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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Denizli Milletvekili Fikret Karabudak'ın, 
öldüğüne dair Başbakanlık tezkeresi, okunarak 
iki dakika ayakta saygı duruşunda bulunuldu. 

Subay terfi kanunu tasarısı, Başbakanlığın 
talebi üzerine geri verildi. 

Çanakkale Milletvekili Nusret KMşcioğlu'-
nun, Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Ka
nunun 5049 sayılı Kanunla değiştirilen 6 ncı 
maddesinin (B) bendinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun teklifi, isteği üzerine geri verildi. 

Gündemde bulunan kanun, teklif ve taşan
larının sorulardan önce görüşülmesi hakkındaki 
önergeler, kabul edildi. 

Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Barutçu '-
nun, umumi seçimlerden evvel Seçim Kanunu
nun ve adlî sistemin açık yerlerinin doldurulup 
noksanlarının tamamlanmasının düşünülüp dü
şünülmediği, vatandaşların söz, yayın ve top
lantı hürriyetlerini teminat altında bulundura
cak yeni müeyyidelere ihtiyaç olup olmadığı, 
bu hürriyetlerin istimaline engel olan ve olmak 
istiyenler hakkında tedbir olarak ne düşünüldü
ğü ve «Millet iradesine ve ileri fikirlere daya
nan iradeden», «siyasi bünyenin tam demok
ratik şekilde ıslahından», «istikrarlı ve en pü
rüzsüz şekildeki kanun ve hukuk devleti niza
mından» ne mâna çıkarıldığı hakkında Başba
kandan gensoru açılmasına dair önergesi, red
dedildi. 

Heyeti Mahsusalarca haklarında karar veril-

Sözlü sorular 
1. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 

Boyacıgiller'in, Cumhuriyet Merkez Bankasının 
1939 - 1945 yılları arasındaki altın stokunun 
miktarına ve 1945 yılından sonraki azalma se
bepleriyle halihazır döviz durumuna ve döviz 
açığını kapamak için alman tedbirlere, dış ticaret 
politikamızın esaslarına, ithalâta tahdit vaz 'edil
diğinin doğru olup olmadığına ve dış ticaret 
muvazenemizin lehimize dönmesini sağlamak üze
re ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair sözlü 
soru önergesi, Ekonomi ve Ticaret ve Maliye Ba
kanlıklarına gönderilmiştir. (6/840). 

miş olanların emekli haklarının mahfuz tutul
ması hakkındaki kanun, kabul olundu. 

Umumi Müfettişlik Teşkiline dair Kanun ile 
ek ve tadillerinin yürürlükten kaldırılması hak
kındaki, Kanun, kabul edildi. 

öncelikle görüşülmesi kabul edilen Karayol
ları trafik kanunu tasarısı, ilgili Bakan Otu
rumda hazır bulunmadığından gelecek Birleşime 
bırakıldı. 

Turizm Endüstrisini Teşvik kanun tasarısı, 
Çalışma Komisyonuna verildi. 

5383 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin 7 
numaralı bendine 5651 sayılı Kanunla eklenen 
(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tasarısının görüşülmesi, ilgisi dolayısiyle Turizm 
Endüstrisini Teşvik kanunu tasarısının Çalışma 
Komisyonundan gelmesine talik edildi. 

Kan gütnie sebebiyle işlenen adam öldürme 
ve buna teşebbüs cürümleri failleri hısımları 
hakkında tatbik olunacak muameleye dair 3236 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair kanun teklifi üzerinde bir müddet görü
şüldükten sonra, 

2 4 . X I . 1952 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Ağrı Milletvekili İstanbul Milletvekili 

C. Yardıma F. Tekü 

Kâtip 
G-aianteb Milletvekili 

A. Ocak 

2. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, kok kömürü tevziatının gecikmesi 
ve kömür istihsalini artırmaya matuf gayret
lerin semere vermemesi sebeplerine, Zosguldak'ta 
Kozlu bölgesinde vukubulan grizo hâdisesinde 
hâsıl olan zarar miktarına, gemilerde kullanılan 
küllü kömürlere ve kok ve linyit satışı işinin 
bütün memlekete teşmiline, linyit istihsal ve sa
tış durumu ile linyitlerimizden kok ve azot istih
saline, azotlu gübrelerin imali hakkındaki çalış
malara ve Zonguldak Havzasında yapılmakta 
olan lâv varların inşaat durumuna dair sözlü soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir (6/841), 

Sorular 
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2. — HAVALE EDÎLŞN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Adlî Tıp Müessesesi kanunu tasarısı 

(1/469) (Adalet ve Bütçe komisyonlarına) 
2. — Çalışma Bakanlığının Kuruluş ve Gö

revleri hakıkndaki 4841 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısı (1/470) (Çalışma ve Bütçe komisyonla
rına) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti ve diğer Müttefik 
Devletler ile Japonya arasında Vaşington'da im
zalanan ve Japonya ile Barış Andlaşmasının 15 
nci maddesinin (a) fıkrası tahtında tahaddüs ede
cek ihtilâfların halline dair olan Anlaşmanın 
onanması hakkında kanun tasarısı (1/471) (Dış
işleri Komisyonuna) 

4. — Türkiye ile Fransa arasında 31 Ağustos 

190:6 tarihinde imzalanan Ticaret Anlaşmasına 
ek| 28 Ağustos 1952 tarihli Protokol üe eklerinin 
onanması hakkında kanun tasarısı (1/472) (Dış-
işljeri ve Ticaret komisyonlarına) 

önergeler 
5. — Kütahya Milletvekili Besim Besin'in, 

Dilekçe Komisyonunun 1 . XI . 1952 tarihli Haf-
tajık Karar Cetvelindeki 3969 sayılı kararın Ka
mutayda görüşülmesine dair önergesi (4/282) 
(l>ilekçe Komisyonuna) 

6. — Niğde Milletvekili Necip Bilge'nin, Di
lekçe Komisyonunun 1 . XI . 1952 tarihli Hafta
lık Karar Cetvelindeki 4809 sayılı kararın Ka
mutayda görüşülmesine dair önergesi (4/283) 
(Dilekçe Komisyonuna) 

)>&<i 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,05 

BAŞKAN — Başkanvekili Muzaffer Kurbanoğlu 
KÂTİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), ihsan Gülez (Bolu) 

<*»^ 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Kırklareli seçim bölgesine kadar yoklama 

yapıldı) 
BAŞKAN — Çokluk vardır. Birleşimi 

açıyorum. 
24 . XI . 1952 

Başkanlığa 
Gündemde acele çıkarılması icabeden bâzı ka

nunlar vardır. Bu sebeple kanunların sözlü so
rulardan önce görüşülmesini arz ve rica ederiz. 

Gazianteb Konya 
Süleman Kuranel Himmet ölçmen 

24 . XI . 1952 
Yüksek Başkanlığa 

Gündemin III. bölümündeki tasarının bir an 
evvel kanun haline getirilmesi için sorulardan 
eyvel müzakeresine geçilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Afyon K. Milletvekili 
Ahmed Veziroğlu 

i BAŞKAN — Birinci takriri oyunuza arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
niiştir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Krayolları Trafik^ Kanunu tasarısı ve 
Bayındırlık Komisyona ile Geçici Komisyon ra
porları (1/242) [1] 

[1] 252 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

BAŞKAN — Gündemin yeğlikle görüşülme
sine karar verilen işler kısmındaki tasarının 
görüşülmesine başlıyoruz.. 

; Tümü hakkında söz istiyen var mı? 
FERİDUN ERGİN (Urfa) — Arkadaşlar, 

kanunun isminden başlıyacağım. «Trafik» keli-
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mesi Italyaneada «traffico» kelimesinden gel- | 
mektedir. Ticaret, muamele, alış veriş, demek
tir. Bir zamanlar deniz ticareti ile seyrisefain 
aynı ve müşterek bir mevzu addedildiği için, 
trafik kelimesi asli mânasından bir inhiraf ne
ticesi olarak seyrüsefer mânasına kullanılmaya 
başlanmıştır. Bilâhara kelime mecazi bir mâna 
iktisap etmiş, beyaz zehir, kokain, eroin, af
yon ticareti ve kaçakçılık suretiyle kanun dışı 
yapılan sair ticaret nevilerini ifade maksadiyle 
kullanılmaya başlanmıştır. 

Türkçede seyrüsefer gibi ihtiyacı ve mak
sadı tamamiyle kavrıyabilecek bir kelim 3 mev
cut iken, Avrupa'dan maksada uymıyan bir ke
lime ithal etmek cihetine gitmemiz doğru değil
dir. (Bravo sesleri) 

Arkadaşlar, seyrüsefer mevzuunun ehemmi
yeti, bilhassa üç noktada toplanmaktadır. Bir 
Seyrüsefer Kanunundan bekliyebileceğimiz üç 
hizmet vardır. Bunlardan birincisi karayolla
rında ve belediye hudutları içinde yolsuz ve ka
idesiz hareketleri önlemektir. 

ikincisi; fennî muayenenin usul ve nizama so
kulmasıdır. 

Üçüncüsü de; vasıta sahiplerine âzami kolay
lık temin etmektir. Yani bürokratik devlet for
malitelerini asgari hadde indirmektir. 

Seyrüsefer usulsüzlükleri, bilhassa arkadan 
veya karşıdan gelen arabanın yolun sol tarafına 
kaymak suretiyle sıkıştırılması, köşelerde ve işa
ret mahallerinde sıra beklemeden çıkış yapılması 
veya süratle gidilmesi ve işaretlere riayet edil
memesidir. 

Şikago Emniyet Şûrasının neşriyatına göre 
kazaya sebebiyet veren en mühim âmil, sıra bek
lemeden çıkış yapılması ve vasıtaların karşıdan 
ve yandan, gelen bir araba tarafından kenara 
sıkıştırılmasıdır. Birçok kazalar, bu sıkıştırılma 
hâdisesinin bir neticesi olarak vukubulmaktadır. 
Amerika'lı Senaotör Richard L. Neuberger'in 
bir makalesinde, sıkıştırılma hâdisesini şöyle ifa
de ettiği görülmektedir: 

«Karayollarında seyahat edenlerden ekseri
sinin kamyonlara karşı kendilerini kin ve hiddet 
hissine kaptırmamaları imkânsızdır. Yanından 
arabanızla geçeceğiniz zaman, kamyon sizi ya 
yol kanarına sıkıştırır, yahut da önünüzü kas
ten kapatarak birkaç saniye sonra karşınıza çı
kacak bir vasıtayı görmenize mâni olur. Karşı-
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niza süratle gelen ve arabanızdan birkaç misli 
büyük olan bir kamyon, sizde hayatınızın tehli
kede olduğu endişesini uyandırır.» Bu tip yolda 
sıkıştırılmaktan mütevellit kazalar bir çarpışma 
yahut devrilme ile neticelenir ki, bizim memle
ketimizdeki istatistiklere göre 1952 senesinin ilk 
9 ayında yaralanan 6271 kişinin 3786 tanesi bu 
tip çarpışmaların ve devrilmelerin neticesinde 
yaralanmıştır. Müzakere ettiğimiz tasarı, bu mev
zuda, bir yenilik getirmemektedir. Usulsüz ha
reketler, bütün memleketlerde olduğu gibi, bizim 
memleketimizde de kanunlarla, mevzuatla, tali
matnamelerle menedilmiş bulunmaktadır. Mem
leketimizin de dâhil bulunduğu 1926 Paris ve 
1931 Cenevre anlaşmaları mucibince, bizim yol
larımızda da seyrüsefer hükümleri milletlerarası 
esaslara bağlanmış bulunmaktadır. Mevzuatta lü
zumlu hükümler mevcut iken, kazaların mütema
diyen artması, kanuni hüküm veya müeyyideler 
noksanlığından değil, fakat bunların tatbiki hu
susunda karşılaşılan müşküllerden ileri gelmek
tedir. Kaza, saniyenin cüzi bir kısmında yapılan 
bir hareketin neticesi olduğundan çok defa hu-
kukan ispatı müşküldür. Kaliforniyalı bir hâ
kim, seyrüsefer dâvalarına bakan ve bu mevzuda 
şöhret kazanmış bir hukukçu; bir an içinde vu-
kubulan kazalarda suç unsurunu ispatın güç
lüğünü belirttikten sonra, şöyle demektedir: 
«Bütün hayatım, yolun sağından gayet yavaş git
tiklerini ispata muvaffak olan, fakat buna rağmen 
karşıdan gelen arabalarla çapışan otomobiller ve 
onların suçsuz görünen şoförleri arasındaki dâ
valara bakmakla geçiyor.» 

Vaziyet böyle olunca, yeni kanunumuz ne 
müeyyideleri kuvvetlendirmek ne hükümleri da
ha sağlam esaslara bağlamak hususunda hizmet 
ifa edebilecek kabiliyette değildir. Bilâkis mem
leketimizde, 2095 - 2409 ve 2424 sayılı kanunlar
la kabul edilmiş bulunan milletlerarası anlaşma
lardaki hükümler tasarının 29 ilâ 44 ncü mad
deleri arasında yani 15 maddelik dar bir kısım 
içinde hulâsa edilmektedir ki, bu gayrikâfidir. 
Kanun vâzıı halkın kazalara karşı emniyetini te
minat altına alacak ve muasır seyrüsefer şartla
rını yerine getirecek yeni bir esas araması ve ge
rekirse karine sistemine gitmesi muhakkak ki 
daha doğru olurdu. 

Seyrüseferi tanzim bakımından tasan zayıf 
olmakla beraber muayene ve ehliyet mevzuların
da oldukça ağır formaliteler koymaktadır. Fen-
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nî muayenede konulmuş olan bu yeni formalite- I 
lerin seyrüsefer emniyetini takviye edeceğine ka-
ani bulunuyorum. Otomobillerin fennî muayene
sinin de, insanların sıhhi muayenesi gibi, mem
leketimizde daha ziyade bir merasim ve formali
te halini almıştır. Formaliteyi artırdığımız za
man, karşılaşacağımız mukadder bir netice var
dır. O da formaliteden kaçmak istikametinde bir 
temayül uyanmasıdır. Buna bir misal verebilirim. 
istanbul Vilâyetinde tatbik edilen bir seyrüsefer 
talimatnamesi vardır. Bu seyrüsefer talimatna
mesi mucibince, bir günden fazla müddet îstan-
bil'da kalacak olan ve diğer bir vilâyete ait plâ
ka taşıyan arabanın sahip veya şoförünün, bir 
dilekçe ile seyrüsefer müdürlüğüne müracaat 
etmesi, dilekçenin havalesinden sonra arabanın 
fennî muayeneye tâbi tutulması, arabanın İstan
bul'da kalacağı müddete ait bir seyrüsefer mü
saadesi alınması gerekmektedir. Yani burada öy
le bir vaziyet vardır ki, 3 gün müddetle İstan
bul'da kalmak istiyorsanız bunun iki gününü 
seyrüsefer dairesinde muamele takip etmekle ge
çirmek mecburiyetindesiniz. Bu sebeple İstan
bul'a giden otomobillerden kaç tanesinin forma
litelere uyduğunu takdirinize bırakırım. Bu mev
zu üzerinde sizlerin de diğer otomobil sahipleri 
kadar tecrübeniz olduğunu zannediyorum. 

Bundan başka hukuk bakımından, fennî mu
ayenelerin formaliteden ibaret kalması mahzur 
yaratmaktadır. PJlektrik sistemi işlemiyen, fren
leri bozuk olan otomobillerden bâzılarının kazaya 
uğradıklarında fennî muamelelerinin tamam ol
duğu görülmektedir. Doğrudan doğruya suçlu
nun takibini güçleştiren ve adaletin tecellisine 
zarar verecek bir vakıa olan formalitelerin faz
lalığı aynı zamanda vasıta sahipleri bakımından 
da bir mahzur teşkil etmektedir. Zabıtanın for
malite fazlalığı karşısında aşırı derecede müsa
mahakâr davrandığı veyahut alâkalılara karşı 
haşin hareket ettiği görülmektedir. Memleketi
mizde maalesef freni tutmıyan, lâmbası yanmı-
yan, lâkin fennî evrakları tamam olan arakalara 
Taslamaktayız. Ehliyeti olmadığı halde aylarca 
araba kullananları görmek mümkündür ve 
bunların yanında ehliyeti olduğu halde ehliyet
sizdir diye, yavaş gittiği halde hızlı gittiğine 
dair, nizama uygun bir şekilde gittiği halde mem
nu yerden geçti diye zabıt tutulduğu da vâkıdır. 
Bir teşkilât içinde bürokrasinin geniş yer tut 
ması, formalitelerin fazlalığı alâkalıların takdi j 
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rine dayanan hareketlerin artmasına sebebiyet 
verecek mahiyettedir. Bundan maada yeni ka
nunda, muayeneye ve kırtasiyeciliğe ait külfet
ler; hususi vasıta sahiplerine yükletilerek, Polis, 
Orman İdaresi, Millî Savunma ve Bayındırlık 
Bakanlığına ait vasıtaların ayrı rejime tâbi 
tutulmak suretiyle hukuk müsavatına aykırı bir 
rejim ihdas edilmektedir. Ve bu ikilik; muayene, 
formalite, ehliyet bakımından yaratılan bu ikilik, 
kanunun kaza ihtimallerini önliyecek vasıflardan 
mahrum bulunduğunu gösteren ayrı bir delildir. 

Hazırlanmış olan bu tasarı; memleket bünye
sinin ve menfaatlerinin icaplarına uygun değil
dir. 

Temenni olunurdu ki, Seyrüsefer Kanunu gi
bi memleketimizin uzun senelerden beri ihtiyaç 
duyduğu yüzlrece ve binlerce vatandaşın can em
niyetini yakından alâkadar eden bir mevzu, ih
tiyaçlara cevap verecek daha esaslı hükümler 
ihtiva etsin. 

BAŞKAN — Fahri Ağaoğlu. 
ABDÜRRAHMAN FAHRİ AĞAOĞLU 

(Konya) — Muhterem arkadaşlar, esasa girme
den evvel Bayındırlık Komisyonunun raporun
dan bir, iki rakam okuyacağım. 

Komisyon raporunun baş sayfalarında her 
yıl içinde tezayüt etmekte olan ölüm ve yaralan
ma vakalarına bir misal olarak (1951 yılında 
memleketimizde 6095 trafik kazası vukuage'kniş-
tir) deniliyor. Aynı raporun iç sayfalarında, 
yine 1951 yılına ait istatistik rakamlarını ele 
aldığımız takdirde yurdumuzda ceman 4045 ka
za olmuş olduğu anlaşılır. 1961 de 6095, aynı 
sene 4045 kaza olmuş. Bunun hangisi doğru
dur? Bu rakam farkı bize Bayındırlık Komisyo
nunun lâyıkiyle bu işlere ehemmiyet vermedi
ğimi göstermektedir. Yani rakam farkları itima
dı selbedicidir. 

Şimdi arkdaşlar, esasa geçiyorum: Bayın
dırlık Komisyonumuzun raporuna göre bu tasa
rının hazırlanmasının yegâne sebebi kazaları ön
lemektir, azaltmaktır; raporda bu açık olarak 
yazılıyor. Filvaki, rakam hataları bir tarafa, 
memleketimizde kazalar çoktur, bu, muhakkak
tı» .Ancak bu tasarının hazırlanmasında kazala
rın önlenmesi noktası, yegâne âmil ve sebep ol
mak şöyle dursun ,birinci derecede âmil dahi 
değildir. Çünkü tasarıyı hazırlıyan Hükümettir. 
Hükümetin gerekçesinde görüyoruz ki, kazalar 
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asla nazara alınmamış, veyahut tâli derecede na
zara alınmıştır. Tasarının hazırlanmasına yegâ
ne âmil, senelerden beri ademimerkeziyetle ida
re edilen bu işi tam ve koyu bir merkeziyete ir
ca etmektir. Hükümetin gerekçesinden bunu 
açıkça anlamak mümkündür. Bu kısmı Hükü
metin gerekçesinden aynen okuyacağım: 

«4. 'Trafiği tanzim işi 3 şekil ve suretle ya
pılmaktadır : 

a) Gerek nizam koyma, gerekse tanzim ve 
kontrol etme vazife ve yetkisini mahallî hükü
met veya idarelere veren sistem... Bugün bizde 
câri olan ve hemen her tarafta terkedilmiş olan 
sistemdir.» 

Fakat her tarafta terkedilmiş değildir, biraz 
sonra gelecektir. 

«b) Tek ve umumi bir kanun mevcut olmak
la beraber mahallî hükümet ve idarelere tanzim 
ve kontrol vazife ve yetkisini veren sistem... Bu 
sistem daha ziyade federal ve birleşik halde bu
lunan devletlerde tatbik edilmektedir. Jtsviçre 
ve Amerika gibi... Bu sistemde birbiriyle hem 
hudut olan ve aralarında hiçbir boşluk bülunmı-
yan her mahallî hükümetin (kanun veya state), 
hususi bir trafik polis teşkilâtı kurduğu ve ken
di hususi bünyesine göre bâzı kaideler de vaz'et
tiği görülmektedir. 

c) Tek bir kanun ve nizamnamenin devlet 
eliyle tatbik edilmesine matuf sistem... Belçika, 
îtalya ve Almanya'da tatbik olunan şekildir. 

Bu sistemlerden esasen birbirine çok benzi-
yen birinci ve ikinci sistemleri kabul etmek doğ
ru görülmemiştir.» deniyor. Görüyoruz ki; Hü
kümet gerekçesinde hiçbir yerde tatbik edilmi-
yen birinci sistemin ikinci sisteme çok yakın ol
duğu kabul edilmiştir. Gerekçeden anlıyoruz 
ki; bu teşebbüs 1930 senesinde başlanmıştır. Ya
ni Halk Partisinin tek parti olarak, totaliter bir 
parti olarak bu memleketi idare ettiği zaman, 
her şeyi merkeziyete irca ettiği zaman başlamış
tır. (Bravo sesleri, gülüşmeler). Biz de Halk 
Partisinin başladığı bir işi, onların arzusuna uy
gun olarak hattâ istediklerinden daha da ileri 
bir merkeziyete götürüyoruz. 

Arkadaşlar, Almanya, îtalya ve Belçika'da 
câri olan sistem nedir? Belçika'yı bir tarafa bı
rakalım, zira bu memleket bizim Konya Vilâye
tinden daha küçük bir mesahai sathiyede yani 
30 bin küsur kilometre murabbaı bir yerdir. Ora
da seyrüseferin bir elden idaresinde bir mahzur 
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yoktur. Fakat Almanya ve italya böyle değil
dir. Büyüktür. Oralarda câri olan sistem bil
hassa Faşist ve Nasyonal Sosyalist sistem bugün 
de câri midir, değil midir? Bunu haklı olarak 
gerek komisyon sözcüsünden ve gerekse Hükü
metten sorabiliriz. Bu sistem halen tatbik edil
mekte midir? 

Muhterem arkadaşlar; biz hem kırtasiyeci
lik ve bürokrasiden her yerde şikâyet ediyoruz, 
merkeziyetten şikâyet ediyoruz, hem de ademi-
merkeziyete tâbi olan bu işi nasılsa merkeziye
te bağlamak istiyoruz. Tasarının tümü bu ba
kımdan malûldür ve iyi değildir. 

Muhterem arkadaşlar, Bayındırlık Komis
yonunun, raporunda bahsettiği gibi, tasarı kaza
ları önlemek maksadiyle hazırlanmamış olmak
la beraber, kazaları önleyici hiçbir müessir ted
biri de muhtevi değildir. 

Kazalar neden olur? Otomobil kazalarının se
bebi nedir? 

Kusursuz kazaları önlemeye hiç kimse muk
tedir değildir. Kusurlu kazaların sebebi ne

dir? Bunun sebeplerini üç. noktada hulâsa ede
bilirim : 

Birincisi, bâzı şoför ve sürücülerin meslekî 
bilgilerinin noksanlığı, meslekî inzibat ve terbi
yeden mahrumiyetleridir, istediğimiz kadar ka
nun yapalım, eğer meslekî terbiye ve bilgi nok
san sa kaza olacaktır. 

ikincisi, kâfi derecede mütehassıs elemanı 
olmıyan belediyelerin de şoför ehliyetnamesi ver
meleridir. Bu mahzuru kaldıracağız diye mer
keze bağlamaya da lüzum yoktur; ıslâh etmek 
mümkündür. 

Üçüncüsü, birincisi kadar mühimi belki en 
, mühimi de, Ceza Kanunumuzda, kusurlu kazalar 

için tâyin edilen müeyyidelerin çok zayıf olma
sıdır. Bu müeyyidelerden birincisi Ceza Kanu
nunun 455 nci maddesindedir. Kazada adam 
ölürse bir seneden dört seneye kadar hapis ce
zası vardır ve çok defa, hattâ daima bir sene 
mahkûmiyet verilir. Şayet iki üç adam ölürse 
3 - 8 yahut 2 - 8 sene hapis cezası vardır ve da
ima asgari had verilir. 

Birçok vakalar biliyoruz. Demin arkadaşı
mız Avni Yurdabayrak söylemişti : Bir otomo
bil kazasında şoför birisine çarpıyor, halk ne 
yapıyorsun diyor, «Ne olacak bir sene yatar çı
karım.» diyor. Soruyorum, bunlar için tedbir 

| düşünülmüş müdür? Yeni bir şey yoktur. 
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Diğer bir madde, 459 ncu maddedir. Adam I 

ölmez, bir veya müteaddit insan yaralanırsa 
bir ay yahut iki ay hapis cezası vardır. Tesiri 
haiz değildir. 

Meslekî terbiyeden mahrumdurlar dedim. O 
kadar mahrumdurlar ki, içlerinde böyle bir ka
za yapıp hapishaneye girip çıkmayı âdeta bir 
cesaret, bir iftihar vesilesi addetmekte olanlar 
vardır. 

Türk Ceza Kanununun 566 ncı maddesi. Bu 
da kabahatt;r. İnsanların hayat ve sıhhatini 
tehlikeye düşürecek bir hâdisede caridir. Adam 
yaralanmamış, ölmemiş ama, çarpıp öldürebi
lirdi de, çünkü o türlü çarpmıştır. Bunun ceza
sı acınacak haldedir arkadaşlar, 3 - 5 lira para I 
cezasından ibarettir. Bunların hiçbiri ele alın
mamıştır. 

Şimdi hulâsa ediyorum : I 
Şoförlerin meslekî inzibat ve terbiyeleri ba- I 

kımmdan tasarıda hiçbir hüküm yoktur; yalnız 
ehliyet bakımından hükümler konmuştur. Bele-

> diyeden alınmış, merkezi bir idareye bağlan- I 
mıştır. Bu işi yapmak için belediyeden alıp mer- I 
kezi bir idareye bağlamaya lüzum yoktu. İhtı- I 
sas sahibi adamları olan belediyeler bu işi pek- I 
âlâ yapabilirlerdi, inzibat ve terbiye işini de I 
belediyeler daha kudretle idare edebilirlerdi. I 

Diğer bir noktaya daha işaret edeceğim : I 
Ben kelimeler üzerinde durmayı sevmem. Fa- I 
kat tasarıda bâzı kelimeler öyle ahenksiz bir I 
tarzda konulmuştur ki, bunlara dokunmadan I 
geçemiyeceğim. Tasarıda Şarktan Garpten alın- I 
mış veya uydurulmuş kelimeler ahenksizlik I 
içinde yer alıyor. Meselâ (trafik) kelimesi alın- I 

- mıştır. Ben bu kelime üzerinde durmam. (Sey- I 
rüsefer) mi iyidir, (trafik) kelimesi mi iyidir? I 
Tasarıda (trafik) kelimesi var, (özel araç) I 
kelimeleri var, (özel araç) kelimesini I 
hem Bayındırlık Komisyonu kabul ediyor, I 
hem Geçici Komisyon kabul ediyor da Ge- I 
cici Komisyon, Hükümetin teklifinde ve Bayın- I 
dirlik Komisyonunda geçen (hukuki sorumluluk) I 
kelimelerinden (sorumluluğu) kabul etmiyor. I 
(Sorumluluk), (araç) tan daha iyi alışılmış bir I 
kelimedir. Hükümet tasarısında ve Bayındırlık I 
Komisyonunun teklifinde (yetki, görev, ku- I 
ruluş) kelimeleri var. Bunlar hakikaten dilimi
ze mal olmuştur. Bunları kabul etmiyoruz (teş
kilât, salâhiyet ve vazife kelimelerini) alıyo- I 
ruz. I 
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Aynı komisyon (özel araç) kelimesini ay

nen kabul ediyor. (Trafik, özel araç, vazife, 
sajlâhiyet, yetki, lisans, gabari, hem zemin, re-
fıij, malî mesuliyet, malî sorumluluk ...) Bütün 
bıjı kelimeler aynı tasarıda geçiyor. Bunlardan 
iklisi üzerinde durmak lâzımdır, «hem zemin» ile 
«gabari». Bu sonuncunun ne demek olduğunu 
bön de anlamadım. Ben bunu anlamadıktan son
ra şoförler, tatbik edecek olanlar nasıl anlıya-
caklar? 

; Arkadaşlar, diğer bir meseleye geçiyorum : 
Elbette ki, bir kanun yapılırken bunun müey

yideleri de olur. Nitekim bu tasarıda da birtakım 
cezalar var; yani ana cezalar, kaza vukuunda ve
rilecek cezalar değil, trafik kaidelerine, yol em
niyetine riayet etmiyenlere verilecek belediye ce
zaları yerine konmuş cezalar. Arkadaşlar, bele
diye cezalarının bugünkü haliyle müessir olma
dığını her zaman müşahade ediyoruz. 250 
liraya kadar para cezası var; hattâ 250 li
ra para cezasından gayri sanattan menetme 
cefası da var. Bu cezalar tesirsizdir. Bu tesirsiz-
lik te zabıta memurlarını müşkül duruma soku
yor. Bu durum fena olan şoförleri arsız bir hale 
getiriyor. O halde bu tasarı ile buna ne çare bu
lunmuş? Hükümetin teklifi, Bayındırlık Komis
yonunun ve Geçici Komisyonun teklifinden çok 
d^ha üstündür, cezaları az çok müessirdir. Bizim 
kojmisyonlarımız, cezaları 5-10-15 liraya indirmiş. 
Biı vaziyete göre bir şoförün seyrisefere muhalif 
bir hareketini zabıta tesbit ettimi onu mahkeme
ye gönderecek. Mahkeme ne ceza verecek? 5 lira. 
Bundan sonra artık şoförler trafik kaidelerine 
riâyet eder mil Ve polisin bir otoritesi kalır mı?. 
Bû bakımdan tasarı yeni bir şey getirmemiştir, 
bilâkis mevcudu bozmuştur. 

Tasarının diğer bir noksan tarafı da kayıt, 
tescil ve Trafik Resmi bakımından motorlu vası
talarla arabaları imtihan ve ehliyet bakımından 
şoförlerle sürücüler bir tutulmuştur, ki bu da 
doğru değildir. Ayda yirmi lirayı geçmemek üze
re bir Trafik Resmi var. Bu kamyon için belki 
çok değildir amma evini geçindirmekte olan bir 
arabacı ayda 20 lirayı nasıl verebilir. 

Tasarı bâzı hallerde de noksan veya çok yan* 
lış hükümleri ihtiva ediyor. Şehirlerarası yollar
da zabıta vazifesi icabı meselâ şehirden 150 kilo
metre uzakta otomobilin hareketine müsaade et-

7 •*-
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mezse yolcular ne yapacak? Şehir içi olsa neyse 
bir arabadan diğerine geçebilirler. Fakat şehir
ler dışında ne olacaktır? Bu bakımdan tasarı 
noksandır. 

Yalnız tasarıda bir yerde, «fazla yük ve yol
cu alınmışsa, ilk meskûn mahalde indirilir, di
yor. İşte yeni bir kaza. Bu hükmü ile tasarı ye
ni hir kazaya sebep oluyor, indirilen yolcular 
ve eşya ne olacaktır? Şehirlerarası kontrolün 
tesisi ve cezanın hiçe indirilmesi founun yüzler
ce defa tekerrür etmesine sebebiyet verecektir. 
Ama fou kontrol kurulurken lâzımgelen tedbir
ler alınır, yolcular için tedbirler tesibit dilirse 
o zaman daha iyi olur. 

Diğer bir mesele daha var arkadaşlar: « Şo
för, sürücü ve amatör ehliyetna-mesi almak isti-
yenlerin parmak izi alınır » deniyor. Hüküme
tin gerekçesinde de deniliyor ki, « parmak izi 
hüviyeti tesbit edecek en iyi bir vasıtadır ». 
Bu hususa şunları da ilâve ediyor, « İngiliz Ana 
Kıraliçesinin, Ruzvelt'in de parmak izi alın
mıştır ». Eğer umumi olarak hüviyet varakala
rında parmak izi alınırsa buna 'bir diyeceğim 
yoktur. Bugün memleketimizde canilerin, kaa-
tillerin haydutların parmak izleri almır. Bu
nu, ehliyet alacak vatandaşlar için de tatbika 
kalkarsak vaziyeti düşünün. Feridun Bey ar
kadaşımızın da pek haklı olarak söylediği gibi, 
o zat ehliyet almak için türlü güçlüklerle kar
şılaştıktan sonra bir de parmak izi alma mües
sesesine de gidecek, hırsızlarla, kaatiHerle be
raber parmak izini aldırtacaktır. 

Tasarıda 12 ve 16 ncı maddler var ki, Ana
yasa bakımından, tasarruf hakkı bakımından 
üzerinde ehemmiyetle durulması icabeder. 12 
ve 16 ncı maddeler tasarının tümüne müessir 
olduğu için, bir misal vermek üzere 12 nci mad
deyi okuyorum: « Belediye sınırı dışındaki ka
rayollarının istimlâk yetkisi sınırlarından itiba
ren yolun her iki tarafında 15 er metrelik mesa
fe içinde karayolları idaresinden ruhsat alın
madıkça trafiğe mâni olacak veya trafiği teh
likeye düşürecek şekilde benzin istasyonu, fab
rika, tamir atelyösi, lokanta, kahvehane, otel, 
mesken, su arkları ve benzeri tesislerinin inşası 
ve kesif ağaçlıklar ihdası yasaktır ». 

Bu maddedeki kayda göre, (Karayolların
dan müsaade alınacak) deniliyor. Eğer trafi
ğe mâni oluyorsa karayollarına gitmek lüzum
suzdur. Çünlkü müsaade verilmez. Mâni de-
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I ğilse karayollarına niye gitsin. Bir de istimlâk 
l meselesi var. Acaba istimlâk sahası içinde mi, 

dışında mı? İstimlâk sahasının dışında ise nasıl 
her hangi bir vatandaşın tasarruf hakkına mâ
ni olabiliriz? 

16 ncı maddeye gelince : 
«Madde 16. — Belediye sınırları içindeki ka

rayolları kenarındaki akar yakıt depoları, umu
mi garaj, taşıt parkı, servis istasyonu, kira ile 
bisiklet, motor bisiklet, motosiklet, ve otomo
bil verme, motorlu taşıt onarma ve sökme yer
leri, şoför ve sürücü okul ve kursları ve benzeri 
gibi tesislerin yapılmasına ve açılmasına beledi
yece; mahallî ilk trafik komisyonundan müsaa
de alınmadıkça, ruhsat verilemez.» 

Neden verilemez efendim? Şehir içindeki 
meydanlar, yollar belediyenin tasarruf undadır, 
biz bu suretle belediyelerin dahi tasarruf hak-

I larını ihlâl ediyoruz. Neden mahallî trafik ko
misyonunda karar alacağız? Bütün bunların 
sebebi bu kanun daha 1930 da hazırlanmaya 
başlamış, o tarihteki totaliter rejimin eseridir 
de ondan. 

Diğer bir mesele daha var arkadaşlar : Ta
sarıda kazaları önlemek için yeni bir hüküm 
yoktur. Meselâ bir vasıta kâfi benzini olmadı
ğından yolda kaldı, ne olacak? Buna dair hiç
bir kayıt yoktur. Buna ait bir misal vereyim : 

Konya yolu, memleketin en işlek yolların
dan biridir. Arabamız, benzini bittiğinden, yol-

J da kaldı; geçen vasıtalardan benzin istedik, 
veremediler, çünkü akar yakıtları kendilerine 
ancak yetişecek. İki saat bekledik, ta Ağboz'a 
gidip akar yakıt getirdiler ve ondan sonra hare
ket ettik. Kış mevsimini bir tarafa bırakın, bu 
beklenen müddet içinde bir difterili ölebilir, 
bir doğum olabilir, âni hasta olanlar, ve hasta
neye gitmek üzere olanların başına türlü fe-

I lâketler gelebilir. Arzettiğim gibi, bu türlü 
haller için müeyyide şimdiye kadar olan mev
zuatta olmadığı gibi, bu yeni tasarıda da ko
nulmamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, birkaç cümle ile söz
lerime son vermek istiyorum : Halk, kanun ve 
Hükümetin varlığını ve kuvvetini daima bilmeli 
ve fakat bunu en hafif şekilde hissetmelidir. 
Fenalık yapan şiddetli ceza görmeli ve böyle 
olacağını her kes de bilmeli, fakat masum ve 

| meslekine bağlı insanlar lüzumsuz vehim ve 
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ademi itimat neticesi birtakım idari ve inzibati 
karışık, anlaşılması güç ağır kayıt ve külfet
ler altında ezilmemelidir. 

Böyle bir kanun ile binlerce şoför ve yüz 
binlerce yolcunun karşılaşacakları güçlükler 
yanında sağlanacak faydaların çok az olaca
ğını zannediyorum. 

Bugünkü ademimerkeziyet esasını bozmadan 
ıslah edecek, karşılıklı olarak kuvvetli müey
yideleri havi olacak ve şehirler arası yolların da 
hususi yetiştirilmiş zabıta tarafından muraka
besini temin edecek, her kes tarafından anla
şılması kolay bir kanuna taraftarım. Böyle ol-
mıyan bu tasarının reddini rica ederim. 

BAŞKAN —-Senini Yürüten. 
SENÎHt YÜRÜTEN (istanbul) — Sayın mil-

letvekilleri; Hükümetini huzurunuza getirdiği Ka
rayolları Trafik kanunu tasarısı; biraz evvel ar
kadaşımızın dediği gibi, 1939 senesinde hazırlan
mış bir tasarı değil; Bayındırlık Bakanlığının 
birkaç, seneden beri üzerindfc durduğu ve mey
dana getirdiği bir tasarıdır. 

Bu tasan; Yüksek Meclisin Bayındırlık Encü
menine havale edilmiş ve encümen tam bir de
mokrat Meclis encümeni olarak, dikkat buyurun 
Demokrat Partinin Meclis encümeni olarak de
miyorum, bir taraftan muhtelif şehirlerden gelen 
taksi sahipleri ile şoförleri dinlemiş ve onların 
noktai nazarlarını almış, asil ile vekil karşı kar
şıya »gelmiş ve bu komisyon tasarıda bâzı deği
şiklikler yapmıştır. Kanun tasarısı encümenler
de görüşülürken erbabı meslek ve erbabı ticaret
ten olanların fikirlerini almak elbette faydalıdır. 
Ben huzurunuzda Bayındırlık Komisyonuna te
şekkürü borç bilirim. 

Tasarının heyeti um um iyesinde, memlekette 
vatandaşın hayatını koruyacak, vatandaşı zarar
dan kurtaracak, hattâ yaya yürümesini öğretecek 
maddeler mevcuttur. Meslekî terbiye kursların
dan vatandaşın geçirilmesini tasarı icbar etmiş
tir. Bugüne kadar muhtelif belediyelerin yap
mış oldukları nizamnamelerle, şehirler arasında 
•seyrüsefer yapan bu taşıt vasıtalarını kullanan
lar, merkeziyetçilik zihniyetiyle değil, tatbikatçıla
rın görmesi dolayısiyle birkaç okmisyona v^ bir
kaç ele bağlanmıştır. Meselâ Çemişkezek'te bir 
itfaiye neferinin, - o nefer ki kendisi de naehil-
dir -trafikten anlar diye verdiği ehliyetname ile 
trafik komisyonunun imtihan neticesinde verece-
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ği ehliyetname arasında çok büyük frak vardır. 
Öu tasarı burada kanuniyet kesbettikten sonra 
yurtta çok faydalar temin edecektir. Buna rağ
men bu tasarıda aksaklıklar olabilir, düşünülme
miş taraflar olabilir, fakat bunu tatbikat gös
terecektir. Bir defa bu kanunun bir gün evvel 
gıkması günde dört buçuk kimsenin hayatını te
min edecektir. Binaenaleyh bu tasarının reddi 
değil tasarının hemen bugün, su saniye kabulünü 
mca edeceğim. 

Benim de bâzı maddelerde aksaklık gördüğüm 
taraflar vardır, sırası gelince onları Heyeti Umu-
ıtıiyenize arzedeceğim, müzaheretinizi rica ederim. 

BAŞKAN — Ali Fahri îşeri. 
ALÎ FAHRÎ ÎŞERt (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlar, hakikat bu otobüs kazaları hepi
mizi üzmektedir. Bu hususta ben de kendi kana
atlerimi ve müşahedelerimi arzetmek istiyorum. 
Kazalara sebebiyet veren âmiller : 

1. Şoförlerin sıkı bir murakabeye tâbi tu
tulmaması, gelişi güzel ehliyet verilmesi, muavin 
4iye alman 2 - 3 ay bir otobüste çalışan, çamur
luk yıkayan ve bagaj bağlıyan çocuk denecek ka
dar küçük yaştaki insanlara da ehliyet veriliyor. 
Hattâ iki gün evvel Balâ yolunda ölümle netice
lenen bir otobüs kazası şoförün ehliyetsiz olma
sından ileri gelmiştir; 

2. Bâzı anormal şoförlere de tesadüf edil
mektedir. Ehliyet kadar sıhhatlerinin de sıkı bir 
tıbbî muayeneye tâbi tutulması lâzımdır. 

3. Ekseriyetle içki kullanan şoförlerin dai
ma kazalara sebebiyet verdikleri görülmektedir. 
Seyrüsefere çıkacak şoförlerin alkol almamaları 
hususuna .son derece dikkat edilmesi ve bu gibi 
hal görülürse derhal seferden menedilmesi lâ
zımdır. 

4. Süratle gidişin sureti kafiyede men'i iktiza 
eder. Tirenlerde bile ray üzerinde giden bir va
r tanın sürat derecesi tahdit edildiği halde neden 
ljara yollarında bu usul tatbik edilmiyor"' 

5. Virajlarda, çok süratli dönüşler yapılmak
ta ve bagaj olarak otobüs ve kamyonların götü-
remiyeceği nispette çok ağır siklette eşyalar alın
maktadır. Bunların nazarı dikkate alınması ve 
üzerinde ehemmiyetle durulması lâzımdır. 

6. Kasten kazaya sebebiyet veren şoförlerin 
ehliyetlerini derhal ellerinden almalıdır. Badema 
onlara şoförlük yaptırılmaması ve ağır cezaya 
çarptırılması icabeder. 

7. Kazaya sebep olan o şoförün idaresindeki 
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otobüsün de en az 6 ay seferden mahrum edil
mesi lâzımdır ki, badema şoför kullanacak pat
ronlar da şoförün tecrübelisini ve ehliyetlisini 
tutmalıdır. 

8. Bilhassa şehirler dışında uzun seferler 
yapan otomobillerin süratleri tesbit edilmelidir. 
Meselâ saatte 40 veya 50 kilo metereyi geçmeme
leri. Bilhassa karşılıklı gidiş ve gelişlerde bu sür
at âzami 20 kilometreyi geçmemelidir. 

Motorun cer kabiliyeti ve kudretinin fevkında 
yolcu ve yük almaktadırlar. Hattâ yolcu araba
larında bunlara çok tesadüf edilmektedir. Mese
lâ bir tonluk bir motora iki tonluk karuseri yap
tırılmakta içine yolcular sıkışık, bir halde doldu
rulmakta ve pestil haline gelmektedir. Bu suretle 
40 - 50 nüfus; perişan olmaktadır. Bir kaza olur
sa yalnız yolculardan beş on kişinin ölümiylc kal
mıyor, şoförler de sürünüyor, mahvoluyorlar, 
Arabaların tonajı, motorlrein cer kabiliyetlerinin 
fevkında olduğu için âni bir fren yapmak icabe-
derse, 20 - 50 metre mesafeden durması icabeder-
se, motorun takati kâfi gelmiyor. Kazalara bu da 
çok sebep oluyor. 

işte arkadaşlar bu hal böyle devam ederse, 
Hükümet sıkı harekete geçmezse, sıhhi imdat ara
baları yollardan yaralı ve hendeklerin içinden 
ölü taşımaktan başka birşey yapmazlar. 

Mâruzâtım bu kadardır. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen yok, madde

lere geçilmesini oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının başlığı hakkında bir takrir vardır 
okunacak. 

24 . X I . 1952 
Yüksek Başkanlığa 

Karayolları Trafik Kanunu tasarısının Kara
yolları Seyrüsefer Kanunu şeklinde başlığının 
değiştirilmesini ve tasarının muhtelif maddele
rinde geçen trafik kelimelerinin de seyrüsefer 
olarak kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Kırklareli Konya 
Şefik Bakay Murad Âli Ülgen 

GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CEVDET 
SAN (Gaziahteb) — Efendim, kanunun ismi 
üzerinde gerek Bayındırlık ve gerekse Geçici 'Ko
misyonda uzun uzadıya duruldu. (Seyrüsefer Ka
nunu) diyelim, diye ortada da beyanı mütalâa 
eden arkadaşlar oldu. Fakat seyir ve sefer, ikisi 
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de hareket ifade eden kelimelerdir. Halbuki bu 
kanun vasıtaların gidiş gelişlerine ve duruşları
na ait hükümleri vaz'eden bir kanundur. Yani 
bir vasıtanın hem dururken, hem de gelip gider
ken tâbi olacağı hükümleri gösterir. Bunun 
Türkçe'de ifade edecek bir tek kelime bulamadık. 
Bu vaziyet karşısında birçok dünya memleketle
rinin kullandığı kelimeyi aynen kullanmak zaru
retini duyduk. Bizim duyduğumuz sebep bundan 
ibarettir. 

RİFAT SİVİŞOĞLU (Zonguldak) — Efen
dim, bendeniz de (trafik) tâbirinin aleyhinde 
konuşacağım. Türk topraklarında yaşıyoruz, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde oturuyoruz. 
Yapmakta bulunduğumuz kanuna ecnebi tâbirle
rini koymaktan çekinmiyoruz. Biz yüzlerce sene
den beri kullana geldiğimiz (Seyrüsefer) tâbirini 
bırakıyor, hiçbir suretle kullanmadığımız ve an
madığımız, gayrimenus (Trafik) tâbirini ele alı
yoruz. Trafik tâbirinin delâlet ettiği mâna Tür
kiye'de anlaşılmış bir şey değildir. Milyonda bir 
kişi ancak anlamaktadır. Aynı zamanda Anaya
sa 'mızın ikinci maddesinin ikinci fıkrası «Dev
let Dili Türkçedir» derken, biz trafik tâbirini 
Devlet dili olarak kanunlarımıza alırsak hakika
ten hataya düşmüş oluruz. Trafik tâbiri yerine 
seyrüsefer tâbirinin alınmasını arkadaşlarımdan 
bilhasa rica ederim. 

FERİDUN ERGİN (Urfa) — Arkadaşlarım, 
komisyon sözcüsü arkadaşın, şahsan seyrüsefer 
kelimesini tercih ettiğini fakat bu kelimenin yal
nız gidiş ve geliş vaziyetini ifade ettiğini, teva-
kuf halini şümulü içine almadığını söylediler. Ay
nı hal, trafik kelimesi için de varittir. Trafik ke
limesi, statik bir vaziyeti değil, bir muameleyi, 
bir el değiştirmeyi, bir hareketi ifade eder. Bu 
itibarla seyrüsefer kelimesi için komisyonun ile
ri sürdüğü mahzur, trafik kelimesi için de va
rittir. 

ÖMER BÎLEN (Ankara) — Efendim, tra
fik, seyrüsefer... Bunun hangisi daha iyi?. Türk 
Milletinin samiasma hangisi daha iyi gelirse el
bette o daha iyidir. Binaenaleyh biz, Garbden 
gelen her şeye mutlaka iyidir diyemeyiz. İster 
Şarktan gelsin, ister Garbden gelsin biz yalnız 
iyiyi isteriz. Arkadaşımız, seyrüsefer kelimesinin 
tevakkuf halini ifade etmediğini söyledi. Nasıl 
olur?. Seyrüsefer tevakkufu, istirahati, hareketi 
yatılmayı, kalkılmayı, düşmeyi de ifade eder, bir 
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tâbirdir. Kanunlarımızı tanzim ederken düşüne- I 
ceğimiz nokta şu olmalıdır : Kanunun adını va
tandaşlar işidince mânasını anlasın, öyle mânası 
müşkül olan ifadelerle vatandaşların samialarım, ' 
zihinlerini tahriş etmiyelim. Hem de bunu tatbik 
ederken hâkimlerimize dahi kolaylık yapalım, 
onun için bu kanuna (Seyrüsefer) olaraktan ad 

'* koymak çok iyidir, çok içtimai, çok menustur. 
Ben de rica ederim ki, bu yolda değişiklik yapıl
sın. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Selim Ragıp Emeç. 
SBLÎM RAGIP EMEÇ (Bursa) — Sayın ar

kadaşlarım, komisyonun tasanda kabul ettiği 
isim kadar, bana öyle geliyor ki, seyrüsefer keli
mesi de yanlıştır. 

Trafik, umumiyetle tebarüz eden kanaate gö
re, hakikaten bünyemize biraz yabancılık hissi 
veriyor. Diğer tartftan seyir ve sefer kelimele
rinin de müteradif olmasından maksut mâna te
min edilememektedir. Filvaki bizde belediyelerde 
bu adı taşıyan şubeler vardır. Bunlar da umu
miyetle mürur ve ubur işlerini görürler. Bu hu
susta bir takrir vereceğim. Henüz hazırlamış de
ğilim, hazırlayıp takdim edeceğim. Buna Nakil 
Vasıtaları Kanunu denmesi daha münasip olur 
zannındayım. Çünkü mevzu nakil vasıtalarıdır 
ve harekette bulunup vasıtaların vaziyetlerini 
taknin edecektir. Mâruzâtım budur. 

BAŞKAN — Bedri Nedim Göknil. 
BEDRİ NEDÎM GÖKNÎL (İstanbul) — 

Muhterem arkadaşlar; trafik kelimesine itiraz I 
eden değerli hatipler bu kelimenin yabancı oldu
ğunu, vatandaşlar tarafından anlaşılamıyacağını 
ileri sürdüler. Bence aynı sebep seyir ve sefer 
tâbrinde de vardır. Seyrüsefer kelimesinin haki
ki mânasını büyük şehir şoförlerinden başka han
gi şehir şoförleri bilirler. Bu kelimeyi de ifade 
ettiği mâna itibariyle değil, kanunda, nizamda 
yer bulduğu için öğrenmişlerdir. Seyrüsefer şu- I 
besi vardır, seyrüsefer dairesi vardır, seyrüsefer 
talimatı vardır. Halk arasında menus bir keli
me halini almıştır. Seyrüsefer kelimesi de esasen I 
bir kelime değildir, iki kelimenin vavı atıfa ile 
birleşmesinden meydana gelmiştir. Trafik keli
mesi dünyanın her tarafından hareket mânasına 
ve deveran mânasına gelir. Her hangi yabancı 
bir şehire gitsek trafik denince o şehirdeki oto
mobil, tramvay ve sair nakil vasıtaları sirkülas
yonunu, hareketini ifade ettiğini anlarız. Bu ar
tık milletlerarası bir tâbir halini almıştır. Sey- | 
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rüsefer kelimesi uzun ve söylenmesi güç bir ke
limedir. Esasen milletlerarası tanınmış böyle bir 
tâbirin kabulünde bendenizce hiçbir mahzur yok
tur. Kanun bunun ne mâna ifade ettiğini tâyin 
edecek. Onun için herkes tarafından da kolayca 
mânası anlaşılır olacaktır. 

BAYINDIRLIK KOMİSYONU BAŞKANI 
HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Muhterem ar
kadaşlar, bir kısım arkadaşlarımızın trafik ke
limesi üzerinde gösterdiği hassasiyetin iki, üç 
mislini komisyonumuz göstermiştir. Bİakikaten 
bu kelimenin yerine hepimizin, şoförlerin, müş
terilerin, halkın kolayca anlıyabileceği bir ke
limeyi bulmak için günlerce çalıştık. Hattâ 
bu mevzuda Dil Kurumu ile Dil ve Tarih Fa
kültesine yazılar yazarak isim bulmalarını ri
ca ettik. Bizim kanunumuzun ifade ettiği mâ
nayı ifade edecek bir kelimeyi bulamıyacakları 
yolunda menfi cevap geldi. Daha münasip 
Türkçe bir kelime bulmalarını rica ettik, onu 
da bize karşılığını gösteremediler. (Bulamazlar 
zaten sesleri). 

Efendim, dünyanın her tarafında olduğu gi
bi bizde de her gün biraz daha tekâmüle giden 
yollarımızda eskisine nazaran vasıta miktar
ları artmaktadır. Bu artışla mütenasip olarak 
kazalar da çoğalmaktadır. Bugün memleketi
mizde bu kanunla yepyeni bir kanun tedvin et
mekteyiz. 

Bâzı arkadaşlarımız, tasarının eski hüküm
lere muadil yeni hükümleri ihtiva etmediğin
den bahsettiler. Bu iddia tamamiyle yersizdir. 
Maddelerin müzakeresinde bunların da mevcu
diyetine şahit olacaksınız. 

Bugün kazalara sebep olan motorlu vasıta
larımız dünyanın muhtelif memleketlerinden it
hal edilmekte ve bu memleketlerde de müşterek 

j'bir terim olarak (Trafik) kelimesi, arkadaşları-
I mızm söyledikleri seyrüsefer ibaresi yerine kul
lanılmaktadır, beynelmilel bir kelime olarak 
yerleşmiştir. Meselâ Fransızlarda seyrüsefer 
mukabili lisanlarında (circulation) kelimesi ol
duğu halde trafik kelimesini almışlar, Almanlar, 
Amerikalı ve İngilizler de trafik kelimesini bey
nelmilel bir kelime olarak kullanmaya başlamış
lardır. Nitekim spor, üniversite kelimeleri li-

| sanımıza ilk girdiği zaman nasıl bir yabancılık 
duymuş ve zamanla bu kelimelere alışmış isek, 
bu kelime de zamanla alışılacak ve munis bir 
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kelime olacaktır. Eğer Yüksek Heyetiniz tanı I 
mânasiyle, efradını cami, ağyarını mâni bir 
kelime bulacak olursa, komisyonumuzım bu 
hususta aksi bir iddiası yoktur. Komisyon ola
rak bulunacak böyle bir kelimeye iştirake ama
deyiz . 

BAŞKAN — Tasarının ismi ile ilgili bâzı 
takrirler vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Başlıktaki (trafik) tâbiri kaldırılarak onun 

yerine (Karayolları Seyrüsefer Kanunu) olarak 
kabulünü teklif eder ve esasen (trafik) keli
mesinin, Anayasanın 2 nci maddesine aykırı ol
duğunu da arzeylerim. 

Zonguldak Milletvekili 
Rifat Sivişoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
24 . XI.1952 

«Trafik» kelimesinin şifahen, vâki izahatıma 
binaen «Seyrüsefer» olarak değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Ankara Milletvekili 
Ömer Bilen 

Yüksek Başkanlığa 
(Karayolları Trafik Kanunu) isminin (Nakil 

vasıtaları Kanunu) na tahvilini arz ve teklif ede
rini. 

Bursa Milletvekili 
Selim Ragıp Emeç,' 

BAŞKAN — Tasarının başlığındaki «Trafik» 
kelimesinin; «Seyrüsefer» e tebdil edilmesi yo
lundaki takrirleri oyunuma arzedîyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Anlaşılmadı. Ayağa kal-
kı İması suretiyle oyunuza arzedeceğim. 

«Trafik» kelimesinin, tasarınım başlığından 
(çıkarılarak, yerine «Seyrüsefer» kelimesinin ko-
nulmsını teklif eden önergeleri oyunuza arzedi-
yorum. Kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar... 
Kabul etmiyenler lütfen ayağa kalksınlar... Bu 
iki önerge reddedilmiştir. 

(Bursa Milletvekili Selim Ragıp Emeç'in 
önergesi tekrar okundu). 

(Reddedildi sesleri). 

BAŞKAN — Efendim; bu takrir mahiyet iti
bariyle farklıdır. (Trafik) kelimesi yerine (Na
kil vasıtaları) tâbirinin ikamesi istenilmektedir | 
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Onun iyin ikinci'takriri ayrıca oyunuza arzecii-
yoruîi). Kabul edenler... Kabul etmiyenler. . Red
dedilmiştir. 

Karayolları Trafik Kanunu 

Birinci Bölüm 

MADDE 1. — Karayollarında trafik (yaya
ların, 'taşıtların, özel a ray ve hayvanların hal ve 
hareketleri) bu kanunun hükümlerine tâbidir. 

Ancak vazife halinde bulunan zabıta, itfaiye, 
imdadı sıhhi ve emsali gibi geçiş üstünlüğünü 
haiz bulundukları tüzükte belirtilecek olan taşıl
lar bu kanunda yazılı sürat., geçme ve durma 
tahditlerine tâbi değildir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
SENÎHl YÜRÜTEN (istanbul) - . Söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
SENlHt YÜRÜTEN (istanbul) — Kfendim, 

bu birinci maddenin ikinci fıkrasında «ancak va
zife halinde bulunan zabıta, itfaiye, imdadı sıh
hi ve emsali gibi geçiş üstünlüğünü haiz bulun
dukları tüzükte belirtilecek taşıtlar, bu kanunda 
yazılı sürat, geçme ve durma tahditlerine tâbi de
ğildir.» denmektedir. Buna nazaran böyle bir 

-taşıtı kullananların hiçbir endîşesi olmaz. Yine 
özel araçlar için daima tehlikeli olacaklar, her
hangi bir kazada haklı ve haksızı tefrik etmek 
mümkün olmıyacaktır. Onun için «tüzükte belir
tilecek olan taşıtlar» tâbirinden sonra «ve özel 
araçları idare edenler başkalarına zarar verme
mek suretiyle» kaydının konmasını arz ve teklif 
ederim. Bu hususta bir de önerge takdim edi
yorum . 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CEVDET 

San (Gazianteb) — Efendim, burada «başkaları
na zarar vermemek» şartı gayet tabiî bir kaide
dir. Bizce zait görülebilir, fakat konmasında da 
mahzur yoktur, takdir Yüksek Heyetinizin dır 
efendim. 

BAŞKAN — Takrir okunacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Trafik kanunu tasarısının birinci maddesin

deki: «bu kanunun tüzüğünde belirtilir» kelime
lerinden sonra «taşıtları ve özel araçları idare 
edenler başkalarına tehlike getirmemek şartiyle» 
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ibaresinin ilâvesi için kanar ahlamasını rica ede- | 
rim. 

İstanbul Milletvekili 
Senihi Yürüten 

BAŞKAN — Takriri naaarı dikkate alanlar 
lütfen elleriyle işaret etsinler... Almıyanlar... 
alınmamıştır. 

Maddeyi aynen oyunuza arzediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler.. Madde aynen kabul edil, 
mistir. 

MADDE 2. — Bu kanunun tatbikatında : 
a) Karayolu : Trafik için umumun fayda

lanmasına açık olan arazi şerididir. 
b) Taşıt : Karayolunda insan, hayvan veya I 

eşya taşımaya yarıyan vasıtaJLajdır. Bunlardan 
makina kuvveti ile karayollarında hareket eden- I 
lere motorlu ta$ıt, insan veya hayvan gücü ile I 
hareket ettirilenlere de motorsuz taşıt denir. I 

c) özel arae : Orman, Tarım, Endüstri, I 
Millî Savunma ve Bayındırlık gibi hizmetlerde I 
kullanılan ve karayollarında insan, hayvan veya I 
eşya nakliyatında kullanılmıyan her çeşit teknik I 
vasıtalardır. I 

ç) Şoför : Motorlu taşıtları veya özel araç- I 
l an sevk ve idare eden veya bunları kontrolü I 
altında bulunduran kimselerdir. I 

d) Sürücü : Motorsuz taşıtları veya hay- I 
vanları sevk ve idare eden veya bun lan kontrolü I 
altında bulunduran kimsedir. I 

BAŞKAiN — Feridun Ergin. 
FERİDUN EBGİN (»Urfa) — Arkadaşlar, 

bilirsiaiz, meşhur hikâyedir; Yunan filozofların
dan Jjîflâtun insanı tarif etmiş. Diyojen ise bir 
tavuk almış, tüylerini yolmuş ve işte senin tari
fine uyarı bir insan numunesi diye Eflâtun 'a I 
£Ö9dermiş. 

Bu maddedeki şoför tarifi de Eflâtun 'un in- I 
san tarifine benzemektedir. Diyor ki; «motor
lu taşıtları veya özel araçları sevk ve idare eden 
veya bunları kontrolü altında bulunduran bir 1 
kimse; evinde oturduğu halde bu kanuna göre I 
mütaaddit taksisi, otobüsü olan, bunları kon
trolü altında bulunduran şoför vaziyetine geç- I 
inektedir. Bu saçmadır. Esasen kanun vâzıının I 
tarif yapmak cihetine gitmesi doğru bir hareket I 
değildir. İlmin, tecrübenin verdiği bütün ini- I 
kânlardan faydalanarak yapılan tarifler dahi I 
tatbiteat karşısında b/azen aksayabilir. | 
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; Bu ikinci madde ki; karayolunun ne olduğu

ma, taşıtın neden ibaret bulunduğunu, özel araç
ların, şoför ve sürücünün ne olduğunu tarif 
edjiyor. Bunlar âlem tarafından malûm olan 
şeylerdir. Bilhassa bunların bir kanun içerisin
de tarifine ihtiyaç ve zaruret yoktur. 

Bundan başka bütün dünyada yerleşmiş bir 
teamüle göre özel araç, hususi vasıta, ticaret 
maksadiyle, maişet maksadiyle kullanılmıyan, sa
hiplerinin hususi ihtiyaçları için kullanılan oto
mobil ve saireyi ifade eden bir tâbirdir. Hal
buki hususi vasıtalar adı altında, kanunda gös
terilen; orman, tarım, endüstri, millî savunma, 
bayındırlık hizmetlerinde kullanılan vasıtalar
dı;!' ki, kâffesi resmî vesait mahiyetindedir. Bu 
d^ kanun vâzn olarak, bizi bir yanlışlığa sürük-
liyebilen, bir hükümdür. Hadizatında, tatbikat 
bakımından ikinci madde tamamen lüzumsuzdur. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CEVDET 
SAN (Gazianteb) — Komisyonumuz tamamen 
aksi kanaattedir. İleride yapılan tariflere ait 
'hükümler gelecektir. Taşıt, motorlu taşıt, özel 
araç için ayrı ayrı hükümler vardır. 

: Biz üç komisyon karayolunun trafiği hak
kında bir karara vardık, bir metin tesbit ettik: 
«Trafik için umumun faydalanmasına açık olan 
arazi şeridi» dedik. Arkadaşlardan birisi: «Tra
fik için umumun faydalanmasına açık olan ara
zi ve sahalar» şeklinde bir teklif yaptı, bizi ika;: 
etti ve bu suretle de meydanları ve parkları tra
fik kaideleri hükmü altına almak mümkün oldu. 

Bu itibarla tariften vazgeçmek değil, bilâkis 
eksikse tamamlamak lâzımdır. 

BAŞKAN — Önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının ikinci maddesi haşivdir, kaldırıl

masını teklif ederim. 
Kırklareli Milletvekili 

Şefik Bakay 

; BAŞKAN — Senihi Yürüten. 
SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Bu mad

denin ikinci bendindeki: «Arazi şeridi» kelime
sinin «arazi» şeklinde olması kâfidir. Şerit de
mekle meselâ, İstanbullu arkadaşlar bilirler, 
orada bir Robert Kolej yolu vardır. Halbuki o 
yol Trafik Kanununun şümulüne girmiyor. 0-
rjun için «arazi» demek kâlfidir. Bu hususta bir 
4« önerge veriyorum. Kabulünü rica ediyorum. 
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FERİDUN ERGİN (Urfa) — Filvaki Cev- i 

det San'm söylediği gibi kanunda özel taşıtlar
la diğer vasıtalar ayrı ayrı muameleye tâbi tu
tulmaktadır. Fakat bu ayrı muameleyi ifade 
için burada müstakil bir madde tahsis etmeye 
lüzum yoktur. 

Kaldi ki, (özel araç) yani (hususi vasıta
lar) tâfoiri yerinde kullanılmamıştır. Bunlar 
haddi zatinde resmî vasıtalardır. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CEVDET 

SAN (Gazianteh) — Efendim, biz burada «özel 
araç, orman, tarım endüstri, millî savunma 
ve bayındırlık gifoi hizmetlerde kullanılan ... » 
diyoruz. Bunlardan kullanılan nakil vasıtala
rını kasdetmiyoruz Meselâ 'bayındırlıkta kul
lanılan ekskavatör, buldozer gibi yol makinele
rini kasdediyoruz. Hususi vasıtaları buraya 
yazacak olursak resmî vasıta ve şahsa ait vası
tayı tefrik ediyormuşuz gibi bir vaziyet olur.O 
zaman mâna karışır. 

FERİDUN ERGtN (Urfa) — Kaptıkaçtılar 
dâhil midir? 

CEVDET SAN (Devamla) — Efendim, bü
tün bu dairelerde nakil işlerinde kullanılan va
sıtalar özel araç değildir. Meselâ ziraat ve or
man işlerinde kullanılan traktör, biçer - döğer, 
bayındırlık işlerinde kullanılan yol makine
leri ... Özel araçlardan kasıt budur. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili bir takrir 
var, okunacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Trafik kanunu tasarısının ikinci maddesi- I 

nin (A) fıkrasında (şeridi) kelimesinden sonra I 
(ve sahalardır) kelimesinin ilâvesini teklif ede- I 
rira. I 

İstanbul Milletvekili 
Senihi Yürüten 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CEVDET 
SAN (Gaziantefo) — Efendim, orada (veya sa- I 
halardır) yerine (ve sahalardır) olursa kanun I 
için faydalı olur ve komisyonumuz iştirak eder. I 

SENlHl YÜRÜTEN (İstanbul) — Ben de 
iştirak ediyorum. I 

Başkanlığa I 
Araç ile taşıt aynı mânada kullanılmakta- I 

dır. Binaenaleyh bunların (vasıta) olaraik tas- | 

im o : i 
hihini teklif ediyorum. 

Tokad Milletvekili 
Muzaffer Önal 

BAŞKAN — Şefik Bakay'm, ikinci madde
nin kaldırılmasına dair olan takririni oyunuza 
arzediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Reddedilmiştir. 

Senihi Yürüten'in, takririni tekrar okutu
yorum. 
(istanbul Milletvekili Senihi Yürüten'in öner

gesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon da bu teklife iştirak 

etmiştir, ikinci maddede bu önergede yazıldığı 
gibi değişiklik yapılması hususunu reyinize ar
zediyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
(Tokad Milletvekili Muzaffer önal'ın, önergesi 

tekrar okundu) 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CEVDET 

SAN (Gazianteb) — Efendim, tarifler sarihtir, 
demin de arzettinı. Özel araç, ismini nakil işle
rinde kullanılmıyan vasıtalara verdik, (öyle 
mâna çıkmıyor sesleri) 

FERİDUN ERGİN (Urfa) — Cevdet Bey; 
tezekkür edelim bu maddeyi. 

CEVDET SAN (Devamla) — Müsaadenizle 
bu maddeyi .okuyayım, (Orman, tarım,endüstri, 
millî savunma, bayındırlık gibi hizmetlerde kul
lanılan ve karayollarında insan, hayvan veya 
nakliyatta kullanılmıyan her çeşit vasıtalar
dır) (Bu maddeyi geri alın sesleri) 

BAŞKAN — Muzaffer Önel. 
MUZAFFER ÖNAL (Tokad) — Efendim, 

biz burada vasıtayı Türkçeleştirmek için iki 
muhtelif kelimeyi aynı mânada buluyoruz. Araç 
da taşıt da vasıtadır. Gerçi komisyon diyor ki, 
(taşıt) ancak resmî müesseseye ait olup (hususi 
vasıta) da bu mâna mündemiç değildir. İçtüzü
ğümüzün tadilâtına ait kılavuzda «araç» vasıta 
olarak alınmıştır. Taşıt da vasıtadır, ikisi de 
aynı mânadadır. Muhtelif yerlerde başka başka 
kelimelerle ifade etmenin mânasını bendeniz an-
lıyamadım. Bunda insicam ve yeknesaklığı te
min için her ikisinde de (vasıta) kelimesini 
kullanırsak, onların kesdettiği özel araç tâbi
rini de (hususi vasıta) deriz; olur biter. 

BAŞKAN — Muzaffer önal aj*kadaşıız; araç
la vasıta aynı mânada olduğu eihetle her ikisi
nin (vasıta) olarak tashihini teklif ediyor. 
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GEÇtCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ CEVDET I 

SAN (Gazianteb) — Muzaffer Beyin sözü taşıt 
kelimesiyle vasıta kelimesinin aynı olduğu hak
kındadır ve taşıtın vasıta ile tebdilini istemek
tedir. Taşıtrn Türkçesi nakil vasıtasıdır. Eğer 
taşıtı nakil vasıtası olarak kabul edecek olur
sak o zaman özel ara e yerine de-hususi vasıta 
diyebiliriz. Bunun takdiri Yüksek Meclise aittir. \ 
Komisyon için fazla ehemmiyeti haiz bir şey 
değildir. 

MUZAFFER ÖNAL — O şekilde tashih edi
yorum. I 

• ' B A Ş K A N — ' Şefik Bakay. 
ŞEFİK BAKAY (Kırklareli) — Komisyon

dan bir sual soracağım. Traktörler bugün in
san taşımaktadır. Bunlar da Trafik Kanununa 
tâbi olacaklar mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CEVDET 
SAN (Gazianteb) — Efendim; Trafik Kanunun
da buna ait hükümler vardır. Traktörler ka
rayolları üzerinde seyrettikleri müddetçe Tra
fik Kanununa tâbi olacaklardır. Ancak çiftlik
ler dâhilinde, patikalarda seyrederlerse bu ka
nunun şümulü haricinde kalacaklardır. Kara
yolları üzerine çıktıkları vakit Trafik Kanunu 
kendilerine tatbik edilecektir. 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Bunla
ra teknik vasıta diyelim. Sormak istediğim hu
suslar da kelimeler üzerinde idi. Bunlar da dü
zeltildiği için vazgeçtim. 

NAŞİT FIRAT (Samsun) — Sayın Başka
nım, çoğunluk olmadığını tahmin ediyorum. 

(Naşit Fırat, Hikmet Pamukoğlu, Cemal Re
şit Eyüboğlu, Zihni Betil ve Kâmil Boran aya
ğa kalktılar) 

BAŞKAN — 5 kişi tarafından ekseriyetin 
olmadığı ifade edilmektedir. Yoklama yapılacak
tır. 
(İzmir seçim çevresine kadar yoklama yapıldı) 

(Ekseriyet var sesleri) 
MURAD ÂLİ ÜLGEN (Konya) — Halk 

Partisinden başka ekseriyet vardır. 
BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, müzake

reye devam ediyoruz. | 
PERTEV ARAT (İzmir) — Arkadaşlar, bu 1 

madde içindeki C fıkrasında yazılı (Özel araç) 
kelimelerinden ne özel ve ne de araç kelimele
ri Türkçe olarak benimsiyemiyeceğimiz iki keli-
medir. Fakat demin kabul ettiğimiz iki madde I 
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içiiıde bu kelimeler geçmektedir ve kabul olun
muştur. özel araç kelimelerini kaldıracak oiur-
salj bu, kabul edilmiş olan o maddelere muha
lifi olacaktır. Binaenaleyh komisyon bu iki 
maddeyi geri alsın ve bunları düzeltsin. Başka 
çate göremiyorum bendeniz. 

I BAŞKAN — İkinci maddeyi geri alıyor mu
sunuz?. 

; GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CEVDET 
S^N (Gazianteb) — Efendim, birinci madde 
kajnuniyet kesbetmiştir, ikinci maddeyi geri alır
sak doğru olmaz. Yüksek heyetiniz münasip 
görürse ikinci müzakeresinde değiştirelim, is
terseniz ikisini birden geri alalım, ikisini bir
den değiştirelim. 

; BAŞKAN — İkinci maddeyi geri alabiiirsi-
ni^,birinci madde kabul edilmiştir. 

1 CEVDET SAN (Devamla) — İkinci madde
yi) alırsak, birinci madde muallâkta kalır. Ten-* 
sij) ederseniz birinci maddeyi ikinci görüşme
de düzeltelim, ikinci maddeyi geri alalım. (Mu
vafık sesleri) 

BAŞKAN — İkinci madde geri verilmiştir 
edendim. 

İ Usul hakkında Muzaffer önal, buyurun. 
| MUZAFFER ÖNAL (Tokad — Efendim, 

kânunun bünyesine girmiş bulunan bu tâbir
leri Meclis prensip olarak karar altına alıp de
ğiştirirse bundan evvel kabul ettiğimiz madde
nin mahiyetine dokunmıyarak, doğrudan doğ
ruya kelimeler üzerinde rötuş ve tashihat yapı
labilir. Bunu komisyona geri vermekte mâna 
yoktur. Meclis bir prensip kararı alacak, şu 
tâjbirler, şunlar konacak, bu suretle gelecek 
mjaddeleri artık ayrıca reye koymaya lüzum 
kilmadan böylece maddeyi değiştirmiş olacak
tır. Maddenin geri verilmesine lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Komisyon ikinci maddeyi geri 
isjtemiştir, hakkıdır, değiştirgelerle birlikte 
ikanci madde komisyona iade edilmiştir. 

İkinci bölüm 
Teşkilât, vazife ve salâhiyet 

! MADDE 3. — Bu kanun ve tüzüğü hüküm
lerini tatbik etmek genel zabıtanın vazifelerin-
djmdir. 

Bu maksatla : 
ı a). Emniyet Genel Müdürlüğünde gerekli 

(trafik emniyeti şubesi) teşkilâtı kurulur. 
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1)) fi emniyet müdürlüklerinde birer (Tra

fik Bürosu) kurulur. 
e) Emniyet trenel Müdürlüğü karayolları 

üzerindeki trafiğin tanzim ve kontrolünü teşkil 
edeceği bölge ve il trafik zabıtası vasıtası ile 
yapar. 

Bölge trafik zabıtası ile il trafik zabıtasının 
çalışma tarzları ve aralarındaki iş birliğinin 
esasları bu kanunun tüzüğünde belirtilir. 

BAŞKAN — Refik Şevket İnce. 
REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Efen

dini, malûmu âliniz Anayasanın 52 nci madde
si (Bakanlar Kurulu, kanunların uygulanma
sını göstermek yahut kanunun emrettiği işleri 
belirtmek üzere, iyinde yeni hükümler bulun
mamak ve Danıştayın incelemesinden geçiril
mek şartiyle tüzükler çıkanı) diyor. Ittnaen-

,aleyh Anayasa mucibince Bakanlar Kuruluna 
verilmiş olan tüzük çıkarma hak ve salâhiye
tini ayrıca bu kanunda mevzuubahis etmek za
it bir muameledir. 

Benim asıl bahsetmek istediğim nokta şu
dur : Dikkat buyurulaeak olursa maddenin son 
fıkrasında «bölge trafik zabıtası ile trafik zabı
tasının çalışma tarzları ve aralarındaki iş birli
ğinin esasları bu kanunun tüzüğünde belirtilir» 
denmektedir. 

Eğer bu, tüzük keyfiyetinin çıkmasına ka
lacak olursa bu heyetlerin çalışmasına imkân 
kalmıyacaktır. Nitekim dördüncü maddede böy
le bir şey vardır. Bu fıkrayı buradan çıkara
lım. Kanun olarak tatbikata geçsinler, ister
lerse, tatbikatta zorluğa uğrarlarsa haiz olduk
ları salâhiyete binaen Devlet Şûrasından tüzük 
çıkarsınlar. Böyle yapmazlarsa tüzükler çıkın
caya kadar bu kanunun heyeti umumiyesi ha
yattan mahrum kalır. Muzaffer örıal arkada
şımın dediği gibi, bu mesele prensip olarak 
kabul edilirse, bundan sonraki maddede tüzük 
mevzuubahis olduğu zaman, onu da tayyetmek 
mümkündür. Yüksek Heyetinizden bu fıkra
nın tayyım rica ediyorum. 

BAŞKAN — Emrullah Nutku. 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muhte

rem arkadaşlar; bu üçüncü maddedeki bu kanun 
ve tüzük hükümlerinin tatbik, ifade itibariyle 
Türkçeye, sâkke uymaz ve yanlıştır. «Bu kanu
nun veya. tüzüklerinin tatbiki» şeklinde ifade 
etmek daha doğrudur. Yoksa (bu kanun ve tüzü-
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ğün) şeklinde kalırsa, Türkçede fena bir tâbir 
olarak kullanmış oluruz. «Bu kanunun veya tü
züklerinin» demekle tüzüğün bir tane olmayıp 
bundan sonra çıkacak tüzüklerin de, yani birden 
fazla çıkacak tüzüklerin de bu kanunun hüküm
lerine tâbi olacağı sarahatle anlaşılır. O itibarla 
bir kanun yaparken, bütün ihtimalleri de düşün
mek zaruretindeyiz. 

Benim asıl teklifim, «bu kanunun veya tü
züklerinin tatbiki» şeklinde olmasıdır. 

İkincisi; altındaki satırda (. . . genel zabıta
nın vazifelerindendir) deniliyor. Buradaki genel 
tâbiri fazladır; (zabıtanın vazifelerindendir) de
mek kâfidir. Bizde bu işe tahsis edilmiş genel bir 
zabıta yoktur. Eğer belediye zabıtasını hususi 
zabıta, olarak kabul ediyorsak, onun dahi bu ka
nun hükümlerine tâbi olması lâzımgelmez ini? 
Belediye zabıta memurları bu kanunu tatbik et-
miyecekler mi» Binaenaleyh «genel» tâbiri faz
ladır, (zabıta) demek kâfidir. 

BAŞKAN — Ürüncü madde ile ilgili önerge
ler vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
üçüncü maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini teklif ederim: «Bu kanunun veya tü
züklerinin hükümlerini tatbik etmek zabıtanın 
vazifelerindendir.» 

Erzurum Milletvekili 
Emrullah Nutku. 

Başkanlığa 
Tüzük çıkarmak Anayasa mucibince Bakan

lar- Kumlunun salâhiyeti dahilindedir. Binaen
aleyh bu maddedeki tüzüğe ait fıkranın tayyım. 
teklif ederim. 

Manisa M. V. 
Refik Şevket ince 

11 ADÎ HÜSMAN (istanbul) — Efendim, ka
nunlarda, o kanunun ya umumi hükümlerinin ve
ya kanun metninde işaret edilen bâzı hususların 
bir tüzükle belirtilmesi icabettiği hakkında hü
kümler mevcuttur. Anayasada, (tüzük çıkarılma
sı Hükümetin salâhiyetlerindendir) diye bir-hük
mün mevcudiyeti buna mâni değildir. Bunun em
sali kesiresi mevcuttur. 

Havın Refik Şevket arkadaşımızın endişesine 
mahal yoktur. Kendisinin endişesi şudur. «Bu 
kanun çıkacak, fakat tüzük elde mevcut değildir, 
binaenaleyh tatbik edilmiyeeektir.» 

286 — 
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Halbuki geçici beşinci madde vardır. «Bu ka

nunun tatbikini temin için Adalet Bakanlığı, 
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel 
Müdürlüğü, teşkilâtına ilâvesi lâzımgelen kadro
ları gösterir teşkilât kanunları en geç 1 Kasım 
1952 tarihine kadar Hükümet tarafından Mecli
se sunulur» diye hazırlanmıştır. Fakat kanunun 
bundan evvelki içtima yılında müzakeresi yapı
lamadığı için komisyon bu tarihin daha ileriye 
alınması için müzakere sırasında teklif yapacak
tır. Diğer taraftan 66 ncı maddede; .bu kanun 
geçici 5 nci maddede gösterilen teşkilât kanun
larının neşri tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe gi
rer, keydı mevcuttur. Zira teşkilât kanunları 
çıkacaok, icabeden hazırlıklar yapılacak, kanun
da teferruata ve formaliteye ait birçok hüküm
ler tüzüğe bırakıldığı için, evvelemirde tüzük 
yapılacaktır. Bunlar için de altı aylık bir zama
na ihtiyaç verdir. Bu itibarla teklife teşkilât 
kanunlarının kabulü tarihinden 6 ay sonra bu 
kanun meriyete girecektir, hükmü konulmuştur. 
Binaenaleyh kanun çıkacak, fakat elde tüzük 
bultfnmıyacağı için kabiliyeti tatbikıyesi bulun-
mıyacaktır, tarzında bir endişeye sayın arka
daşımızın kapılmamalarını rica ederim. (Doğru 
sesleri). 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ CEVDET SAN 
(Gazianteb) —• Efendim, evvelâ Emrullah Nutku 
Beyin önergesi için noktai nazarımızı söylüyo
rum . 

Kanaatimce ortada hafif bir iltibas vardır. 
Madde şu şekilde olursa komisyon iştirak eder: 
«Bu kanunun ve bu kanuna istinaden çıkarılacak 
tüzükleri tatbik etmek genel zabıtanın vazifele-
rindendir ». Bunun « kanunu veya tüzükleri » 
şeklinde olmasını şekil itibariyle biz pek mü
nasip gördük. 

Sonra, zabıta yalnız başına olarak kullanı
lırsa gümrük zabıtasiyle belediye zabıtasının 
karıştırılmasından endişe ettik, onun için bu
rada « genel » kelimesinin kullanılmasında ıs
rar ediyoruz. 

PERTEV ARAT (izmir) — Muhterem ar
kadaşlar, Geçici Komisyonda Hâmid Şevket ar
kadaşımızın da bulunmasına rağmen, tasarıda 
birtakım yanlışlıklar yapıldığını maddeler 
okundukça görüyoruz. « B u kanunun ve tüzü
ğün hükümlerini tatbik etmek genel zabitanın 
vazifelerindendir » denmiş. Fakat pekâlâ bilir-
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siniz ki, bir kanunun tatbiki, Bakanlar Kuru
luna veya ait olduğu Bakanlığa aittir. Her ne 
ise asıl kasdim bu değildir. Genel zabita ka
nunu tatbikle mükellef olduğuna göre, elbette-
ki o kanunun zımnında yapılan tüzüğü ve tali
matnameyi de tatbikte zaten mükelleftir. Bina
enaleyh maddede aynca bu tüzüğü tatbik ede
cektir demek, kanun tekniğine uymaz. Bundan 
başka maddenin son fıkrasında.« trafik zabıtası 
ile i! zabıtasının çalışma tarzları ve aralarındaki 
iş birliği bu kanunun tüzüğünde belirtilir > de
niyor. Bu bakımdan Refik Şevket üstadımızın 
•bahsettiği bu kanunun tatbikim gösterir ni
zamname Bakanlar Kurulunun vazifeleri ve bu 
kanuna göre nelerin tüzüğe girmesi icabettiği, 
hepsi hakkında gösterilecektir. Bu itibarla Re
fik Şevket ince arkadaşımızın takririnin kabu
lünü bilhassa kanun tekniği bakımından istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN — Oyunuza arzetmeden evvel tak
rirleri tekrar okutuyorum. 

(Manisa Milletvekili Refik Şevket înce'nin 
takriri tekrar okundu). 

BAŞKAN — Bu takririn dikkate alınmasını 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Dikkate alınma
sı kabul edilmiş, komisyona verilmiştir. 

(Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'nun 
takriri tekrar okundu). 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Bunun 
yerine trafik zabıtası diye bir tashih yapıyo
rum. (Olmaz,, önerge, lâzım sesleri). 

BAŞKAN — Bu takririn dikkate. alınması
nı kabul edenler ... Etmiyenler ... Dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

3 ncü maddeyi,, dikkate alman önerge ile 
birlikte, komisyona veriyoruz. 

MADDE .4. — Bu kanun ve tüzüğün Kara
yolları Genel Müdürlüğüne tahmil ettiği vazi
feleri yapmak üzere Karayolları Genel Müdür
lüğünde (Trafik Emniyeti Şubesi) kurulur. 

Karayolları Genel Müdürlüğü trafik emni> 
yeti Şubesi teknisiyenleri ile trafik zabıtasının 
birlikte çalışma tarz ve şartları tüzükte belir
tilir. 

BAŞKAN — Refik Şevket ince. 
REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Aynı 

kaidenin muhafazasını rica ediyorum. 
BAŞKAN — Madde ile ilgili bir takrir var

dır, okuyoruz . 

— 287 — 



B : 8 • M .11-: 
Yüksek Başkanlık Rakamına j 

1 1 . I I . 1952 gün ve 5539 sayılı Karayolları 
Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkın
daki Kanuna göre mezkûr Genel Müdürlükteki 
teknik kuruluşlar «fen heyeti», personel, malze
me ve saire gibi idari kuruluşlar da (şube) ola
rak ^imlendirilmektedir. 

B u duruma göre Karayolları Trafik Kanu
nunun 4 ve 5 nci maddelerindeki «Trafik Emni
yet Şubesi» ibaresinin «Trafik Emniyeti Fen 
Heyeti» olarak değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 
Kastamonu Milletvekili Denizli Milletvekili 

Hayri Tosunoğlu Baha Akşit 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CEVDET 
SAN (Gazianteb) — Tüzük hakkındaki noktai 
nazarımızı tamamen aksettirmedik. Bu kanunun 
bünyesi diğer kanunlara benzemez. Burada bir
çok hükümler tüzükte nazarı itibara alınacaktır. 
Müsaade ederseniz bu maddenin müzakeresini 
burada durduralım. Bir defaki toplantıya kadar 
da biz Tüzük hakkındaki müdafaamızı hazırlı-
yalım. (Tasarıyı geri alm sesleri). Hayır, yal
nız maddeyi... (Geriye alm sesleri). 

Efendim; yalnız bu bakımdan, tüzük kelime
sinin konması veya çıkarılması bakımından ay
rıca tetkik edelim,, diyoruz. (Bütün maddeleri 
tetkik.edin, sesleri). 

Bundan evvelki maddelerde tüzük geçmediği 
için o maddelerin müzakeresi yapılmıştır. Tek
rar bu maddelerin müzakeresine lüzum yoktur. 

HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Efendim; 
Yüksek Heyetiniz Sayın Refik İnce arkadaşı
mızın takririni kabul etmek suretiyle bu mevzu 
hakkındaki temayülünü igösterdi. 

Bendeniz Geçici Komisyona, Bütçe Komisyo
nu adına iştirak ettiğim için bu ntfkta hakkın
daki mütalaalarımı arzetmeme müsaadenizi ri
ca edeceğim. 

Tekıiisiyen arkadaşların bize verdikleri iza-
"" hata ığb're, kanunun hazırlanış tarzı, ana hüküm

leri,* prensipleri kanunun metnine almak, seyrü
sefer işi kabul buyurursunuz ki, daha ziyade şe
kil meselesidir. Sağdan gidecek, soldan gidecek, 
fener yakacak gibi birtakım şekillere taallûk 
eden meselelerdir, bunların neler olduğunu tü
züğe bırakmaktadır. Ben, Refik Şevket arka
daşımın mütâlaasiyle, maalesef tezat halindeyim. 
Anayasa hükmü Hükümete bir hıyar hakkı ver- | 
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mistir, serbesti vermiştir. İstediği zaman bir 
kanun hakkında tüzük çıkarır.. Fakat her kanun 
hakkında tüzük çıkarmaya da mecbur değildir. 
Teklif kabul edilecek olursa vâzıı kanunun bu 
kanuna taallûk eden meselelerin mühimlerini 
metne almış, fakat alâkalı daireye, bu kanunu 
tatbik edecek daireye bir vecibe tahmil etmiş 
olacaktır. Bunlar için muhakkak^ bir tüzük ya
pacak diyor. Bu tüzük çıkmadıkça bu kanun 
tatbik edilmez, kanaatim bu merkezdedir. Vazi
yet böyle olunca Yüksek Heyetinizin temayülü ise 
Refik înce arkadaşımızın Önergesini kabul et
mek suretiyle ortaya çıkınca tüzüğe bırakılması 
düşünülen şekle ve teferruata ait bütün hususları 
maddelerde zikretmek icabeder. Aksi takdirde 
kanun, bu haliyle gayrikabili tatbik bir hale ge
lir. Komisyon başkan ve Sözcüsü arkadaşlarımın 
mütalâaları ne merkezdedir bilmem, fakat bu 
komisyonda çalışmış bir arkadaşınız olarak ka
naatim budur. Eğer Refik Şevket înce arkada
şımızın teklifleri kabul edilirse tasarıyı encüme
ne almak ve bu temayüle göre yeniden tanzim 
etmek icabeder. 

BAŞKAN — Pertev Arat 'm önergesini yeni
den okutuyorum. 

Başkanlığa 
4 ncü maddedeki (Tüzük) kelimesinin eıkarıl-

mesmı teklif ederim. 
İzmir Milletvekili 

Pertev Arat 

(JEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CEVDET 
SAN (Gazianteb) — Efendim, bizim, tüzük hak
kındaki fikrimizi tam verebilmek için maddeyi 
gelecek Birleşime kadar geri alıp, tüzük kelime
sinin burada zikrinin lüzumu hakkında müsait 
misallerle Meclisi Âliyi tenvir etmek istiyoruz 
Belki o takdirde Meclisin kaani olacağına ihtimal 
veriyoruz. 

BAŞKAN — Bu tashihi yapmak üzere mevcut 
takrirlerle birlikte bunları da dikkate almak 
üzere 4 ncü maddeyi istiyorlar. Takrirlerle bir
likte madde komisyona' verilmiştir. 

Efendim, ruznameye devam ediyoruz. 

2. — Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger 
ve 3 arkadaşının, Belediye Gelirleri Kanununun 
21 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının yorumlanması 
hakkında önergesi ve Geçici Komisyon raporu 
(4/167) 
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BAŞKAN — Bu hususta evvelce söz almış 

olanları okuyorum: Hikmet Fırat, Necip Bilge, 
Nâzım Ağacıkoğlu, Mustafa Reşit Tarakçıoğlu, 
Muhtar Acar. 

Hikmet Fırat konuşmuştu. 
Necip Bilge burada mı? (Yok sesleri). 
Nfızım Ağacıkoğlu. 
NÂZIM AĞACIKOĞLU- (Sivas) —Muhterem 

arkadaşlarım; bundan evvelki oturumlarda Beh-
zad Bilgin- arkadaşlarımızın etraflı ve geniş bir 
şekilde izah ettikleri 5237 sayılı Belediye Gelir-
leri Kanununun 21 nci maddesinin 4 ııeü fıkra
sının yorumlanmasına dair Erzurum Milletvekili 
Bahadır Dülger ve diğer üç arkadaşımızın öner
gelerini tefsir eden Geçici Komisyon raporunun 
üstünde ehemmiyetle durmak iktiza eder. 

Muhterem arkadaşlarım; bugün sınai ve ikti
sadi kalkınma ve gelişmemizle muvazi 'olarak bir 
ilerleme göstermesi arzu edilen ve binbir müşkü
lâtla bu gelişmeye ayak uydurabilen gazeteciliği
miz, tefsiri istenilen bu madde dördüncü fıkrası 
ile hakikaten müşkül bir durum karşısındadır-
lar. Bu arada Anadolu'da çıkmakta olan gazete
ler, belediyelerin istediği şekilde verdikleri ka
rarla neşir vazifelerini yapamamaktadırlar. Be
lediye meclislerince karara bağlanarak gazeteler
den alınmakta olan bu resim birçok yerlerde- % 
10 - 15 gibi bir nispet taşımakta ve bilhassa Ana
dolu gazeteleri altından kalkanııyacakları resim 
teklifleriyle karşılaşmaktadırlar. Bâzı belediye
ler bu fıkrayı münhasıran ticari ilânlardan resim 
almak suretiyle daha insaflı bir yol tutmuşlar
dır. Birçok belediyeler de bu maddeden istifade 
ederek esaslı gelirler temini gibi sakin bir yola 
sapmış bulunmaktadır. Belediye meclislerinin 
resim alabilmek için verecekleri kararlarda mev 
zuubahis ilânların belediye hudutları içinde yapıl
mış olması lâzımgelmektedir. Halbuki gazeteler ve 
gazete ilânları, kararı veren belediye hudutları ha
ricinde de okunmakta olduğundan bu gazetelerin 
okunduğu yerlerde de belediyelerce ilân resmî 
alınması gibi tatbiki mümkün olmıyan fikirler 
ortaya atılmış bulunmaktadır. Zaten tefsiri is
tenilen madde de ilân vasıtaları sarahaten zikre-
dîldiği halde kanunun aslında gazete gibi bir va
sıtanın tasrih edilmemiş olması, vâzıı kanunun 
gazeteleri, korumak ve belediyelerin tahmil ede
ceği yükten vikaye etmek arzusunun hâkim oldu
ğu açıkça görülmektedir. 

Binaenaleyh bu vuzuh karşısında Geçici Ko-
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misyon raporunun reddini ve gazetelerin bu güç 
dorumlardan kurtarılması yerinde olur kanaa
tindeyim. Karar Yüksek Heyetindir. 

I BAŞKAN — Mustafa Reşit Tarakçıoğlu. 
I MUSTAFA REŞÎT TARAKÇIOĞLU (Trab-. 

zojn) — Arkadaşlar, bu muhtelit komisyonda 
bejndeniz de bulundum. Esasen orada biz yedi 
aıjkadaştık. Dört arkadaşımız tefsire mahal olma-
dıjğma yani gazetelerde çıkan ve çıkacak olan 
ilanlardan belediyelerin resim almasına taraftar 
bulundular. Başkanımız dâhil olmak üzere biz 
ü<| kişi muhaalefet şerhi verdik. Niçin muhale-
fejt şerhi verdik! Bu ciheti izah edersem noktai 
nazarımız anlaşılmış olacakttır. 

; Evvelâ bugün mer'i olan 5237 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanununun 21 nci maddesi, bu kanun
dan evvel 25 sene tatbik edilmiş olan Belediye 
Vprgi ve Resimler-i Kanununun 14 ncü maddesini 
tajdil etmiştir. Bu tadil edilen 14 ncü maddede 
il£n, duvar ilânları ile, diğer her nevi ilânattan 
re|sim alınır denilmekte idi. 

[ Kanunun 21 nci maddesi; bunu biraz daha ge
nişletti ve dedi ki : (Meydan, yol ve sokaklarda 
vç umuma açık olan yerlerde, nakil vasıtalarında 
vş herkesin görebileceği sair yerlerde asılan, gös
terilen ve dağıtılan ilânlarla her ne suretle vası
ta) olursa olsun yapılacak ilân ve diğer reklâm
lardan belediye meclislerince düzenlenecek "esas 
tajrifelere göre resim alınır.) 

I Şimdi, evvelâ ne lâğvedilmiş madde ve ne de 
b^ıgün mer'i olan maddede, gazetelerdeki ilân-
lajrdan resim alınacağına dair metinde bir kayıt 
yoktur. 

; Kanunun vâzıı, daha doğrusu kanun vâzıları 
yjrmi beş sene evvel ve yirmi beş sene sonra bir 
gaflete düşerek bu maddelere gazeteleri koy-
m|ayı unuttular denemez. Belki kanun vâzıla-
rıjnın gazetelerdeki ilânlardan resim almak akıl
larından dahi geçmemiştir. Bir şeyin ne şekil
d i olunca ilân sayılacağı 21 nci maddede açık-
lajnnmktadır. Bu maddeye göre belediyenin ver-

meydan,. yol ve sokaklarda, 
nakil vasıtalarında 

hj>r kesin görebileceği yerlerde asılan, dağıtı-
lajn şeklinde olmak lâzımgelir. Gazete ilân ola
rak asılan, dağıtılan nesne değildir, kapalı bir 
mjatbuadır, lâkin ilân bulunur. Fakat hiç ilâ-
nf olmıyan gazeteler de vardır. İnsanlar gaze^ 
t^yi gazete olarak alırlar ve okurlar, ilân olarak 

gi alacağı ilân; 
ujnıtma açık olan yerlerde, 
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almazlar ve ilân olarak okumazlar. Bu, şuna 
benzer: Sütte su vardır, yağ da vardır, fakat 
hiç kimse suya ve yağa süt diyemez. Süt süt
tür, yağ da yağ. Sütün içinde su olduğu için 
ona nasıl su denemezse, içinde ilân vardır diye ' 
gazeteye de ilân denemez. Bir ilânın Belediye 
Resmine tâbi olabilmesi için belediye vazife ve 
haklarının bulunduğu hudut çerçevesi içinde 
yapılması şarttır. Belediye hudutları dışındaki 
ilânlardan belediye vergi alamaz ve belediye 
hududu içinde çıkan gazetenin mutlaka o hu
dut içinde satılacağı da iddia edilemez. Farzı
muhal gazetelerdeki ilânlardan Belediye Resmi 
almak icabederse dünya kadar belediyenin bir 
gazeteden resim alması ve hattâ ecnebi memle
kette basılıp da yurdumuza giren gazetelerde
ki ilânlardan dahi resim alması icabeder ki bu 
da tatbiki muhal bir şeydir. Bu, bir koyun
dan bir değil bin post almak istemektir ki hem 
gülünç ve hem de haksızdır. 

Bâzı belediyelerin gazetelerdeki ilânlardan 
resim almıya kalkışmaları 21 nci maddedeki 
(her ne suret ve vasıta ile olursa olsun yapıla
cak diğer ilân ve reklâmlardan) cümlesinin 
mevcut olmasından ileri gelmektedir. Halbuki 
bu maddenin 5232 sayılı Kanunun neşrinden 
evvel mevcut olan Belediye Vergi ve Resimle
ri Kanuünnun 14 ncü maddesinde şu cümleyi 
daha genişletmek suretiyle yazıldığı aşikârdır. 

Sözü geçen madde şudur : «El ve duvar ilân
ları ile diğer her nevi ilânlardan resim alınır.» 
Bu hüküm 25 yıl tatbik edildiği halde kimse
nin aklına gazetelerdeki ilânlardan vergi almak 
gelmemişken, bu maddeyi daha açık bir şekle 
sokmuş olan yeni kanundaki «Her ne suret ve 
vasıta ile yapılırsa yapılsın» cümlesi fikirleri 
karıştırdığından gazetelerdeki ilânlardan da 
Belediye Resmi alınmaya kalkışılmıştır. 21 nci 
maddenin heyeti umumiyesi okunursa gazete
lerdeki ilânın bu madde ile asla alâkası ol
madığı meydana çıkar. «Meydan, yol ve sokak
larda ve umuma açık olan yerlerle nakil vası
talarına ve herkesin görebileceği sair yerlerde 
asılan, gösterilen ve dağıtılan ilânlarla her ne 
suret ve vasıta ile olursa olsun yapılacak di
ğer ilânlar ve reklâmlardan belediye meclis
lerince düzenlenecek esaslara göre resim alınır.» 
Bu cümlenin gösterilen ve dağıtılan kısmında, 
aşağıdaki cümle ile aynı maksatla yapılan ilân
lar kasdedilmektedir, gazete değil. Zira ilân 
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şekilleri son yıllarda çok değişmiştir, otomobil
lere konan hoparlörlerle, yolların telâki ma
hallerine konan perdelerde hayallerle yapıl
dığı gibi, ihtimal ki, yarın daha başka vasıtalar
la ilânlar yapılabilir. Bu sebepten kanun vâzıı 
ilerde değişecek şekillere göre İlân Resmine tâ
bi olmak maksadiyle (Her ne suretle ve vasıta 
ile) cümlesini ilâve etmek mecburiyetinde kal
mıştır. Yoksa fukara gazeteleri haraca bağla
mak aklından dahi geçecek değildir. Madem
ki belediyeler bu cümlede başka başka mâna
lar görmektedirler, o halde maddede tefsire 
muhtaç yerler var demektir. Bu sebepten komis
yon ekseriyetinin noktai nazarının esas alına
rak bu yoldaki yorumun kabul edilmesini ri
ca ederim. 

Bu mütalâalarımla gazeteci arkadaşlara her 
hangi bir cemilekârlık yapmak fikrinde değilim. 
inandığım cihet budur. Esasen tatbiki gayrika-
bildir. Bu tatbik edildiği takdirde bilhassa 
koltuk deyneği ile yürümek mecburiyetinde bu
lunan vilâyet gazetelerinin düşeceği feci akıbe
ti yüksek huzurunuzda hatırlatmada fayda gö
rüyorum. * 

MUHTAR ACAR (Sinob) — Efendim ben,. 
Geçici Komisyon tarafından hazırlanan rapor 
lehinde konuşacağım. Benden evvel konuşan ar
kadaşlarım bu konu hakkında geniş izahatta 
bulunduklarından benim mâruzâtım kısa ola
caktır. 

Yüksek malûmları olduğu üzere 5237 sayı
lı Belediye Gelirleri Kanununun 21 nci maddesi
nin 4 ncü fıkrasında : Meydan, yol ve sokaklar
da ve umuma açık yerler ile nakil vasıtaların
da ve herkesin görebileceği sair yerlerde ası
lan; gösterilen, dağıtılan ilânlarla her ne • su
retle ve vasıta ile olursa olsun yapılacak di
ğer ilân ve reklâmlardan belediye meclislerin-. 
ce düzenlenecek esas ve tarifelere göre resim 
alınır, denilmektedir. Bu hüküm, mevzu ve mâ
na bakımından sarahatle ikiye ayrılmış vaziyet
tedir. Birincisi, (Meydan, yol ve sokaklarda ve 
umuma açık olan yerlerle nakil vasıtalarında 
ve her kesin görebileceği sair yerlerde asılan ve 
dağıtılabildi ilânlar) dır. 

İkincisi de, (Müstakil ve mücerret olarak her 
ne suretle ve vasıta ile olursa olsun yapılacak di
ğer ilân ve reklâmlar) dır. Şu cihete dikkat naza
rınızı çekmek isterim ki, vâzıı kanunun «diğer» 

— 290 — 



B : 8 24.11 
edatını kullanmak suretiyle birinci fıkra ile ikin- I 
ci fıkradaki ilân mevzularının birbirleriyle alâ
kasını kesmiştir. 

Birinci fıkranın tarifi dişmda kalan diğer 
ilânları da her ne suretle ve vasıta ile olursa ol
sun tâbirini kullanmak suretiyle âm ve şâmil bir 
hale getirilmiştir ki, bu mutlak ve şâmil tarife 
gazete, katalog, rehber ve saire gibi. Matbualar-
daki ilânlar da pek tabiî ve açık olarak dâhil bu
lunmaktadır. 

5237 sayılı Kanundan evvelki 423 numaralı 
Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun 14 ncü 
maddesinde de (El ve duvar ilânlariyle diğer her 

nevi ilanattan resim alınır) tâbiri olduğundan 5237 
sayılı Kanundaki (Her ne suretle ve vasıta olursa 
olsun) şeklindeki sarih, tevsi ve teşmil fıkrası mev
cut olmadığı halde yine gazetelerdeki ilânlardan 
resim almak kabil olmuştu. Muhalefet noktai na-
zarındaki mucip sebeplerden biri de gazetelerin 
basıldıkları yerlerden gayrı yerlerde satılması 
keyfiyetidir. Bu yalnız gazetelerden alman İlân 
Resminde olmayıp diğer bir kısım Belediye Vergi 
ve resimlerinde de aynen varit olup bu hal hiçbir 
zaman mükellefiyetten istisnayı icabettirmemek-
tedir. 

Ezcümle Evzan Damga Resmi bir belediyece 
damgalanan bir terazi damgalanmasını ve resim 
tahsilini mütaakıp bir başka belediye hududu 
içine gidebiliyor. Kezalik muayyen tarifeli vası
talarda yolcu biletlerine munzam Belediye Resmi 
de biletin satıldığı kişenin bulunduğu belediyece 
istifa edilmektedir. 

Halbuki yolcular Pendik, Kartal ve Maltepe 
gibi diğer belediyelerin hudutları içine bilâ te
vakkuf girmektedir. Bu tedahüller resim mevzu
unu değil, belediyeleri mütekabilen alâkadar 
eden bir keyfiyettir. 

Yolcu biletlerine munzam resimde olduğu gibi 
ya belediyeler birbirlreinden kendilerine taallûk 
eden hakları isterler. Yahut da mevaddı müştaile 
İstihlâk Resmini bir belediyede ödiyen ve fakat 
otomobiliyle başka bir dairei belediye hududu dâ
hiline giden bir nakil vasıtasının veya Ev^an 
Resminde olduğu gibi diğer belediye ikinci plân
da kalan belediyeler lehine tatbikat icabı olarak 
hakkından feragat ederler. Yoksa resmin öden
memesini icabettirmez. Esasen mahallî gazetele
rin intişar ettikleri yerlerde okunması asıl, diğer 
belediyeler hududu dâhilinde okunması ise fer'-
idir. Fer'in de asla tâbi olması bir kaidei esasi 
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yedir. Esasen el ilânlarında da aynı hal varittir; 
Halbuki muhalefet noktai nazarının el ilânla-
rmı4 resme tâbiiyetine hiçbir itirazı yoktur. 
El ilânlarının da bir kısmı basıldıkları mahal 
belediyesi hududu dâhilinde tevzi edilmeyip baş
ka mahalde tevzi-edilebilir. Ve el ilânlariyle elde 
edilen reklâm maksadı her halde gazetelerde neş- • 
redüen ve daha geniş içtimai bir kütle tarafın
dan okunan ilânlarınkinden çok daha azdır. Bi
rinin, mükellef tutulması, diğerinin tutulmaması 
adalet ve eşitlik kaidelerine aykırıdır. 

Maddenin çok sarih hükmü karşısında gaze
telere verilen ve ilân mahiyetinde olan yazılar
dan belediyelerce resim alınması isteniyorsa 
maddenin buna göre tesisi yoliyle tâdili ciheti
ne gidilmesi tefsir yoliyle zorlanmaması lâzım-

• dır. 
Bütün bu mâruzâtımla Geçici Komisyonun 

raporunda tasrih edildiği üzere gazetelere de 
ilân verilmekte* olması okuyanların, bu ilânı ve
renin kendi lehine ilândan kastettiği menfaati 
temin etmiş bulunması mucip sebebine ve 5237 
sayılı Kanunun 21 nci maddesinin 4 ncü fıkrası 
sarahatine dayanarak gazetelere verilen ilânlar
dan resim alınabileceği ve bu itibarla teklifin 
tefsire muhtaç bulunmadığı yolundaki Geçici Ko-

; misyon mazbatasının kabulü doğru olacağı ka-
naatindeym. 

Belediyeler zaten çok dar varidatla çalışmak
tadır. Hergün bir varidatın membaı kuruyacak 
olursa belediyeler nasıl çalışırlar? 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü. 
GEÇİCİ KOMİSYON NAMINA RİFAT Sl-

VİŞ0ĞLU (Zonguldak) — Muhterem Acar ar
kadaşımız meseleyi çok vazıh şekilde anlattılar. 
Bu mesele tefsir talebinden evvel bir kanun tek
lifi şeklinde Büyük Meclise arzedilmiş idi. Büyük 
Meclis 13 . XI I ."1950 tarihindeki içtimada itti
haz buyurduğu bir kararla kanun teklifini ko
misyonlara havale ediyor ve neticeten benim de 
âzası bulunduğum Maliye Komisyonuna" geliyor. 
Maliye Komisyonu bu teklifi şöyle bir esbabı 
mucibe ile reddediyor ve redde uğradıktan son
ra tefsir .isteği ile Meclise geliniyor. 

Maliye Komisyonunun esbabı mucibei reddi
yesi şu; 

1. 5237 sayılı Kanun İlân Resminin alın
masını sadece mekânı sabit yerlere münhasır kıl-

| mamısjtır, 
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2. İlân ve reklâma baş vuran bir şahıs bun- I 

dan menfaat bekler, çeşitli ilân ve reklâmlardan 
resim alınırken gazetelerdeki ilânlardan alınma
ması vergideki umumiyet ve adalet esaslarına ay
kırı düşer, 

3. İlân Resmi mahiyeten vasıtalı bir teklif 
yoludur. Gazetedeki ilânlar, ilânı yaptırana ak
seder. 

4. İlânlarda mutavassıt rol oynıyan gazete
cilerin bunun parasını ilân yaptıranlardan al
dıkları şüphesizdir. Gazetelerin satıldıkları yer
lerde birden fazla belediyelerin vergi almaları da 
varit değildir. Teklifin ittifakla reddine karar 
verildi. 

îşte muhterem arkadaşlar, Bahadır Dülger 
arkadaşımızla diğer arkadaşlarımızın kanun tek
lifleri bu şekilde redde uğradıktan sonra tefsir 
isteği ile Yüksek Meclise geliyorlar. Halbuki Muh
tar Acar Beyefendinin izah buyurdukları veçhi
le kanunun metni, tefsire ihtiyaç göstermiyecek 
kadar vazıhtır. 423 No. lu Kanunun 14 ncü mad
desinin fıkrai mahsusasmı nazarı itibara alırsak, 
bu fıkra (diğer her nevi ilânattan resim alınır) 
demektedir. «Diğer her nevi ilânat» tâbiri âm ve 
şâmildir, mutlaktır. Bu mutlakiyet resim alınır 
diyor. Bu kanun tadil edildikten sonra bunun 
yerine kanun vâzıı 5237 sayılı Kanunun 21 nci 
maddesinin 4 ncü fıkrasının 3 ncü satırında 
(her ne suret ve vasıta ile olursa olsun) cümle
sini koymuştur. Bu tedbir de ânı ve şâmil bir 
ifade taşıdığına göre gazeteler bu umumi tâbi
rin dairei şümulüne, girmektedirler. Eğer muh
terem Bahadır ve diğer arkadaşlarının istekleri 
gibi gazetedeki ilânlar belediye resminden 
muaf tutulursa belediye gelirlerinden, yani 
kendi hudutlarında gazete çıkan belediye ge
lirlerinde yarım milyon raddesinde bir tenakus 
husule gelecektir. Âmme hizmeti gören bu 
müesseselerin, şu varidat tenakusu karşısında, 
yapacakları hizmetin ne kadar haleldar olacağı 
muhtacı arz değildir. 

Binaenaleyh, Geçici Komisyonun verdiği ka
rarın kalbul ve tasdikini arz ve istirham ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sual vardır. 
REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Tatbi

kat nasıl? 
RÎFAT SlVÎŞOĞLU (Devamla) — Tatbi

kat, 423 numaralı kanunun mer'i bulunduğu j 
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zamanda olsun, 5237 sayılı Kanunun tedvin 
edildiği tarihten bugüne 'kadar olsun, resim 
alındığı şeklindedir ve esasen bunun Meclise 
intikali dahi zaittir.- Kanun alınmamasını em
rettiği halde resim alınıyor diye idari kaza yo-
liyle şu müdahalenin 'kaldırılmasını istemek lâ-
zımgelirken Meclise müracaat edilmesi esasen. 
doğru değildir, kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Bahadır Dülger. 
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Efen

dim, Belediye Gelirleri Kanununda bir değişik
lik yeni Belediye Kanunu ortaya çıktıktan son
ra gazeteler bu mevzu ile yani gazetelerde ya
pılan ilânların resme tâbi olması meselesinde 
bir ihtilaflı vaziyetle karşılaşmışlardır. Bura
da gazeteci arkadaşlarımız, patron olarak ga
zeteyi idare eden arkadaşlarımız benden sonra 
söz alacaklardır. Bu kanun ortaya çıkmadan 
evvel tatbikatta belediyeler gazetelerde çık
mış olan ilânlardan resim alınmıştır. Ve ilân 
birçok belediyelerin .... 

MUHTAR ACAR (Sinob) — Alıyorlardı. 
BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Zatıâli-

niz teşrif ettiniz, İstanbul'a o zaman çıktı bu bi
dat ortaya. (Gülüşmeler) Bu resmi almıyorlar
dı. Yeni kanun çıktıktan sonra, bilhassa gazete
lerin mütemerkiz bulunduğu İstanbul'da o za
man belediyede vazifedar olan, şimdi ise Sinob 
Milletvekili bulunan arkadaşımız bu kanunun 
«sair yerlere asılan, gösterilen, dağıtılan ilânlar
la herne suretle ve vasıta ile olursa olsun yapıla
cak diğer ilânlar ve reklâmlardan resim alınır» 
hususunu gazetelere de teşmil etmek lûtfunu gös
termişlerdir. O zaman memur olarak başlamış 
olduğu bu işi, şimdi de bir milletvekili olarak, bu 
kürsüden müdafaa ediyorlar. 

MURAD ÂLİ ÜLGEN (Konya) — Haksız 
mı?. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Ben 
haksız demiyorum. Bunu ben arkadaşımız hesabı
na bir mazhariyet olarak kaydediyorum. Çünkü 
her kula, memur olarak koyduğu noktai nazarı 
milletvekili olarak bu kürsüden müdafaa etmek 
nasip olur şey değildir. Binaenaleyh tatbikatla 
yenilik vardır. Evvelâ bu yenilik hususuna işa
ret edelim. Eski kanun gazetelere böyle bir yük 
yüklemiş değildir. Benden sonra söz alacak mü
kellef arkadaşlarım bunu burada söyliyecekleı^-
dir. İşin asıl kötü tarafı gazeteyi bir nevi ilân 
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vâsıtası olârâk kabul etmekten gelmektedir. Ga
zete ilân mıdır, değil .midir?. Bizce gazete ilân 
değildir. (İlân vasıtasıdır sesleri) Gazete ilân 
değildir. (İlân vasıtasıdır sesleri) Bunun yanın
da bir de gazete ile beraber kitapların da bu ilân 
"resmine tâbi tutulması iktiza eder gibi bir du
rum hâsıl oluyor. Tatbikatta bu da yoktur. 

Eğer bu tefisir reddedilecek olursa belki tat
bikatta kitaplardan da ayrıca îlâh Resmi almak 
gibi bir duurm hâsıl olacaktır. Yüksek Meclise, 
şu noktadan bu hususa muhalefet etmesini istir
ham ederim. Bizim kitaplarımız en kabadayısı 
üç bin nüsha, basılır. Ve senelerce sürünür. Ma
arif Vekâletinin bastırdığı klâsikler serisi bura
da mahzenlerde tıklım tıklım durmaktadır. Kitap 
bizim seviyemiz için çok pahalıdır*. Gazete bugün 
bizim nüfusumuzla kabili mukayese olmıyacâk 
derecede az satışı olan bir kültür metaıdır. Bu
nu yeni bir resme tâbi tutup belediyelerin zayıf 
bünyesini takviyeden ziyade Türkiye'ye şâmil 
olarak kültür seviyemizin ne halde bulunduğu
nun nazarı itibara almak vaziyetindedir, Büyük 
Meclis. Biz bu tefsir talebini verirken veyahut bu 
hususu istisnai kayıtlara almak esasını ileri sü
rerken en çok bu noktalardan hareket ettik. 

Benim sÖyliyecekerim bunlardan ibarettir. . 
BAŞKAN — Ziyad Bbüzziya. 
ZİYAD EBÜZZÎYA (Konya) — Arkadaş

lar, bu ilânlardan belediye resimlerinin alınıp 
alınmaması her belediyeye göre değişen bir vazi
yettir. Eskiden. İstanbul Belediyesi gazetede neş
redilen. ilânlardan belediye resmi almazdı, (hata 
etmiş sesleri). 

Hata etmiş olabilir, veya hata etmemiş olabilir. 
Yalnız almamasının sebebi, gayrikabili tatbik 
olduğu içindi. Meselâ bugün herhangi bir .in
san, bir' sinemacı, bir müessese sahibi bir duvar 
ilânı yaptığı, zaman , bu duvar ilânına Damga 
Resmine göre muayyen pulu yapıştırdıktan son
ra ayrıca bir de belediye pulu yapıştırmakla be
lediye resmini de verir. îlân sahibi, bu ilânını 
izmir veya Ankara 'ya gönderdiği zaman bu 
resmî oradaki belediye alır. 

Gazeteye gelince, İstanbul'da basılır", bütün 
memlekete dağıtılır. Bu vaziyette bu kanunu 
hakkiyle tatbik etmeye kalkacak olursak her be
lediye kendine verilen haklan yerine getirmek 
ister. Kendi mınfcakasına gelen bütün ilânlardan 
rüsum almalc zaruretindedir. Bir gazete İstan-
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tJuTda neşredilip muhtelif belediye hudutlarına 
qâhil oldukça rüsum vermek zorunda kalacaktır. 
flu vaziyetler senelerden beri bunun tatbikini 
öjnledi. (mesele yok sesleri). 
I Yeni Rüsum Kanunu bu işi tekrar meriyete 

kjoymaya kalkıyor. Onun için itiraz ediyorum. 
İkincisi, bu rüsum tatbik olunursa gazete

lere büyük tatbik külfeti verecektir. 
Tasavvur buyurun ki bir gazetede 2 - 3 sahife 

ijân bulunduğu zaman bir memur her bir ilânı 
tfeker teker ve ayrı ayrı ölçmek ve her birinin 
e\) 'adına göre icabeden pulu yapıştırmak mecbu
riyetinde kalacaktır. Bir memurtın bunu yanlış 
hjesap etmesi, onun cezaya çarptırılmasını mucip 
o[ur, bu ise birtakım ufak gazeteleri sialarının 
djışmda memur tutmaya mecbur edecektir. Tat-
bjik kabiliyeti çok müşkül olan bu. resmi gazete
lere teşmil etmemenizi rica ederim. 

| SELİM RAGIP EMEÇ (Bursa) —Muhte
rem arkadaşlarım; Belediye Gelirleri Kanunu-
njun 21 nci maddesinden doğan anlaşmazlık, bi
zim görüşümüze göre, bizi mükellefiyete sok-
njak istiyen bâzı belediyelerin bizce yanlış ka
naatlerinden ileri gelmektedir. Metinde vazıh 
o^mıyan bir nokta, bu neticeyi doğurmakta
dır. Maddede vazıh olmıyan nokta, ilânların "be
lediyelere ait umumi yerlerde ve herkesin go-
ziŞ. önünde alâkaya arz olunduğunu beyan eden 
kjsmından sonra vesair suretlerle kaydını ih-
tijva eden kısmından... llerigelmektedir. 

| Biz diyoruz ki; bir kanun vâzıı iltibasa 
mjahal verir şekilde kanun koymaz. Binaena
leyh, bir kanunun metninden türlü türlü mâna 
çıkarılamaz. Onun içindir ki, bizzarure, huzuru
nuza gelip sizden tefsir istiyoruz. Zira bu ka
ndın tadil edildiği zaman, bundan evvelki ka
lıtınla gazetelerden böyle bir resim alınmamak
ta) idi. Kanun kabul edildikten sonra böyle 
bilr resmi, alınmak istenmiş olması ve kanunun 
tadili yapıldığı zaman yeni bir hüküm kon-
mjadığı beyan olunmasına rağmen mevzuubahs 
rejsmin alınmak istenmesidir ki, tamamen yan-
l ı | bir anlayışa dayanmaktadır, kanaatini faiz
di haklı olarak doğurmuştur. Evvelce kanunda 
oljnadığı halde ve yeni kanunda bir ihdas ya
pılmadığı söylenmiş olmasına rağmen resmin 
alfnmak istenmesi, elbette ki, yersizdir. 

I Sonra bu nevi ilânların, belediyelere ait umu
mi yerlerde ve herkesin nazarına arzolunaeak 
şejrilde olması-lâzımdır. Halbuki bir gazete ta-
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mamen kapalıdır. Umumi yerlerde satışı yapı- I 
lir, fakat bir afiş gibi, bir reklâm gibi, el ilânı 
gibi herkesin alâkasına arzolunmaz: işte dik
kat edilmesi lâzımgelen nokta bilhassa burada 
tecelli ediyor. 

Sonra arkadaşımız bunun, tatbikatta badi 
olacağı müşkülâtı işaret ettiler. Tasavvur bu
yurun; taşrada birtakım mecmualar çıkmak
tadır. Bu mecmualar, eğer bu noktai nazar ka
bul edilecek olursa, elbet, ihtiva ettikleri ilân
lar bakımından aynı surette mahallî belediye
lerin bu şekilde resim alınması muamelesine 
tâbi tutulmak lâzımgelecektir. Keza memleke
timizde birçok kitaplar basılmaktadır. Bu ki
taplar basıldıkları müessesenin ilânlarını da 
ihtiva etmektedir. Elbet bunlar da bu suretle 
ilân telâkki edilecektir. 

Arkadaşlar; Komisyon Sözcüsü dediler ki : 
Bu resimler, büyük bir yekûn tutuyor; yarını 
milyon lira. Yarım milyon lira nihayet İstan
bul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler için mev-
zuubahis olabilir. Diğer yerlerdeki gazetelerin 
ilân vaziyetleri malûm olduğuna göre onların 
bu husustaki mükellefiyetlerinin mahiyeti de 
kolaylıkla anlaşılabilir. Halbuki İzmir, Anka-
.ra ve İstanbul belediyeleri için ise yarım mil
yonluk varidatın neyi ifade edebileceğini um
man içinde nasıl bir katre olabileceğini takdi
rinize arzederim. 

Burada istitraden, Bahadır arkadaşımın te
mas ettiği bir noktaya aynen ben de dokun
mak istiyorum : Bu meselenin mazisi biraz 
da politikaya dayanır. Dediği gibi vaktiyle 
İstanbul Belediye Reis Vekili bulunan Muhtar 
Acar Bey, bu kanunu o vakit böyle tefsir etti, 
şahsan. Basın Birliği ile uzun boylu münaka
şalar oldu, ihtilâfa düştük. Nihayet kendisi 
noktai nazarında ısrar etti. Dedik ki : Bunu, 
belediye hukuk müşavirine tetkik ettiriniz, gö
receksiniz ki, noktai nazarınızı tashih edecektir. 
İnat etti, yapmadı. Ne garip tecellidir ki, ay
nı inadı burada da yapıyor. Bahadır'm dedi
ği gibi, orada partici bir memur olarak mü
dafaa ettiği noktai nazarını burada da hazin bir 
tecelli olarak memur olduğu zamana ait na
zariyesini, memur olduğu partisinin millet
vekili olarak burada da aleyhimizde kabul et
tirmek ve müdafaa eylemek istiyor. Bu müda
faalarını yüksek vicdanlarının takdirine arzedi-
yorum. I 
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MUHTAR ACAR (Sinob) — Efendim, ge

rek Selim Ragıp Emeç, gerekse Bahadır Dül
ger arkadaşlarım beni taltif ettiler, kendileri
ne teşekkür ederim. 

Ben, İstanbul Belediyesinde 11 sene vazife 
yapmış bir arkadaşınızım. • Fakat hiçbir zaman 
bunlar,, benim sözümle olmuş şeyler değildir. 
Elbette ki İstanbul'un salahiyetli kir meclisi 
vardı, salahiyetli organları vardı. Bu karar, 
esaslı tetkikin mahsulüdür ve bu resim 423 sa
yılı Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun 
neşri tarihinden beri alınagelmiştir. Daha ileri 
gideyim, belediye meclisi, şöyle bir karar da 
alabilirdi : Gazetelere verilecek ilânların evve
lâ resmi ödenecek, ondan sonra ilân edilecek, 
diyebilirdi. Salâhiyeti dâhilinde idi. Halkı 
böyle bir külfete sokmamak için yapmadı. Bele
diyeler bazan teşekkül ve müesseselere vazife 
verir, hisse alır, hisse verir, bunlar kanunda 
gösterilmiştir. Bu itibarla gazetelerden İlân 
Resmi alınması benim eserim değil, kanunun 
emridir. 423 numaralı Kanun mer'iyette iken 
bu iş o kadar zorlandı, bizler o kadar hücuma 
uğradık ki, İlân Resminin itirazsız alınması 
için... 423 sayılı Kanun tatbikattan kaldırılır
ken bilhassa bu nokta üzerinde durulmuştur. 
Ve Hükümet teklifinde her ne suretle ve vasıta 
ile olursa olsun diğer ilânlar, fıkrası eklenmiş
tir. Bendeniz burada doğrudan doğruya ka
nunun metnine sadık kalarak anladığımı ar-
zettim. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Ye
terlik önergesini okutmaya lüzum kalmadı. 

Diğer önergeler okunacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
5237 sayılı Kanunun gerekçesinde sarahaten 

beyan edildiği veçhile Belediye Gelirleri Ka
nununun 21 nci maddesinin İlân Resmine ta
allûk eden kısmı 423 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesindeki esasları aynen muhafaza ettiğin
den gazetelerde intişar eden ilânatm mezkûr 
423 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinde olduğu 
gibi, belediyeler İlân Resminin şümulü haricin
de kaldığı 21 nci madde metninden kâfi sara
hatle anlaşıldığı cihetle maddenin ayrıca tef
sirine lüzum olmadığına karar verilmesini ve 
Geçici Komisyon raporunun reddini arz ve 
teklif ederim. İzmir Milletvekili 

Behzat Bilgin 
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Yüksek Başkanlığa 

5237 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin 
şu şekilde yorumlanmasını teklif ederiz : 

«Kitap, dergi ve gazetelerde yayınlanan ilân
lar bu maddenin dışındadır.» 

Trabzon Milletvekili Kastamonu Milletvekili 
Reşit Tarakçıoğlu Hayri Tosunoğlu 

BAŞKAN — Her iki takrir, Geçici Komisyo
nun raporunun reddi mahiyetindedir. Bu takrir
leri oyunuza arzedeceğim. Bu takrirlerin dikka
te alınmasını kabul edenler lütfen işaret versin
ler... Dikkate alınmamasını kabul edenler... Red
dedilmişti!'. 

Geçici Komisyon raporunu oyunuza arzedi-
yorıım.. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yoruma mahal kalmamıştır. 

3. — Millî Piyango idaresinin 1951 yılı 
Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakan
lık tezkeresi re- Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/307) m 

(Sayıştay, Komisyonu raporu okundu). 
BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 

/. — Gircsmı Milletvekili Arif Hikmet Pa-
mukoğlu ve Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit 
Tarakçıoğlu'nun, Giresun, Trabzon, Çoruh, Or
du ve Rize illerinin topraksız yahut az toprağa 
sahip çiftçilerine toprak verilmesi hakkında ka
nun teklifi ve tarım, Adalet, Maliye ve Bütçe 
komisi/onları raporları (2/262) J2] 

(Bütçe Komisyonu raporu okundu). 
BAŞKAN — Raporun tümü hakkında yalnız 

Zihni Ural söz almıştır. Başka söz istiyen var mı? 
Söz Zihni Ural'mdır. 
ZÎHNÎ ORAL (Çoruh) — Muhterem arka

daşlar, 
ARÎF HİKMET PAMÜKOĞLU. (Giresun) 

— Sayın Başkanım, ekseriyet var mıdır? Bu 
mühim bir kanundur. (Vardır sesleri, beş kişi 
ayağa kalkın sesleri). 

BAŞKAN — Devam ediyoruz. 

[1] 213 sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadiî. 

[2] 218 sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır, 
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ZÎHNÎ ORAL (Devamla) — Tarakçıoğlu 

ve Pamukoğlu arkadaşlarımızın Karadeniz sahi
li vilâyetleri halkından araziye muhtaç olanlara 
Samsun ili dahilindeki halî araziden arazi tev
zii hakkındaki teklifleri dolayısiyle bu vilâyet
lerden birisinin milletvekili sıfatiyle kendilerine 
teşekkür ederim. Ancak komisyonların mazba
talarında da belirttikleri veçhile tasarıda tevzii 
teklif edilen Samsun ili dahilindeki bu arazi, 
kısmen Orman Kanununun hükümleri içinde 
mütalâa edilebilen, fundalık gibi orman mef
humuna dâhil olan arazi mahiyetinde olduğu 
gibi kısmen de bataklık halinde bir arazidir. Bu 
itibarla mevcut hükümlere göre bugün için kül' 
tür arazisi olarak tasarıda isimleri geçen vilâyet
ler halkına tevzi edilmek imkânı yoktur. 

Komisyonların raporlarında belirtildiği veç
hile cidden bu vilâyetler halkı, kalkınmaya muh
taçtır. Ekseriyeti çiftçilikle geçinmekte bulunan 
bu halk, toprağa muhtaçtır. Fakat arzettiğim 
gibi, bugünkü orman mevzuatı ve yine bu ara
zinin bataklık olması dolayısiyle bugün için ar
kadaşlarımızın teklif tasarısı kanuniyet kesbetse 
dahi tatbikatta tevziine imkân görülemiyece'ktir. 

Yeni Orman kanunu tasarısı Yüksek Meclis
ten çıktıktan sonra komisyonun vâki temennisi 
veçhile bu yerler de orman mevzuu haricinde 
kalacaktır. Binaenaleyh isimleri g'öçen vilâyet
ler halkına tevziinin ve kısmen de bataklık ha
linde olan bu arazinin usulüne göre kurutulmak 
suretiyle keza tevziinin mümkün olacağı ve bu 
itibarla komisyonun göstermiş olduğu mucip se-
beplerde'ki temenniler yerinde olduğundan neti
cede bugün için arkadaşlarımızın tatbik kabili
yetini görmediğim bu kanun teklifinin çıkması
nın yerinde görmediğim cihetle komisyon rapor
larının ben de tasvibini bu şekilde arzetmiş olu
yorum. 

BAŞKAN — Mustafa Reşit Tarakçıoğlu. 

MUSTAFA REŞÎT TARAKÇIOĞLU (Trab
zon) — Arkadaşlarını, vatandaşları bulunduk
ları yerlerde refaha kavuşturmak, her halde 
onları başka yerlere kaldırmaktan çok daha ha
yırlıdır. Fakat ne yaparsın ki, vatandaş, bu
lunduğu yerde işliyecek toprak bulamazsa ve 
memleketin bir başka tarafında o vatandaşın ya
şadığı iklimin şartlarına uygun bomboş bir ara
zi dururken o vatandaşa toprak vermemek, yer
leştirmemek her halde hayırlı bir iş olmaz. 
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MUHÎTTÎN ÖZKEPELt (Samsun) — Bom- I 

boş arazi yoktur. I 
MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (De

vamla) —• Şimdi var olduğunu anlatacağım. I 
MUHİTTİN ÖZKEFELÎ (Samsun) — Biz* 

de olmadığını anlatacağız. 
MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (De

vamla) — Bir defa dâvasını yüksek milletin I 
kürsüsüne getirmiş olduğumuz beş vilâyet halkı
nın, topraksızlık dolayısiyle, içinde bulunduğu 
durum, pek sıkıdır. Bunların umumu hakkında 
bir mütalâa arzedeyim. 

Yaptığımız hesaplara göre, aldığımız Dev
let rakamlarına göre şu beş vilâyetin vasati 
olarak her nüfusuna 1 veya 0,8 dönüm arazi dü
şer. Bunlardan birisini meselâ Trabzon'un vazi- I 
yetini arzedeyim: Bu vilâyetimizde 65 000 çiftçi 
ailesi vardır. Hiç toprağı olmıyan 3250 çiftçi var- I 
dır. Yani 3250 çiftçi ailesinin hiç toprağı yok
tur, tamamiyle topraktan mahrumdur. 5 dönüme 
kadar toprağı olan ailelerin yekûnu 16 250 dir. 
Bu 5 dönüme kadar olan arazi sahiplerini hiç 
toprağı olmıyanlara ilâve edersek, aşağı yukarı, I 
20 000 çiftçi ailesi topraksız sayılabilir. 5 - 1 5 I 
dönüm arasında toprağı olan çiftçi ailesinin mik- I 
tan da; 22 000 küsurdur, 15 dönümden yukarı 
arazisi olan 22 bin küsurdur. Bu, vatandaşın ova
larda yaşamak ve oralarda doğmuş olmak bahtiyar
lığını tatmış olan arkadaşlarımızın hayret ede
ceği bir şeydir. Biz, 1000 dönümden bahsetmi
yoruz, hattâ 100 dönümden de bahsetmiyoruz. 

Hiç toprağı olmıyanlardan bahsediyoruz. Beş 
dönüme kadar toprağı olanlardan bahsediyoruz. 
On beş dönüme kadar toprağı olanlardan bahse
diyoruz. Vaziyet bu kadar sıkıcıdır. Şimdi bir 
tarafta bir buçuk milyon halk topraksız, pek sı
kıcı bir durumda bulunurken, öte tarafta Ün
ye hududundan başlıyarak Sinob'a kadar devam I 
eden hududun alt tarafında arazi bomboş dur
maktadır. Mevzuubahis ettiğimiz toprak, Türki
ye'nin en mümbit topraklandır. 

Arkadaşlar, bizim elimizde imparatorluğun 
bir Mezopotamya'sı vardı, bugün bizim elimizde 
değildir. Bugün Yeşilırmak ve Kızılırmak'in 
meydana getirdiği öyle bir Mezopotamya'ya mali
kiz ki, elimizden kaçırdığımızdan çok daha kıy
metlidir. İrak'taki Mezopotamya yılın mahdut 
aylarından istifade eder. bizim şu Yeşilırmak ve 
Kızılırmak deltaları üzerindeki Mezopotamya'
mızdan yılın her ayında istifade edilebilir. Ar- | 
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kadaslar, ben bu asıl dâvayı yıllarca tetkik ettim, 
zahmetler çektim, paralar harcadım haritalar 
yaptırdım. Bu işlerle Devlet de meşgul oldu. Dâ
vanın esası şudur: Bataklıktan kurutulmuş ve 
orman mahiyetini haiz olmıyan milyon dönüm 
arazi bomboş durmaktadır bu arazinin tevziini 
istiyoruz. Kime? Demin saydığım topraksız hal
ka. Teklifimizi tetkik eden komisyonların hiçbi
risi, bizim bu dâvamıza haksızdır demiyor. Ya 
ne diyor? Efnedim diyor, Çiftçiyi Topraklandır
ma Kanununun 41 nci maddesinde esasen hüküm 
vardır bu hükme göre oradaki arazi de birgün 
tevzi edilecek. İyi ama tevzi edilemez. Çünkü; dâ
va olarak yüksek huzurunuza getirdiğimiz beş 
vilâyette tevzi edilecek toprak yoktur. Gerek Ta
rım, gerek Adalet ve Bütçe Komisyonunun sun
dukları madde şudur : 4753 sayılı Kanunun 41 
nci maddesi, arazi istiyen kimseye oturduğu yer
de yerilecek arazi bulunmadığı, bölge içinde ve
rilecek arazi bulunmadığı veya bulunamadığı 
halde yakın ve alıştığı iklim şartlarına uygun 
başka bir bölgede arazi verilir. Komisyonlar bu 
hükme dayanarak teklifimizin reddine gitmişler
dir. Fakat Toprak İskân Umum Müdürlüğünde 
bu dediğimiz vilâyetler halkının toprak dilekleri, 
belki bir iki hamalın taşıyamıyacağı kadar kala
balıktır. Bunlardan bir iki tanesi, Büyük Millet 
Meclisine müracaat etmiştir. 

5 Mayıs 1951 de Dilekçe Komisyonu şöyle bir 
karar aldı: «Dilekçi 14 nüfuslu topraksız çift
çilerden olduğunu, vâki müracaatında muhi
tinde olmadığı takdirde, İstanbul, Bursa, İzmir, 
Mudanya ve civarında ve Çarşamba'da bulunan 
Devlet çiftliğinden arazi verilmesini istediği, 
aldığı cevaplarda buraların dar topraklı bölge
ler olduğu, ilk önce buralann çiftçilerine arazi 
verileceği ve bu sebeple .kendisine buralardan 
toprak verilmesinin imkâna bağlı bulunduğu bil
dirildiğinden dileğinin Heyeti Umumiyeye sevkı 
ile bu haklı isteğinin isafını istemektedir.» 

Tanm Bakanlığının 23 . XII . 1950 gün ve 
2264 sayılı cevabi yazısında, Trabzon ilinde he
nüz Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun tatbi-
kına geçilmediğine, istanbul ve cıvan da dar 
topraklı saha olması bakımından ancak o yerin 
muhtaç çiftçilere verilebileceği ve bu hususun 
kendisine tebliğ olunduğu, kanuni hak sahibi 
olduğu takdirde geniş mmtaka ili topraklann-
dan verilebileceğinin ve Bakanlığa müracaat 
olunmasının lüzumluluğu bildirilmesine. 
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Gereği düşünüldü, Bakanlık cevabına göre I 

komisyonca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğı bildirildi. 

Şimdi, ınuhterem komisyon üye arkadaşları
mızın 41 nci maddeye tevfikan yapmak istedik- j 
leri iş, işte bu iştir. Bir taraftan bomboş milyon
larca dönüm arazi durmaktadır, öbür taraftan | 
da bu toprağa gözünü dikmiş insanlar beklemek- I 
tedlr. 

Şimdi Arkadaşlar, beMiyeceğiz, 41 nci mad- | 
de Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Çoruh ille
rinde , ne vakit tatbik edilecekse o vakit onlara 
buralardan toprak vereceğiz. Burada tatbik edi
lecek mi, bu kanun? Bdilmiyecek. Hangi toprak
lar verilecek? Toprak çalınır mı? Bizde çalınır, 
mahkemelere intikal eden birçok hâdiseler var- | 
dır; toprağım çalındı diye. Evet çalınır. Nasıl? i 
İneceksiniz dağın tepesinden vadiye, kendiniz, 
karınız, çocuklarınız sepetlerle toprak getirecek
siniz dağın tepesinden taşlar üzerine onu sere
ceksiniz, akmasın diye kuru duvar yapacaksınız. 
Böylece taşlar üzerine yayılan toprağa fasulye, 
kabak, mısır ekeceksiniz de istifade edeceksiniz. İş
te o toprağı çalarlar. Komşunuz o toprağı alıyor, 
çalıyor. Çünkü altm gibi bir şeydir orada toprak. 
Ne vakit bir Devlet büyüğü oraya -gider, hal
kın istediği şey, efendim, bize toprak bulun., olu- ı 
yor. Biz bu vaziyet karşısında şunu dedik, bu 
dâvamız asil bir dâvadır. Bir taraftan Hükümet 
bomboş duran toprakları o muhit için şimdiden 
kabili tatbik olan 41 nci maddeye intizar etmek
sizin kanunun umumi çerçevesi dâhilinde toprak- I 
lan halka tevzi etmek. Meselâ Samsun'da su
yun çıktığı mahalle kadar 100 kilometre uzun
luğunda 4 kilametre genişliğinde bir saha vardır, 
bomboş. Efendim, buraları ormandır. Efendim, 
orman değildir, Orman Kanununu tatbika lüzum 
yok. 1948 yılında Taprak ve İskân Umum Mü- j 
dürlüğü oraya bir heyet gönderdi. Bu heyet 
tetkikatıhı yaptı ve raporunu verdi, bunlar | 
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o limandır. Canım bir nehrin deltasında orman 
olur mu? Nerede bu görülmüştür, kim yapmış
tır? Hangi hükümet zamanında bu orman ya
pılmıştır? Derelerin sürüp getirdiği tohumlar
dan üriyeıı yabani erik ağacı, elma ağacı gibi 
ağaç kökleri orada tenebbüt etmiş., öyle toprak 
ki, arkadaşlar, yapılan tecrübe ile gördük, bir 
buçuk metreye kadar fevkalâde kuvveî inbatiye-
yi. haizdir. Bir kilo mısır ekilirse asgari 250 
kilo mısır alınır. Şimdi işi çıkmaza raptedip bu 
haklı dâvanın reddine Yüksek Meclisin varaca
ğına inanmıyorum. Sebebi ret de haklıdır, doğ
rudur, ama^acaba orası orman mı, değil mi? Efen
dim kehanete lüzum yok. Kanunu teklif eden
ler iki milyon dönüm diyorlar, ben iki milyon 
300 bin dönüm diyorum, arkadaşlar bir milyon 
300 bin dönüm diyorlar, senin dediğin gibi olsun 
bir milyon olsun, bunun içinde 40 bin çiftçi aile
si yerleşir, 3 bin dört bin çiftçi ailesi yerleşsin, 
bugün hiçbir suretle istifade edilmiyen topraklar 
halindedir. 

Biz bu iç iskânın kolay yürümesi için güzel 
formüller bulduk. Ben bu yerlerin kaç dönöm 
olduğunu, ne kadar arazinin bataklık olduğunu, 
ne kadarının bataklıktan kurutulduğunu söy-
liyerek sizleri yormak istemem. Hatta bu ara
zinin tarihi hakkında malûmat verecek tarih
çeler bulunduğu hakkında malûmat vermek sure
tiyle sizleri yormak istemiyorum. Ama dâva, pek 
esaslı ve yerinde bir dâvadır. Buna bir çare 
bulmak zarureti vardır. 41 nci madde oralarda 
tatbik edilemiyecektir. Çünkü, toprak yoktur. 

Binaenaleyh, teklifimizin, muztarip halkın re
faha kavuşturulması için kabul buyurulmasııu 
Yüksek Meclisinizden rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bu konuda daha söz ahnış bâzı 
arkadaşlarımız vardır. 26 Kasım Çarşamba günü 
saat 15 te toplanmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 18,25 
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5. SORULAR VE CEVAPLAR 

A — YAZILI SORULAR 

l..— Mze Milletvekili İzzet Akçal'm, 16 
Ağustos 1952 tarihinde Rize'de bulu-mn İktisa
di Kalkınma Heyetinin Başkan ve üyelerine te
diye edilmiş olan harcırah ve yevmiye miktarı 
ile bu heyetin il ve civarında nerelerde çalıştık
larının. ve Rize'den ayrılış sebeplerinin bildiril
mesi hakkındaki sorusuna Ekonomi ve Ticaret 
Bakanı Enver Güreli'nin. yazılı, cevabı (6/821) 

13 . X . 1952 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1. 16 Ağustos 1952 tarihinde Rize'de bulu
nan İktisadi Kalınma Heyetine dâhil şahısların 
adları ile ihtisaslarının ve bu vazife dolayısiyle 
hu heyet lıaşkan ve üyelerine tediye edilmiş 
olan harcırah ve yevmiye miktarlarının; 

2. Heyet Baştan ve üyelerinin Rize İl 
merkezi ile ilce ve köylerinde kaç g-ün 'kaldıkla
rının ve nerelerde çalıştıklarının; 

3. Heyet Başkanının, heyet'halinde toplan
tı yaparak tetkikatm sonunu ailmadan Rize'den 
ayrılmış olması sebebinin; 

Ekonomi Bakam tarafından yazılı olarak 
vaplandırılmasını ve heyet taraifmdan verilmiş 
bir rapor varsa bu raporun da bir suretinin 
tevdi edilmesini rica ederim. 

Saygılarımla... 
Rize Milletvekili 

İzzet Akçal 

T. C. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 22 . XI . 1952 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Rayı : Genel : 65185 

Özel : 1/583 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
17 . X . 1952 g-ün ve 6/821, 4152/9145 sayı

lı yazıya cevaptır : 
Rize Milletvekili İzzet Akçal tarafından yük

sek Başkanlığınıza sunulup Bakanlığımdan ta
lep edilen yazılı soruya ait cevaplar aşağıda arz-
edilmiştir : 

1. 16 Ağustos 1952 tarihinde Rize'de ilk 
ekonomik durumunu tetkike memur edilen kim
selerin adlariyle memuriyetleri aşağıda tes-
bit edilmiştir : 

Fahri Fuat Orsan 
Yüksek mühendis (İhtisası sanayi) Ekonomi 

ve Ticaret Bakanlığı Tetkik Kurulu Üyesi. 
Enver Diker 
Yüksek mühendis, doktor (ihtisası ziraat) 

Tarım Bakanlığı Samsun Tohum İslah ve Dene
me istasyonu Müdürü. 

Fahri Dalsar 
İktisat Fakültesi mezunu (ihtisası iktisat ve 

iş mevzuları) Çalışma Bakanlığı Araştırma Ku
rulunda Müfettiş. 

Necmettin Koças 
Orman Mühendisi (İhtisası ormancılık) Ta

nın Bakanlığı Orman Mühendisi. 
Zihni Derin 
(ihtisası ziraat) Ziraat Bakanlığı Başmüşa-

virl iğinden emekli. 
Behçet Alpay 
Yüksek Mühendis, (İhtisası maden) Maden 

Tetkik ve Arama Enstitüsü mühendislerinden. 
Nafi Sungur 
Raportör - Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, 

Tetkik Kurulu memurlarından. 
Bu heyete Fahri Fuat Orsan başkanlık etmiş

tir. Fahri Fuat Orsan diğer bir heyete de baş
kanlık etmiş ve mesaisinden dolayı da takdir 
edilmiş bulunmaktadır. 

İllerin ekonomik durumunu tetkika memur 
edilen kimselerin harcırah ve yevmiyeleri yit ol
dukları bakanlıklarca tediye edilmektedir. Ba
kanlığımızdan iştirak eden, iki kişiden Heyet 
Başkanı Fahri Fuat Orsan 'a seyahat ve ikamet 
yevmiyesi olarak (265,25) tahakkuk ettirilecek
tir. (Henüz bu istihkakını almamıştır) Aynı he
yete katılan Bakanlık Tetkik Kurulu Raportörü 
Nafi Sungur'un (256,45) lira alacağı anlaşılmış
tır. Diğer bakanlıklara ait harcırahlar da bu 
miktarlara yakın olabileceği tahmin olunmakta
dır. 

2. Heyete 16 . VIII . 1952 tarihinde işe baş
lamış Rize ye ilçelerinde kalmıştır. Yapılan tet
kika ta ait program aşağıda açıklanmıştır. 

A) İktisadi Tetkik Heyeti toplu olarak 
veya maden tetkiki gibi hususi ihtisasa dayanan 
hâdiselerde münferiden olmak üzere aşağıdaki 
mevkilere gitmişlerdir : 
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J5 .TTtI .1952 akşam : 
a) Heyet tam kadro ile Rize'de toplanmış 

birbirleriyle tanışmış ve vazife taksimi yapmış
tır; 

b) Vali ziyaret edilmiş ve öğleden sonra 
Rize'de Belediye binasında iş adamlariyle hasbu-
halde bulunulmuştur. Bu meyanda Rize Millet
vekili İzzet Akçal'dan saatlerce süren geniş ma
lûmat alınmış, not edilmiş ve bu izahat mesainin 
kolaylaşmasına hizmet etmiştir; 

c) Heyet üyeleri arasında, alınan izahat. 
dolay isiyle içtima ve koordinasyon yapılmıştır; 

d) Çay fabrikası toplu olarak ziyaret edil
miştir;. 

e) Heyetçe Gündoğdu Bucağına gidilmiştir. 
Bu gidişe vali de iltihak etmiştir. Halk ile te
mas edilmiş, görüşülmüş, müşahedelerde bulu
nulmuş notlar alınmıştır. Santral yapılması tav
siye edilen yerler görülmüştür. 

17 . V I I I . 1952 Pazar : 
a) Heyetçe Derepazarı Bucağına gidilmiş

tir. Halkla ve bu meyanda mevkiin ileri ge
leni Musa Kosif ile görüşülmüş, müşahedelerde 
bulunulmuştur; 

b) öğleden sonra tğdere Bucağına gidil
miştir. Bucak Müdürü Nebil Oğuz ve halka ter
cüman olan İsmail Mete ve Mehmet Mete ile gö
rüşülmüştür i Müşahedeler ve dilekler not edil
miştir; 

e) Tekel Kereste Fabrikası tetkik edilmiş
tir. 

1.8. V I I I . 1952 : 
a) Rize'de resmî daireler nezdinde bâzı ça

lışmalar yapılmış, ihsai rakamlar toplnmıştır; 
b) Heyet kendi arasında toplantılar yap

mış, istişarelerde bulunmuştur; 
c) îî Merkez Fidanlığına gidilerek tetkik

lerde bulunulmuştur. 
1 9 . V I I I . 1952 : 
a) Heyetçe Karadere Bucağın» gidilerek 

halkla temas edilmiştir. Bucak Müdürvekili Mus
tafa Sipahi, Nüfus Memuru ve halktan Mehmet 
Kandemir, Kâzım Cengiz Yamanoğlu, Çay Ça
vuşu Şaban özdemir, Posta, Şefi Ali Camadan 
dinlenmiş, lüzumlu notlar alınmıştır. 

20. V I I I . 1952 : 
a) Balıkçılar Köyüne gidilmiş, halkla gö

rüşmeler yapılmıştır; 
b) Çay ili İlcesine gidilmiştir. Belediye 

Başkanı Fehmi Ozan, Kaymakam Hüsamettin 
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Ertem, Oı-man Memuru Halil Yalçın, Ziraat Me
muru Mehmet. Tüysüz, Çay Memuru Kemal öz-
türk, halktan Hâmit Sarıoğlu ile görüşülmüştür. 
Müşahedelerde bulunulmuş ve notlar alınmıştır; 

e) Pazar İlcesine gidilmiştir. Rize Milletve
kili Kemal Balta, Belediye Başkanı Bahri Har
dal, Ziraat Memuru Yahya, halktan İnşaat Mü
hendisi Abdül kadir Başar ve daha diğer bâzı ze
vat ile muhtelif mevzular üzerinde görüşülmüş, 
istişarelerde ve müşahedelerde bulunulmuş, not
lar alınmıştır. 

2 1 . V I I I . 1952 : 
Rize haddizatında küçük ve dâvaları hemen 

her yerde birbirinin aynı hüviyeti arzetmekte-
dir. Bu itibarla artık bu küçük bölgede toplu ça
lışmak' lüzumu kalmadığına heyetçe karar veril
miştir. 

Buna mukabil : 
a) Bâzı sosyal dâvaların tetkiki sırasında 

göze çarpan muayyen safhalarının rakamlara 
müstenit neticelerini toplamak ve mücavir illerle 
münasebetini incelemek maksadiyle Fahdi Dal-
sa i'; 

b) Bâzı maden ihbarları ve jeolojik etüd-
ler için (tamamen münferit ihtisasa taallûku do-
layısiyle) Yüksek Maden Mühendisi Behçet Al
pay, 

c) İl hududu, hattâ il hududu dışındaki or
manlarda ilmî müşahedelerde bulunmak üzere 
Orman Başmühendisi Necnıi Koçaş, 

d) Ve yine elde ettiği malûmatın noksan 
kısımlarını tamamlamak üzere Zihni Derin 

Rize İlinde bırakılmış ve vazifelendirilmiştir. 
e) öğleden sonra Fahri Fuat Orsan ve 

Doktor Enver Diker Batıya uzanan sahili tet
kik maksadiyle Rize merkezinden ayrılmışlardır. 
Aynı günde bu çalışmaların ana hatları hakkın
da izahat verilmek üzere Rize Valisi aranmış ise 
de kendileri o günlerde Rize'yi şereflendiren 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı ve onu takibe-
den Millî Eğitim Bakanı ile meşgul oldukların
dan kendilerini şehirde bulmak mümkün olama
mış, Vali Muavinine not bırakılmıştır. 

B) 
a) Yukarda arzolunduğu veçhile vazifeli 

ve programlı olarak bölgede kalan Fahri Dalsar 
ayın 28 ine kadar bölgede kalmış, noksan ra
kamları toplanmış, kendisine mevdu vazife ica
bı kooperatifleri, hapisaneyi ve okulları ziyaret 
etmiş ve munzam notlar almıştır. 
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, Fahri Dalsaf ayrıca Hem§m, Pazar, Arde-

ş*n, îğdere, Gündoğdu vilâyet hududu haricin
de olmasına rağmen ekonomik tetkiklerde idari 
hudutlar esas teşkil etmediğinden Artvin, Hopa 
ve Fındıklı'ya da gitmiştir. 

b) Yüksek Maden Mühendisi Behçet Alpay 
maden İhbarları peşinde Pazar'dan Cenuba doğ
ru, ispir hududu ve Kaçkar dağı dâhil, mütaad-
dit yerlere saatler hatta günlerce yaya olarak 
gitmiş ve müşahedelerini tesbit ettikten sonra 
ayın 28 inde Bize İlinden ayrılmıştır. 

c) Orman Başmühendisi meslekî etüdünü 
ikmal için bazen il hududu dışına da çıkmış ve 
ayın sonunda Rize İlinden ayrılmıştır. 

d) Mütehassıs Zihni Derin için de durum 
aynıdır. Bilhassa Zihni Derin bölgede-çay işle
rini organize etmek için 12 yıl çalışmış, bölge
nin iklim ve toprak ve iktisat şartları üzerimde 
esaslı bilgiye sahip olduğundan bu seferki tetki-

1952 0 : 1 
kını eksik olan bilgilerini tamamlamaya hasret
miştir. 

3. Bir programa bağlı olan ve evvelce baş
ka bölgelerde emsali yapılmış bu çeşit tetkiklere 
ait neticelerin alınması, tetkik edilen il merke
zinde değil, Ankara'da sağlanmaktadır. 

Çünkü her mütehassıs tarafından elde edilen 
notlar, daha önce bu il için yapılmış etüd, ya
zılmış makale, verilmiş istatistik gibi fikrî mal
zemenin de yeniden elden geçmesini ve son alı
nan notlarla mukayese edilmesini gerektirmek
tedir. Bu bakımdan şimdiye kadar etüdleri ya
pılan bütün iller için aynı şekilde muamele ifa 
edilmiş ve böylece de devam olunması Bakanlı
ğımızca muvafık mütalâa edilmektedir. 

Tetkik raporu hazırlanmıştır. 
Keyfiyet saygı ile arzolunur. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Enver Güreli 

DÜZELTÎŞ 

4 ncü Birleşime bağlı 210 sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır. 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

3 
o 

3 
3 

3 
3 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

11 elimekle edilmekle 
18-19 olmasına okuyanların bn ilânı olmasına bu ilânı 
22 4ncü fıkrasında 4 ncü fıkrasının 
25 resim alınır) fıkrasının sarahati resim alınır.) suretindeki ânı 

ve şâmil ibaresinüı sarahati 
26 sarahati karşısında sarahatine binaen 
28 ve teklifin ve bn sebeple mezkûr fıkranın 

T. B. Jf. M. Ba*mevi 



1 SAYISI : 213 
Millî Piyango İdaresinin 1951 yılı Bilançosunun gönderildiğine da
ir Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/307) 

T. G. 
Başbakanlık M. IV. 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
'Kararlar Müdürlüğü 
Sayı : 89/3, 6/1211 ' . '.! ' " T . 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millî Piyango idaresinin Murakabe Heyeti tarafından incelenmiş ve onanmış olan 1951 yılı 
Blânçosunun ilişikleriyle birlikte, 3670 sayılı Kanunu^ 6 ncı maddesine göre sunulduğunu saygıla
rımla arzederim. 

Başbakan 
.. ' s • • A. Menderes 

T. C. 3.III. 1952 
MUM Piyango İdaresi 

Sayı : 3 : 3/887 
özeti: 1951 yıh Bilançosu 
hakkında : 

Millî Piyango Murakabe Kuıjulu Başkanlığına 

1951 yılı Bilançomuz, 3670 sayılı Kanunun altıncı maddesi gereğince yüfcsek incelemelerine sunul
muş, gelir ve gider hesaplarımızın neticeleri aşağıda kısjaca arzedilmiştir. 

I-Gelir ' . ' ' ' 

* Müfredat hesapları aşağıda gösterilen çeşitli gelir kaynaklarından bir yıl içinde ceman 25 335 419 
lira sağlanmıştır. Gelirin genel toplamında geçen seneye nazaran 1 615 361 lira fazlalık kaydedil
miştir. 

A) Bilet satışları : İdarenin asli gelir kaynağını £eşkil eden bilet satışları, 1951 yılında, 
24 163 781 liraya baliğ olmuştur. Satışlarda bir evvelki Vıla nazaran, 1 591 954 lira fazlalık vardır. 
Bu fazlalık, Yönetim Kurulumuzun 1952 Yılbaşı Piyaigosu plânı hakkında aldığı isabetli kararın 
bilet satışlarına yaptığı müspet tesir sayesinde elde edijmiştir. 

B) Alınmıyan ikramiyeler : Bir senelik kanuni ödeme süresi içinde alınmadıklarından dolayı 
irat kaydedilen ikramiyelerin tutarı 666 815 liradır. G^çen senekinden 47 472 lira fazladır. Bu kay
naktan temin edilen gelir, ikramiye kazanan bilet hâmillerinin dikkat ve basiret derecelerine bağlı 
olarak azalıp, çoğalmaktadır, tdari faaliyet ve teşebbüslerle ilgili değildir. 

C) Mevduat faizleri : Cumhuriyet Merkez Bankasınca bloke edilmekte olan piyango ikramiye
lerine karşılık olmak üzere satmalman tasarruf bonolaritle bankalara vâki mevduatımızdan bir yıl 
içinde temin edilen faiz, 444 343 liradır. Bu miktar), geşçen sene faizinden 35 052 lira noksan
dır. 

Büyük Meclisçe, 1951 yılı içinde kabul buyuruları (5772 sayılı Kanun, ikramiye karşılığı he
sabını Hazine kefaleti sistemine bağladığından bu kanunun neşrini takip eden devre içinde vâ-
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desi gelen tasarruf bonoları yenilenmiyerek bedelleri nakde tahvil olunmuştur. Mevcudu bu se
beple azalan tasarruf 'bonolarından, bir evvelki yıla nazaran, 71 139 lira noksan faiz alınmış, 
buna «ıukabil bankalardaki mevduatımızdan mütehassıl faiz miktarında 36 087 lira artış kayde
dildiğinden bu gelir kaynağının hakiki noksanı binnetice 35 052 liraya tenezzül etmiştir. 

D)i Gişeler • (geliri : Halka perakende bilet satmaları ve ikramiye ödemeleri maksadiyle An
kara ve İstanbul'da açılan gişelerimiz 1951 yılı içinde (970 222) liralık bilet satmışlar ve bu 
satış üzerinden idareye 47 686 lira gelir sağlamışlardır. Bu miktar geçen seneki gişeler gelirin* 
den 4 166 lira fazladır. 

II - Giderler 

A) ödenen ikramiyeler : Bir yıl içinde halkımıza 12 155 293 lira ikramiye dağıtılmıştır. Bi
let satışına nispeti % 50.304 tür. 1951 yılında çekilişi yapılan 18 piyangonun ikramiye plânla
rına göre bu nispetin % 51.508 olması lâzımdı. 

Satılamayıp idarede kalan biletlere 'bâzı çekilişlerde normalin üstünde ikramiye isabet etti
ğinden bir yılın umumi, ikramiye ödemelerinde idare lehine % 1.204 nispetinde fark hâsıl olmuş
tur. Bu fark bittabi safi kâra müspet şekilde aksetmiştir. Bunun lirayla ifadesi 290 932 dir. 

B) Satış komüsyonları : Bir yıl içinde sattıkları bilet tutarları üzerinden bayilere verilen 
komüsyonlarla, Ziraat Bankasına ve P. T. T. Memurları Biriktirme ve Yardım Sandığına 
ödenen aracılık giderlerinin toplamı 1 301 564 liraya baliğ olmuştur. Bilet satışına nispeti 
% 5.386 dır. Bu nispet geçen sene % 5.466 idi. 

C) .Genel giderler : Memur maaş ve özlük hakları, biletlerin kâğıt, baskı ve sevk masrafk-
rı, kira, tenvir, teshin, kırtasiye, reklâm, P. T. T. gibi, idarenin bilûmum gider i r i için bir yıl
da 410 787 lira hareannrştır. Masrafın gelire nispeti % 1.6 dır. Çok şayanı memnuniyet bir 
nispettir. Masraflarda tasarruf, idaremizin öteden beri üzerinde hassasiyetle durduğu bir mev
zudur. 1951 yılı Bütçemize bilûmum idare giderleri için konulan ödenek - perakende satış gişe
leri giderleri, satıcı komüsyonlariyle ödenen aracılık giderleri ve ikramiye karşılıkları hariç -
23 967 lira ek ödenekle birlikte 474 058 liraydı. Bir yılda bunun 410 787 lirası harcanmış, 
63 271 lirası tasarruf edilmiştir. Sağlanan tasarrufun nispeti % 13.35 tir. 

İ ' III - Safi kâr 

1951 yılının safi kârı 11 418 333 liradır. Bu miktar, geçen sene kârından 680 391 lira fazladır. 
12 nei çalışma yılımızın hesapları, fazla gelir ve fazla kârla kapanmıştır. Piyango tekni

ğine ve güfiün icaplarına uygun en verimli tedbirlerin araştırılıp tatbik edilmesine önümüzde
ki yıllarda da devam olunacaktır. Arzeder, saygılarımızı sunarız. 

Millî Piyango İdaresi 

( S. Sayısı : 213 ) 
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T. C. 

Millî Piyango İdaresi 
Denetçiliği 

Ankara, 11 .II. 1952 

özü : 1951 yılı Bilançosu Hak. 

Millî Piyango Murakabe Kujrulu Başkanlığına 

Millî Piyango İdaresinin 3 1 . X I I . 1951 tarihinde sofra eren on ikinci çaîışma yılma ait bilanço ile 
kâr ve zarar hesabı tarafımızdan incelenmiştir: >. . 

Yapılan tetkikler sonunda gerek bilançonun aktif vfc pasifinde gerekse kâr ve zarar hesabının 
borç ve alacağında yazılı bulunan rakamlaı.n vesikalara ve muhasebe kayıtlanna uygun oldukları 
görülmüş, mevcut kıymetlerin sene sonu sayımlarına iştirak edilmiştir. 

îdare, 1951 yılında (11 418 335,55) on bir milyon qlört yüz on sekiz bin üç yüz otuz üç lira elli 
beş kuruş safi kâr sağlamıştır. Kârda geçen seneye n^zafan (680 390,72) lira fazlalık vardır. 

Bu müspet netice,, gelirin artırılmasını temin maksadiyle ittihaz edilen tedbirlerin isabeti ve ida
renin her türlü harcamalarda tasarruf fikrine en genig ölçüde bağlı kalmış olması sayesinde elde 
edilmiştir. 

Millî Piyango İdaresinin 1951 yılı çalışmalarını ve) elde ettiği neticeyi takdir ve şükrana lâyık 
bulduğumuzu saygılarımızla arzederiz. 

Millî Piyango İdaresi 
nezdinde 

Maliye Bakanlığı Denetçisi 
Yaşar Kuşoğlu 

Millî Piyango İdaresi 
hezdînde 

T. C. Merkez Bankası Denetçisi 
Ilaşim Çakan 

Aktif 

1951 yü% umumilvaziyet 

Lira Lira 

Kasa 
T. C. Merk. Bank. nez. kanu

ni karş. cüzdanı : 
5772 sayılı Kanunun 1 nci 

maddesi gereğince ödenecek ik
ramiyeler karşılığı olarak T. C. 
Merkez Bankası nezdindeki : 

Hazine bonosu 6 500 000 
Tasarruf bonoları 5 500 000 
Bankalar cari hesabı 
Satış merkezleri cari hesabı 
Muhtelif borçlular 
Geçici hesaplar 

Nâzım hesaplar 

195 994,14 

12 000 000 
10 746 940,34 
1 262 232,95 

43 289,88 
6 633 552,38 

30 882 009,ö9 
119 583,22 

31 001 592,91 

Sermaye 
ödenecek ikramiyeler karşılığı 
Muhtelif alacaklılar 
Gtjçici hesaplar 
Hazine tazminatı 
1951 yılı kârı 

| 

i 
| 
1 

N&zım hesaplar 
i 

930 000,— 
6 465 185,— 

36 602,29 
5 531 888,85 
6 500 000,— 

11 418 333,55 

30 882 009,69 
119 583,22 

31*001 592,91 

( S. Sayısı : İ213 ) 
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1951 yılı Kâr ve zarar hesabı 

Borç : Alacak: 
Lira K. Lira K. 

Ödenen ikramiyeler: 
Aylık çekilişler 5.471.988,75 
Olağanüstü çekilişler 6.413.305,— 12.155 293,75 

Satılan biletler: 
Aylık çekilişler 10.769.726,^5 
OlağaniMü çeMl'işler 13.394.055,— 24.163.781,25 

ödenen satıcı komüs-
yonları : 
Aylık çekilişler 646.183,38 
Olağanüstü çekilişler 535.762,20 

Genel giderler 
ödenen aracılık gi
derleri : 
T. O. Ziraat Banka
sına 
P. T. T. Me. Birik
tirme ve yardım 
Sandığına 

Satış gişeleri gider
leri 
ödenen vergiler 
1951 yılı kârı 

1.181.945,58 

410.787,11 

15.638.84 

3.980,19 119.619,03 

22.28',39 
27.159,43 

11.418.3^3,55 

Alınmıyan ikramiye
ler : 
Bir sene içinde alın
madıklarından dola
yı 5772 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesi 
gereğince kâra alı
nan ikramiyeler 
Alınan faizler : 
Tasarruf bonosu faiz
leri 
Banka faizleri 

Çeşitli kârlar 
Satış gişeleri gelirleri 

262.476,72 
181.866.88 

666.815,-

444.348,60 

12.793,98 
47.686.01 

25.335.419,84 25.335.419,84 

(S. Sayısı : 213 ) 



1951 senesi Masraf Bütçesi kaM hesap ceiveli 

B. M. Mühassasatm nev'i 

Aylık, ücret ve benzeri özlük 
haklar 

Aylıklar ve ücretler 
Memurlar aylığı 
Hizmetliler ücreti 

\ nci bölümün toplamı 

Memur ve hizmetliler özlük 
hıkları, çeşitli y rdımlar 

1 Geçici tazminat 
2 Kasa. tazminatı 

-3~^Ö21—sayılı—Kanunun 4 ı reü 
maddesi gereğince memurlara 
verilecek prim 

4 Memur ve hizmetlilere verile
cek ikramiye 

5 Çocuk zammı 
6 Doğum yardımı 
T ölüm yardımı 

2 nci bölümün toplamı 

5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

1 % 5 emekli ve % 25 giriş ke-
senekleriyle maaş artış fark
ları karşılığı 

Bütçeye mevzu 
miktar 
Lira K. 

Münakale yapıl
mak suretiyle 

mevcut tahsisat
tan tenzil edüen 

Lira K. 

Munzam tah-
^ sisat miktarı 

Lira K. 
Yekûn 

Lira K. 

111 300 
91 260 

202 560 

810 
5 475 

21 780 

25 320 
5 400 
1 800 
1 500 

62 085 

90 
784 

690 
400 

1 500 

3 464 

35 

35 

3 464 35 

3 464 35 

111 300 
91 260 

202 560 

720 
4 690 

25 244 

25 320 
4 710 
1 400 

62 085 

» 

65 

35 

— 

10 75b 10 756 



B. M. Muhassasatın mev'i 

Münakale yapıl
mak suretiyle 

Bütçeye mevzu mevcut tahsisat- Munzam tah 
miktar tan tenzil edilen sisat miktarı 

Lira K. Lira K. Lira EL 

0Q 

İP 

to 
M 00 

2 % 1 ek karşılıklar 2 026 
3 Emekli ikramiyesi karşılığı 1 
4 Sandık yönetim giderleri karşılığı 462 
5 Diğer ödemeler 1 

3 ncü bölümün toplamı 

Yönetim (giderleri 
Büro giderleri ^ 

1 Kırtasiye 
2 Basılı kâğıt ve defterler 
3 Demirbaş (14 000 lirası satn»-

alınacak ı >ımaratörler için 
harcanacaktır) 

4 Aydınlatma 
5 Isıtma 
6 öteberi giderleri 

4 ncü bölümün toplamı 

Kira karşılığı 

5 nci bölümün toplamı 

Yolluklar 
1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 

6 ncı bölümün toplamı 

13 246 

3 000 
5 000 

15 500 
2 000 
1 000 
6 000 

32 500 

15 500 

15 500 

500 
2 000 

2 500 

80C 

1 800 

-.îvz 
1 000 

1 800 1 800 

Yekûn 
Lira K. 

2 026 
1 

462 
1 

13 246 

2 200 
5 000 

» 

17 300 
2 000 
1 000 

' 5 000 

32 500 

15 500 

15 500 

500 
2 000 

2 500 



7 Tedavi ve giyecek giderleri 
1 Hasta memur ve hizmetlilerin 

muayene, tedavi ve yol gider
leri, tedavi edilmekteyken ö-
lenlerin cenaze giderleri 2 000 

2 Memur ve hizmetlilerin önlük
leri ve çalışma ceketleri, tek-
nisiyen ve hademelerin elbise, 
palto, gömlek ve kunduraları 3 000 

7 nci bölümün toplamı 6 0Ö0 

8 Taşıt giderleri 
1 Satınalma ve onarma 1 500 

^ 2 işletme 1 500 
ço • 
ÜQ 8 nci «bölümün toplamı 3 000 
3 = = = 
* Yönetim hizmetleri 
*o 9 Yayın ve reklâm giderleri, 
co aboneler 

1 Kitap, dergi ve gazete abone
leri ve tercüme giderleri % 200 

2 Yayın ve reklâm giderleri 22 000 

9 ncu bölümün toplamı 22 200 

10 Çeşitli giderler 
1 Sigorta giderleri 2 000 
2 Telefon giderleri ' 1 500 
3 Mahkeme giderleri 500 
4 Düşünülmiyen giderler 500 

10 ncu bölümün toplamı 4 500 

2 000 

i» 

100 

100 

296 

— -

— -

t 

* 

80 

3 000 

5 000 

1 500 
1 500 

3 000 

300 
21 900 

22 200 

1 703 
1 796 
500 
500 

— 

— 

20 
80 

296 80 4 500 



M. Muhassasatm nev'i 

Bütçeye mevzu 
miktar 
Lira K. 

Satış gişeleri giderleri 
Memurlar ücreti 

5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli'Sandığına yapı
lacak ödemeler 
% 5 emekli, % 25 igiriş kese-
nekleriyle artış farkları kar
şılığı 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyeleri karşılığı 
Sandık yönetim giderleri kar
şılığı 

11 950 

1 
2 

3 
4 
5 
6 

.11 nci bölümün toplamı 

Memurlar özlük hakları, çeşit
li yardımlar 
Kasa tazminatı 
Satışı artıracak ve resmî ta
til günlerinde çalışacak gişe 
memurlarına verilecek prim 
İkramiye 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

12 nci bölümün toplamı 

11 950 

. i 000 
1 900 

720 
200 
500 

5 280 

500 
123 

1 

21 

Münakale yapıl
mak suretiyle 

mevcut tahsisat
tan tenzil edilen 

Lira K. 

Munzam tah 
sisat miktarı 

Lira K. 

90ö 

146 87 

Yekûn 
Lira K. 

11 950 

11 950 

60 

21 

1 046 87 

1 046 87 

2 046 
1 753 

720 
200 
500 

5 280 

87 
13 

— 

500 
123 

1 



5 Diğer Memeler 1 

13 ncü bölümün toplamı 646 

Satış gişelerinin her türlü yö
netim giderleri ., 8 000 

14 neü bölümün toplamı 8 000 

Değişen giderler 
Piyango işleri 

1 Piyango biletlerinin resim, kâ
ğıt, baskı ve sair giderleri ve 
bilet baskı işlerinde çalıştırı
lacak usta ve işçilerin günde
likleri 50000 

2 İkramiye listelerinin resim, • 
kâğıt ve baskı giderleri 16 000 

3 Taşıt giderleri 5 000 
4 Çekilişlere ilişkin. Jıez türlü 

giderler 9 000 
5 Posta ve telgraf giderleri 7 000 
6 T. C, Ziraat Bankasiyle P. T. 

T. Bi. ve Yard. S. na mukave
lelerine müsteniden yapacak
ları 'bilûmum giderler karşılığı 132 000 

7 Bilet satış komüsyonu 1 170 000 
8 Ödenecek ikramiyeler* 11 723 000 

Değişen giderler toplamı 13 112 000 

Toplam 13 500 967 
. Gelir Vergisi '• 27 159 

Genel toplam 13 528 126 

I 

646 

8 000 

8000 

844 

16 666 
6 457 

03 

49 
20 

50 000 

16 844 
5 000 

25 666 
13 457 

03 

49 
20 

132 000 
11945 58 1181945 58 
432 293 75 12 155 293 75 

468 207. 05 13 580 207 05 

6 708 02 474 915 07 13" 969 174 05 
27 159 43 

6 708 02 474 915 07 13 996 333 48 
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B. 

1 
2 
3 

1951 Senesi gelir %esab% katisi 

• A " - W '•*$£?* -«K 

Gelirin çeşidi 

Aylık piyangolar geliri 
Olağanüstü piyangolar geliri 
Bir senelik ödeme süresi için
de alınmadıklarından dolayı 
5772 sayılı Kanun gereğince 
irada alınacak ikramiyeler 
Tasarruf k»nolarmdan ve Ban
kalara yatırılan paralardan alı
nacak faizler 
Gişeler geliri 
Çeşitli gelirler 

Toplanı 

Bütçeye konan 
muhammen 

miktar 
Lira 

11 500 000 
12 000 000 

600 000 

Tahakkuk 
eden gelir 
Lira 

10 769 726 
13 394 055 

66# 815 

K. 

25 

Bütçeye koftan muhammen* mik
tara naafcran tahakkuk eden gelir 

Fazlası Notanı 
Lira K. 

1 394 055 — 

66 815 

Lira K. 

7-İO 278 75 

200 000 
41 000 
4 000 

24 m ooo 

444 343 
47 686 
12 793 

İ5 335 419 

60 
01 
98 

84 

244 343 
6 686 
8 Î93 

1730*93 

60 
01 
98 

69 im ara 75 

Sayıştay Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
8wyı§tây Komisyonu 

EM* Ko. 3/307 
KamrNo. 28 

Yüksek Başkanlığa 

5 . VI .. 1952 

Millî Piyango idaresinin Murakabe Heyeti tarafından tetkik edilerek onanan 1951 yılı Bilan
çosu ve ilişiklerinin 3670 ısayılı Kanunun 6 ncı maddesine uyularak gönderildiğini bÜdiren ve ko
misyonumuza havale eûüeh Başbakanlığın 24 . IV . 1952 gün ve 89 - 3/6/1211 sayılı tezkeresi re 
ilişiği dosya Millî Piyango İdaresi Müdürünün de huzuriyle komisyonumuzca incelendi. 

Millî Piyango idaresi 1951 yılında 12 si normal ve altısı olağanüstü olmak üzere 18 0kilişinde 
bilet satışlarından, 24 163 781,25 liralık hasılat elde etmiş bulunmaktadır. Bu miktar 1951 yâmâ 
nazaran 1 591 954 lira fazladır. Geçen yıl bir evvelki yıla nazaran azalma gösteren miktar hemen 
bu meblâğa yakın bir kıymet ifade etmekte idi. Görülüyor ki, normal şartlar altında memleketini
zin piyangoya olan rağbet ve satış ihtimalleri 24-25 milyon arasında seyretmektedir. 

Bu satış artışlarının ve .bâzı tedbir ve tasarrufların tesiriyle kâr miktarı da geçen seneye na
zaran 680 391 r— lira fazlalık göstermektedir. 

Geçen yıl hesaplarını inceliyen Komisyonumuzun, bilançonun vuzuhunu temin bakımından demir
baş eşyalar, amortismanlar ve ambar mevcutları hakkındaki temennilerini tekrar ederiz. 

(S. S«yam : 213) 



• - İ M 
Temmokmaa. g$ir ve ödemen ikramiyeler, masrafItjr : 

Millî Piyango idaresi 1951 yılında : I 

24 16İ3 781 25 lira 18 çeftilşteki bilet satışlarından,! "*'*" f 
666 815 — » 5772 jMiyıh Kanunun ikinci maddesi gereğince bir sene içinde alınmadıkların

dan dolayı irat kaydolunan meblâğdan, 
444 343 ÖO lira Merkez Bankasına depo edilen tasarruf bonoları ve banka cari hesabı faiz

lerinden 
12 793 98 liea çeşitli k&lardan 
47 686 01 » satış gişeleri kârlarından olmefk tiztere cemaa 

25 335 419 84 » gelir sağlanmış bulunmaktadır. | 

îdare 1951 yılında : 

12 155 293 75 lira çekilfe ikramiyelerine 
1 181 945 58 >> satış kondisyonlarına 

119 619 03 > Türkfye Cîmmhupiyeti Ziraat Bankası ve P. T. T. yardım »andıklarına aracı 
komüsyonculanna 

410 787 11 lira umumi :i|ia8ra£lara 
22 281 39 » satış gişeleri masraflarına 
27 15S 43 » vergüer ^>hnak özere ceman 

13 917 086 29 » masraf yapmıştır._ 

Umumi gelirler tutarı 25 335 419,84 liradan umumi giderler tutarı 13 917 086,29 lira tenzil edil* 
dikte Millî Piyango İdaresinin J951 yılında 11 418 3331,55 lira safi kâr temin ettiği ve bu miktarın 
da henüz Hazin«ye tevdi edilmediği alâkadarların ifadelerinden anlaşılmaktadır. 

Millî Pjygngo İdaresinin, §670 sayılı Kanun hükümlerine uyularak Murakabe H'eyetinee ona
nan 1951 yılı Bilançosu Kamutayın bilgisine arzedilmtek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Sayıştay Komisyonu Başkanı 
Bursa 

H. Aym 

Bu R. Sözcüsü 
İstanbul 

F. 8a$%mtr 

Kâtip 
İstanbul Çorum 

§. Gürses 

Matdin Tokad Sürd 
A. Sayar H. Koyutüık C. Yar fam 

İmzada bulunamadı 

EHsurum 
M. Yazıcı 

Erzurum 
R. Topçuoğlu 

İmzada bulunamadı 

Maş 
F. Kihçlm-

r '(8. S»7Ml:|aİâ) 



J*. { 7"r 1951 yılında çekilişi yapılan piyangoların durumunu gösterir cetvel 

.,*«-.'**' B l L E T VAZIYETİ M A S R A F L A R 

L 

co 

Tertip ve 
çekilişler 

Aylık çeki
lişler : 

;£;, 

A-

.* 
.<* 

4 "4 
-̂ : 

4 « > 

15. 
7 . 

2 1 . 
7 . 
7 . 
7 . 
7 . 

15 
15 

7 
15 
7 

Çekiliş 
tarihi 

-

1 .195^1 
2 .1951 
3 .1951 
4 .1951 
5 .1951 
6 .1951 
7 .1951 
8 .1951 
9 .1951 
10.1951 
11.1951 
12.1951 

/ 
Satışa 

çıkarılan 
Lira 

1.250.000 
1.250.000 
1.250.000 
1.167.500 
1.175.000 
1.175.000 
1.175.000 
1.175.000 
1.175.000 
1.000 000 
1.000.000 
1.000.000 

... - - ^ 

Satılan 
Lira K. 

1.133.158,75 
1.093.316,25 

791.551,25 
868.625,— 
766.411,25 
846.892,50 
899.170 — 
755.741,25 
827.108,75 
909.351,25 
906.757,50 
971.642,50 

ödenen 
ikramiye 

Lira K. 

589.737,50 
614.436,25 
377.526,25 
413.468,75 
422.842,5,0 
471.232,50 
547.825,— 
393.193,75 
450.183,75 
517.178,75 
464.306,25, 
480.057,50 

Satıcı Satışa tavassut 
komüsyonu 

Lira K. 

67.989,51 
65.598,98 
47.493,06 
52.117,47 
45.984,67 
50.813,51 
53.950,20 
45.344,47 
49.626,51 
54.561,03 
54.405,44 
58.298,53 

lomüsyonu 
Lira K. 

5.867,09 
5.609,07 
3.937,80 
4.124,87 
3.542,90 
3.788,32 
4.012,84 
3.341,95 
3.594,14 
4.001,68 
4.063,87 
4.275,29 

İdare 
masrafları 

Lira K.' 

22.821,50 
22.821,50 
22.821,50 
22.821,50 
22.821,50 
22.821,50 
22.821,50 
22.821,51 
22.821,51 
22.821,51 
22.821,51 
22.821,51 

Toplam 13.792.500 10.769.726,25 5.741.988,75 646.183,38 50.15j9,82 273.858,05 

Olağanüstü 
çekilişler: 

• 

"İiik 

23 . 
19. 
3 1 . 
30. 
29. 

4 
5 
7 
8 

10 

.1951 

.1951 

.1951 

.1951 

.1951 

1.500.000 
1.300.000 
1.450.000 
1.400.000 
1.575.000 

1.044.230 — 
980.365— 

1.051.152,50 
1.093.052,50 
.1.415.210 — 

431.175,— 
536.540,— 

'541.693,75, 
598.475 — 
713.188,75 

41.769,20 
39.214,60 
42.046,10 
43.722,10 
56.608,40 

• 

5.238,80 
4.619,39 
4.942,42 
4.930,05 
6.686,80 

22.821,51 
22.821,51 
22.821,51 
•22.821,51 
22.821,51 



1952 yılbaşı 8.000.000 7.810.045— 3.592.232,50 312.401,80 43.041,75 22.821,51 

Toplam 15.225.000 13.394.055,— 6.413.305,- 535.762,20 69.459,21 136.929,06 

Yekûn 29.017.500 24.163.731,25 12.155593,75 1,181,945,58 119.619,03 410.787,11 

Bilet satışı safi kârı 

Beyanı 
İkramiye % 50.304 
Satıcı komüsyonu % 4.891 
Satışa tavassut komüsyonu % 0.495 
İdare masrafları % 1.700 
Kâr % 42.610 

100.— 



1951 yıîmda terUp ohman'Piyaagolaifia, satış merkezlerine göre, büet satışlarımın da&bgiBig 

Çekilişler 

Ziraat Bankası İstanbul Bürosu...... Ankara Sa|ıeılarıv 
Bilet adedi Satış tutarı Bilet adedi Satış tutarı. Bilet adedi Satış tutar 

V2 Lira K. V2 Lira K. V, Lira K 

Aylık* çekilişler • 
15 Ocak 

7 Şubat 
21 Mart 
7 Nisan 
7 Mayıs 
7 Haziran 
7 Temmuz 

15 Ağustos 
15 Eylül 
7 Ekim 

15 Kasım 
7 Aralık 

Olağanüstü 
23 Nisan 
19 Mayıs 
31 Temmuz 
30 Ağustos 
29 Ekim 
1952 Yılbaş 

Satışlar Ger 

1951 
1951 
1951 
1951 
1951 
1951 
1951 
1951 
1951 
1951 
1951 
1951 

Toplam 

çekilişler : 
1951 
1951 
1951 
195,1 
1951 

L 

Toplam 

ışl Toplana 

225.265.5 
214.718.5 
148.550 
155.695.5 
133.042 
142.893 
152.245 
126.180 
136.409.5 
152.525.5 
154.944.5 
163.947.5 

1.906.416.5 

98.198 
86.413 
93.139.5 
93.120 

127.863 
430.417.5 

929.151 

563.163,75 
536.796,25 
371.375,— 
389.238,75 
332.605,— 
357.232,50 
380.612,50 
315.450,— 
341.023,75 
381.313,75 
387.361,25 
409.868,75 

4.766.041,25 

490.990,— 
432.065,— 
465.697,50 
465.600,— 
639.315,— 

4.304.175,— 

6.797.842,50 

11.563.883j75 

128.240 
122.086.5 
89.499.5 

102.719 
91.447.5 

106.199.5 
113.924.5 

93.276 
106.232.5 
115.519 
111.435 
123.200 

1.303.779 

57.721 
56.537 
59.369 
66Ü48.5 
82.973 

200.670.5 

524.119 

v . 

320.600,— 
305.216,25 
223.748,75 
256.797,50 
228.618,75 
265.498,75 
284.811,25 
233190,— 
265.581,25 
288.797,50 
278.587,50 
308.000 — 

3.259.447,50 

288.605 — 
282.685,— 
296.845,— 
334.242,50 
414.865 — 

2.006.705 — 

3.623.947,50 

6.88&S95,— 

35.234 
37.948 
27.724 
33.361 
31.450 
35.053.5 
34.959 
30.564.5 
29.472.5 

: 35.808.5 
35.540.5 
38.782.5 

405.898 

18.349 
20.231 
19.106 
20.159.5 
28.694 
54.0514 

160.591 

88.085, 
94.870, 
69.310,— 
83.402, 
78.625,— 
87.633, 
87.397, 
76.411, 
73.681,2 
89.521, 
88.851, 
96.956, 

1.014.745 — 

91.745, 
101.155, 
95.530, 

100.797, 
143.470, 
540.515 

1.073.212, 

2.017.957, 



P. T. T. Yardım Sandığı İstanbul Gişesi Yenişehîı 
Bilet adedi Satış tutarı Bilet adedi Satış tutarı Bilet adedi 

V2 Lira K. y 2 Lira K. y , 

9.418 23.545,— 11.170 27.925,— 3.916 
9.644.5 24.111,25 10.300 25.750,— 3.550 
3.962 22.405,— 7.780 19.450— 3.200 
9.299.5 23.248,75 8.350 20.875,— 3.285 
8.674 21.685— 7.000 17.500,— 2.900 
8.639.5 
8.268.5 
7.498 
7.356 
7.541.5 
7.610.5 
7.064 

99.976 

6.578 
5.975 
5.709 
5.481 
5.873 

14.249 

43.865 

21.598,75 
20.671,25 
18.745 — 
18.390,— 
18.853,75 
19.026,25 
17.660,— 

249.940 — 

32.890 — 
29.875 — 
28.545,— 
27.405 — 
29.365,— 

142.490 — 

290.570 — 

540.510,— 

8.620 
8.820 
7.170 
8.340 
9.650 
0.670 

10.800 

107.670 

5.165 
5.270 
5.610 
6.570 
7.180 

18.250 

48.045 

21.550 — 
22.050,— 
17.925 — 
20.850,— 
24.125,— 
24.175,— 
27.000,— 

269.175 — 

25.825,— 
26.350,— 
28.050,— 
32.850 — 
35.900,— 

182.500 — 

33-1.475 — 

600.650,— 

3.150 
3.034.5 
2.446 
2.576 
3.021.5 
3.325.5 
3.575 

37.979.5 

2.160.5 
2.360 
2.262 
1.964 
2.326 
4.976.5 

16.051.5 

Not : Cetvelde satılan bilet adedleri y e ye göre 
tertip edilmiştir. 

» Gişesi 
Sataş tutarı 

Lira K. 

9.790 — 
8.875 — 
8.000,— 
8.212,50 
7.250 — 
7.875 — 
7.586,25 
6.115,— 
6.440,— 
7.553,75 
8.313,75 
8.937,50 

94.948,75 

10.815 — 
11.800,— 
11.310,— 
9.820 — 

11.630 — 
49.765, -

Merkez Gişesi 
Bilet adedi 

7* 

3.020 
3.069 
2.555 
2.750 
2.491 
2.504.5 
2.546.5 
2.262 
2.457 
2.674.5 
2.775 
2.788 

31.892.5 

• 

1.659 
1.926 
2.029 
1.853.5 
1.983 
4.250 

Satış tut 
Lira 

7.55 
7.67 
6.38 
6.87 
6.22 
6.26 
6.36 
5.65 
6.14 
6.68 
6.93 
6.97 

79.73 

8.29 
9.63 

10.14 
9,26 
9.91 

42.50 

200.088,75 

105.140,— 13.700.5 89.75 

169.48 

Tam bilet fiyatları : 
Aylık çekilişler 
1952 Yılbaşı olağanüstü çekil 
Diğer olağanüstü çekilişlerde 





S. SAYISI 218 
Giresun Milletvekili Arif Hikmet Pamukoğlu ve Trabzon Milletve
kili Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'mın, Giresun, Trabzon, Çoruh, Or
du ve Rize illerinin topraksız yahut; az toprağa sahip çiftçilerine 
toprak verilmesi hakkında kanun teklifi ve Tarım, Adalet, Maliye 

ve Bütçe-komisyonları raporları (2/262) 

23 Haziran 1951 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Giresun, Trabzon, Çoruh, Ordu ve Rize illerinin topraksız çiftçilerine arazi tevziine mütaallik 
olarak tarafımızdan tanzim edilen kanun teklifi ile gerekçesinin ikişer nüshası bağlı olarak takdim 
edilmiştir. 

Gereğinin yapılmasına müsaade Duyurulmasını saygılarımızla dileriz. 
Giresun Milletvekili Trabzon Milletvekili 

Â. Pamukoğlu B. Tarakçtoğlu 

GEREKÇE 

Çoruh, Giresun, Rize, Ordu ve Trabzon illerinin hudutlara içinde bulunup hemen tümü itiba
riyle sert iklimli, dağlık, ormanlık ve yalçın kayalıklardan ibaret olan arazinin ziraate elverişli 
kısmı ancak, Samsun - Ordu sınırından başlıyarak Savyet hududuna dayanan Sarp köyüne ka-
da*, sahile muvazi dar bir şerit halinde uzamaktadır* Arazinin darlığı yüzünden, ekseriyeti iti
bariyle topraksız olan yahut yeter derecede toprağı ibulunmıyan bu iller ahalisinin sermayesizlik 
ye dolayısiyle fakru sefalet yüzünden öteden beri maddi ve mânevi bakımlardan büyük bir sı
kıntı içinde bulunduğu aşikârdır. Bu acıklı duruma; çare bulmak emeliyle gerek Hükümetçe, 
gerekse fertçe ittihaz olunan mütevali türlü tedbirler maalesef geçici tesirler yaratmakta ve dâ
vayı kökünden halle elverişli mahiyet arzedememektedir. Bu bölgede nüfus kesafeti nispetinin 
yüksekliği, arazinin darlığı, kuru bir ekmek parasına el emeğiyle temin için dahi iş sahasının 
mevcut olmayışı, mahallî mahsullerin, sermayesizlik, fenni bakımsızlık, vasıtasızlık, yolsuzluk ve 
bunlara ilâveten tabiî iklim şartları yüzünden birkaç senede bir idrak edilmesi, şüphesiz geçim 
zorluğunu artırmakta ve dolayısiyle erkeklerin iş bulmak üzere yıllarca evlât ve ayalinden ayrı 
yaşamalara mecburiyetini doğurarak nüfus siyasetimiz; bakımından olduğu kadar türlü içtimai 
yönlerden de temenniye şayan olinıyan tesirler yaratmaktadır. 

Bir taraftan bu bölge ahalisine Devletçe yapılan yardımlara son vererek onları nevama tufeyli 
vaziyetten kurtarmak diğer taraftan hem kendilerine ve hem de Devlet ve millet müstahsil sı-
fasiyle yardım edebilecek duruma girmek gayesiyle topraksızlara yahut yeter toprağı bulun-
mıyan çiftçilere bu bölgeye nazaran nüfus kesafeti az, arazisi geniş ve iklim itibariyle her cihet
ten elverişli olan Samsun îli sahil boyundan toprak tevziinin Cumhuriyet Hükümetince takip bu-
yurulan siyasete uygun düştüğü teemmül edilmektedir. 

Bu beş ilin son istatistiklere göre umumi nüfusu,; nüfus kesafeti, arazi yüz ölçüsü, ekilen tar
laları, çayır ve meraları, ormanları, meyvalık ve sebzelikleriyle ürün getirmiyen toprakları ve 
l̂ er nüfusa isabet eden miktarı, bucak ve köylerdeki jnüfusu ve mahsul vermiyen toprak tutarına 
ayrı ayrı bir göz atıldıkta aşağıdaki manzara açıkça (görülmektedir. 



Çayır Orman Mahsul-
İfüz Ekilen ve meyva süz Bucak Ekilen toprağın 

Umumi ölçüsü tpprak mera sebze toprak köy beher nüfusa 
nüfus Kesafet Hektar Hektar hektar Hektar hektar nüfusu düşen miktarı 

a 
Giresun 299234 44 6812 K.m 2Ö875 196521 121153 124116 19$735 264546 1.5 Dö. 
Trabzon 419148 92 4541 29280 28383 44539 174366 143069 373105 1 Dö. 
Çoruh 174511 22 79Ö8 36471 408736 184904 4723 186603 158158 2 Dö. 
Ordu 372492 69 5377 71747 238164 51718 59118 110297 339533 2 Dö. 
Rize 181084 49 6669 20297 223370 30615 10166 81952 151712 0,8 Dö. 

Mahallî istihsalden hariç olarak bu bölge halkının her sene 70 bin ton masıra muhtaç bulundu
ğu ve bunun asgari tutarının ise yuvarlak hesap olarak 15 milyon liraya baliğ olduğu göz önüne 
alınınca, sırf kuru ekmekle iaşe imkânının dahi sağUnamuyacağı açıkça görülmektedir. 

Bahse mevzu beş il ahalisinin zirai, iktisadi, ticari, sınai ve sosyal bakımlardan çok müşkül 
olan durumuna artık bir son vermek ve halkı refaha kavuşturmak, Hükümetin her yıl muhtelif 
vesilelerle milyonlar sarf etmesini önlemek ve nihayet bu bölge ahalisini müstahsil vaziyetine ge
tirmek maksadiyle işbu kanun teklifinin tarafımızdan tanzimine müsaraat olunmuştur. 

GİRESUN MİLI/ETVEKİLİ ARÎF HİKMET 
PAMUKOĞLU VE TRABZON MİLLETVEKİ
Lİ MUSTAFA REŞİT TRAKÇIOĞLU'NUN 

TEKLİFİ 

Giresun, Trabzon, Çoruh, Ordu ve Rize illerinin 
topraksız, yahut aileleriyle birlikte geçimlerini V 
sağlıyamıyacak kadar az toprağa sahip olan çift

çilerine toprak verilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Çiftçilikle geçinmek zorunda 
bulundukları hâlde topraksız, yahut yeter dere
ceden az toprağı olan ailelere, samsun İli hudut
ları içindey bedelleri, Maliye ve Tarım bakanlık
larınca belirtilecek esaslara gör£ tâyin edilerek 
borçlandırmayı takip eden altıncı yılın Kasım 
ayı birinden itibaren 10 yılda, 10 eşit taksitle, 
faizsiz ödenmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankası adına senede bağlanıp, senetleri 
bankaya verilmek şarfiyle, tevzi olunur. 

Vâdesinden evvel ödenen taksitlerden yüzde 
be§ iskonto yapılır. 

MADDE 2 Arazi verilecek her aileye, yer
leşmek ve ziraat alet ve vasıtalarım tedarik et
mek üzere yüzde beş faiz ve 10 senede ödenmek 
şartiyle 500 lira ikraz olunıar. 

MADDE 3. — Dağıtılan arazi beş sene müd 
detle vergiden muaftır. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — ©u kanunu Tarım Bakanlığı 
yürütür. 

(B.fi*jfc*: 29$} 
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Tanm KoraMyonit »poro 

T. B. M. M. 
Tarım Komisyonu 
Esas No. 2/262 
Karar No. 28 

30. VII. 1051 

Yüksek Baskınlığa 

tejf 

Giresun Milletvekili Arif Hikmet Pamukoğ-
lu ve Trabzon Milletvekili. Mustafa Reşit Ta-
rakçıogiu nun,; Giresun, Trabzon, Çoruh, Ordu 
ve Rise illerinin topraksız yahut az toprağa sa
hip eşitçilerine Samsun ili dâhilinde toprak 
verilmesi hakkındaki kanun teklifi gerekçesi 
komisyonumuzun 2 . VII . 1951 - 12 . VII . 1951 -
13 . VII . 1951 ve 19 , VII . 1951 tarihli oturum
larında prensibin halli yönünden müzakere 
mevzuu oJdu. 

13. VII . 1951 tarihli toplantıda Tarım Ba
kanlığının temsilcisinin izahatı komisyon üyele
riyle teklif sahipleri tarafından tatminkâr gö
rülmediğinden bizzat Tarım Bakanının bulun
duğu 19 . VII . 1951 tarihli oturumunda ele 
alındı. Tanm Bakanının hükümet adına beyan
ları ye teklif sahiplerinin buna karşı verdiği ce
vaplar komisyonca dinlendi. Ezcümle Tarım 
Bakanı : Halen elde mevcut Toprak Tevzi Ka
nununun bilhassa 41 nci maddesinin bu kaanın 
teklifine lüzum göstermiyecek kadar bu gibi ih
tiyaç ve zaruretleri zamaniyle bertaraf edilebi
leceğine kaani bulunduğunu, tevzi işlerinin 
imkânsızlık ve malî zaruretler yönünden çabuk 
yapılamadığını, bu vilâyetler halkının ıstırabı
nı yakından kendisinin de bildiğini, 1951 Eylül 
ayı sonlarına doğru Samsun Vilâyetine 3 ko
misyon birden göndereceğini ve bu suretle bu 
havalinin ıstırabını dindirmeye medar tedbir
lere tevessül edeceğini ve binaenaleyh bu gibi 
imkânlara tevessül edilmek mümkün olduğuna 
göre kanun teklifinin beklenen -faydayı sağlıya-
mıyacağından hükümetin böyle bir kanun tek
lifine taraftar bulunmadığını, kanun tekli
fi gerekmesinde bildirilen arazinin de mik
tarının ellerinde mevcut resmî rakamlara 
nazaran çok yüksek bulunduğunu makilik 
denilen yerlerin de Orman Kanunu henüz yürük
lükte olduğuna göre tevziine imfcân bulunmadığını 
yeni tedvin edilmekte ^lan Orgaan Kanununun 
Meclisten çıkmasına mütaakıp muhtemelen bu işin 
kanunun 41 nci maddesinin ruhuna uygun olarak 
tevziinin mümkün olabileceğini izah eyledi. 

Teklif sahiplerinin itirazları da dinlendikten J 
(S;Sayısı-: 2^8) 

kanun teklifi oya arzedildi. 
İ Neticede : Mevcut Çiftçiyi Topraklandırma 

Kanununun bu maksadı temin edebileceği mütalâ-
asMe kanun teklifi mevcudun ekseriyetiyle red
dedildi. 

j Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tevdi 
ohinmak üzere Yüce Başkanlığa sunuldu. 

(Tarım K. Başkanı 
î Manisa 

Rejdde muhalifim tashihen1 

işijı hallini uygu*n görmek-
im. 
\Sudi Mthctoğlu 

Kâtip 
j Afyon Karahisar 

iteddine muhalifim 
SaUh Torfüli 

Bolu 
M. Dayıoğlu 

Bursa 
S. Karacabey 

Sözcü 
Balıkesir 

A. Kocabtytkoğlu 

Denizli 
R. Tamshoğlu 

Erzurum 
8. Erduman 

Gazianteb 
M. S. Ünlü 

Hatay 
T. Sökmen 

İmzada bulunamadı 
izmir 

JMehmet Aldemir 
îjmzada bulunamadı 

Kırklareli 
F.FÜiz 
Konya 

A. Çilingir 
Niğde 

F. Köşkeroglu 

Seyhan 
T. Coşkun 

Afyon Karahisar 
Abdullah Güler 

Bursa 
S. Herkmen 

Çankırı 
Ki Atakurt 

İmzada bulunamadı 
Elâzığ 
S. Ergene 

Gazianteb 
E. Cenam 

, Giretan 
Ali Naci Duyduk 

tçel 
S. înmkur 

Kastamonu 
Muzaffer i l i Mühto 
imzada bulunamadı 

Kocaeli 
S.Kalemcioğiu 

Konya 
A. R. Ercan 

Ordu 
Atıf Topaloğlu 

İmzada bulunamadı 
Tekirdağ 

Reddine muhalifim 
Şevket Hocan 

file:///Sudi
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•dalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Addet Komisyonu 
Esas No. 2/262 

Karar No. 15 

27 . XII . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Giresun Milletvekili Arif Hikmet Pamuk-
oğlu ve Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit 
Tarakçıoğlu tarafından verilen Giresun, Trab
zon, Çoruh, Ordu ve Rize illerinin topraksız 
yahut aileleriyle birlikte geçimlerini sağlıya-
mıyacak kadar az toprağa sahip olan çiftçile
rine toprak verilmesi hakkındaki kanun tekli
fi 20 . XI I . 1951 gününde komisyonumuzda 
Hükümet adına İçişleri Bakanı Fevzi Lûtfi Ka-
raosmanoğlu ve teklif sahiplerinden Arif Hik
met Pamukoğlu hazır olduğu halde görüşüldü : 

Arif Hikmet Pamukoğlu teklifteki gerekçe
yi aynen ve daha etraflı izah ederek, Gire
sun, Trabzon, Çoruh, Ordu ve Rize illerinde 
yaşıyan vatandaşların topraksızlık yüzünden 
çektikleri sıkıntıları belirterek geniş mikyasta 
arazisi bulunan Samsun İli dâhilinden bu va
tandaşlara toprak verilmesine mütedair bulu
nan kanun teklifinin kabulünü istedi. 

Hükümet mümessili olarak hazır bulunan 
İçişleri Bakanı Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu tek
lifin Tarım Komisyonunda müzakeresi sırasın
da Hükümet adına hazır bulunan Tarım Ba
kanının sözlerine aynen iştirakle beraber Kara
deniz sahilinde muztarip vatandaşların mevcu
diyetine Hükümetçe vâkıf olduklarını esasen 
memleketin toprak tevzii dâvasını bir an evvel 
halletmek için 45 Tevzi Komisyonunun 55 e çı
karıldığını ve yeni malî yıldan itibaren de bu
nun bütçenin müsaadesi nispetinde toprak 
tevzi komisyonlarına on aded daha ilâvesi sure
tiyle faaliyeti hızlaştıracaklarını ve bu komis
yonlardan bir kısmını Samsun İli dâhilinde ça
lıştırmak suretiyle tevzie tâbi toprakları tesbit 
ederek Karadeniz sahilinde topraksızlıktan muz
tarip vatandaşlara da diğer bölgelerdeki top
raksız vatandaşlar gibi yardıma koşacaklarını 
ve Bakanlar Kurulundan almak istedikleri bir 
karar gereğince Muş Ovası ve Van Gölü civa
rındaki boş arazi ile Terme ve Alaçam arasın
daki araziden toprak tevziine süratle başlana

cağını ve bu sebeple dir ki, Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanununun 41 nci maddesiyle yapılması 
istenilen hususların yerine getirilebileceği ve 
binaenaleyh böyle bir kanuna lüzum olmadığını 
söylemek suretiyle teklifin reddini istedi. 

Hazır bulunan kanun teklifinde bahsi ge
çen Rize İlinin Milletvekili İzzet Akçal eğer 
Hükümet bu işe Toprak Kanunu gereğince sa
rılacak ve faaliyete geçecekse bu kanun tekli
fine lüzum kalmıyacaktır, yok bu kanunun tat
biki külfetine katlanamıyacak ise bir yaraya 
merhem olmak bakımından Pamukoğlu'nun tek
lifinin kabul edilmesi ic'abettiğini söylemiş bu
lunmaktadır. 

Teklif sahibinin kanun gerekçesi ile Meclis
teki izahatını ve Hükümetin mütalâası ile mil
letvekillerinin bu kanun teklifi üzerindeki dü
şüncelerini dinliyen komisyonumuzca : Çift
çiyi Topraklandırma Kanununun 41 nci mad
desi ile Pamukoğlu ve arkadaşının yapılması 
istenilen hususları yerine getirmeye kâfi hü
kümleri ihtiva ettiği ve bu kadar geniş bir böl
ge halkının bir kanun ile iskâna tâbi tutulma
sının temin edeceği tahmin edilen faideler 
yanında geniş mazarratları da bulunacağı mü
talâa edilmiş ve topraklandırılması istenilen 
bölgelerdeki vatandaşların böyle bir iskân su
retiyle değil bunlardan bir kısmının Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanununun 41 nci maddesi 
gereğince toprağı bol ve ekim şartları müsait 
bölgelerde topraklandırmak suretiyle muhitle-
rindeki kesafetin azaltılması ve muhitlerinde 
kalan vatandaşların da kendi bölgelerinde ikti
sadi, kalkınmalarının temin edilmesi ve teklif
te bahse mevzu olan, Giresun, Trabzon, Ço
ruh, Ordu ve Rize illerindeki topraksızlıktan 
sıkıntı ve ıstırap çeken vatandaşların tatmin 
edilebilmesi mümkün olacağı neticesine varı
larak Çoruh Milletvekili Mesut Güney'in mu
halefeti karşısında kanun teklifinin reddine 
ekseriyetle karar verilmiştir, 

( S . Sayısı-: 218) 
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Havalesi gereğince Maliye Kondisyonuna 

tevdi edilmek üzere yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı 
İzmir 

H. özyörük 

Kâtip 
Balıkesir 
V. Asma 

Sözcü 
Manisa 

Ş. Ergin 

Amasya 
îsmet Olgaç 

Maliye Komisyonu rapor* 

T. B. M. M. 
Maliye 'Komisyonu 

Esas No'. 2/262 
Karar No. 27 

Yüksek Başkanlığa 

Giresun Milletvekili Arif Hikmet Pamukoğ
lu ve Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Ta-
rakçıoğlu'nun, Giresun, Trabzon, Çoruh, Ordu 

, ve: Rize illerinin topraksız yahut az toprak sa
hibi çiftçilerine toprak verilmesi hakkında ka
nun teklifi, teklif sahiplerinden Arif Hikmet 
Pamukoğlu ve Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 
ile Toprak ve iskân Genel Müdürlüğü temsil
cileri huzurunda görüşüldü. 

Adalet ve Tarım komisyonları raporları 
okunduktan ve teklif sahibi ile temsilciler din
lendikten sonra gereği düşünüldü. 

4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
nun umumi hükümleri ve bilhassa 41 nci mad
desi ile ek 1 nci maddesinin, teklif sahibi Arif 
Hjkmet Pamukoğlu 'nun maksadını karşılar ma
hiyette görüldüğü cihetle teklifin esasının bu 
siebeple reddine ekseriyetle; 

Ancak; teklifte zikredilen beş vilâyet halkı
nın arazi darlığı yüzünden içinde bulundukları 

t ft SU.VİH1-

Ankara 
O. T. îltekm 

Çoruh 
Muhalifim 
M. Güney 

Edirne 
M. Enginün 

Kars 
A. Çetin 

Kütahya 
S. S. Nasuhoğlu 

Ankara 
O. Ş. Çiçekdag 

..Çoram 
H. Ortokctoğbı 

istanbul 
F. H. D emir elli 

Konya 
ti. Aydtner 

İstanbul 
A. Moshos 
Konya 
M. Obuz 

Yozgad 
N. Ü. Alcık 

H I .1952 

hıüşkül durumu nazarı itibara alarak tercihan 
kre en kısa bir zamanda alıştıkları iklim şartla
tma uygun ve bilhassa mümbit arazisi olan 
Samsun ve Muş illerinde mahallî halkın ihtiya
cından fazla olan ve tevzie konu teşkil eden 
prazinin tevzii hususunun muvafık olacağı mü
talâa edilmiş ve temenni izharına ittifakla karar 
(verilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyrulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
fVIaliye Komisyonu Başkanı 

Rize 
/. Akçal 

Samsun Sivas 
Ş. Uluçay Ş. Ecevit 

Yozgad 
Reddine muhalifim 

H. Tatlıoğlu 
Zonguldak 

R. Sivisoğlu 

Bu R. Sözcüsü 
Siird 

M. D. Süalp 
Yozgad 

F. Nizamoğlu 
Zonguldak 
F. Açıksöz 

İr 218 \ 



Bütçe Komisyonu rapora 

T. &. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 2/262 
Karar No. 97 

6 .VI . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

/Giresun Milletvekili Arif Hikmet Pamukoğiu 
ve Tarabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçı-
oğiu'nun Girasun, Trabzon, Ordu, Çoruh ve 
Rize illerinde sakin halktan topraksız veya top
rağı az olanlara toprak verilmesi hakkındaki 
kanun teklifi ile bu hususta Tarım, Maliye ve 
Adalet Komisyonları raporları KojnjsyoDLumuz-
da Hükümet adına Başbakanlık Müsteşarı hazır 
olduğu halde incelenip görüşüldü. 

'teklifatahipleri tanzim etmiş oldukları ka
nun tasarısiyle Giresun, Trabzon, Çoruh, Ordu 
Vilâyetleri halkının sakin bulundukları ziraat 
sahasının çok dar ve buna mukabil tnüfus kesa
fetinin fazla olması yüzünden halkın ziraat ve 
geçim hususunda elîm bir sıkıntı içinde bulun
makta olduklarından bahsile bu havali halkına 
Samsun ve Muş Vilâyetleri dâhiliiıde Hazineye 
ait boş araziden geçimlerine medar olabilecek 
miktarda arazi verilmesi gayesini istihdaf etmek
tedir. 

Tarım, Adalet ve Maliye Komisyonlarınca 
incelenen bu tasarı gayenin 4753 sayılı Kanun 
hükümleri dâhilinde temin ve tatmin olunabile
ceği mütalâa edilerek teklifin reddine karar ve
rilmiştir. 

Bu hususta Komisyonumuzca, da mütalâası 
dinlenmiş olan Hükümet mümessili « Samsun ve 
Muş illeri dâhilinde Hazineye ait boş arazinin 
kadastrosu yapılmadan miktarı tesbit edilemi-
yeçeğinderi Hükümetin bu sahalarda toprak da
ğıtımı komisyonları adedini artırmak suretiyle 
arazi miktarının tesbitinç çalışacağını ve Samsun 
ili dâhilinde bulunan bataklık sahanın kuru
tulduğu takdirde bir ziraat kültürü sahasının 
elde olunabileceğini ve orman vasfını kaybet
miş olan fundalık arazinin Mecliste müzakere 
halinde bulunan yeni Orman Kanuniyle orman 
sahasından çıkarıldığı takdirde keza bir iskân 

ve tevzi sahasının elde olunabileceğini, binaen
aleyh toprağa muhtaç Karadeniz Vilâyeti hal
kının iç iskâna taallûk eden bu ihtiyaçlarını 
müstakil bir kanun kabuliyle tatmine lüzum 
olmayıp 4753 sayılı Kanun hükümleri dâhilin
de temin etmesinin mümkün olabileceğini» 
ifade «tmiştir. 

Komisyonumuzca yapılan görüşmeler so
nunda, 

Giresun, Trabzon, Çoruh, Ordu, ve Bize ille
rinde sakin vatandaşlardan bir çoklarının ara
zi darlığı yüzünden çekmekte .oldukları ferdî 
ve içtimai sefalet çok acı bir vakıa olduğundan 
Hükümetin bu elîm hali bertaraf ederek bu ha
vali halkının zaruret ve sefaletten süratle kur-
tarılabilmeleri için ittihaz edilecek tedbirlerin 
Hükümetçe bir an evvel ele alınması temenniye 
şayan görülmüş ve muhtaç kimselere dağıtıla
cak toprakların 4753 sayılı Kanun hükümleri 
dâhilinde tevzii mümkün görüldüğünden kanun 
tasarısının reddine karar verilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Bu rapor sözcüsü Kâtip 
istanbul Ordu Sivas 
S. Oran Bi Aksoy M.tmre 
Antalya Aydın Bilecik 

A. Sarıoğlu E. Menderes Gl. Y. Üresin 
Bolu Bolu Borsa 

M. Güçbilmez t. Gülez H. Şaman 
Bursa Çanakkale Eskişehir 

K. Yılmaz K. Akmanlar A. Pcûuoğhı 
İstanbul İzmir İzmir 

H. Hüsman B. Bilgin T. Gür erk 
Kastamonu Konya Konya 
H. Türe R. Birand M. A. Ülgen 

Malatya Trabzon 
M. 8. Eti 8. F. Kalayctoğlu 

m ı 
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S. SAYJSI : 252 
Karayolları Trafik kanunu tasarısı 

Geçici Komisyon raporu (1/242) 
ve Bayındırlık Komisyonu ile 

r. c. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Kararlar Müdürlüğü 

Sayı: 71 -1890, 6/2601 

4. VIII. 1951 

Büyük Millet Meclisi Yükjsek Başkanlığına 

Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar ifurulunun 23. V . 1951 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Karayolları trafik Kanunu tasarısının gerekçesiyle birlikte 
sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇİ) r " - " ~ " " ••••--• 
v-

Tarihçe : Tasarının hazırlanışı 

Motorlu taşıtların umumileşmesi ve süratlerinin günden güne artarak muhataralarının geniş
lik peydah etmesi, bu vasıtaların igeliş ve gidişlerinin belli usuller altında cereyan ettirilmesi 
zaruretini doğurmuş ve bir taraftan teknisiyenler bjınların bünyelerine uygun sistemleri araştı
rırken bir taraftan da kanun vazıları seyrüsefer emniyetini ve halkın selâmetini koruyacak 
mevzuatı hazırlamak ve bunları ıgeliştirmek mecburiyetini duymuşlar ve bu temayül, yalnız bir 
devlet ülkesinde değil, ülkeler aşırı geliş ve gidişlere kadar sirayet ederek milletlerarası sözleş
me ve anlaşmalara (1096 Paris, 1931 Cenevre) vesilje vermiştir. 

Memleketimizde bu konuda, iç mevzuat bakımından yalnız 1580 sayılı Belediye Kanununun 
16 nci maddesinin 10 numaralı fıkrasına dayanılarak i muhtelif belediyelerce hazırlanmış birbirine 
uymıyan hükümleri muhtevi çeşitli talimatnameler njeveuttur. Her ne kadar 2559 sayılı Polis 
ve Vazife ve Salâhiyet Kanununda polisin, sokak, nıeydan ve umuma mahsus yerlerde intizamı 
temin ve seyrüsefer talimatnamesindeki vasıflara uyg 
leceği hakkında (Madde 19) bir hüküm mevcut ise 
eden esas hükümler bulunmadığından bu hükmün veı 
evvelkine nispetle önemli artış göstermiştir. 

Bu sebeple 1930 dan beri başlamış olan hazırlıklar) ele alınarak mesele Emniyet Genel Müdür
lüğünde, Bakanlık Teftiş Kurulunda, Ankara, İstanbul ve İzmir belediyelerinde incelenmiş ve 
hazırlanan bir tasarı 1938 de Yüksek Kamutaya sevk|)lunmuştur. 

Ancak Bayındırlık ve Ekonomi encümenleri tarafıhdan incelenerek Adalet Encümenine veri
len tasarı, seçim döneminin değişmesiyle kanun haline gelememiştir. İkinci Dünya Savaşının ya
rattığı darlıklar, mevcut taşıtların bünyelerinde menŞ bir tesir yaptıktan başka yenilerinin de 
fazla süratli olmaları ve adedlerinin artması üzerine kajzalar daha mütebariz bir yükseliş göster
miştir. 

olmıyan vasıtaları işlemekten menedebi-
le, seyrüsefer kaide ve nizamlarını tesbit 
fimi tam olamamış ve kaza sayısı her yıl bir 
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Bir taraftan âmmenin selâmetini, diğer taraftan genel emniyeti ve aynı zamanda seyrüseferin 

üzerinde cereyan ettiği yolu alâkadar eder ve bütün ileri memleketlerde ayrıca bir öğretim konu
su ve ilim şubesi haline gelmiş olan trafiğin düzenlenmesi lüzumu Birinci İdareciler Kongresince 
de takdir olunarak ilgili teknik idarelerin buna mütaallik kanunu hazırlamaları istenmiştir. 

Emniyet Genel Müdürlüğünde Ticaret ve Bayındırlık bakanlıkları, Başbakanlık Basın ve 
Yayın Genel Müdürlüğü Turizm Dairesi vie Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu temsilcilerin
den mürekkep bir komisyon eski tasarı ile, bunda değişmeler yapan Ekonomi ve Bayındırlık en
cümenleri mıütalâlarını ve yeni ihtiyaçları gözeterek bir tasarı hazırlamış ve düşünceleri alınmak 
üzere bakanlıklara gönderilmiştir. . 

Bu meyanda işi tetkik eden Bayındırlık Bakanlığı tasarıyı yurdumuzda bulunan Amerikalı 
uzmanlara tevdi etmiş, bu uzmanlar kanunu, heyeti umumiyesi itibariyle uygun görmekle bera
ber fazla muhtasar bulmuşlar ve kendi memleketlerinin beş kitaptan mürekkep Trafik Kanunu
nu tavsiye etmişlerdir. Bayındırlık Bakanlığınca dilimize çevrilen bu kanunlar ve ayrıca Birleş
miş Milletler İktisadi ve İçtimai Konseyinin Milletlerarası Trafik Çalışma Grupunun 1926 ve 19-31 
anlaşmalarını tadil maksadiyle giriştiği faaliyetlere mütedair vesikalarla Almanya, İtalya, Mısır 
Belçika, Fransa ve İngiltere'deki tatbikatı gözetilerek geniş bir tasarı meydana getirilmiştir. 

Daha ziyade dokümanter bir mahiyette olan bu tasarının ilgili bakanlıklar temsilcileri tarafın
dan incelenmesi sırasında Yüksek Başbakanlığın 22. V I I . 1949 gün ve 76/1372/6-2795 sayılı ya
zısı ile kanun tasarısının hazırlanması işi Bayındırlık Bakanlığında Adalet, İçişleri, Millî Eğitim 
ve Ulaştırma bakanlıkları temsilcilerinden mürekkep olmak üzere kurulacak bir komisyona tevdi 
olunmuştur. 

Komisyon tarafından meydana getirilen tasarı, vâki tadepleri üzerine trafikle ilgili meslek 
kurumlarına gönderilmiş ve şoför vatandaşların Ankara'da 1950 Eylülünde yaptıkları bir kongre
de de incelenmiştir. 

Diğer bâzı ikurumlardan da alman mütalâalar üzerine adı geçen komisyon bugünkü tasarıyı son 
şekil olarak hazırlamış bulunmaktadır. 

Tasarının esasları 

Tasarının hazırlanmasına hâkim olan fikir ve mütalâları şöylece sıralıyabiliriz : 
1. Şimdiye kadar bu tasarıya ait çalışmalarda yer alan ve hazırlanan tasarıya da isim olarak 

verilen seyrüsefer kelimesi ötedenberi yalnız taşıtların hareketleri mânasına geldiğinden ve böy
lelikle bu kanunun istihdaf eylediği hükümleri tamamiyle karşılıyamadığmdan, diğer milletler
de de kullanılan ve bugün bu yönde beynelmilel 'bir mahiyet alan trafik kelimesinin seyrüsefer 
kelimesiyle değiştirilmesi bakanlığımızca uygun görülmüştür. 

2. (Büyük Millet Meclisine sevkedilmiş olan en eski tasarıda, trafiğin üzerinde cereyan ettiği 
karayolunun korunmasına mütaallik hüikümler de mevcuttu. Halbuki son yılların yol dâvasında 
ortaya koyduğu inkişaflar karşısında yolun yapılması, bakılması ve tahripten korunması tamamen 
ayrı bir mevzu sayılmıştır. Ancak her hangi şekilde olursa olsun trafiğin emniyetle ilgili ola
cak yol hükümlerinin bu tasarıda bulunması caiz ve faydalı görülmüştür. 

3. Trafiğin bir nizam altına alınması ve emniyetle cereyanını sağlamak için riayeti mecburi bir
çok esas ve kaideler vardır. Fakat bunların bir kısmı muayyen ana kaidelerin izahı mahiyetinde 
olduğu gibi bir kısmı da zaman ve ihtiyaca göre değişebilecek nevidendir. Bu itibarla bu gibi 
hükümler tüzüğe bırakılarak ana hükümlerden mürekkep bir tasarı hazırlanmıştır. 

4. Trafiği tanzim işi 3 şekil ve suretle yapılmaktadır : 
a) Gerek nizam koyma gerekse tanzim ve kontrol etme vazife ve yetkisini mahallî hükümet veya 

idarelere veren sistem ... Bugün bizde cari olan ve hemen her tarafta terkedilmiş olan sistemdir; 
b) Tek ve umumi bir kanun mevcut olmakla beraber mahallî hükümet ve idarelere tanzim ve 

kontrol vazife ve yetkisini veren, sistem... Bu sistem dahi?, ziyade federal ve birleşik halde bulunan 
devletlerde tatbik edilmektedir. İsviçre ve. Amerika gibi... Bu sistemde birbiriyle hem hudut olan ve 
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aralarında hiçbir boşluk bulunmıyân her mahallî hükümetin (kanun veya State), hususi bir trafik 
polis teşkilâtı kurduğu ve kendi hususi bünyesine göre; bâzı kaideler de vazettiği görülmektedir. 

c) Tek bir kanun ve nizamnamenin devlet eliyle ıtatbik edilmesine matuf sistem... Belçika, 
îtalya ve Almanya'da tatbik olunan şekildir. j 

Bu sistemlerden esasen birbirine çok benziyen birindi ve ikinci sistemleri kabul etmek doğru görül
memiştir. Zira bugüne kadar olan tatbikattan aldığımjız neticelere göre: Her mahallî idarenin 
hususi bir nizam tatbik etmesinden dolayı vatandaşların [değişik nizamlar içinde tereddütlere düşmesi, 
bir mahallî idarenin tanıdığı hakların diğerlerinin tanımaması gibi ahenksiz hallerle karşılaşıl
mıştır. Bundan başka mahallî idarelerimizin, bütçe darlıkları itibariyle hususi bir trafik zabıtası 
kurabilmeleri de mümkün olamamıştır. Nihayet mahallî idarelerimiz yani belediyelerimiz arasında 
çok geniş arazi boşlukları bulünjduğundan buralarda taiu bir murakabeşizlik ve binnetice nizamsızlık 
hüküm sürmüş ve Devlet zabıtasının buralarda vazife görmeleri ârizi tedbirlerden ileri gidememiştir, 

'Bu sebepler karşısında, tam bir vahdet ifade eden [yurdumuzda tek bir kanun ve nizamın, Devlet 
* teşkilâtının, ülkeye en ziyade yayılmış bulunan bir kuvveti, zabıtası tarafından tatbik edilmesi yoluna 

gidilmiştir. 
Yukardaki esaslar dâhilinde hazırlanan 67 maddelik tasarı, birbirleriyle olan yakınlıkları itiba

riyle 10 bölüme ayrılmıştır. 

Birinci bölüm : Genel hükümler 

İtfaiye, sıhhi imdat ve zabıta gibi, mahiyetleri tüztjkte belirtilecek olan ve fevkalâde ve müsta
cel hal ve şartlar altında çalışacak olan teşekküllere mahsus taşıtların yalnız sürat, geçme ve dur
madaki hareket serbestileri istisna edilerek (madde 2)j alelûmum seyirde bulunanlar bu kanun hü
kümlerine tâbi tutulmuşlardır, (madde 1) âmme emniyeti mülâhazasına istinat eden bu kanunun 
hususi mülkler dahilindeki gidiş ve geliş sahalarına yani âmme kontrolunda bulunmıyân yerlere 
teşmil edilmesi uygun ve hattâ mümkün görülemediğinden kanun hükümlerinin tatbik sahası ile 
hangi vasıta ve şahıslara sâri olacağının ıstılah ihtilâflarını da önlemek maksadiyle tesbit olunması 
faydalı sayılmış (madde 3) ve burada sayılan hususların çeşit, evsaf ve maliyetlerinin tüzükte 
tafsil olunması düşünülmüştür, (madde 65) 

îkinci bölüm : Kuruluş, [görev ve yetki -

Memleket karayolları üzerinde bu kanunun tatbikmdan doğacak meseleleri incelemek, bu kanuna 
müstenit olarak hazırlanacak tüzüğü gözden geçirmek, !gerek kanunun ve gerekse tüzüğün yeknesak 
bir tatbikini temin etmek gibi maksatları tahakkuk ettirmek üzere merkezde bir trafik komisyonu 
kurulmuştur (madde 4) Komisyonda temsil edilen Millî Eğitim Bakanlığının bilhassa yurt çocukla
rımızı daha mektep sıralarında iken trafik bilgileri ile yetiştirme vazifesi lüzumlu ve önemlidir. 
Adı geçen Bakanlık bu konuda bir taraftan öğretmenler bir taraftan da zabıta teşkilâtından istifare 
edecektir. Trafik kaidelerinin bir ders olarak okutulması komisyonca şayanı arzu görülmüştür. 

Aynı mahiyetteki bir komisyon, Birleşik Amerika'da da Devlet Başkanına bağlı olarak faali
yette bulunmaktadır. 

Bu kanunla buna istinaden hazırlanacak olan tüzüğün trafik mevzuunda her noktayı tesbit 
etmesi düşünülmüştür. Böylece mahallî idarelerin trafik mevzuunda yeni bir hüküm tesis etmelerine 
lüzum kalmıyaeaktır. Ancak bu kanun ve tüzüğün mahjallî icaplara uydurulması (sürat haddinin, 
durak yerlerinin, muayyen vasıtalara açık veya kapalı yolların tâyini, servis istasyonu ve tamir 
yerleri hakkındaki hükümlerin tatbiki gibi hususlar) meselesi vardır ki, bunun için de ilk trafik 
komisyonları teşkil edilmiştir (madde 5) 

Bu komisyonların ittihaz eyliyecekleri kararlar yalrjız belediye sınırları dâhilinde ve yalnız şehir 
ve kasaba yollarına inhisar edecektir. Şehir ve kasaba jiçinden geçse dahi bütün karayolları hakkın
da kararların alınması Karayollar Genel Müdürlüğüme ait olması düşünülmüştür. 

Komisyon, çalışmaları sırasında belediye sınırları dahilindeki yollarda da karayolları mümessi-
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linin bulunması icabedeceği mütalâasını dermeyan etmişse de buna lüzum olmadığı ve esasen teşki
lât ve kadrosu da buna müsait görülmediğinden Bayındırlık Bakanlığınca (5) nci madde bu şekil
de tertip edilmiştir. 

6 ncı madde hali hazır durumumuza nispetle tanı bir yenilik ihtiva etmektedir. Bu madde yekne
sak bir kanunun, ülkeye en fazla yayılmış olan Devlet teşkilâtı eliyle tatbik edilmesi mülâhazası
na istinat etmektedir Ayrıca Devlet zabıtasının belediye zabıtasına nispetle daha müessir oluşu ve 
esasen münhasıran trafikle meşgul olacak bir zabıtanın kurulması gerektiği hakkındaki esası da bu 
hususta âmil olmuştur. Ancak bir an da zabıta teşkilâtımızın, lüzumlu ve kifayetli bir tertiplen
meyi tahakkuk ettirebilmesindeki müşkülât göz önüne alınarak trafik zabıtası kuruluncaya kadar 
başka zabıta kuvvetlerinden de istifade edilmesinin faydalı olacağı düşünülmüş ve bu zabıtayı 
istihdam etmekte İçişleri Bakanlığı yetkili kılınmış ve bundan başka daima yol üzerinde bulunan 
ve muayyen şekillerde yetiştirilecek olan üniformalı yol bakım personeli ile mühendislerinde trafi
ğin kontrolünde yardımcı birer uzuv olarak faaliyet göstermeleri münasip görülmüştür. 

Trafiğin tanzim ve kontrolü, nakil vasıtalarının kayıt ve tescili ve ehliyetname verilmesi işleri , 
zabıtada taplanmca il emniyet müdürlüklerinde birer büro kurulması ve bunların işlerinin de mer
kezde temerküz ettirilmesi tabiî olacaktır. Ancak bu büroların teşkilinde kadro almmıyarak mevcut 
memurlardan istifade olunması uygun görülmüştür. (Madde - 7 ) 

Bu temerküzün, kazaların tekerrür ettiği noktaların öğrenilmesi, umumi kaza sebeplerinin tes-
bit olunması, Millî Savunma, bakımından her an yurt içinde kaç nakil vasıtasının ve şoför ve sürü' 
cüsünün bulunduğunu öğrenebilmek gibi hususlardaki faydalardan başka bizzat kanunun tatbikatı 
bakımından da yerinde bir tedbir olduğu düşünülmüştür. Nitekim muvakkat veya daimî olan lisans
ları iptal edilenlerin bu durumları merkez kayıtlarına işaret elileceğinden bu gibilerin, taşıt kul
lanmaktan memnu bulundukları müddet zarfında başka yerlerden lisans almaları mümkün olamı 
yacak ve aynı zamanda Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununa göre daha evvelce parmak izleri alın
mış olan suçlular meyanında bulunup bulunmadıkları da kontrolden geçecek ve ezcümle uyuşturucu 
maddelere taallûk eden suçlarla bir ilgileri olup olmadığı taesbit olunabilecektir. 

8 nci madde, gerek taşıtların muayenelerini gerekse lisans işlerinin sınavlarını yapacak olan 
muayene ve sınav komisyonuna taallûk etmektedir. Komisyonun hemen münhasıran tirafikle ilgili 
veya mütehassıs kimselerden teşkili düşünülmüş ve meslekî kurumların da temsil edilmeleri göze-
tilmiştir. 

Bu konuda tatbikatta görülen aksaklıkları önllemek maksadiyle muayene ve sınav komisyonu 
üyeliğini memur olmıyanlar için bir külfet halinden çıkarmak üzere huzur hakkı verilmesi, muayene 
ve sınavları behemehal toplu bir şekilde yapmaları düşünülmüş ve bu hususların maddeler halinde 
tesbiti tüzüğe terkedilmiştir. 

Komisyon çalışmaları sırasında muayene ve sınav komisy^larmm yalnız illerde kurulması ve 
kâfi derecede mütehassıs bulunamıyacağı endişesiyle ilçelere kadar teşmil edilmemesi düşünülmüştür. 

Mevcut istatstiklere göre taşıt kazalarının çoğu ehliyetsiz şoförlerin ellerinde vukuageldiğinden 
bu komisyonlarda bulunması icabeden mütehassıs ve meslek erbabından olan kimselerin bâzı illerde 
de bulunamıyacağı ve aksine olarak bâzı ilçelerimizde mevcudiyeti göz önüne alınarak 8 nci madde Ba
yındırlık Bakanlığınca bu suretle tertip edilmiştir. 

9 ncu madde trafiği tanzim ve kontrol işini Devlet zabıtasına verilmesinin bilhassa nakil vası
talarına verilen ruhsatnamelerle şoför ve sürücü lisanslarının bütün yurtta muteber olmasının bir 
neticesidir. Bu vaziyet karşısında bu belgelerin yerine göre değişik resim, harç veya vergiye tâbi tu
tulmaları ve bu suretle de halen* olduğu üzere az ücretle kayıt ve tescil yapan yerlere doğru kay
mak addolunabilen hareketlere meydan verilmemesi zaruri görülmüştür. 

Üçüncü bölüm : Yol emniyeti ve trafik tesisleri 

Birinci kısmı : Yol emniyeti 
Trafiğin emniyetle cereyanı, nakil vasıtalarının sağlamlığına ve bunları kullananların ehliyetleri-
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ne bağlı olduğu kadar yollarımızın da her türlü emniyet faktörünü haiz bulunmasına ve böylece 
idame olunmalarına bağlıdır. 

Memleketimizde, son yıllardaki yol kalkınma hamlesiyle yolların yapımına büyük bir hız verilmiş 
ve muhtelif istikametlerde yapılan tetkikler neticesinde) karayolu şebekesi ve bunların haiz olacakları 
vasıflar tesbit edilmiştir : Ancak yapılan sayımlar, trafik kesafetinin günden güne bir inkişaf gösterdi
ği neticesini vermektedir. Milletlerarası karayolu nakliyatının da inzimamı, yollarımızın iyi bir hale 
getirilmesi, motorlu nakil vasıtalarmm artması ve iç ve dış turizmin gelişmesi üzerine bu kesafetin 
daha da inkişaf edeceğine şüphe yoktur. Bu takdirde yol kapasitelerimiz gayrikâfi gelecek ve bu
günkü nizam mevcut oldukça bu yolları genişletmek ya fyiç mümkün olamıyacak veya Devlet Hazinesi
ne ağır külfetler yükleyecektir. îşte bugünde bu müşkülât ve imkânsızlık nazarı itibara alınarak 
12 nci madde tesis edilmiştir. 

10 ve 11 nci maddeler ise, yukarda belirtilen mahiyetteki yollarımıza vâki olacak tadillerle tra
fik emniyetinin selbedilmesine mâni olucu yasakları ihtiva etmektedir. 

İkinci kısmı : Trafik tesisleri 

Bir yolun emniyetli bir trafiğe açılmış olması yolun vaziyetiyle beraber yoldaki muhtelif arıza
ları evvelden haber veren bir işaret sisteminin bulunmalına da bağlıdır. Yolların işaretlenmesi meşe 
leşi hattâ Milletlerarası bir dâva olarak ele alınmış ve bir anlaşma imzasına kadar gidilmiştir. Birleş
miş Milletler Teşkilâtı geçen yıl bu mevzuu tekrar ele alarak mütekâmil bir işaretleme «istemini bü
tün dünyada mevkii tatbika koyma yoluna gitmiştir. 

Bugün artık yol denince bunun içerisinde trafiğe açılan arazi kısmı ile beraber bir cümle sanat 
yapıları ve işaretler anlaşılmaktadır. Binnetiee bir yolu. yapan idarenin o yol için lüzumlu olan işa
retleri de temin ve tesis etmeye mecbur tutulması talj)iî addolunmak lâzımdır. (Madde 13) 

Bu idarelerin yollara koyacakları trafik işaretlerinin, ergec, iltihak edeceğimiz 1949 Milletler
arası Karayolları Trafik Anlaşmasına ekli lahikada bulundurulan ve bu kanuna göre yapılacak 
tüzükte de belirtilecek olan şekil ve ölçülerine göre yapılacağı şüphesizdir. Esasen Karayolları 
Genel Müdürlüğü, merkezde kuracağı bir atelyede bu levhaları seri halinde imal ederek yekne
sak bir şekle sokmayı ve bu suretle maliyeti de düşürmeyi teemmül etmiş bulunmaktadır. 

Ancak bu işaretlerin kâfi ve «n uygun yerlerde olup olmadığı hususunda bir murakabe tesisi 
de lüzumlu görülerek bu iş Bayındırlık Bakanlığına tevdi olunmuştur. (Madde 14) 

14 ve 15 nci maddeler trafik işaretlerine vâki tecavüz ve müdahaleleri men edici hükümleri 
ihtiva etmektedir. 

16 nci maddede ise yollar üzerinde taşıtların başıboş bir şekilde birikerek yolu tehlikeli bi>' 
hale ifrağ etmeye vesile veren bâzı yerlerle şoför ve sürücü yetiştirecek okul ve kurslara taallûk 
etmekte ve bunlar üzerinde bir murakabe tesisi ve muayyen istikâmetlere tevcihi için il trafik 
komisyonlarına yetki vermektedir. Amerikan kanunlarında taşıt ve yedek parça ticaretiyle 
meşgul olanlara kadar teşmil edilmiş bulunan böyle bir hükmün bizim için yalnız yolu tıkama za
viyesinden ele alınarak bu şekle ifrağ edilmesi doğru görülmüştür. 

Dördüncü bölüm : Kayıt ve tescil 

Trafiğe çıkacak taşıtların kayıt ve tescil olunmalaıiı mecburiyeti (madde 17) bir taraftan bun
ların trafiğe çıkarılmaya salih bulunup bulunmadıklarının bidayeten kontrolünü ve müşahhaz bi
rer hüviyet almalarını temin ve diğer taraftan taşıt hırsızlıklarını önleme maksadına matuftur. 
Bu işlemlerin diğer bir lüzumu da bir anda yurdumuzda ne cins ve miktar taşıt bulunduğunun 
anlaşılabilmesindedir. Kayıt ve tescillerine mahal olmıyanlarda maddenin ikinci bendinde ya
zılmıştır. Bunlardan Ç fıkrasında gösterilenler, ziraat erbabının kendi tarlası ile harman yeri 
ve deposu arasında zirai mahsullerini taşımak üzere; kullandığı kağnı ve sap arabaları gibi, ka
rayollarında normal ve ticari nakliyat yapmıyan vasıtaları; D fıkrasında sayılanlar ise orduya 
ait makam arabaları, şehir içi ve şehir dışı yollarda j askerî şahıslan garnizona getirip götürmek, 
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erzak nakletmek gibi iç hizmet icabı olarak kullanılan servis vasıtaları dışında kalan ve münhası
ran sitrateji, yani" savunma ve taarruz vasıtası olarak kullanılanları istihdaf etmektedir. 

Mamafih bu bendin D, E, F, G fıkralarında gösterilenlerin dahi birer sabit hüviyet taşımaları 
zaruri görülmüş, ancak bu hüviyeti gösterecek belge ve plâkaların bu taşıtların tâbi oldukları 
idarelerce verilmesi derpiş edilmiştir. 

18 nci madde, yeni alınan bir taşıdın alındığı yerden, mal sahibinin ikametgâh veya iş yerine 
kadar götürülmesini sağlıyacak olan ve eski tabiriyle (tecrübe plâkası) na ait bir hükmü ihtiva 
etmektedir. Ancak, karayoluna çıkarıldığı andan itibaren başkalarına zarar vermesi muhtemel ol
duğundan bu imkândan faydalanılabilmesi için malî sorumluluk sigorta akdinin yapılmış olması 
şart koşulmuştur. 

19 ve 20 nci maddeler kayıt ve tescil belgelerinin çeşitlerine ve muteber oldukları müddetlere 
taallûk etmektedir. 

20 nci madde, kayıt ve tescil belgelerini bütün yurt da muteber tutmaktadır. Filhakika bugün 
muhtelif belediyelerce verilen plâkalar yalnız o belediye sınırları içinde geçmekte diğer bir bele
diye sınırına girildiği takdirde kısa bir müddetten sonra bu belediyeden plâka almak mecburiyeti 
hâsıl olmaktadır. 

Diğer taraftan belediyelerce alınan plâka desimleri de çok muhtelif olduğundan kayıt ve tescilin 
az ücretle plâka veren belediyelerde yaptırılmasına doğru bir temayül görülmektedir. Bu ayrılığı 
ve vatandaşı sıkanı bir hali bertaraf etmek maksadı ile plâka ve belgelerin bütün yurtta muteber 
olması ve neticede de 9 ncu maddede tesbit edildiği üzere aynı resim ve harca tâbi tutulmaları ye
rinde görülmüştür. 

21 nci madde ise kayıt ve tescil belgeleri muhteviyatında, gerek taşıt sahibi egrekse taşıt bakı
mından vâki olacak değişmelerin bildirilmesini mecburi tutmaktadır. Elde bulunan kayıtların da
ima hakiki vaziyeti göstermesini temin edebilmek için bunlardan idarenin haberdar edilmesi lâ
zımdı*. 

Bu ihbarın yazılı veya bizzat müracaat suretiyle yapılması hususundaki hükümler tüzükte de 
belirtilecektir. 

Kanunda, muayyen zamanlarda bir muayene yapılması lüzumundan bahsedilmiyerek taşıt kesafe
tinin ortaya koyacağı hallere göre tertiplenmeyi sağlıyacak hükümlerin tüzüğe ve mahallî icaplara 
terkedilmesi uygun görülmüştür. Esasen 20 nci maddede belirtilen sürelerin dolması üzerine ya
pılacak yenileme esnasında her taşıt behemehal bir muayeneden geçirilecektir. Bu arada trafiğe çık
maya elverişli olduğundan şüphe edilen taşıtların her zaman yeniden kontrol ve muayene edilmeleri 
yetkisi de 22 nci madde ile elde bulundurulmuştur. 

Taşıtların muayeneleri bu kanunun 3 ncü maddesindeki (taşıt) tâbiri hakkında tüzükte tesbit 
olunacak esaslara göre yapılacaktır. 

Beşinci bölüm: Şoför ve sürücü lisansları • « - > * 

Kayıt ve tescili mecburi kılınmış olan taşıtları kullanacak olanların trafik bürolarında; kayıt 
ve tescilden istisna edilmiş olmasına rağmen tâbi oldukları idarelerin belgelerini taşıyacak olan ta
şıtları kullanacak olanların da sözü geçen idarelerden alacakları birer ehliyet vesikası (şoför ve sü
rücü lisansı) hâmil olmaları mecburiyeti 23 ncü maddenin mevzuunu teşkil etmektedir. 

24 ncü madde lisansların çeşitlerini göstermektedir. Bu maddeye göre her şoför ve sürücü hangi 
çeşit bir lisansı almış ise ancak o çeşit bir taşıtı kullanabilir. Bunun dışmdakileri kullanamıyacaktır. 

25 ve 27 nci maddeler şoför ve sürücü lisanslarının muteber oldukları sürelere ve bu süre dâhi 
ünde taşıt kullanıldığı sıradaki ibraz mecburiyetinle taallûk etmektedir. Keza bir yerde yapılan taşıt 
kayıt ve tescil işlemlerini bütün yurtta hüküm ifade etmesi hakkındaki mülâhaza ve mucip sebepler 
tahtında olarak şoför ve sürücü lisanslarının da bütün yurtta muteber olması 25 nci maddenin koy
duğu yeniliklerdendir. 

26 nci madde : Şoför ve sürücü lisansı almak istiyenlerm haiz bulunacakları evsafı tesbit etmek-

( S. Sayısı : 252 ) 
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tedir. Bir taşıtı, diğerlerine tehlikeli olmıyacak şekilde kullanma kabiliyetinde bulunmadıkları an
laşılan ve cezai sorumlulukları olmıyan 11 yaşını doldurmamış kimselerin bisiklet dahi kullanmama
ları zaruri görülmüştür. Diğer lisans alacakların yadlarının tesbitinde de birçok müşkülât vardır. 

Birleşmiş Milletler "teşkilâtınca geçen yıl Cenevre (de hazırlanmış olan bir Trafik Anlaşması tasa
rısına göre 18 yaş, şoför ve sürücü lisansı verilmesine! kâfi görülmektedir. Memleketimiz fertleri 
bakımından amatör lisans istiyenlere de bu yaşın kabfıKi mahzurlu sayılmamış ise de meslekin türlü 
yorucu tesirleri ve hâdiseleri altında çalışacak olan profesyonel lisans isteklilerinin 21 yaşını doldur
mamış bulunmaları halinde bedenî mukavemet ve taıia cezai sorumluluk bakımlarından) mahzurlar 
doğabileceği mütalâa edilmiştir. Bu görüşe, şoförlerimizin Ankara'da yaptıkları kongrede ısrarla 
iltihak etmiş bulunduğundan profesyonel lisans istiyejnler için 21 yaşını doldurmuş bulunmaları şart: 
kabul edilmiştir. 

Otobüs ve kamyon gibi ağır taşıtlara, gerek manevra kabiliyetlerinin azlığı gerekse hamulelerinin 
daha kıymetli olacakları düşünülerek bunları kullanacak olanlarda daha üstün kabiliyet ve mümarese 
aranması faydalı görülmüştür. 

Şoförler kongresi ve diğer bâzı ilgili kurumlar or|a tahsilin şart olmasını teklif etmişlerse de 
memleketimizde ilk okulun mecburi olduğu düşünülecek yalnız ilk tahsil veren müesseeslerden mezu 
niyet kâfi görülmüştür. j 

Sağlık muayenelerinin bedenî ve uzvi olarak yapılmasından başka Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığımızın ısrarlı teklifleri dâhilinde pisikoteknfk denemelerinin de imkânı nispetinde tatbik 
olnması düşünülmüştür. 

Lisans almak istiyenlerin parmak izlerinin alınmadı mecburiyeti muhtelif bakımlardan lüzumlu 
görülmüştür : Bir kerre uyuşturucu madde kullandığı hakkında takikata mâruz kalanların Polis 
Vazife ve Salâhiyeti Kanununa göre parmak izleri alındığından lisans istiyen bir kimsenin bu duru
munun tesbiti mümkün olaucaktır. Filhal birçok kafalardaki sebebin maalesef bu gibi maddeler isti
mali olduğu anlaşılmaktadır. j 

Saniyen lisansı muvakkat ve daimî surette ipt̂ -l ve istirdat olunanların değişik bir hüviyet 
altında başka bir trafik bürosundan lisans almasını) önlemek de mümkün olacaktır. 

Nihayet bugün parmak izi alma muamelesinin, (münhasıran suçlulara tatbik edilen bir mua
mele olmaktan çıkmış bulunduğu, ezcümle Amerika'da askerlere yazılı künye pusulası vermeık 
yerine okside gümüş üzerine çıkarılmış parmak izi [plâkaları verildiği 1947 yılında İngiliz Ana 
Kıraliçesinin bile Skotland Yard'a gidip parmak izlterini vermiş olduğu, Başkan Roozevelt'in par
mak izlerinin bizim polis müzemizde bile bulunduğu, Suriye'de hüviyet cüzdanlarına parmak izi 
tatbik edildiği sabit olmuştur. 

Bütün bu gelişmeler karşısında ve fotoğrafla hiçbir surette mukayese kabul edemiyecek kadar 
sabit olan parmak izleri vasıtasiyle taşıt kullananların hüviyetlerinin tesbit olunması faydalı ad
dolunmuştur. 

28 nci madde, taşıtlar için konmuş olan 22 nci Caddeye mütenazır olarak, şoför ve sürücüle
rin yeterliği hakkında uyanacak şüphe üzerine tekfar muayene ve sınava şevklerini istihdaf et
mektedir. 
olacaktır. 

Bu suretle liyakatsiz olarak lisans alma 

Altıncı bölüm : Trafik kaideleri 

Birinci kısım : Ge|nel kaideler 
Trafiğin sağdan cereyan edeceği hakkındaki 29 bcu madde bililtizam 2 ayrı fıkra halinde tah

lil edilmiştir. Birinci fıkra yayaları da bu kaideye jalıştırma imkânını vermekte ise de Trafik Ka 
nunu muvacehesinde bir müeyyide vaz^etmemektedir. 2 nci fıkra ise taşıt ve özel araçlar için ri
ayeti mecburi ve ademiriayeti ceza ile karşılaşılan)bir esas vazetmektedir. 

31 ve 32 nci maddeler, birçok kazaların başlıca sebeplerinden olan sarhoşluk, uyuşturucu m»a-
de istimali ve yorgunluk hallerini bertaraf etmeye 

iddialarının her zaman için kontrol mümkün 

(S. Sayısı : 
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İkinci kısım : Taşıtlara mütaallik kaideler 

33 ncü maddede, muayyen bir sürat haddi tâyininden ziyade trafik icapları göz önüne almmı§ 
tır. Her ne kadar ilk fıkrada sürat hadlerini tahdit eden levhalardan bahsedilmiş ise de mütaakıp 
fıkrada işaret levhalariyle belli bir sürat yapmak imkânı verilmiş olsa bile bâzı ahval ve şerait 
karşısında bu imkânın altında bir süratle seyredilmesi lüzumu ifade olunmuştur. 

34 neü madde, aynı istikamette giden taşıtların birbirine fazla yaklaşmalarını önlemeye ve böy
lece arkadan çarpmalara mâni olmaya matuftur. 

35 nci madde, taşıtlardaki ses ihbar aletlerinin kullanılmasındaki tahdidi ifade etmektedir. 
Filvaki ileri memleketlerin çoğunda ses aletlerinin istimali tamamen kaldırılmıştır. Bizde de 
bu yola gidilmesi şayanı arzu ise de hali hazır durum karşısında buna imkân görülememekte, an
cak bugünkü gibi de şehirlerimizi bir gürültü merkezi olmaktan kurtarmaya lüzum olduğu neti
cesine varılmaktadır. 

36 ilâ 42 nci maddeler taşıtların sapış, birbirini geçiş park etme gibi hususlarda riayet edecekleri 
kaideleri tesbit etmektedir. 

43 ncü madde taşıtların yüklenmesine ait olup bilhassa yük üzerine yolcu bindirme meselesi 
çok önemli görülmektedir. Esas olarak yük üzerine katiyen yolcu almamak ileri memleketlerde 
de kabul edilmiş bir- prensiptir. Bu gibi memleketlerde yük ve yolcu vasıtaları ayrılmıştır. An
cak memleketimizin iktisadi durumu böyle bir tefriki tam olarak tatbika pek müsait görülmemek
tedir. Yalnız zatî eşyalarını beraberlerinde götüren yolcuların hariçten görülmiyecek şekilde yer
leştirilmiş olan bu eşyalar üzerine oturdukları zaman her hangi bir sarsıntı ile dışarıya kaymala
rı mümkün olmıyan ahvalde veya taşıtın üzeri hiç olmazsa mazbut bir tente ile kapalı bulunduğu 
takdirde yüklerinin üzerine binmeleri kabul edilmiştir. 

Maddenin sonundaki tehlikeli maddelerin tadadına bu maddeler listesinin günden güne yeni mad
deler ilâvesiyle artmakta oluşu itibariyle imkân görülememiş ve bunların belirtilmesi tüzüğe bı
rakılmıştır. 

Üçüncü kısım : Yayalar, hayvanlar, yarışlar 

Bu kısımdaki hususiyet, karayollarındaki normal trafik imkânlarını belli bir zaman için tah
dit etmeye vesile verecek veya arzettikleri tehlike itibariyle bâzı hususi tedbirler alınmasını gerekti
recek olan yarış ve gösterilere taallûk eden 47 ncimaddede bulunmaktadır. 

Yedinci Bölüm : Kazalar 

Kaza yapan taşıtların derhal durmaları mecburiyetini koyan 48 nci madde hükmüne mürettep 
cezanın bir aydan altı aya iblâğı Şoförler Kongresince arzu ve teklif edilmiş ise de bu duruştan 
maksadın 49 ncu maddedeki mükellefiyetlerin yerine getirilmesi olduğu gözönüne alınarak ağır 
cezanın asıl bu maddeye konmasının daha yerinde olacağı düşünülmüştür. 

1 Sekizinci bölüm : Hukukî sorumluluk ve sigorta 

" • j Birinci kısım : Hukuki sorumluluk 

Gerek şoför ve sürücülerin gerekse bunları istihdam edenlerin hukuki sorumluluklarının belir
tilmesinde yeni hükümler derpişinden ziyade Medeni ve Borçlar kanunlarımız hükümlerinin kabu
lü uygun görülmüştür. 

İkinci kısım : Malî sorumluluk sigortası 

Kanunda mevcut yeniliklerden ve ileri adımlardan birisi de malî sorumluluk sigortası mecbu
riyetine taallûk etmektedir. 

( S. Sayısı : 252 ) 
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Hakikaten türlü darlıklar içinde borca girerek i bir otomobil veya kamyon satın alan vatandaş 

günlük kazancı ile bir taraftan maişetini temine, bir taraftan da borçlarını ödemeye savaşırken 
hadis olan bir kaza neticesinde tazminat ödemek mecburiyetine de düşmekte ve elinde maddi im
kânları olmadığından buna muvaffak olamamaktadır. Bunun karşısında zarar gören vatandaşda 
bu zararını tazmin ettirecek imkânlardan mahruj|a kalmaktadır. 

Karşılıklı zorluklan telâfi etmek maksadı ile h^r motorlu taşıt sahibinin bu taşıdı malî so
rumluluk sigortası akdine mevzu yapması mecburiyetini ihdas etmek düşünülmüş (Madde 51) ve 
birçok memleketlerde de mevcut'olan bu rejimin Birleşmiş Milletler iktisadi ve içtimai konseyi
nin karayolları nakliyatı ve trafik çalışma grupu ta|râfmdan da ele alınıp tavsiye edilmiş olması 
üzerine bizde de kabul edilmesi faydalı ve lüzumlu [görülmüştür. 

Devlete ait taşıtların yapacakları kazalar neticesinde hükmolunacak tazminatın ödenmesinde 
Devletin bir aczi mevzuubahis olamıyacağı gibi sigprta için ödenecek primler dolayısiyle genel 
ve katma bütçelere mühim miktarlarda külfet de | tahmil edilmiş olacağından Devletin bu mec
buriyetten istisna edilmesi muvafık mütalâa olunmuştur. 

Ancak birçok taşıtı olan nakliyat şirketlerini hâV taşıt için a j n prim ödiyerek fuzuli masraf
lara duçar etmemek maksadiyle gurup sigortasına \â&. cevaz yerilmesi uygun görülmüştür. 

Diğer taraftan memleketimize doğru yönelecek [bir turizm akışının sekteye uğratılmaması için 
kayıt ve tescilden istisna edilmiş olan turistlerin tafcıtları hakkındaki malî sorumluluk sigortası 
hakkındaki müsaadekârlık veya tahdit hükümlerini lüzum ve ihtiyaca göre Hükümetin tesbit 
etmesi faydalı sayılmıştır. | 

52 nci madde, motorlu taşıtların çeşit ye ağırlıklarına göre yaptmlacak malî sorumluluk si
gortası miktarlarına taallûk etmekte olup bu miktarların, taşıt çeşitleri tüzükle belirtildikten 
sonra ve para temevvüçlerine göre de ayarlanabilıjıek üzere tüzükle tesbit olunmaları derpiş 
edilmiştir. Aynı zamanda her hangi bir kaza neticesi ödenen bir tazminat üzerine azalan mikta
rın bilâhara zarar göreceklerin menfaatlerini korucjıak üzere muayyen haddine iblâğ edilmesi 
ve bu iblâğ keyfiyeti tahakkuk ettirilmeden taşıtıja trafiğe çıkmaması uygun görülmüştür. 

53 ncü madde, muayyen sigorta primlerinin ödenmemesi gibi hallerden dolayı sigorta edenin 
malik olabileceği ödenmekten çekinme imkânlarının zarar görenlerinin haklarına tesir edemiyece-
ğini ve fakat sigorta edenin, sigorta ettirene rücu [edebileceğini tesbit etmektedir. 

54 ncü madde, bir taraftan taşıtların sigortasız jveya belirtilen miktarlardan aşağı olan miktar 
lar üzerinden sigortalı bulunmasını önlemek, diğer tataftan bir kaza yaptığı halde bunu 49 neu mad. 
deye göre bildirmemiş, olan taşıt şoför ve sürücülerini takip edebilme imkânını verebilecektir. 

55 nci madde, sigorta yapmak hakkını hükümete veya anlaşacağı kurumlara tahsis etmektedir. 
Bu hükümle sigorta primlerini azaltma bakımın daıj Devlete bir müdahale teşebbüsü yapma veya 
prim hasüatmdan trafiğin ve yolların tanzim ve ıslaiu itibariyle faydalanmak üzere bizzat sigorta 
kurmak veya İstanbul Şoförler Derneğinin yaptığı üzere meslek teşekküllerini bu sahada faaliyete 
sevketmek imkânlarını elde bulundurmaya matuftur) 

Dokuzuncu bölüm : Cezalar,) kovuşturma ve yargılama 

Cezalar : Bu kanundaki hükümlerin matlup üzej*e uygulanabilmesi ve kanuna hayatiyet sağ
lanması şüphesiz cezai müeyyidelerin de kifayetin^ ve isabetine bağlıdır. Bu itibarla tasarıda 
emir veya menolunan hususlara muhalefetin müeyyidesini teşkil eden cezalar, âdil bir nispet daire
sinde ayarlanmıştır. Ezcümle suçun ağırlığı ve tesiir derecesi de göz önünde tutularak bâzı fiiller 
hürriyeti tahdit cezası ile (hapis, hafif hapfilj) ve bakıları ise yalnız para cezası ile (ağır para, hafif 
para) müeyyet kılınmıştır. j 

Tatbikatta kolaylık sağlamak amaciyle cezai hühjümler, müstakil 2 maddede (56 ve 57 nci mad
deler) toplanmış fer'i cezalarda 59 neu maddenin A,| B ve C bentlerinde gösterilmiştir. 

56 nci maddede yalnız hafif para cezası ile nutyyyet kılınmış olan suçlar bildirilmiş 57 nci 
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maddede ise, ağır para, hafif hapis ve hapis cezaları, bu sıraya riayet edilerek, A, B, C, Ç ve D 
bentlerinde yazılmıştır* 

Fer'i cezaları derpiş eyliyen 58 nci madde, umumi hükümleri mahfuz tutmakla beraber, 
tasarının 12 nci maddesindeki hükme muhalefet suretiyle vücuda getirilen tesislerin kaldırılmasını 
ve ayrıca şoför ve sürücü lisanslarının muvakkat veya daimî olarak geri alınmasını âmir bulunmak
tadır. Birçok devletlerin de kabul ettiği üzere lisansın muvakkat veya daimî olarak geriye alın
ması sayesinde, emniyetli bir trafik sağlanmak ve dolayısiyle cana ve mala dahi matuf olabilecek 
tehlikeli sonuçları bu tedbir ile önlenmiş bulunmaktadır. 

Kovuşturma ve yargılama: 
Kanunların vaz'ına sebep olan maksat ve gayenin, tahakkuku, keza tahkik ve takip usullerinin 

de süratine ve dolayısiyle suçluların derhal tecziyesine bağlıdır. Binaenaleyh trafik suçlarının tah
kik ve takibinin basit ve sade usullere ircaı lüzumu bir zaruret halinde kabul edildiğinden bu 
bapda yeni esaslar vaz'olunmuştur. Nitekim, tasarıda yazılı trafik suçlarını işliyenler hakkında 
alacaklıların tanzim edeceği zabıt varakaları doğrudan sulh ceza mahkemelerine tevdi edilecek ve 
bu mahkemelerde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda derpiş edilen esaslar dairesinde karar itti
haz edeceklerdir. Ancak, sulh ceza maİ&emelerinin bu hususta vereceği hüküm ve kararların cüm
lesi kesin mahiyette olacaktır. 

Her ne kadar, ileri memleketlerde olduğu gibi, trafik suçlarının özel mahkemelerde görülmesi 
arzuya şayan isede, bünyemizin hususiyeti ve mevcut şartlar göz önünde tutularak bu yola gidileme
miş ancak tatbikatta bu nevi işlerin muayyen sulh ceza mahkemelerine tevdii suretiyle ihtisasa yer 
verilebileceği düşünülmüştür. Trafik suçlannını bir kısmının müeyyidesi, halen mer'i özel kanun 
ve nizamnamelerde yer bulmuş olduğundan yetkili idari mercilerce ceza tâyin ve tertip edilmekteydi. 
Karayolları £rafik tasarısındaki 60 nci madde hükmü ile bu usule son verilmiş ve tasarıda gösterilen 
bilûmum trafik suçlarının umumi mahkemelerde görülüp intaç olunacağı esas kabul edilmiştir. Türk 
Ceza Kanununun 119 ncu maddesindeki hükme müşabih olarak, hafif para cezasını müstelzim bir 
trafik suçu işliyen kimse suçun temas ettiği maddede gösterilen para cezasının asgari haddi olan 
meblâğı ödemek suretiyle, tahkikattan ve cezai takibattan kurtulabilecektir. Bu sayede ihmal veya 
basit dikkatsizlik ve tedbirsizliklere müntehi olan ehemmiyetsiz trafik suçlarının sanıkları hakla
rında tanzim edilmiş olan zabıt varakası tarihinden itibar edilmek üzere (7) gün içinde gereken meb
lâğı ödeyebilecekler ve dolayısiyle tedirgin olmaktan kurtulmuş bulunacaklardır. Bu hüküm ile şüp 
hesiz vatandaş menfaatini koruyan esaslı bir müessese tesis edilmiş bulunmaktadır. Paranın nereye 
ve ne şekilde Ödeneceği tüzükte açıklanmıştır. Tasarının 60 neı maddesi hükmü ile işbu lıususat 
sağlanmıştır. 

62 nci maddesi hükmü ise, trafik suçlarına taallûk eden muamele tahkik ve takiplerin diğer işlere 
tercihan görülmesini ve sonuçlandırılmasını emreder. Bu suretle trafik suçlarına mütaallik 15lerin 
süratle halli için ikinci bir tedbir ittihaz edilmiş bulunmaktadır. 

Tasarının 63 ncü maddesi hükmü, cezai mesuliyete ilişkin tazminat taleplerinin, şayet iş ceza 
mahkemesine intikal etmiş ise, o mahkemece yani işe el koyan ceza mahkemesince intacını âmirdir. 
Umumî hükümlere göre suçtan zarar gören kimse sanığın cezalandırılmasiyle beraber mâruz kaldığı 
maddî ve mânevi zararların tazminini de aynı mahkemeden talep edebilme hak ve yetkisini haiz 
ise de mahkemeler, bu talebi terviç edip etmemekte muhtardırlar. Fakat zati meseleye el koymuş olan 
ve bütün sübut vasitaiariyle hâdiseye vakıf bulunan ceza mahkemesinin, esas hükümle birlikte, taz
minat talebi hakkında dahi bir karar vermesinin âmir hüküm olarak ifadesi vatandaş hakkının ve 
hukukunun himayesine ve ayrıca kolaylık temin edilmesini matuf bulunmaktadır. 

r »?«~-w^*^-***~^> Onuncu bölüm : Çeşitli hükümler 

Tasarının en umumi hükümleri ihtiva etmektedir. Tatbikatçıların ve seyirde bulunan herkesin 
elinde en tam bir şekilde mufassal t>îr belge izahmame şeklinde bir metin bulundurulmak üzere bir 
tüzük hazırlanması ve bunda, kanunun hemen her maddesine temas edilmesi uygun görülmüş /e tü 
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züğün hazırlanması işi İçişleri ve Bayındırlık Bakanlıklarına bjrakılmıştır. (Madde 84). 

Bu bakanlıklarca hazırlanacak olan tasarı 4 ncü maddede sözü edilen merkez trafik komisyonu 
tarafından da görülüp bundan sonra tekemmül safhasına intikal edecektir. 

65 nci madde kaldırılan hükümlere taallûk etmekledı'r. Trafiğin tamam ve kontrolü, taşıtların 
kayıt ve tescilleriyle lisans verilmesi işlemlerinin Devlet zabıtası tarafından yapılması kabul edil
diğine göre bu konuda belediye ve özel idarelerin bir niükellefiyetleri kalmamaktadır. Ceza plâka ve 
lisansların bütün yurtta muteber olması perensibindeık doğan tek çeşit resim, harç alınması keyfi
yeti de belediyelerle özel idarelerin, taşıtların kayıt fce tescilinden ve lisans vermeden odğan meta-
libatınm bundan böyle mevzuu bahsedilmesine maha-li bırakmamıştır. B» sebeple bu yetkileri veren 
kanunlar hükümlerinin de kaldırılması uygun görülmüştür.-

66 ncı madde kanun hükümlerinin yürürlüğe girmesine aittir. Esasen malûm ve muayyen olan 
trafik kaidelerinin yürürlüğe girmesi için bir müddete lüîunı görülmemiş diğer hükümlerinin yü
rürlüğe girmeleri tüzüğün yayınlanmasını ve gerekli f egkijat hazırlıkiarmm tamamlanmasını gerek
tirdiğinden bir intikal devresi kabul edilmiştir. 

Bayındırlık K !omİ8yJE>n' fi rapora 

T. B. M. M. 
Bayındırlık Komisyonu 

Esas No. î/242 
Karar No. 31 

6 . V . İ952 

Yüksek. Başk4«lıta 

6 . VIII . 1951 tarihinde tetkik edilmek için 
komisyonumuza havale buyurulan (Karayolları 
Trafik Kanunu tasarısı) komisyonumuz arasın
dan seçilen *Su Komisyonda aylarca ve Bakan
lık temsilcilerinin iştirakiyle tetkik edilmiş ve 
Su Komisyon tadil tasarısiyle raporu komis
yonumuza tevdi kılınmakla 2 nci defa uzun tet
kik ve münakaşalar neticesi; değişik tasarı ve 
mucip sebepleri gösteren gerekçe ilişik olarak 
sunulmuştur; 

Her belediyenin yekdiğerine uymıyan kai
deler tatbik etmekte bulunması, motorlu vasıta
ların teknik ve esaslı şekilde muayene edilme
mesi ve şoför ehliyet imtihanlarında müsa
maha edilmekte olması, kara yollarımızdaki hal 
ve harektleri umumi kaidelere bağlıyan yurda 
şâmil bir kanunun şimdiye kadar mevcut bu
lunmayışı her gün vatandaşın oan ve mal kay
bım icabettiren kazaların mütezayit bir şekilde 
vukuuna sebep teşkil etmektedir. 

Netice : 
Gerekçede yukarda arzedildiği veçhile (BA-

rayolları Trafik Kanunu tasarısı) Komisyonca 
inceden inceye tetkiki sırasında; memleketimiz
deki trafik emniyeti probleminin bugünkü va
him ve millî bünyemizi muzaaf olarak kemirmekte 

ojan ve derhal müdahaleyi icabettiren bir ana 
djiva mevzuu bulunduğu kanaatine varılmıştır. 

I Şövieki: 
I Her yıl tezayüt etmekte olan ölüm ve jıara-

İEJnmf» ^*>alarına bir misal olarak 1951 yılında 
m^m^stimizde 6097 trafik kazası vukuagelmia 
bjı kazalarda 70O4 vatandaş yaralanmış ve kaza 
ajanda ve yerinde ölen vatandaşların yekûnu-
d£t 9401 bulmuştur. 

j Bu ölüm nispetlerini bir an içim garp memle-
;kjetl'erind;en bir kaçına taşıt ve nüfus kesafeti 
nispetleri bakımından ele alarak teşmil ettiğimiz 
takdirde Birleşik Amerikada senede (1 440 000) 
isviçre'de ise (350 000) kişi ölmesi icap ©derki 
bjı rakamlar durumun vehametini ve kanun 
tedvininin müstaceKyetini bir kat daha aydın
latarak ortaya koymaktadır. 

j Havalesi gereğince İçişleri Komisyonuna 
tAvdî bu/ırulmak üzere Yüksek Başkanlığa su-
njılur.. 

Maddelerin g$rekçeti 
i 

I Madde 2 : Geçiş üstünlüğü fevkalâde bâzı 
emniyet ve imdat mülâhazaları ile umumi tra
fik nizamlarına karşı hemen bütün memleketler, 
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trafik kanunlarında kabul edilmiş bir sistemdir. 
Şukadar ki : 

Bu fevkalâde istisnailikden istifade edecek 
olanların mümkün olduğu nispette kanuni mes
nede malik olmaları veya hiç değilse kanuni öl
çülere dayanabilmeleri lâzımdır. Bu itibarla ko
misyonumuzda bir taraftan muayyen bâzı hiz
met teşekküllerini kanunda saymayı ve diğer 
taraftan tam bir tahdit hali yaratmış olmamak 
üzere (Emsali gibi....) tabiriyle lüzumunda bir 
genişliğe imkân vermeyi muvafıkı maslahat ad
detmiştir. 

Diğer taraftan geçiş üstünlüğünden istifade
nin yalnız hizmet icaplarına münhasır kalması 
düşünülerek (Vazife halinde bulunma) kaydını 
da ilâve etmekte fayda mülâhaza edilmiştir. Va
zife halinde bir taşıtın muayyen ve müstacel bir 
vazife ifası için maskatiresinden çıkıp o, va- . 
zifenin tamamlanmasını icabettiren bilcümle ha
reket hallerini nfade edeceği şüpheden vareste
dir. 

Bu suretle kanunda belirtilen esaslar, ileri
de tanzim* edilecek tüzüğün kanun ruhuna uy
gun bir istikamette hazırlanmasına da imkân ver
miş olacaklardır. 

Madde 3 : Hükümet tasarısının (c) fıkra
sında taşıt tarifi bulunmakta ve gerekçenin bu 
maddeye ait kısmında taşıtların çeşit, evsaf ve 
mahiyetlerinin tüzükte belirtileceği ^jaret edil
mekte ise de, kanun tasarısının mütaakıp mad
delerinde (Motörlii taşıt) tâbiri geçtiğinden bu 
fıkra içinde (Motorlu taşıt) ile (Motorsuz taşıt) 
tariflerinin esasını vaz'etmekte fayda görülmüş
tür. 

Aynı maddenin (ç fıkrasında) tarif edilen 
özel araçların münhasıran teknik bir; fonksiyon 
icra eden vasıtalardan ibaret olduklarım ifade 
ve bunlardan kara yollarında normal veya tica
ri surette insan, hayvan ve 'eşya taşımakta bu
lunacakları hariç tutmak bakımından: bu fıkra
ya bu maksada muvazi bir ilâve yapılmıştır. Ke
za yine bu maddeyi (d fıkrasinda) sözü edilen 
şoförlerin, motorlu• »taşıt ve motorlu Szel araç
ları kullanmaları ve (e fıkrasında) sözü edilen 
sürücülerin de motorsuz taşıt ve motorsuz özel 
araçları sevk -ve idare edenleri .*istihdaf etmesi 
hususunda bir sarahat temini maksadiyle ilgili 
fıkralarına buna göre ilâveler yapılmıştır. 

Madde 4 .Merkez Trafik Komisyonu üye
leri ş,rasma Ekonomi ve Ticâret Bakanlığı ile 

Teknik Üniversite ve Türkiye Şoförler Federas
yonu temsilcilerinin de iltihakı faydalı görül
müştür. 

Filhal kanun tasarısının bize getirdiği yeni
liklerden birisi olan malî sorumluluk sigortası
nın memleketin sigorta politikasına uygun ol
ması, memleket ve ilgililer nef'ine yürütülmesi 
bakımından Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına 
büyük hizmetler düşmektedir. 

Diğer taraftan kanunun asıl hitabettiği ve 
kendilerini kayıt ve şartlara bağladığı kitlenin 
de trafiği ana esaslara bağlıyacak olan bir te
şekkülde temsil edilmesinin, demokratik düşün
celerimize tevafuk ettiği mütalâa edilmiş ve bil
hassa kontrolcu olan idare ile tatbikatçı olan 
meslekin, ihtiyarî olarak varacakları mutaba
katlar üzerine daha müspet neticeler alınabile
ceğinde de şüphe edilmemiştir. 

Teknik Üniversitenin Merkez Trafik Ko
misyonunda bulundurulması bizatihi mevzuun 
teknik bünyesine dayanmakta ve memleketimi
zin trafik mevzuunda ilmin, esaslı bir rol oyna
masına matuf bulunmaktadır. 

Teknik Üniversitemizin trafik konusunda 
bir görgüye sahip olduğu ve özel kanunlarında 
sarahaten bu vazifeyi de tekabbül etmiş bulun
duğu öğrenildiğinden, bu müessese temsilcisinin 
de komisyonda bulunması lüzumlu görülmüş ve 
ancak üniversitenin muhtariyeti prensibini ih
lâl 'etmemek anaksadiyle, temsilcilerinin bu ko
misyondaki mevcudiyetleri, riayeti mecburi bir 
hal addedilmiyerek bu husus, kendi teşebbüsle
rine terkedilmiş ve bunu teminen teknik üni
versite rey sahibi ve tabiî âza sayılmıştır. 

Trafik zabıtasının mutlak surette muhtaç 
bulunduğu, nazari ve amelî (Trafik Mühen
disliği ve işletmesi) ne ait bilcümle amelî ve 
teknik çalışmaların Koördine edilmesini; Mer
kez Trafik Komisyonunun çalışmalarına esas 
teşkil edecek her türlü teknik ve ilmî etüd 
ve bilgilerin ihtiyaca uygun olarak ihzarını 
ve gerekli tavsiyelerin ilgililere ulaştırılma
sını ve nihayet bu kanunun Karayollarına tah
mil ettiği görevlerin, dünya standartlarına uy
gun ve mevzuun gerektirdiği teknik bir seviye
de ifasını temin için : 

Kuruluş Kanununa göre de trafik emniyet 
ve işletmesinin, her türlü teknik ve ilmî etüd, 
proje ve tatbikatını bünyesinde ana görevle-
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rinden biri olarak toplamış bulunan Karayol
ları Genel Müdürlüğünde, münhasıran bu iş
lerle iştigal etmek üzere bir (Trafik Emni
yeti Fen Heyeti) kurulması kanunun ruhu ve 
ihtiyacın şümulü karşısında zaruri görülmüş
tür. 

Madde 5 : İllerde kurulacak olan (il Tra
fik Komisyonu) iıda temsil edilmesi derpiş edil
miş, meslekî kurumların münhasıran trafikle 
yakın alâkası olanlara hasrü tahsisi için bu 
fıkraya (ilgili) kelimesi ilâve edilmiştir. 

Aynı maddenin Hükümetçe hazırlanan (2 
fıkrasında) (Devlet yolları) tâbirinin kullanıl
masına rağmen gerekçenin bu fıkraya taallûk 
eden ikinci bölümünün dördüncü bendinin ikin
ci cümlesinde (Bütün karayolları...) denmiştir. 
Madde ile gerekçe arasındaki bu farkın mad
de metnine uydurulması ve gerekçenin (Bü
tün Devlet yollar]...) şeklinde tashihi lâzım
dır. Diğer taraftan gerekçenin yine dördüncü 
bendinde( ti Trafik komisyonları) nm münha
sıran belediye hudutlariyle mukayyet olacak
ları gibi bir mâna çıkmaktadır. Halbuki il 
trafik komisyonları bir il dâhilinde bulunan 
bilûmum karayollarına (Devlet yollariyle buna 
iltisak eden veya Devlet yolunun temadisin
de veya üzerinde bulunanlar hariç) sâri ola
cak bir vazife sahasına malik bulunmalıdır. 
Gerekçenin dördüncü bendi bu şekildeki bir 
tashihle anlaşılmalıdır. 

Ve nihayet Karayolları Genel Müdürlüğü
nün, Devlet yollariyle bu yollara iltisak e-
den diğer yollardaki faaliyetlerinin kanu
nun 6 ncı maddesiyle ödevlendirilen teşkilâ
tın tanzim ve kontrol faaliyetlerinden ayrı ol
duğunu, bu Genel Müdürlükçe bu yollarda ya
pılacak (Tanzim) in münhasıran trafik emni
yetini sağlıyacak tesisleri meydana getirmek
ten, işaretleri koymaktan ve lüzumunda yolun 
bünyesinde yapılacak değişme ve ıslahattan 
ve gerekli işletme tedbirlerinden ibaret 
bulunduğunu da tavzih etmek lüzumlu 
görülmüştür. Tasarının bu maddesinde yapılan 
tadilât muvacehesinde gerekçenin ikinci bölü
münün son bendinin de hazf edilmesi icabetmek-
tedir. 

Madde 6 : Trafiğin emniyetle cereyanını 
sağlamak bir mühendislik mevzuu, bir emniyet 
hizmeti ve bir eğitim meselesidir. Şu halde tra
fik mevzuunda yetişmiş oldukları kabul edile-

miyen teşekkül ve personelin bu hizmette kul
lanılması caiz değildir. Binnetice can ve mal 
emniyetimizin teminatı sayılan umumi zabıta
mızın, en kısa zamanda trafik emniyetini sağ-
lıyjacak bir organizm meydana getirmesi zaru
reti vardır. Her hangi bir mülâhaza ile (Husu
si Rabıta) mn da istihdamına mesağ verecek bir 
müsamaha kapısının kanunda yer almasına mü
saade edilemez. Aksi halde hususi zabıtanın 
istihdam edildiği mahallerde, bugün derin ola
rak acısını çektiğimiz bir trafik rejimine yer 
vermiş olmak gibi bir durumla karşılaşmış olu
ru?. Diğer taraftan hususi zabıtanın, trafik 
mejvzuundan elde etmekte olduğu istifadeleri de 
bu; kanunla kaldırdığımızı göz önüne aldığımız 
takdirde hususi bir kanun ısdarı suretiyle ve 
Anayasaya aykırı olarak belediyelerimize an
garya bir hizmet tahmil etme yoluna da giril
miş olacaktır. 

Bu mülâhazalarla Hükümet tasarısının ikin
ci fıkrası tamamen kaldırılmıştır. 

İTasarmın üçüncü fıkrasındaki (Karayolları 
mühendisleriyle, üniformalı yol bakım persone
li) tâbiri yerine konan (trafik emniyeti teşki
lâtına bağlı mühendis, teknisiyen ve tartı kont-
roL ekipleri) de münhasıran trafiğin ilmî mahi
yetine mütenazır bir sarahattan ibarettir. Tra
fik ahkâmına mâlik olmıyan yol mühendisleriy
le, j alelade yol bakım personelinin bugün bir 
ilim şubesi haline gelmiş olan trafik kaide ve 
icaplarını kifayetle bilmeleri ve tatbik etmeleri 
mümkün görülmediğinden, maddede Karayolla
rı Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununa müte
nazır bir tashih yapılmıştır. 

Aynı fıkranın sonunda ise (En yakın) tâbiri 
yerine (ilgili); (âmiri) yerine (amirliği) keli
meleri konulmuş ve yardımcı teşkilâtı da sarih 
olajrak vazifelendirmek ve vazife ihmaline ye^ 
vermemek üzere (edebilirler) tâbiri (ederler) 
şekline konmuştur. 

Madde 7 : Kanaatimizce bu tasarının ih
tiva ettiği ve ileri görüşe dayanan hükümler
de^ ve yeni esaslardan en başta geleni ve belki 
de iyegânesi bu maddededir. Bu itibarla muhte
vası üzerinde biraz durmak lüzumu vardır. 

! Bugüne kadar olduğu üzere ve halen de tra-
fikj meselesi belediyelerimizin imkânlariyle mah
dut olarak idare edilegelmişıtir. Bu şekil bir tan-
zini ve murakabeyi, vatandaşın malı ve hayatı 
üz0rinde ne gibi derin tesirler ve izalesi gayri-
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kabil ziyalar tevlit etmiş olduğu, misalleri 
her gün kulaklarımıza gelen hâdiselerle, mü
nakaşa edilemiyecek bir vakıa şeklinde karşımız
da durmaktadır. 

En yeni olarak 1951 yılma ait olan istatis
tik rakamlarını ele aldığımız takdirde yurdu-
muzad ceman (4045) kaza olduğunu, bu mikta
rın (211) nin nakil vasıtalarına izafe edilecek 
sebepler yüzünden, (1059) nun fazla süratten, 
(2425) nin de şoförlere izafe edilecek sebepler
den olmak üzere ceman (3695) nin bilgi ve teç
hizat itibariyle yetkili bir trafik zabıtası kon
trolü olmamasiyle izah edilebileceğini görürüz. 

işte höyle bir duruma çare bulmak üzere tat
bikatçılar ve teknisiyenler, bir araya gelerek 
muhtelif memleketlerin kanunlarından da ora
larda alınmış olan tedbirlerde ve milletlerarası 
anlaşmalardaki esaslardan ilham alarak Trafik 
nizamını ve azbıtasmı kurmaya matuf bir ka
nun tasarısı hazırlamışlardır. Bu tasarının 6. 
maddesiyle trafğin kontrolü ve tanzimi, beledi
ye zabıtasından alınarak umumi zabıta kuvvet
lerine devrolunmakta vea 7. mddesiyle de bizati
hi kontrol teşkilâtının bünyesi tesbit edilmek
tedir. 

Hükümet tasarısında görülen şekle göre (tra
fik zabıtası) âdını verdiğimiz teşkilât emniyet 
kadrolarında halen yer almış bulunan personele 
istinat ettirilmektedir. 

Burada düşünülmesi icabeden nokta, bu 
suretle kurulacak bir teşkilâtın, ıstra'bını yakın
dan duymakta olduğumuz bir dâvayı izaleye 
muktedir olup olmıyacağı ve ihtiyacımızı karşı
layıp karşılayamıyacağı merkezindedir. Bugün 
trafikle vazifeli teşkilât nedir? 

1. Belediye hudutlarına münhasır kalmak 
üzere, belediye zabıtası (Belediye Kanunu ile). 

2, Belediye hudutlarına münhasır kalmak 
üzere emniyet teşkilâtı ve bu teşkilât bulunmı-
yan yerlerde, jandarma (Polis Vazife ve salâhi
yet Kanunu ile). 

Demek ki, belediye hudutları içinde mu-
zaaf bir tanzim ve kontrol, şehirler dışında jan
darma kontrolü bugün dahi vardır. Şehir dı
şında olanları bir an için bir tarafa bıraksak bi
le, ş^hir dâhilinde iki istikametli bir kontrol 
mevcut olmasına rağmen, kazaların, aded itiba
riyle buralarda daha fazla olduğunu görmekte
yiz. Şu halde meveut kontrol bu kanunla husu

si zabıtadan bu vazife alındıktan sonra dara da 
kifayetsiz olacaktır. 

Diğer taraftan mevcudu - yevmisi kadrosun
dan münhasıran bu hizmet için hir kısım perso
nel ayırmak imkânını da düşünmek lâzımdır. 
Birçok vesilelerle zabıta kadromuzu kemiyet iti
bariyle kanunlarımızla bu teşkilâta verilmiş olan 
-esas vazifelerini dahi yapacak mikyasta olmadı
ğını biliyoruz. 

Medeni bir zabita teşkilâtı veçhesi arzeden 
polisin henüz teşkilâtını 'kuramadığı nice ilçele
rimiz vardır. 

Ve nihayet trafiğin bugün mücerret bir yo
lu açıp kapamadan ibaret olmadığını, tamamen 
bir ilim şubesi haline geldiğini de düşünürsek, 
günlük zabita mesaisine gömülmüş olan tur teş
kilâtın böyle ilmî bir işle alâkalandırılmasında-
ki mahzurlar da kendiliğinden meydana çıkar. 

Bu ana mülâhazalar karşısında kanun seme
reli bir tatbikat görmesini sağlamak ve hattâ 
daha ileri bir görüşle bugünkünden daha kötü 
durumlarla karşılaşmamak üzere bu 'kanunu 
teknik ve ilmî surette yetiştirilmiş motorlu va
sıtalarla teçhiz edilmiş bir trafik zahitasınm eli
ne tevdi etmek mecburiyeti vardır. 

Şunu da söylemek lâzımdır ki, Hükümet 
tasarısının ihtiva ettiği (Mevcut memurlarla) 
şeklindeki teklifi kanun anlayışlarımıza da uygun 
bulunmamakta ve teşriî organın dahi teşebbüs 
kabiliyetini tahdit etmektedir. Filhal her hangi 
bir zamanda bu iş için kadro vermek imkânı 
dahi, Büyük Meclis bakımından selbedilmiş 
bulunmaktadır. 

îşte yakardaki görüşler tahtında madde tas
hih edilmiş ve hattâ kurulacak Trafik zabıtası
nın çalışma prensibi dahi tesbit olunmuştur. 

Trafiğin tanzim ve kontrolunda merkeziyet 
prensibinin kabulüne âmil olan noktalar şun
lardır: 

1. Trafik kontrol ekiplerinin vasıta ve ci-
hazlariyle birlikte illere tevzi edilmesi halinde 
birbirinin imtidadı olan ve fakat ayrı iller "böl
gelerinde bulunan yollarda iki grup personel 
vasıta ve cihaz kullanılarak madde ve enerji is
rafı olacaktır. Halbuki iki veya üç il bölgesin
deki bir yol üzerinde merkezin veya bölgenin 
bir grupuım kullanmak suretiyle maksat elde 
edilebilecekti?. 

2. Trafik personeli ne kadar aynı usul ve 
sistem üzerinde yetiştirilirse yetiştirilsin fennî 
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kifayet ve hattâ tabiat itibari ile tatbikatta bâzı 
farklar olmamasına imkân yoktur. Eğer trafik 
kontrolü ve tanzimi illere bırakılırsa bir ilden 
diğerine tatbikatta bâzı farklar olabilir. Mer
kezî bir kontrolda bu farklar asgari hadde in
dirilmiştir. 

3. İller arasında vazife ve salâhiyet ihti
lâflarını da merkezî veya bolgevi bir sistemle 
bertaraf etmek mümkün olabilir, iki il hududu
na yakın bir yerdeki nizamsızlıktan dolayı ta
kip edilirken, mücavir ilin o sırada kontrolü 
altında bulunmıyan bölgesine sığınan bir vası
tayı, inkıtasız bir surette takip etmek ancak 
merkezi bir idare ile mümkün olabilir. , 

Burada, kısa da olsa işaret olunmasında 
fayda mülâhaza edilen bir nokta da memleket 
içindeki asayiş meselesidir. Kurulacak olan öz'el 
bir trafik zabıtasının asayiş üzerindeki tesirleri
ni de teemmül etmek zorundayız. Bâzı ana yol
larımız üzerinde dahi bizi üzen asayişe mü-
'essir hâdiselerin vukuunu duymaktayız. 
Polis veya jandarma muayyen bâzı pren
siplere uygun teşkilât kuruluşları ve konuşları 
dâhilinde ve daha ziyade merkezi noktalarda 
bulunmaktadır. 

Yollarımız veya yakın güzergâhları bu konuş
larını daimî murakabesi altında değildir. Bu iti
barla trafik zabıtası kurulduğu takdirde yolları
mız üzerinde de bulunacak olan zabıtamızın kötü 
maksatlı kimseler bakımından mühim önleyici 
bir unsur olacağı da şüpheden varestedir. 

Madde 8 : Hükümet tasarısındaki (Bölgfe 
teşkilâtı) tâbiri yerine işte daha mütehassıs ve 
yetkili eleman kullanmayı temin gayesiyle (Tra
fik emniyeti personelinden) tâbiri kullanılmış
tır. Keza bir belediyede fen işleri teşkilâtı bu
lunmaması ihtimali hesaba katılarak muayene ve 
sınav komisyonunun il belediyesince seçilecek bir 
uzmandan terkip olunması tercih edilmiştir. 

Madde 9 : Resim ve harçlara taallûk eden 
bu maddede tesbit edilen 25 liranın hangi müd
dete tekabül 'ettiği hususunda tasarı ve gerekçe 
metinlerinde, hiçbir sarahat bulunmadığından 
maddede (Ayda) kelimesinin bulunmasına lü
zum ve motorlu vasıta istimaline külfet teşkil 
etmemesi bakımından da bu miktarın 20 liraya 
indirilmesi faydalı görülmüş ve bu miktarın da
hi taşıtın cins1, evsafı, ticari veya gayri ticari 
işletme şekli itibarîyle tenziline imkân veril
miştir. 

( S . Sa; 

Maddede yapılan asıl ve önemli tâdil veya 
ilâve taşıtlardan alınacak resim ve harçların 
tahsis mevzuuna taallûk etmektedir. 

Hükümet teklifinde bulunmıyan bu ilâve 
trafik mevzuunda elde edilen resim ve harç ha
sılatını münhasıran trafik işlerine tahsis edil
mesini sağlamıya matuftur. 

Bu hususta malî sistemimizin tahsisi varidata 
istinat etmediği mütalâası serdedilebilirse de bu 
mütalâayı bu meselede gayrikabili kabul addet
mekteyiz. Nitekim bu mütalâa, yol kalkınma dâ
vamız mevzubahis olurken dahi kabul edilmemiş 
ve benzinden alman vergilerin yol ödeneğine inti
kali kabul edilmişti. Bugün dahi yine yol dâva
mızda sıkı sıkıya bağlı bir durumla karşılaşmış 
bulunuyoruz. Yol ve taşıt birbirlerinden ayrıl
maları mümkün olmıyan iki unsurdur. Taşıt 
yoldan istifade ettiği surette mukabilini yine yola 
ödemelidir. Binaenaleyh benzin sarfiyatı dola-
yısiyle ödemekte olduğu hisseye ilâveten plâka 
resim ve harçları ödemek suretiyle de yolun em
niyet tesislerinin yapılmasına da iştirak etmeli
dir. Fakat diğer taraftan yolda iyi bir trafik ni
zamı kurulmaz ve bu nizam kontrol altında tutul
mazsa yollarımız kısa zamanda fazla sürat, fazla 
yükleme yol sathını kazma gibi hallerle süratle 
tahvil edileceği gibi bilhassa vatandaş hayatı ve 
Millî servet itibarile de bîr maktel haline gele
bilir. 

Şu halde iyi bir yol yapmak ve yapılan yolu 
idame edip tekemmül ettirmek kadar emniyetli 
bir trafik nizamı kurmakta her türlü görüş ve 
menfaat bakımından tahakkuk ettirilmesi elzem 
hıısı^U'.rdır ki, bunda maddî külfetleri icabetti-

*rir. 
tşte yolda emniyetli bir trafik nizamını kur-

niak hizmetini, yoldan istifada edenlere tahmil et
mek suretiyle ve hasılatı nevama onlar namına 
faaliyet sari'eden yol teşkilâtı ile trafik organla
rına tahsis etmenin yerinde bîr tedbir olacağı dü
şünülmüştür. 

Nitekim Birleşik Amerika'nın 48 eyaletinde 
' dte, taşıtlardan bu suretle alınan vergi ve resim
ler münhasıran trafik emniyetini sağlıyan yol ve 
emniyet teşekküllerine tahsis edilmiş bulunmak
tadır. Hattâ bu eyaletlerden 25 inde bu gibi ge
lirlerin hiçbir suretle başka hizmetlere nakil ve 
tahsis edilemiyecekleri de hususi kanun mevzuu 
teşkil etmektedir. 
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Trafik problemimizin bir senede verdiği can 

ve mal ikayıplan Kore'de bugüne kadar verdi
ğimiz zayiatın çok üstünde olduğuna göre bu 
zayiatı önlemek üzere kurulacak trafik emniye
tini sağlıyacak organların, bağlı bulundukları 
teşekküller bütçelerine aksedecek endişelerden 
ve azaltmalardan müteessir olmaması da böyle
ce temin edilmiş olacaktır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik Em
niyeti Teşkilâtı ise yollarımızın, memleketin 
trafik bünyesine uydurulması ve gerektiğinde 
'bu bünyenin ilmî bir surette tetkik ve kontrolü 
ile ıslahı ve trafikte bulunanların1 riayete mec
bur bulunmaları hususları bildirici, ikaz edi
ci ve yol emniyetini artırıcı1 tesis, -işaret levha
sı, tartı ve gabari ölçüleri gibi fennî vasıtalar 
kullanması ve bu -vasıtalarım yollarımızın muh
telif noktalarına nakletme durumunda olması 
itibariyle bu hizmetlerini, normal bütçe mülâ
hazaları dışında ve bütçeye de bir yük teşkil 
etmeksizin idare ve idame etmesi- zarureti var
dır. 

Trafik vesilesi ile vâki zararlarıımız karşısın
da emniyetli' ve asgari zararlı bir düzen kur
mak hususunda Karayolları Genel Müdürlüğü 
Trafik Emniyeti Teşkilâtının bu mev7.ua ta
mamen tekniği hâkim kılacak bir organ oluşu, 
bu teşkilâtın da istimrar üzere ve tam ımâna-
siyle cihazlanmış olarak faaliyet göstermesini 
icabettirdiğinden onun da zabıtada olduğu üze^ 
re aynı sistemden müstefit olması lüzumlu gö
rülmüştür. 

Adlî teşkilât bakımından ise mesele tama
men kamunun hayatiyetiyle ilgili görülmüştür. 

Filhakika hususi ve ahkâma dayanan bir 
adalet teşkilâtı kurulmadığı takdirde trafik suç 
lan, diğer dâvalar arasında bugünkü seyir da
hilinde ele alınacak ve dosyaların intacı uzun 
zaman sürecek, bundan da hem otorite ve hemde 
vatandaş zarar görecektir. 

Böyle maddelerin kurulmasında da hâkim 
olan bütçe ve kadro mülâhazalarına yer verme
mek ve kanun hükümlerini en salahiyetli ve sü
ratli şekilde tatbik ettirmek üzere trafik mahke
meleri masraflarının da trafikten istifade eden 
lerden temin edilmesi zarureti duyulmuş ve ada
let bütçesine de, hâsıl olacak varidattan ödenek 
ayrılması uygun görülmüştür. 

Bugünkü tatbikata göre belediyeler ve ö*ei 
idarelerce tahsil edilmekte olan plâka, resim ve 

harçlarının hizmetle birlikte bu idarelerden alın
ması muvacehesinde belediyeler ve özel idarelerin 
gelirlerini azaltmamak ve görev olarak kendile
rine bu kanunla verilen trafik emniyeti tesisleri
ne muvazi ve ihtiyaçlarının karşılığı olarak ken
dilerine de bir hisse tefrik edilmesi mezkûr ida
relerin malî durumları ve kanunun yürütülmesi 
bakımından zaruri görülmüştür. 

Bu hükmün vaz'edilmesinde hâkim olan ana 
prensip yukardan beri izahma çalışıldığı üzere, 
memleketimizde yepyeni bir istikamet almakta 
olan trafik mevzuunun bizzat alâkadarlar tara
fından finanse edilmesi prensibine dayanmakta-
dır. . 

Mevzu hem vasıta sahiplerini hemde yoldan 
istifade eden insanları alâkadar ettiğine ve bu 
unsurların mâruz bulundukları tehlikeler ve za
rarlar çok büyük olduğuna göre bunları asgari 
hadde irca etme hususunda, her türlü endişe ve 
mülâhazalardan tecerrüt ederek tedbir almak 
lâzımgeldiği kabul edilmektedir. Bunun da sırf 
yol ve trafik mevzuunda tahsisi varidat sistemini 
uygulamakla mümkün olabileceği anlaşılmıştır. 
Bu suretle trafik bütçe mülâhazalarına tâbi olmı-
yacağı gibi Devlet organlarına tahmil edilen ye
ni mükellefiyetlerden dolayı bütçe de her hangi 
bir yük altına sokulmuş olmıyacaktır. 

Bu vaziyetler muvacehesinde 9 ncu madde
deki sistemin aksini iddia etmenin tatbikm-
da zaruret olmıyan bir nazariyeyi mücerret 
müdafaa etmekten ileri gidemiyeceği tezahür 
eder. 

Maddeye ilâve edilen diğer fıkralar, madde
nin malî mevzuatımıza uygun bir hale getiril
mesinden ibarettir. 

Madde 10 : Tahrir şekli itibariyle maddele
re (trafiğe) kelimesi ilâve edilmiştir. 

Madde 12 : Karayolları Genel Müdürlüğü
nün meskûn mahaller dışında 35 metrelik bir 
arazi şeridini istimlâke yetkili olmasına rağ
men bugün mevcut yollarımızdan mühim bir 
kısmının istimlâk edilmemiş olduğu göz önün
de tutularak ve maddeye daha geniş bir sara
hat ve tüzüğe emsal vermek maksadı ile 12 
nci madde bu şekilde tertiplenmiş ve tahdit 
edilen mesafe vatandaş lehine olarak 15 met
reye indirilmiştir. 

Madde 13 : Tasarının 5 nci maddesinin son 
fıkrası ile Karayollarına tanınmış olan tanzim 
yetkisi yüzünden bir karayolunu yapan diğer 
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r«Mftrelerr.̂ e40(Mye ve köy parasalda-! vazife ihti-
!,ıf^nii,ööieBiek .maksadı ile maddefain başına (5 
^aıei<mad<lenin ;son rfıkyasir hükmü <mahf uzkalmak 
v saatiyle) ilâ^esiıyapılmıştır. 

i) ̂ »ıdde^ 15 : Ü Maddenin 1 i nci > fıkrasındaki 
İ^Şüphe ve - tereddüde^ düşülecek veya hu husu
sa mâni olacak hareketler) b daha: vazıh bir tak-

î'Tİr şekMneAfe'ağ edilmiş ve son «fıkrada da, ya-
•t? pdMafcjtiıreösüîî htüdahalelerin trafik suçu tat

bikatına ;tâbfc tutulmalarını *temin İçin bunların 
"i b ^ y * t ^ » t ^ i t vİMâharabertaraf edilmesi 
jMkla& konmuştur. 

i Madde 16 •: 16 nci maddede zikredilen yer-
'lerm işletmeye atçılması il trafik komisyönları-

v n m :müsda«İfisHie" bağlı oldtığu cihetle bu gibi 
tesislerden birini inşa' etmek istiyenlere il trafik 
komisyonlarının müsaadesi alınmadan beledi
yelerce ruhsat verilmemesini ve mezkûr tesis
lere ait evsaf ve şartların tüzükte* âçıklanaca-

* - ĝ tö* tasrilr retmek maksadı ile madde bu şeTrilde 
*̂̂  tertiplenmiştir. 

' Maddenin'sori fıkrasına trafik §uçu tatbi-
w katına zemin hazırlamak üzere (fesnit) kelimesi 
'•* ilâve edilpıiştîr. 

* Madde jt7 : Maddenin (ç) fıkrasının, Hükü-
-» metçe teklif 'edilen-şeklinde yalnız, kağnı ve 

* şap. alabaşı*ğibi vasıtalar istisna.edilmiş bulun-
, makfadır. Halbuki son yıllarda ziraat erbabı 
.* da motorlu vâsıtalar istimaline başlamışlardır. 

Zürram kendi tarım, işlerinde kullandığı trak
tör ve. römork..'('Erftylfer). gibi tarım taşıtlarını 
da kayıt ve tescil mecburiyetinden vareste tut
mak uygun -görülmüş ve ancak bu istisnaiyet 
taşıtların karayollarinda normal ve ticari nak
liyatta bulunmamaları şartına . bağlanmıştır. 
"Aksi İıalde bunlar, da kayıt ve tescile tâbi tutu
lacaklar, kayıt ve tescilleri yapılmadıkça tra
fiğe çıkâfılamıyacaklârdır. 

MaddeHİn-"( e) fıkrasında mev«uub»his olan 
, yabancı ta^ttlaınlaKi yalnız turistlerin-yani trip-

« tik,veya gjfcnsükkrdea r geçişe kasnseler^le veya 
, 'Milletlerarası Karayolları NaftKyat Anlaşmala-
. ı uı şümulün©fg^enrve^ amh«u««Jbelgefer^le ithal 

olunan taşıtların mevzuubahisf olduğu ve bu ta-
• şıtların, bunküikullananlarm kanunlarımız kar-
: şısmda-hfliz- b»lwıacakları istisnai ve -muvakkat 
; müddetler dâhilİRde-. yabancı- -plâkalarını taşıya-
- Ailecekleri, -bul müddetlerden nsonra veya bu is
tisnai ve muVakkat müddetlerden-, datifade et-

ı t j -
Jniyenierin ^ kayıt ve; tescil mecburiyetine tâbi 
^ulunacakları anlaşılmıştır. ' 
I Keza (g) fıkrası ile' tramvay ve troleybüs-
Jerde Milletlerarası Karayolları Seyrüseferi An-

= İaşme^n^elaki^sasa'uyölarak-kayıt ve tescil mec-
*• puriyetr dışında- tutulmuştur. 

I Maddenin son fıkrasındaki (e) harfi ile fık
danın sonundaki (ve* belgeleri verilir) ^cümlesi 
lüzumsuzluklarına binaen fıkradan çıkartlmış-

vvjtır, • ' 
İ ^iMadde 20 : Maddenin baş* tarafı (verildikle
ri tarihten muteber olmak üzere . . . ) şeklinde 
bir tahrir tashihine tâbi tutulmuştur. 
I Soiı;fıkranın da''(Trafikten menolunur) su
retinde tahrirî uygun'görülmüştür. 
| -Madde 22 :: Bu maddeye «mayene ve kont
rol edilen taşıtların ne gibi bir muayeneye tâbi 

• jtutulacağı hakkında* tasarıda* bir hüküm bulun-
adığından bu husustaki -boşluğu doldurmak 

ren(tü*üğe >göre: trafiğe> salik olmıyanlar tra-
ikten menffdiMr) fıkrası-ilâve edilmiştir. 

A-yrıca: ̂ taşıt'mUftyenelerkıin teknik kifaye-
;ı olan kimseler tarafından yapılmalını ve an-
rak:fennî cmahzurü görülen taşıtların trafikten 
ilıkonulmasıriı temin maksadiyle bu maddeye 

^on-fskra ilâve edilmiştir. 
Madde-24 :' Turistlerle Milletlerarası Kara 

Nakliyatı anlaşmaları-şünıulüne' giren taşıtları 
jistihdaf eden (e) fıkrası zikrine lüzum görül
mediğinden 2 nci fıkradan çıkarılmıştır. 
| «Madde 25 : Lisansların muteber oldukları 
ı̂üddefcler,' vatandaşları da devamlı surette il tra-

: jf ik 4)ü*oiarina r gitmek' külfetinden kısmen vareste 
ı|tetoak matetadiİB;, -birer yıl artırılmıştır. 
I Ayi-ıca-lisansosürelerinin- hitamında yapılacak 
.(muameleye esas^teşkü' edecek bir kayıt tesisine lü-
jzum görülerek madde bu şekilde tertiplenmiştir. 
|' - Madde '26 ,r (c) "-fıkrasındaki ilk' tahsil yapma 
{mecburiyeti-komisyonumuzca 3 veya 5 smıflı ilk-

v|okulr olarak^kabul edibniş ve sadece, şoförlere teş-
- |mil edilereky sürücülerin yalnız • (okur yazar) ol-
jmal arı kâfi görülmüştür. 
j " .Maddenin (e) -fıkraısma (meleke sınavları) 
jvapıkrcası hususu da ilâve edilmiştir. 
I • Fühal-bir* taşıtı ve bilhassa zamanımızın, sür-
jati fazla olan-motorlu taşıtlarına kullanmak sa-
jdeee^ııazari ve amelî denemeleri başarmaya bağ-
jlı^tutulmamak iâaımdır. Zira amelî sınavlara tâ 
|bi tutulacak: :olan-şoförlerin âni hadiselere sahne 
|>lan jşehir ryollar-jnda;, denemeden evvel bu yol-
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îarda ve intizam içinde bir şoför veya sürücü 
olup olmıyacaklarını bidayeten ilmî bir tetkik
ten geçirmek lâzımdır. 

Şehir yolları, şoförlerde bâzı melekelerinde 
mevcudiyetini icabettirir ki görüş sahasına hâki
miyet, derinlik tanıma ve sürati intikal bu ıfıe-
yanda bu istikametlerde yapılacak sınavların da 
kazanılması şartının tahakkuku, trafik emniyeti 
bakımından lüzumlu görülmüştür. 

Ceza Kanununda yazılı (yol kesme, ırza geç
me, kadın kaçırma, hırsızlık, dolandırıcılık, em
niyeti suiistimal, uyuşturucu maddeler kullan
mak ve fuhşa teşvik ve vasıta olmak veya ka
çakçılık) suçlarından biri ile mahkûm olmuş 
olanların şoför ve sürücülük yapmaları mahzur
lu olacağı düşünülerek bu fıkra ilâve edilmiştir. 

Aynı maddenin eski (f) yeni (g) fıkrasında 
parmak izi almanın lisans verilme zamanına 
taliki uygun görülmüştür. 

Madde 28 : Bu madde vatandaş hukukunun 
sıyaneti ve tatbikatta karşılaşılabümesi melhuz 
her hangi bir suiistimali önlemek maksadı ile 
bu şekilde tertiplenmiştir. 

Madde 29 : Sağdan gitme veya götürma ara
sındaki mâna farkı itibariyle hayvanlar ve hay
van sürüleri için ayrı bir fıkra yapılması uy
gun görülmüştür bu suretle sürüleri sevk ve 
idare edenlerin şahsan yolun sağından gitme
leri kâfi gelmiyecek, sürülerini de yolun sağ 
yarısında şevke mecbur olacaklardır. 

Madde 31 : Bu maddede ileri sürülen içki 
alma keyfiyetinin; ancak trafik emniyeti bakı
mından tehlikeli olacak alkol miktarlarına inhi
sar etmesi ve bu durumun da tüzükte belirtilecek 
esaslara uygun fennî muayene derecceleri ile tes-
bitini temin maksadı ile madde bu şekilde ter
tiplenmiştir. 

Madde 33 : Sürat tahditlerini tecavüz halle
rinde .şahsi ve indî mütalâalara yer vermemek 
maksadı ile, süratin fennî ve teknik vasıtalar
la tesbitine lüzum görülmüş ve maddeye son fıkra 
ilâve edilmiştir. 

Madde 35 : Maddenin 2 nci fıkrasında ya
pılan (meskûn mahaller dışında) ilâvesiyle şe
hirlerde alman klakson yasağı kararlarına bir 
tatbik sahası temin edilmiştir. 

Madde 36 : Hükümet tasarısındaki yazılı 
şekle nazaran sapış işaretlerinin münhasıran so
la sapış halinde verileceği gibi bir tahrir şekli 
görülmektedir. Gayemiz, her türlü emniyet ted

birlerini ittihaz etmek ve Milletlerarası Kara
yolları Seyrüsefer anlaşmalarında kabul edildi
ği öğrenilen esaslara uygun bir metin meydana 
getirmek olduğuna göre sapış işareti verilmesi 
mecburiyeti maddenin başına getirilmek suretiy
le sağa ve sola sapış hallerine şâmil bir mecbu
riyet olarak ifade' edilmiştir. 

Madde 37 : Maddedeki (Yön) tâbiri cihet 
mânasına da gelebileceğinden bunun (istikame
tinde) okrak tebdili uygun görülmüştür. 

Maddenin (e) fıkrasına, muhtemel bir sol
dan geçiş olmak üzere (veya vazife icabı yolun 
solunda durmoığ olan geçiş üstünlüğünü haiz) 
ilâvesi yapılmıştır. Ve böylece solda faraza yan
gın musluğu önünde durmuş olan bir itfaiye 
otomobilinin sağından geçme halinin sue olması 
önlenmiştir. 

(d) fıkrası olarak ilâve ise geçiş emniyetini 
sağlamaya matuftur. 
- Madde 38 : Maddenin (c) fıkrasındaki (re-

füjü) kelimesi yabancı bir ıstılah olmak itiba
riyle Türkçe bir tâbir aranmış ve trafik terim
lerine de bir unsur ilâve etmiş olmak üzere 
(ada) tâbiri kabul edilmiştir. Tasarıda geçen 
diğer (refüj) tâbirlerinde de bu ilâve, yapılmış
tı*. 

Madde 41 : Mad/denin, duruşların ana kaide
sine taallûk eden 1 nci fıkrasında usulü tahrir 
bakımından bir düzeltme yapılmıştır. 2 nci fık
rada da trafik lisanımıza girmiş olan (park edil
meleri) tâbirine yer verilmiştir. 

(j) ve (k) fıkralarındaki 15 metrelik mesafe
ler, tanı bir emniyet temini bakımından gayri-
kâfi görüldüğünden bunlar 25 metreye çıkarıl
mıştır. 

(n) fıkrasının sonuna mânanın anlaşılması 
için (fazlasının) kelimesi ilâve edilmiştir. 

(o) fıkrasında (veya park yapmayı) ilâvesi 
yapılmıştır. 

Madde 42 : Karşılaşma hallerinin muhtelif 
şekillerini ihata edebilm-ek üzere maddeye (her 
türlü) tâbiri ilâve edilmiş ve far huzmelerinin 
öne eğilmesi tertibatını ihtiva etmiyen taşıt ve
ya Özel araçlarda (kısa hizmetli farlar) m isti
mali de derpiş edilmiştir. 

Maddenin son* fıkrası geçiş emniyetini sağ
lamak üzere görüş kabiliyetini azaltan yakıp 
söndürme 'kifayetini menetmeye matuf bir ilâve 
olup milleterarası tatbikata da uygun bulun
maktadır. 

( S. Sayısı : 252 ) 
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Macİde 4â : (Dşında) tâbiri (üstünde) tâbiri 

ile değiştirilmiş ve maddenin sureti tahriri tadil 
edilerek, yolcu veya tehlikeli maddeler yükle
mede riayet olunacak hususların tüzükle belirti
leceğine işaretle bu hususlara aykırı hareketle
rin yasak olduğu tebarüı ettirilmiş ve keza yeni 
bir etüd ile bu gibi hallerde indirme ve duru
mun tesbit olunması ile suç takibatına başlan
ması imkân dâhiline konmuştur. Maddenin ye
niden tedvin edilen son fıkrası indirme üzerine 
hâsıl olabilecek üçüncü şahıslara ait tazminat 
haklarına halel gelmemesini temine matuftur. 

Madde 45 : Maddeye (Banketler) tâbiri ilâ
ve edilmekle beraber, refüj kelimesinin türkçe 
karşılığı da 'eklenmiştir. 

Madde 47 : (Karayolu) tâbiri (karayolları) 
olarak değiştirilmiş ve ayrıca (trafiği sekteye 
uğratacak veya tehlikeye düşürecek) gösteri
ler dahi izin şümulüne alınmıştır. Bu ilâvenin 
maksadı trafik emniyetini- İrer ne suretle olur
sa olsun sarsacak hallere mâni olmaktan iba-' 
rettir. 

Madde 51 : Tasarıda mevcut sigortanın, 
taşıtların kendilerine vâki zarar ve ziyanı kar
şılamaya matuf, bir sigortadan ziyade üçüncü 
şahısların lehine vaz 'edilen malî sorumluluğa 
taallûk ettiğini tavzih edebilmek ve ileride za
rar görenlerin maddi ve mânevi zararlarının 
karşılanmasını münakaşa mevzuundan çıkarmak 
üzere maddeye (taşıtın içinde ve dışında) tâ
biri ilâve olunmuş ve birinci fıkranın son kıs
mındaki (mecburdurlar), yerine (icra ettirirler) 
tâbirinin konması uygun görülmüştür. 

Bu maddenin, Hükümetçe hazırlanan şeklin
deki son fıkrası Devlet taşıtlarını sigorta ak
dine bağlamak mecburiyetini ref''etmektedir. 
Komisyonumuz böyle bir istisnaiyeti tecviz 
etmemekte olduğundan, bu fıkray>. tasandan 
çıkarmıştır. Filhakika malî sorumluluk sigorta
sında iki gaye görülmektedir: 

1. Zarar gören şahısların zararlarını sürat 
ve emniyetle karşılamak, 

2. Zarar yapan taşıtın sahibini tediye ka
biliyeti bakımından takviye etmek. 

Taşıtlarının yaptıkları zararların telâfisi ba
kımından Devletin hali acizde olması düşünüle
mez. Eğer tasarıdaki hükmün asıl mucip sebebi 
tediye kabiliyetini artırmak olsa idi, Hükü
met tasarısına iştirak etmek tamamen yerinde 

olurdu. Halbuki, biz, malı sorumluluk sigorta-
smm ana gayesinin daha ziyade, vâki zararın 
mümkün mertebe süratle önlenmesi istikame
tinde olduğunu görmekte ve kabul etmekteyiz. 
Malî usullerimiz itibariyle, Devlet Hazinesinde 
zararı fazlası ile karşılıyacak para olmakla be
raber, bir hüküm ve karar olmadıkça bu para
dan sarfiyatta bulunmaya imkân yoktur. Bu 
takdirde ise bazen yıllarca uzıyan bu hüküm ve 
kararın istihsaline kadar zararlı şahsın zararı 
karşılanmamış ve belki de netice itibariyle, 
zamanında karşılanmamış olduğundan dolayı 
daha mühim zararların da meydana gelmesine 
vesile verilmiş olacaktır. Malî sorumluluk si
gortası mecburiyetine tâbi bulunduğu takdirde 
Devletin ne miktar bir prim ödiyeceği ile bir 
hüküm ve karara müsteniden ödenmiş bulunan 
bir meblâğın miktarlarını mukayese etmek hu
susunda, rakkamla ifade edilmiş cetvellere mâ
lik bulunmamaktayız. Ancak maddenin birinci 
fıkrasında grup sigortasının da makbul olacağı 
derpiş edildiğine göre, prim miktarının, muhte
mel tazminat miktarına göre ayarlanmasının 
daima mümkün olduğu ve bu hususlara Devle
tini de 55 nci maddeye göre bir fon tesis edebi
leceği anlaşılmış, nihayet Devletin fert dışında 
ve bilhassa malî mevzularda imtiyazlı bir var
lık halinde mütalâa edilmesine mahal olmadığı
na kaani bulunduğundan, Devleti de, kendi ta
şıtlarının hukuki sahibi olarak malî sigortaya 
tâbi tutması lüzumu kabul edilmiştir. 

Madde 52 : Taşıtların cinslerine göre yaptı
rılacak malî sorumluluk sigortası, miktarları
nın tüzükte belirtilmesi aygun görülmiyerek 
asgari hadlerinin bu kanuna bağlı bir cetvel ilej 
gösterilmesi uygun görülmüştür. Ekli cetvel
de her nakil vasıtasının manevra kabiliyeti de
re eesi ve içinde bulunabilecek eşhas veya yük 
miktarı ve bir kaza ika ettiği takdirde söbep 
olacağı zararın muhtemel derecesi düşünülerek 
malî sorumluluk sigortası miktarlarının asgari 
hadleri hesaplanmıştır; mamafih bu rakkamla-
rın katı olduğu iddia edilemez. Zira icrasına 
teşebbüs olunan bâzı incelemeler sonunda bu 
mmtakaları mükellef vatandaşlara ne gibi bir 
yük Jahmil edeceği tebarüz edecek ve asıl rakam
lar ozaman tesbit edilecektir. 

Asgari mmtakalarm tesbitinde muhtemel za
rarların karşılanması nispetiyle sigorta primle
rinin mükelleflere bir yük olmaması ve sigortaya 
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bir temayül doğurması mevzuları karşılıklı şekil
de mn vazelendirilmek. lâzımgelecektir. i 

Diğer taraftan sigorta mevzuatımıza göre^ 
ödemelerle azalan miktarları esasen otomatik su
rette haddi lây ıkına iblâğ edilmekte oldufuanla, 
şıldığından son fıkra maddeden çıkarılmıştır. 

Madde 54 • r Malî sorumluluk sigortası sözleş
menin talik, tecdit veya devir keyfiyeti gerekli 
tedbir alınmak üzere ilgili trafik bürösuBa ihba
rına kadar geçen zamanda o, taşıtın sigortasız 
kalmamasını ve yapacağı zararların karşılanma
sını teminat altında bulundurmak maksadiyle bu .• 
gibi hallerin trafik bürosunca tebellûğuna kadar 
sigortanın devam üzere olduğunu sağlıyacak ye
ni bir fıkra ilâvesi lüzumlu görülmüştür. 

Madde 55 : Bu maddenin birinci fıkrası ferdî 
teşebbüse yer verilmesine istinat etmekte olup 
tamamiyle şayanı kabuldür. Ancak; sigorta mec
buriyetiyle mükellef olan vatandaşlar arasında 
bir ticari nakliyat işletmesi kurmuş olanların ve 
hattâ bizzat şoför ve sürücülerin menfaatlerini 
de gözetmek ve lüzumu halinde ilgili kimselerin 
kuracakları teminat sandıkları veya fonlar vası-
tasiyle de malî sorumluluklarını tahtı temine al
maları imkânını düşünmekte fayda mülâhaza 
edilmiş bu sebeple ikinci bir fıkra tedvin edile
rek bu imkân da sağlanmıştır. 

Kanaatimizce bu imkân diğer tarafdan da si
gorta şirketlerini teyakkuza davet edecek, sigor
ta ettiren aleyhine prim yükselmelerine bir fren 
ve bu mevzuda sigortacıların tatbikına yeltene
cekleri temerrüt ve zecri tedbirlere de bir mâni 
teşkil edecektir. 

Madde 56, 57 : Komisyonumuz bu maddeler
de tesbit edilmiş olan para cezalarının asgari 
ve âzami hadlerini fazla görerek- metinde yazılı 
olduğu şekilde indirme yapmış ve ayrıca 57. mad
dedeki bâzı suçların müeyyidesini hafifletmek 
suretiyle 56. maddeye aktarmıştır* 

57 nci maddenin (ç) bendi müeyyide bakı
mından. Türk Ceza Kanununun 392 inci mad
desiyle muvazi bir hale getirilmiştir. 

Madde 58 : Bu maddenin (b) ve (c) bent
leri tavzihen tesbit edilmiş, lisansın muvakka
ten geri alınma müddetleri azaltılmış ve metne 
ilâve edilmiş olan (ç) bendi gereğinfce 26 acı 
maddenin (f) bendinde yazılı-suçlardan biriyle 
mahkûmiyet • halinde dahi şoför ve < sürücü li
sansının geri alınmasına mahkemece ayrıca ka
rar verilmesi esası kabul edilmiştir.. 

Madde 59 : Hükümetçe hazırİaımn iasarkwifr 
tekerrüründen bahis olaüi bu maddesi umumi 
ceza prensiplerimizle kabili telif1 görülmemek-» 
tedir. Zira; bu maddenin tatbiki halinde muta-
akıp tekerrürler üzerinde hükmolunaeak olan 
cezanın o, suça tertip edikniş olan cezanın âza--
mi haddim aşacstgı gÖTÜlmü^ ve bu sebeple ta
sarı maddesi tamamen çıkarılarak bunun yeri ' 
ne trafik mahkemelerinin kurulmasına mütaal'-
hk yeni bir madde tedvin edilmiş ve madde 
(Kovuşturma ve yargılama) başlığının altına 
nakledilmiştir. 

Hükümet tasaramda trafik'suçlarının umu
mi mahkemelerde rüyet ve intaeı prensip olarak 
kabul edilmiş ve tasarının gerekçesinde: bu nevi 
suçların ileri memleketlerde olduğu gibi özel 
mahkemelerde görülmesi suretiyle ihtisasa yer 
verilmesi lüzumu belirtilmişse de, bâzı mülâha* 
zalarla yeni mahkemeler kurulmasından çeki-
nilmiş ve trafik suçlarına, mevcut sulh ceza 
m ct-hkem elerinde bakılması «sası, vaz 'olunmuştur. 

Komisyonumuz yeni mahkemeler kurulması* . 
• na, mütaallik Hükümetçe serdolunan. temenni

nin ehemmiyetine kanaat getirmiş ve aynı za
manda bu kanunun hayatiyetini, ve uygulama 
kabiliyetini sağlama amaciyle bu.nevi dâvala
rın mevcut sulh ceza .mahkemelerinde, rüyet ve 
intacının maksada uygun olamıyaeağı ve. ayrı
ca umumi mahkemelerdeki iş hacmini da ..göz 
önünde tutarak tek yargıçlı trafik mahkemele
ri kurulmasını zaruri görmüştür. 

Adalet Bakanlığınca lüzum görülen illerde 
yeni kadrolar ihdası suretiyle kurulacak, tek 
yargıçlı trafik mahkemelerinde vazife alacak 
yargıç memur ve hizmetlilerin aylık, ödenek ve 
ücretleriyle bina, mefruşat Âe sair ihtiyaçlar 
için gerekli tahsisat tasarının 9 ncu maddesin-
daki -tertipten karşılanacağı cihetle umumi mu
vazene bakımından Mâliyeye hiçbir külfet tah
mil edilmemiş olacaktır. 

Madde 60 : Hürriyeti tahdit eezalariyle şo
för ve sürücülük lisanslarının daimî 'olarak 
geri alınmaları cezalarının- mahtkelmeleree ^ke-
sin olarak > tâyini •- vatandaş hak- ^ e hürriyeti 
ve ayrıca adalette, aranılan teminatla kabili 
telif görülmediğind'en bu husus umumi* hü
kümlere kırakalmiş, ancak hafi^ıpara cezasına * 
veya lisa>«sı% - < muvatfekat olarak ><g&tk> alııttosasik 
na dair mahkemelerce ısdar olacak .^kararın 
kesin ı tol&rak* k a M ü "uygımı +igö*öln*üffeür,• 
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fturuilroksau derpiş »dilen trafik mahferıele-

rfeıe muvaztKriolarak yapılan işsimavtashHıleiriıı-
dea başka yeniden illa^ıedâfeâ sonuncu fıkra 
ile trafik suçlaraamtı^t«adaşl»rm'.ceaai durum
larına müessir olmamasını teminen tekerrür ve 
içtima kaidelerinin dışlında »tutulmasını sağlı-
jFast bir hüküm tesis •edilmiş ve bu kanunun 
tatbikatında tekerrILr müessesesinin han#k*esa- A 
sa, iftinat edeceği gösterilmiştir. Bu kanunda
k i tekerrür tâbirinden maksat hüküm kesin-
İ€$tiktfcft'-sonra; yeni bir trafik suçunun işlen
mesidir ki bu suretle ilk defa hükmolunan ce
zanın infaz edilmiş olup olmaması tekerrür hü-
Mmlerinin tatbikında bir rol oynaımıyacaktır^; 

Ayrıca (aksi, sabit olüneayajkadaE ilgililer-: 
ee düzenlenecek ; tu;ta^kılai3» muteber olması) 
ş©k#îtde. maddeye «yapılan biır,-ilâve ile.trafik 
emnljietiai sağlajıeı personelin .sıklık mahke
melerde şahitlik ede/ek; (Vazifeleri başından, ay
rılmamalın temin edilmiştir* 

Madde 61 : Tasarıda, mücerret. tutanak ta-. 
rihi, nazarı jtibare a^ıniimştıv Halbuki suçlu du-
ramda bulunan bir şoftir veya sürücünün..böyle 
bir tutanaktan malûmattar , olmaması hali de 
mevjzuubahis olabileceğinden , vatandaş huku-
ktcnım. siyaneti .bakımından (tutanağın ilgiliye 
verildiği veya tebliğ edildiği veya ıttılaına ulaş
tığı) cümlesi kullaniilmışfaır., % 

Ayrıca vatandaş..,.lehine.,bir dolaylık olmak 
üzere Hükümet tasarısında T, gün.olarak »ös-
teriâen mühlet, 10 j^üne çıkarılmıştır. 

Madde 62 .: Hükümetçe teklif edilen .tasarı
daki bu. madde hükmü, geçici A vucü maddeye 
nakledilerek buraya-, , taşıt şoför. ve sürücüle
rinin hangi nispette trafik .emniyetini ihlâl 
ettiklerini ımazbui tâbirlere.istinat, ettirmeye 
yarıyan yeni bir hüjküm ilâve edilmiştir. 

Bu suretle hem şoför, ve sürücülerin ellerin
deki lisanslarına bakıîafak hem. de merkezdeki 
sicillerine müracaat suretiyle bu gibi eşhasın # 
trafilCbakımındaâ. hakikî'.şahsîyetlerini müşa
hede etmek mümkün olacaktır.. 

Mâddç 64": BüTka ı̂una müstenit tüzüğün ha
zırlanmasında, trafiğin; bünjreşi ve mahiyeti 
itibariyle Ulaştırma, Ekoîlpmi ve Ticaret ve 
Adalet bakanlıklarının yakın ilgileri görüldü
ğünden maddeye bu" bakanlıklar da ithal edil
miştir. 

a-1 
GJeçici-imadde İ : Bu maddede zikredUen te-

îsleıfini; ıslahr-meya»» kaldırılması bir uzaman mev
zuu jılduğundari 41 &traf ik komisyonlarının du-
rumıjı tetkik ederek ilgiliye bir mehil Vermesi 
esası; kabul edilerek ona göre değiştirilerek 
tanzim edilmiştir. 

Gjeçici madde 4 : Trafik mahkemelerinin ku-
rubajteiftf i zamana bâğlı% olduğundan bu gaye
nin $lde edilmesine intizaren, trafik suçları
nın, jsulh ceza mahkemelerinin tercih -̂ ejîBM«dâ-
hilinjde bakmaları uygun görülmüştür^ •= 

I^adde 66 : 9 ncu maddede ileifr. •sürüldüğü 
veçhile yol emniyetini yoldan' istifade -edeıüei 
re finanse ettirmek, prensibine uygun olarak 
ve esasen bugünkü . tatbikata göçe hizmeti gö
ren idarelerce tahsil edilmekte olan ve bu ka-
nun^ göre âmme, ..para cezası .karakterini taşı
m a n jnezkûr cezaların bu.kanunla, ihdas edil
miş plan hizmetleri takabbül edecek olan idare
lere'tahsisi trafik emniyetinin, sağlanması ba
kımından zaruri ve 9 ncu maddede ileıf «ürü 
len prensiplerin tabiî bir neticesi olarak mü
talâa edilmiş ve 66 ricı madde yeniden bu şekit-
de tanzim edilmiştir. 

ijtadde 67 : (Hükümet tasarısı madde 66) 
Günjderî güne. artmakta olan trafik kazaları 
ve brı kazaların sebebiyet verdiği can ve mal 
kayıjpları muvacehesinde trafik emniyetinin en 
kısa; lâı* zamanda '• teessüsü zaruri görülerek ka-
nunfin heyeti umumiyesiyle yayımından altı "ay 
sonıja yürürlüğe girmesi uygun görülmüştür. 
Bayındırlık Kö: Balkanı Söfcü 

' Niğde Kcffiya 
A. Doğanay . II. Ölğnlen 

Kâtip; % - '"" 
i Kastamonu Antalya 
H. Tc>sımoğhr A.ToMş 

İmzada brulunamadf 
Balıkesir Çaöakkale MJz l i 

EyBuBaMoğU' B. 'EnÛstün - B.'Akşİt 
i Denizli Erzincan 
: E. Şahin Z.So^lu ,. 

îrajzada bulunamadı 
Gazianteb Gasaanteb 

C. SGÛ S.Kıftmd 
Giresun Girefrun 

25 ve 28=nci maddelere muhalifini HSBtmtf-
A. Tüfekcioğlu 
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Kars 
Bahadır 

Kayseri 
E. Develioğlu 

imzada bulunamadı 

Rize funcela 
M. F. Mete ff. Aydın 

Zonguldak 
A. R. înceaUmdaroğlu 

Geçici komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Geçici Komisyon 

Esas No. 1/242 
Karar No. 2 

20 .VI .1952 

Yüksek BaşkanHığa 

Kamutayın 21 . I . 1952 tarih ve 74 ncü Bir
leşiminde kurulmasına karar verilen Geçici Ko
misyonda, Karayolları Trafik Kanunu tasarısı 
otı beş birleşiminde incelenerek karara varıldı: 

Netice : 
Komisyonumuzda Trafik Kanunu tasarısının 

gerek ana prensipleri ve gerekle maddeleıi üze
rinde ileri sürülen fikirleri hulâsa olarak, müm
kün olduğu kadar sıhhatle bu gerekçede akset
tirmeyi muvafık'bulduk. 

Evvelâ, Hükümet tasarısının iyi hazırlanmış 
olduğunu ve Bayındırlık Komisyonu tarafın
dan bu tasarı üzerinde su komisyonu ve komis
yon olarak iyi çalışılmış bulunduğunu müşahe
de ettik. 

Mevzuun ehemmiyeti : 
Bu mevzuun ehemmiyeti Bvükümet ve Bayın

dırlık Komisyonu tasarısında lâyikıyle ifade 
edilmiştir. Etele Karayollarının neşrettiği (1951 
yılı trafik kazaları) isimli broşürün tetkiki; 
memleketin hallinde çok geciktiğimiz bir ana dâ
vası karşısında olduğumuzu açık olarak göster
mektedir. 

Bu kanunda ana prensip olarak : 
a) Trafik suçlarına ait cezaların istisnasız 

olarak mahkemeler tarafından verileceği, 
b) Trafiğin tanzim ve kontrolü, motorlu 

vasıtalarla teçhiz edilmiş bulunan trafik zabıtası 
tarafından yapılacağı, 

e) Teknik muayene ve kontrolların, trafik 
emniyeti teçhizatının temin, tesis ve idamesinin 
Karay ollar* Genel Müdürlüğü tarafından ya
pılacağı. 

Kabul şdilmiştrr. 
Bu sebeple bu üç daireye icabeden tahsisat 

ve kadro verilmedikçe bu kanun yürüyemfiz. Yi
ne bu sebepledir ki, Hükümete, tasarının geçici 
5 nci maddesiyle 1 Kasım 1952 ye kadar bil 
kadro ve teşkilât kanunlarını Yüksek Meclise 
sunmak vazifesi tahmil edilmiştir. 

Kısaca şu noktayı da kaydetmek isteriz ki, 
Hükümetin bu kanunu tatbik vadisindeki hazır
lıkları hayli ilerlemiştir. Bu arada KaraoUarı 
Genel Müdürlüğü, karayollarında kullanılacak 
işaret levha ve cihazlarını imal edecek fabrika
nın malzemesiyle teknik, muayene ve tartı ci
hazlarını ; Amerikan teknik yardımından isti
fade ederek memleketimize getirmiş ve fabri
kayı kurmak üzere bulunmuştur. 

Emniyet Genel Müdürlüğü, trafik zabıta
sını yetiştirecek Türk mütehassıslarını vaktinde 
Amerika'ya göndermiş, tahsil ve tetkiklerini 
ikmal ettirmiş bulunmaktadır. Memlekete dön
müş olan bu mütehassıslar diğer mütaaddit ec
nebi mütehassısların nezareti altında trafik za
bıtasını yetiştirmeye hazırlanmaktadırlar. 

Binaenaleyh, trafik kanunu, ile bu kanunun 
tatbikim sağlıyacak. teşkilât, kanunları ne ka
dar erken meriyet mevkiine, girerse o kadar 
fazla can ve mal kurtarılmış olur, 

• Bir s'ene zarfında trafik kazalarından dola
yı uğradığımız can kaybı Kore'de şimdiye ka
dar verdiğimiz şehit miktarından fazla olduğu 
düşünülebilirse bu azamet ye. ehemmiyeti der
hal anlaşılır. Mütehassıslar; memleketimizde 
iyi işliyebilen bir trafik ... kanunu tatbik edil
diği takdirde ilk adımda bu kayıpların % 80 ni-
nin önüne geçilebileceğini temin ediyorlar. 

Şu noktayı da esefle arzetmek mecburiyetin
deyiz ki, memleketimiz dünyada bu meseleyi 
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hailetmemiş bulunan nâdir milletler arasında
dır. Komşularımız Suriye, î rak ve îraiı 'bu dâ
vayı çoktan halletmiş bulunmaktadırlar. 

Filhakika bizde bu hizmet şimdiye kadar 
şehirler dâhilinde belediyeler tarafından nok
san ve kusurlu olarak görülmekte ise de (1951 yılı 
trafik kazaları broşüründe göreceğimiz veçhile 
verilen can ve mal kaybının % 7 5 inden fazlası 
şehir dışı yollarda vâki olmakta ve bu yollarda 
hiçbir kontrol mevcut bulunmamaktadır. 

Hulâsa bu dâvanın halli için henüz ilk adı
mı yeni atmaya hazırlanmaktayız. 

Tasarının esasları ve maddeleri : 
Birinci bölüm kanunun mevzuunu ve bu ka

nunda geçen ıstihlahların tarifini beyan eder. 
Bu kanunun mevzuu olan (trafiğin) tarifi

nin birinci maddeye alınmasında fayda görül-. . 
müştür. g 

Geçiş üstünlüğünü haiz olan taşıtların bu 
kanundaki hükümlerden . yalnız sürat, geçme 
ve durmaya ait olanlarına tâbi olmadığını gös-, 
teren Hükümet ve Bayındırlık Komisyonu tasa-
rılarındaki 2 nci maddenin,, bizim tasarımızın 
birinci maddesine bir fıkra olarak eklenmesi 
münasip görülmüştür. 

. Teşkilât,, vazife ve salâhiyetleri gösteren 
2 nci bölüm gerek Hükümet ve gerekse Bayın-. 
dirlik Komisyonu tasarılarındaki tertip tar-
ziyle muvafık görülmemiştir. 

Çünkü bu kanunun tatbiki ile vazifelendiril 
len teşkilâtın ilk madde ile tasrih edilmesi ica-
bederken mezkûr tasarılarda, istişari mahiyeti 
haiz olan (merkez trafik komisyonu) nu tarif 
eden madde ile bölüme başlanmıştır. 

Halbuki tasarımızda ikinci bölümün ilk mad
desi bu kanunun tatbiki için genel zaJbıtayı vazi
felendirmiş ve (a), Ob) ve (c) bentlerindeki 
hükümlerle bu iş için emniyet Genel Müdürlü
ğünde kurulacak teşkilâtın esasları gösteril
miştir; 

Trafiğin tanzim ve kontrolünü yapacak olan 
bölge ve il trafik zabıtları arasındaki münase-

' betleri tüzüğe bırakmamızın sebebi illerimizin 
trafik itibariye birbirinden' pek farklı vaziyet 
göstermesindendir. 

4 ncü madde ile bu kanunun karayollarına 
tahmil ettiği vazifeyi ifa etmek üzere karayol-

} lârında kurulacak olan (Trafik Emniyeti) teşki
lâtını açıkladıktan sonra <bu teşkilâtta çalışa

cak teknisiyenlerle trafik zabıtasının yapacak
ları iş birliğinin esaslarını tesbit etmeyi yine 
tjizüğe bırakmış bulunuyoruz. Çünkü bâzı hal
lerde trafik zabıtasının teknisiyenlere ve diğer 
biazı hallerde ise, teknisiyenlerin trafik zabıta
sına yardımcı olması gerekmektedir. 
r 5 nci maddede (ilgili zabıta amirliğine) tâbi

ri, ' yerine, daha umıfmi -olarak (ilgili zabıtaya) 
tabiri konmuştur. 
! 6 neı madde ile kurulması derpiş edilen (Mer

kez Trafik Komisyonu) mun vazife ve salâhiyeti 
gösterildikten başka toplanma yeri olarak içi
mleri Bakanliğı seçilmiş bu komisyonun çalışma 
tjarzmın -tesbiti tüzüğe bırakılmıştır Merkez Tra-
ijik Komisyonu, memleketin her türlü trafik me
sleklerinin halli için en yüksek istişari bir kurul 
qlarak düşünülmüştür. 
I 7. nci madde ile kurulması derpiş edilen (İl 
t rafik Komisyonu) nun vazifeleri gösterilmiş-
1jir. 
j 9 ncu maddenin (a) bendine iltibasa mahal 
terilmenlesi için (bir defaya mahsus olmak üze-
ıfe) tâbiri konmuştur. 

Aynı maddenin (c) bendinde (dört taksitten. 
4§ağı olmamak üzere) tâbiri yerine asıl maksadı 
İfade eUmek üzere (yılda dört taksitten aşağı ol-
ıbamak üzere) tâbiri konmuştur. 

' j" Aynı maddenin (ö) bendinde Bayındırlık 
^omisyonunea derpiş edilen tahsisi varidat pren
sibinin ; karayoliyle beraber inkişaf edecek olan 
trafiğin emniyetini daha kolayca sağlıyacağı dü
şünülmüş ise de geçici 5 nci maddedeki kadro 
jeşkilât kanunlarını bir an evvel Yüksek Meclise 
Sunmak vazifesi Hükümete verilerek, malî esas
larımıza da daha uygun bir yol tutulması tercih 
$dilmlş ve tahsisi varidat prensibinden vazgeçil
miştir. 
\ Bayındırlık Komisyonu tasarısının (d)' ben
cinde özel idarelere ayrılan % 10 his»e aynen bı
rakılmış ve fakat belediyelere ayrılan hisse % 20 
den % 25 e çıkarılmıştır. 
! Evvelâ bu iki idareye hisse tefrikinin lüzu-
jnuna işaret edelim : 
I Bu iki idare kendi kanunlarına göre evvelce 
almakta oldukları plâka ve lisans vergileriyle 
tahsil etmekte oldukları trafik cezalan hasılatın-
jlan bu kanunla mahrum edilmişlerdir. 

Komisyonumuz, il özel idareleri ile belediye
lerden alman külfet ve geliri karşılaştırmış ve bu 
idarelere yukârdaki nispetlerde tefrik yapıldığı 
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^aCcüz^bi î^a^lm^ 
'Me^in'^günden-güne.^^almasi 'kaa^ııMa Mtrkaç 
<**serte sohr# geflrd^mttlezayifr'bir *»ti§ kaydedile

ceği 4tetoaatinei varmıştır. 
Diğer 4;afftftahs bit; tasarı ile iltözeU idameleri 

il v^elfan4rı3aM-'-t^b«rJBâiyele^v^l^dS-4ı«dntlan 
- t ç i n ^ k i d e v l e t yollara' ile ><fe»na^iltisak'eden 

yollar haricinde kalan diğer -yöllirdaki trafik 
işaret=levha ve cihazlarının teı*ıjnyiteçhiz- ve ida
mesini ken di»üzerler ine^maMaö^lari Bu hu-
ım&:hız-'külfet^ohnâkla befcaber* l>1r '^elkivda da 

•*. ##fiği£- kontrol ' ve murakabesi-jfctne-gfeiıel za-
•bıtayâ^bıpakılmıçtıri' ($eşicî K^ıafeyon 'tasarısı 
madde 18 ve madde 7). 

(d > Mehdinin? *•• maksadı mevzuatımıza uygun 
olarak temin edebüme&4çin ' j^ l ty$ekl i4Akar 
yakıttan ahnan > Yol Vergisi*--Kanunu) ndaki 
şekle intibak ettirilmiştir. 

Yol emniyeti ve trafik tesislerini gösteren 
ü ç ü n c ü l ü m ü n : 

v ' 13 l rilâ^ıtfâddesinin müzakeresinde, > karayol
ları istihlâk yetkisinin dışinda^ ve yalun iki ta-
ffrfindft' 15 e r metfcel ik şerit halinde vatandaşın 

•istediği- tesisleri yapmak için karayollarından 
feuhsatiftbBaya mecbur bırakılmasiını* ıMlkiyet 
haklariyle kabili $elif olmadığı^Heri sürülmüş 
ve bugünkü kanunla karakollarının - istimlâk 

- yetkisinin 3& metre -olduğu ^ mütalâa edilerek 
• bundan fazlasına lüzum kalmıyaeağı iddia edil
mişse- de; vasat arızalı b i r arâfcideMmİâ•» vfci hafir 
şev etekleriyle yandaki su hendeğdnin kapad ı 
ğı5 saha hesaplanınca 35 metrelik M r istimlâkin 
ancak 10 ila 15 metrelik-bir yol şeridinin tesisi
ne -mü^it ' öldtığu goiHirtEiüştür. ' W& masen va
tandaşın 15 Metrelik şerit"dâiıilMeki zirai in
tifa hakkına dokunulmadığı anlaşılmıştır; Mad-

1-dede iıjHşası^karay^Harmını rwk«ıat4na^bağlı bı-
VakıîaTr-tesislerini bilhassa k&y«afe|isve ilenemeç-
lerde'usulüne uygu»-yapıln4aâığîi1;8fedîfde tra
fik emniyeti hususundabüyük tfejilikelee' doğu-

--- raeaği ı daj mütâlâa "edilerek* M k ü m ipka edil-
miştir. 

•»Bu majddeye ^maksadı tavzih i ç i n (yolun her 
•- itiı .t'ai^ftnda) ibarasi^ eklenmiştir* Ve İra -tesis-
' l e re r y ^ u n ^temeline* «arar -vermesi •»*> ihtimaline 
• binaen4 (su arkları)- ilâve" edilmiştir. _ 

15•> nci * maJddede Bayındırlık /Komisyonu ta
sarısındaki' fbu ikamınla ?yei^ilİH^ıımıış olan-

-1 a*-dışında her «hangi'bîpokakanti veyaşahıs ta-

? >*a&»4an:) ibaresiÎ b« anadde ile ktmulanj yajsaği 
yetkili;anakaraive.>şalpaiar tarafından siayat 
edilmiyebileceği zehabını Msıi »ttj^inden. ve lü-
2imisin görüldüğünden sıkarı hnıştır. 

i 16i nci maddede (meskûn < mahaller) ibaresi 
yerine (belediyensaanrları) ^ibaresi koûttBîfitur. 
:Beledi|^st olmıyan) bucak ve köylerdeki vaziye* 

; t i 12.»(d tnaiddeniâikarşılıyiüfiağı düşüiîülmüstür. 
Bu> madde>. ile ;k> belediye sınırları > dâhilinde 

yapılması ilntrafiknkamisy©nunun müsaadesine 
«bağlı* ola» tesİBlerfiçinr veritecek ruhsatın bele

diyece verilmesin lüaomu^ belirtilmiştir./ Çünkü 
kanunu gereğince belediye sınırları dâhilinde 

r yapılacak her türlü inşaata ruhsat verecek ma-
. kam belediyedir. 

Hülâsa belediye evvelâ bu gibi tesisleri şek
li ve plânları üzerinde il trafik komisyonu ile 
anlaşmaya varır! Vatandaş her türlü inşaat için 

* bir tek merci tanımış olur. i ş te bu niadde ilâve 
ettiğimiz (Belediyece. mahalli ~ il trafik komis
yonundan) ibaresi bu maksadı«kar§ılamak için
dir. 

Yine bu maddede "lüzumlu "fıkra, ayırmaları 
yapılmıştır. 

17 nci maddenin (c) bendinde (Motorsuz) 
kelimesi ilâve edilerek köylü vatandaşların ara
baları kayıt ve tescil: külfetinin harieînde bıra
kılmıştır. 

Tranvay ve t roleybüslerhvhususi şirketler 
tarafından da işletilebileceği* düşünülerek ka
yıt ve tescil lüaum^na kanaat getirilmiş ve (g) 
bendi ^kaldırılmıştır. 

120 nci maddedeki- ntuvakkat permi ve plâ
kaların muteber olduğu müddetin' *15 günden 
30 güne* ̂ ıkarıhnası uygun görülmüştür. 

' 24 ncü maddede kanun tekniğine : uymak 
için^B«:kaıromın) kelimesi i lâve edilmiştir. 

17;nci maddeden (g)> bendk çıkarılmış. ol
duğundan bu masddedeki ımütenazır hüküm de 
çıkaralmıştır. 

25 nci maddede maksadı tavzih için.." i(Aynı 
müddetle muteberîolmaküaere,) iba;resi ilâve 
edilmîştir ve cümle i ona göre düzeltilmiştir. 

26 net maddede; özel Usansın diğer lisanslar
dı ;m bir farkı olmadığı, mütalâa edilerek özel li
sans alacaklar içm fazla.şartlı ihtivaredeh bent 
kaldınlmiftır. 

^ Aynı.jyn^BBddeder' sürücülerin yol işaretlerini 
iânkmaları v̂eü okumaları İtianmu-ve tü^üarkiye'de 
ilk ytansüin -rneeburi »olduğitr mütalâası >üeın sü-

K S^BayısM 252) 



rülmüşse de vatandaşa tahmil edeceği külfet 
bakımından sürücülerden talep edilen okur ya
zar olmak şartı kaldırılmıştır. 

Yine bu maddede yeniden lisans verilmesi 
için evvelce lisans muvakkat olarak geri alın
mış ise bu müddetin dolmasını beklemenin ta
biî olduğu için kanunda zikri lüzumsuz görül
müştür. 

Bayındırlık Komisyonu tasarısında bu mad
deye (f) bendi olarak eklenen hüküm; hukuk 
prensiplerine nazaran cezasını çekmiş bir va
tandaşın, yeni bir ceza, mahiyetinde olan mes
lek ve sanatının icrasından menetmek demek 
olduğunu ve bunun doğru olmıyacağını ileri 
sürenler olmuşsa da profesyonel .şoförlüğün bir 
âmme hizmeti karakteri taşıdığı ve bu şoförle
re şehir içinde ve dışında her an vatandaşın 

malı, canı ve ırzı emanet edildiği için bunların 
yüz kızartıcı suçlarla mahkûm olmamış bulun
malarının şart olduğu üzerinde * durulmuştur. 
Bilhassa şoförler cemiyetlerinin mümessilleri 
bu nokta üzerinde ehemmiyetle durmuşlardır; 
ahlâkan mütereddi olan şoförlerin gayet cüz 'î 
bir ekalliyet teşkil ettiğini, fakat bunların bü
tün şoförlerin ismini kirlettiğini ve halk ara
sında kendilerine tezyif makamında (Şoför mil
leti) ismini verdiklerini acı bir lisanla anla
tarak Türkiye'de mevcut yekûn vasıtalar ade
dinin beş altı misli profesyonel şoför mevcut 
olduğunu ve bu vaziyet karşısında bunların 
arasında cüz'î miktarda bulunan mütereddi ah
lâklı şoförlerin ayıklanmasının diğer vatandaş
lar ve bizzat şoförler için hayırlı olacağını be
yan etmişlerdir. 

Komisyonumuzda bu bende (Meslek ve sa
natın icrası müddeti içinde) kaydı konularak 
daha evvelce böyle bir suçtan mahkûm olup fa
kat şoförlüğü esnasında yüz kızartıcı bir suç 
işlememiş olan şoförlerin vaziyeti korunmuş ol
du. 

Aynı maddenin son fıkrasında şoför ve sü
rücülerin lisans verilirken parmak izlerinin 
alınacağı hükmü; memleketimizde yalnız müc
rimlerin parmak izlerinin alınması dolayısiyle 
bazılarınca doğru bulunmamıştır. Ve fakat par
mak izinin hüviyet tesbiti için en iyi usul oldu
ğu, eşkal tarifi veya fotoğrafın ekseriya hüvi
yet tesbitine (Bilhassa uzun senelerden sonra) 
kifayet etmediği, ve diğer medeni memleketler
de meselâ Amerika'da şoförlük lisansı alacak 
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jıer vatandaşın parmak izinin alındığı beyan 
£dilmiş ve bu şekilde lisans numuneleri görül
müş ve neticede parmak izinin alınmasının fay
dalı olduğu mülâhaza edilerek hüküm ipka edil
miştir. 
" 28 nci maddenin müzakeresinde; şoför ve 
sürücü lisanslarının devrî olarak iki üç senede 
bir vizeye tâbi tutulması karşısında, bu madde 
ile ayrıca idari makamlara şoförleri her an iş
lerinden menedebilecek bir salâhiyet vermenin 
doğru olmıyacağı ileri sürülmüştür. Fakat bu 
kanunun ruh ve mânasının kaza yapana ceza 
vermekten ziyade kazaları önlemeye matuf 
olduğunu bir şoförün iki üç sene zarfında gözle
rinde, diğer uzuvlarında, asabında hattâ akli va
ziyetinde şoförlüğe mâni arızalar peyda olabile
ceği ve bu vaziyette olan bir şoföre, lisansının 
Vizesi zamanına kadar meslekîni icra ettirmenin 
doğru olmıyacağı düşünülmüştür. Diğer taraf
tan şoför; muayene ve sınava yalnız bir memu
run kararı ile sevkedilmiyerek bu hususta il tra
fik komisyonu kararının alınması şartı mevcut 
olduğundan vatandaşı izaç edecek bir vaziyetin 
Husulü imkânsız görülmüş ve hüküm ipka edil-
ıhiştîr. 
' 31 nci maddenin müzakeresinde (trafiği teh- • 

İlkeye düşürecek kadar içki almak) keyfiyetinin 
4asıl tesbit edileceği sorulmuş ve bu maddenin 
keyfi harekete müsait olduğu üzerinde durul
muştur. 

Fakat kazaların en büyük sebeplerinden bi
risinin sarhoş olarak araba kullanmak olduğu 
ve sarhoşluğa sebebiyet veren, kandaki alkol 
derecesinin tesbiti için hastaneye gitmenin şart 
almadığı başka memleketlerde olduğu gibi basit 
bir balon şeklindeki bir cihaza üflemekle bu 
tiesbitin teknik olarak yapılabileceği düşünül-
ıtıüş ve maddenin hükmü ipka edilmiştir. 
i 33 ncü maddede taşıtların süratlerini tâyin 

Ve tesbit edecek makam ve şahıslar zikredile
rek keyfi muamele ihtimali önlenmiştir. 
! Hükümet ve Bayındırlık Komisyonu tasarı

larında .47 nci maddede miting mânasına gele-. 
bjilecek olan (gösteri) lerin yapılması il trafik 
komisyonunun iznine bağlı bulunmaktadır. 

Bu hüküm öemiyetler Kanununa aykırı ol
duğundan maddeden çıkarılmıştır. •• 
' 49 ncu maddede Hükümet tasarısına (müm

kün olan en) ibaresi ilâve edilmiştir. 
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8 rici bölümdeki malî mesuliyet sigortası

nın mucip sebepleri Bayındırlık Komisyonu ge
rekçesinde uzun uzadıya tafsil •edilmiştir. 

Devlet taşıtları için malî mesuliyet sigortası 
veya fonu teşkil edilmediğini düşünürsek hükme 
müstenit ilâm alındığı takdirde dahi evvelâ ilâ
mın alınıp daireye tebliğ edildiği seneden bir 
sene sonra bütçeye konmaktadır. Yani vatan
daş hakkı en aşağı bir sene sonra tediye edil
mektedir. Devlet malljarma haciz vaz'edilme
diğinden mahkeme ilâmı elinde olan vatandaş; 
dairesi tarafından faslına tahsisat konmadıkça, 
beklemekten başka bir şey yapamamaktadır. 

Komisyonumuzda fon tahsis edilmeksizin 
Devlet taşıtlarının başkalarına verdikleri za
rarları malî mesuliyet sigortası esaslarına göre 
tediyesini derpiş eden madde teklif edilmiş ve 
dairelerin hükme bağlı borçlar faslında para 
olmadığı hallerde vatandaşa tediye yapılabil
mesi için 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nunun 48 nci maddesine bir bent ilâvesinin 
bu vaziyeti karşılayacağı ileri sürülmüştür, 

Yapılan incelemelerde memleketin muhtelif 
yerlerinde ve muhtelif dairelerin taşıtlarının 
başkalarına ika edeceği zararların ödenmesi için 
o sene bütçesine para konmadığından bu öde
neklerin her biri için Maliye Bakanlığından 
izin almanın muameleyi pek fazla uzatacağın
dan kabili tatbik olmadığı kanaatine varılmış
tır. Kaldı ki hususi bir kanunla diğer bir ka
nunun bir maddesine bent ilâvesi için teklif 
yapmak şekle ve usule uygun görülmemiştir. 

Devlet dairelerinin taşıtlarının mâlî mesuli
yet sigortasını karşılayacak şekilde fon veya 
fonlar tesisi Hazine için büyük bir külfet yük-
lemiyeceği ve her hangi bir bankada açılacak 
bir kaç yüz bin liralık bir fon bu maksadı temin 
edeceği mütalâa edilmiştir. 

Diğer taraftan tasarımızın 55 nci maddesinde 
zikr ve tafsil edilen dairelerin bir çoğunun bir 
fon tesisine lüzum göstermiyecek kadar az ara
bası vardır. Meselâ birkaç araba için o daireyi 
mutlaka fon tesisine mecbur etmemek üzere bu 
daireleri arabalarını sigorta şirketlerine sigorta 
ettirmekte veya bu hususa dair bir fon tesisinde 
serbest bırakmış bulunuyoruz. 

'Kanun tasarısının 9 ncu bölümü ceza ve ta
kibata ait hükümleri ihtiva etmektedir. 

Bu bahiste Hükümet ve Bayındırlık Komis
yonu tasarılarının ana prensibi; idari olarak 

hiçbir cezanın verilmemesi ve bütün cezaların 
mahkemelerce verilmesidir. 

Komisyonumuzda şimdiye - «kadar belediye
lerce idari olarak verilen onbinlerce para ceza
sının mahkemelere intikal etmesi halinde bu ka
nunun i'şliyemiyeceği mahkemede neticenin uzun 
zaman sonra alınacağı aşikâr olduğundan ce
zanın tesir vasfını kaybedeceği için hafif para 
cezalarının yine idari olarak verilmesinin ka
nunun işlemesi bakımından lüzumu ileri sürül
müştür. Halbuki idari cezalardan vatandaşın 
çok müşteki olduğu re bu hususu temin eden 
1608 sayılı Belediye Kanununun antidemokratik 
olduğu düşünülerek idari ceza prensibi redde
dilmiş ve tasarılardaki ana prensip kabul edil
miştir. 

Diğer taraftan 61 nci madde mucibince 56 
ncı maddedeki hafif para cezalarının asgari 
haddini on gün içinde merciine yatıran vatan
daşlar hakkında kanuni takibat yapılmıyacağı-
na dair olan hükmün, mahkemelerin yükünü 
hafifleteci ve hiçbir vatandaşın böyle hafif 
para cezaları için mahkemeye gitmek istemeyişi 
mütalâa edilmiştir. 

Buna karşı Türk hâkimlerinin ceza verirken 
ekseriya asgari had dâhilinde kalmayı tercih 
ettikleri hatırlatılmış ve binaenaleyh mahkeme
ce verilecek para cezası miktar itibariyle pek 
f arketmiyecek olduktan sonra vatandaşın para 
cezasını mümkün olduğu kadar geç vermeyi 
tercih • edeceği iddia edilmiş ve bilhassa bu ha
fif para cezaları için mahkemede duruşma mec
buriyeti olmadığından netice itibariyle vatan
daş mahkemeye gitmek külfetinden de amde 
kalacak ve tasarının 6il nci maddesi işleyemiye-
rek bütün yükün mahkemelere kalacağı ileri sü
rülmüştür. 

Bu hususta diğer memleket mevzuatı tetkik 
edilerek bu memleketlerde böyle hafif para ce
zalarını istilzam eden trafik suçlarını işliyenle-
re cezaları ıbir tutanakla bildirmekte olduğu ve 
fakat cezayı haksız bularak mahkemeye müra
caat edenlerin kabahatli oldukları' tebeyyün et
tiği takdirde ödiyecekleri ceza tutanakta bildi
rilen miktarın iki üç misli bulunmakta olduğu 
görülmüştür. 

Bu esası tasarıda temin için 56 ncı madde
deki hafif para cezalarının asgari hadlerinin bir 
buçuk veya iki misline iblâğ ederek, diğer ta
raftan 61 nci madde hükmünü (56 ncı madde-
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de yazıla W ü par£- oe^aİarısııü, asgari hadleri
nin üçte ikisini veya- . y atasın^ merciine on gün 
zarfında ödiyenler hakkında kanuni takibat ya
pılmaz) şekünc|ft&. değ^tiren* bir teklif komis
yonumuza yapılmıştır. Bu vaziyette vatandaşın 
vereceği para cezasının değinmemekte olduğu 
ve kendisini hakhı baiaaa^ ma&keme yolunun 
açık olduğu hatırlatılarak bu hükmün vatan
daşta hak mefhumu kökleştireceği ileri sürül-
m$gi&& 

Neticede oya konan bu teklif komisyonumuz
da ekseriyetle reddedilerek Bayındırlık Ko
misyonu tasarısındaki hüküm aynen ipka edil
miştir. 

9 ncu bölümde 56 ve 57 nci maddeler suç 
derecesi ile verilen cezanın teadülü ve insicamı 
bakımından yeniden bir tetkika tâbi tutularak 
bâzı, bentlerindeki hükümlerin yerleri değiştiril
miştir. 

Bu meyanda 56 nci maddenin (b) bendinde 
(tüzükte belirtilecek diğer mükellefiyetleri ye
rine getirçniyenlerle ve sair yasaklara aykırı ha
reket edenler) ibaresi; tüzük hükümlerine göre 
ceza. verHmesü Jcatjil olmadığandan, kaldırılmıştır. 

Ba^andırlıkı Komisyonu tasarısının 59 ncu 
maddesi trafik, mahkemeleri hâkimlerinin ay
lık ödeneklerinin tahsisi'- varidat esasına göse 
düşüj«QdüiÜ! ve kaBndsyo»umuzea> bu prensip 
kaldırıldığı için. bu madde yeni şekle intibak 
ettirilmişti;* 

Gâi neü maddece tüzüğü, hazırîıyacak balsam 
l*klro< araşma alâkası itibariyle Sağlık ve Sos-. 
yat Yardıma. Bakanlığa. ilâre^ edilmiştir. 

Geeiei birinci maddedeki' • (sarada>) kelimesi 
tavzih maksadiyle (tarihte) kelimesi ile değiş*. 

tiıtiİmiştir. Tahsisi/ varidat, esası» kaldırıldığı için 
bd kanunun yürüyebilmesi; Adalet Bakanlığı, 
Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları teşki
lâtına ilâvesiı ieabedeBu kadrotov gösterir teş
kilât kanunları çıkmasına bağlıdır. 

Bu itibarla geçici bir madde ile Hükümete 
İKasım 1952 ye kadar.-btt» teşkilâtın kanunla

rımı Meclise getirmek vazifesi verilmiştir. 
Bayındırlık Komisyonu tasarısının 66 nci 

tukldesi kaldırılarak cezatan tahsili 6 nci 
maddesinin (d) bendine; konmaşteır* 

Bayındırlık Komisyonu tasarısının 67 nci 
maddesindeki yürürlük tarihi teşkilât kanun-
laknın neşrinden 6 ay sonra olarak tesbit edil
miştir. 

Çünki bilvesile yukarda arzettiğimiz gibi 
Tıjafik Kanununun işliyebilmesi; geçici 5 nei 
maddede zikredilen teşkilât kanunlarının Meç-
lisjce kabulüne bağlıdır. 

Tasarının maddelerinin tümü komisyonca oy 
binliği ile kabul olunmuştur. Kamutaya, arzoltm-
mik üzere yüksek başkanlığa sunulur. 
Seçici Ko. Başkanı 

Gacaöteb 
8. Kuramel-

Kâtip 
Edirne 

MH Ençmm^ 
Erzincan 

Sözcü 
Gaztaaieki 

C. San, 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Karayolları Trafik Kanunu 

Birinci bölüm 
Genel hükümler 

MADDE 1. — Karayolunda trafik bu kanun 
hükümlerine tâbidir. 

MADDE 2. — Geçiş üstünlüğünü haiz bulun
dukları tüzükte belirtilecek olan taşıtlar bu ka
nunda yazılı hız, egçme ve durma tahditlerine 
tâbi değildirler. 

MADDE 3. — Bu kanunun uygulanmasında: 
A) Trafik: Yayaların taşıtların, özel araç 

ve hayvanların karayolu üzerindeki hareketle
ridir 

B) Karayolu: Trafik için umumun fayda-,, 
lanmasına açık olan arazi şerididir. 

C) Taşıt: Karayolunda insan, hayvan veya 
eşya taşımaya yarıyan araçlardır. 

Ç) özel araç: Orman, tarım, endüstri, 
millî savunma veya bayındırlık gibi hizmetler
de kullanılan her çeşit teknik araçlardır. 

D) Şoför: Motorlu taşıtları ve özel araçları 
sevk ve idare eden veya bunları kontrolü altın
da bulunduran kimsedir. 

E) Sürücü: Motorsuz taşıtları, özel araçla
rı ve hayvanları sevk ve idare eden veya bun
ları kontrolü altında bulunduran kimsedir. 

(S. Say: 

BAYINDIRLIK KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

i:JIi 

Karayolları Trafik Kanunu 

Birinci Bölüm 
MADDE 1. — Hükümet teklifi aynen kabul 

edilmiştir. 

MADDE 2. — Vazife halinde bulunan zabı
ta, itfaiye, imdadı sıhhiye ve emsali gibi geçiş 
üstünlüğünü haiz bulundukları tüzükle belirti
lecek olan taşıtlar bu kanunda yazılı sürat 
geçme ve durma tahditlerine *âbi değildirler. 

MADDE 3. — Bu kanunun uygulanmasında: 
A) Trafik, yayaların, taşıtların özel araç 

ve hayvanların karayolu üzerindeki hal ve,ha
reketleridir. 

B) Karayolu : Trafik için umumun fayda
lanmasına açık olan arazi şerididir. 

C). Taşıt : Karayolunda, insan, hayvan ve
ya eşya taşımaya yarayan araçlardır. Bunlar
dan makine kuvveti ile karayollarında hareket * 
edenlere motorlu taşıt insan veya-hayvan gü
cüyle hareket ettirilenlere de motörsü?: taşıt de
nir. 

Ç) özel araç : Orman, tarım, endüstri, mil
lî savunma ve bayındırlık gibi hizmetlerde kul
lanılan ve karayollarında insan, hayvan veya 
eşya nakliyatında kullanılmayan her çeşit tek
nik araçlardır. 

D) Şoför : Motorlu taştıları veya özel araç
ları sevk ve idare eden veya bunları kontrolü 
altında bulunduran kimsedir. 

E) Sürücü : Motorsuz taşıtları, motorsuz 
özel araçları veya hayvanları sevk ve idare 
eden veya bunları kontrolü altmda bulunduran 
kimsedir. 
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GEÇÎCÎ KOMİSYONUN DEÖÎŞTÖtfŞÎ I 

KarayoUan Trafik Kanun tasarısı 

Birinci Bölüm 

MADDE 1. — Karayollarında trafik (yaya
ların, taşıtların, özel araç ve hayvanların hal ve 
hareketleri) bu kanun hükümlerine tâbidir. 

Ancak vazife halinde bulunan zaibita, itfai
ye, imdadı sıhhi ve emsali gibi geçiş üstünlüğü
nü haiz bulundukları tüzükte belirtilecek olan 
taşıtlar bu kanunda yazılı sürat, geçme ye dur
ma tahditlerine tâbi değildir. 

MADDE 2. — Bu kanunun tatbikatında : 
a) Karayolu : Trafik için umumun fayda

lanmasına açık olan arazi şerididir. 
b) Taşıt : Karayolunda insan, hayvan ve

ya eşya taşımaya yarıyan vasıtalardır. Bunlar
dan makine kuvveti ile karayollarında hareket 
edenlere motorlu taşıt, insan veya hayvan gü
cü ile hareket ettirilenlere de motorsuz taşıt 
ödenir. 

c) • özel araç ••: Orman, Tarım, Endüstri, 
Millî Savunma ve Bayındırlık gibi hizmetlerde 
kullanılan ve karayollarında insan, hayvan 've
ya nakliyatında kullamlmıyan her çeşit teknik 
vasıtalardır. 

ç) Şoför : Motorlu taşıtları .veya özel araç
ları sevk ve idare eden veya bunları kontrolü 
altında bulunduran kimselerdir. 

d) Sürücü : Motorsuz taşıtları veya hay
vanları sevk ve idare eden veya bunları kontro
lü altında bulunduran kimsedir. 

(», Sayı* 
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tkinci bölüm İkinci Bölüm 

Kuruluş, görev ve yeihi Kuruluş görev ve yetki 

. MADDE 4. — Bu kanun hükümlerinin uygu
lanmasından doğacak meseleleri inceliyerek ge
rekli telkin ve tavsiyelerde bulunmak üzere Ada
let, Millî Savunma, İçişleri, Millî Eğitim, Ba
yındırlık ve Ulaştırma bakanlıkları temsilcile
rinden mürekkep bir (Merkez Trafik Komisyonu) 
kurulur, 

MADDE 5. — Bu kanunda ve bu kanuna da
yanılarak çıkarılacak tüzükte yazılı hükümleri 
mahallî icap ve ihtiyaçlara göre dtizenliyerek 
trafik emniyetini Bağlıyacak kararlar almak üze
re illerde valinin veya tevkil edeceği zatın baş
kanlığında; belediyeler, emniyet, millî eğitim, 
bayındırlık, ve mevcut diğer meslekî kurumlar 
temsilcilerinden mürekkep* (îl Trafik Komisyo
nu) kurulur. 

Belediye hududları dâhilinden geçen Devlet 
yolları ve bu yollara iltisak eden diğer yollarda 
trafik emniyetinin tanzimi Karayolları Genel 
Müdürlüğüne aittir. 

MADDE 6. — Bu kanuna ve bu kanuna da
yanılarak çıkarılapak tüzük hükümlerine göre 
trafiği tanzim ve murakabe etmek genel zabıta
nın görevlerindendir. 

İçişleri Bakanlığı, özel zabıtayı da görevlen
dirmeye yetkilidir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü mühendisle
riyle üniformalı yol bakım personeli, bu kanun 
ve tüzüğü hükümlerine aykırı gördükleri hare
ketleri bir tutanakla tesbit ve gereği yapılmak 
üzere en yakm zabıta âmirine tevdi edebilirler. 

MADDE 7. — Trafiği tanzim ve kontrol et
mek, kayıt ve tescili mecburi kılınmış olan ta-

MADDE 4. — Bu4 kamın.hükümlerinin uy
gulanmasından doğacak meseleleri inceliyerek 
gerekli telkin ve tavsiyelerde bulunmak üzere 
Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Millî Eğitim, 
Bayındırlık, Ulaştırma, Ekonomi.ve Ticaret Ba
kanlıkları ile varsa Türkiye Şoförler Federas
yonundan birer temsilciden mürekkep bir (Mer
kep, Trafik Komisyonu) kurulur. Teknik Üni- . 
versite trafik kürsüsü.temsilcisi bu komisyonun 
tabiî i üyesidir. 

I (Merkez Trafik Komisyonu), nun çaljşmalâ* 
I rma esas teşkil edecek bilgileri toplıyarak bu 

hususta gerekli teknik etüdleri yapmak ve bu 
kanunun Karayolları Genel Müdürlüğüne tah
mil ettiği görevleri ifa etmek üzere bu teşki
lât merkezinde bir (Trafik emniyeti fen heye
ti) kurulur. 

MADDB 5. -^ Bu -s kanunda? ve bj* kanuna 
dayanılarak- çıkarılacak tüzükte yazjh hüküm
leri mahallî icap <ve ihtiyaçlara;. göre düzenlik 
yerek trafik emniyetini sağhyacak kararlar 
almak- üzere illerde? valinin veya^ tevkil ede-

I ceği; zâtin başkanlığında belediyeler, emniyet, 
] millî; eğitim^ bayındırlık ve> meveut-diğe» il

gili meslekî kurumlar temsilcilerinden mü
rekkep (İl trafik komisyonu) kurulur. 

Belediye hudutları dâhilinden geçen Dev
let* yollan ve* bu; yoUara iltisakeden diğer' yol
larda" trafik emniyetmin, tanzim^ Kare#seAla£b 
GeaeLî Müdürlüğüne aittir. 

MADDE 6. — Bu, kanuna, ve bu kanuna da
yanılarak çıkarılacak tüzük hükümlerine göre 
trafiği tanzim ve mjrrakabe etmek genel zabıta
nın görevlerindendir. Karayolları Genelu müdür
lüğü, trafik emniyeti teşkilâtına bağlı mühen-' 
dis, teknisiyen ve tartı kontrol" ekipleri bu ka
nun ve tüzüğünün hükümlerine aykırı gördük
leri hareketleri bir tutanakla tesbis ve gereği 
yapılmak üzere en yakın ilgili zabıta amirliği
ne tebliğ ederler. 

MADDE 7. — Trafiği tanzim ve murakabe 
[ etmek ve bu kanunla tüzüğünde yazılı suçlar 
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MADRE 3. — Bu Kanun ve tüzüğii hufcüm-
lerini taitbik etmek genel zabıtanın vaztfeîerin-
dendir. . 

Bu maksatla : 
a) Bmniy*et Genel Müdürlüğünde gerekli 

(>tra|ik emniyeti, şubesi). teşkilâtı kurulur 
b) i l emniyet müdürlüklerinde "birer (Tra

fik Bürosu) kurulur. 
c) Emniyet Genel Müdürlüğü .karayolları 

üzerindeki trafiğin tânzim ve jkontrolünü teşkil 
edeceği bölge ,ve il trafik.. zâ/bttası vasıtası*ile 
yapar. 

Bölge trafik zabitası ile il tr^ik-zabıtaj^nın 
çalışma tarzlar ve aralarındaki iş birliğinin 
esasları bu kanunun tüzüğünde belirtilir, 

MADDE 4. — Bu kanun ve tüzüğünün Ka
rayolları Genel Müdürlüğüne tahmil ettiği va
zifeleri yapmak üzere Karayolları Genel Mü
dürlüğünde (Trafik Emniyeti Şubesi) kurulur. 

Karayolları Genel Müdürlüğü trafik emni
yeti şubesi teknisiyenleri ile trafik zabıtasının 
birlikte çalışma tarz ve şartları tüzükte belir
tilir. ... 

^MA®©E S, — Kiarayıâları^öfâSelsaiildüriöğü 
t-raiik emniyeti şubesi ^teşkilatındaki müheıldis 
ve 14ekııisiy«n4*rle tartı ikontrol cMprlemneteki 
t«kfti6iy€Sfıler bu kanun ve tüssüğu hükümlerine 
arteri göfiükleri-»Tisusları Jrir zabıtla Aeibit 
ederek gereği yapılmak üzere an yakın ilgili 
izabttaya >*evdi s«depl»r. 

MABBB 6. — İçişlerr Bakaniığjöda; Adalet, 
Millî Savunma, Millî Eğitim, Bayındırlık, Eko-

f 
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şıtların trafiğe çıkarılmasına ve şoför ve sürücü
lere lisans verilmesine mütaallik işlemleri yap
mak üzere mevcut memurlardan; her il Emni
yet Müdürlüğünde bir Trafik Bürosu ve bu iş
leri merkezîleştirmek üzere de Emniyet Genel 
Müdürlüğünde yine mevcut memurlardan Mer
kez Trafik Şubesi kurulur. 

MADDE 8. -— Merkez Trafik Komisyonunun 
tâyin edeceği illerde, Emniyet Müdürünün ve
ya tevkil edeceği zatın başkanlığında Karayol
ları Bölge Teşkilâtı temsilcilerinden ve il bele
diyesi fen işleri uzmanlariyle mevcut ilgili mes
lek kurumları tarafından gönderilecek birer 
üyeden ve bir meslek erbabından müteşekkil 
(Muayene ve Sınav Komisyonu) kurulur. 

Komisyonların teşekkül ve-çalışma tarzına 
ve komisyonlara dâhil üyelerden memur olmı-
yanlara verilecek huzur haklarına mütaallik hü
kümler tüzükte belirtilir. 

MADDE 9. — Bu kanun gereğince yapılacak 
taşıt kayıt ve tescili ve lisans verilmesi işlemle-

Bft. K. 

ve suçlular hakkında gerekli işlemleri yap
mak kayıt ve tescili mecburi kılınmış taşıtla
rın trafiğe çıkarılmasına, şoför ve sürücüle
re lisans verilmesine mütaallik işlemleri yap
mak. üzere, il emniyet müdürlüklerinde bir 
(Trafik bürosu) kurulur. 

Yukardaki işlemler Emniyet GPenel Müdür
lüğünde kurulacak (Trafik şubesinde) merkez-
leştirilir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü, karayolları ü-
zerindeki trafik murakabesinin teşkil edeceği 
merkez ve bölge trafik zabıtası vasıtası ile ifa 
eder. Birinci fıkrada yazılı işlemler için iller 
arasında yapılacak iş birliği merkez veya böl
ge emrindeki trafik polisi ekiplerinin çalışma 
tarzları ve il polisi ile olan münasebetleri tü
zükte belirtilir. 

MADDE 8. — Merkez trafik komisyonu
nun tâyin edeceği illerde emniyet müdürü ve
ya tevkil edeceği zatın başkanlığında, Karayol
ları Genel Müdürlüğü Trafik Emniyet persone
linden ve il belediyesince seçilecek bir uzman
la mevcut ilgili meslek kurumları tarafından 
gönderilecek birer üyeden ve bir meslek erba
bından müteşekkil (muayene ve sınav komisyo
nu) kurulur. 

Komisyonların teşekkül ve çalışma tarzına 
ve komisyonlara dâhil üyelerden memur ol-
mıyanlara verilecek huzur haklarına mütaal
lik hükümler tüzükte belirtilir. 

MADDE 9. — 
A) Bu kanun gereğince yapılacak kayıt ve 
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nomi ve Ticaret, Ulaştırma, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlıklarının temsilcileri ile varsa 
Türkiye Şoförler federasyonu temsilcisinden I 
müteşekkil bir (Merkez Trafik Komisyonu) ku
rulur. 

Teknik Üniversite trafik kürsüsü temsilcisi 
bu komisyonun tabiî üyesidir. 

Merkez trafik komisyonu bu kanun .ve tü
züğünün tatbik ve' tâdiline ait her türlü mev
zu ve meseleleri tetkik ederek gereken telkin 
ve tavsiyelerde bulunur. 

Bu komisyonun çalışma tarzı tüzükte belir
tilir. 

MADDE 7. — Bu kanun ve tüzüğündeki hü
kümleri mahallî icap ve ihtiyaçlara göre tan- ı 
zim ederek trafik emniyetini sağlıyacak karar
lar almak üzere illerde valinin veya tevkil ede
ceği zatın başkanlığında; Belediye, Emniyet, 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve mevcut diğer ilgi
li meslekî kurumların birer temsilcisinden mü
rekkep il trafik komisyonu kurulur. 

Belediye hudutları dâhilinden geçen Devlet 
yolları ile bu yollara iltisak eden diğer yollar
da trafik emniyeti tesislerinin ve işletmesinin 
temin ve tanzimi Karayolları Genel Müdürlü
ğüne aittir. 

MADDE 8. — Merkez Trafik Komisyonunun 
tâyin edeceği illerde emniyet müdürü veya tev
kil edeceği zatın başkanlığında Karayolları Ge
nel Müdürlüğü trafik emniyeti teknlsiyenlerin-
den ve il belediyesince seçilecek bir uzmanla 
mevcut ilgili meslek kurumları taraffmdan gön
derilecek birer üyeden ve bir meslek erbabın
dan müteşekkil (Muayene ve sınav komisyonu) 
kurulur. ı 

Komisyonların teşekkül ve çalışma tarzına 
ve komisyonlara dâhil üyelerden memur olmı-
yanlara verilecek huzur haklarına mütaallik 
hükümler tüzükte belirtilir. 

MADDE 9. — 
a) Bu kanun geseğince yapılacak kayıt ve 
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ri için alınacak tek çeşit resim ve vergilerin inik- tescilleri ile şoför ve sürücülere verilecek lisans 
tan 25 lirayı geçmemek üzere tüzükte belirtilir. karşılığı olarak yılda 2 lirayı geçmemek üzere 

harç alınır. 
B) Adlarına taşıt kayıt ve tescil edilmiş 

gerçek ve tüzel kişilerden ayda 20 lirayı geçme
mek üzere trafik resmi alınır. 

C) Taşıtlann cins ve evsafı ve ticari veya 
gayriticari işletme şekillerine göre A ve B fık- * 
ralanndaki hadler dahilinde alınacak harç ve 
resimlerinin miktarlan ile bu harç ve resimlerin 
ödenme şekilleri 4 taksitten aşağı olmamak üzere 
tüzükte belirtilir. 

D) Bu harç ve resimler bütçeye varidat ka
yıt olmakla beraber % 5 i Adalet Bakanlığı Büt
çesinde açılacak (Trafik mahkemeleri) faslına, 
% 20 si İçişleri Bakanlığınca son nüfus sayı
mında tesbit olunan belediye sınırları dahilinde
ki nüfus yekûnlarına göre belediyelere ve %10 u 
her ilin son nüfus yekûnlanna göre iller özel ida
relerine tevzi edilmek üzere İller Bankasında ih
das edilecek (Trafik fonlanna) % 35 i Emniyet 
Genel Müdürlüğü Bütçesinde açılacak (Trafik 
emniyeti teşkilâtı) faslına ve % 30 da Karayol-
lan Genel Müdürlüğü Bütçesinde açılacak (Tra
fik emniyeti) faslına ödenek kayıt ve tahsis olu
nur. 

E) Zamanında ödenmiyen harç ve resimler 
% 10 fazlasiyle ve Tahsili Emval Kanunu hü
kümlerine göre tahsil olunur. 

F) Tebliğ, tahakkuk, itiraz, temyiz, zaman 
aşımı ve sair müddetlerinin hesabı cezalar, mad
di hatalann düzeltilmesi işlemleri hakkında 5432 
sayılı Vergi Usul Kanunu ile ek ve tadillerinin 
hükümleri uygulanır. 

G) Yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan 
elçilik ve konsoloslukları ile elçi, maslahatgüzar 
ve konsoloslarının (Fahri konsoloslar hariç) 
ve o devletin uyrukluğunda bulunan elçilik ve 
konsolosluk memurlarına ve resmî bir ziyaret 
vazifesi için yurda gelen delege ve askerî heyet
lere ve bu heyetlere mensup yabancı uyruklu 
şahıslara ait taşıtlar karşılık kaydiyle harçtan 
ve trafik resminden muaftır. 
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tescil ile şoför ve sürücülere verilecek lisans j 
karşılığı olarak, bir defaya mahsus olmak üze
re, iki lirayı geçmemek üzere harç alınır. j 

b) Adlarına taşıt kayıt ve tescil edilmiş | 
hakiki veya hükmî şahıslardan ayda 20 lirayı 
geçmemek üzere Trafik Resmi alınır. 

c) Taştılarm cins ve evsafına, ticari veya 
gayri ticari işletme şekillerine göre a ve b fık
ralarındaki hadler dahilinde alınacak harç ve 
resimlerin miktarları ile bu harç ve resimlerin 
ödeme şekilleri; yılda dört taksitten aşağı ol
mamak üzere tützükte belirtilir. 

d) Bu kanun gereğince Hazinece tahsil olu
nacak harç, resim ve cezalar gelir bütçesine irat 
kayıt olunur. Karşılığında her yıl gelir tahminle
rinin % 25 i nispetinde belediyelere ve % 10 u 
nispetinde il özel idarelerine verilmek üzere 
maliye bütçesine ödenek konur. 

Yıl sonunda sağlanan gelir, bütçeye konan 
ödeneklerden fazla veya eksik olduğu takdirde 
ertesi yıl ödeneklerinin hesabında nazara alı
nır. 

Belediyelerle il özel idarelerine ait ödenekler 
her ay sonunda müsavi taksitler halinde ve bir 
evvelki yılın hasılat fazlası ile mütaakıp yılın 
birinci ayı sonunda toptan içişleri Bakanlığı 
emrine, ayrı ayrı iki hesaba kayıt olunmak üze
re, îller Bankasına tevdi olunur. İller Banka
sında İçişleri Bakanlığı emrinde her ay topla
nan bu paraları, bankaca en geç ertesi ayın 15 
ine kadar illerin ve belediyelerin son nüfus sa-
yımındaki nüfus miktarlarına göre illere ve be
lediyelere dağıtılır. 

e) Zamanında ödenmiyen harç ve resimler 
% 10 fazlası ile ve Tahsili Emval Kanunu hü
kümlerine göre tahsil olunur. 

f) Tebliğ, tahakkuk, itiraz, temyiz, zaman 
asımı ve sair müddetlerin hesabı, cezalar ve 
maddi hataların düzeltilmesine ait muameleler 
hakkında 5432 sayılı Vergi Usul Kanunu ile ek 
ve tadillerinin hükümleri tatbik olunur. I 

g) Yabancı devletlerin Türkiye'de bulu
nan elçilik ve konsoloslukları ile elçi, maslahat
güzar ve konsolosluklarının (Fahri konsoloslar 
hariç) ve o devletin tabiiyetinde bulunan elçi
lik ve konsolosluk memurlarına ve resmî bir zi
yaret vazifesi için yurda gelen delege ve askerî I 
heyetlere ve bn heyetlere mensup yabancı tabi- | 

( S . Sayısi î 282) 



36 
Hü. 

S - " Üçüncü bolüm 

Yol emniyeti ve trafik fasüU-ri 

1. Yol emniyeti 

MADDE 10. — Karayoluna, tafiği A l e ş t i -
recek, tehlikeye düşürecek veya mâni ol^Bk su
rette bir şey atmak, bırakmak veya d ö k ^ k ya
saktır. 

MADDE 11. — Karayollarının veya 3 ^ r d a -
ki sanat vapılarivle emnivet tesisleri e-aVfteser-

' ibi ' 
lerin bozulması, tahrip edilmesi yasakla. 

MADDE 12. — Meskûn mahaller dışındaki 
karayollarının sınırlarından itibaren 20 şer met
relik mesafe içinde, trafiğe mâni olacak veya 
tehlikeye düşürecek her türlü tesiste bulunul 
ması yasaktır. 

2. Trafik tesisleri 

MADDE 13. — Trafik için gerekli olan işa
ret levhalariyle cihazları, karayolunun yapımı 
ve bakımı ile görevli idarelerce temin, tesis ve 
idame olunur. 

Bu işaret levha ve cihazlarının usulüne uy
gun olup olmadıkları ile ihtiyaca yeter bulunup 
bulunmadıkları Karayolları Genel Müdürlüğün
ce kontrol edilir. 

MADDE 14. — Karayollarındaki trafik işa
ret levhalariyle cihazlarının bozulması, tahrip 
edilmesi veya yerlerinin değiştirilmesi yasaktır. 

MADDE 15. — Bu kanunla yetkili kılınmış 
olanlar dışında her hangi bir makam veya şa
hıs tarafından trafik cihaz ve işaret levhaları
nın görülmelerini veya ifade 'ettikleri mânanın 
anlaşılmasını güçleştirecek veya bu hususta bir 
mâni veya tereddüt doğuracak şekilde ilân, lev
ha veya afiş gibi vasıtalarla müdahalelerde bu
lunulması yasaktır. 

ı. K. 

Üçüncü Bölüm 

Yol emniyeti ve trafik tesisle.ri 

I - Yoy emniyeti 

MADDE 10. — Karayollarına trafiği güçleş 
tirecek, tehlikeye düşürecek veya trafiğe mâni 
olacak şekilde bir şey atmak, bırakmak veya dök
mek yasaktır. 

MADDE 11. — Hükümet teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 12. — Meskûn mahaller dışındaki 
karayollarının istimlâk yetkisi sınırlarından iti
baren 15 er metrelik mesafe içinde karayolları 
idaresinden ruhsat alınmadıkça trafiğe mâni 
olacak veya trafiği tehlikeye düşürecek şekilde 
benzin istasyonu, fabrika, tamir atelyesi, lokanta 
kahvehane, otel ve mesken ve benzeri tesisler in
şası ve kesif ağaçlıklar ihdası yasaktır. 

/ / - Trafik tesisleri 

MADDE 13. — 5 nci maddenin son fıkrası 
hükmü mahfuz kalmak şartiyle trafik için ge
rekli olan işaret levhaları ile cihazları karayo
lunun yapımı ve bakımı ile görevli idarelerce te
min, tesis ve idame olunur. İşaret levhaları ile 
cihazlarının usulüne uygun olup olmadıkları 
ve ihtiyaca yeter bulunup bulunmadıkları' Kara
yolları (TCIICİ Müdürlüğünce kontrol edilir. 

MADDE 14. - - Hükümet teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 15. — Bu kanunla yetkili kılınmış 
olanlar dışında her hangi bir makam veya şa
hıs tarafından trafik cihaz ve işaret levhaları
nın görülmelerini veya ifade ettikleri mânanın 
anlaşılmasını göçleştireeek veya şüphe ve tered
düde düşürecek veya bu hususta mâni olacak 
şekilde ilân, levha veya afiş gibi vasıtalarla 
müdahalede bulunulması yasaktır. 
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iyetindeki şahıslara ait taşıtlar mütekabiliyet 
kaydı ile harçtan ve trafik resminden muaftır. 

Üçüncü Bölüm 

Yol emniyeti ve trafik tesisleri 

1. Yol emniyeti 

MADDE 10. — Bayındırlık Komisyonu tek
lifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Hükümet teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 12. — Belediye sınırları dışındaki 
karayollarının istimlâk yetkisi s ın ı r l ımdan iti
baren yolun her iki tarafında 15 £r metrelik 
mesafe içinde karayolları idaresinden ruhsat 
alınmadıkça trafiğe mâni olacak v#ya trafiği 
tehlikeye düşürecek şekilde benzin istasyonu, 
fabrika, tamir atelyesi, lokanta, kahvehane, 
otel, mesken, su arkları ve benzeri tesislerinin 
inşası ve kesif ağaçlıklar ihdası yasaktır. 

MADDE 13. — Yedinci maddenin son fık
rası hükmü mahfuz kalmak şartiyle trafik için 
gerekli olan işaret levhaları ile cihazları; ka
rayolu inşası ve bakımı ile vazifedar idarelerce 
temin, tesis ve idame olunur. îşaret levhaları 
ile cihazlarının usulüne uygun olup olmadık
ları ve ihtiyaca kâfi bulunup bulunmadıkları 
Karayolları Genel Müdürlüğünce kontrol edilir. 

MADDE 14. — Hükümet teklif i aynen kabul 
edilmiştir. 

:i MADDE 15. — Trafik öihaz ve işaret lev
halarının görülmelerini veya ifade etlikleri mâ
nanın anlaşılmasını güçleştirecek veya şüphe 
ve tereddüde düşürecek veya bu hususa mâ
ni olacak şekilde ilân, levha veya afiş gibi va
sıtalarla müdahalede bulunulması yasaktır. 

Bu gibi müdahaleler zabıta tarafından tes-
bit olunarak derhal bertaraf edilir. 
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Bu gibi müdahaleler zabıta tarafından der
hal bertaraf edilir. 

MADDE 16. — Mahallî il trafik komisyon
larının müsadesi olmaksızın karayolları üzerin
de akar yakıt depoları, umumi garaj veya ta
şıt parkları, servis istasyonları, kira ile bisik
let, motor - bisiklet, motosiklet ve otomobil 
verme, motorlu taşıt onarma vp sökme yerleri 
ile şoför ve sürücü okul ve kursları açılamaz. 

Müsaadesiz açılan bu gibi yerler zabıta ta
rafından derhal kapatılır. 

Dördüncü bölüm 

Kayıt ve tescil 

MADDE 17. — Bir taşıta hukukan sahip 
olan kimse taşıtını, ikametgâh veya iş yerinin 
bulunduğu il trafik bürosuna kayıt ve tesçii 
ettirmeden trafiğe çıkaramaz. 

Ancak : 
A) Binek ve yük hayvanları; 
B) El arabaları; 
Ç) Çocuk ve malûllere mahsus taşıtlar; 
•Ç) Tarım işlerinde kullanılan arabalar; 
D) îç hizmetler dışında kalan ve munha 

sıran askerî maksatlarla kullanılan ordu taşıt
ları ; 

E) Turistlerin taşıtlariyle Milletlerarası 
karayolları nakliyatı şümulüne giren yabancı 
taşıtlar; 

F) Bu kanunun 3 ncü maddesinin Ç fık
rasında gösterilen özel araçlar; * 

G) Tramvaylarla troleybüsler bu hükme 
tâbi değildirler. 

D, E ve F, G fıkralarında gösterilenlerin 
kayıt ve tescilleri tâbi oldukları idarelerce ya
pılır ve belgeleri verilir. 

MADDE 18. — Kayıt ve tescil işlemlerinin 
tamamlanmasına kadar, malî sorumluluk sigor
ta akti yaptırılmış olmak şartiyle bir taşıt an
cak, bulunduğu il trafik bürosundan alınacak 
geçici permi ve plâkalarla trafiğe çıkarılabilir, 

Bu gibi müdahaleler zabıta tarafından tesbit 
olunarak derhal bertaraf edilir. 

MADDE 16. — Meskûn mahaller içindeki ka
rayolları kenarlarında akar yakıt depolar, umu
mi garaj, taşıt parkı, servis istasyonu, kira ile 
bisiklet, motor bisiklet, motosiklet ve otomobil 
verme, motorlu taşıt onarma ve sökme yerleri, 
şoför ve sürücü okul ve kursları ve benzeri gi
bi tesislerin yapılması veya açılmasına ma
hallî il trafik komisyonunum müsaadesi alın
madıkça ruhsat verilemez. 

Bu gibi yerlerin vasıf ve şartları tüzükte be
lirtilir. Müsaadesiz açılan bu gibi yerler zabı
ta tarafından tesbit olunarak derhal kapatılır. 

Dördüncü Bölüm 

Kayıt ve tescil 

MADDE 17. — Bir taşıta hukukan sahip 
olan kimse taşıtını ikametgâh veya iş yerinin, 
bulunduğu il trafik bürosuna kayıt ve tescil et
tirmeden trafiğe çıkaramaz, 

Ancak : 
A) Binek ve yük hayvanları: 
B) El arabaları; 
O) Çocuk ve malûllere mahsus taşıtlar, 
Ç) Tarım idlerinde kullanılıp karayolların

da normal ve ticari nakliyat yapını yan taşıtlar: 
D) İç hizmetler dışında kalan ve münha

sıran askerî maksatlarla kullanılan ordu taşıt
ları; 

E) Turistlerin taşıtları ile milletlerarası 
karayolları nakliyatı şümulüne giren yabancı 
taşıtlar; 

F) Bu kanunun 3 ncü maddesinin C fıkra
sında gösterilen özel araçlar; 

G) Tramvaylarla troleybüsler; 
Bu hükme tâbi değildirler. 
D, F ve G fıkralarında gösterilenlerin tes

cilleri tâbi oldukları idarelerce yapılır. 

MADDE 18. — Hükümet teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 16. — Belediye sınırları içindeki 
karayolları kenarındaki akar yakıt depoları, 
umumi garaj, taşıt parkı, servis istasyonu, ki
ra ile bisiklet, motor bisiklet, motosiklet, ve o-
tomobil verme, motorlu taşıt onarma ve sök
me yerleri, şoför ve sürücü okul ve kursları ve 
benzeri gibi tesislerin yapılmasına ve açılmasına 
belediyece; mahallî il trafik komisyonundan 
müsaade alınmadıkça, ruhsat verilemez. 

Bu gibi yerlerin vasıf ve şartları tüzükte 
belirtilir. 

Müsaadesiz açılan bu gibi yerler zabıtaca 
tesbit olunarak derhal kapatılır. 

Dördüncü bölüm 

Kayıt ve tescü 

MADDE 17. —• Bir taşıta hukukan sahip o-
lan kimse taşıtını ikametgâh veya iş yerinin 
bulunduğu il trafik bürosuna kayıt ve tescil 
ettirmeden trafiğe çıkaramaz. 

Ancak : 
a) Binek ve yük hayvanları, 
b) El arabaları, 
C) Çocuk ve malûllere mahsus taşıtlar, 
ç) Tarım işlerinde kullanılıp karayolla

rında normal ve ticari nakliyat yapmıyana 
motorsuz taşıtlar, 

d) tç hizmetler dışında kalan ve münha
sıran askerî maksatlarla kullanılan ordu taşıt
ları, 

e) Turistlerin taşıtlariyle Milletlerarası 
karayolları nakliyatı şümulüne giren yabancı 
taşıtlar, 

f) Bu kanunun ikinci maddesinin c fıkra
sında gösterilen özel araçlar, bu hükme tâbi 
değildirler. 

(d) ve (f) bentlerinde gösterilenlerin kayıt 
ve tescilleri tâbi oldukları idarelerce yapılır. 

MADDE 18. — Hükümet teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

(S. Sayı 
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MADDE 19. — Trafiğe çıkarılmaya salih ol-
duğu anlaşılan ve mâlî sorumluluk sigorta ak
dini haiz bulunan taşıtların kayıt ve tescili ya
pılarak bu taşıtlar için: 

A) Trafik permisi; 
B) Taşıt sicili; 
O) Plâkalar; 

verilir. 
Taşıt şoför ve sürücüleri, trafik permisi ile 

taşıt sicilini ve plâkaları daima kullanılabilir 
şekilde ve taşıt üzerinde bulundunnıya ve bu 
kanunla yetkili kılınmış kimselerin her isteğin
de göstermeye mecburdurlar. 

MADDE 20. — Verildikleri tarihten itiba 
ren olmak üzere taşıtların kayıt ve tescil olun
duklarını gösterir trafik permisi, taşıt sicilli 
ve plâkalar bir yıl ve geçici permi ve plâkalar 
da 15 gün süre. ile yurdun her yerinde geçer. 

Süresi dolmuş olup da yenileme işlemleri ta
mamlanmamış belgeleri haiz taşıtlar trafiğe çı
karılamazlar. 

MADDE 21. — Trafik permisinde yazılı bil
gilerden her hangi birinin değişmesi halinde 
taşıt sahibi, gerekli işlem yapılmak üzere 10 
gün içinde keyfiyetten o taşıtın kayıtlı olduğu 
trafik bürosunu haberdar etmeye mecburdur. 

MADDE 22. — Trafiğe çıkmaya salih oldu
ğundan şüphe edilen taşıtlar herz aman kontrol 
ve muayeneye tâbi tutulabilir. 

Besinci bölüm 

Şoför ve sürücü lisansları 

MADDE 23. — Çeşit ve ağırlıklarına göre 
ayrılmak ve yalnız düzenlendikleri çeşit ve 
ağırlıklar için muteber olmak üzere, kayıt ve 
tescili mecburî olan taşıtları karayollarında kul-

(S. Sa; 
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MADDE 19. — Hükümet teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 20. — Verildikleri tarihten muteber 
olmak üzere taşıtların kayıt ve tescil olunduk-
larını gösterir trafik permisi taşıt sicili ve 
plâkalar 1 yıl, geçici permi ve plâkalar 15 gün 
süre ile yurdun her yerinde geçer. Süresi dol
muş olup da yenileme işlemleri tamamlanma
mış belgelere haiz taşıtlar trafikten men-
olunur. 

MADDE 21. — Hükümet teklifi aynen kabul 
edilmiştir . 

MADDE 22. — Trafiğe salih olduğundan 
şüphe edilen taşıtlar her zaman muayene ve 
kontrola tâbi tutulurlar. Bu muayene ve kont
rol salahiyetli teknik uzmanlar tarafından ya
pılır. 

Trafiğe salih olmıyanlar trafikten menolu-
nur. 

Fennî mahzuru görülmiyenler kayıt ve tescil 
belgeleri alınmak ve plâkaları sökülmek sure
tiyle trafikten alıkonulamaz. 

Beşinci Bölüm 

Şoför ve sürücü lisansları 

MADDE 23. — Hükümet teklif i aynen kabul 
olunmuştur. 
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MADDE 19. — Hükümet teklifi aynen ka
bul edilmiştir, 

MADDE 20. — Verildikleri tarihten muteber 
olmak üzere taşıtların kayıt ve tescil olunduk
larını gösterir trafik permisi, taşıt sicilli ve 
plâkalar bir yıl; muvakkat permi ve muvak
kat plâkalar otuz gün müddetle yurdun her ye
rinde muteberdir. 

Müddeti dolmuş olup yenileme muameleleri 
tamamlanmamış belgeleri haiz taştılar trafikten 
men olunur, 

MADDE 21. — Hükümet teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 22* -* Bayındırlık Komisyonu tek
lifi eynen kabul edilmiştir.-

Beşinci Bölüm 
Şoför ve sürücü lisanstan 

MADDE 23. — Hükümet tekim aynen ka
bul edilmiştir. 

(S. Sayı» i 
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lanacak olanların haiz olacakları lisanslar aşa
ğıda gösterilmiştir. 

A) Profesyonel lisans; bir taşıtı meslek 
ve sanat olarak sevk ve idare edenlere verilen 
lisanstır. 

•B) özel lisans; kamyon ve otobüs gibi 
ağır taşıtları kullanacaklara verilen lisanstır. 

C) Amatör lisans; A ve B fıkraları dışın
da, taşıt kullanacak olanlara verilen lisanstır. 

Ç)' Milletlerarası lisans; Milletlerarası an
laşmalardaki usullere göre verilen lisanstır. 

MADDE 24. — 23 ncü maddece gösterilen 
şoför ve sürücü lisansları alınmadıkça, kayıt 
ve tescili mecburi kılınmış olan taşıtları kara
yollarında kullanmak yasaktır. 

17 nci maddenin D, E, F ve G fıkralarında 
sayılanları kullananların lisansları da tâbi ol
dukları idarelerce verilir. 

MADDE 25. — Verildikleri tarihten itibar 
olunmak üzere amatör lisanslar iki, profesyonel 
ve özel lisanslar bir yıl süre ile yurdun her ye
rinde geçer. 

Süresi dolmuş lisanslarla taşıt kullanmak 
yasaktır. 

MADDE 26. — Şoför ve sürücü lisansı al
mak için i 

A) Bisiklet kullanacak olanların, 11, ama
tör lisans alacakların 18, profesyonel lisans ala
cakların 21 yaşmı doldurmuş olmaları; 

B) özel lisans alacakların, profesyonel li
sans ile 3*yü süresince şoförlük yapmış veyja 
Devlet idare veya murakabesindeki müessesele
rin özel kurs veya okullarında bu iş için yetiş
tirilmiş bulunmaları; * 

C) îlk tahsillerini yapmış olmaları; 
Ç) Evvelce verilmiş bir lisansın daimî ola

rak geri alınmış olmaması, şayet geçici olarak 
geri alınmışsa sürenin dolmuş bulunması; 

D) Sağlık muayenesinde şoför ve sürücülü
ğe mâni bir özrü bulunmadığmm veya keyif ve-

Bfc TC. 

MADDE 24. — 23 neti maddede gösterilen 
I şoför ve sürücü lisansları alınmadıkça kayıt ve 
1 tescili mecburi kılmmıSvOİan taşıtları karayolla

rında ;kullanmak. veya, ehliyetsiz şahıslara kul
landırmak yasaktır. 

17 nci maddenin D, F ve G fıkrakrında^ya-
zılanları kullananların, lisansları da tâbi ol-

I dukları idarelerce verilir. 

I MADDE 25. — Verildikleri tarihten itibar 
I olunmak üzere amatör lisansları'3- profesyonel 

ve özel lisanslar 2 yıl süre ile yurdün'her yerin-
I de geçer. Süre sonunda lisans sahibinin teknik 
I ve sıhhi durumunda bir tahavvül olmadığı tak-
I dirde sadece vize edilmek aksi halde il trafik 
I komisyonlarının kararı ile yeniden teknik ve 

sıhhi muayeneye tâbi tutulmak suretiyle lisansa 
yeni bir müddet için tasdik edilir. 

Süresi dolmuş lisanslarla taşıt •• kullanmak 
I yasaktır. 

I MADDE 26. — Şoför ve sürücü lisanı al
mak için : 

A) Bisiklet kullanacak olanların 11, Ama
tör lisansı alacakların 18, 

Profesyonel lisansı alacakların 21 yaşını dol
durmuş olmaları, 

B) özel lisans alacakların profesyonel lisans 
ile 3 yıl müddetle şoförlük yapmış veya Devlet 
idare veya murakabesindeki müsseselerin özel 
kurs ve okullarında bu iş" için yetiştirilmiş bu
lunmaları, \ 

C) Şoför lisansı alacakların ilk tahsilleri
ni yapmış olmaları, sürücü "lisansı alacaklarm 
okur yazar olmaları; . - . - . . . • 

I Ç) Evvelce verilmiş bir lisansın daimî ola-
I rak geri atonmış olmaması, şayet geçici olarak 
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MAOfiİİ 24. — Bu kanunun 23 ncü madde
since gösterilen şoför ve sürücü lisansları alın
madıkça, kayıt ve tescili,mecburi küınmış olan 
taşıtları karayollarında kullanmak veya lisansı 
olm,ıyan şahıslara kullandırmak yasaktır . 

17 nci maddenin (d) Te ÇfT bentlerinde ya
zılı taşıt ve özel araçları kullananların lisans
ları tâbi oldukları idarelerce verilir. 

MADDE 25. — Verildikleri tarihten itibar 
olunmak üzere amatör lisansları 3, «profesyonel 
ve özel lisanslar 2 yıl müddetle yurdun her ye- \ 
rinde muteberdir. Müddet sonunda lisans sahi- ; I 
hİHİn.jteknik-vejBihhi tduramuuda hir.tahavvül I 
olma^iığı takdirde aynı müddetle muteber ol- I 
maküüeffl^jiisan&ısadeee yiae> edilir,; aksi halde I 
il . t mfik /kûnıişy onla nam, .kaifftrÂyle lisans; sahi- I 
bi yemden teknik ve jûhhi »uayen^ye tâbi tu- I 
taiur. I 

Müddeti dolmuş lisanslarla taçıt ıkuUaamak j1 
yasaktır. I 

MADDE 26.—v-Şolör ,vt. sürücü lisansı al- i I 
mak için : I 

a) Bisiklet kullanacak olanların 11, ama- I 
tör lisansı alacakların 18, profesyonel lisans I 
alacakların 21 yaşını doldurmuş olmaları, I 

b) Şoför lisansı akbcaklarm ilk tahsillerini I 
yapmış olmaları, I 

c) Evvelce rtrürndş ;bir lisansın daimî ola- I 
rak geri alınmamış olması, I 

ç) Yapılacak naaari, amelî ve meleke imti- I 
h«ıkrHiın b*şaaalm«sı, I 

d) Sapık muayenesinde! şoför v«ya,«ürüeü- I 
lüğe mâni bir .özürü bulunmadığının veya uyuş- I 
türucu maddelerle keyif verici madde ve içki- I 
leri kullanmaya müptelâ olmadığının anlaşıl- I 
ması, I 
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rici madde ve içkileri kullanmaya müptelâ ol
madığının anlaşılması; 

E) Yapılacak nazari ve amelî sınavların 
başarılması şarttır. 

F) Lisans almak istiyenlerin parmak Meri 
â t alınır. 

MADDE 27. — Şoför ve sürücüler, taşıtın sü
rülmesi sırasında lisanslarını yanlarında bulun
durmaya ve bu kanunla yetkili kılınmış kimse
lerin her isteğinde göstermeye mecburdurlar. 

MADDE 28. — Şoför ve sürücülük yeterli
ğinin uyandırdığı şüphe üzerine şoför ve sürü
cüler her zaman muayene ve sınava tâbi tutula
bilirler. 

J g Altıncı Bölüm 

K P Trafik kaideleri 

Genel kaideler 

MADDE 29. — Trafik sağdan cereyan eder. 
Taşıt, özel araç ve hayvanların şoför ve sü

rücüleri gitmekte oldukları istikamete göre, yo
ku* sağun takip etmeye mecburdurlar. 

MADDE 30. — Karayolundan faydalanan 
herkes; trafik işaret, levha ve cihazlariyle bil
dirilen veya gösterilen hususlara uymaya mec
burdur. 

Be/K. 

geri alınmışsa sürenin dolmuş bulunması; 
D) Sağlık muayenesinde şoför veya sürü

cülüğe mâni bir özürü bulunmadığının veya 
keyif verici madde veya içkileri kullanmaya 
müptelâ almadığının anlaşılması, 

E) Yapılacak nazari, amelî ve meleke sı
navlarıma başarılması; 

F) Ceza Kanununda yazılı yol kesme, ır
za geçme, kadın kanırma, hırsızlık, dolandı
rıcılık, emniyeti suiistimal, uyuşturucu madde
ler kullanmak, fuhşa teşvik ve vasıta olmak 
suçlarından birisi ile veya kaçakçılık suçundan 
mahkûm olmamış bulunmak şarttır. 

G) Lisans verilirken sahibinin parmak izle
ri de alınır. 

Kanunun yürürlüğünden evvel şoförlük eh
liyeti alanlarla bisiklet lisansı almak dstiyenlere 
(O) fıkrası uygulanmaz. 

MADDE 27. —- Hükümet teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 28. — Şoför ve sürücüler tüzükte 
belirtilen trafik suçlarını mükerremi işledik
leri veya sıhhi durumlarında tüzükte belirti
lecek arızalar müşahede edildiği takdirde tra
fik zabıtasının teklifi ve il trafik komisyonu
nun kararı ile tekrar muayene ve sınava tâbi 
tutulabilirler. 

Altıncı Bölüm 

Trafik kaideleri 

MADDE 29. ~ Trafik sağdan cereyan eder. 
Taşıt ve özel araçların şoför ve sürücüleri 

gitmekte oldukları istikamete göre yolun sia-
ğını takip etmeye mecburdurlar. 

Hayvan sürücüleri, sürülerini veya hayvan
larını yolun sol yarısını serbest bırakacak şekil
de sağdan sevketmekle mükelleftirler. 

edilmiştir. 
Hükümet, teklifi aynen kabul 
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e) Profesyonel lisans almak veya yenile
mek istiyenlerin, meslek ve sanatının icrası 
müddeti içinde Türk Ceza Kanununun 414 ilâ 
419 (419 hariç), 42£ i& 437, tyl ilâ 494, 495 ilâ 
564, 508 ilâ 511 nci maddelerinde yazılı suçlar
dan bir veya ])ir kaçı ile mahkûm olmamış bu
lunması, 
şarttır. 

Lisans verilirken sahibinin parmak izleri alı
nır. 

MADDE 27. — Hükümet tekMÜ aynen ka
bul edilmiştir. -

MADDE 28. -r- bayındırlık Komisyonu tek
lifi aynen kabul edilmiştir. 

Âltmoı Bölüm 

Trafik kaidaleri 

I - Genel kaideler 

MADDE 29. — Bayındırlık Komisyonu tek-
lifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30 — Hükümet teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

£*••.*».:«.„. (S. Sayışı: 252} 
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MADDE 31. — Uyuşturucu veya keyif ve
rici madde ve içki almış olanların taşıt veya 
ofcel araç kullanması yasaktır. 

MADDE 32. — Profesyonel ve özel lisans 
sahiplerinin, tüzükte belirtilecek çalışma süre
leri dışında taşıt veya özel araç kullanmaları 
veya kullanmaya teşvik veya icbar edilmeleri 
yasaktır: 

£. Taşıtlara mütaalUk kaideler 

MADDE 33. — Şoför ve sürücüler, işaret 
levhalarında gösterilen sürat hadlerine riayet 
etmeye mecbur olup lüzumu halinde taşıtları
nın süratlerini yolun, taşıt veya özel aracın ve 
trafik durumunun icap ve şartlarına uydur
makla da mükelleftirler. 

Her taşıt veya özel aracm, önünde gidişine 
açık olan en kısa mesafede emniyetle durabile
ceği bir süratle sürülmesi mecburidir. 

MADDE 34. — Bir taşıtın şoför ve sürücüsü 
diğer bir taşıtı, kendi taşıtının süratle yol ve 
trafik durumunu göz önünde tutarak, makul; 
bir mesafeyi aşacak kadar yakından takip ede
mez. 

Kol ve grup halinde seyreden taşıtlar, özel 
araçlar insan toplulukları veya hayvan sürüleri 
arasında, gelip geçecek diğer taşıtların emniyetle 
girebilecekleri bir açıklık bırakılması mecburidir. 

MADDE 35. — Taşıt ve özel araçlardaki 
ses ve ışık cihazlarının ieapsız olarak kullanıl
ması yasaktır. 

Taşıt ve özel araçların şoför, ve sürücüleri 
görüş alanının elverişli bulunmadığı yerlere 
yaklaşırken ses veya ışık cihazlariyle gelişlerini 
bildirmeye mecburdurlar. 

MADDE 36. —- Kavşaklarda ve dönemeçlerde : 
A) Sağa sapma için ilerleme ve sapma müm

kün olduğu kadar yolun sağ kenarına yakından 
ve dar kavisle; 

(*. Say 

MADDE 31. — Uyuşturucu ve keyif verici 
madde alanlarla bilmuayene trafik emniyetini 
tehlike vereeek derecede içki almış olanların 
taşıt veya özel araç kullanması yasaktır. 

MADDE 32. — Hükümet teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

/ / - Taşıtlara mütaallik kayıtlar 

MADDE 33. — Şoför ve sürücüler; işaret 
levhalarında gösterilen sürat hadlerine riayet 
etmeye mecbur olup lüzumu halinde taşıtlarının 
süratlerini yolun, taşıt veya özel aracın ve tra
fik durumunun icap ve şartlarına uydurmakla 
mükelleftirler. 

Her taşıt veya özel aracın; önünde gidişine 
açık olan en kısa mesafede emniyetle durabile
ceği bir süratle sürülmesi mecburidir. 

Süratin teknik vasıtalarla tesbit olunması 
lâzımdır. 

MADDE 34. —. Hükümet teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 35. — Taşıt ve özel araçlardaki ses 
ve aşık cihazlarının ieapsız ola»ak kullanılması 
yasaktır. 

Taşıt ve öz'el araçların şoför ve sürücüleri 
meskûn mahaller dışında görüş alanının elve
rişli bulunmadığı yerlere yaklaşırken ses veya 
ışık cihazları ile gelişlerini bildirmeye mecbur
durlar. 

MADDE 36. — Kavlaklarda ve dönemeçler
de sapış -işareti verildikten sonra: 

A) Sağa sapma için ilerleme ve sapma; 
mümkün olduğu kadar yolun sağ kenarına ya-
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MADBE 31. --* Uyuşturucu veya, keyif .verici 
maddelerle bilmııayene trafik emniyetine teh-
lüte,,veı»ecek„derecede içki allanmış olanların ta-
şıtr ,veyftüael araç kullanması- yasaktır. 

MADDET32. — Hükümet tekHöayaen^kabtttl 

U'""- tüptlĞra ait kaideler 

MADDE 33. — Şoför ve sürücüler .işaret lev
halarında gösterilen sürat hadlerine riayet etme
ye mecbur olup lüzumu halinde taşıtlarının sür
atlerini;, yolun, taşıt ve özel aracın ve trafik 
durumunun icap ve şartlarına da. uydurmakla 
mükelli£tirler> 

Her.taşıt ve özel aracın t önünde gidişine, açık 
olan. en kısa<mesafede emniyetle durabilceği bir 
süratle sürülmesi mecburidir, 

Taşjıt veya.özel araçların sürati yalnız trafik 
zabıtasınca v© karayolları, trafik emniyeti, tek-
nisiyenlerince teknik vasıtalarla -tâyin ve tesbit 
olunur. 

MADDE,34.- —Hükümet teklifi aynen ka« 
bul edilmiştir. 

MUKDODE 35; —Bayınd*rkk Komisyonu tek-
Irlİ^ynen^abfel1 edilmiştir. 

MADDE 36. — Bayındırlık Komisyonu tek
lifi aynen kabul edilmiştir. 
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B) Sola sapmak için ilerleme, sapış nokta
sına kadar yolun gidişe ayrılmış olan açıklığı
nın sol kenarına en yakın kısmında ve kavşağa 
girdikten sonra, girilen yolun orta çizgisi solda 
bırakılmak suretiyle geniş kavisle ve »apış 
işareti verilerek yapılacaktır. 
sola sapacak olan bir taşıt, aksi istikametten 
gelerek kavşağa girmiş veya emniyetle durdurul
ması mümkün olmıyacak kadar yaklaşmış bulu
nan diğer taşıtların geçmesini beklemeye mec
burdur. 

M^DDE 37. — Ayni yönde gitmekte olan bir 
taşıtı geçmek için geçecek taşıtın şoför ve sürü
cüsü : 

A#) Emniyetli bir geçiş için yolun serbest ve 
görüş alanının elverişli olmasını gözetmeye; 

B) Emniyetli bir mesafeden yolun soluna 
geçerek yetişip geçtiği taşıttan emniyetli bir me
safe uzaklaşmadan yolun sağına geçmemeye; 

C) Tramvaylarla sola sapmak üzere olan ta
şıllar dışında hiçbir taşıtın sağmdan geçmemeye; 
mecburdur. 

MADDE 38. — Aşağıdaki hallerde öndeki bir 
taşıtı geçmek yasaktır : 

A) Geçme yasağı olduğunu gösterir bir işa
ret levhası varsa; 

B) öndeki taşıt başka bir taşıtı geçmekte 
ise; 

• C) Kavşaklarda, dönemeçlerde, hemzemin 
geçitlerde, tepe üstlerine yaklaşırken, köprü, tü
nel, menfez ve yaya geçidi gibi yerlerde; 

Q) Emniyet Röfüjü olmıyan yerlerde dur
makta olan bir tramvayın sağından, 

MADDE 39. — Geçilen bir taşıtın şoför veya 
sürücüsü, duyulur veya görülür bir geçiş işareti 
alınca yolun sağma yanaşmaya, sol yanını geçişe 
serbest bırakmaya ve tamamiyle geçilinceye ka
dar süratini artırmamaya mecburdur. 

(3$) nci maddede yazılı haller bulunmadıkça 
yol **ennemek veya geçilmekte olduğu sırada baş
ka bir taşıtı geçmeye veya sola sapmaya kalkış
mak yasaktır. 

> B*. K. . ~ : l l f 
kından ve dar kavisle. 

B) Sola sapmak için ilerleme; sapış nokta
sına kadar yolun gidişe ayrılmış olan açıklığı
nın sol kenarına en yakın kısmında ve kavşağa 
girdikten sonra girilen yolun orta çizgisi solda 
bırakılmak suretiyle yapılacaktır. Sola sapacak 
olan bir taşıt aksi istikametten gelerek kav
şağa girmiş veya emniyetle durdurulması müm
kün olmıyacak kadar yaklaşmış bulunan diğ^r 
taşıtların geçmesini beklemeye mecburdur. 

MADDE 37. — Aynı istikamette gitmekte 
olan bir taşıdı geçmek için geçecek taşıdın şo
för ve sürücüsü : 

A) Emniyetli bir geçiş için yolun sterbest 
ve görüş alanının elverişli olmasını gözetmeye, 

B) Emniyetli bir mesafede yolun soluna 
geçerek yetişip geçtiği taşıttan «emniyetli bir 
mesafe uzaklaşmadan yolun sağma geçmemeye, 

C) Tramvaylarla sola sapmak üzere olan 
taşıtlar veya vazife icabı yolun solunda durmuş 
olan geçiş üstünlüğünü haiz taşıtlar dışında 
hiçbir taşıdın sağından geçmemeye, 

D) Ses veya ışık cihazları ile geçeceği ta
şıt sürücüsünü haberdar etmeye 

Mecburdur. 

MADDE 38. — Aşağıdaki hallerde öndeki 
bir taşıdı geçmek yasaktır: 

A) Geçme yasağı olduğunu gösterir bir 
işaret levhası varsa, 

B) öndeki taşıt başka bir taşıdı geçmekte 
isıe, 

C) Kavşaklarda, dönemeçlerde; hemzemin 
geçitlerde, tepe üstlerine yaklaşırken, köprü, 
tünel, menfez vs yaya geçidi gibi yerlerde, 

Ç) Emniyet adası (refüjü) elmryan du
raklarda durmakta olan bir tramvayın sağın
dan, 

MADDE 39. — Hükümet teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 37. ~ Baymdırhk Komisyonu tek
lifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — Bayındınk Komisyonu tek
lifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Hükümet teklifi aynen kabul 
•dilnttyir. 
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MADDE 40. — Aksini gösteren bir trafik işa
reti, levhası veya cihadı bulunmayan kavşaklara 
yaşlaşan taşıt şoför ve sürücüsü : 

A) Kendisinden evvel kavşağa girmiş olan 
veya durdurulması mümkün olmıyacak kadar 
yaklaşmış bulunan taşıta; 

B) Her ikisi de ayni durumda olarak kavşa
ğa girmişlerse soldaki taşıt sağdakine, 

C) özel araçlarla motorsuz taşıtlar ve sürü
leri idare edenler motorlu taşıtlara, 

Ç) Kendilerine ayrılmış geçitler dışında yo
lu katedecek olan yayalar, bilcümle taşıtlara ilk 
geçiş hakkını verirler. 

MADDE 41. — ıŞoför ve sürücüler, aksine 
bir işaret bulunmadıkça taşıt veya özel araçla
rını, yolun gidiş istikametlerine göre en sağ 
"kenarında durdurmaya mecburdurlar. 

Taşıt veya özel araçların, aşağıda gösterilen 
veya tüzükte belirtilecek olan yerlerde durdu
rulmaları veya bırakılmaları yasaktır : 

A) Yayalara mahsus yerlerde, 
B) özel veya genel bir geçit önünde, 
C) Yaya kaldırımı ile emniyet röfiüjleri ara

sındaki açıklıkta, 
Ç) Trafiğe mâni teşkil edecek şekilde ga

raj, servis istasyonu veya otoparkları gibi yer
ler önünde, 

D) Demiryolu veya tramvay rayları üze
rinde, 

E) Gidiş istikametlerine göre yolun sol ta
rafında, 

F) Aksi istikametten gelen taşıtların yan-
yana duruşları halinde diğer birinin geçmesi 
mümkün ölmıyan yerlerde, 

G) Kavşak ve dönemeçler yakınında ve 
içinde, 

H) Yakın ilerisi görülmiyen yerlerde, 
t) Alt veya üst geçitlerle tüneller içinde, 
J) Yolda tehlike olduğunu gösteren işa

retlere 15 metrelik mesafe içinde, 
K) Geçiş üstünlüğünü haiz taşıt veya özel 

araçların park yaptıkları yerlere 15 metrelik 
mesafe içinde, 

L) Umuma mahsus taşıtlara ayrılan yerler
de Özel taşıtların ve özel taşıtlara ayrılan yerler
de umuma mahsus taşıtların, 

M) Amme hizmeti gören taşıtların durak 
yerlerinde diğer taşıtların, 

Ba. K, 

MADDE 40. — Hükümet teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 41. — Şoför ve sürücüler aksine bir 
işaret bulunmadıkça taşıt veya özel araçlarını 
gidiş istikametlerine göre yolun en sağ kenarın
da durdurmaya mecburdurlar. 

Taşıt veya özel araçların aşağıda gösteri
len veya tüzükte belirtilecek olan yerlerde dur
durulmaları veya bırakılmaları (park edilme
leri) yasaktır. 

A) Yayalara mahsus yerlerde, 
B) özel veya bir geçit önünde, 
C) Yaya kaldırımları ile emniyet adaları 

(refüjleri) arasındaki açıklıkta, 
Ç) Trafiğe mâni teşkil edecek şekilde ga

raj, servis istasyonu veya oto parklar gibi yer
ler önünde, 

D) Demiryolu ve tramvay rayları üzerinde, 
E) Gidiş istikametlerine göre yolun sol 

tarafında, 
F) Aksi istikametten gelen taşıtların yan-

yane duruşları halinde diğer birinin geçmesi 
mümkün olayın yerlerde, 

G) Kavşak ve dönemeçler yakınında ve 
içinde, 

H) Yakın ilerisi görülmiyen yerlerde, 
î) Alt veya üst geçitlerle tüneller içinde, 
J) Yolda tehlike olduğunu gösteren işa

retlere 25 metrelik mesafe içinde, 
K) Geçiş üstünlüğüne haiz taşıt veya:özel 

araçların park yaptıkları yerlere 25 metrelik 
mesafe içinde, 

L) Umuma mahsus taşıtlara ayrılan yer
lerde özel taşıtların ve özel taşıtlara ayrılan 
yerlerde umuma mahsus taşıtların, 

M) Âmme hizmeti gören taşıtların durak 
yerlerinde diğer taşıtların, 

(S . Sayısı : 252) 
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Hükümet teklifi eynen kabul 

MADDE 41. —Bayındırlık Komisyonu tek
lifi ayn«n-kabul edilmiştir. 

(S. Sayısi : 252) 
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N) Bir durak yerinde durmasına izin veril
miş miktarda bulunan yerlerde, 

O) Trafik işaret, levha veya cihazlarının 
durmayı yasakladığı yerlerde, 

P) Durmakta olan bir taşıtın sol yanında. 

MADDE 42. —• Günün kararmasından itiba
ren veya görüş imkânlarını azaltan hava şart
lan altında seyreden taşıt ve özel aralardaki ön 
lâmba ve farlarla arka plâka lâmbasının devamlı 
olarak yakılmaları mecburidir. 

Meskûn mahallerde ve karşılaşma hallerinde 
geçiş, uzağı gösteren huzmelerin öne eğilmesiyle 
yapılır. 

.HADDE 43. — Taşıtlara; istiap haddinden 
fazla yük veya yolcu alma gabari dışında eşya 
yükleme ve açık yük üzerine veya taşıt dışına 
yolcu bindirme veya tüzükte belirtilecek şekil 
ve şartlar dışında tehlikeli maddeler yükleme 
yasaktır. 

MADDE 44. — Bisiklet kullananların, di
ğer taşıtların seyrini aksatacak veya tehlikeye 
düşürecek şekilde veya başka taşıtlara asıla
rak veya yanyana ikiden fazla olarak gitmele
ri yasaktır. 

3. Tayalar, hayvanlar, yarışlar 

MADDE 45. — Yayalar, mevcut yaya kal* 
dırımları, emniyet röfüjleri ve geçitler dışın
da yol üzerinde yürüyemezler. 

Bu yerler dışında yolu amuden ve ihtiyatla 
katetmeye ve ilk geçiş hakkını diğer taşıt ve 
özel araçlara vermeye mecburdurlar. 

Yayaların; taşıtların seyrini güçleştire
cek şekilde yol üzerinde durmaları, gurup ha
linde yürümeleri veya başkalarına rahatsızlık 
verecek eşya taşımaları yasaktır. 

6 2 -
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N) Bir durak yerinde durmasına izin veril
miş miktarda taşıt bulunan yerlerde fazlasının, 

O) Trafik işaret levha ve cihazlarının dur
mayı veya park yapmayı yasakladığı yerlerde, 

P) Durmakta olan bir taşıdın sol yanında. 

MADDE 42. — Günün kararmasından iti
baren veya görüş imkânlarını azaltan hava 
şartları altında seyreden taşıt veya özel araç-
lardaki bu ön lâmba ve farlarla, arka plâka 
lâmbasının devamlı olarak yakılmaları mec-
buridiı. 

Meskûn mahallerde veya her türlü karşı
laşma hallerinde geçiş uzağı gösteren huzmele
rin öne eğilmesiyle veya kısa huzmeli farların 
yakılmasiyle yapılır, fler türlü karşılaşma hal
lerinde farları yakıp söndürmek veya yalnız 
park lâmbaları ile geçiş yasaktır. 

MADDE 43. — Taşıtlara istiab haddin
den fazla yük veya yolcu almak gabari dışın
da eşya yüklemek ve açık yük üzerine veya 
taşıt dışına yolcu bindirmek veya tüzükte be
lirtilecek şekil ve şartlar dışında tehlikeli 
maddeler yüklemek yasaktır. 

Taşıt belgelerinde gösterilen istiab haddin
den fazla olduğu veznen sabit olan veya gaba
ri dışında olduğu veya bu kanunla tüzüğünde 
tesbit edilen şartlara aykırı bulunduğu görü
len yüklerle fazla olan yolcular ilk meskûn 
mahalde indirilir. 

MADDE 44. — Hükümet teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

IH - Yayalar, hayvanlar, yarışlar 

MADDE 45. — Yayalar mevcut yaya kaldı* 
rımları, banketler, emniyet adaları (Refüjleri) 
ve geçitler dışında yol üzerinde yürüyemezler* 
bu yerler dışında yolu amuden ve ihtiyatla kat
etmeye ilk geçiş hakkına diğer "Çaşıt ve özel araç
lara vermeye mecburdurlar. 

Yayaların, taşıtların seyrini güçlenştirecek şe
kilde yol üzerinde durmaları, grup halinde yürü
meleri veya başkalarına rahatsızlık verecek şekil
de eşya taşımaları yasaktır. 

(S, Sayısı : 252 ) 
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• MADDE 42. — Bayındırlık Komisyonu tek
lifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Bayındırlık Komisyonu tek-
lifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — Hükümet teklifi aiynen kabul 
edilmiştir. 

77/ - Yayalar, hayvanlar ve yarışlar 

MADDE 45. — Bayındırlık Komisyonu tek-
lifi aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 252 ) 



Sü. 

MADDE 46. — Hayvanları ve hayvan sürü
lerini, bunları sevk ve idareden ve kontrol al
tında bulundurmaktan âciz kimseler idaresine 
tevdi etmek veya başıboş bırakmak, hayvan
ları şehir içi karayollarında süratli sürmek ya
saktır. 

MADDE 47. — il trafik komisyonundan 
izin alınmadıkça karayolu üzerinde her çeşit 
yarış ve koşular veya gösteriler yapılamaz. 

Yedinci Bölüm 

Kazalar 

MADDE 48. — ölüm veya müessir fiil ile 
neticelenen yahut eşya veya hayvanlara zarar 
veren her hangi bir kazaya karışmış olan taşıt 
veya özel araç şoför ve sürücüleri; taşıtlarını 
veya özel araçlarını derhal durdurmaya mec
burdurlar. 

MADDE 49. — Şoför ve sürücüler; yukar-
daki maddede yazılı kazaların vukuunda ge
rekli ihtimam ve yardım göstermekle, tedbir
leri almakla ve olaydan en yakın zabıtayı kısa 
zamanda haberdar etmekle Ödevlidirler. 

Sekizinci Bölüm 

Hukuki sorumluluk ve sigorta 

*- ' 
1. Hukuki sorumluluk I 

MADDE 50. — Taşıt ve özel araçların kulla- I 
nılmasından doğan hukukî sorumluluk genel hü
kümlere tâbidir. I 

2. Malî sorumluluk sigortası t 

MADDE 51. — Motorlu taşıtların sahipleri, I 
bunların kullanılmasından doğacak başkasına ait [ 
zararları telâfi etmek üzere taşıtları için münfe
rit şekilde veya gurup halinde malî sorumluluk 
sigortası akdine mecburdurlar. 

17 nci maddenin (E) fıkrasında gösterilen ta
şıtlar hakkındaki malî sorumluluk sigortasına mü- \ 

Ba. K. 

MADDE 46. — Hükümet teklifi aynen kabul 
edilmiştir, 

MADDE 47. — İl trafik komisyonundan izin 
alınmadıkça karayolları üzerinde her çeşit yarış 
ve ıkoşular veya trafiği sekteye uğratacak veya 
tehlikeye düşürecek gösteriler yapılamaz. 

Yedinci Bölüm 

Kazalar 

MADDE 48. — Hükümet teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 49. — Hükümet teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

Sekizinci Bölüm 

I - Hukuki sorumluluk 

f; MADDE 50. — Hükümet teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

i II - Malî sorumluluk sigortam 

! MADDE 51 — Motorlu taşıtların sahipleri 
f bunların kullanıimasm'da doğacak taşıdın içinde 

veya dışında başkasına ait kararları telâfi etmek 
[ üzere taşıtları için münferit şekilde veya grup 

halinde malî soruırüuluk sigortası akdini icra et
tirirler. 

[ 17 nci maddenin E fıkrasında gösterilen ta
sı : 252 ) ( S. Sayı 
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MADDE 46. 
edilmiştir. 
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Hükümet teklifi aynen kabul 

MADDE 47. — îl trafik komisyonundan izin 
alınmadıkça karayolları üzerinde her çeşit yarış 
ve koşular yapılama*. 

MADDE 48. 
bul edilmiştir. 

Yedinci Bölüm 

Kazalar 

— Hükümet teklifi aynen ka-

MADDE 49. — Şoför ve sürücüler; yukar-
daki maddede yazılı kazaların vukuunda gerekli 
ihtimam ve yardımı göstermekle, tedbirleri al
makla ve vakadan en yakın zabıtayı mümkün 
olan en kısa zamanda haberdar etmekle mükel
leftirler. ••* 

Sekizinci Bölüm 

Hukuki mesuliyet ve maU mesuliyet sigortası 

I - Hukuki mesuliyet. 

MADDE 50. — Taşıt ve özel araçların kul
lanılmasından doğan hukuki mesuliyet genel 
hükümlere tâbidir. 

27 - Malî mesuliyet sigortası 

MADDE 51. — Motorlu taşıtların sahipleri, 
bunların kullanılmasından doğacak, başkasına 
ait zararları telâfi etmek üzere taşıtları için 
münferit şekilde' veya grup halinde malî mesu
liyet sigortası akdini icra ettirirler. 

17 nci maddenin (e) bendinde gösterilen 
tanıtlar hakkındaki malî mesuliyet sigortasına 

(S. Sayısı : £52) 
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taallik hükümleri Hükümet tâyin eder. 
Genel ve katma bütçeli dairelere ait taşıtlar 

bu madde hükümlerinden müstesnadır. 

MADDE 52. — Taşıtların çeşitlerine göre 
yaptırılacak malî sorumluluk sigortası1 miktarları 
tüzükle belirtilir. 

Taşıt sahibi, ödemelerle azalan bu miktarları 
derhal belli hadlerine iblâğ etmeye mecburdur. 

Bu miktarın tamamlanmasına kadar taşıt tra
fiğe çıkmaktan menolunur. 

MADDE 53. — Sigorta sözleşmesinden veya 
sigortaya ait kanunlar hükümlerinden doğan ve 
tazminat miktarının azaltılması veya kaldırılması 
sonucunu veren istisnai haller, zarar görenlerin 
haklarına tesir etmez. 

Şıı kadar ki, sigortacı, sigortaya ait kanunlar 
hükümlerince ödediği miktarlar içini, azaltma 
veya kaldırmaya izinli olduğu nispette sigorta 
ettiren aleyhine dâva açabilir. 

MADDE 5̂ 4. — Bir taşıtı sigorta etmiş olan 
sigortacı, sigorta sözleşmesinin talik, tecdit, fesih 
veya devir keyfiyeti ile sigortalı taşıt için yaptığı 
bütün ödemelerin miktar ve sebebini yukardaki 
hallerin tahakkukundan itibaren 15 gün içinde ta
şıtın kayıt ve tescil edilmiş olduğu trafik büro
suna bildirmekle mükelleftir. 

MADDE 55. — Malî sorumluluk sigortası 
Türkiye'de çalışmaya izinli sigorta şirketleri ta
rafından yapılır. 

<& 
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şıtlar hakkındaki malî sorumluluk sigortasına 
mütaallik hükümleri hükümet tâyin eder. 

MADDE 52. — Taşıtların çeşitlerine göre 
yaptırılacak malî sorumluluk sigortası miktarları
nın asgari hadleri bu kanuna bağlı (A) cetvelinde 
gösterilmiştir. 

MADDE 53. — Hükümet teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 54. — Bir (taşıdı sigorta etmiş olan 
sigortacı, sigorta sözleşmesini talik, tacil, fesih 
veya devir keyfiyeti ile sigortalı taşıt için yap
tığı bütün ödemelerin miktar ve sebebini, yukar
daki hallerin tahakkukundan itibaren 15 gün 
içinde taşıdın kayıt ve tescil edilmiş olduğu tra
fik bürosuna bildirmekle mükelleftir. Kayıt ve 
tescili yapan il trafik bürosu durumu tebellüğ 
edinciye kadar sigorta eski haddinde devam eder. 

MADDE 55. — Malî sorumluluk sigortası 
Türkiye'de çalışmaya elverişli sigorta şirket
leri tarafından yapılır. 

Devlet veya ilgili meslek kurumları bir fon 
tesis etmek suretiyle malî mesuliyet sigortası 
yapabilirle!. 

; 252) 
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müteallik hükümleri Hükümet «âyin eder. 

MADDE 52. —Bayındırlık Komisyonu tek
lifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 53. — Hükümet teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 54. — Bayındırlık Komisyonu tek
lifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 55. — Malî mesuliyet sigortası Tür
kiye'de çalışmaya yetkili sigorta şirketleri tara
fından yapılır. 

Genel muvazeneye dâhil dairelerle katma 
bütçeli dairelere, özel idare ve belediyelere ve 
3659 sayılı Kanuna tabî teşekkül ve müessese
lere ait nakil vasıtalarının başkalarıma ika et
tiği zararları; malî mesuliyet sigortasına ait 
hükümler dâhilinde ödemek üzere bu daireler 
tarafından bir fon tesis edilebilir. 

(â-SayTSı 
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Dokuzuncu Bölüm 

Cezalar, kovuşturma ve yargüama 

i. Cezalar 

MADDE 56. — Bu kanunun : 
A) 20 ve 25 nci maddelerine aykırı hareket 

eden bisiklet sürücüleriyle 34, 35, 36, 41, 42 ve 
45 nci maddelerine aykırı hareket edenler 10 lira
dan 25 liraya; 

B) 17, 18 ve 24 ncü maddelerine aykırı ha
reket eden bisiklet sürücüleriyle, 19 ncu ve 29 
ncu maddelerin son fıkralarına, 21, 27,37, 44 ve 
46 nci maddelerine ve tüzükte belirtilecek mükel
lefiyetleri yerine getirmiyen veya yasaklara ay
kırı hareket edenler 25 liradan 50 liraya; 

C) 15, 30, 32 ve 38 nci ve bisiklet sürücüleri 
müstesna 20 ve 25 nci maddelerine aykırı hareket 
edenler 25 liradan 100 liraya; 

Ç) 33, 39,43 ve 47 nci maddelerine aykırı 
hareket edenler 50 liradan 100 liraya; 

kadar hafif para cezasiyle cezalandırılırlar. 

MADDE 57. — Bu kanunun : 
A) 10, 12 ve 16 nci maddelerine aykırı ha

reket edenler 15 güne kadar hafif hapis ve 50 li
radan 100 liraya kadar ağır para, 

B) 31 ve 48 nci ve bisiklet sürücüleri müs
tesna 17, 18 ve 23 ncü maddelerine aykırı hare
ket edenler bir aya kadar hafif hapis ve 100 li
radan 200 liraya kadar ağır para; 

C) 49 ncu maddesine aykırı hareket edenler 
3 aya kadar hapis ve 150 liradan 300 liraya kadar 
ağır para, 

Ç) 14 ncü maddesine aykırı hareket edenler 
3 aydan 2 yıla kadar hapis, ve 150 liradan 500 
liraya kadar ağır para, 

D) 11 nci maddesine aykırı hareket edenler 
6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 150 liradan 500 
liraya kadar ağır para, 

cezaları ile cezalandırılır. 

(S. Say 

Ba. & 

Dokuzuncu Bölüm 

Cezalar, kovuşturma, ve yargılama 

I. Cezalar 

MADDE 56. — Bu kanunun : 
A) 45 ve 46 nci maddelerine aykırı hare

ket edenler 3 liradan 5 liraya ve 20, 25 nci 
maddelerine aykırı hareket eden bisiklet sürü
cüleri 5 liradan 10 liraya; ve 34, 35, 36, 41, 42, 
nci maddeleri - 19 ncu maddenin son ve 29 
ncu maddenin 2 nci fıkrasına aykırı hareket 
edenler 5 liradan 15 liraya. 

B) 17, 18 nci maddelere aykırı hareket 
eden bisiklet sürücüleri ile 21, 24, 44 ncü mad
delere aykırı hareket edenler 10 liradan 20 li
raya ve 27, 37, 40 nci maddenin A, B, C, bent
lerine aykırı hareket edenlerle tüzükte belirti
lecek diğer mükellefiyetleri yerine getirmiyen 
ve sair yasaklara aykırı hareket edenler 15 li
radan 25 liraya; 

C) 15, 30, 32, 38 nci ve (Bisîklet sürücü
leri müstesna) 20 ve 25 nci maddelerine aykırı 
hareket edenler 25 liradan 50 liraya; 

Ç) 33, 39, 43 ve 47 nci maddelere aykırı 
hareket edenler 30 liradan 75 liraya; 

D) 12 ve 16 nci maddelere aykırı hare
ket edenler 50 liradan 100 liraya kadar hafif 
para cezası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 57 — Bu Kanunun : 
A) 10 ve (Bisiklet sürücüleri müstesna) 

17 ve 18 nci maddelerine aykırı hareket eden
ler 50 liradan 100 liraya kadar hafif para ce
zası veya 15 güne kadar hafif hapis veya bu 
cezaların her ikisi ile; 

B) 23, 31 ve 48 nci maddelerine aykırı 
hareket edenler bir aya kadar hafif hapis ve 
100 liradan 200 liraya kadar ağır para cezası 
ile; 

C) 14 ve 49 ncu maddelerine aykırı hare
ket edenler 3 aya kadar hapis ve 150 liradan 
300 liraya kadar ağır para cezası ile; 

Ç) 11 nci maddesine aykırı hareket eden
ler (T. C. K. madde 392) 3 aylan 5 yıla' kadar 
hapis cezası ile; 

Cezalandırılırla*. 

: 252) 
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Dokuzuncu Bölüm 

Cezalar ve takibat 

1 - Cezalar 

MADDE 56. — Bu kanunun : 
a) 45 ve 46 nci maddelerine aykırı hare

ket edenler 3 liradan 5 liraya, 20 ve 25 nci 
maddelerine aykırı hareket eden bisiKlet sürü
cüleri 5 liradan 10 liraya ve 34, 35, 36 ve 41 
nci maddeleriyle 19 ncu maddenin son ve 29 
ncu maddenin 2 nci fıkrasına aykırı hareket 
edenler 5 liradan 15 liraya; 

b) 17 nci ve 18 nci maddelere aykırı hare
ket eden bisiklet sürücüleriyle 21, 24 ve 44 ncü 
maddelerine aykırı hareket edenler 10 liradan 
20 liraya, 27 ve 37 nci maddeler ile 40 nci madde
nin (a), (b), (c) bendlerine aykırı hareket eden
ler 15 liradan 25 liraya; 

c) 15, 30, 32, 38 ve 42 nci ve (bisiklet sürü
cüleri müstesna) ve 25 nci maddlerine aykırı 
hareket edenler 25 liradan 50 liraya; 

ç) 33, 39, 43 ve 47 nci maddelerine aykırı 
hareket edenler 25 liradan 10 liraya; 

d) 12 ve 16 nci maddelerine aykırı hareket 
edenler 50 liradan 100 liraya; 
kadar hafif para cezasiyle cezalandırılırlar. 

MADDE 57. — Bu kanunun : 
a) 10 ve (bisiklet sürücüleri müstesna) 17 

ve 18 nci maddelerine aykn hareket edenler 50 
liradan 100 liraya kadar hafif para cezası veya 
15 güne kadar hapis veya bu cezaların her ikisi 
ile; 

b) 24, 31 ve 48 nci maddelerine aykrı hare
ket edenler 1 aya kadar hapis ve 100 liradan 
200 liraya kadar ağır para cezasiyle; 

c) 14 ve 49 ncu maddelerine aykırı hareket 
edenler 3 aya kadar hapis ve 150 liradan 300 li
raya kadar ağır para cezasile; 

ç) 11 nci maddesine aykırı hareket edenler 
Türk Ceza Kanununun 392 nci maddesi mu
cibince ; 
Cezalandırılırlar. 

(S. Sayısı : 
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MADDE 58» — Gerek umumi hükümlere, ge
rekse bu kanunun 56 ve 57 nci maddelerine gö
re verilecek cezalardan başka : 

A) 12 nci madde hükmüne aykırı hareket 
edenlerin tesislerinin kaldırılmasına, 

B) 83 ncü madde hükmüne aykırı hareket 
eden mükerrirlerin ilk tekerrürde 1, ikinci te
kerrürde 3 ve üçüncü tekerrürde 6 ay süre ile 
§oför veya sürücü lisansının geri alınmasına, 

C) 31 nci maddeye aykırı hareket eden
lerin 6 ay süre ile ve tekerrüründe daimî olarak 
şoför veya sürücü lisansının geri alınmasına, 

.Hükmolunur. 

MADDE 59. — Tekerrür hakkındaki umumi 
esaslar mahfuz kalmak şartiyle ancak bu kanu
nun 17, 18, 23 ve 33 ncü maddelerine aykırı ha
reket edenlerin cezaları her defasında bir misli 
artırılarak hükmolunur. 

2. Kovuşturma ve yargılama 

MADDE 60. — Bu kanunda yazılı trafik 
suçlarını işliyenler hakkında ilgililerce düzenle
necek tutanaklar doğruca sulh ceza mahkemele
rine tevdi olunur. 

Ba. K. 

MADDE 58. — Gerek umumi hükümlere 
ve gerek bu kanunun 56 ve 57 nci maddelerine 
göre verilecek cezalardan başka: 

A) 12 nci madde hükmüne aykırı hareket 
edenlerden tesislerinin kaldırılmasına; 

B) 33 ncü maddede yazılı suçtan dolayı bir 
yıl zarfında iki defa ceza görenlerin lisansları 
1 ay, 3 defa ceza görenlerin 3 ay, ve mütaakıp 
her cezada 6 şar ay süre ile şoför ve sürücü li
sanslarının geri alınmasına. 

C) 31 nci maddede yazılı suçtan dolayı 
1 yıl zarfında 1 defa mahkûm olanların lisans
ları 3 ay, 2 defa mahkûm olanların 6 ay, 3 de
fa mahkûm olanların daimî olarak şoför ve sü
rücü lisanslarının geri alınmasına; 

Ç) 26 nci maddenin F fıkrasında belirti
len suçlardan birisini işlemekten mahkûm olan 
şoför ve sürücülerin lisanslarının geri alınma
sına da hükmolunur. 

D) Bu kanunda yazılı lisans alma halleri
nin haricinde hiçbir makam ve memur tarafın
dan şoför ve sürücülerin ellerinden lisansları 
geri alınamaz; 

E) Suçlunun dosyasının mahkemeye tevdi
inde lisansın geri alınma hallerinden birisi ile 
sanık bulunanların ceza hükmü kesilinceye ka
dar işe devam edip etmemesi ilgili hâkimin ka
rarına bağlıdır. 

II - Kovuşturma ve yargılama 

MADDE 59. — Adalet Bakanlığınca lüzum
lu görülen illerde bu kanunda yazılı trafik 
ruçlârına bakmak üzere tek yargıçlı (Trafik 
mahkemeleri) kurulur. Trafik mahkemeleri 
yargıçları Hâkimler Kanunu hükümlerine tâbi 
olup bunların aylıkları ve yargıç ödenekleri 
ile bu mahkemelerde çalıştırılacak memur ve 
hizmetlilerin aylıkları bu kanunun 9 ncu mad
desindeki tertipten ödenir. 

MADDE 60. — Bu kanunda yazıla trafik 
suçlarını işliyenler hakkında ilgililerce düzen
lenecek tutanaklar doğruca trafik mahkemele
rine tevdi olunur. Bu tutanaklar hilafı sabit 
oluncaya kadar muteberdir. 

Mahkemece para cezasına veya lisansın mu-

( S. Sânısı : 252 ) 
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MADDE 58. — Gerek umumi hükümlere ve 
gerek bu kanunun 56 ve 57 nci maddelerine gö
re verilecek cezalardan başka : 

a) 12 nci madde hükmüne aykırı hareket 
edenlerin tesislerinin kaldırılmasına; 

b) 33 ncü maddede yazılı suçtan bir yıl zar
fında iki defa ceza görenlerin bir ay, üç defa 
ceza görenlerin üç ay ve mütaakıp her cezada al
tışar ay müddetle şoför ve sürürcü lisanslarının 
geri alınmasına; 

c) 31 nci maddede yazılı suçtan dolayı 1 
yıl zarfında 1 defa mahkûm olanların 3 ay, 2 
defa mahkûm olanların 6 ay, üç defa mahkûm 
olanların daimî şoför ve sürücü lisanslarının 
geri alınması; 

ç) 26 nci maddenin (e) bendinde gösterilen 
suçlardan birisini işlemekten mahkûm olan şo
för ve sürücülerin lisanslarının daimî olarak 
geri alınmasına; 
da hükmolunur. 

Lisansın geri alınmasını gerektiren suçlar
dan sanık olanlar hakkındaki kanuni! takibat 
neticeleninceye kadar ilgili hâkim Usansın ted
bir mahiyetinde muvakkat olarak geri alınma
sına karar verebilir. 

Bu kanunla yetkili kılınmış makam ve me
murlardan başka hiçbir makam ve memur tara
fından şoför ve sürücü lisansları geri alınamaz. 

/ / - Teş&üât ve takibat 

MADDE 59. — Adalet Bakanlığınca lüzum 
görülen yerlerde bu kanunda yazılı trafik suç
larına bakmak üzere tek hakimli trafik mah
kemeleri kurulur. Trafik muhakemeleri hâkim
leri, Hâkimler Kanunu hükümlerine tâbidir. 

MADDE 60. — Bu kanunda yazılı trafik 
suçlarını işliyenler hakkında ilgililerce tanzim 
edilecek tutanaklar doğruca trafik mahkeme
lerine tevdi olunur. 

Bu tutanaklar hilafı sabit oluneaya kadar 
muteberdir. 

( S. Sayısı 
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Bu mahkemelerce verilecek kararlar kesindir. 

MADDE 61. — 60 ncı maddeye göre düzen
lenmiş olan tutanakta gösterilmiş olan suç için 
bu kanunun 66 neı maddesinde yazılı hafif pa
ra cezasının en aşağı haddini teşkil eden miktarı 
tutanak tarihinden itibaren 7 gün içinde, tü
zükte belirtilecek usul dairesinde merciine ödi-
y^nler hakkında kovuşturma yapılmaz. 

(MADDE 62. — Bu kanunda yazılı trafik suç
larına ilişkin işlemlerde gereken soruşturma ve 
kovuşturmalar başka işlere tercihan ifa ve in
taç olunur. 

MADDE 63. — Cezai sorumluluğa ilişkin 
tazminat talepleri, şayet iş ceza mahkemesine 
intikal etmiş ise o mahkemece sonuçlandırılır. 

V :- r ^ - *• -•• ••• • ' • - : • -

Onunca bölüm 

Çeşitli hükümler 

MADDE 64. — Bu kanunun uygulanması 
şeklini taşıtların cins ve niteliklerini ve trafiği 
tehlikeye düşürecek veya zorluk verecek diğer 
yasak halleri göstermek üzere İçişleri ve Ba
yındırlık bakanlıklarınca müştereken bir tüzük 
yapılır. 

MADDE 65. — Kayıt ve tescil İşlemleri bu 
kanuna göre yapılacak olan taşıtlar için bele
diyelerce numara verilmesi, belediye ve özel 
idarelerce resim, harç ve vergi alınması hak
kındaki 1580 sayıîı Belediyeler Kanununun 15, 
5237 sayılı Belediye (Mirleri Kanununun 17, 18 
ve Idarei Hususiyei Vilâyat Kanununun 80 nci 

Ba. K. 

vakkat olarak geri alınmasına dair verilen hü* 
kümler kesindir. 

Bu kanun ve tüzüğüne göre verilen hüküm
ler: Diğer kanunlara göre verilen hükümlerle 
içtima ettirilemez ve tekerrüre esas tutulamaz. 

Bu kanundaki tekerrür tâbirinden maksat 
hüküm kesinleştikten sonra yeni bir trafik su
çunun işlenmesidir. 

MADDE 61. — 60 ncı maddeye göre düzen
lenmiş olan tutanakta gösterilmiş bulunan suç 
için bu kanunun 56 ncı maddesinde yazılı ha
fif para cezasının en az aşağı haddini teşkil 
eden miktarı tutanağın ilgiliye verildiği veya 
tebliğ edildiği veya ıttılaına ulaştığı tarihten 
itibaren 10 gün içinde tüzükte belirtilecek usul 
dairesinde merciine ödiyenler hakkında kovuş
turma yapılmaz. 

MADDE 62. — Trafik suçlarına ait cezalar 
ödeme veya infazı mütaakıp şoför ve sürücü. 
nün lisansına tüzükte belirtilen mercilerce ka
yıt ve tasdik olunur. 

MADDE 63. — Hükümet teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Onuncu Bölüm 

Çeşitli hükümler 

MADDE 64. — Bu kanunun uygulanması 
şeklinin; taşıtların cins ve niteliklerini ve ta
şıtlarda bulunması gereken teçhizat ve malze
meyi ve trafiği tehlikeye düşürecek veya zor
luk verecek diğer halleri göstermek üzere Ada
let, İçişleri, Bayındırlık, Ulaştırma, Ekonomi ve 
Ticaret bakanlıklarınca müşterek bir tüzük ya
pılır. 

MADDE 65. — Hükümet teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 
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Mahkemece para cezasına veya lisansın mu
vakkat olarak geri alınmasına dair verilen hü
kümler kesindir. 

Bu kanuna göre verilen hükümler diğer ka
nunlara göre verilen hükümlerle içtima ettiri
lemez ve tekerrüre esas tutulamaz. Bu kanun
daki tekerrür tâbirinden maksat, hüküm kati-
leştikten sonra yeni bir trafik suçunun işlen
mesidir. 

MADDE 61. — Bayındırlık Komisyonu tek
lifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 62. — Bayındırlık Komisyonu tek
lifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 63. — Hükümet teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

Onuncu Bölüm 

Çeşitli Hükümler 

MADDE 64. — Bu kanunun tatbik şeklini, 
taşıtların cins ve evsafını ve taşıtlarda bulun
ması gereken teçhizat ve malzemeyi ve trafiği 
tehlikeye düşürecek veya trafiğe zorluk vere
cek diğer halleri göstermek üzere Adalet, İçiş
leri, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Ulaştırma, Ekonomi ve Ticaret Bakanlıkla
rınca müşterek bir tüzük hazırlanır. 

MADDE 65. 
bul edilmişir. 

Hükümet teklifi aynen ka-
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maddeleriyle diğer kanunlardaki bu kanuna ay
kırı hükümler kaldırılmıştır. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği sırada 16 ncı maddede zikredilen 
yerlerden mevcut olanlar bir ay içinde, durum
larım belirten bilcümle belgelerle il trafik ko
misyonuna müracaatla durumlarını tesbit ettir
meye ve verilecek kararla belirtilen hususları 
yerine getirmeye mecburdurlar. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği sırada kayıt ve tescili yapılmış olan 
taşıtların sahipleri trafik bürolarına müracaat
la 3 ay içinde ve kayıt, tescil işlemlerini bu ka
nun hükümlerine uydurmaya mecburdurlar. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği sırada şoför ve sürücü lisansını almış 
bulunanlar trafik bürosuna müracaatla üç ay 
içinde bunları yenilemeye mecburdurlar. 

MADDE 66. — Bu kanunun 6 ncı bölümü 
yayımı tarihinde, diğer hükümleri yayımından 
bir yıl sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 67. — 
yürütür. 

Barbakan 
A. M§nd4r$» 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Derlet Bakanı 
Baçbakın Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 

B. Nasuhioğlu 

©a. K. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği sırada 16 neı maddede zikredilen 
yerlerde tesisi mevcut olanlar 1 ay içinde du
rumlarını belirten bilcümle belgelerle il trafik 
komisyonuna müracaatla durumlarını tesbit et
tirmeye ve tüzükte belirtilecek vasıf ve şartları 
haiz bulunmıyanlarm verilecek mehil içinde 
durumlarını tüzük hükümlerine uydurmaya 
mecburdurlar. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Hükümet teklifi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. 
nen kabul edilmiştir. 

Hükümet teklifi ay-

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Trafik mahkemeleri
nin bulunmadığı yerlerde bu kanunun hükümle
ri sulh ceza mahkemelerince başka işlere terci-
han ifa ve intaç olunur. 

MADDE 66. — Bu kanun gereğince tahsil 
edilen cezalar 9 ncu maddedeki tertip dâhilinde 
ödenek kayıt ve tahsis olunur. 

MADDE 67. — Bu kanun yayımı tarihinden 
6 ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 68. 
lu yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar ıKuru-
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GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte 16 ncı maddede zikredilen 
yerlerde tesisi bulunan kimselerin tesisleri il 
trafik komisyonlarınca tetkik edilerek durumla
rı tüzükte belirtilen vasıf ve şartlara uygun gö-
rülmiyen tesis sahiplerine bir tebligat yapılır. 
İlgililer tebligatta yazılı müddet içerisinde tesis
lerini tüzük hükümlerine uydurmaya mecbur
durlar. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Hükümet teklifi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. 
nen kabul edilmiştir. 

— Hükümet teklifi ay-

GEÇİCİ MADDE 4. — Bayındırlık 
yonu teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Korniş-

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun tatbikini 
temin için Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü 
Teşkilâtına ilâvesi lâzımgelen kadroları gösterir 
teşkilât kanunları en geç 1 Kasım 1952 ttfrihine 
kadar Hükümet tarafından Meclise sunulur. 

MADDE 66. — Bu kanun; geçici 5 nci mad
dede gösterilen teşkilât kanunlarının neşri tari
hinden 6 ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 67. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

(S. Sayısı :i m% 
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Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. îleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
R. S. Burçak 

Ulaştırma Bakanı 
• S. Kurtbek 

İçişleri Bakanı 
H. özyörük 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. Hayri Üstündağ 

Tarım Bakanı 

Çalışma Bakanı 
N. özsan 

İşletmeler Bakanı 
Hakki Gedik 

Bayındırlık Komisyonunun değiştiricine bağh 

Karayolları Trafik Kanununun 52 nci maddesine tevfikan motorlu taşıtların çeşitlerine göre yap
tırılacak malî sorumluluk sigortasının asgari hadlerini gösterir 

A - CETVELİ 

Motorlu taşıt cinsleri 

1. Motosikletler * 
2. Otomobiller 
3. Kamyonet, kamyon ve 10 kişiye kadar (dâhil) oturacak yeri olan taşıtlar 
4. Tramvay ve trelöybüsler 
5. Otobüsler : 

a) 25 kişiye kadar (dâhil) oturacak yeri olanlar 
b) 25 kişiden fazla oturacak yeri olanlar ' "'•'^Jr/'•• 

Sigorta ümitleri 
T. L. 

2 000 
5 000 

10 000 
20 000 

15 000 
20 000 

mmm 
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