÎ GÜVENLIK KONSEY! GENEL SEKRETERLIĞINE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 29 Ağustos 1983 tarihli 153 üncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyu 
ile kabul edilen, Yükseköğretim Personel Kanunu Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Sadi İRMAK 
Danışma Meclisi Başkam 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 7 Temmuz 1983 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1531/05250 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 21.6.1983 tarihinde ka
rarlaştırılan «Yükseköğretim Personel Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

25.6.1973 gün ve 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun; unvan ve görevlendirme şekillerinde deği
şiklikler getiren ve Üniversitelerin kuruluş ve kadro kanunlarını yürürlükten kaldıran 4.11.1981 gün ve 2547 
sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, yeniden düzenlenmesi gereği ortaya çıkmıştır. Söz konusu Kanun, 
yükseköğretim kurumlarının çalışma ve yönetim şekillerini yeni esaslara bağlamış ve akademik unvanları yeni 
bir düzenlemeye tabi tutmuştur. Son yıllarda Devlet Memurları Kanununda yapılan değişiklikler ile mevzuatı
mıza Özel Hizmet Tazminatı getirilmiş ve başta öğretmenler olmak üzere geniş bir memur kesimi ek gös
tergeden yararlandırılmıştır. Gerek bu gelişmeler, gerekse 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu Karar
namenin değiştirilerek kabulüne ilişkin 28.3.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanun ile üniversitelere bağlanan yüksek
okullarda görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi öğretmenlere tanınan maddî imkânlar, üniver
site öğretim üye ve yardımcılarının özlük haklarının yeniden düzenlenmesini zorunlu kılmıştır, öte yandan; 
söz konusu değişikliklerle beraber, yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üye ve yardımcılarına mevcut 
kanuna göre değişik kalemler altında yapılan ödemelerde zaman zaman tereddütler baş göstermiş ve bu yön-
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den Kanunun uygulanabilirliği zorlaşmıştır. Tasarı bu zorunluluklar nedeniyle hazırlanıp sunulmuş bulunmak
tadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 25.6.1973 gün ve 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununa paralel olarak kapsam maddesi 
düzenlenmiştir. 

Madde 2. — Bu maddede; 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununda iki ayrı maddede düzenlenen öğ
retim üyeleri ve öğretim yardımcıları unvanları ile bunların başlangıç dereceleri ve yükselebilecekleri derece
ler, tek bir maddenin iki ayrı fıkrası içinde düzenlenmiştir. Madde düzenlenirken, 2547 sayılı Kanundaki un
vanlar esas alınmış, öğretim üyelerinin başlangıç dereceleri ile yükselebilecekleri dereceler (a) fıkrasında, öğre
tim yardımcılarınınki de (b) fıkrasında gösterilmiştir. Doçentlerin başlangıç derecesi, bu düzenleme ile bir 
derece artırılarak üçüncü derecenin birinci kademesine getirilmiş, yardımcı doçentlerin başlang>ç derecesi ise, 
beşinci derecenin birinci kademesi olarak belirlenmiştir, öte yandan; öğretim yardımcısı sınıfına giren eleman
lar ayrı ayrı sayılmış ve bunların başlangıç dereceleri için tek bir kriter esas alınmıştır. Buna göre; öğre
tim yardımcılarının giriş dereceleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun «Ortak Hükümleri» ile geti
rilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümler hariç, Devlet Memurları Kanunu hükümleri 
uyarınca öğrenim niteliği ve süresine göre tespit edilecek kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine iki de
rece eklenmek suretiyle belirlenecektir. 

Maddenin son fıkrasında belirtildiği gibi öğretim yardımcılarının kazanılmış hak aylıkları, aynı fıkrada 
gösterilen koşullarla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre belirlenecek, ancak kendilerine iki üst de
receden aylık ödenebilecektir. 

Madde 3. —• Üçüncü maddede; ikinci madde ile tespit edilen görev aylıklarının, bir yandan kazanılmış 
hak teşkil etmeyip sadece aylık ödemelere esas alınacağı, öte yandan da bu aylıkların ilgililerin bu Kanun 
kapsamından çıkmaları halinde dikkate alınmayacağı ifade edilmiştir. Ayrıca; bu kadrolara atanmadan önceki 
kazanılmış hak aylık dereceleri atandıkları tarihte bu unvanlar için öngörülen giriş dereceleri ya da yükse
lebilecekleri derecenin üzerinde olanlar ile bu kadrolara derece yükselmesi suretiyle ulaşanlardan 657 sayılı 
Kanunun değişik 161 inci maddesi uyarınca kazanılmış hak aylıkları başlangıç derecelerinin ileri kademeleri
ne gelenlerin hakları korunmuş ve bu durumda olanlara kazanılmış hak aylıkları üzerinden aylık ödenmesi ve 
başarılı geçen hizmet sürelerinin de kazanılmış hak aylık derecelerinde kademe ilerlemesi yaptırılmak suretiy
le değerlendirilmesi hüküm altına alınmıştır. Buna göre örneğin kazanılmış hak aylığı 3 üncü derecenin 5 inci 
kademesinde bulunan bir yardımcı doçent, doçentliğe atandığında 3 üncü derecenin 1 inci kademe aylığını 
almayacak, diğer şartların da varlığı halinde kazanılmış hak aylığı 2 inci dereceye yükseltilerek aylığı, bu dere
cenin ilgili kademesi üzerinden ödenebilecektir. 

Madde 4. — Bu maddede; üniversite öğretim üye ve yardımcılarının aylıklarının hesaplanmasında, Dev
let Memurlarının aylıklarına esas olan gösterge tatvlosu ve katsayının esas alınacağı ifade edikdikten sonra, 
hangi unvanlara ayrıca ne miktarda ek (gösterge verileceği belirtilmiştir. Bu düzenleme ile; Profesörlük kad
rosuna atananlara verilecek ek gösterge rakamı 600 olarak aynen muhafaza edilmiş doçentlik kadrosuna 
atanacaklara verilecek ek göstergeler 400'den 500'e yükseltilmiştir. Yardımcı doçentlik kadrosuna atana
caklara verilecek ek göstergeler 400 olarak belirlenmiş, öğretim yardımcılarından; 1 inci dereceden aylık 
alanlar için 400, ikinci dereceden aylık alanlar için 300 ve diğerleri için de 200 olarak tespit edilmiştir. Böy
lece profesör, 'doçent ve yardımcı doçentler için öngörülen ek göstergeden yararlanıla'bilmesi için ilgililerin 
bu unvanlı kadrolara atanmaları gerekmekte, öğretim yardımcılarının ek göstergeleri ise aylık almakta ol
dukları derecelere bağlanmaktadır. 

MADDE 5. — Yükseköğrenimini tamamladıktan sonra, 'hizmete girmeden önce veya hizmet sırasında 
yüksek lisans veya yükseköğrenim üstü uzmanlık öğretimi görenlere bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık 
belgesi alanlarla diğer öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanmasına ilişkin 
1765 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü aynen muhafaza edilmek suretiyle bu bilim
sel aşamalardan geçilmesi teşvik edilmiştir. 
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Madde 6. — Bu madde ile 1765 sayılı .Kanunda bulunmayan yeni 'bir hüküm getirilmiştir. Madde hük
müne göre; öğretim elemanları, durumlarına uygun boş kadro 'bulunmaması halinde, en çok iki üst veya 
iki alt derecedeki ve'aynı akademik unvandaki kadrolar karşılık gösterîimek ve unvanları itibariyle yükse
lebilecekleri dereceyi aşmamak kaydıyla, alabilecekleri derecelere atanabilecekler veya yükseltilebileceklerdir. 
Ancak karşılık gösterilen kadrolar ödemelere esas alınmayacak ilgililer durumları itibarliyle kanunun genel 
hükümlerine göre belirlenen aylıkları almaya devam edeceklerdir. 

Böylece, 2547 sayılı Kanunun yürüdüğe girmesinden önce çeşitli üniversitelerin kadro kanunlarında yer 
alan bu konudaki değişik hükümler birleştirilerek kadrosuzluk nedeniyle derece yükselmesi yapmamaktan 
ötürü doğabilecek kayıplar, yeni bir yasal düzenlemeye gerek kalmadan yükceköğretim kurumlarının bünye
leri içinde 'büyük ölçüde giderilebilecektir. 

Madde 7. — Öğretim üyeleri 'ile öğretim yardımcılarının derece yükselmelerine ilişkin şaftlar bu mad
de içerisinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre derece yükselmesi yapabilmek için; ilgililerin yükselebile
cekleri derecede aynı unvanlı boş bir kadronun bulunması, dereceleri içinde en az üç yıl bulunmuş ve bu 
derecenin üçüncü kademe aylığını bir yıl fiilen almış olmaları ve bu süre içindeki sicillerinin de olumlu ol
ması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Madde hükmünün başlangıcında, «6 ncı madde hükümleri saklı 
kalmak üzere» denilmek suretiyle yükseltilebilecek derecede tooş/ kadro olmasa da aynı unvanlı bir başka 
kadronun karşılık gösterilerek derece yükselmesi yaptırılabilmesi mümkün kılınmıştır. 

Madde düzenlenirken, 657 sayılı Devlet Memurları 'Kanunundaki derece yükselmesine ilişk'in madde 
hükmüyle paralellik sağlanmıştır. 

Madde 8. — öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarının, kademe ilerlemeleri de, bu madde içerisinde 
düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre; ilgililerin kademe ilerlemesi yapabilmeleri, bulundukları kademede 
en az bir yıl çalışmış olmalarına, olumlu sicil almalarına ve aynı derecede ilerlenebilecek bir kademenin 
bulunmasına bağlanmıştır. 

, Maddenin ikindi fıkrasında da, bu ilerlemenin hak kazanılan tarihten itibaren geçerli olduğu ayrıca hü
küm altına alınmıştır. 

Madde 9. — Madde hükmü ile; 7 inci ve 8 inci madde esaslarına göre yapılacak derece ve kademe 
ilerlemelerine ilişkin onay makamının üniversite rektörü olacağı ifade edilmiştir. 

Madde 10. — Üniversite öğretim üye ve yardımcılarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun deği
şik 187-213 üncü maddeleri ile düzenlenen sosyal hak ve yardımlarından ayrıca yararlanacakları, söz konu
su madde hükümlerine atıf yapılmak suretiyle bu madde içerisinde düzenlenmiştir. 

Madde 11. — Ek ders ücretlerine ilişkin esaslar bu madde içerisinde düzenlenmiştir. Madde hükmüne 
göre, üniversite (öğretim üye ve yardımcılarının ders yüklerinin yükseköğretim kurulu tarafından belirlene
ceği ifade edilerek, bu ders yüklerinin üzerinde ders veren öğretim elemanlarına ek ders ücreti ödeneceği hük
me bağlanmıştır. Maddenin ikinci fıkrasında; unvanları tasarının ikinci maddesinde belirtilen öğretim üye 
ve yardımcılarına, bu unvanlar itibariyle uygulanacak katsayılar bir tablo halinde gösterilmektedir. Tablo 
düzenlenirken günün ekonomik şartları da göz önüne alınmış ve yürürlükteki gösterge rakamları yükseltil
miştir. 

Ek ders saat ücreti, tespit edilen bu göstergelerin Devlet Memurları Kanununa göre aylıklar için belir
lenen katsayı ile çarpımından oluşacaktır. 

Yükseköğretim Kurumlarında kadrolu eleman olarak çalışmayan fakat bu kurumlarda kendilerine ihti
yaç olan personelin bu görevleri yüklenmelerini sağlayabilmek için, tabloda belirtilen ek ders göstergesinin 
% 50 fazlasının uygulanması öngörülmüştür. 

Madde 12. — Madde hükmü ile, öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına daha önce «îş Güçlüğü, 
tş Riski, Teminindeki Güçlük Zammı ile Tam Gün Ödeneği» olarak iki ayrı kalem halinde yapılan öde
meler, bu madde ile «Üniversite Ödeneği» adı altında aylıkların (ek gösterge dahil) belli bir yüzdesi şeklin
de ve mevcut oranların artırılması suretiyle yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre; alınan aylıklar 
esas alınmak suretiyle Öğretim üyelerine bu aylıkların % 851, öğretim görevlilerine % 60'ı, öğretim yardım
cılarına % 45'i her ay ayrıca üniversite ödeneği ola ak ödenecektir. Üniversitelerde tam gün çalışmayı 
teşvik amacıyla, bu ödemelerin kısmî statüde görev yapanlara ödenmeyeceği ayrıca hükme bağlanmıştır, 
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Madde 13. — İdarî görev yapanlara yapılacak ödemeler; «İdarî Görev Ödeneği» başlığı'altında ve ayrı 
bir madde halinde yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre; rektörlere ek gösterge dahil olmakta ol
dukları aylıklarının % 30'u, rektör yardımcıları ve dekanlara % 15'i, dekan yardımcıları, enstitü ve yüksek
okul müdürleri ile 'bölüm başkanlarına % 10'u, enstitü müdür yardımcıları ile yüksekokul müdür yardım
cılarına da % 5'i İdarî Görev Ödeneği olarak ayrıca ödenecektir. Birden fazla idarî görevi olanlara ise, 
bu ödeneklerden ancak en yüksek olanı ödenecektir. Öte yandan, 'bu Kanuna tabi olmayan kişiler esasın
dan tayin olunacak rektörlere, bu görevleri dolayısıyla 657 sayılı Kanuna göre. birinci derecede memur son 
kademe aylığı (ek gösterge dahil) ile bunun bir katı kadar ek ödemede bulunulacağı ve bu durumdakilerin 
ayrıca Kanunları 11 inci maddesindeki haklardan yararlanacakları da 'hükme bağlanmıştır. Bunlardan emekli 
iken atananlar emekli aylıklarını almaya devam edecekler, diğerleri ise 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanunu hükümleri ile ilgilendirilecek lerdir. 

Madde 14. — Yeni kurulan ya da daha önce kurulmuş olmasına rağmen gelişmesinde güçlük çekilen 
yükseköğretim kurumlarının yeterli öğretim elemanı sağlanamayan Fakülte, ana bilim, ana sanat, 'bilim 
ve ısanat dallarında görevli öğretim elemanlarına, bu yükseköğretim kurumlarında görev almalarını teşvik 
etmek için aylıklarının (Ek gösterge dahil) % 20'sine kadar Geliştirme Ödeneği verilmesi öngörülmekte
dir. 

Yürürlükteki Kuruluş ve Gelişme Güçlüğü Ödeneği uygulanmasında olduğu gibi kapsama alınan yük
seköğretim kurumunda görevli tüm öğretim üye ve yardımcıları bu Ödenekten yararlandırılmamış; yalnız
ca gelişmesinde güçlük çekilen yükseköğretim kurumlarının ancak yeterli öğretim elemanı sağlanamayan 
bilim ve sanat dallarında görevli öğretim elemanlarının Geliştirme Ödeneğinden yararlandırılması benimsen
miştir. Böylelikle eğitimin bilim ve sanat dalları itibariyle geliştirilmesi mümkün olabilecektir. 

Yükseköğretim kurumları itibariyle geliştirme ödeneği verilecek bilim dalları ile bu ödenekten yararlan
dırma süreleri Yükseköğretim Kurulunun Millî Eğitim Bakanlığına yapacağı öneri üzerine Bakanlar Kuru
lunca tespit edilecektir. 

Madde 15. — Yükseköğretim kurumlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik ek geçici 16 
ncı maddesinde unvanları belirtilen personelinin, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile sözleşmeli olarak istih
dam edilme olanağı getirilmiştir. Bu elemanlarla ilgili sözleşme esas ve ücretleri ile bunların yararlanabile
cekleri sosyal yardımlar Yükseköğretim Kurulunun önerisi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakan
lar Kurulunca tespit edilecektir. 

Madde 16. — Sözleşmeli olarak çalıştırılacak yabancı öğretim elemanlarına verilecek ücret, Bakanlar Ku
rulunca belirlenecek esaslara göre Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit olunacaktır. 

Madde 17. — Bu madde ile; 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu ile 506 sayılı Sosyaİ Sigortalar Ka
nununa göre emekli olmuş öğretim elemanları 'ile uzmanların; Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek üc
ret karşılığında sözleşmeli olarak yükseköğretim kurumlarında çalıştırılabilmelerine imkân tanınmıştır. 

Öğretim elemanı ihtiyacı ve yaş kaydı nedeniyle emekliye ayrılmış ancak hizmetlerine ihtiyaç duyulan 
öğretim elemanlarının da durumu dikkate alınarak sözleşmeli personel için yaş kaydı konmamıştır. 

Madde 18 — Bu kanun hükümlerinin, 7163 sayılı Kanunla kurulan Türkiye ve Orta Doğu Amme İda
resi Enstitüsü kadrosunda çalışan akademik personele de uygulanacağı belirtilmektedir. 

Madde 19. — Bu Kanun hükümlerinin yeterli olmaması 'halinde, uygulama da ortaya çıkabilecek boş
luk ve tereddütlere meydan vermemek bakımından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. 

Madde 20. — 25.6.1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu ile bu kanunu değiştiren di
ğer Kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Geçici Madde 1. — 28.3.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun Geçici 3 üncü maddesinde, 657 sayılı Dev
let Memur|arı Kanununa tabi öğrenmenlerden yükseköğretim kurumlarına bağlanan yüksekokullarda gö
revli olanların öğretim görevlisi olarak çalıştırılmaları öngörülmüş, bunlardan yükseköğretim kurumlarında 
istihdamına ihtiyaç duyulanların kadro unvanlarının 1.8.1983 tarihi itibariyle öğretim görevlisi» olarak de
ğiştirilmiş sayılacağı belirtilmiştir. Madde ile bu personelin intibakı sağlanmaktadır. 
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Geçici Madde 2. — 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun değişik 16 ncı maddesi uyarınca öden
mekte olan % 40 oranındaki İş Güçlüğü, İş Riski ve Teminindeki Güçlük Zammı ile yine % 40 oranın
daki Tam Gün Ödeneği kaldırılmış ve bunların yerine 12 inci madde ile Üniversite Ödeneği getirilmiştir. 
Bu ödenek, öğrettim yardımcılarına % 45 oranında ödeneceğinden, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ge
çici maddeleri uyarınca % 40 oranındaki sözkonusu her iki ödemeden yararlanmakta bulunan öğretim yar
dımcılarının bu gelirlerinde bir azalma olmaması sağlanmıştır. Buna göre ilgililere ödenecek Üniversite 
ödeneğinin net, tutarı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte almakta oldukları İş Güçlüğü, İş Riski ve Temi
nindeki Güçlük Zammı ile Tam Gün Ödeneğinin net tutarlarından az ise aradaki fark, bu farklılık gideri
linceye kadar hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenecektir. 

Geçici Madde 3. — Ek göstergeler yeni bir esasa bağlandığından bu düzenlemeden dolayı öğretim yar
dımcılarının bir kayiba uğramaları önlenilmektedir. 

Geçici Madde 4. — Öğretim elemanlarının unvanlar itibariyle başlangıç ve yükselebilecekleri dereceler 
yeniden belirlendiğinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında görevli olup bu 
Kanun kapsamına giren personel için genel bir intibak getirilmektedir. 

Madde 22. — Kanunun yürürlük tarihini göstermektedir. 
Madde 23. — Kanunu Bakanlar Kurulunun yürüteceği belirtilmektedir. 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

T.C. 
Millî Güvenlik Konseyi 

Bütçe - Plan Komisyonu 27 Eylül 1983 
Sayı : 1/577 - 269 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 29 Ağustos 1983 tarihli 153 üncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyu 
ile kabul edilen ve 31 Ağustos 1983 tarihinde Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine sunulan «Yüksek
öğretim Personel Kanunu» Tasarısı Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Madde 1, 2. — Danışma Meclisi metninin 1 ve 2 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Madde 3. — Öğretim elemanlarının sınıflandırılması aynen benimsenmekle birlikte, unvanlar itibariyle yük-

selinebilecek derecelerin Kadro Kanununda gösterilmesi gerektiğinden, yükselinebilecek dereceler madde met
ninden çıkartılmış ve öğretim üyelerinin görev aylıklarının ilerlemesine açıklık getirilmiştir. 

Madde 4. — 3 üncü maddede yapılan değişikliğe paralel olarak madde yeniden düzenlenmiştir. 
Madde 5. — Danışma Meclisi metninin 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 6. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesi uyarınca doktora üstü üniversite do

çentliği unvanını üniversitede görevli iken kazananların kazanılmış hak aylıkları bir derece yükseltildiği halde, 
öğretim elemanlarından doçentlik unvanını kazanarak aynı unvanlı kadrolara atananlar bu ""imkândan yarar
lanamamışlardır. Bu farklılığın giderilmesi amacıyla maddeye doçentlerin durumu ile ilgili hüküm eklenmiştir. 

Madde 7. — Yükseköğretim Kurumları öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkındaki 78 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile öğretim elemanlarının kadroları dereceler ve unvanlar itibariyle belirli kıstaslar da
hilinde tespit edilmiş ve geçiş döneminde doğacak ihtiyaçları karşılamak üzere iki üst veya iki alt dereceden 
kadro karşılık gösterilmek suretiyle atama yapılması imkânı getirilmiştir. Bu nedenle Danışma Meclisi metninin 
7 nci maddesinin Tasarı metninden çıkartılması uygun görülmüş ve 8 inci maddesi bazı ifade düzeltmeleriyle 
7 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 8 ve 9. — Danışma Meclisi metninin 9 ve 10 uncu maddeleri, sırasıyla 8 ve 9 uncu maddeler ola
rak, aynen kabul edilmiştir. . 

Madde 10. — Yükseköğretim Kurulu üyelerinin özlük hakları, geçici madde ile düzenlenmiş olduğundan 
Danışma Meclisi metninin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası çıkartılmış ve 1 Ol uncu madde olarak düzenlenmiştir. 
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Madde 11. — Ek ders saati ücretine esas olacak göstergeler yeniden tespit edilmiş ve yükseköğretim 
kurumlan dışından ders saati ücreti ile gelenlerin emekli aylıklarının kesilmemesi de sağlanmıştır. Ayrıca, büt
çe kanunlarında yer alan sınav ve tatil dönemlerindeki ek ders ücretlerine ilişkin hükümler burada düzenlen
miştir. Buna göre ve bazı ifade düzeltmeleriyle yeniden düzenlenen 12 nci madde 11 inci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Madde 12. — Bu Kanun, öğretim elemanlarının haklarını, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile yapılan 
düzenlemeye paralel olarak tespit gereğinden doğduğu için, üniversite ödeneğinde bir artış yapılması uygun 
bulunmamıştır. Ancak öğretim elemanlarının yeniden sınıflandırılmasının bir gereği olarak okutmanların öde
nek oranları % 40'dan % 60'a çıkartılmıştır. 

Buna göre değişiklik yapılan 13 üncü madde 12 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 13. — îdarî görev ödeneğinin oranları yenide düzenlenmiş; konservatuvar müdür yardımcılarının 

idarî görev ödeneği diğer yardımcıların seviyesinde tespit edilmiş ve 14 üncü madde 13 üncü madde olarak 
benimsenmiştir. 

Madde 14. — Maddede bazı ifade düzeltmeleri yapılmış ve bu arada, özellikle kalkınmada öncelikli yö
relerdeki gelişmesinde güçlük çekilen yükseköğretim kurumlarına geliştirme ödeneği verilmesini amaçlayan 
ibare eklenmiş ve 15 inci madde 14 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 15, 16. — Danışma Meclisi metninin 16 ve 17 nci maddeleri sırasıyla 15 ve 16 nci maddeler ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 17. — Sözleşmeli olarak çalıştırılacak emekli öğretim elemanlarının ücretlerinin Bakanlar Kurulunca 
belirlenecek esaslar dahilinde tespitini öngören değişiklik ve ifade düzenlemesi ile 18 inci madde 17 nci madde 
olarak kabul edilmiştir. 

Madde 18. — Danışma Meclisi metninin «Geçici süre görevlendirme» başlıklı 19 uncu maddesinin ilk fık
rası yeniden düzenlenerek 18 inci madde olarak benimsenmiş, ikinci fıkrasının yasalaşması uygun görülme
miştir. 

Madde 19. — Danışma Meclisi metninin 20 nci maddesi yapılan ifade değişikliği ile 19 uncu madde ola
rak kabul edilmiştir. 

Madde 20. — 21 inci madde 20 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 
Madde 21. — 22 nci madde yapılan ifade değişikliği ile 21 inci madde olarak benimsenmiştir. 

Geçici Madde 1. — Danışma Meclisi metninin geçici 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Geçici Madde 2 ve 3. — Her iki maddedeki «öğretim yardımcıları» ifadesi, öğretim elemanlarının üç sı

nıfa ayrılmaları nedeniyle daha geniş kapsamlı olmak üzere öğretim elemanları olarak değiştirilmiş ve geçici 
3 üncü maddede bazı ifade düzeltmeleri yapılmıştır. 

Geçici Madde 4. — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında, askerlik, aylıksız izin, 
kamu kuruluşlarında görev alma gibi kanunların öngördüğü görev ve haklar nedeniyle fiilen görev yapmayan 
öğretim elemanlarının da intibakları sağlanmaktadır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi öğretmenlerden yükseköğretim kurumlarında istihdam edilenlerin 
istihdam süreleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanun ile değişik geçici 5 inci maddesi ile 
30.6.1984 tarihine kadar uzatılmış olduğundan, bu personelin intibak süreleri, diğer personelin intibak sürele
rinden ayrı tutulmuştur. 

Geçici Madde 5. — Doçentlerin başlangıç dereceleri dördüncü dereceden üçüncü dereceye yükseltildiği için 
bu yükseltmenin daha önce doçentlik kadrosuna atanmış olanlara da yansıtılması sağlanmıştır. 

Geçici Madde 6. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 19 uncu maddesi kapsamına girenler 
hakkında, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun geçici 4 üncü maddesi ile aynı durum
daki personel için sağlanmış olan hakka ve Yükseköğ retim Kanununun bazı maddelerini değiştiren 2880 sayılı 
Kanunda öngörülen düzenlemeye paralel bir düzenleme getirilmiştir. 

Geçici Madde 7. — Boğaziçi Üniversitesi ile Orta D oğu Teknik Üniversitesinin idarî personeline ait kadro 
kanunları çıkmadığından, 2547 sayılı Kanunun 2708 sayılı Kanun ile değişik geçici 23 üncü maddesine göre 
sözleşmeli olarak çalışan personelin mevcut statüleri bir yıl süreyle uzatılmıştır. 
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Geçici Madde 8. — Yükseköğretim Kurulu üyeleri Jle Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerinin sos
yal hakları düzenlenmiştir. 

Madde 22. — Kanunun yürürlüğe ilişkin hükmü, ye niden düzenlenmiş ve 23 üncü madde 22 nci madde 
olarak kabul edilmiştir. 

Madde 23. — Yürütme ile ilgili 24 üncü madde ifade düzeltmesi ile ve 23 üncü madde olarak kabul edil
miştir. 

Başkan Başkan Yardımcısı Kâtip Üye 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET Haşmet YURT AL Tahsin EKİNCİ 

E. Amiral Tuğgeneral Mly. Yb. 

Üye Üye Üye 
Güven BOŞGELMEZ Mehmet KÂMİLOĞLU Doğan KAYRAN 
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HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

Yükseköğretim Personel Kanunu Tasarısı 

Kapsam 

MADDE 1. — 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi üniversite öğretim üyeleri 
ile öğretim yardımcılarının aylık, ödenek ve sair özlük haklan hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır. 

Öğretim üyeleri ve öğretim yardımcıları sınıfları 

MADDE 2. — Bu Kanuna tabi öğretim elemanlarının sınıfları ile başlangıç ve yükselebilecekleri dereceler 
aşağıda gösterilmiştir. 

A) Öğretim Üyeleri Sımfı : 
Bu sınıf, profesörler, doçentler ve yardımcı doçentlerden oluşur. 
a) Profesörler, profesörlük kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren birinci derecenin ilk 

kademe aylığını alırlar ve son kademesine kadar ilerlerler, 
b) Doçentler, doçentlik kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren üçüncü derecenin ilk 

kademe aylığını alırlar ve birinci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
c) Yardımcı doçentler, yardımcı doçentlik kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren beşinci 

derecenin ilk kademe aylığını alırlar ve üçüncü derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
B) Öğretim Yardımcıları Sınıfı : 
Bu sınıf, öğretim ve araştırma görevlileri ile okutman, uzman, çevirici ve eğitim - öğretim planlamacı

larından oluşur. 
öğretim yardımcılarının giriş dereceleri, (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 nci madde-

\ sinin «Ortak hükümler» ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleri hariç) Dev
let Memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre tespit edilecek kazanılmış hak 
aylık derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belirlenir. 

Öğretim elemanlarının görev aylıkları 

MADDE 3. — öğretim üyelerinin bu Kanunun 2 nci maddesine göre tespit edilen görev aylıkları kaza
nılmış hak teşkil etmeyip aylık ödemelerine esas alınır. 

Öğretim üyelerinden 2 nci maddenin (A) bendinde gösterilen kadrolara atandıkları tarihte kazanılmış hak 
aylık dereceleri, unvanları için Öngörülen giriş ya da yükselebilecekleri derecenin üzerinde olanlar ile bu 
kadrolara derece yükselmesi suretiyle ulaşanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 161 inci 
maddesi uyarınca kazanılmış hak aylıkları başlangıç derecelerinin ileri kademelerine gelenlere, kazanılmış 
hak aylıkları üzerinden aylık ödenir. Bunların başarılı geçen hizmet süreleri kazanılmış hak derecelerinde ka
deme ilerlemesi yaptırılmak suretiyle değerlendirilir. 

Öğretim elemanlarının 2 nci madde uyarınca tespit edilen görev aylıkları, bu Kanun kapsamından çık
maları halinde dikkate alınmaz. ' ^ 

Gösterge tablosu ve ek göstergeler 

MADDE 4. — Üniversite öğretim üye ve yardımcılarının aylıklarının hesaplanmasında, Devlet memurla
rının aylıklarına esas olan gösterge tablosu ve katsayı dikkate alınır. 

Aylıkların hesabında ayrıca profesör kadrosuna atananlar için 600, doçent kadrosuna atananlar için 500, 
yardımcı doçent kadrosuna atananlar için 400, öğretim yardımcılarından 1 inci dereceden aylık alanlar için 
400, 2 nci dereceden aylık alanlar için 300, diğerleri için 200 ek gösterge esas alınır. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi 

MADDE 5. — Yükseköğrenimini tornaladıktan sonra,'hizmete girmeden önce veya hizmet sırasında yük
sek lisans veya yükseköğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görenlere, bir kademe ilerlemesi; tıpta uzmanlık bel' 
gesi alanlarla diğer öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır. 

Kadro karşılık gösterilmek suretiyle atama ve derece yükselmesi 

MADDE 6. — Öğretim elemanları, durumlarına uygun boş kadro bulunmaması halinde, en çok iki üst 
veya iki alt derecedeki ve aynı akademik unvandaki kadrolar karşılık gösterilmek ve unvanları itibariyle 
yükselebilecekleri dereceyi aşmamak şartıyla alabilecekleri derecelere atanabilir veya yükseltilebilirler. 

Karşılık gösterilen kadrolar ödemelere esas alınmaz. 

Derece yükselmesi 

MADDE 7. — Öğretim elemanları; 
a) 6 hcı madde hükümleri saklı kalmak üzere, yükselebilecekleri derecede aynı unvanlı boş bir kadronun 

bulunması, 
b) Derecesi içinde en az üç yıl bulunmuş ve bu derecenin üçüncü kademe aylığını bir yıl fiilen almış 

olmaları, 
c) Bu süre içinde olumlu sicil almış bulunmaları, 
Şartıyla bir üst dereceye yükseltilebilirler. 

Kademe ilerlemesi 

MADDE 8. — Öğretim elemanlarının kademe ilerlemesi, bulundukları kademede en az bir yıl çalışmış 
ve olumlu sicil almış olmalarına ve aynı derecede ilerlenebilecek bir kademenin bulunmasına bağlıdır. 

Kademe ilerlemesli, ilgililerin hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere yapılır. 

Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesinde onay makamı 

MADDE 9. — Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi üniversite rektörünün onayı ile yapılır. 

Haklardan yararlanma 

MADDE 10. — Öğretim elemanları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik. 187 • 213 üncü mad
deleri ile düzenlenen sosyal hak ve yardımlardan faydalanırlar. 

Ek ders ücreti 

MADDE 11. — Öğretim elemanlarına Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenecek ders yükü üstünde 
verecekleri dersler için ek ders ücreti ödenir. 

Ek ders ücreti, aşağıdaki göstergelerin Devlet Memurları Kanununa göre aylıklar için belirlenen katsayı 
3e çarpımından oluşur. 

Ek ders 
Unvanı göstergesi 

Profesör 
Doçent 
Yardımcı doçent 
öğretim görevlisi 
Okutman 

22 
18 
14 
12 
10 
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(Hükümetin TekM) 

Yükseköğretim kurumlarının kadrolarında bulunmayanlardan, bu maddedeki unvanlarda ders saati başı
na görevlendirilen öğretim elemanlarına yukardaki ücretler % 50 fazlasıyla ödenir. 

Üniversite ödeneği 

MADDE 12. — Öğretim üyelerine almakta oldukları aylık tutarının (ek gösterge dahil) % 85'i, öğretim 
görevlilerine % 60'ı, öğretim yardımcılarına % 45'i her ay üniversite ödeneği olarak ayrıca ödenir. Bu öde
nek kısmî statüde görev yapanlara ödenmez. 

İdarî görev ödeneği 

MADDE 13. — Rektörlere almakta oldukları aylık tutarının (ek gösterge dahil) % 30'u; rektör yardım
cıları ve dekanlara % 1'5'i; dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdürleri, kon'servatüvar müdürleri 
ve yardımcıları ile bölüm başkanlarına % 10'u; enstitü müdür yardımcıları ile yüksekokul müdür yardımcı
larına da % 5'i idarî görev ödeneği olarak ayrıca ödenir. Birden fazla idarî görevi bulunanlara idarî görev 
ödeneklerinden en yüksek olanı verilir. 

Bu Kanuna tabi olmayan kişiler arasından tayin olunan rektörlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nuna göre birinci derece memur son kademe aylığı (en yüksek dk gösterge dahil) ile bunun bir katı tutarında 
ek ödemede bulunulur. Bu Kanunun 10 uncu maddesi hükümleri bunlar hakkında da uygulanır. Bunlardan 
emekli iken atananların emekli aylıklarının ödenmesine devam olunur, diğerleri genel hükümlere göre T.C. 
Emekli Sandığı ile ilgilendirilir. 

Geliştirme ödeneği 

MADDE 14. — Gelişmesinde güçlük çekilen yükseköğretim kurumlarının yeterli öğretim elemanı sağla
namayan fakülte, anabilim, anasana't, bilim ve sanat dallarında görevli öğretim elemanlarına almakta ol
dukları aylıkların (dk gösterge dahil) en fazla % 20*si Geliştirme Ödeneği olarak ödenir. 

Geliştirme Ödeneği verilecek yükseköğretim kurumlarının fakülte, anabilim, anasanat ve sanat bilim dal
ları ve bu ödenekten yararlandırma süreleri Yükseköğretim Kurulunun Millî Eğitim Bakanlığına teklifi 
üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir. 

Devlet Konservatuvarlarının öğretim elemanları 

MADDE 15. — Yükseköğretim kurumlarının 657 sayılı Devldt Memurları Kanununun değişik ek geçici 
16 ncı maddesinde unvanları belirtilen personeli, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile sözleşmeli olarak is
tihdam edilebilir. Bu elemanların sözleşme esasları, ödenebilecek ücretin üst sınırları ve sağlanacak sosyal 
yardımlar, Yükseköğretim Kürulu'nun önerisi ve Maliye Bakanlığı'nm görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca 
kararlaştırılır. 

Yabancı öğretim elemanlarına ödenecek ücretler 

MADDE 16. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesine göre sözleşmeli olarak çalış
tırılacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarına ödenecek ücret Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar da
hilinde Yükseköğretim Kurulunca saptanır. 

Emekli öğretim elemanlarının sözleşmeli istihdamı 

MADDE 17. — Üniversiteler ihtiyaç duydukları dallarda 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı ve 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre emekli olmuş öğrdtim elemanları ile uzmanları, emekli aylıkları ke-
sihneksdzin ve yaş kaydı aranmaksızın sözleşme ile çalıştırabilirler. Bu gibilere ödenecek ücret Yükseköğre
tim Kurulu tarafından tespit edilir. 
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Diğer kurum mensuplarını ilgilendiren hükümler 

MADDE 18. — Bu Kanun hükümleri, 7163 sayılı Kanunla kurulan Türkiye ve Orta Doğu Amme ida
resi Enstitüsü kadrosunda çalışan profesörler, öğretim ve araştırma mütehaSsdsları (doçentler gibi) ve asis
tanlar hakkında da uygulanır, 

Bu enstitüde görevli asistanlar hakkında araştırma görevlisi gibi işlem yapılır. 

IBu Kanun hükümleri gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından alınan kararlar bu kurum mensup
larına da aynen uygulanır. 

Uygulanacak diğer kanun hükümleri 

MADDE 19. — Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 20. — 25.6.1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu ile bu Kanunda değişiklik 
yapan diğer kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi öğretmenlerden 28.3.1983 tarih ve 
2809 sayilı Kanunun geçici 3 üncü maddesi ile aynı Kanun kapsamına alınanlardan yükseköğrenim ku
rumlarında istihdamına ihtiyaç duyulanların bu Kanun hükümlerine göre intibakları yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Öğretim yardımcılarına ve geçici 1 inci madde kapsamına girenlere bu Ka
nunun 12 nci maddesi' uyarınca ödenecek Üniversite Ödeneğinin, 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu
nun değişik 16 ncı maddesi uyarınca halen ödenmekte olan İş Güçlüğü, İş Riski, Teminindeki Güçlük Zam
mı ile Tam Gün Ödeneği tutarımdan az olması halinde araJdaki net fark, üniversite ödeneği bu miktara ula
şıncaya kadar, hiçlbir yergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 3. —- Öğretim yardımcılarından halen almakta oldukları ek göstergeler, bu Kanunun 
4 üncü maddesinde tespit edilen ek göstergelerden yüksek olanlara, daha yüksek bir ek göstergeye hak ka-
zanıncaya kadar mevcut ek göstergeleri üzerinden ödeme yapılmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretimi kurumlarında görev 
yapmakta olan ve bu Kanun kapsamına giren öğretim elemanlarının intibakları, 657 sayılı Devlet Memur
ları kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre (657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı mad
desinin «Ortak Hükümler»! ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi hariç başlayabilecekleri de
rece ve kademe esas alınmak suretiyle Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre rekltlörlüklerce üç ay 
içinde yapılır. 

İntibak sonucunda kazanılmış hak aylık dereceleri kadro derecelerinin üzerinde olanlara, bu durum de
vam ettiği sürece kazanılmış hak aylıkları esas alınarak ödemede bulunulur. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yürürlük 

MADDE 21.v— Bu Kanunun 4 üncü maddesi yayımını izleyen aybaşında, diğer hükümleri 1 Ocak 1984 
tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 22. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B, Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Balkanı 
S. R. Pasin 

Dışişleri Bakanı 
1* Türkmen 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Adalet Bakanı 
K, Akdoğan 

Maliye (Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H, Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr. C. T. Sadıklar 

21.6.1983 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N.. Özdaş 

içişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı Çalışma Bakanı V. Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek Prof. Dr. M. Aysan M. Turgut F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakanı imar ve iskân Bakam Köy iş. ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakam 
/. Evliyaoğlu Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V, Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S, Side 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METÜN 

Yükseköğretim Personel Kanunu Tasansr 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan 
öğretim elemanları tanımına giren personeli sınıflandırmak, aylıklarını ve ek göstergelerini düzenlemek, derece 
yükseltilmesi ve kademe ilerlemesinin şekil ve şartları ile, sosyal haklardan yararlanma, ek ders ücreti, üni
versite, idarî görev ve geliştirme ödeneklerinin miktarını tespit etmek, emekli ve yabancı öğretim elemanla
rının sözleşmeli olarak çalıştırılma usul ve esaslarım belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — IBu Kanun, 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi üniversite öğre
tim elemanlarının aylık, ödenek ve sair özlük haklarını kapsar. 

Öğretim elemanlarının sınıflandırılması 

MADDE 3. — Bu Kanuna tabi öğretim elemanlarının sınıfları ile 'başlangıç ve yükselebilecekleri derece
ler, aşağıda gösterilmiştir. 

A) öğretim Üyeleri Sınıfı : 
ıBu sınıf, profesörler, doçentler ve yardımcı doçentlerden oluşur. 
a) Profesörler, profesörlük kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren birinci derecenin ilk 

kademe aylığını alırlar ve son kademesine kadar yükselebilirler. 
b) Doçentler, doçentlik kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren üçüncü derecenin ilk 

kademe aylığını alırlar ve birinci derecenin son kademe sine kadar yükselebilirler. 
c) Yardımcı doçentler, yardımcı doçentlik kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren be

şinci derecenin ilk kademe aylığını alırlar ve üçüncü derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
B) Öğretim Görevlileri ve Okutmanlar Sınıfı : 
Bu sınıf, öğretim görevlileri ile okutmanlardan oluşur. 
C) öğretim Yardımcıları Sınıfı : 
Bu sınıf, araştırma görevlileri ile uzman, çevirici ve eğitim - öğretim planlamacılarından oluşur. 
Öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarının giriş dereceleri 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun değişik 36 ncı maddesinin «Ortak hükümler» ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yüksel
mesine ilişkinJıükümleri hariç, Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süre
sine göre tespit edilecek kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belirlenir. 

Öğretim elemanlarının görev ayhkîarı 

MADDE 4. — Öğretim üyelerinin bu Kanunun 3 üncü maddesine göre tespit edilen görev aylıkları ka
zanılmış hak teşkil etmeyip aylık ödemelerine esas alınır. 

Öğretim üyelerinden 3 üncü maddenin (A) bendinde gösterilen kadrolara atandıkları tarihte- kazanılmış 
hak aylık dereceleri; unvanları için öngörülen giriş ya da yükselebilecekleri derecenin üzerinde olanlar ile, 
bu kadrolara derece yükselmesi suretiyle ulaşanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 161 
inci maddesi uyarınca kazanılmış hak aylıkları başlangıç derecelerinin ileri kademelerine gelenlere, kazanıl
mış hak aylıkları üzerinden aylık ödenir Bunların başarılı geçen hizmet süreleri kazanılmış hak derecelerin
de kademe ilerlemesi yaptırılmak suretiyle değerlendirilir 

Öğretim elemanlarının 3 üncü madde uyarınca tespit edilen görev aylıkları, bu Kanun kapsamından çık
maları halinde dikkate alınmaz. 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU METNİ 

Yükseköğretim Personel Kanunu Tasarısı 

MADDE 1. — Danışma Meclisi metninin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Öğretim elemanlarının sınıflandırılması 

MADDE 3. — Bu Kanuna tabi öğretim elemanlarının sınıfları ile başlangıç dereceleri aşağıda gösteril
miştir. 

A) öğretim üyeleri sınıfı: 
'Bu sınıf, profesörler, doçentler ve yardımcı doçentlerden oluşur. 

a) Profesörler, profesör kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren birinci derecenin, 
b) Doçentler, doçent kadrosuna atandıkları tari hi izleyen aybaşından itibaren üçüncü derecenin, 
c) Yardımcı doçentler, yardımcı doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren be

şinci derecenin, 
İlk kademe aylığını alırlar. 
Yukarıdaki (a), (b) ve (c) fıkralarına göre üst dereceye atananlar, bu dereceleri kazanılmış hak olarak 

aldıktan sonra geçirecekleri her yıl için bir kademe ilerlemesinden yararlanırlar. 
B) öğretim görevlileri ve okutmanlar sınıfı : 
Bu sınıf, öğretim görevlileri ile okutmanlardan oluşur. 
C) Öğretim yardımcıları sınıfı : 
Bu sınıf, araştırma görevlileri ile uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacılarından oluşur. 
Öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarının giriş dereceleri (657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun değişik 36 ncı maddesinin «Ortak Hükümler» i ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yüksel
mesine ilişkin hükümleri hariç) Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine 
göre tespit edilecek kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belirlenir. 

Öğretim elemanlarının görev aylıkları 

MADDE 4. — Öğretim elemanlarının bu Kanunun 3 üncü maddesine göre tespit edilen görev aylıkları ka-' 
zanılmış hak teşkil etmeyip, aylık ödemelerine esas tutulur ve bu Kanun kapsamından çıkmaları halinde dik
kate alınmaz. 

Öğretim üyelerinden 3 üncü maddenin (A) bendinde gösterilen kadrolara atandıkları tarihte kazanılmış hak 
aylık dereceleri; unvanları için öngörülen giriş derecelerinin üzerinde olanlar ile, bu kadrolara derece yüksel
mesi suretiyle ulaşanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 161 inci maddesi uygula
nır ve kazanılmış hak aylıkları başlangıç derecelerinin ileri kademelerine gelenlerin aylıkları, bu kademeler 
üzerinden ödenir. Bunların başarılı geçen hizmet süreleri, kazanılmış hak derecelerinde kademe ilerlemesi ya
pılmak suretiyle değerlendirilir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 674) 
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Gösterge tablosu ve ek göstergeler 

MADDE 5. — Üniversite öğretim elemanlarının aylıklarının hesaplanmasında, Devlet memurlarının ay
lıklarına esas olan gösterge tablosu ve katsayı dikkate alınır. 

Aylıklarının hesabında ayrıca, profesör kadrosuna atananlar için 600, doçent kadrosuna atananlar için 
500, yardımcı doçent kadrosuna atananlar için 400, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcıların
dan 1 inci dereceden aylık alanlar için 400, 2 nci dereceden aylık alanlar için 300, diğer derecelerden aylık 
alanlar için 200 ek gösterge esas alınır. 

Doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi 

MADDE 6. — Yükseköğretimini tamamladıktan sonra, hizmete girmeden önce veya hizmet sırasında 
yüksek lisans ve yükseköğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görenlere, bir kademe ilerlemesi; tıpta uzmanlık bel
gesi alanlarla diğer öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır. 

Kadro karşılık gösterilmek suretiyle atama ve derece yükselmesi 

MADDE 7. — Öğretim elemanları, durumlarına uygun boş kadro bulunmaması halinde, en çok iki üst 
veya iki alt derecedeki ve aynı akademik unvandaki kadrolar karşılık gösterilmek ve unvanları itibariyle yük
selebilecekleri dereceyi aşmamak şartıyla alabilecekleri derecelere atanabilir veya yükseltilebilirler. 

Karşılık gösterilen kadrolar, ödemele/e esas alınmaz. 

Derece yükseltilmesi 

MADDE 8. — Öğretim elemanları; 
a) 7 nci madde hükümleri saklı kalmak üzere, yükselebilecekleri derecede aynı unvanlı boş 'bir kadronun 

bulunması, 
b) Derecesi içinde en az üç yıl bulunmuş ve bu derecenin üçüncü kademe aylığını bir yıl fiilen almış olma

ları, 
c) Bu süre içinde olumlu sicil almış bulunmaları, 
Şartıyla bir üst dereceye yükseltilebilirler. 

Kademe ilerlemesi 

MADDE 9. — Öğretim elemanlarının kademe ilerlemesi, bulundukları kademede en az bir yıl çalışmış 
ve olumlu sicil almış olmalarına ve aynı derecede ilerle ndbilecek bir kademenin bulunmasına bağlıdır. 

Kademe ilerlemesi, ilgililerin hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere yapılır. 

Derece yükseltilmesi ve kademe ilerlemesinde onay makamı 

MADDE 10. — Derece yükseltilmesi ve kademe ilerlemesi, üniversite rektörünün onayı ile yapılır. 

Haklardan yararlanma 

MADDE 11 — Öğretim elemanları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 187 - 213 üncü mad
deleri ile düzenlenen sosyal hak ve yardımlardan faydalanırlar 

Yükseköğretim Kurulu Üyelerinden, T.C. Emekli Sandığı ile Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan 
haklardan yararlanamayanlara, bu sosyal haklar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki esaslar dahilinde 
ödenir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S± Sayısı : 674) 
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MADDE 5. — Danışma Meclisi metninin 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi, doçent kadrosuna atanma 

MADDE 6. — Yükseköğrenimini tamamladıktan sonra, hizmete girmeden önce veya hizmet sırasında yüksek 
lisans veya yükseköğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görenlere, bir kademe ilerlemesi; tıpta uzmanlık belgesi 
alanlara veya doktora yapanlara ve doçentlik unvanını alarak doçent kadrosuna atananlara bir derece yük
selmesi uygulanır, 

Derece yükseltilmesi 

MADDE 7. — Öğretim elemanları; 
a) Yükselebilecekleri derecede aynı unvanlı boş bir kadronun bulunması, 
b) Derecesi içinde en az üç yıl bulunmuş ve bu derecenin üçüncü kademe aylığını bir yıl fiilen almış 

olmaları, 
c) Bu süre içinde olumlu sicil almış bulunmaları, 
Şartıyla bir üst dereceye yükseltilebilirler. 

MADDE 8. — Danışma Meclisi metninin 9 uncu maddesi 8 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Danışma Meclisi metninin 10 uncu maddesi 9 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Haklardan yararlanma 

MADDE 10. — Öğretim elemanları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 187 - 213 üncü maddeleri ile 
düzenlenen sosyal hak ve yardımlardan faydalanırlar. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 674) 
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Ek ders ücreti 

MADDE 12. — Öğretim elemanlarına Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinde aylık karşılığı oku
tulması mecburî ders yükü saati dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından, kısmî statüde bulunanlar dahil, 
belirlenecek, mecburî ve isteğe bağlı olarak, görev unvanlarına göre en çok onsekiz saate kadar verecekleri 
dersler için, ek ders ücreti ödenir. 

Ek ders saat ücreti, aşağıdaki göstergelerin Devlet Memurları Kanununa göre aylıklar için belirlenen kat
sayı ile çarpımından oluşur. 

Ek ders 
Unvanı göstergesi 

Profesör 24 
Doçent 20 
Yardımcı Doçent 16 
Öğretim Görevlisi 14 
Okutman 14 

Yükseköğretim kurumlarının kadrolarında bulunmayanlardan, bu maddedeki unvanlarda ders saati başı
na görevlendirilen öğretim elemanlarına yukarıdaki ücretler % 50 fazlasıyla ödenir. 

Üniversite ödeneği 

MADDE 13. — Öğretim üyelerine almakta oldukları aylık tutarının (ek gösterge dahil) % 100'ü, öğre
tim görevlileri ve okutmanlara % 80'i, öğretim yardımcılarına % 60'ı her ay üniversite ödeneği olarak ay
rıca ödenir. Bu ödenek kısmî statüde görev yapanlara ödenmez. 

İdarî görev ödeneği ı 

MADDE 14. — Rektörlere almakta oldukları aylık tutarının (ek gösterge dahil) % 6Q'ı rektör yardımcı
ları ve dekanlara, % 30'u dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdürleri, konservatuvar müdürleri ve 
yardımcıları ile bölüm başkanlarına, % 20'si enstitü müdür yardımcıları ile yüksekokul müdür yardımcı
larına da % 10'u idarî görev ödeneği olarak ayrıca ödenir. Birden fazla idarî görevi bulunanlara idarî görev 
ödeneklerinden en yüksek olanı verilir. 

Bu Kanuna tabi olmayan kişiler arasından tayin olunan rektörlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nuna göre birinci derece memur son kademe aylığı (en yüksek ek gösterge dahil) ile bunun bir katı tutarın
da ek ödemede bulunulur. Bu Kânunun 11 inci maddesi hükümleri, bunlar hakkında da uygulanır. Bunlar
dan emekli iken atananların emekli aylıklarının ödenmesine devam olunur, diğerleri genel hükümlere göre 
T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir. 

Geliştirme ödeneği 

MADDE 15. — Kısmî statüde bulunanlar dahil gelişmesinde güçlük çekilen yükseköğretim kurumları
nın yeterli öğretim elemanı sağlanamayan fakülte, anabilim, anasanat, bilim ve sanat dallarında görevli öğretim 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 674) 
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Ek ders ücreti 
MADDE 11. — Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesine göre haftalık okutulması mecburî ders yükü 

saati dışında kısmî statüde bulunanlar dahil, öğretim elemanlarına, görev unvanlarına göre Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenecek mecburî ve isteğe bağlı olarak en çok 18 saate kadar verecekleri dersler için ek 
ders ücreti ödenir. 

Ek ders ücreti, aşağıdaki göstergelerin Devlet Memurları Kanununa göre aylıklar için belirlenen katsayı ile 
çarpımından oluşur. 

Ek ders 
Unvanı göstergesi 

Profesör 
Doçent 
Yardımcı doçent 
Öğretim görevlisi 
Okutman 

15 
12 
10 

Yükseköğretim kurumlarının kadrolarında olmayıp bu maddedeki unvanları taşıyanlardan ders saati başı
na görevlendirilenlere yukarıdaki ücret % 50 fazlası ile ödenir. Bunların sosyal güvenlik kuruluşlarından almak
ta oldukları aylıklar bu şekilde görevlendirilmeleri nedeni ile kesilmez. 

Her sınav dönemi için öğretim elemanlarına, tam ders yaptıkları son ayda okuttukları ek ders saati üze
rinden ek ders ücreti ödenir. 

Müfredat programları uyarınca normal çalışma günlerinde çalışma saatinin bitiminden ve saat 17.00'den 
sonra başlayan gece öğretimi ile hafta tatili, yarı yıl veya yaz tatillerinde yapılan öğretimde ek ders ücreti % 25 
zamlı olarak ödenir. Yaz ve yarı yıl tatillerinde yapılan öğretim için verilecek ek ders ücretinin hesabında ders 
yükü dikkate alınmaz. 

Üniversite ödeneği 

MADDE 12. — Öğretim üyelerine almakta oldukları aylık 
revüleri ve okutmanlara % 60'ı, öğretim yardımcılarına % 40 
Bu ödenek kısmî statüde görev yapanlara ödenmez. 

İdarî görev ödeneği 

MADDE 13. — Rektörlere, almakta oldukları aylık tutarının 
lan ve dekanlara % 20'si; dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul 
lüm başkanlarına % 15'i; enstitü, yüksekokul ve konservatuvar 
neği olarak ayrıca ödenir. Birden fazla idarî görevi bulunanlara 
verilir. 

Bu Kanuna tabi olmayan kişiler arasından tayin olunan 
göre birinci derece memur son kademe aylığı (en yüksek ek 
mede bulunulur. Bu Kanunun 10 uncu maddesi hükümleri, 
iken atananların emekli aylıklarının ödenmesine devam olunur 
dığı ile ilgilendirilir. 

Geliştirme ödeneği 

MADDE 14. — Gelişmesinde güçlük çekilen ve 
tim kurumlarının yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayah 

Millî Güvenlik Konseyi 

tutarının (ek gösterge dahil) % 80'i, öğretim gö-
l'ı her ay üniversite ödeneği olarak ayrıca ödenir. 

(ek gösterge dahil) % 50'si; rektör yardımcı-
müdürleri, konservatuvar müdürleri ile bö-

müdür yardımcılarına % 10'u idarî görev öde-
idarî görev ödeneklerinden en yüksek olanı 

rektörlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
gösterge dahil) ile bunun bir katı tutarında ek öde-
tjunlar hakkında da uygulanır. Bunlardan emekli 

, diğerleri genel hükümlere göre T.C. Emekli San-

özellikle kalkınmada öncelikli yörelerdeki yüflcseköğre-
fakülte, anabilim, anasanat, bilim ve sanat dal-

(S. Sayısı : 674) 



- 1 0 -
(Danıştna Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

elemanlarına, almakta oldukları aylıkların (ek gösterge dahil) en fazla % 50'si Geliştirme Ödeneği olarak 
ödenir. 

Geliştirme ödeneği verilecek yükseköğretim kurumlarının fakülte, anabilim, anasanat ve sanat bilim dal
ları ve bu ödenekten yararlandırma süreleri, Yükseköğretim Kurulunun Millî Eğitim Bakanlığına teklifi üze
rine, Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir. 

Devlet konservatuvarlarının öğretim elemanları 

MADDE 16. — Yükseköğretim kurumlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik ek geçici 
16 ncı maddesinde unvanları belirtilen personeli, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile sözleşmeli olarak is
tihdam edilebilir. Bu elemanların sözleşme esasları, ödenebilecek ücretin üst sınıfları ve sağlanacak sosyal yar
dımların neler olduğu, Yükseköğretim Kurulunun önerisi, Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Ku
rulunca kararlaştırılır, 

Yabancı öğretim elemanlarına ödenecek ücretler 

MADDE 17. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesine göre sözleşmeli alarak çalış
tırılacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarına ödenecek ücret, Balkanlar Kurulunca belirlenecek esaslar da
hilinde Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir. 

Emekli öğretim elemanları ile uzmanların sözleşmeli istihdamı 

MADDE 18. — Üniversiteler; ihtiyaç duydukları dallarda, 543(4 sayılı T. G. Emekli Sandığı veya 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa göre emekli olmuş öğretim elemanları ile uzmanları, emekli aylık
ları kesilmeksizin ve yaş kaydı aranmaksızın sözleşme ile çalıştırılabilirler. (Her üniversitede, hangi dallarda 
kaç eleman ve uzman çalıştırılacağı, bunların okutacakları ücretli ders saati sayısı ile ödenecek ücret miktarı, 
Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir. 

Geçici süre görevlendirme 

MADDE 19. — öğretim elemanları ile tabi oldukları özel kanunlarda mani hüküm bulunmayan diğer kar 
mu görevlileri, yükseköğretim üst kuruluşlarında her seferinde altı ayı geçmemek üzere geçici olarak görev
lendirilebilirler. 

Bunlara kendi kurumlarından alacakları aylık, ödemek ve tazminatlara ek olarak görevlendirildikleri ku
ruluşlar bütçesinden kendi kadro aylıklarının % 50'si tutarında ek görev ücreti ödenir. Bu ücret döner ser
mayeye yatırılmaz. 

Diğer kurum mensuplarını ilgilendiren hükümler 

MADDE 20. — Bu Kanun hükümleri, 7163 sayılı Kanunla kurulan Türkiye ve Orta Doğu Amme İda
resi Enstitüsü kadrosunda çalışan profesörler, öğretini ve araştırma mütehassısları (doçentler gibi) öğretim 
görevlileri, okutmanlar ve asistanlar hakkında da uygulanır, 

IBu enstitüde görevli asistanlar hakkında araştırma görevlisi gibi işlem yapılır. 
'2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümleri gereğince Üniversitelerarası iKurul tarafından alınan karar

lara bu kurum mensupları da aynen uyarlar. 

Uygulanacak diğer kanun hükümleri 

IMAIDDE 21. — Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kıanunu İle 657 
sayılı Devlet Memurları IKanunu hükümleri uygulanır. 
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larında görevli öğretim elemanlarına, almakta oldukları aylıkların (ek gösterge dahil) en faaLa % 50'si geliş
tirme ödeneği olarak ödenir. 

Geliştirme ödeneği verilecek yükseköğretim kurumla-rının fakülte, anabilim, anasanat. ve sanat bilim dalları, 
bu ödenekten yararlandırma süreleri ve oranları Yükseköğretim Kurulunun Millî Eğitim Bakanlığına teklifi 
üzerine, Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir. 

MADDE 15. — Danışma Meclisi metninin 16 ncı maddesi 15 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

RfADDE 16. — Danışma Meclisi metninin 17 nci maddesi Î6 ncı madde oiarak aynen kabul edilmiştir. 

Emekli öğretim. alemamlamum sâzte&neli istihdamı 

MADDE 17. — Üniversiteler, ihtiyaç duydukları dallarda 54T4 sayılı T.C. Emekli Sandığı veya 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununa göre 65 yaşını doldurmak suretiyle emekli olmuş öğretim elemanlarını emekli 
aylıkları kesilme'ksizin ve yaş kaydı aranmaksızın sözleşme ile çalıştırabilirler. Bu gibilere ödenecek ücret 
Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir. 

Geçici görev 

MADDE 18. — Öğretim elemanları ile tabi oldukları özel kanunlarda mani hüküm bulunmayan diğer 
kamu görevlileri, rektörün görüşü veya ilgili kuruluşun muvafakati ile yükseköğretim üst kuruluşlarında her 
seferinde altı ayı geçmemek üzere geçici olarak görevlendirilebilirler. 

Diğer kurum mensuplarını ilgilendiren hükümler 

MADDE 19. — Bu Kanun hükümleri, 7163 sayılı Kanunla kurulan Türkiye ve Orta Doğu Amme ida
resi Enstitüsü kadrosunda çalışan profesörler, öğretim ve araştırma mütehassısları (doçentler gibi), öğretim gö
revlileri, okutmanlar ve asistanlar hakkında da uygulanır. 

Bu Enstitüde görevli asistanlar hakkında araştırma görevlisi gibi işlem yapılır. 
Bu Kanun hükümleri gereğince Yükseköğretim Kurulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu gereğince de 

Üniversitelerarası Kurul tarafından alman kararlar bu enstitü mensuplarına da aynen uygulanır. 

MADDE 20. — Danışma Meclisi metninin 21 inci maddesi 20 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Kaldırılan hükümler^ 

'MADDE 22. — 25.6.1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu ile bu Kanunda değişiklik ya
pan diğer kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi öğretmenlerden 28.3.1983 tarih ve 
2809 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi ile aynı Kanun kapsamına alınanlardan yükseköğrenim kurum
larında istihdamına ihtiyaç duyulanların bu Kanun hükümlerine göre lintibakları, 30.6.1984 tarihi itibariyle 
yapılır. 

GEÇİCÎ MADDE 2. — Öğretim yardımcılarına ve geçici 1 inci madde kapsamına girenlere bu Kanunun 
13 üncü maddesi uyarınca ödenecek üniversite ödeneğinin, 1765 sayılı Üniversite Personeli Kanununun değişik 
16 ncı maddesi uyarınca halen ödenmekte olan iş güçlüğü, iş riski, teminindeki güçlük zammı ile tamgün 
ödeneği tutarından az olması halinde aradaki net fark, üniversite ödeneği bu miktara ulaşıncaya kadar, hiçbir 
vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir. 

GEÇİCİ IMADDE 3. — Öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarından halen almakta ol
dukları ek göstergeler, bu Kanunun 5 inci maddesinde tespit edilen ek göstergelerden yüksek olanlara, daha 
yüksek bir ek göstergeye hak kazanıncaya kadar mevcut ek göstergeleri üzerinden ödeme yapılmamasına de
vam olunur. 

GEÇİCİ IMADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, yükseköğretim kurumlarında görev yap
makta olan ve bu Kanun kapsamına giren öğretim elemanlarının intibakları, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı madde
sinin «Ortak Hükümlerdi ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükseltilmesi hariç başlayabilecekleri de
rece ve kademe esas alınmak suretiyle Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre rektörlüklerce üç ay için
de yapılır. 

İntibak sonucunda kazanılmış hak aylık dereceleri kadro derecelerinin üzerinde olanlara, bu durum de
vam ettiği sürece kazanılmış hak aylıkları esas alınarak ödemede bulunulur. 
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Kaldırılan hükümler 

MADDE 21. — 25.6.1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan 
diğer kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇICÎ MADDE 1. — Danışma Meclisi metninin geçici 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCl MADDE 2. — Öğretim elemanlarına ve geçici 1 inci madde kapsamına girenlere bu Kanunun 12 
nci maddesi uyarınca ödenecek üniversite ödeneğinin, 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun değişik 
16 ncı maddesi uyarınca halen ödenmekte olan iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük zammı ile tamgün 
ödeneği tutarından az olması halinde aradaki net fark, üniversite ödeneği bu miktara ulaşıncaya kadar, hiç
bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Öğretim elemanlarına bu Kanunun 5 inci maddesine göre verilecek ek gös
tergeleri, 31.12.1983 tarihinde yararlanmakta oldukları ek göstergelerden düşük olamaz. 

GEÇtCl MADDE 4. — 1.1.1984 tarihinde yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olanlar ile bu ku
rumların kadroları lile ilişkileri devam eden, askerlik görevlerini yapmakta olan ve bu Kanun kapsamına 
giren öğretim elemanlarının intibakları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim ni
teliğine ve süresine göre (657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin «Ortak Hükümleri» ile getirilen kade
me ilerlemesi ve derece yükselmesi hariç) başlayabilecekleri derece ve kademe esas alınmak suretiyle bu Kanun 
ve Devlet Memurları Kanununa göre rektörlüklerce (Geçici 1 inci madde kapsamına girenler hariç) üç ay 
içinde yapılır. 

İntibak sonucunda kazanılmış hak aylık dereceleri kadro derecelerinin üzerinde olanlara, kazanılmış hak 
aylıkları esas alınarak ödemede bulunulur. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Geçici 4 üncü madde hükmü saklı kalmak üzere bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten önce doçent kadrosuna atanmış bulunanların görev aylıkları, bir üst derecenin aynı kademesine yük
seltilir. 

GEÇtCl MADDE 6. — 6.11.1981 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi ile Ortadoğu Teknik Üniversitesinde 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olmadan çalışan öğretim elemanları dışında kalan perso
nelden 657 sayılı Kanuna göre intibaklarının yapılmasını istemeyerek, 1.1.1984 tarihinden itibaren 30 gün içinde 
müracaat edenlere, kıdem tazminatları ödenir ve kurumları ile ilişkileri kesilir. 

Bunlara ödenecek kıdem tazminatı, görevden ayrıldıkları tarihteki kazanılmış hakları dikkate alınarak he
saplanır. Ancak, bu şekilde hesaplanacak kıdem tazminatının miktarı 30.9.1982 tarihinde hak kazanabile
cekleri kıdem tazminatından fazla olamaz. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun yürürlüğe girdiği 6.11.1981 tarihi ile bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarih arasında görevden ayrılanlar hakkında da, görevden ayrıldıkları tarih dikkate alınarak yukarıdaki 
hükümler uygulanır. 

30.9.1982 tarihinden sonra görevden ayrılanların bu tarih ile görevden ayrıldıkları tarih arasında geçen hiz
metleri, primlerinin ödenmesi kaydıyla 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak geçmiş sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 7. — 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24.9.1982 tarih ve 2708 
sayılı Kanun ile değişik geçici 23 üncü maddesinde belirtilen ve sözleşmeli olarak çalıştırılan öğretim eleman-
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Yürürlük 

MADDE 23. — Bu Kanunun 5 inci maddesi, yayımım izleyen aybaşında, diğer hükümleri 1 Ocak 1984 
tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 24. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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ı 

lan ile idarî personel 30.9.1984 tarihine kadar sahip oldukları statü içinde çalıştırılırlar. Bu tarihten sonra 
genel hükümlere tabi olurlar. 

GEÇlCÎ MADDE 8. — İlgili kanunda gerekli değişiklik yapılıncaya kadar, Yükseköğretim Kurulu üye
leri İle Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 187-213 üncü 
maddeleri ile düzenlenen sosyal haklardan yararlanırlar. 

Ancak, bu üyelerden T.C. Emekli Sandığı ile Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli olanlar bu kuruluşlarca 
aynı sosyal haklardan ayrıca yararlandırılmazlar. 

Yürürlük 

MADDE 22. — Bu Kanunun; 
a) Geçici 7 nci maddesi hükümleri; 30.9.1983 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
b) Geçici 8 inci maddesi ile atıfta bulunulan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 208-210 uncu 

maddelerine ilişkin hükümleri yayımı tarihinde, 
c) Diğer hükümleri 1.1.1984 tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 23. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. , 

• I « • » I I 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 674) 




