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I Ç I N D E K I L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. - Hakkâri Milletvekili Hakkı Töre'nin, Hakkâri İlinin sorunlarına 

ilişkin gündemdışı konuşması 

2. - Afyon Milletvekili Müjdat Kayayerli'nin, öğretmenevlerinin 
sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması ve Millî Eğitim Bakanı Metin 
Bostancıoğlu'nun cevabı 

, 3. - İstanbul Milletvekili Nevzat Yalçıntaş'ın, Fransa Parlamentosunda 
görüşülecek olan sözde Ermeni soykırımı tasarısına ilişkin gündemdışı 
konuşması 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in (6/975) esas numaralı sözlü 

sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/282) 
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Sayfa 

2. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in (6/983) esas numaralı sözlü 
sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/283) 

3. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in (6/993) esas numaralı sözlü 
sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/284) 

4. - İzmir Milletvekili Hasan Metin'in, KİT Komisyonu üyeliğinden 
çekildiğine ilişkin önergesi (4/285) 

5. - OECD Kamu Yönetimi Bölümü ve Fransız Senatosu Maliye 
Komisyonunun işbirliğiyle "Parlamenter İlişkiler ve Tüzükler" konusunda 
Paris'te yapılacak uluslararası toplantıya TBMM'yi temsilen Plan ve Bütçe 
Komisyonundan bir üyenin katılmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/738) 453 

6. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması, Balıkesir 
Üniversitesi Bünyesinde Tıp, Eczacılık, Dişçilik, Güzel Sanatlar, Savaştepe 
Eğitim, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültelerinin Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifinin (2/313) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/286) 459:463 

7. - Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Küçük Çiftçilerin T.C. Ziraat 
Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borç Faizlerinin Bir 
Bölümünün Affı, İcra Takip İşlemlerinin Durdurulması ve Yeni Bir Ödeme 
Planına Bağlanmasına Dair Kanun Teklifinin (2/468) doğrudan gündeme alın
masına ilişkin önergesi (4/287) 463:470 

8. - Çankırı Milletvekili İrfan Keleş'in, Yükseköğretim Kurumları Teş
kilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/446) 
doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/288) 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk ve 35 arkadaşının, 17 Ağustos 
ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde meydana gelen deprem felaketinden sonra 
bölgede yapılan çalışmalar ve toplanan yardımların kullanılması konusun
da Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 

2. - Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 27 arkadaşının, Beyaz 
Enerji Operasyonu ile gündeme gelen yolsuzluk iddialarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/166) 

IV.-ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. - (10/139), (10/14), (10/126), (10/132), (10/133) Esas Numaralı 

Meclis Araştırması Komisyonunun 547 sıra sayılı raporunun görüşmesinin, 
gündemdeki yeri ve görüşme gününe ilişkin Danışma Kurulu önerisi 
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Savfa 

V. - AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞ
MALAR 457 

1. - Anavatan Partisi Grup Başkanvekilİ Bartın Milletvekili Zeki 
Çakan'ın, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in konuşmasında, ANAP Genel 
Başkanı A.Mesut Yılmaz'a sataşması nedeniyle konuşması 457:459 

VI. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTUR
MASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 474 

1. - İstanbul Milletvekili M. Murat Sökmenoğlu ve 32 Arkadaşı, 
Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 Arkadaşı, İstanbul Milletvekili Ay
dın Ayaydın ve 32 Arkadaşı, DYP Grubu Adına DYP Grup Başkanvekilleri 
Ankara Milletvekili Saffet Ankan Bedük, Sakarya Milletvekili Nevzat Er
can ve İçel Milletvekili Turhan Güven ile İstanbul Milletvekili Aydın Ayay
dın ve 20 Arkadaşının Trafik Kazalarının Nedenlerinin Araştırılarak Alın
ması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Birer Meclis Araştırması Açıl
masına İlişkin Önergeleri ve (10/139, 14, 126, 132 ve 133) Esas Numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu Raporu 474:493 

VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 494 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 494:560 

1. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, makam araçlarına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral'ın cevabı (7/3095) 494:496 

2. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, sözde Ermeni soykırımı 
ile ilgili karar alan devlet ve kuruluşlara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı 
İsmail Cem'in yazılı cevabı (7/3010) 496:500 

3. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bir Alman televizyon 
kanalında yayınlanan programa ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail 
Cem'in cevabı (7/3082) 501:502 

4. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Fransa'da ülkemizi tem
sil eden basın mensuplarına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in 
cevabı (7/3002) 502:504 

5. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, TEAŞ'ın Çan Termik 
Santrali Projesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cum
hur Ersümer'in cevabı (7/3142) 504:506 

6. - Bursa Milletvekili Orhan Şen'in, TEDAŞ ve TEAŞ'a devredilen iş
letmelerde çalışan personelin durumuna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer'in cevabı (7/3104) 507:508 

7. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 

DSİ 'nin Sınır Fırat projesine, 

DSİ 'nin Deriner projesine, 

DSİ 'nin Obruk projesine, 
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DSİ 'n 

DSİ'n 

DSİ'n 

DSİ 'n 

DSİ 'n 

DSİ 'n 

DSİ 'n 

DSİ *n 

in Alpaslan ve II. Baraj ile HES projesine, 

in Büyük İstanbul İçmesuyu Büyük Melen projesine, 

in Gölhisar-Acıpayam I. Merhale projesine, 

in Kralkızı-Dicle Merhale projesine, 

in Aşağı Büyük Menderes projesine, 

in Çivri-Işıklı Baklan projesine, 

in Erzurum-Kuzgun-Daphan projesine, 

in İpsala II. Merhale projesine, 
İlişkin soruları ve ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cumhur Er-

sümer'in cevabı (7/3138, 3139, 3140, 3141, 3151, 3152 3153, 3154, 3155, 
3156,3157) 508:527 

8. - Manisa Milletvekili Rıza Akçah'nın, Soma Termik Santraline iliş
kin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer'in cevabı 
(7/3162) 527:529 

9. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, mühendis ve tekniker
lerin ek gösterge ve özel hizmet tazminatlarına ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakanı Sümer Oral'm cevabı (7/3210) 530:531 

10. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Bursa Anadolu Öğret
men Lisesi projesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostan-
cıoğlu'nun cevabı (7/3049) 531:532 

11. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Bursa Uludağ Üniver
sitesinin bazı projelerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bos
tancıoğlu'nun cevabı (7/3048) 532:535 

12. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Bursa Ulubatlı Hasan 
Anadolu Lisesi Spor Salonu projesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakam 
Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/3046) 536 

13. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Bakanlığın Bursa İlin
deki Ortopedik Özürlüler Okulu ve Lojmanları İkm. projesine ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/3040) 537 

14. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Bakanlığın Bursa İlin
deki çok programlı lise projesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/3038) 538 

15. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Bakanlığın Bursa İlin
deki öğrenci pansiyonu projesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/3037) 539 

16.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Boğaziçi Üniver
sitesinin Bursa-İznik'teki deprem araştırmalarına ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/3035) 540:541 
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17. - Erzurum Milletvekili Fahrettin Kukaracı'nın, bedelli askerlik uy
gulamasına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğ-
lu'nun cevabı (7/3099) 

18.- Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey'in, Diyarbakır ve çevresinde 
vatani görevini yapan askerlerin çarşı iznine ilişkin sorusu ve Millî Savun
ma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu'nun cevabı (7/3058) 

19. - Tokat Milletvekili M.Ergün Dağcıoğlu'nun, bakanlığın Tokat İlin
deki yatırım projelerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un 
cevabı(7/3189) 

20. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın,bakanlığın Biyolojik 
Kontrol ve Aşı Serum ve Biyolojik Ünite Üretim Merkezi Serum Purikas-
yon Merkezi İnşaatı projesine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Dur
muş'un cevabı (7/3149) 

© 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 13.00'te açılarak beş oturum yaptı. 

Balıkesir Milletvekili Hüseyin Kalkan, konsolosluklarda çalışan sözleşmeli personelin idarî ve 
hukukî durumlarından kaynaklanan sorunlarına, 

Diyarbakır Milletvekili Sebgetullah Seydaoğlu, genel bütçeden savunma harcamalarına ayrılan 
payın ve asker sayısının fazla olmasının ekonomide yarattığı olumsuzluklara, 

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar; 
• Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurumlarında çalışan hukuk müşaviri ve avukat

ların sosyal ve ekonomik sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşmasına, Maliye Bakanı Sümer Oral 
cevap verdi. 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde boş bulunan yedek üyeliğe, Anavatan Partisi 
Grubunca aday gösterilen Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün üyeliğine ilişkin Başkanlık tezkeresi ile 

Kayseri Milletvekili Sadık Yakut'un, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi, 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Kayseri Milletvekili Sadık Yakut'un, (6/1039) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 

önergesi okundu; sözlü sorunun geri verildiği bildirildi. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında bulunan: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Tekliflerinin 
(2/94, 2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/311, 2/325, 2/442, 2/449) (S. Sayısı : 527) görüşmeleri, daha 
önce geri alman maddelere ilişkin Komisyon raporunun henüz hazırlanmaması nedeniyle, 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameyle ilgili tasarının (1/53) (S. Sayısı : 433) görüşmeleri de, Komisyon yetkilileri Genel 
Kurulda hazır bulunmadıklarından, 

Ertelendi; 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitas

yon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/789) 
(S. Sayısı: 568) ile 

İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısının (1/443) (S. Sayısı: 398), 

Görüşmeleri tamamlanarak, kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı. 
16 Ocak 2001 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 22.57'de son verildi. 

Murat Sökmenoğlu 
Başkanvekili 

Şadan Şimşek Melda Bayer 
Edirne Ankara 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

© 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

12.1.2001 CUMA No.: 63 

Tasarı 

1. - Sivil Havacılık Kurumu Kanunu Tasarısı (1/807) (Adalet ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.1.2001) 

Teklifler 

1. - Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin; Sosyal 
Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/657) (Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
4.1.2001) 

2. - İçel Milletvekili Ali Er'in; 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/658) 
(Anayasa ve Plan ve Bütçe ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tari
hi: 5.1.2001) 

3. - Trabzon Milletvekili Nail Çelebi ve 12 Arkadaşının; Gümrük Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/659) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 9.1.2001) 

4. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in; Bir İl Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/660) (İçiş
leri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2001) 

5. - Demokratik Sol Parti Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Aydın Tümen, Milliyetçi 
Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Anavatan Partisi Grup Baş
kanvekili Bartın Milletvekili Zeki Çakan'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair İçtüzük Teklifi (2/661) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 10.1.2001) 

Rapor 

1.- İstanbul Milletvekili M. Murat Sökmenoğlu ve 32 Arkadaşı, Karaman Milletvekili Zeki 
Ünal ve 19 Arkadaşı, İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın ve 32 Arkadaşı, DYP Grubu Adına DYP 
Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan 
ve İçel Milletvekili Turhan Güven ile İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın ve 20 Arkadaşının Trafik 
Kazalarının Nedenlerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Birer Meclis Araştırması Açıl
masına ilişkin Önergeleri ve Meclis Araştırma Komisyonu Raporu (10/139, 14, 126, 132 ve 133) 
(S.Sayısı: 547) (Dağıtma tarihi: 12.1.2001) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 

1.- Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın, Kayseri Emniyet Müdürlüğünce şehirlerarası 
otobüslerde kilometre hız sınırını iptal eden cihazlarla yakalanan otobüslere ve firmalara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1141) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2001) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1.-İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Boğaz Köprüsü geçiş ücretlerinde yapılan artışa ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3281) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2001) 
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2.- İstanbul Milletvekili M. Murat Sökmenoğlu'nun TRT Genel Müdürünün TBMM TV hak
kındaki açıklamasına ilişkin Devlet Bakanından (Rüştü Kâzım Yücelen) yazılı soru önergesi 
(7/3282) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2001) 

3. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk'un, işçi ve memurlardan kesilen konut edindirme yar
dımı paylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3283) (Başkanlığa geliş tarihi: 
10.1.2001) 

4. - İstanbul Milletvekili Bozkurt Yaşar Öztürk'ün, Vakıf Gureba Hastanesinin SSK'ya dev
redileceği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3284) (Başkanlığa geliş tarihi: 
10.1.2001) 

5. - Çankırı Milletvekili Hüseyin Karagöz'ün, Bakanlığın Çankırı İlindeki yatırım projelerine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3285) (Başkanlığa geliş tarihi: 
10.1.2001) 

6. - Çankırı Milletvekili Hüseyin Karagöz'ün, Bakanlığın Çankırı İlindeki yatırım projelerine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3286) (Başkanlığa geliş tarihi: 
10.1.2001) 

7. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, yolsuzlukla mücadele operasyonlarına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Devlet Bahçeli) yazılı soru önergesi (7/3287) ( Baş
kanlığa geliş tarihi: 10.1.2001) 

8. - Antalya Milletvekili Mehmet Zeki Okudan'ın, Antalya-Serik-Gebiz ve Kemer ilçelerinin 
uğradığı sel felâketine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (H.Hüsamettin Özkan) 
yazılı soru önergesi (7/3288) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2001) 

9. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak'ın, DMS sonucu Bakanlığa alınan memur sayısına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3289) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2001) 

10. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak'ın, Aksaray-Ortaköy Devlet Hastanesi inşaatına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3290) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2001) 

11.- Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak'ın, SSK'nın prim alacaklarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3291) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2001) 

12. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak'ın, Aksaray-Ortaköy Cezaevine ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3292) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2001) 

13. - Antalya Milletvekili Mehmet Zeki Okudan'ın, Fona devredilen bankaların faizle para top
ladıkları iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3293) (Başkanlığa geliş tari-
hi:10.1.2001) 

14. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak'ın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurulu'nun basına verdiği bir ilana ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3294) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 10.1.2001) 

15. - Hatay Milletvekili Metin Kalkan'ın, Suriye sınırında bekletilen Türk Urlarına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/3295) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2001) 

16. - Çankırı Milletvekili Hüseyin Karagöz'ün, Patent Vekilliği Yasa Tasarısına ve organize 
sanayi bölgelerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3296) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 10.1.2001) 
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17. - Çankırı Milletvekili Hüseyin Karagöz'ün, Çankırı İlindeki Devlet hastanesi inşaatlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3297) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2001) 

18. - İstanbul Milletvekili M. Murat Sökmenoğlu'nun , Kuzey Irak'ta yaşanan son gelişmelere 
ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3298) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.1.2001) 

19. - Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, Isparta-Barla'daki Çamdağında bulunan çam ve 
katran ağaçlarının kesildiği iddiasına ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3299) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 11.1.2001) 

16.1.2001 SALI No.: 64 
Sözlü Soru Önergeleri 

1. - Sakarya Milletvekili Nezir Aydın'ın, iş yerlerinde özürlü kontenjanından işçi çalıştırıl
masına ilişkin Devlet Bakanından (Şuayip Üşenmez) sözlü soru önergesi (6/1142) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 12.1.2001) 

2. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, YÖK'ün üniversite lojmanlarında oturanlarla ilgili 
yayınladığı genelgeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1143) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12.1.2001) 

3. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ay
rılan yatırım ödeneklerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1144) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 15.1.2001) 

4. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ay
rılan yatırım ödeneklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1145) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 15.1.2001) 

5. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ay
rılan yatırım ödeneklerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1146) (Başkan
lığa geliş tarihi: 15.1.2001) I 

6. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ay
rılan yatırım ödeneklerine ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1147) (Başkan
lığa geliş tarihi: 15.1.2001) 

7. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ay
rılan yatırım ödeneklerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1148) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 15.1.2001) 

8. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ay
rılan yatırım ödeneklerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1149) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 15.1.2001) 

9. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ay
rılan yatırım ödeneklerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1150) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.2001) 

10. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ay
rılan yatırım ödeneklerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1151) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 15.1.2001) 

11. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ay
rılan yatırım ödeneklerine ilişkin Kültür Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1152) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 15.1.2001) 
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12. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ay
rılan yatırım ödeneklerine ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1153) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 15.1.2001) 

13. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ay
rılan yatırım ödeneklerine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/1154) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 15.1.2001) 

14. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ay
rılan yatırım ödeneklerine ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1155) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 15.1.2001) 

15. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ay
rılan yatırım ödeneklerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1156) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 15.1.2001) 

16. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ay
rılan yatırım ödeneklerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1157) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.2001) 

17. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ay
rılan yatmm ödeneklerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1158) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 15.1.2001) 

18. - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ay
rılan yatırım ödeneklerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1159) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.2001) 

19. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, genel nüfus sayımı ile ilgili iddialara ilişkin 
Devlet Bakanından (Tunca Toskay) sözlü soru önergesi (6/1160) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.2001) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. - Muğla Milletvekili Hasan Özyer'in, pamuk ve zeytinyağı prim destekleme faaliyetlerine 
ve gelirlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3300) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.1.2001) 

2. - Muğla Milletvekili Hasan Özyer'in, Türkiye Millî Olimpiyat Komitesinin faaliyetlerine 
ve gelirlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3301) (Başkanlığa geliş tarihi: 
11.1.2001) 

3. - Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, Afyon-Sandıklı İlçesi Karadirek Kasabası Tarım Kredi 
Kooperatifi Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/3302) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.2001) 

4. - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, TEAŞ Genel Müdürlüğünde yürütülen Beyaz 
Enerji operasyonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3303) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12.1.2001) 

5. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, Balıkesir-Sındırgı-Düvertepe Barajı projesine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3304) (Başkanlığa geliş tari
hi: 12.1.2001) 

6. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, kamu bankaları ile ilgili iddialara ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/3305) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.2001) 
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7. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak'ın, hazine bonosu ve devlet tahvillerinin vergilen
dirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3306) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.2001) 

8. - Karabük Milletvekili Erol Karan'ın, Karabük-Yenice Belediye Başkanı hakkındaki 
davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3307) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.2001) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk ve 35 arkadaşının, 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarih

lerinde meydana gelen deprem felâketinden sonra bölgede yapılan çalışmalar ve toplanan yardım
ların kullanılması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/165) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.1.2001) 

2. - Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 27 arkadaşının, Beyaz Enerji Operasyonu ile 
gündeme gelen yolsuzluk iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/166) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.2001) 

© 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

16 Ocak 2001 Salı 
BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Vecdi GÖNÜL 

KÂTİP ÜYELER : Levent MISTIKOĞLU (Hatay), Hüseyin ÇELİK (Van) 

© 
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 44 üncü Birleşimini en iyi dileklerimi sunarak 

açıyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
İlk söz, Hakkâri İlinin sorunları hakkında söz.talebinde bulunan Hakkâri Milletvekili Sayın 

Hakkı Töre'ye aittir. 
Buyurun Sayın Töre. (DYP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika efendim. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
I. - Hakkâri Milletvekili Hakkı Töre'nin, Hakkâri İlinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuş

ması 
HAKKI TÖRE (Hakkâri) - Sayın Başkan, sayın milletvekillerini; Hakkâri İlimizin sorunları 

hakkında gündemdışı söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
İlimizin Yüksekova İlçesinde yedi yıldır yapımı devam eden Dilimli sulama barajı 44 trilyon

luk bir projedir; bugüne kadar 4 trilyon ödenmiştir, bu seneki ödeneği de 1 trilyondur. Böyle devam 
ederse 50-60 sene sonra faaliyete girecektir. Yüksekova İlçemiz, 115 000 nüfusuyla en büyük il
çemizdir. Bu baraj, Yüksekova İlçemiz için hayatî önem arz etmektedir. Baraj tamamlandıktan son
ra 200 000 hektar araziyi sulayacaktır, topraklara hayat verecektir; şekerpancarı yetiştirilecek, 
sonunda şeker fabrikası gündeme gelecektir. Dolayısıyla, büyük bir iş sahası açılacak, işsize iş ve 
aş olacaktır. 

Sayın hükümetten, bu barajımızın bir an önce tamamlanması için gereken desteği bekliyoruz. 
Sayın Başkan, sayın milletvekillerini; diğer önemli bir konu, Şemdinli-Derecik yoludur. Bu yol 

üzerindeki köylerimizde 20 000 nüfus yaşamaktadır. 2 000 korucumuz, 2 tabur askerimiz, bir de 
beldemiz vardır. Bu yol aynı zamanda askerî güvenlik yoludur. Bu yolun toprak olması nedeniyle 
her zaman mayın döşenebilmektedir. Bu yolun üzerinde şimdiye kadar 731 evladımız şehit olmuş, 
362 kişi de sakat kalmıştır. 80 kilometre uzunluğundaki yolun etüt projesi yapılmıştır. Ödenek yok
luğundan ihalesi yapılamamaktadır. 

Ayrıca, ilimizde Yüksekova havaalanı için Sayın Başbakan söz vermiş, üzerinden iki yıl geç
miş olmasına rağmen bir gelişme olmamıştır. Bu durumda, Sayın Başbakanı sözünde durmaya 
davet ediyorum. 

Doğu ve güneydoğuyu kaderine terk etmeyin, bize sahip çıkın; sorunlarımıza yan gözle bak
mayın, sorunlarımızı çözün. Sorunlarımız çoktur. Onbeş yıldan beri bir mücadele içensindeydik. Bu 
sorunları çözemezseniz, bırakın, sorunları çözecekler gelsin. (DYP sıralarından alkışlar) İlimizde 
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hayvancılık bitmiştir. Vatandaşımız, üç beş hayvanı köyünden şehire satmak için götürene kadar, 
dört beş makamdan izin almak zorundadır. 

Şimdi, buradan hükümete sesleniyorum: Çok şükür, devletimizin gücüyle, vatandaşımızın sağ
duyusuyla terör belasından kurtulduk sayılır. OHAL'i hemen kaldıralım... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Töre, lütfen, toparlar mısınız. 

HAKKI TÖRE (Devamla) - Açlığa, işsizliğe çare bulalım, yeni yatırımlar yapalım. Vatanımız 
hepimizindir. Hepimiz bu vatandan yararlanıyoruz. Gelecek hepimizindir. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; DSP, 
MHP, ANAP ve FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Töre. 

İkinci söz... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bakan cevap yersin efendim. 

BAŞKAN - Cevap verecek Sayın Bakanın Jolmadığı anlaşıldı. 

İkinci söze geçiyorum. ı 

Gündemdışı ikinci söz, öğretmenevlerinin sorunları ve çözüm önerileri hakkında söz isteyen 
Afyon Milletvekili Sayın Müjdat Kayayerli'ye aittir. 

Buyurun Sayın Kayayerli. 

Süreniz 5 dakika efendim. 
I 

2. - Afyon Milletvekili Müjdat Kayayerli'nin, öğretmenevlerinin sorunlarına ilişkin gündemdışı 
konuşması ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı 

I 
MÜJDAT KAYAYERLİ (Afyon) - Sayın İBaşkan, değerli milletvekilleri; öğretmenevlerinin 

sorunları ve çözüm yollarıyla ilgili olarak söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinize ve bizleri din
leyen bütün öğretmenlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

Öğretmenevleri, Millî Eğitim Bakanlığınıp merkez ve taşra teşkilatı personelinin birbiriyle 
kaynaşıp dayanışması, moral ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması amacına yönelik olarak, Öğret
menevleri, Lokaller ve Eğitim Merkezleri, Sosyal Tesisler Yönetmeliği çerçevesinde açılmış olup, 
yurt çapında 607 öğretmenevi, 10 eğitim merkezi, 201 öğretmen lokaliyle hizmet vermektedir; an
cak, öğretmenlere hizmet vermek için değil, öğretmenden kazanç sağlayan kurumlar haline dönüş
müştür. Bu bakımdan söz almış bulunuyorum, j 

Lokallerin ve öğretmenevlerinin idarecileri; mahallinde valiliklerce ve kaymakamlıklarca geçi
ci görevlendirme yoluyla atanırlar; personel de, '657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 1475 sayılı 
İş Kanununa tabi olarak istihdam edilmektedir.\ Öğretmenevi ve akşam sanat okulu yöneticilerinin 
ise, 8 Aralık 1994 tarih ve 2271 sayılı yazılarında belirlenen esaslara göre bakanlıkça ataması yapıl
maktadır. Bu kurumlarda görevli idarecilerin özlük hakları farklı farklı uygulanmaktadır. 

Öğretmen lokalleri ve öğretmenevleri idarecileri, ekders saatlerine ilişkin esasların değişik 21 
inci maddesi (c) fıkrası esaslarına göre ders ücreti almaktadırlar. 

Öğretmenevi ve akşam sanat okulu idarecileri kadrolu oldukları, atamaları bakanlık tarafından 
yapıldığı için, 1994 yılından, yani, kuruluşundan beri idarecileri ders ücreti alamamaktadır. 
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Bazı illerdeki defterdarlık muhasebe müdürlükleri ekders ücretlerini tam gün, tam yıl esas
larına göre ödemektedir. Bazı muhasebe müdürlükleri de, öğretmenevi ve akşam sanat okulu diye 
bir kurum adı geçmediği için, ekders ücretlerini ödememektedir. Ödenen bazı illerde de Sayıştay 
tarafından zimmet çıkarılmış olup, bu öğretmenevi, akşam sanat okulu idarecileri de maddî ve 
manevî yönden mağdur olmuşlardır. 

Öğretmenevleri ve akşam sanat okulları bütün personeliyle tam gün, tam yıl, karda kışta eğitim 
esasları çerçevesinde, tatiller ve bayramlar dahil, hizmet vermektedirler. Ayrıca, öğretmenevi ve ak
şam sanat okulları arasında da farklı uygulamalar yapılmaktadır. Örneğin, Başkent Öğretmenevi 
idarecilerine, MEB Personel Genel Müdürlüğünün 23 Eylül 1999 tarih ve 86757 sayılı yazılarıyla 
oniki ay boyunca ekders ücreti ödenmiştir. Antalya ve İsparta Öğretmenevi idarecilerine, geçici ol
dukları için, altı ay dışındaki ekders ücretlerini, kadrolarının bulunduğu kurumdaki görevlerini de 
yapmak kaydıyla alabileceklerini, 20 Aralık 1999 tarih ve 3307 sayılı yazılarıyla belirtmişlerdir. 
Kadroları öğretmenevi ve akşam sanat okulunda olan ve aynı hizmeti veren diğer öğretmenevi ve 
akşam sanat okulu idarecileri ise, ekders ücretinden yararlanamamaktadır. Bu da, bu kurumların 
idarecilerinin maddî ve manevî olarak mağduriyetine yol açmaktadır. 

Öğretmenevleri, gelinen bu noktada, çalışanları, emeklileri ve bunların aileleriyle birlikte yak
laşık 20 000 yatak kapasiteyle 3 milyonluk bir topluluğa hizmet vermektedir. Öğretmenlerimizin 
çok zor şartlarda sürdürdüğü bu görevlerin manevî ağırlığını biraz olsun hafifletme yönünde hizmet 
veren öğretmenevlerinin sağladığı sıcak ortamlardaki sorunlar acilen çözülmelidir. Bu bakımdan, 
hastası olan öğretmenlere öğretmenevlerinde öncelik tanınmalıdır. Öğretmenevleri, Öğretmene Hiz
met ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı görev alanına verilmiştir. Artık, öğretmenevlerinin bir genel 
müdürlüğe bağlanması esası getirilmelidir. 

Ayrıca, personel kadrolu hale getirilmelidir. Gelirin yüzde 5'i Millî Eğitim Bakanlığına gön
derildiğinden öğretmenevleri kendi ihtiyaçlarını giderememektedir. Bunun için ya dört beş ay 
müsaade edilmeli ya da bu gelir yılsonunda istenmelidir. Yine, Millî Eğitim Bakanlığında en az on-
beş yıl çalışmış olanlar ile üniversite mensupları da öğretmenevlerinden faydalanabilmelidir. 

Yatırım programlarında bulunup, inşaatı biten öğretmenevleri binalarının hizmete girmesi için 
de gerekli donatımlar acilen verilmelidir. Öğretmenevlerinde görev yapan yöneticiler için, işletme 
müdürlüğü ve işletme müdür yardımcılığı kadro tahsisi çalışmaları bir an önce sonuçlandırılmalıdır. 

Döner sermaye mevzuatının yetersiz kalması sebebiyle, Millî Eğitim Bakanlığı döner sermaye 
kanun taslağının bir an önce kanunlaşması gerekmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Kayayerli, lütfen toparlar mısınız. 
MÜJDAT KAYAYERLİ (Devamla) - Ülkemizin geleceği ve bu geleceğin teminatı çocuk

larımızın eğitimi ve öğretimleri için ülkemizin her yerinde zor şartlarda hizmet veren öğretmen
lerimizin eğitim verdiği ve yararlandığı öğretmenevi ve diğer sosyal tesislerimiz için ayrıntılı çalış
maların yürütülmesini talep ediyor, öğretmenevlerinde çalışanlara, öğretmenevinden faydalananlara 
ve Yüce Meclise sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kayayerli. 

Sayın Millî Eğitim Bakanımız konuşmaya cevap verecekler. 

Buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 20 dakikadır. 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOGLU (Sinop) - Sayın Başkanım, sayın mil
letvekilleri; öğretmenevleriyle ilgili konuyu Meclis gündemine gündemdışı bir konuşmayla getir
diği için, Afyon Milletvekilimiz Sayın Müjdat Kayayerli'ye teşekkür ediyorum. Bakanlığımız çalış
maları hakkında çok güzel bilgiler almışlar. Çalışmalar devam ediyor; hiç merak etmeyin, onların 
hepsi tamamlanacak. 

Sayın milletvekilleri, öğretmenevlerinin kurucusu, dönemin Millî Eğitim Bakanı Sayın Hasan 
Sağlam'ı şükranla anarak sözlerime başlamak istiyorum. Bugün, 607 öğretmenevimiz, 201 öğret
men lokali, 10 eğitim merkezi ve sosyal tesisi ve yaklaşık 17 000 yatak kapasitesiyle öğretmenev-
lerimiz hizmet vermektedir. Geçtiğimiz yıl içinde öğretmenevleri, Bakanlık mensubumuz, emek
limiz ve bunların ailelerinden oluşan yaklaşık 6 milyon kişiye, eğitim merkezi ve sosyal tesislerimiz 
ise yaz sezonunda 10'ar günlük devreler halinde sürdürdükleri faaliyetleriyle, yine mensubumuz ve 
yakınları olan yaklaşık 20 000 kişiye hizmet vermiştir. 

Gelinen aşamada, anılan kurumlarımız, verdikleri hizmetlerle, başta Bakanlığımız ve bulun
dukları mahallerdeki mülkî amirlerin prestij kurumları haline gelmişlerdir. Her gittiğim yerde, her 
validen, her kaymakamdan, Millî Eğitim Bakanlığının bu öğretmenevlerinin prestij binası olarak 
kullanıldığını da gururla gördüm. Bu kurumlarda, hem sosyal hizmet üretilmekte hem de öğretim 
kapsamındaki otelcilik ve turizm meslek liseleri öğrencilerine, 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek 
Eğitimi Kanunu kapsamında uygulama yaptırılmaktadır. Ayrıca, yaygın eğitim kapsamında kalan 
kesimde de, meslek kursları programları düzenlenerek istihdama kaynak sağlanmaktadır. 

Bu gayret içerisindeki kurumlarımızın faaliyetlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal 
tesislerine ve hizmetlerine ilişkin genel uygulama ve uygulamalardaki farklılıklar nedeniyle, zor
luklarla karşılaşılmaktadır. 1999 yılından başlayıp bugüne kadar devam eden, kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait sosyal tesislere bütçe kaynaklarından katkıda bulunulmaması uygulamasının en 
olumsuz etkilediği kurum, Millî Eğitim Bakanlığının öğretmenevleridir. Öğretmenevleri ve diğer 
sosyal tesislerimiz, 1994 yılından beri, kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesisler kapsamın
da, bütçeden pay almamaktadır. 

Öğretmenevi ve akşam sanat okullarının yönetici ve yönetici yardımcısı norm kadroları, 
Bakanlığımızın norm kadro yönetmeliği hazırlanırken, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Baş
kanlığının önerisi üzerine, bu yönetmelik kapsamından çıkarılmıştır. Önerileri doğrultusunda, Mil
lî Eğitim Bakanlığı Öğretmenevleri ve Lokalleri ile Eğitim Merkezi ve Sosyal Tesisleri Yönetmeliği 
hazırlanmıştır. Yönetmelik taslağı, Devlet Personel Başkanlığınca uygun görülmüş, Maliye Bakan
lığından hâlâ cevap gelmemiştir. 

2000 yılı kadro değişimlerinde de, bu tesisler için, işletme müdürü ve işletme müdür yardım
cısı sağlanması önerilmiştir. Bu hizmetin yürüyebilmesi için, bu öğretmenevlerinin ve sosyal tesis
lerin, mutlaka, işletme müdürü ve işletme müdürü yardımcısı sıfatında kişiler tarafından yürütül
mesi gerekir. 

Döner sermayesi bulunan Ankara Başkent Öğretmenevi dikkate alınarak, 1 işletme müdürü, 3 
işletme müdür yardımcısı kadrosu sağlanmıştır. 2001 yılı bütçesi içerisinde, diğer öğretmenevlerine 
de, kurulacak döner sermayeye paralel olarak, işletme müdürü ve müdür yardımcısı kadroları, yine 
değişim yoluyla sağlanacaktır. Anılan yönetmelikle, söz konusu tesislerin kuruluş, yönetim, işletme 
ve denetimi ile yöneticilerinde aranacak nitelikler ve atama usul ve esasları düzenlenmektedir. 

Öğretmenevleri, öğretmenlerimizin birbirleriyle tanışmalarını, kaynaşmalarını ve dayanışma 
içerisinde olmalarını, sosyal ve moral ihtiyaçlarını karşılamalarını, hizmet içinde ortaya çıkacak 
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eğitim ihtiyaçlarını giderebilmelerini, meslekî ve kültür gelişimlerini sağlamalarını, aileleri ve çev
releriyle sürekli, olumlu ilişkiler içerisinde bulunmalarını ve meslek kursları düzenlemek suretiyle 
istihdama katkıda bulunmayı sağlayan, her geçen gün imkânlarını geliştirdiğimiz ve yenilerini ek
lediğimiz, son derece önemsediğimiz kurumlarımızdır. 

Öğretmenevlerimizin geliştirilmesi, donanımı ve inşaatlarının tamamlanması için, Millî Eğitim 
Vakfımız büyük katkıda bulunmaktadır. 1994 yılından beri, bütçeden öğretmenevi yapım ve 
donanımına tahsisat ayrılmadığından, o tarihten beri, bu görevi Millî Eğitim Vakfı yürütmektedir. 
Ocak 1996'dan bu yana, 208 öğretmenevimizin yapım, onarım ve donanımı için 2 041 293 000 000 
liralık katkı sağlanmıştır Millî Eğitim Vakfından. Ayrıca, yine Millî Eğitim Vakfı tarafından, Düz
ce, Sakarya ve Yalova'da, depreme dayanıklı birer öğretmenevi yaptırılmış, donatılmış ve öğret
menlerimizin hizmetine sunulmuştur. 

Teşkilat kanunları çalışmaları çerçevesinde, öğretmenevlerimizin statüsü, işlevlerine uygun 
olarak belirlenecektir; ama, bir yeni genel müdürlük daha düşünülmemektedir. Sözünü ettiğimiz 
yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar, açık bulunan öğretmenevi yöneticiliklerinde norm kadro faz
lası öğretmenlerin görevlendirilmeleri emri, bir genelgemizle valiliklere duyurulmuştur. 

Yürürlükteki ders ücretlerine ilişkin esaslarda, öğretmenevleri yöneticileri yer almamaktadır; 
ancak, aslî görevleriyle birlikte bu görevi yürüten personelimiz, aslî görevlerine bağlı olarak ekders 
ücretinden yararlanabilmektedirler. Bu esaslarda değişiklik yapılmasına ve işletme müdürüyle 
müdür yardımcılarına da ekders ücreti ödenebilmesine imkân sağlayacak önerimiz Maliye Bakan
lığınca değerlendirilmektedir ve Maliye Bakanlığından cevap beklenmektedir. Yönetmelik yürür
lüğe girdiğinde, Meclisimizin gündeminde bulunan Millî Eğitim Bakanlığı döner sermaye kanun 
taslağı kanunlaştığında -ki, döner sermaye kanun taslağımız Millî Eğitim Komisyonunda ve Plan ve 
Bütçe Komisyonunda görüşülerek gündemde yerini almıştır- bunlara bağlı olarak diğer çalışmalar 
tamamlandığında öğretmenevlerimizin bu yöndeki sorunları da çözülmüş olacaktır. (DSP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 

Gündemdışı son konuşma Ermeni meselesi hakkında söz isteyen İstanbul Milletvekili Sayın 
Nevzat Yalçıntaş'a aittir. 

Buyurun Sayın Yalçmtaş. (FP sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 5 dakikadır. 

3, - İstanbul Milletvekili Nevzat Yalçıntaş'ın, Fransa Parlamentosunda görüşülecek olan sözde 
Ermeni soykırımı tasarısına ilişkin gündemdışı konuşması 

NEVZAT YALÇINTAŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; yarın değil öbür 
gün, yani, 18 Ocak 2001 Perşembe günü, Fransız Meclisinde, Türkiye'ye yönelik sözde Ermeni soy
kırımına ait bir kanun tasarısı görüşülecektir. Kanun tasarısı 1 maddelik ve o madde diyor ki "Fran
sa, 1915 Ermeni soykırımını açıkça tanır." Bu kanun tasarısı gönderildikten kısa bir süre sonra 
yapılan konuşmalar neticesinde, Dışişleri Bakanlığımız Meclisimize müracaat etmiş, Meclis Baş
kanlığımız bir heyet göndermeye karar vermiş, konu buraya getirilecek sizler tarafından da tasdik 
edilmiş ve bir heyet teşkil edilmişti. Heyetimizin Başkanı Anavatan Partisinden İstanbul Millet
vekili Sayın Bülent Akarcalı Beyefendi, DSP'den Adana Milletvekili Sayın Tayyibe Gülek 
Hanımefendi, MHP'den Zonguldak Milletvekili Sayın İsmail Hakkı Cerrahoğlu Beyefendi, 
DYP'den de Van Milletvekili Doç. Dr. Sayın Hüseyin Çelik Beyefendi ve Fazilet Partisinden de 
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bendeniz Paris'e hareket ettik, 8 Ocak-13 Ocak günleri arasında orada bulunduk. Burada bizim asıl 
görüşme yapacağımız grup, Fransız Millet Meclisindeki milletvekilleri, ilgili grup başkanvekilleri 
ve diğerleriydi; bunun dışında da, basınla ve Türkiye'de önemli yatırımları bulunan Fransız şirket
leriyle görüşmeler yapmaktı. 

Size, kısaca bir bilanço vereceğim ve sonunda ne yapılması lazım geldiğini arz etmiş olacağım. 

Bu görüşmelerimiz, yine, büyükelçiliğimizin katkılarıyla -kanaatime göre- etkili bir şekilde 
yapıldı. Yani, Fransız Millet Meclisi koridorlarını, şahsen, artık, burası kadar öğrendim her gün taşı
narak. Bu görüşmelerde, arkadaşlarımız, düşünebileceğiniz her türlü argümanı söylediler -bunları 
burada tekrar edecek vakit yok- zaman zaman, karşılıklı, tartışmaya varabilecek canlı konuşmalar 
da oldu. Tabiî, daha önce, Millet Meclisi Başkanımız Sayın Ömer İzgi Beyefendinin gönderdiği 
mektup ve yine, Dışişleri Komisyonu Başkanımız Kâmran İnan Beyefendinin kendi muhatabına 
gönderdiği mektup da bir zemin hazırlamıştı. 

Bu kanun tasarısı niçin getiriliyor; bunu, oraya gidince daha iyi anlamak mümkün. Bunun bir
çok sebebi var; ama, çok açığa çıktığı iki sebepten birincisi, mart ayında yapılacak olan belediye 
seçimleri. Fransa'nın bazı şehirlerinde, Marsilya, Lyon, St Etienne gibi bazı şehirlerde,oy sahibi, el
le tutulabilir bir Ermeni azınlığı var. Bu, o kadar kritik bir rol oynuyor ki, görüştüğümüz milletvekil
lerinden birisi bize "Ben, ilk turda, 9 oyla milletvekili seçildim. İtirazlar filan... İkinci turda 1 700 
oyla seçildim" dedi; yani, kritik şeyler oluyor. Kaldı ki, Fransa'nın mevzuatına göre, biliyorsunuz, 
belediye başkanları, uhdesinde belediye başkanlığını muhafaza ederek, aynı zamanda milletvekili 
de seçilebiliyorlar. O zaman, kritik ve belediye hudutları içerisindeki seçmenlere aşırı bağımlı bir 
durum hasıl oluyor. 

Bu görüşmelerin sonucu, özet olarak şudur: Bütün bu delilleri, kendi dilleriyle kendilerine izah 
edip, sonunda bu meselenin tarihçilere bırakılması lazım geldiği ve böyle bir kanun teklifinin kabul 
edilmesi halinde, kimsenin kazanmayacağını, bundan Fransız-Türkiye ilişkilerinin zarar göreceği
ni, hatta Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinin zarar göreceğini kendilerine izah etmemize rağmen, üç 
tutumla karşılaştık. 

Sayın Başkan, zaman bitiyor, 1 dakika ilave edecek misiniz? 

BAŞKAN - Efendim, zatıâlinize 1 dakika ilave edeceğim ve bu millî meselede, Meclisimizin, 
biraz daha sükûnetle ve aralarındaki konuşmaları keserek dinlemelerini de istirham edeceğim. 

Buyurun efendim. 

NEVZAT YALÇINTAŞ (Devamla) - Teşekkür ederim. 

Bu Türkiye aleyhtarı bir maddelik kanun teklifini benimseyen bir grup var, karşı olan bir grup 
var, arada olan bir grup var. Teklifi benimsemeyenler, Türkiye'nin tutumunu tasvip edenler, başlıca, 
parti olarak, Fransa Demokratik Birliği Partisi (UPF) -niçin söylediğimi biraz sonra arz edeceğim-
Cumhuriyetçiler Topluluğu RPR'dir. 

İkincisi, tam karşıda olanlar; yani, bu teklifi sonuna kadar destekleyenler, sosyalist grup. Tabiî, 
komünistler var; ama, biz ve onlar, bizimle bir randevu tespit etmek durumunda olamadık. Hatta, 
bu grup, bu konuda o kadar aşırı ki, grup başkanvekili Renauld Margin, Sayın Başkanımızla uzun 
ve iç karartıcı bir münakaşaya girdi. Söylediği söz şu -dikkatinizi çekiyorum- diyor ki bu zat, bu 
milletvekili, bu başkanvekili: "Sizin Avrupa Birliğine girmenizde, müzakereler başladığı zaman, bu, 
bir önşart olacaktır." 

Arkadaşlar, yani, reel olarak arz ediyorum... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Yalçıntaş, mikrofonu tekrar açıyorum; lütfen toparlayınız. 

NEVZAT YALÇINTAŞ (Devamla)- Efendim, tabiî, bu bir -kendi tabiriyle- prerogatif, bu bir 
önşart. Sonra da, iştirak etmeyecek olanlar... 

Son nokta olarak, şunu söyleyeyim, neler yapılmalıdır: Kısa vadede, hemen şimdi yapılacak -
kırksekiz saat sonra oylanacak, orada uzun vadeli var- kısa vadede, derhal, bugün veya yarın, grup 
başkanvekillerimiz, kendi gruplarının karşıtı başkan vekillerine... Özellikle DSP ve DYP'nin burada 
önemi var; çünkü, DSP'nin tam karşıtı, muhatabı, orada bir grup var, iktidar grubu; Tayyibe 
Hanımefendiden uzun izahat alınabilir, buradanda Hüseyin Beyefendi izah edebilir; tam sizin kar
şıtınız, DYP'nin karşıtı, aynı çizgide grup var; bunların grup başkanvekilleriyle temas etmek lazım. 
Başbakanımızın, Leinel Jospin'le ya telefonla ya bir başka şekilde derhal temas etmesi gerekiyor-
böyle bir şeyin olup olmadığını tespit edemedik, belki olmuştur- aynı şekilde, mümkünse ve yerin
deyse -ben şahsen yerinde buluyorum- Sayın Cumhurbaşkanımızın Jacques Chirac'la bir telefon 
görüşmesi yapması gerekir. Uzun vadelilere girecek değilim, vakit kalmadı; ama, neden bunları tek
lif ediyorum: Türkiye kuşatılıyor, siyasî bir kuşatılmaya girmiştir. Amerika'da durumu hatırlıyoruz, 
Fransa'da iş son kertesine gelmiş, İngiltere'de başlandı, Almanya'da 11 000 imzalı bir müracaat var 
meclise, sonra Dumaya tekrar gidebilir; yani, bu, bir yağ lekesi gibi, etrafımızı kirletecektir. Bu 
bakımdan, derhal bu temasların yapılmasında yarar var. 

Teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Yalçıntaş. 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, Sayın Yalçıntaş fevkalade önemli 
konulardan bahsetti ve Sayın Başbakana atfen de, Sayın Başbakanın Fransa'daki karşıtlarıyla 
temasa geçmesi hususunda tekliflerde bulundu; ama, ben dikkat ettim, Sayın Yalçıntaş'ın konuş
masını dinleyen kimse olmadı; yani, daha doğrusu, hükümet nezdinde dinleyen kimse olmadı. Sayın 
Başbakana bu teklifi götürecek kim? Hükümet dinlemedi; şu anda sorsak hükümetteki arkadaş
larımıza, dinlemediler. Grup başkanvekili arkadaşlarımızın da ona dikkat ettiklerini sanmıyorum. 
Eğer yanılıyorsam, özür diliyorum; ama,'ben, Başkanlık Divanı olarak Sayın Başkanımızın, Sayın 
Yalçıntaş'ın bu tekliflerinin tutanağının bir örneğini bugün Sayın Başbakana göndermek suretiyle 
bilgilendirmesini arz ediyorum. 

Teşekkür ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Benim yaptığım tespit, gündemdışı bu konuşmaya hükümetten cevap verecek bir sayın bakanın 
bulunmadığıdır. 

Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 

Sözlü soru önergelerinin geri alınmasına dair önergeler vardır; 3 adet önergeyi sırasıyla oku
tuyorum. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik 'in (6/975) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına iliş
kin önergesi (4/282) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 376 ncı sırasında yer alan (6/975) esas numaralı sözlü soru 
önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Faruk Çelik 

Bursa 

BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

2. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in (6/983) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına iliş
kin önergesi (4/283) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 383 üncü sırasında yer alan (6/983) esas numaralı sözlü 

soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Faruk Çelik 

Bursa 

BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 

Son önergeyi okutuyorum: 
3. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in (6/993) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına iliş

kin önergesi (4/284) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 392 nci sırasında yer alan (6/993) esas numaralı sözlü soru 
önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Faruk Çelik 

Bursa 

BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 

Komisyondan istifa önergesi vardır; okutuyorum. 
4. - İzmir Milletvekili Hasan Metin'in, KİT Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi 

(4/285) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Komisyonundan istifamın kabulünü saygılarımla arz ede
rim. 

i Hasan Metin 

İzmir 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, 2 adet Meclis araştırması önergesi vardır; sırasıyla okutuyorum : 
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C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

I. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk ve 35 arkadaşının, 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarih
lerinde meydana gelen deprem felaketinden sonra bölgede yapılan çalışmalar ve toplanan yardım
ların kullanılması konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde meydana gelen depremlerin Kocaeli, Sakarya, 
Yalova, Düzce ve Bolu illeri ve bu illere bağlı ilçelerimizde büyük çapta can ve mal kaybına sebep 
olduğu malumunuzdur. 

Asrın felaketi olarak nitelendirilen bu afetlerden sonra milletimizin yaralarının sarılması için 
yurt içinden ve yurt dışından önemli miktarlarda yardım gelmiştir. Malumunuz olduğu üzere Mec
lisimiz de hükümetin talebine uyarak bu yaraların sarılmasının finansmanını temin için ek vergiler 
koymuştur. (4481 no. ve 26/11/1999 tarihli) Ancak büyük felaketin ardından yaklaşık 18 ay geç
mesine rağmen hâla yaraların tam olarak şartlamadığı görülmektedir. 

Ülkemize intikal ettirilen iç ve dış yardımların yerinde kullanılıp kullanılmadığının, toplanan 
vergilerin amacına uygun sarf edilip edilmediğinin, yaralılara yapılan tedavi ve rehabilitasyonun 
yeterli olup olmadığının, deprem bölgesindeki çiftçi, esnaf ve sanayicilerin içinde bulundukları 
sorunlar ve kredi taleplerinin tespit ve temininin, Aralık 2000 tarihinde sona erdirilen aylık 100 mil
yon TL'lik barınma yardımının sona erdirilmesinin ortaya çıkardığı mağduriyetlerin boyutlarının, 
bölgedeki kamu işçisi ve memurlara aylık 50 milyon TL'lik yardımların devamının sağlayacağı 
yararlar, belediyelere yapılan afet yardım katsayılarının tespitindeki siyasî kayırmacılığa yönelik 
eleştirilerin ve tüm bu yaşadıklarımızdan ders alarak afetler öncesi ve sonrası alınması gerekli ted
birlerin araştırılmasını gerekli görmekteyiz. Bu amaçlarla Yüce Meclisimizce millet adına 
hükümetin bu konudaki çalışmalarının denetlenerek yol gösterici prensiplerin ortaya konması ve 
kamuoyuna gerçeklerin açıklanması gayesiyle Anayasanın 98, TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105 in
ci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 10.1.2001 

1. Mehmet Batuk (Kocaeli) 
2. Osman Pepe (Kocaeli) 

3. Nezir Aydın (Sakarya) 

4. Cevat Ayhan (Sakarya) 
5. Mehmet Vecdi Gönül (Kocaeli) 

6. Yasin Hatiboğlu (Çorum) 
7. Temel Karamollaoğlu (Sivas) 
8. Hüseyin Karagöz (Çankırı) 

9. Musa Uzunkaya (Samsun) 
10. Mahfuz Güler (Bingöl) 

II. Yaşar Canbay (Malatya) 

12. Yakup Budak (Adana) 

13. Eyüp Fatsa (Ordu) 
14. Yahya Akman (Şanlıurfa) 
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15. Avni Doğan (Kahramanmaraş) , 

16. Ali Sezal(Kahramanmaraş) 

17. Nurettin Aktaş (Gaziantep) 

18. Ahmet Sünnetçioğlu (Bursa) 

19. Fahrettin Kukaracı (Erzurum) 

20. Veysel Candan (Konya) 

21. Mahmut Göksu (Adıyaman) 

22. Mustafa Geçer (Hatay) 

23. Fethullah Erbaş (Van) 

24. Maliki Ejder (Arvas (Van) 

25. Rıza Ulucak (Ankara) 

26. Ali Oğuz (İstanbul) 

27. Mehmet Zeki Okudan (Antalya) 

28. Mustafa Niyazi Yanmaz (Şanlıurfa) 

29. Mehmet Özyol (Adıyaman) 

30. Sacit Günbey (Diyarbakır) 

31. Turhan Alçelik (Giresun) 

32. Ali Gören (Adana) 

33. Aslan Polat (Erzurum) 

34. Eyyüp Sanay (Ankara) 

35. İsmail Alptekin (Bolu) 

36. Mehmet Altan Karapaşaoğlu (Bursa) 

Gerekçe: 
Ülkemizin yüzde 95'i deprem kuşağı içinde bulunmaktadır. Topraklarımızın yüzde 44'ü birin

ci derece deprem kuşağındadır. Bu kuşak içinde nüfusumuzun yüzde 55'i yaşamaktadır Sanayimizin 
yüzde 75'i de yine bu bölgededir. 

En son yaşadığımız 17 Ağustos ve 12 Kasım depremleri sonrası insanların sağ olarak kurtarıl
ması, tedavilerinin yapılması, yara almadan kurtulanların hayatlarını idame ettirebilmeleri için en 
büyük gayreti sivil toplum kuruluşları gerçekleştirmişlerdir. Bu kuruluşlar halkı örgütleyerek 
felaket sonrası acil kurtarma çalışmaları için bölgeye yardım ve gönüllü akmasını sağlamışlar, dev
letten çok daha süratli, müdahalede etkin ve yetkin olduklarını ispatlamışlardır. Ne yazık ki, asrın 
felaketi karşısında olağanüstü beceriksizlik gösteren hükümet, bu kuruluşları âdeta kıskanmış, yar
dım faaliyetlerine mâni olmuştur. 

Depremlerde, binlerce vatandaş tüm malvarlığını kaybederken, hükümetin yaptığı harcamalar, 
toplanan vergi gelirlerinin ve iç-dış bağışların yanında komik kalmıştır. Bu hükümet, deprem afeti
ni bahane ederek, iğneden ipliğe her mamule "Deprem Vergisi" koymuş, topladığı kaynakları da 
bütçe açıklarının kapatılmasında kullanmıştır. Bu bağlamda, IMF tarafından deprem yaralarının 
sarılması amacıyla tahsis edilen 500 milyon dolarlık bir kaynağın "memur maaşlarının ödenmesin
de kullanıldığı" ilgili Bakan tarafından açıklanmıştır. 
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Kalıcı konut bekleyen onbinlerce hak sahibi var. Maalesef, bunların tamamına yakını kışı yine 
prefabriklerde ve çadırlarda geçirmektedirler. Daha kaç kışı sağlıksız şartlarda geçirecekleri de 
bilinmemektedir. 

Depremdeki kayıplarımızla ilgili hâlâ kesin netice alınamamış, iki yıla yakın bir süre geç
mesine rağmen yüzlerce kayıp insan ilanlarla aranmaktadır. 

Hâlâ ülkemizde bir "afet ve deprem politikası" oluşturulmamış; afetler olduktan sonra "yara 
sarma" politikaları yerine afet öncesi alınması gerekli tedbirlerin gerekliliği yetkililerce idrak 
edilememiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dinar ve Senirkent felaketlerinden sonra oluşturduğu Araş
tırma Komisyonunun raporundaki öneriler hükümet tarafından yerine getirilseydi, Türkiye, deprem
de bu kadar büyük kayıplar vermezdi. 

17 Ağustos depremi sonrasında oluşturulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komis
yonunun önerdiği 39 maddelik kalıcı çözüm önerilerinden sadece biri olan bina sigortası yürürlüğe 
konmuş, o da, önerilen anlamda değil "vatandaştan ne alsak kârdır" mantığı ile yapılmıştır. 

Deprem felaketi sonrası prefabrike konutlarda oturmayan, evleri yıkılmış hak sahiplerine 100 
milyon TL barınma yardımı yapılması kararlaştırılmıştı. Hükümet, bu hak sahibi vatandaşlarımıza 
konutlarını teslim etmediği halde barınma yardımına Aralık 2000'de son verilmiştir. Bu hatadan 
acilen vazgeçilmelidir. 

Ayrıca, deprem bölgesinde görev yapan devlet memurları ve kamu işçilerine hükümet tarafın
dan 50 milyon TL yardım yapılması uygulaması Nisan 2000 tarihinde sona erdirilmiştir. Özveriyle 
hizmet veren insanımıza moral desteği sağlayan bu ödemenin bölgede yaşayan tüm emekli (Bağ-
Kur, Emekli Sandığı, SSK emeklileri) vatandaşlarımızı da kapsayacak şekilde genişletilerek 
devamında fayda görmekteyiz. 

Deprem bölgesindeki çiftçimiz, esnafımız ve hatta sanayicilerimiz önemli kayıplar ve ciddî 
sıkıntılar yaşamaktadırlar. Bu kesimlere yönelik çok acil destek kredileri sağlanması zarureti vardır. 

Felaket sonrası, yurtiçi ve dışından yapılan yardımların miktarı ve sarf edildiği yerler konusun
da ciddî spekülasyonlar karşısında gerçekçi bilgilerin kamuoyuna açıklanması gerekmektedir. 

Bölgedeki enkaz kaldırma çalışmalarının en son durumu, kalıcı konut yapımındaki gelinen son 
nokta, felaketteki can ve mal kaybının kesin tespitleri, yaralılarımızın tedavisi ve psikolojik 
rehabilitasyon çalışmalarının geldiği nokta, hak sahiplerine ödenen barınma yardımlarının 
devamının gerekliliği, bölgedeki belediyelere yapılan afet yardım katsayılarının adil tespit edilip 
edilmediği hususlarının araştırılması zarureti vardır. Bu konuların Meclis tarafından oluşturulacak 
bir araştırma komisyonu marifetiyle ayrıntılı bir şekilde incelenerek, çözümleri hususunda hükümet 
ve kamuoyuna sağlıklı bilgiler sunulması ve bundan sonra karşılaşabileceğimiz felaketler için 
gerekli tedbirlerin ortaya çıkarılmasını elzem görmekteyiz. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önerge, gündemdeki yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-
görüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır. 

İkinci önergeyi okutuyorum: 
2. - Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 27 arkadaşının, Beyaz Enerji Operasyonu ile 

gündeme gelen yolsuzluk iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/166) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Son günlerde "Beyaz Enerji Operasyonu" ile gündeme gelen hadiselerle ortaya çıkan yolsuz
luk iddialarının ve enerji alanındaki sair usulsüz durumların araştırılıp, tüm boyutlarıyla ortaya kon
ması ve alınabilecek tedbirler ile hal çarelerinin tespiti için, Anayasanın 98 inci, TBMM İç
tüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

1. Teoman Rıza Güneri (Konya) 

2. Yasin Hatiboğlu (Çorum) 

3. Avni Doğan (Kahramanmaraş) 

4. Latif Öztek (Elazığ) 

5. Şeref Malkoç (Trabzon) 

6. Faruk Çelik Bursa) 

7. Lütfü Esengün (Erzurum) 

8. Bahri Zengin (İstanbul) 

9. Sacit Günbey (Diyarbakır) 

10. Mustafa Niyazi Yanmaz (Şanlıurfa) 

11. Ahmet Sünnetçioğlu (Bursa) 

12. Mehmet Zeki Çelik (Ankara) 

13. Mehmet Batuk (Kocaeli) 

14. Fethullah Erbaş (Van) 

15. Bekir Sobacı (Tokat) 

16. Nezir Aydın (Sakarya) 

17. İsmail Alptekin (Bolu) 

18. Dengir Mir Mehmet Fırat (Adıyaman) 

19. Eyüp Fatsa (Ordu) 

20. Hüseyin Karagöz (Çankırı) 

21. Razaman Toprak (Aksaray) 

22. Ali Sezai (Kahramanmaraş) 

23. Mustafa Geçer (Hatay) 

24. Yakup Budak (Adana) 

25. Musa Demirci (Sivas) 

26. Osman Pepe (Kocaeli) 

27. Kemal Albayrak (Kırıkkale) 

28. Bülent Arınç (Manisa) 

Gerekçe : 
Ülkemizin enerjiye olan ihtiyacının önemini artık herkes bilmektedir. Dünyanın yıllık enerji 

talebi ortalama yüzde 1,8 artarken, Türkiye'de bu oran yüzde 8'dir. Enerji üretimimiz, tüketim kapa
sitemizin altında kaldığından bu alandaki politikalarımız hayatî bir önem arz etmektedir. Bu talebi 
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karşılayabilmek için Türkiye'nin her yıl 3,5-4 milyar dolarlık yeni yatırımı ve projeyi hayata geçir
mesi gerekiyor. 

Bu yönde birtakım çabalar ortaya konmasına rağmen, Türkiye, enerji alanında ciddî bir iler
leme sağlayabilmiş değil. Bunun da asıl sebebi, Türkiye'deki enerji yönetimi krizidir. Yönetimdeki 
zaafiyet, enerji politikalarının etkin bir şekilde yürütülmesine mâni olmaktadır. 

Enerji talebimizi karşılayabilmek için her yıl 3,5-4 milyar dolarlık yeni yatırımı hayata geçir
memiz gerekirken, 2001 yılı bütçesinde, bütün bakanlıkların yatırım bütçesi 5 milyar dolardır. 

Bu yatırım kıtlığı ortamında, dış fınans kaynaklarının devreye sokulması gerekiyor. Ancak, 
ekonomik krizlerin yanı sıra yolsuzluk ve usulsüzlüklerin gündeme geldiği bir ortama yabancı 
yatırımcıyı getirmenin de güçlüğü ortadadır. 

Türkiye, bu enerji krizini yaşarken kendisini çepeçevre saran bir yolsuzluk sarmalı ile de kar
şı karşıya. Son olarak "Beyaz Enerji Operasyonu" ile gördük ki, bu yolsuzluk hastalığı enerji alanı
na da bulaşmıştır ve enerji yönetiminin üzerinde "yolsuzluk, rüşvet ve usulsüzlük" gibi ciddî itham
lar mevcuttur. Enerji yönetimimiz, bugün, bu projeleri konuşacağına, maalesef yolsuzluklar gir
dabına düşmüştür. 

Enerji Bakanlığında, zaman aşımına uğramış birçok usulsüzlük ve yolsuzluğun olduğu, bu 
operasyonla üzerine gidilen yolsuzluk ve usulsüzlüklerin, aysbergin sadece görünen kısmı olduğu 
şeklinde ciddî iddialar mevcuttur. 

Bu noktada, bazı teftiş kurulu raporlarının Bakanlıkta bekletildiği, usulsüzlüklerin üzerine 
gidilmek istenmediği, ayrıca teftiş kurulu raporları ile Başbakanlık YDK'nın raporlarında, bu 
operasyon kapsamının dışında TEAŞ tarafından dava açılan firmalara yeni ihaleler verildiği, ihale 
şartnamelerinin değiştirildiği, birçok işin ise ihalesiz bazı firmalara verildiği vurgulanıyor. 

Son operasyon çerçevesinde teftiş raporlarında ismi geçmeyen isimlerin görevden alınmaları, 
raporlarda ismi geçenlerin bazılarının da görevden alınmamaları, hadisenin boyutunun daha farklı 
ve büyük olduğunu göstermektedir. Nitekim, operasyonun zamanlaması ve söylenilen oluş biçimi, 
soru işaretleri doğurmaktadır. Bakanlıktaki tüm usulsüzlüklerin üzerine gidildiğinde, olayın daha da 
büyüyüp, ciddî siyasî sonuçlar doğuracağı söylenmektedir. 

Ortada, daha önce enerjiyle ilgili zikredilen birçok şaibelerle beraber, bu son operasyondaki 
yolsuzlukların, yetkili kişiler tarafından görülmemesi ve haberdar olunmaması inandırıcı gel
memektedir. 

Hatta, operasyonun Bakanlığa rağmen yapıldığı, Bakanlıktaki görevden almaların kerhen ve 
zevahiri kurtarmak amacıyla yapıldığı da söylenmektedir. 

Düğmeye farklı odaklar tarafından basıldığı şeklindeki iddialar da, enerji yönetiminin zafiyeti 
ve vurdumduymazlığını göstermektedir. 

Türkiye'de artık işler bir şekilde yolsuzluk dairesinden geçmeden yapılamayacak bir noktaya 
getirilmiştir ve yolsuzluk bir sistem sorunu haline gelmiştir. Ayrıca, bu usulsüzlük ve yolsuzluklar 
hem devletin kayba uğramasına yol açmakta hem enerji politikalarının etkin ve verimli bir şekilde 
yürümesine mâni olmakta hem de siyasîlere olan güveni azaltmaktadır. Bu bakımdan, ciddiyet arz 
eden bu ithamlar ve iddiaların açıklığa kavuşturulup tüm yolsuzluğa bulaşmış olanların üzerine 
gidilmesi gerekmektedir. 

İşte, bu yolsuzluk iddialarının açıklığa kavuşturulmasında ciddî bir şekilde katkı sağlayacak, 
böylelikle siyasete ve sivil kurumlara olan güveni artıracak ve devletin kurumları arasında çatışma 
doğurmayı amaçlayanların planlarını suya düşürecek en etkin kurum TBMM'dir. 
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Enerji alanındaki yolsuzluk ve usulsüzlükleri tüm boyutlarıyla araştıracak bir Meclis araştırma 
komisyonunun kurulması, ucu derinlere ulaşması beklenen enerji ihaleleri soruşturmalarının sağlık
lı ve özgürce yürütülmesine, bu alandaki yolsuzlukların ortaya çıkarılıp temiz toplum hedefimize 
ulaşmamızda ciddî katkılar sağlayacak ve ülkemiz için hayatî öneme sahip enerji alanında sağlıklı 
bir yapının oluşmasına katkıda bulunacaktır. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge, gündemdeki yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup 
oylarınıza sunacağım : 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
5. - OECD Kamu Yönetimi Bölümü ve Fransız Senatosu Maliye Komisyonunun işbirliğiyle 

"Parlamenter İlişkiler ve Tüzükler" konusunda Paris'te yapılacak uluslararası toplantıya TBMM'yi 
temsüen Plan ve Bütçe Komisyonundan bir üyenin katılmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/738) 

15 Ocak 2001 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

İktisadî İşbirliği ve Geliştirme Teşkilatı (OECD) kamu yönetimi bölümü ve Fransız Senatosu 
Maliye Komisyonunun işbirliği ile 24-25 Ocak 2001 tarihlerinde Paris'te üye ülkelerin parlamen
tolarının bütçe komisyonlarından birer temsilcinin katılımıyla "Parlamenter İlişkiler ve Tüzükler " 
konusunda uluslararası bir toplantı yapılacaktır. 

Söz konusu toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen Plan ve Bütçe Komisyonun
dan bir üyenin katılması hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hak
kındaki 3620 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur. 

Ali llıksoy 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Vekili 

BAŞKAN - Tezkereyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tezkere kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; önce okutup işleme alacağım, son
ra oylarınıza başvuracağım. 

IV. - ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

L- (10/139), (10/14), (10/126), (10/132), (10/133) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komis
yonunun 547 sıra sayılı raporunun görüşmesinin, gündemdeki yeri ve görüşme gününe ilişkin 
Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulu Önerisi 
No: 59 Tarihi: 12.1.2001 

12.1.2001 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve aynı tarihte dağıtılan, trafik kazalarının 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi konusundaki (10/139, 14, 126, 
132 ve 133) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 547 sıra sayılı raporunun, gündemin 
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"Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer almasının ve görüşmelerinin 16.1.2001 Salı gün
kü birleşimde yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görül
müştür. 

Ali Ilıksoy 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 

M. Emrehan Halıcı Oktay Vural 
DSP Grubu Başkanvekili MHP Grubu Başkanvekili 

Avni Doğan Beyhan Aslan 

FP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Nevzat Ercan 
DYP Grubu Başkanvekili 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN - Lehte, aleyhte?.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Aleyhte. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

Süreniz 10 dakikadır efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Meclis Danışma Kurulunun 
bir önerisi üzerine söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, yasama görevini yapan bir kurumdur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, ülkenin temel sorunlarından uzak kalamaz. Bugün, haftalardır Tür
kiye'de büyük suiistimaller ön safhada, rejim sorunu tartışılıyor; ama, bunları hiç duymayan bir Tür
kiye Büyük Millet Meclisi vardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmasının verimli olabilmesi ve Türkiye'deki meselelerin 
her şeyden önce Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuşulması gerekirken, maalesef, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, meselelerin dışında tutulmakta; işte, bazı gruplar çıkıp da, gruplarında, usul 
yerini bulsun diye birtakım şeyler konuşulmakta; ama, bu kürsüye meseleler gelmemektedir. 
Hükümet, Türkiye Büyük Millet Meclisine rağbet göstermemektedir. Dolayısıyla, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin itibarı, çok sistemli bir şekilde, tartışılabilir bir hale dönüştürülmeye çalışılmak
tadır. 

Şimdi, bir enerji suiistimali sorunu var; gazetelerin birinci sayfalarında yer alıyor. Devletin 
genel müdürleri, müsteşarları gözetim altına alınıyor. Bunlar, bu Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
nasıl bilgisi dışında tutulabilir?! Nasıl, buraya ilgili bakan gelip de, Türkiye Büyük Millet Meclisin
de bunları dile getirmiyor?! En azından, bir gündemdışı konuşma yapmak suretiyle, grupların bura
da konuşmasının sağlanması gerekir. Herkes rahat!.. 

Sayın Mesut Yılmaz diyor ki: "Bir tek ANAP'lı suiistimal yapamaz; yapan da ANAP'ta dura
maz." Ne kadar gülünç bir şey. Kardeşi diyor ki: "Bize gelen, bilmem, caminin neresine ne yapar." 
Ama, ben, burada, iki sene önce, kulakları çınlasın, Milliyet Gazetesinden, Melih Aşık'ın sütunun
dan bir fotoğraf göstermiştim. Bu fotoğrafta, bir yanda Turgut Yılmaz, bir yanda Mesut Yılmaz; 
ikisinin hiçbir sıfatı yok; öte tarafta, Cumhur Ersümer Başbakan Yardımcısı ve Enerji Bakanı; git-
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misler, Rusya'da Mavi Akım Projesi üzerinde konuşuyorlar. "Ben, yalnız elektrik düğmesiyle il
gileniyorum" diyor. Peki, hani, o zaman "daltonlar Moskova'da" diye bir fotoğraftı... Peki, oraya 
kimin uçağıyla gittiniz? Orada, Gasprom'un, özel bir şirketin karşısına, bir yandan devletin elçisini, 
bir yandan başbakan yardımcısını ve bir yandan da bir parti genel başkanını ve onun kardeşini 
getirip oturtuyorsunuz... Şimdi, olaylar bu kadar açık ve seçik ortadayken, bunlar, niye getirilip bu 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmüyor da trafik... Tabiî trafik sorunu da çok önemli ;ama, 
onun arkasından da bunları alalım. Tabiî, yüzlerce insanımız ölüyor trafik kazalarında. Hatta, hiç
bir faydası olmayan, gelecekte gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği belli olmayan bu Mavi 
Akım Projesinin Türkiye'de, 260 milyon dolarlık, yani aşağı yukarı 200 trilyon liralık bir bölümü... 
Müteahhidi ANAP'ın yakını, kendisine paralar ödenmiş; ama, hiçbir faydası yok! Yarın buradan 
lağım suyu mu akıtacaklar, gaz mı akıtacaklar, ne akıtacaklar, ben de bilmiyorum. Bunlar, Tür
kiye'nin çok önemli sorunları... Ondan sonra da, birileri -arkalarında büyük bir kirlilik var, ar
kalarında büyük ayıplar var- bir de çıkıp milletin karşısında böbürleniyorlar, dürüstlük taslıyorlar, 
kabarıyorlar... Ben anlamıyorum, insanlar bu milletin karşısında nasıl bu kadar yalan söy
leyebiliyorlar. 

Kendi ortaklarından biri çıkıyor "bunların ar damarları çatlamış" diyor; ama, kimseden bir ses 
yok. Ama, öte taraftan da çıkıp "vay efendim, biz böyle temiziz... Biz böyle temiziz..." 

Sayın milletvekilleri, gerçekten, Türkiye'de rejim, bu suiistimaller nedeniyle, çok büyük boyut
lara varan tehlikeyle karşı karşıyadır; bunun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ele alınması 
lazımdır. 

Ben, buradan, daha önce de söyledim; Meclis tatile çıkmadan önce, burada, soruşturma komis
yonu raporları oylanmıştı. Mesut Yılmaz ile Necdet Menzir hakkındakisoruşturma komisyonu 
raporu yanlış oylanmıştı. Mesut Yılmaz ile Yalım Erez'in Yüce Divana sevk kararları vardı; ama, 
suçun şahsîliği prensibi gereği, bu iki kişinin her biri hakkında ayrı ayrı oylama yapılması lazım
ken, bunlar hakkındaki rapor birlikte oylanmıştı; bu, Anayasaya aykırıdır. Ben, o zaman, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bir şikâyette bulunmuş, demiştim ki, bu oylama yanlıştır; İç
tüzüğün 13 üncü maddesine göre bunları getirin, Mecliste bu oylamayı yenileyelim; ama, Meclis 
Başkanı da, olayların o kadar dışında ki, burada söylenenleri duymuyor. Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin bir içtüzüğü var, Anayasa var; bunları evvela harfi harfine uygulayacak kişi, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanıdır, onun Divanıdır... İçtüzüğün 13 üncü maddesi açık, orada deniyor ki, 
eğer, Mecliste yapılan oylama sırasında hata olursa, Başkan, o sırada usul tartışması açar, o oy
lamayı düzeltir; ama, hata oylamadan sonra ortaya çıkarsa, bunu Divana götürür, Divanın aldığı 
kararı da Genel Kurula getirir. Biz, bunun için o zaman dilekçeyi verdik; bu oylama usulsüzdür, tek
rarlansın dedik; ama, Meclis Başkanlığı suskun... Yani, biz burada bir şeyler söylüyorsak, sorum
luluk... Yani, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu kürsüsünün bir ağırlığının olması lazım. Bu ağır
lığı da ortaya çıkaracak, yine, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanıdır ve onun buradaki 
Vekilidir, Divanıdır. 

MURAT SÖKMENOGLU (İstanbul) - Sayın Genç, Meclis Başkanı... 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Susturmak için İçtüzüğü değiştiriyorlar. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, efendim, bir "düğmeye kim bastı" meselesi çıktı ortaya... 
Yahu, düğmeye kim basarsa bassın, önemli olan, bir suiistimal varsa, bu suiistimali ortaya çıkarmak 
suç mudur?! Bunun rejimle ne ilgisi var! Yani, birileri çıkıp da hırsızlık yapıyorsa, bu hırsızlığı or-
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taya çıkarmak... "Efendim, demokrasi yıpranıyor..." Niye yıpransın; demokrasi, bilakis, güçleniyor. 
Aslında, siz suiistimallerin ortaya çıkarılmasını engellediğiniz takdirde demokrasi yıpranıyor. 

Bugün, Türkiye'de bir İçişleri Bakanı var; ama, belirli kişileri, tabiî, belirli medya gruplarını al
mış arkasına, o kadar çok millî kahraman, o kadar çok, bilmem, dürüst gibi görünüyor ki efendim... 
Bakın, bu düğmeye basma meselesi 7 Ocakta çıktı ortaya; 7 Ocakta Enerji Bakanı suspus, Mesut 
Yılmaz suspus; gittiler 8 Ocakta Başbakana; Başbakan -hiç kimse bir renk vermedi- İçişleri Bakanı 
geldi, bunlar bir araya geldiler... Şimdi, ben olsam, bir olay ortaya çıksa, eğer suçsuzsam, anında 
cevap veririm, bu böyledir derim. Bunlar, tabiî, arkalarında birtakım ayıpları olduğu için, çıkıp da 
kamuoyunun önünde anında cevap veremediler; üç gün boyunca, kamuoyu önünde acaba bu işin 
içinden nasıl çıkacağız diye, hep tertipler ve hesaplar içinde oldular ve üçüncü gün birtakım 
beyanatlar verildi; ama, bu beyanatlar da yine ikna edici olmadı. Bunlar, tek başına, bir hükümetin, 
en azından bir bakanın düşmesini gerektiren meselelerdir. Ben, bunları, bu kürsüde hükümetten 
soruyorum; bankaların için boşaltılıyor, hiç ses yok; birtakım bankalara el konuluyor, bu bankalara 
el koyma aşamasında birileri tüyo veriyor, çuvallarla o bankalardan paralar boşaltılıyor; hükümet
ten hiç ses yok;hiç kimse üzerine almıyor. 

Ee, Enerji ihalelerinde, işte, bürokratlar içeriye alınıyor ve bu bürokratlar, bakan ortada iken, 
beyanat veriyor "benim bir suçum yok; hepsi onların bilgisi dahilindedir" diyor. Ben de yüzde yüz 
inanıyorum ki, bilgisi dahilinde; çünkü, Tahkim Kanununun burada çıkarılması sırasında, ben bu 
kürsüden "bakın, bu Tahkim Kanunuyla Türkiye'nin geleceğini karanlıklara sürüklüyorsunuz. Yarın 
öbür gün bürokratlarınız öyle gizli sözleşmeler yapacak ki, Türkiye'yi, kapitülasyonlarda bile ol
mayan birtakım ağır şartlarda sömürteceksiniz." demiştim. Bunlar bugün tek tek burada ortaya 
çıkıyor. 

Biliyorsunuz, bu imtiyaz sözleşmeleri Danıştayın denetimine gitmişti; o 46 tane imtiyaz söz
leşmesinden dolayı, elektrik üretim-dağıtımını alan firmaların milyonlarca dolar yatırım yapması 
lazım ve Enerji Bakanı, Tahkim Kanununu geçmişe teşmil etmek için üç defa buraya getirdi. Ben 
çıktım "Danıştay kararını yanlış yorumluyorsunuz" dedim ve gitti, benim aleyhime... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapandı) 

BAŞKAN -Sayın Genç, lütfen toparlayınız. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Peki efendim. 

... dava açtı, 1 milyar liralık tazminat kazandı; önemli değil tabiî; ama, biz, bu kürsülerde doğ
ruları söyleyeceğiz. 

Bununla ne yapıldı sayın milletvekilleri; o sözleşmelerde gizli anlaşmalar yapılıyor, o gizli an
laşmalarda devlet ve vatandaş sonuna kadar soyulacak, yine, kendi yandaşlarını hakem tayin 
edecekler; çünkü, artık, Danıştayın denetiminden de geçmeyecek bu sözleşmeler ve Türkiye, sis
temli şekilde, ortada, ekonomik yönden yok edilecek. Bunları zamanı gelince konuşacağız. 

Ama, ben, şimdi, Sayın Başkanlıktan rica ediyorum; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
itibarının korunması için, her gün, bir defa Bakanlar Kurulu burada olacak Meclisin çalışma saatin
de, mazereti olanlar hariç. Ayrıca da, memleketin bu kadar yoğun gündemi ve temel gündemleri 
varken, Türkiye Büyük Millet Meclisi -yani, ben, bugünkü mesele için demiyorum, trafikle ilgili bir 
şey demiyorum, o da önemli ama- eften püften meselelerle uğraştırılmayacak. 

Saygılar sunuyorum efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
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Tunceli Milletvekilimiz Sayın Kamer Genç, önerinin aleyhinde konuştular. 

ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sayın Zeki Çakan, lehinde mi konuşacaksınız? 

ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Hayır efendim. 

Sayın Kamer Genç, konuşmalarında, Danışma Kurulu kararı üzerinde -zabıtları incelerseniz-
hiç konuşmadılar. Siz de, Danışma Kurulunun kararı üzerinde, aleyhinde konuştular diye zabıtlara 
geçirdiniz. 

Ancak, bütün milletvekillerimizin izlediği gibi, Sayın Kamer Genç, her zamanki tutum ve dav
ranışını sürdürerek, gerek Anavatan Partisi Genel Başkanına gerekse Anavatan Partisi Grubuna 
sataşmıştır. Müsaade ederseniz, iki cümleyle kendisine cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN - Çok kısa olmak kaydıyla, buyurun efendim. 

Aslında, Danışma Kurulu önerisi üzerinde de konuşma hakkınız var; biliyorsunuz lehte de 
konuşabilirsiniz. 

Buyurun efendim. 

V. - AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

1, - Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Bartın Milletvekili Zeki Çakan 'in, Tunceli Milletvekili 
Kamer Genç 'in konuşmasında, ANAP Genel Başkanı A. Mesut Yılmaz 'a sataşması nedeniyle konuş
ması 

ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; her zaman, her Genel Kurul 
toplantısında olduğu gibi, Sayın Kamer Genç, söz isteminde bulunmuş; ama, maalesef, her zaman
ki tavrını sergileyerek, esas meseleyi değil, kendi kafasına göre, kendinin siyasî geleceğiyle ilgili 
veya bir başka partiyi veya partileri karalamayla ilgili konuşmasını sürdürmüştür. Danışma Kurulu 
kararı üzerinde söz istemiş; ancak, zabıtlar incelendiğinde görüleceği gibi, kesinlikle Danışma 
Kurulu kararı üzerinde konuşmamıştır. 

Biraz önceki konuşmasında, detaya inmek istemiyorum; çünkü, daha önce, Sayın Kamer Genç, 
burada, siyasî parti gruplarına sataşarak -özelikle grup başkanvekillerini mahkemeye vererek, bu 
konuyla ilgili tazminat davaları açarak- siyasî parti gruplarının, grup başkanvekillerinin üzerine sal
dırmasını arzulamaktadır; ama, benim ne terbiyem ne de bağlı bulunduğum siyasî partinin görüşü, 
bu saldırganlığı önlemektedir; terbiyem de müsait değildir. Ancak, şunu söylemek istiyorum: Sayın 
Kamer Genç, başbakan; Sayın Kamer Genç, içişleri bakanı; Sayın Kamer Genç, Meclis başkanı; 
biraz önce de söylediği gibi, Sayın Kamer Genç, 550 milletvekilinin yerine geçen, tüm milletvekil
lerinin her birini ayrı ayrı yönetme ve yönlendirme çabası içerisinde... 

Değerli Genç, bugün, Anavatan Partisi Genel Başkanı Sayın Mesut Yılmaz, Grupta bir konuş
ma yaptı. Yüce Türk Milleti önünde sana da sesleniyorum, Grubum ve Genel Başkanım adına ses
leniyorum: Basında yer alan, bugün adlî yargıya intikal eden ve yargıya intikal ettiği için burada 
konuşulmasını uygun bulmadığım her türlü konuda bilgin, belgen var ise -adliyeye, yargı organ
larına intikal eden- bu konuda lütfen ihbarda bulun. Özellikle de senden, bunu, Anavatanlılar adına, 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekili olarak istiyorum; ama, lütfen, bu konuşmalarında iftira ve ka
ralama zihniyetinden vazgeç. Bu Parlamentoya, özellikle de Parlamentonun içinde bulunan bir mil
letvekili olarak size, bunu yakıştıramadığımı... İftira kampanyasıyla değil, bilginle, belgenle, hele 
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hele yargıya intikal etmiş bir konuyla ilgili olarak, her türlü, ama, her türlü şüpheni yargıya bildir
meni özellikle senden rica ediyorum. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çakan. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, arkadaşımız sataştı; bir iki cümleyle yerimden 
cevap vereyim. 

BAŞKAN - Hayır, uzatmayalım. 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - Ne sataşması, sataşma falan yok! 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bir şey söylüyorum. Diyor ki... 

BAŞKAN - Grup başkanvekili olarak konuştu. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır, bir dakika... 
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Hiçbir sataşma yok. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Yani, Danışma Kurulu kararı nedir; Meclisin çalışmasıdır. Meclis 
çalışmasının amacının, ben, ne olması gerektiğini söylüyorum... Gündemdışı değil... Zaten, Ur-
fa'daki başkanları; yani, işte, enerji ihalesinde suiistimallerden dolayı... Öyle galiba; yani, haber al
dığımıza göre... 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul)- Biraz önce elinize kâğıt verdiler!.. 

BAŞKAN- Biz, ne söylediğinizi anladık Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli)- Efendim, anladım da, yalnız "saldırıyor" dedi. Bu memlekete biz 
bir hizmet yapmaya geldik; cebimizi doldurmaya gelmedik. 

BAŞKAN- Tamam efendim, tamam... Lütfen... 

KAMER GENÇ (Tunceli)- Biz, kimin, cebini doldurmaya geldiğini de biliyoruz... 

BAŞKAN- Kimse gelmedi... 
KAMER GENÇ (Tunceli)- Halk da bunlara cevabını verecek ama; biz, artık, burada susamayız 

Sayın Başkan. 

ZEKİ ÇAKAN (Bartın)- O hizmeti en iyi şartlarda yapabilmesi için, her türlü bilgisini, bel
gesini, her türlü görüşünü yargı organlarına intikal ettirmesini özellikle istiyoruz 

KAMER GENÇ (Tunceli)- Yani, rica ediyorum... Bu Meclis neyle uğraşıyor, kiminle uğ
raşıyor?!.. 

BAŞKAN- Sayın Genç, siz, Trafik Araştırma Komisyonu raporunun gündeme alınmasının 
aleyhinde konuşmak üzere söz aldınız; ama, onu da bir ölçüde desteklediniz. Ancak, başka bir ön
celiğiniz olduğunu söylediniz... 

KAMER GENÇ (Tunceli)- Ama bakın... 

BAŞKAN- Bunu uzatmayalım lütfen... 

KAMER GENÇ (Tunceli)- Şimdi, bakın; ANAP il başkanının oğlu, enerji ihalesinde suiis
timallerden sorumlu tutulmuştur... 

BAŞKAN- Efendim, lütfen... 

KAMER GENÇ (Tunceli)- Bunda yanlışlık yok... 
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BAŞKAN- Lütfen efendim... 

ZEKÎ ÇAKAN (Bartın)- Sayın Başkan... 

KAMER GENÇ (Tunceli)- Yani, daha ne belge getireyim bunlara efendim!.. 

BAŞKAN- Başka konuşacak arkadaşımız var mı?... 

KAMER GENÇ (Tunceli)- Sözleşmeleri açsınlar... Yarın ne belgeler... 

BAŞKAN- Lehte, aleyhte olmak üzere konuşacak başka arkadaşımız var mı?.. Olmadığı an
laşıldı. 

Oylarınıza sunuyorum:Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

ZEKİ ÇAKAN (Bartın)- Bize değil, yargıya verin!.. 

KAMER GENÇ (Tunceli)- Yargının arkasına saklanmayın!.. 

BAŞKAN- Danışma Kurulu önerisi kabul edilmiş ve gündemimize girmiştir. 
Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 37 nci maddesine göre verilmiş doğrudan gündeme alınma 

önergeleri vardır; bu önergeler 3 adet olup, ayrı ayrı okutup, işleme alacağım ve oylarınıza 
sunacağım: 

İlk önergeyi okutuyorum: 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
6. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 

Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapıl
ması, Balıkesir Üniversitesi Bünyesinde Tıp, Eczacılık, Dişçilik, Güzel Sanatlar, Savaştepe Eğitim, 
İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültelerinin Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin (2/313) doğrudan 
gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/286) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
2/313 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Karar

namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması, Balıkesir Üniversitesi Bün
yesinde Tıp, Eczacılık, Dişçilik, Güzel Sanatlar, Savaştepe Eğitim, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakül
telerinin Kurulması Hakkında Kanun teklifim, komisyona havale edildiği tarihten itibaren 45 gün 
geçtiği halde görüşülmemiştir. 

İçtüzüğün 37 nci maddesi uyarınca doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 24.3.2000 

İlyas Yılmazyıldız 
Balıkesir 

BAŞKAN- Sayın Yılmazyıldız, önerge sahibi olarak konuşacak mısınız?.. 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir)- Evet. 
BAŞKAN- Buyurun. 
Süreniz 5 dakika. 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geçen yasama 
döneminde verdiğim, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun bir maddesinde değişiklik yapılarak, 

- 4 5 9 -



T.B.M.M. B : 44 16 . 1 . 2001 O : 1 

Balıkesir Üniversitemize bağlı olarak, tıp fakültesi, eczacılık fakültesi, diş hekimliği fakültesi, 
güzel sanatlar fakültesi, Savaştepe eğitim fakültesi, iktisadî ve idarî bilimler fakültesi kurulması 
hakkında 2/313 esas nolu kanun teklifim, 45 gün geçtiği halde, komisyonlarda görüşülmediği için, 
İçtüzüğün 37 nci maddesine göre, doğrudan gündeme alınması için söz almış bulunuyorum; Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir'in gelişmesi bakımından çok büyük 
önem arz etmektedir. Balıkesir'in, ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan bir bütünlük içinde geliş
mesinin sağlanması için Balıkesir Üniversitesinde yeni fakültelerin açılması zaruret haline gelmiş
tir. 

Balıkesir İlimiz, 1 milyonu aşan nüfusuyla, Bursa, Manisa, Çanakkale İllerimiz arasında bulu
nan önemli bir yerleşim alanıdır. Ne var ki, bugüne kadar gerek yer aldığı coğrafî konum gerekse 
demografik yapısıyla paralel bir kalkınma seviyesine ulaşamamıştır. Bu gelinen noktada, kalkın
mada, sanayide ve yükseköğretimde kendisine komşu olan illerden daha da geride kalmıştır; ilimiz
den bir bakan çıkmaması sebebiyle, Çanakkale gibi, Bakanlar Kurulu kararıyla bir tıp fakültesine 
sahip olamamıştır. Bu, ancak, Yüce Meclisimizin desteğiyle olabilecek bir iştir. Bu, benim şahsımın 
bir arzusu değil, burada temsil edilmekte olan Demokratik Sol Partiden, Milliyetçi Hareket Partisin
den, Anavatan Partisinden, Fazilet Partisinden ve Doğru Yol Partisinden bütün Balıkesirli millet-
vekillerimizin ve bütün milletvekillerimizin desteğiyle gündeme alınması, Balıkesirlilerimizin en 
önemli arzusudur. 

Balıkesir Üniversitesi, 11 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuş olup, halen 13 000 öğrenci, 1 000 
öğretim elemanı ve idarî personeli, 4 fakülte, 3 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu, 4 enstitü ve 6 
araştırma ve uygulama merkezine sahip bulunmaktadır; ancak, bu, Balıkesir Üniversitesi için yeter
li değildir. Şu anda Türkiye'nin 15 inci gelişmiş üniversitesi olan Balıkesir Üniversitemizin, 
Balıkesir İli ekonomisine katkısı yıllık 20 trilyon lirayı bulmaktadır. Bunun yanında büyük nüfusa 
sahip ilçelere de yeni fakülteler kurulması için son derece uygun bir zemini vardır. Bu açıdan, 
Balıkesir Üniversitesine bağlı olarak, eczacılık fakültesi, diş hekimliği fakültesi; güzel sanatlar 
fakültesi, Savaştepe eğitim fakültesi, tıp fakültesi ve iktisadî ve idarî ilimler fakültesi açılmasında 
son derece büyük yarar vardır. 

Bugün, Balıkesir'de bulunan mevcut hastaneler halkımızın ihtiyaçlarına cevap verememek
tedir. Bunun için, hastalarımız genellikle İzmir ve Bursa gibi diğer şehirlere gitmek zorunda kal
maktadırlar. Bu durum, zaten büyük ekonomik sıkıntılar içinde olan hastalarımızın ve yakınlarının, 
maddî ve manevî büyük zorluklar çekmesine sebep olmaktadır. Özellikle, Balıkesir İlindeki bir has
ta, ilçesindeki devlet hastanesinden Balıkesir Devlet Hastanesine, oradan Bursa veya İzmir Devlet 
Hastanesine, oradan tıp fakültesine giden, uzun ve zorlu bir yolu izlemek zorundadır. Halbuki -1 
milyon nüfusu ilgilendiren bu konuda- Balıkesir'de bir tıp fakültesi kurulması durumunda, vatan
daşlarımız doğrudan ileri düzeyde tedavi olma imkânına sahip olacaklardır. Bu nedenlerden dolayı, 
Balıkesir Üniversitesine bağlı tıp fakültesinin bir an önce kurulması zorunlu hale gelmiştir. 

Eczacılık ve diş hekimliği fakültelerinin açılmasının da tıp fakültesiyle birlikte düşünülmesi 
gerekmektedir. Tıp, eczacılık ve diş hekimliği, birbirlerine bağlı sağlık birimleridir; bu fakülteler 
birbirlerini tamamlayıcı niteliktedir. 

Güzel sanatlar fakültesi, bölgenin kültürel olarak kalkınması ve ilimizde sanatın gelişmesi için 
son derece faydalı olacaktır. Bu vesileyle, ilimizin sosyokültürel zenginlikleri ortaya çıkarılacak, 
ilimizde kültürel faaliyetler artacaktır. 
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Ekonomik hayatın canlandırılması için de iktisadî ve idarî bilimler fakültesine son derece ih
tiyaç duyulmaktadır. İl merkezinde organize sanayi bölgesinin kurulması çalışmaları son aşa
madadır. Pek çok sanayi tesisimiz kurulmaya başlanmıştır. Sanayicilerimizin üniversiteyle yapacağı 
işbirliği, ilimizin ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlayacaktır. 

Ayrıca, Balıkesir Üniversitesine Savaştepe eğitim fakültesi kurulması için devredilecek olan 
Savaştepe Öğretmen Lisesi binası da, eğitim fakültesi açılması için gerekli laboratuar, derslikler ve 
altyapıya sahiptir. 

Bu okulun tarihî bir geçmişinin olduğunu, bugünkü haliyle verimli kullanılamadığını, Savaş
tepe'ye herhangi bir katkı sağlamadığını, bu tesislerin üniversiteye devredilmesiyle Savaştepe İl
çesinin ekonomik kalkınmasına ve sosyal yaşantısına büyük canlılık kazandıracağını belirtmek is
tiyorum. Savaştepe Anadolu Öğretmen Lisesi, üniversiteye devredilip, eğitim fakültesine dönüş
türülmesi durumunda, yeterli altyapıya -kütüphane, spor salonu ve sahalan, sinema salonu, lojman
lar, yemekhane, idarî binalar- sahiptir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen toparlar mısınız. 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Mevcut binaların yüzde 80*i, şu haliyle kullanıma el
verişli bulunmaktadır. Ulaşım imkânları rahattır. Savaştepe Anadolu Öğretmen Lisesinde, şu anda 
1 000 öğrenciyi barındırıp, eğitim ve öğretimi sürdürebilecek yurt, sınıf, yemekhane ve benzeri 
tesisler bulunmaktadır. 

Ayrıca, Savaştepe Öğretmen Lisesi, bu kapasitesinin yüzde 50'sini kullanmaktadır. Bu kapa
site, gerekli onarımlar yapıldığında yüzde 50 artırılmaya müsaittir. Ayrıca, Balıkesir İli ve ilçeleri 
bu fakültelerin açılması için gerekli altyapıya sahiptir. 

Bu fakültelerin açılmasının, Balıkesir İlimizin gelişmesine son derece faydası olacağı inancıy
la, kanun teklifimin doğrudan gündeme alınması için bütün milletvekillerimizin desteklerini bekler, 
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yılmazyıldız. 

Balıkesir Milletvekili Sayın İsmail Özgün, buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 5 dakika. 

İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi hürmetle selam
lıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu kanun teklifine benzer bir kanun teklifini, ben de, daha önce gündeme 
alınması için huzurlarınıza getirmiş ve sizlerin değerli oylarıyla kabul edilen bu kanun teklifimiz, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine girmişti. Onun için bir kez daha hepinize teşekkür 
ediyorum. Şu anda gündemin 134 üncü sırasındadır. 

Şimdi, benzer bir kanun teklifini de, değerli bir milletvekili arkadaşımız buraya getirmiş bulun
maktadır. Bu bakımdan, kendilerine de teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, Balıkesir İlimiz, nüfus yoğunluğu itibariyle Türkiye'nin önde gelen illerin
den birisidir. Son sayıma göre 1 milyon 200 bin civarında nüfusu vardır ve bu kadar nüfus yoğun
luğuna sahip, coğrafi olarak da büyük bir alanda yerleşmiş bulunan Balıkesir İlimizin önemli sorun
ları vardır. Bunların başında üniversite sorunu gelmektedir, bunların başında organize sanayi böl-
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gesi meselesi gelmektedir, bunların başında ulaştırmayla ilgili, ulaşımla ilgili sorunlarımız gelmek
tedir. 

Bakınız, bütün bu sorunların çözülmesi gerekirken, Balıkesirlilerimiz, son günlerde talihsiz bir 
olayı yaşadı. Devam etmekte olan Türk Hava Yolları ulaşımı, seferleri ne yazık ki iptal edildi; 
Balıkesir, seferleri iptal edilen illerimiz arasındadır. Müşteri azlığından veya seferlerdeki doluluk 
oranının azlığından dolayı böyle bir şeyin olduğunu basından okuduk. Eğer, bu, böyle ifade edildiği 
gibiyse, o zaman seferlerin günleri değiştirilmek suretiyle yeniden bir düzenlemeye gidilmesi 
gerekir diye düşünüyorum. 

Tabiî, bunun yanında, üniversiteyle ilgili yatırımlarımız fevkalade yavaş gitmektedir. Balıkesir 
İlimize bir tıp fakültesinin mutlaka kazandırılması lazım gelir. Çevre illerimizdeki üniversitelere 
baktığımız zaman görüyoruz ki, Balıkesir Üniversitesi, onlardan daha köklü ve geçmişi, mazisi 
olan bir üniversite olmasına rağmen, geride kalmıştır. Bu bakımdan, tıp fakültesi konusunda, yaban
cı diller yüksekokulu konusunda ve teklifte adı geçen diğer fakültelerin kurulması konusunda yapıl
ması lazım gelen işlerin, mutlaka, Türkiye Büyük Millet Meclisi kanalıyla gerçekleştirilmesi 
gerekir diye düşünüyorum. 

Onun ötesinde, tabiî, Balıkesir'de, işsizlik büyük bir sorundur. Organize sanayi bölgesinin 
bugüne kadar tamamlanmamış olması veya en azından hizmete girmemiş olmasından dolayı, işsiz
lik büyük bir sorundur. Organize sanayi bölgesinin finansmanla ilgili, faizle ilgili, geri ödemelerle 
ilgili sorunları vardır; bunların da mutlaka aşılması lazım gelir. 

Bunun yanında, ulaşımla ilgili sorunlar vardır; Balıkesir-Susurluk-Karacabey yolu hâlâ bit
memiştir ve birkaç seneden beri de burada ciddî bir çalışma yapılmamaktadır. Özellikle İstanbul 
üzerinden yapılacak olan seyahatler, Balıkesir-Susurluk-Bandırma üzerinden yapılmaktadır; hızlı 
feribot vasıtasıyla, bu ulaşım kolay olmaktadır. İstanbul'a, Bandırma'dan 1 saat 45 dakikada gide
bilen vatandaşımız, Bandırma-Balıkesir arasını 1 saatte gelememektedir. Bu bakımdan, çok acilen 
Bandırma-Susurluk arasındaki yolun yapılması lazım gelir; çünkü, orada her gün kaza haberlerini 
duymaktayız; bu yol, fevkalade yetersiz bir konumdadır. 

Değerli arkadaşlar, tabiî, bunun yanında, Balıkesir İlimizin -biraz önce ifade ettiğim gibi-
Savaştepe İlçesinde, bir eğitim fakültesi olması, orman fakültesi olması, iktisat fakültesi olması, ec
zacılık fakültesi olması, bunların hepsi, olması lazım gelen şeylerdir. Nüfus itibariyle, Balıkesir ile 
Çanakkale İlimizi karşılaştırdığınız zaman -Çanakkale İlinde tıp fakültesinin kurulduğunu duyu
yoruz- Çanakkale'de oluyorsa, Manisa'da oluyorsa, Bursa'da oluyorsa, Balıkesir'de neden ol
mayacak veya olmuyor; ben, bunu anlamakta zorluk çekiyorum. 

O bakımdan, mutlaka, bu konuda, başta Balıkesir Milletvekillerimizin tümü olmak üzere, 
bütün Meclisimizde bulunan değerli arkadaşlarımızın, bu konuda anlayış göstererek, bunun gerçek
leştirilmesi yönünde katkılarını bekliyorum. 

Hepinize saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özgün. 
AYDIN GÖKMEN (Balıkesir) - Sayın Başkan, müsaade eder misiniz?.. 

BAŞKAN - Balıkesir Milletvekili Sayın Aydın Gökmen, çok kısa, yerinizden lütfen. 

Buyurun. 
AYDIN GÖKMEN (Balıkesir) - Sayın Başkanım, Balıkesir Milletvekili Sayın İlyas Yılmazyıl-

dız'ın vermiş olduğu Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanunun Balıkesir Üniversitesi 
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Bünyesinde, Tıp, Eczacılık, Dişçilik, Güzel Sanatlar, Savaştepe Eğitim, İktisadî İdari Bilimler 
Fakültesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin aynısına benzer, daha önce, ben de kanun teklifi 
vermiştim. Bunun için, bu arkadaşımızın verdiği kanun teklifine katılıyorum ve olumlu oy vere
ceğimi söylüyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum, sağ olun. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gökmen. 

Doğrudan gündeme alınma önergesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Sayın Başkan, bütün milletvekili arkadaşlarıma teşek
kür ediyorum. 

Sayın Güner de bir şey söylemek istiyordu; ama, göremediniz galiba. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Balıkesir) - Ben de söz istemiştim... 

BAŞKAN - Efendim, talebiniz burada görünmediği için, oylamaya geçmiştik. 

İkinci önergeyi okutuyorum: 

7. - Erzurum Milletvekili İsmailKöse'nin, Küçük Çiftçilerin TC. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine Olan Borç Faizlerinin Bir Bölümünün Affı, İcra Takip İşlemlerinin Durdurulması 
ve Yeni Bir Ödeme Planına Bağlanmasına Dair Kanun Teklifinin (2/468) doğrudan gündeme alın
masına ilişkin önergesi (4/287) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Plan ve Bütçe Komisyonunda 7.3.2000 tarihinden bu yana bekleyen 468 nolu Küçük Çift
çilerin TC Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borç Faizlerinin Bir Bölümünün 
Affı, İcra Takip İşlemlerinin Durdurulması ve Yeni Bir Ödeme Planına Bağlanmasına Dair Kanun 
Teklifimin, İçtüzüğün 37 nci maddesi uyarınca doğrudan gündeme alınmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 1.6.2000 

İsmail Köse 

Erzurum 

BAŞKAN - Sayın Köse, önerge sahibi olarak; buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika. 
İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmama başlarken Yüce 

Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Öncelikle, Fransa'daki sözde Ermeni tasarısıyla ilgili Meclisimizden görevli beş milletvekili 
arkadaşımızın, bu konuyu protesto amacıyla ve orada bizim geçmişten gelen ve tarihte aslı astarı ol
mayan bu meseleyi anlatmak için bu programa iştirak eden değerli milletvekillerimizi tebrik edi
yorum ve Sayın Yalçmtaş'a da buradan konuşmaları için teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1999 yılında ülkemizde çok önemli tabiî afetler meydana 
gelmiş, deprem ekonomimizde çok önemli sıkıntılar meydana getirmiştir. Bunun dışında yer yer sel 
felaketleri ve kuraklık nedeniyle çiftçimiz ve köylümüz sıkıntıya girmiştir. Daha önceki yıllardan 
içerisinde bulunmuş olduğu sıkıntıların yanında, özellikle bu tabiî afetler dolayısıyla ürününün az 
olması ve kuraklık nedeniyle de sıkıntıya giren çiftçilerimiz, borçları dolayısıyla da şu anda 
ekonomik yönden çok büyük sıkıntı içerisindedirler. Tabiî, hükümetimizin uygulamış olduğu istik-
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rar programı çerçevesinde, tüm kesimlerde olduğu gibi, tarım kesiminde çalışan insanlarımıza da 
enflasyonun düşürülmesi, gerekli sonucun müspet olarak elde edilebilmesi için, ekonomik prog
ramın başarıya ulaşması için, arzu ettiğimiz miktarda çiftçimiz, köylümüz desteklenememiştir. Her 
ne kadar peşin ödemelerle özellikle tarım kesimindeki tahıl üretimi yapan insanlarımızın ürününün 
bedeli peşin olarak ödenmiş ise de, tabiî, fiyatların az seviyede oluşu, düşük oluşu, çiftçimizi ve 
köylümüzü tam anlamıyla tatmin etmemiştir. 

Bu bakımdan, bu alımların peşin olması, fakat fiyatların düşük olması dolayısıyla, geçmiş yıl
lardan biriken borçlarını ödeme imkânına sahip olamamıştır köylümüz ve çiftçimiz ve şu anda tarım 
kredi kooperatiflerine ve Ziraat Bankasına borçlu olan çiftçimiz, köylümüz, biriken bu borçlar 
nedeniyle, özellikle üzerine faizlerin de gelmesi dolayısıyla sıkıntı içerisinde ve takibe maruz kal
mıştır. 

Bu bakımdan, bir milletvekili olarak, hükümetimizin, olaki, alacağı tedbirler belki bu is
tikamette olabilir; ama, onu tahrik etmek amacıyla, yapılacak çalışmalarına yardımcı olmak ve 
hükümete ışık tutmak amacıyla vermiş olduğumuz kanun teklifinin, Yüce Meclisin desteğiyle gün
deme alındığı takdirde... Bunun arkasında ne var ne yok, malî külfeti nedir, devletimize yükü nedir, 
çiftçimize ve köylümüze getireceği rahatlama imkânı nedir, bunu, sayın bakanlar ve hükümetimiz, 
muhakkak surette inceleyeceklerdir ve inanıyorum ki, gündeme alınan bu kanunumuz dolayısıyla, 
hükümetimizin, içerisinde bulunduğu sıkıntılardan dolayı hapsen tazyik noktasına gelen ve belki 
bazı yerlerde de... Muhalefet partisi mensubu arkadaşlarımız, burada yapmış oldukları konuşmalar
da, böyle takiplerin çok fazla olduğunu ifade ediyorlar; ancak, belki hapse girmemişler; ama, ger
çekten bir takip muamelesi başlamıştır Malumunuz, kanunlar değişmediği takdirde, o engeli or
tadan kaldırmamız da mümkün değildir. 

O itibarla, önümüzdeki aylarda ve günlerde, çiftçimizin ve köylümüzün bu şekildeki cezalarla 
karşılaşmaması bakımından, bu kanun teklifimizin hükümet tarafından nazarı itibara alınarak... 
İnanıyorum ki, devletimize de fazla bir yük getirmeyecektir; çünkü, alacağını alacaktır, alacağının 
karşılığında da, anaborcu kadar bir faiz ödemesi yapılacaktır; yani, miktarlar itibariyle, devletimiz 
daha kazançlı çıkacaktır. 

Bu bakımdan, bu kanun teklifimin gündeme alınması konusunda tüm milletvekillerimizin des
teğini bekliyor, çiftçilerimizin, köylülerimizin sıkıntılarının giderilmesi konusunda da hüküme
timizin acilen destek vermesini arz ediyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Köse. 
Şahsı adına, Balıkesir Milletvekili Sayın İsmail Özgün; buyurun efendim. 

İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Sayın Başkan, söz hakkımı Sayın Demirci'ye veriyorum. 
BAŞKAN - Sayın Demirci, buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika. 
MUSA DEMİRCİ (Sivas) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam

lıyorum. 

MHP Grup Başkanvekili Sayın İsmail Köse'nin, küçük çiftçilerin ziraat bankalarına, tarım 
kredi kooperatiflerine olan borç faizlerinin bir kısmının ertelenmesi, icra takibinde olan borçlarının 
dondurulması ve bu borçların yeni ödeme planına bağlanmasıyla alakalı kanun teklifi üzerinde söz 
almış bulunuyorum. 
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Değerli arkadaşlar, çiftçilerimiz, bugün, maalesef, ürününün karşılığını ve emeğinin değerini 
alamamaktadır. Maalesef, IMF'ye verilen niyet mektubundan sonra, biraz önce Grup Başkan-
vekilimizin arz ettikleri gibi, gerçekten bu niyet mektubundan sonra çiftçilerimizin alım gücü düş
müş ve girdilerdeki yükselme de kontrolün dışına çıkmıştır; ama, buna rağmen, mahsullerin fiyatı 
da baskı altına, kontrol altına alınmıştır. Nitekim, hububat dahil, bütün mahsullerde, aşağı yukarı 
yüzde 27yi geçmeyen bir tabanfiyatı uygulanmıştır; ama, buna rağmen, girdilerin tamamında -güb
rede, mazotta, tohumda ve diğer girdilerde- yüzde 100'ün üzerinde bir artış olmuştur. Bu bakımdan,, 
bu kanun teklifi, hem zamanı olarak fevkalade isabetli hem de mutlaka gündeme alınmasıyla 
beraber acilen kanunlaşması lazım. 

Değerli milletvekilleri -biliyorum, zaman kısa- bakınız, 17 Ekim 2000 tarihinde bir kararname 
yayımlanmış. Bu kararnameye göre, mahsullerinin yüzde 40'ı veya fazlasında hasar gören çiftçilerin 
bir kısım borçları erteleniyor; bir kısmı da ertelenmenin dışında, yeni kredilerle destekleniyor. 

Tabiî, bu kararnameye göre, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, bir genelge yayımlamak suretiy
le, çiftçilere, borçlarını nasıl ödeyeceklerini ifade ediyor. Burada deniliyor ki "birinci seçeneğiniz, 
borcunuzun onda l'ini yatırırsanız, bir yıl vade, yüzde 60 faiz; eğer, sekizde Tini yatırırsanız, bir yıl 
ilâ iki yıl vade, yüzde 65 faiz; defaten öderseniz yüzde 55 faiz." Burada dikkat edeceğimiz konu şu: 
Buradaki faizler, bir defa, ticarî faizlerin üzerinde. 

İkincisi, deniliyor ki "ödeme planı, 31.1.2001 tarihinde başlayacak ve üçer aylık taksitlerle 
ödenecek." Değerli arkadaşlar, tarım da, bildiğiniz gibi yılda bir defa hasat olur. Yılda bir defa hasat 
yapan bir çiftçinin, üç ayda bir ödemesi acaba nasıl olacak; ödeme planına nasıl uyulacak? Bu 
bakımdan, fevkalade, böyle sıkıştırılmış ve çiftçinin işine yaramayan bir genelge. Bunun, mutlaka, 
gözden geçirilmesi ve mutlaka, taksitlerinin çiftçinin hasadına göre ayarlanması lazım. 

Bakın, bu konuda, Sivas'tan, Ziraat Odası Başkanlığına intikal eden çok sayıda imzası bulunan 
bir mektup aldım. Orada deniliyor ki: "Bu genelgeye uyulmadığı gibi, maalesef, çiftçilerimiz borç
larından dolayı icraya verildiler." 

Yine,' Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanlığından bir yazı aldım. Orada da deniliyor ki: "Pan
car üreticilerinin -bildiğiniz gibi- ödemeleri nisan ayında yapılır; ama, bunlar, ocak ayına göre bir 
değerlendirme yapıyorlar. Bu genelgenin de yürümesi mümkün değil." 

Değerli arkadaşlar, o bakımdan, bildiğiniz gibi, bir defa, kota koymak suretiyle, çiftçilerimiz, 
pancar üreticilerimiz, birinci zarara uğradı. İkincisi, fiyat vermedik, zarara uğradı. Üçüncüsü de, bu 
genelgeyle, bu çiftçilerimiz tekrar mağdur ediliyorlar. 

Şimdi, Niğde'den, Nevşehir'den, Konya'dan çiftçilerimiz, bu konuda zaman zaman bize telefon 
açıyorlar. Yine, Niğde'nin Aşağıavşar Köyü Kalkınma Kooperatifinin bu konuda gönderdikleri fev
kalade içerikli bir yazı var. Orada deniliyor ki, bu borçların, üretim sezonu göz önüne alınmak 
suretiyle mutlaka yeniden ödeme planının yapılması lazım. İçeriği, bizi, hepimizi fevkalade üzecek 
tarzda yazılmış. Bu yapılmadığı takdirde, mallarımız icraya gidecektir, icra şu anda kapıdadır deyip, 
bu şekilde feryatlarını dile getiriyorlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Demirci, lütfen toparlayınız. 

MUSA DEMİRCİ (Devamla) - Peki efendim, toparlıyorum. 

Ben, bu konuyu tekrar huzurlarınızda arz ediyorum. 
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Getirilen kanun teklifini desteklediğimizi ifade ediyorum ve mutlaka, bu kanun teklifinin, gün
demde beklemesinden ziyade kanunlaşmasını gönlümüz arzu ediyor. 

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Sağ olun efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Demirci. 

Sayın milletvekilleri, İçtüzüğümüzün 60 inci maddesine göre, bu konuda çok kısa sözü olan 6 
arkadaşımız müracaat etmişlerdir. Çok kısa olmak kaydıyla, müracaat sıralarına göre söz veriyo
rum. 

İlk söz, Sayın Aslan Polat'a ait. 
Buyurun efendim. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Erzurum Milletvekili Sayın 
İsmail Köse tarafından verilen bu kanun teklifini biz de olumlu karşılıyoruz. Yalnız, şunu da açık
ça belirtmek isterim. 

Sayın İsmail Köse, iktidarın büyük ortağının grup başkanvekilidir. Bu gerekçelerde dediği gibi 
çiftçilerin hakikaten zor durumda olduğuna inanıyorlarsa, bunu, hükümet tasarısı olarak getirip 
burada kanunlaştırmalarını isteriz. Zaten, bunun Plan ve Bütçe Komisyonunda zamanında görüşül
memesi de, hükümetin bu konuda desteğinin olmadığının en bariz ifadesidir. Şimdi, burada, çift
çilerin bu kadar zor durumda olduğu belirtilip, sonra da bunun kanun tekliflerinin 218 inci sırasına 
getirilmesi, dört yıl müddetle görüşülme şansı olmayacak ve kadük olmayla karşı karşıya olacak 
demektir. 

Benim, burada, açıkça iktidar grubuna söylemek istediğim şudur: Bu teklife inanıyorsanız, 
hemen, bunu ilk Danışma Meclisinde getirin, muhalefetin de desteğiyle ön sıralara alıp, görüşüp, 
kanunlaştıralım; yoksa, çiftçileri, burada, olmayacak bir tasarıyla umutlandırmanın da faydalı ol
mayacağını belirtiyorum. Ama, her halükârda, bunun burada görüşülmesi için, ister Danışma Mec
lisinde, ister Genel Kurulda, her şeye muhalefetin destek vereceğini belirtir, saygılar sunarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Sayın Hatiboğlu, buyurun efendim. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Polafın da ifade 
ettiği gibi, İçtüzüğün 37 nci maddesine göre, bir teklifin gündeme alınmasının pratik bir faydası ol
madığını hepimiz biliyoruz. Şu anda, elimizdeki gündemde, denetim yollarıyla ilgili önergelerle bir
likte tasarı ve tekliflerin toplamı 720 adettir; yani, eğer gündeme alınırsa, bu da 721 inci olacak. Sıra 
gelmesi için, galiba, bizim dönem yetmeyecek. 

Benim, şimdi, burada bir teklifim var. Gerçekten, çiftçilerimizin borçlarının faizlerinin affedil
mesi, ertelenmesi çok önemli. Hacze maruz bütün çiftçilerimiz. Şimdi, benim teklifim şu Sayın 
Köse kardeşime: Yarın -yani, basılıp dağıtıldıktan sonra tabiî; yarından kastım odur- hemen Danış
ma Kuruluna, ama, sadece bunun gündeme alınması, öne alınması, müzakere edilmesi konusunda 
talepte bulunun. Fazilet Partisi Grubu olarak size destek vereceğiz, Genel Kurulda da destek vere
ceğiz, oy vereceğiz. Kimin vesile olduğu çok önemli değildir; kimin yararlanacağı çok önemlidir. 
Yararlanacak olan da, sizin, borcun, harcın altında ezdiğiniz, üzdüğünüz, bitirdiğiniz çiftçilerimiz-
dir. 

Saygı sunuyorum efendim. 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Sayın Yılmazyıldız, buyurun. 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Sayın Başkanım, Sayın Köse tarafından verilen bu tek
lifi destekliyoruz; ancak, Af Yasası çıkarılırken, benzer yönde, benim verdiğim değişiklik öner
gesini Sayın Köse ve iktidar milletvekilleri desteklememişlerdi. 

Hakikaten, çiftçilerimiz çok zor durumda. Eğer samimi iseler, lütfen, ilk Danışma Meclisi top
lantısında bunu gündeme getirsinler, birinci sırada görüşelim, çıkaralım. Çiftçilerimizin tahammülü 
yok. 

Bir de, Sayın Ulaştırma Bakanımız, Sayın Köse'nin yanında olduğu için şunu da mutlaka söy
leyeceğim: Balıkesir-Ankara uçak seferleri durdurulmuştur. Gerekçe olarak, Sayın Genel Müdür 
"Ulaştırma Bakanlığından talep ettiğimiz zammı alamıyoruz, yolcu sayısı azdır" diyorlar. Bu, 
Balıkesir'deki sanayiin gelişmesi, üniversitenin gelişmesi için çok önemli ve stratejik değeri olan bir 
şeydir. Onun için, bu uçak seferlerini de tekrar, acilen başlatmalarını kendilerinden diliyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

Bunu da destekliyoruz. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Sayın Erek, buyurun efendim. 

ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Sayın Başkanım, benden evvel konuşan değerli arkadaşlarımın 
sözlerine aynen iştirak ediyorum. 

Bu konuşmanın iki faydası oldu; birincisi, çiftçimizin nasıl bir felaket içinde bulunduğu, iktidar 
partisine mensup bir arkadaşımız tarafından, Meclis kürsüsünden ikrar edildi. Bu kanunun yararı, 
hepimiz tarafından anlaşıldı. 

Yalnız, burada bir tehlike var; göstermelik, sonucu olmayan girişimlerin, çiftçimizi aldatma ih
timalini burada vurgulamak istiyorum. Gerçekten, Sayın Köse, çok haklı olan bu teklifini, en kısa 
sürede Danışma Meclisine getirip, tüm parti gruplarının oybirliğiyle Yüce Meclisin önüne sunmaz
sa, Yüce Meclisten bu teklif geçmezse, çiftçilerimiz, o mağdur çiftçilerimiz, sanki bir faiz affına 
muhatap olacaklarmış gibi bir geleceği bekleyerek, ödeme imkânlarını ileriye bırakırlarsa, böyle bir 
beklentinin, zaten mağdur olan çiftçimizin mağduriyetini katlayacağından endişe ederim. Yapılacak 
tek iş, önümüzdeki hafta, Danışma Meclisinin ilk gündeminde bu teklifi birinci madde olarak 
getirip, Yüce Meclisin onayına arz etmektir. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Mehmet Ali Şahin, buyurun efendim. 

MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul)- Sayın Başkanım, ben de, benden önce konuşan arkadaş
larım gibi, Sayın Köse'ye teşekkür ediyorum. Gerçekten, yerinde ve gerekli bir teklif. Üç siyasî par
tiye mensup arkadaşlarımız söz aldılar. Hepsi de bu teklifin lehinde konuştular. Bu, şu demektir: 
Sanıyorum, en kısa sürede, küçük çiftçilerimizi ilgilendiren, onların Ziraat Bankasına, tarım kredi 
kooperatiflerine olan borçlarıyla ilgili bir iyileştirme yapılacak anlamı çıkıyor. Gerçekten, küçük 
çiftçilerimiz, emeklerinin karşılığını alamıyorlar. Ürettiklerini satarak paraya çevirmeleri halinde, 
vermiş oldukları emeğin, harcamış oldukları paranın karşılığını alamıyorlar. Gerçekten, bunun 
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düzeltilmesi, küçük çiftçilerimize yardımcı olunması gerekir. Bunun, ben de, benden önce konuşan 
arkadaşlarım gibi, çok kısa sürede Genel Kurulda görüşülerek yasalaşmasını diliyorum. 

Bir cümle daha ifade etmek istiyorum. Tabiî, iki yıla yakın süredir işbaşında bulunan siyasî ik
tidarın çiftçilerimizi ne hale getirdiğinin bir ikrar belgesi olarak da gördüğümü ifade ediyor, say
gılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Özgenç, buyurun efendim. 

EDİP ÖZGENÇ (İçel) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Öncelikle, şu konuyu arz etmek istiyorum: Gerçekten, seçim bölgelerimizde, özellikle tarım 
kesimi ağırlıklı bölgelerde yapmış olduğumuz gezilerde, çiftçilerimizin ve köylülerimizin oldukça 
büyük bir mağduriyet içerisinde olduklarını tespit etmiş bulunuyoruz. Bu açıdan, Sayın Köse'nin 
vermiş olduğu bu teklifin öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisinde gündeme alınarak değerlen
dirilmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Küçük çiftçilerin Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine olan borç faizlerinin bir 
bölümünün affı, onların icra takibinden kurtarılması ve yeni bir ödeme planına bağlanması, aynı 
zamanda, bütçemizi de olumlu yönden değerlendirmeye tabi olacak bir konudur. Bu nedenle, söz 
konusu teklife şahsım adına destek vereceğimi arz etmek istiyorum. Bu teklifi getirdiği için Sayın 
Köse'ye teşekkür ediyorum ve diğer konuşmacı arkadaşlarımın bu konuya ilişkin düşüncelerine 
katıldığımı arz etmek istiyorum. Bunu herhangi bir siyasî politika malzemesi yapmaksızın, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde, bütün arkadaşlarımızın, birlik ve beraberlik içerisinde bir değerlendir
meye tabi tutarak, oylamaya tabi tutulmasını ve değerlendirmeye tabi tutulmasını özellikle istirham 
ediyorum. 

Bana söz vermiş olduğunuz için hepinize teker teker teşekkür ediyorum, sağ olun. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Sayın Sökmenoğlu, buyurun. 
MURAT SÖKMENOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkanım, Sayın Köse'nin gündeme aldırmaya 

çalıştığı kanun teklifi hakikaten çok önemli. Türk çiftçisi bazı sebeplerden dolayı borcunu ödeye
meyecek bir durumda. Bu konunun gruplarca desteklenmesi, yüzde 50'ye varan köylü ve çiftçinin 
soluk almasını sağlayacaktır. 

Ancak, Sayın Başkanım, söz almamın sebebi -iştirakimden başka- iki sayın üye, Yüce Mec
liste, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Danışma Meclisinden bahsetti, onu zabıtlardan çıkarma 
bakımından rica ediyorum; Danışma Meclisinden bahsettiler; Danışma Kurulu... Sürçülisan ettiler. 
Bugünlerde de çok önemli. Onun için dikkatlerinize sunmak istedim. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Aydın Gökmen, buyurun. 
AYDIN GÖKMEN (Balıkesir) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Grup Başkan-

vekilimiz Sayın İsmail Köse'nin vermiş olduğu teklife tamamen katılıyorum. 
Fakat, Balıkesir milletvekili iki arkadaşımız, Ankara-Bahkesir arasında Türk Hava Yollarının 

seferlerinin durdurulduğunu ifade ettiler biraz önce... 
BAŞKAN - Konuyu değiştirmeyelim ama... O değiştirdi, siz değiştirmeyin bari... 
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Evet, buyurun. 
AYDIN GÖKMEN (Balıkesir) - Bu seferlerin geçici olarak durdurulduğunu buradan söylemek 

istiyorum. Sayın Bakanımızla görüştük ve biletlere yapılan zamlarda bu Bakanımızın etkisi yoktur; 
Sayın Yalova'ya bağlıdır. Onun için, şubat ayında Türk Hava Yolları seferlerinin başlayacağını 
buradan bildirmek istiyorum. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Sayın Alçelik, buyurun. 
TURHAN ALÇELİK (Giresun) - Sayın Başkanım, Meclisimizde böyle bir konunun, çift

çilerimizle ilgili çok önemli bir meselenin gündeme getirilmiş olması, hepimizi memnun eden bir 
hadise; ancak, esas itibariyle, bu konunun, hükümetin çok küçük bir adımıyla çözülebileceğine 
inanıyoruz. 

Söz almamın nedeni şudur Sayın Başkanım: Şu anda, benim elimde bir belge var; resmî bir bel
ge, fotokopi de değil, asıl belge. Bir icra emri; Görele İcra Dairesinden geliyor. Bir başka belge daha 
var; o da, Ağrı İlinden... 

Sayın Başkanım, bu belgede, bir çiftçimiz 74 milyon lira kredi kullanmış. Kendisine gelen ic
ra 1 milyar 95 milyon lira, ekim ayı itibariyle; faiz de devam ediyor. Diğer belgede ise, çiftçimiz, 
Ağn'daki çiftçimiz, 124 milyon lira kredi kullanmış. Kendisine gelen icra 1 milyar 576 milyon. Bu 
kadar zulüm, bu kadar adaletsizlik yapılamaz bir çiftçiye, insanımızı besleyenlere... 

Dolayısıyla, Sayın Köse'nin teklifi güzel; ama, bugüne kadar hükümetin icraatları güzel değil. 
Bir an önce, hükümetin, bu konuyu gündemine alarak, fındık üreticimizin, buğday üreticimizin, 
pancar üreticimizin ve tüm çiftçilerimizin, ülkemizin her köşesindeki bütün çiftçilerimizin sıkın
tılarını çözecek adımları atmasını bekliyor ve söz verdiğiniz için, size teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Zannediyorum, önerge sahibi olarak İsmail Bey... 
İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Sataşmadan dolayı istiyorum Değerli Başkanım. 

BAŞKAN - Size sataşma yok. Yalnız... 
İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Var efendim, olmaz olur mu Sayın Başkanım. Yani, neden... 

BAŞKAN - Efendim, mikrofonunuzu açtım; yerinizden, 60 inci maddeye göre söz vereyim. 
Hemen, çok kısa, lütfen... 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 
Milletvekili, Anayasamız ve İçtüzüğümüz gereğince, her zaman, kanunlar çerçevesinde, yani, 

Anayasaya aykırı olmamak kaydıyla, her konuda kanun teklifi verir. O manada, bir milletvekili ol
mam dolayısıyla, o hakkımı kullanarak, bu teklifimi verdim. 

Muhalefet partisi sözcülerinden takdir ve tebrik beklerken, onlar, sanki, ben bir hükümet 
üyesiymişim ya da on yıldan bu yana biriken borçlardan Milliyetçi Hareket Partisi sorumluymuş 
gibi, böyle bir art düşünceyle, çiftçimizin ve köylümüzün çok önemli bir meselesini istismar etmiş
lerdir. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Kim etti, kim?!. 
MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Destek veriyoruz... 
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İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Burada, çok iyi niyetle, popülist bir politikanın mensubu ol
madığımızı, gerçekleri ortaya koyduğumuzu, Türk çiftçisinin ve köylüsünün, hangi şartlar içerisin
de olursa olsun geçmişe takılıp kalmayan; ancak, bugün içerisinde bulunduğumuz bir realiteyi ifade 
ederek, depremin, diğer felaketlerin meydana getirmiş olduğu ekonomik bir sıkıntıdan kaynak
lanan, çiftçiye istediğimiz manada istediğimiz ölçüde destek veremememiz dolayısıyla, geçmişten 
kalan borçlarını ödeme imkânını bulamamıştır; bunun ödenmesi konusunda hükümetimizin yardım
cı olmasını ve hükümetin belki de yapmış olduğu çalışmayı hızlandırmak maksadıyla bir teklif 
verilmiştir. 

Burada, ayrıca, şu düşünülmüştür: Hükümetin bir temsilcisi olarak, hükümetimiz bu işi yapar
sa getirir; yoksa, biz, milletvekili olarak herhangi bir şekilde, herhangi bir düşüncemizi ortaya koy
mayız şeklindeki böyle bir düşüncede olmadığımızın da güzel bir örneğini ortaya koymuş oluyoruz. 

O bakımdan, Yüce Milletimiz, böyle bir muhalefet anlayışını her zaman olduğu gibi şimdi de 
takip edecektir ve inşallah, inanıyorum ki, şu kanun teklifimin, hükümetimiz tarafından müspet al
gılanarak, yakın bir zamanda çiftçi ve köylümüze faydalı bir sonuç doğuracağı hareketin ortaya çık
masını bekliyor; saygılar sunuyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Efendim, konu anlaşılmıştır... 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, bizim isteğimiz de... 
ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - İstismar yok!.. İstismar yok!.. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge it

tifakla, gördüğüm kadarıyla, kabul edilmiştir. (FP sıralarından alkışlar) 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, bizim istediğimiz de, hükümetin tasarıya arka dur
masıdır; Sayın Grup Başkanvekilinin bunun peşinde durarak bunu yakınlaştırmasıdır. Hayat stan
dardı kanununu nasıl yasalaştırdıysa, bunu da yasalaştırsın. 

BAŞKAN - Efendim, önerge kabul edildi, teklif gündeme alındı; gündeme geldiği zaman 
yeniden görüşürüz. 

Teşekkür ediyorum. 
Şimdi üçüncü önergeyi okutuyorum: 
8. - Çankırı Milletvekili İrfan Keleş'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/446) 
doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/288) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim (2/446) havale edildiği komisyonlarda 
bugüne kadar görüşülememiştir. 

Kanun teklifimin İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

İrfan Keleş 

Çankırı 
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BAŞKAN - Önerge sahibi olarak Çankırı Milletvekili Sayın İrfan Keleş; buyurun efendim. 
(MHP sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 5 dakika efendim. 

İRFAN KELEŞ (Çankırı) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Çankırı'ya üniversite kurul
masıyla ilgili kanun teklifimizin öncelikli olarak ele alınması konusunda görüş ve düşüncelerimizi 
ifade etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. Sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Çankırı, İç Anadolumuzun şirin, son derece huzurlu, tarih boyunca dev
letiyle hiçbir problemi olmamış, Ankara'ya en yakın illerimizden birisidir. Çankırı insanı, devleti 
kendisinden ne istediyse hepsini vermiştir. Çankırı, tarih boyunca bu topraklar için en fazla şehit 
veren illerden birisi olmasına rağmen, devletimizin imkânlarından en az istifade eden bir ilimizdir. 
Şimdi, Çankırılı, devletinden, yeni bin yılda çocuklarını ilmin aydınlık ışığında yetiştirmek için, 
Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşmak için, bilgi çağında bilgi toplumu olmak için üniversite istiyor. 

Ümit ediyoruz ki, Yüce Meclisin değerli temsilcileri, Çankırılının bu arzusunu tereddütsüz ye
rine getirecektir; çünkü, Çankırı, üniversiteyi çoktan hak etmiştir. Çankırı için üniversite bir lütuf 
değil, bir hak olma durumundadır. Zira, Çankırı'da, bir üniversite için ne lazımsa o vardır. Çan
kırı'da, bir üniversitenin altyapısı, çoğu üniversiteden çok daha ileri boyutlarda hazır bulunmaktadır. 

Çankırı, 2000 yılı nüfus sayımının gayriresmî sonuçlarına göre 300 000 nüfusu aşmış, An
kara'ya en yakın ilimizdir. İstanbul'a 480 kilometre, Ankara Esenboğa Havaalanına 1 saatlik 
mesafede, demiryolu ulaşımına sahip bir ildir. İlde okullaşma oranı son derece yüksektir. Şimdi, il
de bulunan hemen hemen bütün ortaöğretim kurumlarına ilave olarak 1 fakülte ve 2 yüksekokul 
bulunmaktadır. 

Mevcut yükseköğretim kurumlarının yaklaşık yirmi yılı aşan tecrübe ve birikimleri, Çankırı'da 
bir üniversite açılmasının altyapısını oluşturmuştur. Özellikle, Çankırı Meslek Yüksekokulu, Yük
sek Öğretim Kurulu-Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamında sağlanan kredi imkân
larıyla son derece modern 21 atölye ve laboratuara sahip olmuştur. Bu atölye ve laboratuarlar yeni 
kurulacak fakülte ve yüksekokullara da destek verecek kapasitededir. 

Öğretim elemanlarının büyük çoğunluğu 1, 3, 6 ve 9'ar aylık dönemler halinde yurtdışı 
faaliyetlerine katılmışlardır. Çankırı Meslek Yüksekokulu 23 yıllık bilgi birikimiyle, çoğu üniver
sitenin başaramadığı ulusal ve uluslararası birçok ikili işbirliği anlaşmalarına imza atmıştır. Yapılan 
ikili işbirliği anlaşmalarıyla, öğrenci ve öğretim elemanları değişimi sürekli hale getirilmiştir. 
IVETA'nın aslî üyesidir. Bu özellikleriyle, ilde üniversite kültürünün yerleşmesine büyük katkı sağ
lamıştır. 

Kurulacak üniversite birimleri için, ilde yeterince eğitim öğretim ve yurt binası kapasitesi oluş
turulmuştur. Çankırı'nın Ankara'ya yakınlığı ve özellikle, Ankara Üniversitesinin Çankırı'da kuru
lacak üniversiteye yapacağı destek, Çankırı Üniversitesi için önemli bir avantaj olacaktır. 

Çankırı halkının üniversite birimlerine olan yakın ilgi ve alakası, üniversite gençliğini evlat 
şefkatiyle bağrına basması, gençlik-halk bütünleşmesinin de güzel bir örneğini teşkil etmektedir. 

Çankırı'ya kurulacak üniversite, ilin ekonomik, kültürel, bilimsel ve sosyal yönden gelişmesine 
çok önemli katkı sağlayacaktır. Kurulacak üniversite, halen en çok göç veren illerden birisi olan 
Çankırı'da göçün durmasını da sağlayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, kısaca, Çankırı'da Ankara Üniversitesine bağlı olarak faaliyet gösteren 
yükseköğretim birimlerinin, özellikle uluslararası üniversite kuruluşları standartlarında öngörülen 
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minimum 3 000 öğrenci sayısını geçtiği, çok geniş bir yelpazede eğitim öğretim (20 program) ve 
akademik faaliyet yaptığı, akademik personelin, kalite ve kantite bakımından, dikkate değer bir 
gelişme gösterdiği, teknik ve teknolojik donanımıyla gelişmiş üniversiteler düzeyinde olduğu ilde, 
yeni yükseköğretim birimlerinin fazla bir harcama... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Keleş, lütfen, toparlayınız. 

İRFAN KELEŞ (Devamla) - ...gerektirmeden faaliyete açılabileceği, yeterince maksada uygun 
bina ve tesisin bulunduğu, ulusal ve uluslararası gelişmişlik düzeyiyle iş âlemi ve halkla ilişkilerde 
örnek bir gelişme kaydettiği, bu alanda, İstanbul, Ankara, Ege Sanayi Odalarıyla işbirliği çalış
maları yapıldığı, başta, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer gelişmiş ülkeler olmak üzere, 20 
civarında ülkeyle teknolojik işbirliği protokolleri imzalandığı, üniversite teşkilatlanmasının önemli 
oranda sağlandığı görülmektedir. 

Üniversite, kavram ve kurum olarak, yerel toplum ve idareciler tarafından üst düzeyde benim
senip desteklenmektedir. Bu anlamda, Çankırı üniversitesinin kuruluşunu gerçekleştirmek, mevcut 
fakülte ve yüksekokulların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak ve Çankırı'ya üniversite hazırlamak 
amacıyla, Çankırı Üniversitesi Vakfı kurulmuştur. Vakıfça, üniversite kampusu olmak üzere, An
kara yolu üzerinde, 325 000 metrekarelik alan tahsis edilmiştir. Çankırı üniversitesinin kurulması 
halinde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Keleş, son cümleniz için açıyorum; lütfen, son cümleniz... 

İRFAN KELEŞ (Devamla) - 1 dakikanızı istirham ediyorum... 

BAŞKAN - Son cümleniz... 

Buyurun. 
İRFAN KELEŞ (Devamla) - Sonuç olarak, tüm Çankırılılar, Yüce Meclisin, Çankırı'da bir 

üniversite kurulmasına karar vereceği inancı içerisindedirler. Şimdiden, hepinize, olumlu kat
kılarınızdan dolayı, tüm Çankınlar adına, minnet ve şükranlarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Şahsı adına, Çankırı Milletvekili Sayın Hüseyin Karagöz; buyurun efendim. (FP sıralarından 
alkışlar) 

Süreniz 5 dakika. 

HÜSEYİN KARAGÖZ (Çankırı) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Yük
seköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişik
lik yapılarak, Çankırı İlimize "Çankırı Üniversitesi" isminde bir üniversite kurulmasıyla ilgili kanun 
teklifinin doğrudan gündeme alınması hakkındaki önerge üzerinde şahsım adına söz almış bulunu
yorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli Milletvekilleri, Çankırı İlimiz, konumu itibariyle, Başkent Ankara'ya sadece 130 
kilometre, İstanbul'a 400 kilometre, Esenboğa Havaalanına 80 kilometre mesafededir; Merkez İlçe 
dahil, 12 ilçesi bulunmaktadır. 22 Ekim 2000 nüfus sayımı sonuçlarına göre, Çankırı İlinin nüfusu 
300 000'in üzerinde tespit edilmiştir. Nüfus kayıtlarında 1 300 000 insanımızın olduğunu, bunun an-
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cak dörtte Tinin ilimizde yaşadığını görmekteyiz. Yani, her 4 Çankırılıdan 3'ü ülkemizin diğer il
lerinde, l'i ancak Çankırı'da yaşabilme imkânı bulabilmektedir. 

1990'h yıllardan itibaren, ilimizde, eğitim ve öğretim açısından önemli gelişmeler olmuş, bu 
sahadaki gelişen fizikî imkânlar, kurulacak üniversitenin altyapısına cevap verecek boyuta ulaşmış
tır. Az önce de ifade ettiğim gibi, Ankara'ya 130 kilometre mesafedeki bir il, ihtiyaç duyacağı 
üniversitesinin bütün branşlardaki öğretim elemanı ihtiyacını, günübirlik olarak sürekli karşılama 
ve destek alma avantajına da sahiptir. Ankara'da, bugün, 10'un üzerinde üniversitenin bulunması 
göz önünde tutularak, Ankara'ya banliyö mesafesindeki Çankırı'nın, bir üniversite şehri olarak 
yükünü azaltmasının da ülke menfaatları açısından sayısız faydaları vardır. Batıda örneğini çok gör
düğümüz büyük şehirlerin yakınında üniversite şehirleri uygulaması, ülkemizde geç kalmış uy
gulamalardandır. 

Son yıllarda, ilimizde, eğitim ve öğretim büyük ölçüde önem kazanmış olup, fen lisesi, süper 
lise, Anadolu liseleri, çok programlı lise, güzel sanatlar lisesi gibi yeni okullar açılmıştır ve açıl
maya da devam etmektedir. Bu okullarımızda, bugün itibariyle 40 000 civarında öğrencimiz öğ
renim görmektedir. Bu öğrencilerimizden yılda yaklaşık 2 500-3 000'i üniversite imtihanına gir
mektedir. İlimizde, halen Ankara Üniversitesine bağlı Orman Fakültesi, Sağlık Meslek Yük
sekokulu ve Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Bu okullarda okuyan öğrencilerimizin sayısı 4 
000'e yakındır. 

Çankırı İlimiz, bugüne kadar devletine ve milletine hep fedakârlık yapmış, vergilerini düzenli 
ödemiş ve fakat, bugüne kadar gözle görülür yeterli bir destek alamamıştır. Bugün, maalesef, 
ekonomik kalkınmışlık ve altyapı imkânları noktasında, ilimiz, çoğu Güneydoğu Anadolu illerimiz
den çok daha geri noktadadır. Ankara'nın hemen yanı başında bulunan böyle bir ilin bu noktada ol
ması izah edilebilir bir durum değildir. 

Değerli milletvekilleri, takdir edersiniz ki, bir bölgenin sosyal,kültürel ve ekonomik yönden 
gelişmişliği üniversite ve organize sanayi bölgeleri işbirliğiyle mümkün olabilmektedir. 

Çankırı üniversitesinin kurulmasını halkımız son derece arzu etmektedir. Bunun için de, ilimiz
de bir vakıf kurulmuştur. Bu vakıf, bugüne kadar yapmış olduğu üniversite altyapı çalışmaları 
neticesinde, il merkezinde Ankara asfaltı üzerinde 324 900 metrekarelik bir araziyi kampus alanı 
olarak tahsis ve tescil ettirmiştir; zaman geçirmeden de bir kampus projesi hazırlatılmıştır. Kısaca 
söylemek gerekirse, değerli Çankırılı hemşerilerimiz, üniversite konusunda üzerlerine düşen göre
vi yerine getirmişlerdir, şimdi, görev Meclisimize düşmektedir. Hemşerilerimiz, bu konuda son 
derece duyarlıdır ve Meclisimizin "üniversiteniz hayırlı olsun" demesini beklemektedir. 

Sonuç olarak, Çankırı İlimizin sürekli göç vermesini önleyecek ve halkımızın sosyal, kültürel 
ve ekonomik yönden daha da gelişmesini sağlayacak bir teklif olan bu kanun teklifinin doğrudan 
Genel Kurulun gündemine alınması için siz değerli parlamenterlerimizin desteklerini bekliyoruz. 

Bu teklif gündeme alındıktan sonra da en kısa zamanda görüşülerek kanunlaşmasını diliyoruz. 
Zira, az önce 720 adet kanun tasarısının ve teklifinin sırada beklediği ifade edildi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen toparlayınız. 

HÜSEYİN KARAGÖZ (Devamla) - Hay hay Sayın Başkanım. 

Çankırımız için son derece önemli olan bu kanun teklifinin de böyle sırada beklemesini, doğ
rusu, düşünmek bile istemiyoruz. Hükümet kanadının, özellikle, konuya duyarlılık göstermesi ve 

- 4 7 3 -



T.B.M.M. B : 44 16 .1 . 2001 O : 1 

teklifin en kısa sürede gündeme alınarak kanunlaşması ümidiyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selam
lıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Yerinden kısa söz talebi olan İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Ali Şahin; buyu
run efendim. 

MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. 

Sayın İrfan Keleş ve arkadaşlarına tebriklerimi ve takdirlerimi sunuyorum. Her üniversite 
kurulması, devletimize ilave yükler getiriyor, bunun farkındayız; ancak, Çankırılının devlete bu 
konuda yardımcı olacağını düşünüyorum; çünkü, biraz önce Sayın Karagöz'ün de ifade ettiği gibi, 
yıllar önce Çankırı'da bir üniversite kurulması için, gerek il içindeki gerek il dışındaki Çankırılılar 
bir araya geldiler, maddî ve manevî imkânlarını bir araya getirerek vakıf kurdular. Bu vakfın kurul
ması aşamasında ben de görevliydim, her ne kadar İstanbul Milletvekili olsam da aslen Çan-
kırılıyım, ben de görev almıştım. O bakımdan, eğer bu teklif yasalaşırsa, Çankırılının maddî ve 
manevî her türlü desteğini, devletimiz, arkasında görecektir. Bir önceki öneride olduğu gibi, tüm 
siyasî partilerimiz, bu teklifin de bir an önce yasalaşmasına inanıyorum ki destek vereceklerdir. 
Şimdiden hayırlı olsun diyor, teşekkür ediyorum efendim. 

BAŞKAN - Çankırı Milletvekili Sayın Hakkı Duran; buyurun efendim. 

HAKKI DURAN (Çankırı) - Teşekkürler Sayın Başkan. 

Değerli milletvekilleri, değerli milletvekili arkadaşım İrfan Keleş ile birlikte verdiğimiz, Çan
kırı'ya üniversite kurulmasıyla ilgili teklifin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin gerekçeler ortaya 
konulmuştur değerli arkadaşlarımız tarafından. Çankırı, Ankara'ya yakınlığı, yeterli potansiyeli ve 
altyapısıyla, üniversiteye layık bir şehrimizdir. Bu bakımdan, desteklerinizi bekliyor, hepinize say
gılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Doğrudan gündeme alınma önergesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler...İttifakla kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 

Sayın milletvekilleri, biraz evvel aldığımız karar gereğince, gündemin "Özel Gündemde Yer 
Alacak İşler" kısmına geçiyor ve Trafik Kazalarının Nedenlerinin Araştırılarak Alınması Gereken 
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri 
Uyarınca Kurulmuş Bulunan (10/139, 14, 126, 132 ve 133) Esas Numaralı Meclis Araştırma 
Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

VI. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

/. - İstanbul Milletvekili M. Murat Sökmenoğlu ve 32 Arkadaşı, Karaman Milletvekili Zeki 
Ünal ve 19 Arkadaşı, İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın ve 32 Arkadaşı, DYP Grubu Adına DYP 
Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan 
ve İçel Milletvekili Turhan Güven ile İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın ve 20 Arkadaşının Trafik 
Kazalarının Nedenlerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Birer Meclis Araştırması 
Açılmasına İlişkin Önergeleri ve (10/139, 14, 126, 132 ve 133) Esas Numaralı Meclis Araştırma 
Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 547) (1) 

BAŞKAN - Hükümet ve Komisyon yerlerini aldılar. 

(1) 547 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması komisyonunun raporu üzerindeki genel görüşmede, ilk 
söz hakkı önerge sahibine aittir. Daha sonra, İçtüzüğümüzün 72 nci maddesine göre; siyasî parti 
grupları adına birer üyeye, şahısları adına iki üyeye söz verilecektir. Ayrıca, istemleri halinde, 
komisyon ve hükümete de söz verilecek, bu suretle Meclis araştırması komisyonu raporu üzerindeki 
genel görüşme tamamlanmış olacaktır. 

Bildiğiniz gibi, konuşma süreleri, komisyon, hükümet ve siyasî parti grupları için 20'şer daki
ka, önerge sahibi ve şahıslar için 10'ar dakikadır. 

Komisyon raporu, biraz evvel de arz ettiğim gibi, 547 sıra sayısıyla basılıp, dağıtılmıştır. 

Şimdi, rapor üzerinde söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum: Önerge sahibi 
olarak İstanbul Milletvekili Sayın Murat Sökmenoğlu; Gruplar adına, Demokratik Sol Parti Grubu 
adına, İstanbul Milletvekili Sayın Cahit Savaş Yazıcı; Doğru Yol Partisi Grubu adına, Antalya Mil
letvekili Sayın Kemal Çelik; Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına, Gümüşhane Milletvekili Sayın 
Bedri Yaşar; Anavatan Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Aydın Ayaydın; şahısları 
adına, Sayın Murat Sökmenoğlu, Sayın Masum Türker, Sayın Fadlı Ağaoğlu ve Sayın Edip Öz-
genç... 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Sayın Başkanım, önerge sahiplerinden bir arkadaşımız daha 
var, Sayın Zeki Ünal. 

BAŞKAN - Peki efendim. 
Fazilet Partisi Grubunun söz talebi şimdi ulaştı, Bingöl Milletvekili Sayın Hüsamettin Kor-

kutata. 
Efendim, ilk söz, önerge sahipleri adına, Sayın Murat Sökmenoğlu'na ait. 

Buyurun Sayın Sökmenoğlu. (MHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakika. 
MURAT SÖKMENOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizdeki trafik 

kazaları, acı sonuçlarıyla, maalesef, en önemli sorunlarımızdan biri olarak devam ediyor. Hemen 
her gün elim bir trafik kazası haberini duymanın ve insanlarımızı kaybetmenin veya sakat kal
masının büyük acısını paylaşıyoruz. Ülkemiz insanı, sosyal ve ekonomik sıkıntıları aşmanın yoğun 
gayretini sarf ederken, dinmek, tükenmek bilmeyen trafik terörünün elem ve ıstırabını yaşıyor. 
Üzüntüyle görüyoruz ki, mevcut kanun ve kurallara rağmen, görevli kurum ve kuruluşların çabaları 
yetersiz, etkisiz kalmakta, çekilen bunca acıya rağmen toplumumuzun içinde de konuyla ilgili bir 
zihniyet değişikliği ve trafik bilinci bir türlü gerçekleşmemektedir. 

Şimdi, önümüzde çok değerli bir kaynak ve dayanak vardır; Meclis araştırma komis
yonumuzun raporunda; trafik mevzuatı ve kurumlarını, ulaştırma sektörlerini, trafik güvenliğinin 
unsurları olan eğitim, denetim, suç ve ceza, yardım ve kurtarma hizmetleri, sadece ülkemiz açısın
dan değil, diğer ülkelerle de mukayeseli bir bütünlük içerisinde ayrıntıları incelenip araştırılarak 
önümüze gelmiştir, bu konularla ilgili öneri ve hedefler de belirlenmiştir. Trafik konusundaki yasal 
ve idarî değişiklik ve düzenlemeler ile toplumsal bilincin oluşturulması için yapılacak çalışmalara 
ışık tutan, Meclis araştırması komisyonumuzun Sayın Başkan ve üyelerini yürekten kutlamayı ve 
teşekkürlerimi ifade etmeyi bir borç addediyorum. Onlar da dört aya yakın yoğun bir çalışmayla 
Türkiye gerçeklerini içlerinde hissetmiş olacaklar ki, önemli noktalara parmak basmışlardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; komisyonumuzun raporunda yer alan sayısal tablolara 
baktığımızda, özellikle ulaştırma ve trafik güvenliği konularında ülke stratejilerinin belirlenip, 

- 4 7 5 -



T.B.M.M. B : 44 16 . 1 . 2001 O : 1 

hazırlanacak ulaştırma anaplanı çerçevesinde yeni yasal ve idarî düzenlemelerin yanı sıra, toplumun 
bütün kesimlerinde bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının öncelik ve ivedilikle yapıl
masının, artık kaçınılmaz ve vazgeçilmez bir görev ve sorumluluk olduğunun önemi ve aciliyeti 
açıktır. Hepimizin aynı inanç ve duyarlılık içerisinde olduğumuzdan da hiç şüphem yoktur. 

Elim trafik kazalarıyla, toplumsal tepkinin had safhaya ulaşması üzerine, Meclisimiz, trafik 
sorununu doğrudan ele almış ve bütün siyasî partilerimiz, sorunun palyatif tedbirlerle çözüm
lenemeyeceği, ülke gerçeklerine uygun, çağdaş ve köklü tedbirlerle acilen çözümlenmesi gereği 
üzerinde irade birliği göstermişlerdir. 

Bu amaçla kurulan araştırma komisyonu raporunda, biraz evvel ifade ettiğim gibi, ulaştırma ve 
trafik güvenliğiyle ilgili bütün konular ayrıntılarıyla ele alınmıştır. Raporda, trafik denetimi 
konusunda, ülkemizde en çok ihlal edilen trafik kurallarının sırasıyla; hız, emniyet kemeri, araç 
muayene süresini geçirme ve eksik belge ile trafiğe çıkma olduğu tespit edilmiştir. 

Ulusal bir felaket haline gelen trafik kazalarını önlemede en etkin yolun, bütün toplum kesim
lerinin kendisini sorumlu hissedeceği ve ortak çalışma kararlılığı göstereceği ulusal bir seferberlik 
ilanı olduğuna inanmaktayız. 

Trafiğe katılanlar da, kurallara uymadıkları takdirde, polis tarafından mutlaka yakalanacakları 
korkusunun, yani, yakalanma riskinin bulunmaması, trafik sistemimizin en belirgin vasıflarından 
biridir. Bu durum, toplumda yasadışı diğer davranışların yeterince ve zamanında cezalandırılmadığı 
inancından kaynaklanmaktadır. Bireyler, haksız ve yasadışı fiillerin izlenip, derhal karşılığını bula
cağı bir ortamın varlığına dair ortak bir bilinç içinde olmaları halinde, trafikte yapacağı kural ih
lalinin de aynı şekilde cezalandırıldığına inanacak, kural hâkimiyeti böylece sağlanacaktır. Diğer 
suç ve suçlulara yönelik olarak devletin izleyeceği politika, toplumun genel suç anlayışını şekillen
direcek, trafiğe katılanların da, trafik suç ve ihlallerine yönelik genel eğilim ve değerlendirmelerini 
belirleyeceklerdir. 

Her ülkede görüldüğü gibi, ülkemizde de kamu personeli içinde çıkar karşılığında görevini 
kötüye kullananlar bulunmaktadır. Trafik polisimiz içinden de bu kapsamda değerlendirilebilecek 
personel çıkabilmekte, zaman zaman basına yansımaktadır. Hele, dün, bütün medya tarafından tes
pit edilen yeni bir çorbacı formülü kamuoyunun gözü önünde cereyan etmiştir. Soruşturmaya konu 
olmaları nedeniyle hassasiyetle izlenen bu konuların giderek azalmakta olduğunu da görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, bazı önemli etkin ve yetkin kişilerin trafik ihlallerini gözardı ettiği inan
cı kamuoyunda yaygındır. Trafikte tam bir kural hakimiyeti sağlanamamasında önemli bir faktör 
olan toplumun devletten tüm vatandaşlarına adil ve eşit davranması gerektiği inancını da baltalayan 
bu tablo yıllardır sürüp gitmektedir. 

Aşırı hızla ilgili bilgilendirme kampanyalarının çok önemli ve trafikte ölen ya da yaralanan
ların sayısını azaltmada etkin oldukları bilinmektedir. Özellikle ağır araç sürücüleri ve hızlı araç 
kullanma arzusuyla dolu genç sürücülere yönelik olarak gerçekleştirilebilecek bu tür kampan
yaların, yılın belli aylarında tekrarlanması, kampanya sonuçlarının değerlendirilip topluma duyurul
ması gerektiğine inanıyorum. Araçların teknik düzeyi yükseldi. "Ben, bu arabaya 48 milyar, 50 mil
yar verdim; yollarda kendi keyfime göre istediğim hızı yapabilirim" zihniyeti, artık, ortadan kalk
malıdır. 

Aşırı hızlı, alkollü, uykusuz ve yorgun araç kullanma gibi, sonuçları ölümle biten trafik 
kazalarının temel sebepleri üzerinde yoğunlaşmah, seyir halinde kontrol etkin bir şekilde uygulan
malı, trafik ekiplerinin denetimleri çok sıkı bir şekilde denetlenmelidir. 
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Sürücü belgelerinin geri alınmamış olma şartının gereği yerine getirilmemektedir. Geçici süre
li veya sürekli şekilde geri alınan sürücü belge bilgileri, Emniyet Genel Müdürlüğü bilgisayar veri 
tabanına işlenmediğinden, denetimlerde, polis, sürücünün belgesinin geri alınmasına rağmen, yeni 
bir sürücü belgesi alıp almadığını saptayamamaktadır. Trafikte bu şekilde pek çok sürücünün ol
duğu yolunda da duyumlar bulunmaktadır. 

Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında da gerekli bilgisayar 
iletişimi sağlanmalıdır. Jandarma Genel Komutanlığı bilgisayarları üzerinden sürücü sicillerinin 
sorgulanmasına imkân sağlayacak şekilde yürütülen çalışmalar, bir an önce sonuçlanmalıdır. 

Dünyanın her yerinde olan 911 sistemi, artık, ülkemize de gelmelidir. Sayın Ulaştırma 
Bakanımız da burada; 911 meselesini, onun da destekleyeceğine inanıyorum. 

Trafikten sorumlu yurttaş bilincini yaratmak, trafik olgusuna herkesin sahip çıkmasını sağ
lamak amacıyla yapılan ihbarların sayısı, nasıl değerlendirildiği, ihbar yapılırken hangi bilgilerin 
verilmesi gerektiği, ihbar yapmanın bir ayıp değil, bir vatandaşlık görevi olduğu bilincinin yaygın
laştırılması gerekiyor. Demokrasi, kaideler rejimi olduğu kadar da, denetim rejimidir. Denetimden 
yoksun bırakırsanız, hiçbir şey olmaz; halkın murakabesiyle demokrasiler ayakta kalır. 

Sayın milletvekilleri, ayrıca, üçüncü Türksat uydusundan bir kanalın ücretsiz olarak trafik 
denetimleri için tahsis edileceğine ilişkin Sayın Ulaştırma Bakanının olumlu yaklaşımları bulun
maktadır; kendilerine, huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Uzaydan trafiğin denetlenmesi olanağı 
sağlayacak olan bu son derece önemli aygıttan yararlanma açısından, bir an önce, ilgililerce temasa 
geçilmesi gerektiğine inanıyorum. Sistemin nasıl işleyebileceği konusunda çalışmalar artık baş
lamalıdır. 

Trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik bir devlet politikası ve stratejisi ortaya koyulmalıdır. 
Yine, hazırlanacak bir ulaştırma anaplanı ile desteklenmelidir. Bu strateji ve planlar ortaya konur
ken, ulaştırma şûrası raporları, Meclis komisyon raporları ve teknisyen-uzman birikiminden fay-
dalanılmalı ve Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulunca son şekli verilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, planların ve önerilerin hayata geçirilmesi için güçlü, kesintisiz ve ısrarlı 
bir siyasî irade desteği sağlanmalıdır. Bu siyasî irade, partilerüstü bir yaklaşımla hazırlanacak plan
ların ve yasaların hiçbir ödün verilmeden uygulanmasını sağlamalı, izlemeli ve denetlemelidir. Bu 
çalışmalar sırasında, kurumlararası koordinasyon geliştirilmesine de özen gösterilmelidir. Ancak, 
önerilen ya da başka yapılanmalar hayata geçirilse dahi, güçlü ve istikrarlı siyasî irade desteği, 
başarıda vazgeçilmez bir önşarttır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; trafikle ilgili bütün konular ve yukarıda ifade edilen tespit 
ve öneriler, Meclis araştırma komisyonumuzun raporunda ayrıntılarıyla yer almaktadır. Her fırsat 
ve her vesileyle önemle üzerinde durduğum kanaatimi bir kere daha belirtmek isterim. 

Trafik konusunda en uygun kanun ve mevzuata sahip olmakla, meseleye çözüm bulmamızın 
ve başarılı sonuçlar almamızın mümkün olmadığı, yaşadığımız bir gerçektir. Yasal ve idarî tedbir
lerin yanı sıra, trafik konusundaki ahlakî davranışların ve zihniyet değişikliğinin de oluşması 
gerekiyor. Trafikle ilgiM fizikî altyapı şartlarının uygun hale getirilmesi şarttır. Altındaki aracın, 
biraz evvel... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen toparlayınız. 
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MURAT SÖKMENOĞLU (Devamla) - ...ifade ettiğim gibi, fiyatına göre gaza basanların, gös
teriş ve bencillik duygularından arınması, toplumsal şartları ve üzerinde seyrettiği yolun durumunu 
düşünerek hareket etmesi gerekiyor. Kanun ve mevzuatta yapılacak yeni değişikliklerin yanı sıra, 
toplum olarak, müşterek mesuliyet içinde olduğumuz bilincinin gelişip, yerleşmesinin gereği de 
temel şart olarak önümüzdedir. Her konunun sonunda bir eğitim meselesi karşımıza çıkıyor. İşte, bu 
konuda da, eğitimin önemi her şeyin üzerindedir. 

2001 yılının trafik güvenli yılı ilan ederek, ülkemizin ve milletimizin en başta gelen sorunların
dan biri olan trafik konusunda hepimizin üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getireceğimiz 
inancını bir kere daha ifade ederek, yoğun ve titiz çalışmayı gerçekleştiren araştırma komis
yonumuza teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu arada, "çorba parası" zihniyetinin devam ettiği Tür
kiye'de, kanun yapmakla sorunları çözemeyiz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Sökmenoğlu, lütfen, tamamlar mısınız. 

MURAT SÖKMENOĞLU (Devamla) - Tamamlıyorum efendim, 1 dakika... 
Karayolu müteahhitliğini denetlemekle mükellef olanlara, asfalt incelemelerini yanlış yaptık

ları anda ceza verilmezse, görmezlikten gelinirse, hiçbir yere varamayız. Yağmur sularının otoban
larda birikmesiyle meydana gelen faciaların bedeli sorulmaz, sorgulanmazsa, yol müteahhitleri, 
mağdurlar veya aileleri tarafından kendi hallerine terk edilirse, hangi kanunla nereye varacağımız 
şüphelidir. 

Önce toplumsal bilinç olması gerektiğine inanıyor, huzurlarınızda komisyona teşekkür ederek 
saygılarımı sunuyorum efendim. (MHP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Sökmenoğlu. 

Bildiğiniz gibi, bu araştırma, 5 ayrı önergeye dayanıyor ve bu 5 ayrı önergenin birleştirilmesi 
sonucu yapılmıştır. 

Şimdi, diğer bir önergenin sahibi, Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal; buyurun efendim. 
(FP sıralarından alkışlar) 

Sayın Ünal, süreniz 10 dakika. 

ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 547 sıra sayılı trafik 
kazalarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla oluşturulan araştırma komisyonun
ca hazırlanan rapor üzerindeki görüşlerimi arz etmek üzere, önerge sahiplerinden birisi olarak söz 
almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, ben, öncelikle komisyon başkanı başta olmak üzere komisyondaki üye ar
kadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum; çünkü, bazı noksanlıklara rağmen, iyi bir rapor hazırlamış
lar. Sanki, bir doktora tezine gösterilmesi gereken ihtimam gösterilmiş. Trafiğin tarihçesinden baş
lamışlar, değişikliğe uğrayan yasaların ve kazaların seyri hakkında doyurucu bilgiler vermişlerdir. 
Önce, kazaların sebepleri konusunda önemli tespitlerde bulunmuşlar, hemen arkasından da, tedbir
leri ve önerileri sıralamışlardır. Benim dilek ve temennim odur ki, bu çalışmaların, daha öncekilerin 
akıbetine uğramamasıdır. 

Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi, 1994 yılında, yine aynı amaçla bir komisyon oluşturulmuş 
ve trafiğin önlenmesiyle ilgili olarak, bu komisyon gerekli çalışmaları yapmış, raporu hazırlamış ve 
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1995 yılında da Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmüştür. O raporu incelediğimiz 
zaman, aslında, Türkiye'de trafik kazalarının sebepleriyle ilgili, alınması gereken tedbirlerle ilgili 
mütemmim bilgi vardır; ancak, tabiî, bu uygulanmadığı için, tekrar, ikinci kere bu konu gündeme 
gelmiştir. 

Değerli arkadaşlar, önemli olan, bir raporun hazırlanması değil, aslında, raporda ortaya konul
muş olan hedefler istikametinde gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Halen yürürlükte olan 3 yasa, 26 
yönetmelik, 4 karar ve 1 yönerge vardır. Bunlardan 1983 yılında çıkarılmış bulunan 2918 sayılı 
Yasa, onaltı yılda 11 kere değişikliğe uğramıştır. Ben şahsen bunu tenkit etmek istemiyorum; çün
kü, günün şartlarına göre, elbette ki, yasalarda değişiklik de yapılabilir; ancak, mademki, bazı 
değişiklikler yapılmaktadır ve yeni düzenlemelere gidilmektedir. Öyleyse, yasada ne gibi tedbirler 
öngörülmüşse, bunun da uygulanması gerekir; ancak, bu yasaları incelediğimiz zaman, bunların, 
maalesef, hayata geçirilmediğini görüyoruz. Örnek vermek gerekirse, 2918 sayılı Kanunu değiş
tiren, 1996'da yürürlüğe giren, 4199 sayılı Kanunun ilgili maddesine göre, Başbakanın başkanlığın
da, Adalet, İçişleri, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskân, Sağlık ve Ulaştırma Bakanlıkları ile Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarından oluşan, Karayolları Güvenliği Yüksek Kurulu ihdas edilmiştir. 

Şimdi, ben, hükümete soruyorum; acaba, bu kurul, son bir yıl içerisinde, bir kere olsun toplan
tı yapmış mıdır? Geriye gidelim, iki sene içerisinde veya üç sene içerisinde bir toplantı yapılmış 
mıdır? Benim bildiğim kadarıyla böyle bir toplantı yapılmamıştır. Kaldı ki, kanuna göre, bir yılda 
iki kere toplantı yapması gerekmektedir. Bunun dışında olağanüstü olarak, Başbakan da bu toplan
tıyı tertip edebiliyor ve üyeleri de çağırabiliyor. 

Burada, bu kadar arkadaşımız zaman harcamışlar, rapor tanzim etmişler ve trafik kazalarının 
önlenmesiyle ilgili ciddî bazı notları da ortaya koymuşlar. Öyleyse, eğer, bu konuyla ilgili olarak, 
biz, hükümet, hepimiz ciddî bir şekilde bu konu üzerinde durmazsak, yine akıbeti daha evvelki araş
tırma önergeleri ve raporları gibi olacaktır. Hatta, bunun dışında, bunun bir alt kademesinde bir 
Trafik Güvenliği Kurulu oluşturulmuştur. Benim bilebildiğim kadarıyla, bu Trafik Güvenliği 
Kurulu, toplantılarını muntazam bir şekilde yapmasına rağmen, Karayolları Güvenliği Yüksek 
Kurulu, kanunda öngörülen toplantıları yapmadığından dolayı, diğer kurulun toplantılarında alınan 
tedbirler ve tavsiyeler de hayata, maalesef, geçirilememiştir. Belki bir kısmı da geçmiş olabilir; 
ama, çoğu zaman geçmediğini görüyoruz. 

Değerli arkadaşlar, raporda, trafik güvenliğinde etkili unsurlar incelenirken, özellikle, sürücü
lerin eğitimi, sürücü kursu öğreticilerinin, daha iyi yetiştirmeleri için gerekli tedbirlerin alınması ve 
ayrıca, kursiyerlerin de daha iyi yetişmesi üzerinde durulmuştur. Ancak, burada bir noktanın altını 
çizmiştir; üniversite mezunları ile ilkokul mezunlarının aynı sınıfta ders görmeleri konusu üzerinde 
durulmuştur. Değerli arkadaşlar, elbette ki, üniversite mezunu bir kişiyle, bir kursiyerle, ilkokul 
mezunu bir kişinin, aynı saatlerde, aynı mekânda ders almaları ne derece doğrudur, onu bilemiyo
rum. Yani, ilkokul mezunlarını ben şahsen küçük gördüğümden dolayı değil; yani, verilen, takdim 
edilen dersleri kavramak noktasından, anlamak noktasından elbette ki, bir fark olacaktır. O zaman, 
bu müfredat programını değiştirmek veyahut da hepsine uygulanabilir hale getirmek lazımdır. 

Değerli arkadaşlar, sürücü kurslarına temas etmişken, raporda zikredilmeyen bir konuya, ben 
şahsen temas etmek istiyorum. DSP'li arkadaşlarımız biraz alınırlar; ama, mecburen burada zikret
mek durumundayım. Bildiğiniz gibi, sürücü kursları özeldir ve Millî Eğitim Bakanlığı da bunu 
denetler ve denetleme hakkına da sahiptir. Neyi denetler; oradaki müfredat programı uygun bir 
şekilde devam ediyor mu, ortaya konulan ilkeler çerçevesinde bu kurslar devam ediyor mu, etmiyor 
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mu, elbette ki, Millî Eğitim Bakanı bunu kontrol edecektir. Ancak, hemen şunu ifade edeyim: 
Başörtülü bayanların kursiyer olması bir genelgeyle engellenmiştir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle 
bir uygulama yoktur. Özel dersanelerde ve bu özel sürücü kurslarında, sanki 657'ye tabi devlet 
memuru imişler gibi, oradaki yöneticiden tutun da gelen kursiyerlere varıncaya kadar böyle bir 
yasaklama getirilmiştir. Şimdi arkadaşlarımız belki garip karşılayabilirler- ben, Sayın Millî Eğitim 
Bakanımıza, bu konuyla ilgili önerge vermiştim ve cevabı da buradadır- Bazı arkadaşlar, inanmak
ta zorlanabilirler; yani "Fazilet Partisi, acaba, bu konunun fazla mı üzerine gidiyor" şeklinde 
düşünebilirler; ama, şunu ifade edeyim: Lütfen, insanların, özel hayatlarına karışmayın. Bugün, 
YÖK de aynı şekilde, aynı hatayı yapmıştır; üniversite kampuslarında, ev hanımı olan bayanlara 
böyle bir yasak getirilmiştir; dünyanın neresinde görülmüştür böyle bir yasak?! 

Değerli arkadaşlar, raporda, insan unsuru, güzel işlenmiş. Sürücülerin, özellikle, yorgunluğu, 
uykusuzluğu, hatta, sarhoşluğu ve psikolojik durumları çok güzel bir şekilde konu edilmiş ve işlen
miş. Ancak, ben, burada, bir şeyin üzerinde durmak istiyorum. Dünya standartlarına göre, güya, 100 
cc kan içerisinde 0,5 promilin altında alkol olduğu takdirde mahzurlu olmadığı, bunun üzerinde ol
duğu takdirde mahzurlu olduğu, dikkati dağıttığı şeklinde, böyle bir tespit var. Bu, doğrudur, yan
lıştır; ben, ona girmek istemiyorum ve bizim Karayolları Yönetmeliğinin 97 nci maddesinde de, 0,5 
promilin altına müsaade edilmiştir; 0,5 promilin üzerine çıkıldığı zaman, alkollü olarak değerlen
dirilmektedir. Peki, o zaman, bu sürücüler, bunu, ne bilecekler? O zaman, her sürücüye, bir tane de 
promil ölçmek için bir cihaz vermek gerekiyor; onu bilmiyorum; ama, şunu ifade edeyim: Bu mese
leyi kökten çözmek istiyorsak, kökten bu işi mutlaka halletmemiz lazım ve toptan yasaklamamız 
lazım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ZEKİ ÜNAL (Devamla) - 1 dakika daha müsaade eder misiniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun. 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Bu konun, kişinin kendi inisiyatifi dahilinde olan bir şey olmaması 

lazım; çünkü, bir kazaya sebep olduğunda, icabında, kendisi de zarara uğruyor, vatandaşlar da 
zarara uğruyor; dolayısıyla, başkasına zararlı olan bir meselede, bazı sınırlamalar getirmek müm
kündür. 

Bir de, değerli arkadaşlar, birkaç gün evvel, ben, Karaman'daydım. Kamyoncularla bir toplan
tı yaptık; gerçekten dertliler. Dedim ki, acaba, bu kazaların sebepleri içerisinde, maddî sıkıntılar, 
geçim sıkıntısı ve bunların getirmiş olduğu stresler de rol alıyor mu almıyor mu; elbette ki alıyor. 
Kamyoncular gerçekten dertli -ekonomik durgunluk herkesçe malum- ve şu anda diyorlar ki "biz, 
hayat standardı vergisi altında eziliyoruz; bunun, mutlaka değiştirilmesi lazım; trafik sigortası 
parası artırıldı; bunun da, mutlaka, değiştirilmesi ve düzeltilmesi lazım; çalışma saatlerimizin de, 
yine, aynı şekilde, günün şartlarına göre ayarlanması lazım." 

Değerli arkadaşlar, şu anda... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Ünal, lütfen... 
Son cümleniz için açıyorum; buyurun. 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Sayın Başkan, son cümleyi alıyorum. 

Çok ilginçtir, vergi dairesine, Bağ-Kur borcu olmadığına dair veyahut da vergi borcu ol
madığına dair bir evrak ibraz etmediği takdirde, bir kamyoncu, fennî muayene yaptıramamaktadır, 
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ehliyet ve ruhsatnamesini değiştirememektedir. Peki, efendim, değiştirsin, yapsın denilebilir. Demin 
de ifade ettim, maddî sıkıntılar içerisinde olan böyle bir esnaf, eğer, bunu yerine getiremiyorsa, o 
zaman, aracın fennî muayenesi yapılmadan direksiyonun başına geçiyor demektir ve dolayısıyla, 
Allah korusun, bir trafik faciasına da, bu şekilde sebep olmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, evet, alınmış olan tedbirler yeterli olmamakla beraber, 1990 yılından 
itibaren, gerçekten, kazalarda ciddî ölçülerde bir düşme olduğu görülmektedir. Mesela, 1990 yılın
da, trafik kazalarında 6 286 vatandaşımız vefat etmiş; 2000 yılına geldiğimiz zaman, bu rakam 3 
941'e inmiş; aslında, yüzde 37'lik bir düşüş var. Demek ki, konu üzerinde ciddî bir şekilde çalışma 
yapacak olursak, fevkalade sonuçlar almak mümkün. Ancak, ben, hemen şunun altını çizmek is
tiyorum: Bu, tabiî ki, tespit edilmiş bir kaza oluyor; kazada yaralananlar oluyor, onlar da hastaneye 
kaldırılıyor; hastanede öldü mü, kaldı mı, o belli olmadığından dolayı, o rakamları da bunun üze
rine koyduğumuz zaman, bu rakamların fevkalade yüksek olduğunu görüyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Ünal, lütfen... 

ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Efendim, inşallah, bu rapor daha evvelki raporların akibetine duçar 
olmaz ve inşallah, içinde tespit edilen tedbirler alınır ve ülkemizde facia haline gelmiş olan trafik 
kazaları önlenir. 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ediyorum. (FP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Efendim, bir konuyu bilgilerinize sunmak istiyorum: Konuşma sırası DSP, DYP, MHP, ANAP, 
FP şeklindeydi; DYP sona alınmayı arzu etmiştir. Böylece, DSP, MHP olarak sıra değişmiştir. 

Bilgilerinize sunuyorum. 

Şimdi, önerge sahiplerinden, İstanbul Milletvekili Sayın Yılmaz Karakoyunlu görüşecekler. 

Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakikadır efendim. 

YILMAZ KARAKOYUNLU (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, trafik konusunda huzurunuza getirilmiş olan bu rapor 21 inci Dönem 

Meclis çalışmaları içerisinde fevkalade seçkin bir yer alacaktır. 

Ülkemizin en önemli meselelerinden birini olağanüstü bir titizlik, dikkat ve özen içerisinde in
celeyip meselenin bütün boyutlarını içeren hukukî düzenlemelerin ihtimallerini ve önerilerini der
piş eden ve Büyük Millet Meclisine yakışır nitelikte bir rapor hazırladığı için, başta, Komisyon Baş
kanı Sayın Ahmet Tan ve değerli arkadaşlarına ve bu komisyon raporunun hazırlanmasında son 
derece işbirliği içerisinde çalışan kamu yetkililerine de huzurunuzda teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlar, bizde ilk defa olarak trafik düzenlemesini Sultan Hamid döneminde görü
yoruz. Sultan Hamid tahta çıktığı zaman emrinde iki tane ciddî bakanlık vardı. Bunlardan bir tane
si Dahiliye Vekâleti -o günkü tabirle Dahiliye Nezareti- ikincisinin adı da Zaptiye Nezaretiydi. 
Dahiliye Nezaretiyle eyaletler hukuku arasındaki ilişkileri mükemmel düzenler, Zaptiye Nezareti 
aracılığıyla da istediği disiplini temin ederdi; fakat, Sultan Hamid bu iki nezaret ile memleketi 
idarede çok kolay başarı sağlayacağı noktasında tereddüt geçirdiği için, bir de, bir hafiye teşkilatı 
kurdu, onun da başına Ahmet Fehim'i getirdi. Ahmet Fehim'in ilk yaptığı iş, İstanbul'da dolaşan 
paşa faytonlarının nereye gittiğini, nasıl gittiğini ve hukuk içerisinde kayrılmasını arzu ettiklerinin 
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de himayesinin temini şeklindeydi. O günden bu güne, bizim trafik düzenimizde, anladığımız ma
nada adil bir uygulamaya rastlamak da mümkün olmadı. 

Bendeniz, bu raporun önemli kısımlarıyla ilgili olan bazı noktalardaki üstün başarı ve isabet 
kaydına işaret etmekle birlikte, bir iki noktadaki ihmale de müsaadenizle dokunmak istiyorum. 

Raporun en önemli unsuru insan unsuru. Rapor, insan unsurunu, sadece sürücü ve yaya açısın
dan almış. Peki, ya trafik polisinin insan unsuru olarak mütalaa edilmesi gerekli olan noktaları?.. 
Bir ihtilaf noktasına düştüğünüz anda, insan unsuru olarak, bütün inceliklerin, bütün doğrulukların, 
bütün güzelliklerin sadece sürücüden beklenmesi çok doğal mı? Trafik polisinin de, aynı insan un
suru tarifleri içerisinde sürücüye karşı nezaket göstermesi, anlayış içinde davranması, onu himaye 
etmesi lazım geldiği noktalarda, bu himayeyi gösterme ısrarında bulunması beklenemez mi? Veya 
böyle bir insan unsuru tarifi arasında, ilişkilerin ortaya çıkışına ilişkin hangi kararlarda, hangi disip
linlerde, hangi terbiye disiplini içerisinde olacağımızı belli etmek de gerekmez mi? 

Dünyanın hiçbir yerinde, birisi, trafik ihlalinde bulundu diye, yolun kenarında erketeye yatmış 
bir polis arabası "geç bu tarafa" dedikten sonra ne olacağını kestirmek mümkün mü? Böyle bir olaya 
maruz kalmış olan bir sürücünün, en azından, heyecana kapılmayacağını kim garanti eder? Hele 
hele, geçmişindeki yaşanmış olayların tesirleriyle, eğer, bir iki tane de olumsuz macerası ve hatırası 
varsa, o heyecanın korkuya dönüşmeyeceğini kim garanti eder? Hele, gecenin yarısına yakın bir 
zamansa; hadi vazgeçtim, alacakaranlıksa, bu tereddüdün korkuya dönüşmesini engelleyecek bir 
rahatlatıcı unsur bulabilir misiniz? 

Değerli arkadaşlar, sadece teknik yönüyle bakmayınız, sadece kurallar sistematiği içinde bak
mayınız; çünkü, kurallar sistematiğindeki aksaklıkları düzeltmek bakımından, ülkemiz ve Değerli 
Meclisinizin çok kıymetli üyeleri, gerekli bütün tedbirleri alabilirler. Zaten, bu Meclis kürsüsünde 
sık sık şikâyetini yaptığımız konular, hukukî düzenlemelerin eksikliğinden kaynaklanmıyor ki... 
Onun, uygulamada "insan unsuru" dediğimiz noktada karşılaştığımız zorlukları düzenleyecek 
iyilikleri, doğrulukları, yeni akıllı tanzimleri getirme ihtiyacını ifade etmiyor muyuz? O halde, bu 
kanunda da aynı anlayış içerisinde bakılması lazım gelmiyor mu? 

Trafik Kanununda istenilen değişiklikleri yaptık, cezaları artırdık, şunları getirdik, bunları 
getirdik; ama, hâlâ trafik bir sorun olarak çıkıyorsa ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin güzide mil
letvekillerinden oluşan koskoca bir kadro böyle bir rapor tanzim ederek huzurunuza geliyorsa, 
bunun gerisinde birtakım meselelerin, insan unsuruyla ve psikolojik bağlantısıyla izah edilmesi 
lazım geldiğini, artık gözardı edemezsiniz. 

Değerli arkadaşlar, sinema filmlerinde, dizi filmlerde görüyorsunuz; birisi bir trafik ihlalinde 
bulunduğu zaman, arkadan birisi geliyor "sağa çek ve bekle." Sağa çekiyor ve bekliyor... Ondan 
sonra, sürücü, trafik polisinin yanına gelmesini bekliyor; sonra camr4 santim açıyor ve kolay bir 
muhavere imkânı sağlıyor. Trafik polisi, sahip olduğu terbiyenin maksimum nezaketi içerisinde -
bunun için, Türkiye'ye mahsus bir tarif vermiyorum; ama, herkes, hangi tarifi verdiğimi kolayca an
lıyor- ona soruyor, diyor ki "110'la gitmeniz gereken yerde 140'la gittiniz, cezanız var." Ceza kesilip 
kendisine veriliyor. 

Şimdi, bizdeki uygulama: Evvela birisi "dur" diyor, kenara çekiyor, yanma geliyor, şöyle bir 
bekliyor... Hiçbir hitabı yok. Bunu, böyle, çok nadir rastlanılmış bir olaymış gibi değerlendir
meyiniz, genel uygulamanın bu istikamette olduğunu, trafik polisleriyle olan maceralarınızdan 
hatırlayacaksınız. Sizden hemen evrakınız istenilecek, "evraklarınızı verin" diyecek. Siz de çıkarıp 
evrakınızı vereceksiniz. Sonra, trafik polisinden 200 metre ileride erketeye yatmış komiserin bulun-
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duğu veya komiser muavininin bulunduğu yere gideceksiniz. O mesafe yağmur altındadır. Niye 
böyle eziyet düşünüyorsunuz sürücüye? Niye trafik polisi gelsin de içeride otururken sürücüye 
cezasını oradan kesmesi şeklinde bir düzenlemeyi düşünmüyorsunuz? Mademki ileri Batı ülkelerin
deki uygulamaların trafik meselelerini çok iyi çözdüğü şeklinde genel bir kabulümüz var; madem
ki, o dünya düzeninin içerisindeki kurallar sistemini benimsediğimiz takdirde, bizim de yurt
taşımızın aynı disiplin değerlerine saygı gösterecek ciddiyet içerisinde trafik memurunu kabul ede
ceğini ve onun tanzim edeceği cezayı ödeyeceğini kabul ediyorsunuz, neden o sistematiğin içerisine 
girmeyi düşünmüyorsunuz?! Çok basit bir örnek veriyorum: İstanbul-Ankara karayolunda bölün
müş bir yol vardır; bölünmüş yol tarifini bilmeyen trafik memuru, orasını, sanki, meskûn mıntıkay-
mış gibi, 60 kilometreyle sınırlamıştır, 61 kilometreyle giderseniz, Düzce Valiliği size ceza keser; 
ama, siz, aynı trafik memuruna derseniz ki, değerli memur kardeşim, eğer bu yol bölünmüşse, 
karayolları telakkisine girer, 90 kilometredir burada... Bunu anlatamazsınız; anlatmaya iyi niyetle 
teşebbüs ederseniz, nasıl bir muameleye maruz kalacağınızı da kestiremezsiniz. Dolayısıyla, 
buralarda sadece teknik yönleriyle, istatistik değerleriyle, dünya kıyaslarıyla, kriterleriyle değil, ül
kemizin kendi gerçekleriyle konuşursak, bu rapordan beklenen sonucu elde etme ihtimalimiz var. 

Şimdi değerli milletvekilleri, benden sonra çıkacak bütün arkadaşlardan istirham ediyorum; 
her biri, ister grup sözcüsü olarak, ister önerge sahibi olarak, isterse şahsî görüşünü beyan etmek 
için kürsüye gelsin ve bu kürsüde desin ki, trafik polisi ceza kesmek için Allah'ın yağmurunun al
tında sürücüyü ayağına getirmek yerine, yanına kadar geldiği anda kessin. (MHP sıralarından alkış
lar) Sistemi böyle değerlendirin. Yani, sürücünüze itibar ettiğinizi gösterin. Türk Milleti, oldum bit
tim, polisinden korkan bir millet; bunun hüviyeti ne olursa olsun, mahiyeti ne olursa olsun, ken
disini emniyette hissetmek istiyor ise, içinde bulunduğu koşulların sağladığı çerçevedeki ruhî em
niyeti de kendisine veriniz. 

Değerli arkadaşlar, bu raporda okuduğum zaman dikkatimi çeken ikinci bir husus var; bir 
müesseseyi teşkil ediyoruz, kurallar sistemiyle onu en zengin şekliyle donatıyoruz; ama, pratiğini 
yerine getirmiyoruz. Biraz evvel Zeki Ünal Bey arkadaşımız işaret etti; Başbakanlığın başkanlığın
da kurulacak olan trafik yüksek kurulu veya kendi orijinal adıyla, Karayolları Güvenliği Yüksek 
Kurulu; bu kurulu niye teşkil ettik? Eğer bu kurul hiç toplanmayacaksa niye teşkil ettik? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen toparlayınız. 

YILMAZ KARAKOYUNLU (Devamla) - Şimdi, endişem odur ki, o günkü heyecanlarla bu 
heyeti teşkil ederken, buradan beklediğimiz sonuçların hiçbirisine ulaşmadık; muhtemeldir ki, bu 
rapor münderacatına bağlı olarak yeniden düzenlemeler getireceğiz ve yine onu teşkil ederken duy
duğumuz heyecan ve ümit gibi, yeni heyecanlar ve ümitler içerisinde trafik sorununu çözeceğimizin 
varsayımında olacağız. 

Bize, test edilebilir değerler değil; bize, itaat edilebilir hukuklar değil; bize, insan ahlâkı 
içerisinde mesuliyet idrakini sağlayabilecek zeminleri getirirseniz, o amaçlara ulaşmak imkânlarını 
elde edebiliriz. 

Emekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum; ama, bu hususları Sayın Meclisimizin dikkate al
ması istirhamıyla hepinize saygılarımı yeniliyorum, teşekkür ediyorum.(Alkışlar) 

BAŞKAN -Teşekkür ediyorum. 
Böylece, önerge sahipleri adına konuşmalar tamamlanmış oldu. 
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Gruplar adına ilk söz, Demokratik Sol Parti Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Cahit 
Savaş Yazıcı'ya ait; buyurun.(DSP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 20 dakikadır. 

DSP GRUBU ADINA CAHİT SAVAŞ YAZICI (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; trafik kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıy
la kurulan Meclis araştırma komisyonu raporu hakkında Demokratik Sol Parti Grubu adına söz al
mış bulunuyorum. Yüce Heyetinizi şahsım ve partim adına selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de her yıl trafik kazalarında onbinlerce yurttaşımız ölmekte, 
sayıları 100 000'i aşan yurttaşımız yaralanmakta ve sakat kalmaktadır. Son onbeşyıl içinde yaklaşık 
120 000 kişi yaşamını yitirmiştir. Bu, ortalama büyüklükte bir Anadolu kentimizin haritadan silin
mesine karşılık gelmektedir. Aynı dönemde, yaklaşık 1 milyona aşkın yurttaşımız da yaralanmış ya 
da sakat kalmıştır. Bu dönemde, trafik kazalarından ailesi içinde bir yakınının kaybı ya da sakat kal
masıyla, yaklaşık 8 milyon kişi etkilenmiştir. 

Almanya'da 100 milyon taşıt/kilometreye düşen ölüm oranı 1,21; İsviçre'de 1,8'dir. Türkiye'de 
ise, bu oran, ne yazık ki, 9,24 gibi son derece yüksek ve tehlikeli bir düzeydedir. Kısaca belirttiğim 
bu tablo, sorunun, artık, ertelenemez noktaya geldiğini göstermektedir. Bu nedenle, trafik güven
liğinin sağlanmasına yönelik bir devlet politikası ve stratejisi ortaya konulmalı ve bu, ulaştırma ana 
planıyla desteklenmelidir. 

Değerli milletvekilleri, ulaştırma sektörü ülkelerin can damarını oluşturmakta ve bu sektörle il
gili alman kararlar, ülkelerin geleceklerini doğrudan etkilemektedir. Ülkemiz açısından da ulaştır
ma sektörü, en önemli sektörlerin başında gelmektedir. 1995-1999 yılları arasındaki beş yıllık 
periyotta gerçekleşen kamu yatırımlarının yüzde 27,3'ünün ulaştırma sektörüne yapılması ve bu 
oranla, ulaştırma sektörünün, toplam yatırımlar içerisinde en çok payı alan sektör olması da bunu 
göstermektedir. Ancak, bu beş yıllık periyotta yapılan kamu yatırımlarının alt sektörler itibariyle 
dağılımına baktığımızda, karayolları yatırımlarının sektör yatırımları içindeki payının yüzde 63,7 
düzeyinde olduğu, kalan 36,3'lük bölümün de, ağırlıklı olarak havayolu ulaştırması yatırımlarından 
oluştuğu görülmektedir. Maalesef, uzun yıllardır ulaştırma alt sektörlerinin planlamasında yapılan 
yanlış tercihler, bu portrenin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Başbakanımız Sayın Bülent Ecevit, Haziran 1998'de toplanan Dokuzuncu Ulaştırma Şûrasın
da yaptığı konuşmada, kara, deniz, demir ve havayolunun birbirleriyle bağlantılı ve dengeli olması 
gerektiğine dikkati çekerek, karayolu bağlantılı ve destekli bir demiryolu taşımacılığı ve çift raylı 
hızlı tren uygulamalarıyla, üretim bölgelerinin tüketim bölgelerine, ülkenin kuzeyini güneyine, 
doğusunu batısına bağlamadıkça kalkınmanın ivme kazanamayacağını ve bölgeler arasında adaletin 
sağlanamayacağını, bu nedenle, en ucuz ve en güvenli taşımacılık türü olan demiryolu taşı
macılığının, hükümet değişikliklerinden etkilenmeyecek kalıcı bir devlet politikasına dönüştürül
mesi gereğini işaret etmiştir. Bu konuda makro politikalar oluşturulup hayata geçirilememesi, kıt 
ekonomik kaynakların iyi kullanılamamasına ve dolayısıyla, ülkenin dengeli kalkınmasına etki yap
tığı gibi, trafik sorunu gibi ortaya çıkardığı diğer sorunlarla da, ülke ekonomisi ve sosyal yaşamda 
telafisi güç durumların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Örneğin, Dünya Bankası tarafından 
yakın geçmişte yapılan bir araştırmaya göre, trafik kazalarının Türkiye'ye sosyoekonomik 
maliyetinin, gayri safi millî hâsılanın yaklaşık yüzde 2,1'i oranında olduğu tahmin edilmektedir. Bu 
rakam, 2000 yılı için yaklaşık 4-5 katrilyon lira, dolar bazında ise 5,6 milyar dolar civarındadır. 

- 4 8 4 -



T.B.M.M. B : 44 16 .1 .2001 O : 1 

Yapılan araştırmalar, yanlış ulaştırma sistemi tercihleri ile insanların ölüm riski arasında bire
bir orantı olduğunu gösteren sonuçlar ortaya koymaktadır. Örneğin, Avrupa'da yapılan bir araştır
maya göre, karayollarında, demiryollarına göre 22 kat daha fazla kaza meydana gelmektedir. Mey
dana gelen kazalardaki ölü sayısı, milyar yolcu/kilometre başına karayollarında 40'iken, demiryol
larında, kuruluştan kaynaklanan hatalarda sadece 5'tir. 

Amerika Birleşik Devletlerinde, karayolu taşımacılığının, ulaşım türleri içerisindeki oranının 
yüzde 27,2, Almanya'da yüzde 58,2, Türkiye'de ise yüzde 95 olması, hangi noktada bulun
duğumuzu çok net göstermektedir. 

Ulaştırma sistemlerinin uygun dağılımının gerçekleştirilmesi, trafik güvenliğinin sağlanmasın
da en temel nokta olmakla birlikte, bu, ancak, uzun vadede alınacak önlemlerle gerçekleştirilebilir. 
Bu faktörün dışında önemsediğim en Önemli faktör, insan faktörüdür. Trafik kazalarının oluşumun
da insan faktörünün en ağırlıklı faktör olması, bu sorunun çözülmesini de güçleştirmektedir. 

Ülkemizde trafik kazalarına neden olan faktörlerin başında yüzde 98 kusur payıyla insan fak
törü gelmektedir. Ülkemizde hazırlanan kaza istatistikleri, trafik polislerinin hazırladığı kaza rapor
larına göre düzenlendiği ve trafik polislerinin mühendislik bilgisi gerektiren pek çok kusuru değer
lendiremediği hesaba katıldığında, yola verilecek kusur oranının yüzde 20-25'e yükseleceği var
sayılsa bile, insan faktörü, yine, trafik kazalarına neden olan en başta gelen unsur olarak karşımıza 
çıkacaktır. 

Değerli milletvekilleri, ben, burada, özellikle trafik güvenliği konusunda Avrupa'da yapılan 
bazı deneyler ile sayısal bilgilere çok fazla girmek istemedim; bunun nedeni, her ülkenin kendisine 
göre özgün şartlara sahip olduğunu düşünmemdir. Trafik kazalarında insan faktörünün baskın un
sur olarak ortaya çıkması bu şekilde düşünmeme neden olmuştur. Bu konuda, 1998 yılında An
kara'da, 160 kişi üzerinde, ülkemiz insanının trafik ortamını nasıl algıladığı ve yorumladığını belir
lemek amacıyla yapılan bir araştırmanın sonuçları bu görüşümü doğrular niteliktedir. 

Bu araştırmaya göre, ülkemizde trafik ortamı, formel olarak öğrendiğimiz kurallar dizisinden 
daha farklı kurallara göre çalışmaktadır. Diğer bir deyişle, ülkemiz insanına göre, Türkiye'de trafik 
kurallarının da üstünde, görülmeyen, apayrı bir sosyal gerçeklik, inanış ve algı vardır. Bu inanış ve 
algılara göre, bilinen trafik kurallarına uymak her zaman için çözüm değildir; bazen çözümsüzlüğe 
ve zaman kaybına yol açar. Bu yüzden, kurallara uygun olmasa da ortama uygun olan davranışlar
da bulunulur. 

Bu kanımı doğrulayacak bir diğer olay da, trafik kazalarının insan yaşamında meydana getir
diği değişiklikler konusunda Avrupa ve Türkiye'de yapılan iki araştırmanın bulgularıdır. Avrupa'da 
yapılan ankete katılan sakat ve ölü yakınlarında, uyuşturucuya başlama, intihar eğilimleri gibi 
durumlar ortaya çıkarken, ülkemizde yapılan ankette, bu eğilimlerin daha düşük seviyede ortaya 
çıktığı görülmektedir. 

Belirttiğim insan faktörü olgusundan dolayı, ülkemizin Özgün koşullarının belirlenmesini sağ
lamak ve bu konuda bilimsel değerlendirmelerin yapılabilmesine olanak sağlamak için, bir ulusal 
bilgi altyapısının oluşturulması gerekmektedir. Bu ihtiyacın önemini birçok örnek olayda gözlem
lemekteyiz. 

Türkiye, 21 inci Yüzyılda, trafik kazalarında yitirdiği insan sayısını bilemeyen bir ülke 
konumundadır. Hastanelerde ölen yaralılarla ilgili Sağlık Bakanlığının bildirimi olmadığı için, 
trafik kazası istatistiklerinde verilen ölüm sayıları, yalnızca, kaza anında ve yerinde ölenleri göster
mekte; daha sonra, hastanelerde ölenleri içermemektedir; oysa, Avrupa ülkelerinde, kaza sonrası 
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yaralıların durumları izlenerek, belli sürelerde meydana gelen ölümler kaza istatistiklerinde yer al
maktadır. Bu süre, Fransa'da 6, İtalya'da 7, Avusturya'da 3 gündür. Yine, daha önce belirttiğim gibi, 
trafik kazalarında yol unsurunun payı bilinmemektedir. Saydıklarımın dışında daha birçok konuda 
yeterli veri bulunmadığı için, çözüm yollarının ortaya konulması da güçleşmektedir. 

Değerli milletvekilleri, şehiriçi trafik kazalarının yüzde 85'inin 13 büyük ilimizde olduğu an
laşılmaktadır. Bu rakamın yüzde 41'inin İstanbul'da, yüzde 16'sının Ankara'da olduğu görülmek
tedir. 

Ulaşım sorununu çözememiş olan kentlerde, zaman kaybına bağlı olarak, kişilerin ruhsal sağ
lıklarının bozulması ve enerji kaybıyla da ülke ekonomisine olan yük oldukça büyük boyuttadır. Bu 
nedenle, şehirlerde toplu taşımacılığı özendiren ve özellikle raylı taşımacılığı destekleyen ulaştırma 
planları üretilmeli ve hayata geçirilmelidir. 

Büyük kentlerimizde yaşanan bir diğer önemli sorun da, otopark sorunudur. Senede 8 760 
saatin 250 saatini hareketli geçiren araç, 8 510 saat gibi çok önemli bir süre hareketsiz kalmaktadır. 
Buradan da anlaşılacağı üzere, otopark, trafik güvenliği açısından gözardı edilemeyecek önemli bir 
altyapı tesisidir. Büyük şehirlerimizde bu ihtiyacın şehir eşkıyalarınca karşılanması, kamu düzenini 
ciddî bir şekilde bozmaktadır. Bu konuda gerekli önlemlerin bir an önce alınması gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, trafik güvenliği açısından diğer önemli bir nokta da, karayollarımızın 
durumudur. Dünyada trafik kazalarında yol payının en düşük olduğu kabul edilen İngiltere'de bile 
yolların kazalardaki payı yüzde 21'dir. Gelişmiş ülke istatistiklerinde trafik kazalarında etkili fak
törler, tekli, ikili, üçlü faktörler şeklinde değerlendirilmektedir. Örneğin, yalnız başına yol yüzde 2,5 
oranında kusurlu görülürken, araç ve insan faktörleriyle birlikte yüzde 28 oranında etkili olmak
tadır. 

Ülkemizdeki devlet ve il yollarının yaklaşık yüzde 30'u günümüz koşullarına cevap verecek 
şekilde projeli, fizikî ve geometrik standardı yeterli olarak yapılmıştır. Devlet ve il yollarının yüz
de 15'i, geçmiş yıllarda projeli olarak inşa edilmişse de, günümüz koşullarına uygun olarak yeniden 
projelendirilip, inşa edilmesine gereksinim vardır; geriye kalan yüzde 55'lik kesimin ise, fizikî ve 
geometrik standartlar yanında, yeniden inşa edilmesi gereklidir. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün elinde, bugünkü bütçe kaynaklarıyla makul sürelerde biti
rilemeyecek kadar, halen yapımı devam eden pek çok proje vardır. Bu projelerin bitirilmesinde poli
tik tercihler yerine, trafik güvenliği göz önüne alınarak, acil olmayan yapım çalışmalarına, acil 
yapım çalışmaları bitirilene kadar ara verilmelidir. 

Ayrıca, trafik işaretlemelerine özel önem verilerek, eksiklikler giderilmeli; düşey işaretlemeler
le, trafiğin yoğunluğuna bağlı olarak standart yükseltilmeli; il, şehiriçi ve köy yollarında yetersiz 
düşey işaretlemeler bir an önce tamamlanmalı; yatay işaretlemelerde de -yani, yol çizgileri- kalıcı 
işaret malzemeleri kullanılarak, işaretsiz yol bırakılmamalıdır. Yine, uzun ve kısa süreli karayolu 
bakım ve onarım işlerinde, işaretlemeye özel önem verilmelidir. 

Karayolları konusunda, gerekli önlemler alındığı takdirde, kaza sayısının önemli ölçüde azala
cağı, kaza kara noktalarına ilişkin yapılan birtakım araştırmalarla ortaya konulmuştur. Geçmiş yıl
larda tespit edilerek, iyileştirilen 75 kaza kara noktasının, bu iyileştirme yapılmadan öncesine ve 
sonrasına ait kaza istatistikleri, toplam kaza sayısının yüzde 84 azaldığını göstermektedir. Bu 
nedenle, halen var olan 477 kaza kara noktasının acil bir şekilde iyileştirilmesi gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, trafik kazalarının ağırlıklı olarak insan faktöründen kaynaklanması, bu 
konunun çözümünde eğitim faktörünü önemli kılmaktadır. Bu doğrultuda, mevcut sürücü kursları, 
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sürücü okullarına dönüştürülerek, sürücü kursu öğreticisi yetiştiren okullar açılmalı, amatörce 
yürütülen bu hizmet, bilimsel kurumlar eliyle disipline edilmelidir. 

1999 yılı sonuna kadar sürücü belgelerinin yüzde 60'ını veren sürücü kurslarından sürücü bel
gesi alanların yüzde 53'ü trafik kazalarına karışmıştır. Sürücü belgelerinin son yıllarda genellikle 
özel sürücü kursları tarafından verildiği düşünülürse, özel sürücü kurslarının güvenli trafik or
tamının oluşmasında beklenen katkıyı sağlayamadığı söylenebilir. 

Sürücü kurslarıyla ilgili kamuoyunda hâkim düşünce, bu kuruluşların faaliyetlerinde ticarî kârı 
öncelik sırasının başına koydukları yönündedir. Sertifika verdiği kursiyerlerin hatalarından kaynak
lanan trafik kazaları sürücü kurslarının sicillerine işlenmediğinden, sürücü kurslarından yetersiz 
olanların tespit edilmesi de söz konusu olamamaktadır. Bu bağlamda, Millî Eğitim Bakanlığınca 
başlatılan kaza yapan sürücülerin belgelerini aldıkları sürücü kurslarının isimlerinin belirlenmesi 
amacıyla, kod numarası yazılması işlemlerinin hızlandırılarak, Emniyet Genel Müdürlüğünce bu 
kotların sürücü belgelerine işlenmesinin sağlanması önem arz etmektedir. 

Pratik sınavda, sınav görevlisinin sürücü yanında oturması sağlanmalı ve sınav heyetinin ob
jektifliğinin artırılması yönünden yeni gözlemcilerin sınava katılması durumu değerlendirilmelidir. 
Pratik sınav süresinin ortalama 45 dakika olması sağlanmalıdır ki, bu, bizde 3 ilâ 5 dakikadır. 

Mevzuatımız, sürücü sertifikaları alan adaylara, doğrudan sürücü belgesi verilmesini hükme 
bağlamıştır. Sürücü belgesi verilmesinden sonra, sürücü, hiçbir sınırlamaya tabi tutulmadan her tür
lü trafik koşulunda araç kullanma hakkını elde etmektedir. Bu nedenle, sürücü belgelerinin beş yıl
da bir yenilenmesi sağlanmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, bir diğer önemli konu da, denetimdir. Ülkemizde, trafik denetiminin, 
trafik kazalarının önlenmesine etkisi konusunda herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Dünya 
Bankasının 107 karayolu güvenli projesi üzerinde yaptığı çalışmalar, denetlemenin yüzde 12 gibi 
bir paya sahip olduğunu göstermektedir. 

Denetimsizlikten kaynaklanan kusur, yeni bir öneri olarak denetim sistemimize girmelidir. 
"Devlet hata yapmaz" anlayışı, belirtilen öneriye ilk bakışta direnç gösterilse de, hukukta var olan 
kusursuz sorumluluk ve hizmet kusurları kavramlarının mahkeme kararlarına gerekçe oluştur
maları, yeterli güvenlik tedbiri alınmaması nedeniyle can ve mal kaybına uğramlması durumunda 
devleti tazminat ödemeye mahkûm eden objektif sorumluluk ve sosyal risklerin paylaşımı ilkeleri 
ışığında, kamu için yeni bir sorumluluk sahasının yaratılması suretiyle trafik denetlemesinden 
sorumlu olanların görev bilincinde önemli değişiklikler sağlanması mümkün olabilecektir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, il valilikleri ve emniyet müdürlük
leri bünyelerinde trafik güvenliğinin sağlanması konusunun, diğer güvenlik çalışmalarının ardından 
geldiği gözlemini yapmak mümkündür; ancak, trafikte mevcut olumsuz tablonun değiştirilmesi için 
yeni öncelikler ve ağırlıklar belirlenmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, trafik polisinin büro, eskort ve koruma gibi bazı görevlerden mümkün olduğunca arın
dırılması sağlanmalıdır. 

Denetimde, trafik kazalarının oluşmasında ve şiddetinin artmasında en önemli unsur olan limit-
lerüstü hızlı ve alkollü araç kullananların önlenmesi ve emniyet kemeri kullanımının yükseltil
mesine yönelik kontrollere ağırlık verilmelidir. 

Burada bir noktaya daha değinmek istiyorum. O da, denetleyenlerin denetimidir. Denetim uy
gulamaları yapılırken, eşitlik ilkesini zedeleyici uygulamalara yer verilmesi, halk arasında, dene-
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timin adaletsiz yapıldığına ilişkin kuşkular doğurmaktadır. Bu nedenle, denetleyenlerin denetimi 
sağlanmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, parasal değerler dikkate alındığında, temel trafik suçlarına verilen para 
cezalarının, ülkemiz açısından oldukça düşük olduğu görülmektedir. Trafik kazalarının sorum
lularına uygulanmak üzere tanımlanacak bazı durumlarda "bilinçli takdir" kavramının Ceza 
Kanununda yer alması temin edilmelidir. Bununla birlikte, Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 uncu 
maddelerinde belirtilen yaptırımlar, özellikle alkollü araç kullanımı ve hız limitinin üstünde araç 
kullanımı durumlarında, ağırlaştırılmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, burada çok önemli bir konuya daha değinmek istiyorum. Trafik 
kazalarındaki ölümlerin yüzde 10'unun ilk beş dakikada, yüzde 50'sinin ilk yarım saatte olduğu 
bilinmektedir. Uzmanlar, bilinçli, kaliteli, hızlı ve sürekli bir şekilde sağlanan acil yardım hizmet
leriyle, ölenlerin en az yüzde 20-25'inin kurtarılmasının mümkün olabileceğini ifade etmektedir. Bu 
konuda, çok acil önlemler alınması gerekmektedir. 

Sonuç olarak, ulusal bir felaket haline gelen trafik kazalarını önlemede en etkili yolun, tüm top
lum kesimlerinin kendisini sorumlu hissedeceği ve ortak çalışma kararlılığı göstereceği ulusal bir 
seferberlik ilanı olduğunu düşünmekteyim. 

Araştırma Komisyonumuzun hazırlamış olduğu bu raporda yer alan tespit ve önerilerin 
konunun çözümünde katkı sağlaması dileklerimle, hepinizi saygıyla selamlarım. (DSP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Yazıcı'ya teşekkür ediyorum. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına, Gümüşhane Milletvekili Sayın Bedri Yaşar; buyurun 
efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 20 dakika. 

MHP GRUBU ADINA BEDRİ YAŞAR (Gümüşhane) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
trafik kazalarının nedenlerinin araştırmasıyla ilgili yapılan çalışmalar üzerine, Grubum adına söz al
mış bulunuyorum; Partim ve şahsım adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Hepimizin bildiği üzere, ülkemizde, her yıl, trafik dairesinin verdiği rakamlara göre, 4 000 
civarında; ama, trafik yönetiminin yüzde 65'inin jandarmada olduğunu düşünürsek -bu rakamlar 10 
000 civarında tahmin edilmektedir- 10 000 civarında insanımızın öldüğü, sayıları 100 000'i aşan 
vatandaşımızın yaralandığı veya sakatlandığı, maddî hasar sonucu ülke ekonomisinin, maliyeti kat
rilyonları aşan kayıplarla karşı karşıya kaldığı trafik kazalarının nedenlerinin araştırılması ve alı
nacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla, geçtiğimiz yasama yılının son günlerinde, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde, bütün partilerin mutabakatıyla bir araştırma komisyonu kurulmuştu. Ülkemizde 
meydana gelen trafik kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken, yasal, idarî, toplumsal 
ve yapısal önlemlerin neler olabileceğinin belirlenmesi ve güvenli bir trafik ortamının sağlanmasın
da, resmî ve özel tüm kurum ve kuruluşların görev, sorumluluk ve işbirliğine esas olacak temel il
ke ve hedeflerinin belirlenmesini kapsamaktadır. 

Ben, yine, bir tespitimi daha vurgulamak istiyorum: Şu an, maalesef, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin arşivlerinde, kaç milletvekilimizi trafik kazasında kaybettiğimizle ilgili bir rakam yok. 
Ben, bu vesileyle de, trafik kazalarında kaybettiğimiz milletvekillerimize Allah'tan rahmet, ailele
rine de başsağlığı diliyorum. 
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Bu çalışmalar yapılırken, tüm bölgelerimizdeki illerimizin valilik, belediye başkanlığı, trafik
ten sorumlu il emniyet müdürlüğü yetkilileri, üniversitelerin konuyla ilgili fakültelerinden öğretim 
görevlileri ve trafik konusunda teşkilatlanmış sivil toplum örgütleriyle bir dizi toplantılar yapılmış, 
görüş ve önerileri alınmıştır. Ayrıca, İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı ve Yüksek Öğretim Kurulu 
Başkanıyla toplantı düzenlenmiş, görüş ve önerileri alınmıştır. 

Trafik kazalarında, son onbeş yıl içinde, yaklaşık 100 000 civarında vatandaşımız hayatını kay
betmiş, aynı dönemde, yaklaşık 1,5 milyondan fazla vatandaşımız yaralanmış ya da sakat kalmıştır. 
Trafik kazalarından, yaklaşık 8 milyon kişi etkilenmiştir. Terörde onbeş yılda 30 000, depremde el
li yılda 50 000 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; bu nedenle, trafik kazalarının ne kadar önemli ol
duğu bir kere daha ortaya çıkmıştır. 

Trafikte her yıl 10 000 - 12 000 vatandaşımızın can verdiği, hurdaya dönen araçlarla, 
ekonomimizde, yaklaşık 9 milyar dolarlık kayıplara neden olduğu, yaralanan ve sakat kalanların 
tedavi giderleri ve işgücü kaybının buna dahil olmadığı tespit edilmiştir. 

Trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik ulaştırma sistemini de içine alan ülke politikaları 
oluşturularak, stratejiler belirlenip, bunlara bağlı olarak üretilecek planlar uygulanmadığı takdirde, 
karayollarının trafik güvenliği durumu daha da kötüye gidecektir. 

Ülkemizde yaklaşık 9,5 milyon motorlu araç, 14 milyon sürücü belgeli insanımız vardır. Her 
yıl yaklaşık 750 000 civarında yeni araç trafiğe çıkmakta ve 1 milyon kişinin sürücü belgesi aldığı 
göz önüne alınmalıdır. Ülkemizde 1 000 kişiye düşen taşıt sayısı 136, Avrupa ülkelerinde 500 ilâ 
700 dolayındadır. Gerçek problemler, trafik kazalarının azaltılması yönünde, yalnızca yasal düzen
lemeler ve günlük önlemlerle giderilmeye çalışılmış, ne yazık ki, bu konuda bir ülke politikası oluş
turulamamıştır. 

Trafik kazalarının azaltılması, ülkemiz gündeminde daima birinci sırada yer alması gerekirken, 
maalesef, bu yerini alamamıştır. Trafik güvenliği, gerçek manada, ülkemizde büyük bir problem 
olarak görülmemektedir. Trafikte bulunan ya da görev alan herkes çözüm beyan etmekte ve uy
gulama kararları, çoğunlukla, trafikle ilgili bilimsel temellere dayanmamaktadır. Bu durum, uzun 
vadeli planlamaları hayata geçirmekte zorluklar yaşayan ülkemizde, özellikle kısa dönemli karar
larda ve kaynak tahsislerinde büyük yanlışlıklar yapılması sonucunu doğurmaktadır. Daha da önem
lisi, bu alanda yetişmiş insangücümüz, maalesef, bulunmamaktadır. 

Yolcu taşımacılığında karayolunun payı yüzde 95'e yükselmiştir. 1980'li yılların başında ortaya 
konulan ulaştırma ana planında yüzde 70'lere çekilmesi hedeflenmişti, maalesef, burada da yine 
oran, yüzde 82"lerden yüzde 93'lere tırmanmıştır. 

Yine, yük taşımacılığı tümüyle karayollarının üzerine yüklenmiş, taşımanın yüzde 90 - 95'i 
yine karayolu marifetiyle yapılmıştır. 

Tüm Avrupa ülkelerindeki kamyon sayısından daha fazla kamyon, maalesef, ülkemizde mev
cuttur. 

Yine, karayollarında, otobüs ve kamyon trafiğinin artışı, mevcut yolların kapasitesini ve öm
rünü çok olumsuz etkilemektedir. Bu durum da, araçların farklı seyir hızları, hatalı sollama sebebi, 
çok ölümle sonuçlanan trafik kazalarını ortaya çıkarmaktadır. 

Yolcu taşımacılığının yüzde 70-75'i otobüslerle yapılmaktadır. 1999 yılı itibariyle, Türkiye'de, 
517 otobüs firması, 8 649 otobüsle hizmet vermektedir. 

Yine, yolların işaretlenmesi, genelde sorunludur. 
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Araçların periyodik muayeneleri son derece yetersiz ekipmanlarla yapılmaktadır. Hatta, buna 
da hiç gerek duyulmadan, hepinizin bildiği gibi, evrak işlerini takip eden insanlar tarafından ruhsat
lar komple götürülüp, hepsi muayene edilmiş gibi bu mühürler vurulmaktadır Türkiye'de. 

Bütün bu olayları göz önünde bulundurursak, bugün, Türkiye'de bu kadar otobüs firması var
ken, İngiltere'de ise bir tek otobüs firması vardır. 

Trafik güvenliği konusunda, dolaylı; ancak, çok önemli ve kalıcı yararlar sağlayacak bir taşı
ma kanunu, maalesef, çıkarılmamıştır. 

Etkin, güvenilir ve hızlı işleyen bir trafik veri bankası ve tescil sisteminin bulunmayışı 
nedeniyle cezaların tahsili zamanında yapılamamaktadır. 

Kent içlerinde, özellikle "korumasız yol kullanıcıları" olarak adlandırılan yayaların güvenlik 
durumları, son derece olumsuzdur. 

Ülkemizde 8 607 kilometresi ana hat olmak üzere, talî hatlarla birlikte 10 508 kilometre demir
yolu ağı bulunmaktadır. 1950'lere kadar 3 800 kilometre yol yapılmasına rağmen, 1950'li yıllardan 
sonra Türkiye'de yapılan demiryolu 500 kilometre olup, son Sekizinci Ana Planda hedeflenen 
rakam ise sadece 50 kilometredir. 

Son 41 yılda, demiryolu yük ve yolcu taşıma payı yaklaşık 8 kat azalmıştır. 

Ulaştırma sistemlerinde ölüm riski, demiryollarında, 1 milyar yolcuda kilometre başına 17 
kişiyken, bu oran karayollarında 140'tır. Gelişmiş bir demiryolu taşımacılık sisteminde.kaza riski 
sıfıra yakındır. 

Nüfusları 1 milyonu aşan birçok kentimizde raylı taşıma imkânlarının uzun süre değerlen-
dirilememesi, toplutaşımacıhkta önemli sorunlar oluşturmaktadır. 

Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde, 1999 yılı verilerine göre, yük taşımacılığının deniz-
yollarındaki payı yüzde 4,88, toplam yolcu taşımacılığındaki payı ise yüzde 0,03'tür. Deniz ulaşımı, 
havayolu ulaşımına göre 22, karayoluna göre 7, demiryoluna göre ise 3,5 kat daha ucuz durumdadır. 

Yine, okulöncesinden başlayarak, öğretimin her kademesinde öğrencilere verilen trafik güven
liği dersleri, sayıca ve içerik olarak yetersizdir. Yine, bununla ilgili bir tespitimi burada gündeme 
getirmek istiyorum. Şu an ortaöğretimde zorunlu olan trafik dersleri, maalesef, ders saati boş olan 
hocalarımız tarafından verilmektedir. YÖK Başkanımızı dinlerken, hiç olmazsa, eğitim fakül
telerinde, trafik derslerini verebilecek, pedagojik eğitimi almış öğretim elemanlarının yetiştiril
mesini gündeme getirdik; ama, maalesef bu da kabul görmedi. Yine, aynı şekilde, trafik mühendis
liği -Karayollarında, özellikle kadroları olmasına rağmen- bölümü Türkiyemizde henüz açılmamış
tır. Yine, nüfusu 1 milyonun üzerinde olan belediyelerde trafikle ilgili birimler tümüyle yetersiz ve 
ciddiyetten uzaktır. 

Yine, kamuoyu bilinci ve duyarlılığı, maalesef, trafik konusunda, yüksek değildir. Gönüllü 
kuruluşlar ve devlete bağlı olmayan kuruluşların organizeleri çok yetersizdir. Medyanın ilgisi ise, 
son derece azdır. Yine, İstanbul'da yaptığımız toplantıya, A'dan Z'ye bütün gazetecileri çağırmamıza 
rağmen, sadece, bir gazeteyi temsilen Yazgülü Aldoğan Hanımefendi toplantımıza iştirak etmiştir; 
huzurunuzda kendilerine teşekkür ediyorum. 

Yine, TV'lerde, özellikle seyirci sayısının çok az olduğu gece yarılarında trafikle ilgili prog
ramlar yayınlanmaktadır. Ümit ediyoruz ki, izleyicilerin pik saatleri olan 19.00 ile 22.00 saatleri 
arasında trafikle ilgili konular yayınlanır. 
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Diğer taraftan, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik bir devlet politikası ve stratejisi, 
maalesef ortaya konulamamıştır. Bugün 8 bakanlık ve 3 genel müdürlük trafikle alakalıdır; ama, 
maalesef, bu çokbaşlılık yüzünden trafikle ilgili meselelerin çözümünde, bir türlü, ciddî manada 
destek sağlanamamıştır. Yine, hazırlanacak bir ulaştırma ana planı, muhakkak suretle, desteklen
meli; hatta, mevcut Trafik Kanununda yer alan Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu ve Karayolu 
Güvenliği Yüksek Kurulu daha etkili olmalıdır. 

Yine, bu çokbaşlılığın ortadan kaldırılarak, Başbakanlığa veya Başbakan Yardımcılığına bağlı 
bir karayolu güvenliği araştırma ve koordinasyon başkanlığının kurulması, yararlı ve gerekli görül
mektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde, her siyasî partiden iki temsilcinin katılımıyla, üyeleri her 
yasama döneminde yenilenen kalıcı bir karayolu trafik güvenliği ihtisas komisyonu oluşturul
malıdır. 

Konuyla ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesi, ihlallerde, ceza uy
gulamalarının herkese ve her durumda, tavizsiz ve titizlikle uygulanması sağlanmalıdır. 

İnsan davranışının geliştirilmesine yönelik programlar geliştirilmelidir. Trafik güvenliği 
konusunda, toplumsal duyarlılığın artırılması, doğru örnek olma kavramlarının vatandaşlara aşılan
ması için, başta medya olmak üzere, tüm özel ve kamu kuruluşları ile sosyal örgütler, işbirliği 
içerisinde, bir eylem planını hayata geçirmelidirler. 

Hepimizin bildiği gibi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda, 1984 yılından beri, gelişen 
şartlara göre, 11 değişiklik gerçekleştirilmiş olup, tüm partilerin ittifakıyla bu değişiklikler yapıl
mıştır; ama, maalesef, sürücü belgesini geri alma ve hapis cezası gibi, parasal cezalara göre cay
dırıcılığı daha yüksek olması gereken yaptırımlar, süreleri bakımından, yine de yeterince etkili 
olamamaktadır. 

Trafik kazalarının, ülkemizde, önde gelen ve sonuçları ölümcül olan nedenleri arasında bulu
nan, hız kurallarını ihlal etmek, alkollü araç kullanmak ve sürücü belgesiz araç kullanmak gibi 
kusurların, Karayolları Trafik Kanununda, sürücünün aslî kusurları arasında sayılması sağlan
malıdır. 

Yine, hepimizin bildiği gibi, 50 promilin üzeri alkollü sayılmaktadır. Bu, tümüyle insanların 
fizikî yapılarına göre değişmektedir. Kimileri bir birayla 50 promilin üzerinde görülebilir, kimileri 
-hep, zaten katıldığımız denetimlerde de- ben, bir büyük rakı içerim, bana bir şey olmaz diyor. 
Dolayısıyla, bu alkol işi, sıfır promil olarak, inanıyorum ki, bundan sonraki trafikle ilgili yasada yer 
alır; çünkü, bunun ölçüsü yok; ama, maalesef, ölümcül kazaların önemli bir kısmı da alkollü araç 
kullananlarda, yine hız sınırını ihlal edenlerde görülmektedir. 

Diğer taraftan, trafik sistemimizin göze çarpan en belirgin olumsuz vasıflarından biri, trafiğe 
katılanlarda, kurallara uymadıkları takdirde polis tarafından mutlaka yakalanacakları korkusunun; 
yani, yakalanma riskinin bulunmamasıdır. Bu durumun kademeli olarak ortadan kaldırılması için, 
denetim faaliyetlerinin etkinliği ve yaygınlığı artırılmalıdır. Mevcut şartlarda en iyisini yapmak ya 
da elimizden geleni yapmak yaklaşımı terk edilmelidir. Uygulamadaki personele, yasaları tatbik 
ederken, her zaman ve her şartta destek verileceği mesajı, açık ve yaşatılarak aktarılmalıdır. Bunu, 
bütün denetimlerde görüyoruz. Arabanın arkasında, ya müsteşar beyin hanımı var ya bakan beyin 
bir akrabası var veya bir siyasî partinin yöneticisi var veyahut da etkili ve yetkili biri var gibi sebep
lerle, her seferinde polislerimiz sıkıntıya düşürülmekte, bu uygunsuz talepler, yine, yasaların uy
gulanmasına menfi tesir göstermektedir. 
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Trafik yasa ve yönetmelik hükümlerinin, devletin en üst kademesinden sıradan vatandaşa kadar 
herkese, her durumda uygulanması için, tüm Türkiye üzerine düşen görevi yerine getirmelidir; an
cak, böylece, sahadaki personel tarafsız, korkusuz ve etkin biçimde çalışabilir. Trafik polisinin 
mümkün olduğunca denetim görevini yapması sağlanmalıdır. Bu amaçla, araç tescilleri başta olmak 
üzere, emniyet teşkilatının yürüttüğü bazı hizmetlerin diğer kuruluşlara aktarılması hususu titizlik
le değerlendirilmelidir. 

Değerli arkadaşlar, trafik polisleri, belli bir dönem trafikte çalışıyorlar, ondan sonra daha 
değişik masalarda görev alıyorlar. Halbuki, bu eğitimi alan... Hatta, kanaatimce, trafik polislerine, 
acil yardım konusunda da bilgiler verilmeli; çünkü, olaya ilk müdahale edenler hep trafik polis
leridir. Bunlar sürekli olmalıdır, burada sürekli görev yapmalıdır. Hatta, acil yardım konusunda bil
gilenen polislerimize de, teşvik babında, prim verilmeli diye düşünüyorum. 

Yine, bir diğer konu: Karayolları altyapısının, tasarım, yapım ve bakımında görevli teknik per
sonelin, trafik mühendisliği konusunda eğitilmesi sağlanmalıdır. Sözlerimin başında da söylediğim 
gibi, maalesef, Türkiye'de, şu an, trafik mühendisliği bölümü yoktur. 

Diğer taraftan, kent içi trafik düzenlemesi ve yönetimine ilişkin kararlar, mutlaka uzman görüş
lerine dayandırılmalıdır. Belediyelerde, nüfuslarına bağlı olarak, değişik sayılarda trafik mühendisi 
istihdamını zorunlu kılacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

Kent içlerinde, özellikle yaya güvenliğini ortaya çıkaran ve sağlayan uygulamalar yapılmalıdır. 
3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak çıkarılan Otopark Yönetmeliği hükümlerine uyulmadığı 
için, otopark kanunu çıkarılmalıdır. Buradan muradımız şudur: Bugün, büyük şehirlerde, özellikle 
otoparkla ilgili olarak, caddeler ve sokaklar otopark gösterilerek müteahhitlere resmen satılmakta 
ve otopark parası tahsil edilmektedir. Bu uygulamaya bir an önce son verilerek, otopark meselesi, 
binaların içerisinde çözülmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; her yaş grubuna verilen pratik eğitimin geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. Ancak, bu eğitimde, yaş gruplarının trafikteki rolleri dikkate alın
malı, okulöncesi ve ilköğretim boyunca, özellikle yaya ve yolcu olarak trafikteki riskler, okul yakın 
çevresi trafik ortamından yararlanılarak öğretilmelidir. Lise öğrencilerine verilen pratik eğitimde 
ise, sürücülerin karşılaştıkları durumlar ve riskler ele alınmalıdır. Özellikle, okul çağı öncesini iz
leyen dönemlerde, ailelerin, çocuklarının trafik eğitimlerine etkin bir biçimde katılmaları yönünde, 
ders içerikleri ve işleyişinde düzenlemeler yapılmalı, ebeveynlerin katkısıyla yapılabilecek trafik 
ödevleri verilmelidir. 

Güvenlik bilinci gelişmemiş, sosyal sorumluluk duygusuna yeterince sahip olmayan, risk alma 
isteği yüksek, kendini kontrol etmede sorun yaşayan kişilerin, trafik ortamında, hız ihlali, alkollü 
araç kullanma, emniyet kemeri takmama gibi suçları sıklıkla işledikleri tespit edilmiştir. 

En çok işlenen kural ihlallerinden olan aşırı hız, ölümcül sonuçlara yol açmaktadır. Sabit bir 
cisme 50 kilometre/saat hızla çarpıldığı zaman, araçta, önden itibaren 50 santimetre, 70 kilomet
re/saat hızla çarpıldığı zaman 100 santimetre, 90 kilometre/saat hızla çarpıldığında ise 200 santimet
re kadar hasar meydana gelmektedir. Yine, 70 kilometre/saat üzerinde hız halinde, ölüm, kaçınılmaz 
olmaktadır. Araçların 80 kilometre/saat hızla kafa kafaya çarpışmaları halinde ölüm riski yüzde 25 
civarında iken, 100 kilometre/saat hızda bu risk yüzde 90'lara ulaşmaktadır. Hızdaki çok küçük ar
tışlar, ölüm riskinde büyük artışlara neden olmaktadır. Yayalara çarpmalarda, 40 kilometre/saat hız
da ölüm riski yüzde 20 iken, 60 kilometre/saat hızda yüzde 90'a çıkmaktadır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; TV yayınlarında, trafik güvenliğine ilişkin eğitici ve 
uyarıcı yayınlara en az 30 dakika süreyle, 19.00 ile 22.00 saatleri arasında yer verilmesi zorun
luluğu, yasa değişikliğiyle getirilmelidir. 

Yayınlanacak programlarda, her yaş grubuna yönelik, farklı algılama ve yetenek düzeyleri dik
kate alınmalıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen toparlayınız. 

BEDRİ YAŞAR (Devamla) - Ülkemizde, değişik konularda, sayıları 10'ları aşkın acil yardım 
telefon numaraları bulunmaktadır. Bu numaraların tek numarada toplanarak bir "ortak alarm mer
kezi" kurulması çalışmaları başlatılmalıdır. Oluşturulacak ortak alarm merkezi, ilgili tüm birimleri, 
senkronize olarak olay yerine sevk etmek ve gelişmeleri izlemek gibi görevleri de yerine getir
melidir. 

Trafik kazalarına müdahale konusunda birçok kuruluş görev almaktadır. Trafik polisi, jandar
ma, sağlık teşkilatı, belediyeler, itfaiye, sivil savunma ve bunun gibi kurumlar görev almaktadır. 

Arkadaşlarımızın da bahsettiği gibi, trafik kazalarında ölümlerin yüzde 10'unun ilk beş dakika
da, yüzde 50'sinin ilk yarım saatte olduğu bilinmektedir. Eğer, ciddî manada ilk yardım desteği 
verilebilirse, ölenlerin en az yüzde 20'si ilâ yüzde 25'inin kurtarılması mümkün olacaktır. 

Acil sağlık hizmetlerinde çalışan profesyonel ekibin (doktor, acil tıp teknisyeni) kadrolarının 
oluşturulması, acil yardım hizmetleri finansmanının sağlanması, acil sağlık hizmeti sunmakla 
yükümlü kuruluşların sorumluluklarını yerine getirmesi için yaptırım uygulanmalıdır. 

Değerli arkadaşlar, bu, eğitim meselesidir. Bizler, meselelere, kendimiz kendi kapımızın 
önünün süpürerek başlamadığımız sürece, bunun önüne geçileceğine ben inanmıyorum. Trafik, bir 
noktada, kültür meseledir. Maalesef, Türkiyemizde bu kültür daha oluşmamıştır. 1900'lü yılların 
başında, Türkiye, ilk trafik kazasıyla tanışmıştır. Halbuki, Avrupa'da 1850'li yıllarda ilk trafik 
kazasıyla tanışılmış. Maalesef, Türkiye'de, bu iş, bir türlü rayına oturtulamamıştır. İnanıyorum ki, 
bundan sonra, Türkiyemiz, bu tür felaketleri -trafik, başlıbaşına bir felakettir- bir daha yaşamaz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BEDRİ YAŞAR (Devamla) - Bu duygu ve düşüncelerle, raporun hazırlanmasında emeği 
geçen, başta Başkanımız ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selam
lıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin tamamlanmasına az bir zaman kalmıştır. Yeni bir grup 
sözcüsünün sözünü tamamlayamaması ihtimaline binaen, bugünkü çalışmalarımızı kapatıyor, trafik 
kazalarıyla ilgili Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerindeki genel görüşmeye devam etmek 
ve sözlü sorular ile kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 17 Ocak 2001 Çarşamba 
günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi, en iyi dileklerimle kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.25 

© 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1.- Bursa Milletvekili Ertugtol Yalçınbayır'ın, makam araçlarına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral'ın cevabı (7/3095) 

TÜRKİYE BÜYÜK NİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın t&ftaİSf olarak cevaplandı rı 1-
ması i st emiyl e Başbakan 'a yöneltilmesini arzederim. 27. 11 . 200 

SORULAR :_ 

5 . 01 .1 961 gün ve 23? Sayılı Taşıt Kanunu ile t a ş ı t veri 1ecek 
kişiler belirtilmiş ve kanun kapsamındaki taşıtların 
kişisel amaçlı olarak kul lanı 1 ması yasaklanmı ştı r. Ancak 
237 sayılı kanun Türkiye'de en çok ihlal edilen kanun 
olarak bi 1 i nmekt e ve yasaları n bağlayıcı1ıgına dair inanç 
sarsı İmaktadı r. 

237 sayılı kanunun uygulanması ile ilgili olarak: 
1.Emirlerine ve zatlarına binek otomobili verilenler 
kimlerdir? Kaç kişidir? Kanundaki (1) sayılı cetvel kapsamı 
di şında ki şi 1 ere emi rl erine ve zat larma kayden veya 
fiilen araç tahsisi yapı 1 anlar varmıdı r? Varsa kimi erdi r? 

2.Makam hizmeti erine tahsis edilen ve (2) sayılı cetvelde 
sayılan araçların ülke genel inde toplam sayısı ne kadardır? 
(2) sayılı cetvel dışında kurumlarda 237 sayılı kanuna 
tabi araç bulunmaktamıdı r? Cetvel dışı araçlarla- ilgili 
olarak ne düşünüyorsunuz? 

3.Taşı t Kanununa tabi araçları maksat dışında kullananlar 
hakkında ceza hükümleri ne ölçüde uygulanmaktadır? 
İt .Araçların özel işlerde ku 11 anı 1 ması nedeniyl e devi et i n 
uğradığı zarar ne kadardı r ve bu zararlardan ne kadarı 
tahsil ediİmiştir? 
5.Kamuda araç alımına nasıl bakıyorsunuz? Harcama reformu 
kapsamında 23? sayılı yasada ne gibi değişiki i ki er düşünü
yorsunuz ? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.BMK.0.11.600/ 
K O N U : Yazılı Soru Önergesi 1 5.01.0 1 * 6 i 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 12.12.2000 
tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-347-11/6261 sayılı yazısı. 

Bursa MilletvekiU Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın 7/3095 esas no'lu 
yazılı soru önergesine ait cevabımız aşağıda sunulmaktadır. 

237 saydı Taşıt Kanunu uyarınca emirlerine ve zatlarına binek otomobili 
verilenler söz konusu Kanuna eldi (1) sayılı cetvelde, makam hizmetlerine tahsis 
edilen taşıtlar ise aynı Kanuna ekli (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Bunların yanı 
sıra, 1994/32 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile emir ve zatlarına veya makam 
hizmetlerine taşıt tahsis edilmesi makamca onaylanmış olan üst düzey yöneticiler 
ile birlikte Genel Müdür ve daha üst düzey yöneticilerin makam- hizmetleri* için de 
taşıt tahsis edilmesi uygun görülmüştür. 

Diğer taraftan, Taşıt Kanununa tabi araçları tahsis olunduğu işin dışmda 
veya şahsi işlerinde kullananlar veya kullanılmasına müsaade edenler hakkında 
uygulanacak cezai işlemler anılan Kanunun 16'ncı maddesi ile hükme 
bağlanmıştır. Ancak, bu cezai müeyyidelerin uygulanması işlemlerinin takip ve 
denetim yükümlülüğü taşıtları kullanan idarelerin sorumluluğunda bulunmaktadır. 

Ayrıca, 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvel ile emir ve 
zatlarına, (2) sayılı cetvel ve 1994/32 saydı Başbakanhk Genelgesi ile makam 
hizmetlerine tahsis edilen taşıtlar dışmda kurumlar daimi hizmetlerinde, amlan 
Kanunun 7'nci maddesi uyarınca, taahhüt yolu ile ifası mümkün ve caiz olmayan 
veya daha pahalıya malolacağı dairesince anlaşılan işleri için, kaptıkaçtı, arazi 
binek, arazi kaptıkaçtı, pikap, arazi pücap, panel, kamyonet,kamyon, otobüs, 
cankurtaran, ambulans, cenaze arabası, motosiklet, motorlu ve motorsuz sair kara, 
deniz taşıtlarından ihtiyaçları kadar olanları kullanmaktadırlar. 

Cari harcamalar içinde önemli bir yer tutan resmi taşıtların öncelikle havuz 
esasına göre kullandmasının sağlanması, kamu hizmeti gereği üıtiyaç duyulan 
taşıtların sayısının azaltılması, dolayısıyla bunların balam, onarım ve işletme 
giderlerinin asgari düzeye indirilmesi amacıyla 2000 Mali Ydı Bütçe Kanununun 
51 ve 2001 Mali Yılı Bütçe Kanununun 50 nci maddelerinde; "Kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait taşıt sayısını azaltmak,taşıt balom, onarım ve akaryakıt 
giderlerinde israfa yol açmamak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmaya, 
önlemleri almaya, sınırlamalar getirmeye, kamu görevlilerinden kimlerin resmi 
taşıtlar yerine ticari taşıtlardan yararlanacağına ve ticari taşıtlardan 
yararlanacaklara yapdacak ödemeler ile buna ilişkin esas ve usulleri belirlemeye 
Maliye Bakanı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir. 
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Buna göre, genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler, il özel 
idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli müesseseler, 
iktisadi devlet teşekkülleri, özel kanun ve kararnamelerle kurulan her çeşit banka 
ve teşekküller, bu kurum ve kuruluşların sermayesinin yansından fazlasma sahip 
bulundukları teşekkül ve müesseseler, kamuya yararlı derneklerden Başbakanlıkça 
lüzumlu görülenler, özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiye 
dayanılarak kurulan fonlar, sosyal güvenlik kuruluşları ile hizmetlerini genel ve 
katma bütçenin transfer tertibinden aldıklan yardımlarla yürüten kuruluşlarca 
taşıtlarm elden çıkarılması, edinilmesi, kullanılması ile servis ve ticari taşıtlardan 
yararlanılması hususlarında uygulanacak işlemlere ilişkin olarak Bakanlığımızca 
yürütülen genelge çalışmaları son aşamaya gelmiş bulunmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

,—f. ^ 0 — 
Sümer ORAL / 
Maliye Bakanı I 

2.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, sözde Ermeni soykırımı ile ilgili 
karar alan devlet ve kuruşlara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in yazılı cevabı 
(7/3010) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmak Üzere aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan'a 
yönel turnesini arzederim. 1 7/11 12000 

SORULAR 

rtu*rul vjr.rmMYTJ?. 
Bursa Miiretwhi-li 

Sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili olarak: 

1.Yetkili organlarında karar alan Devletler ve kuruluşlar 
hangi teridir? Kararların tarihlerini ve metinlerini açıklar-
mıs^nız? Bu kararların mahiyetini ve etkilerini değerlendi-
rirmisiniz? 
2.Kararların alınma sürecinde ve karar sonrasında Türkiye 
nin ne gibi çalışmaları olmuştur? Türkiye'nin gösterdiği 
performansı yeterli buluyormusunuz? Bundan sonraki eylem 
planınız nedir? 
3.Karar almak üzere konuyu yetkili organlarına taşımak 
isteyen hangi devletler ve kuruluşlar bulunmaktadır.' 
Konu hakkındaki çalışmalarınız nelerdir? 
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T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genci Müdürlüğü 

./6 SAYI : SPGM/2300-^C* 
KONU: 7/3010-7580 sayılı 

yazılı soru önergesi Q fl OCüK 2001 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İLGİ : 30.11.2000 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7969 sayılı yazılan. 

Bursa Milletvekili Sayın Ertugrul Yalçınbayır'ın ilgide kayıtlı yazılarına konu soru 
önergesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arzederim. 

i s m a i l CEM 
Bakan 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ERTUGRUL YALÇINBAYIR'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

Sözde Ermeni soylarımı ile ilgi olarak: 

SORU 1: Yetkili organlarında karar alan Devletler ve kuruluşlar hangileridir? Kararların 
tarihlerini ve metinlerini açıklar mısınız? Bu kararların mahiyetini ve etkilerini değerlendirir 
misiniz? 

SORU 2: Kararların alınma sürecinde ve karar sonrasında Türkiye'nin ne gibi çalışmaları 
olmuştur? Türkiye'nin gösterdiği perfoı-mansı yeterli buluyor musunuz? Bundan sonraki eylem 
planınız nedir? 

SORU 3: Karar almak üzere konuyu yetkili organlarına taşımak isteyen hangi devletler ve 
kuruluşlar bulunmaktadır? Konu hakkındaki çalışmalarınız nelerdir? 

YANITLAR: 

YANIT 1: Belli başlı Ulusal Parlamento ve Uluslararası Kuruluşlarda' sözde "Ermeni 
soykırımı"yla ilgili olarak alınan kararlara ilişkin kronolojik bir liste ekte sunulmaktadır. 

Sözkonusu listede yeralan kararlar genel olarak birer "tavsiye kararı" niteliğinde olup hukuki 
bağlayıcılığı bulunmamaktadır. 
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YANIT 2 : Sözde "Ermeni soykırımı"nm tanınmasına ilişkin girişimlerin gündeme gelme 
olasılığı bulunan ülkelerde, bu ülkelerin yapılarının farklılığı da dikkate alınarak değişik 
çalışmalar başlatılmakta, bu iddialar nerede gündeme gelirse gelsin derhal gerekli müdahale 
yapılmaktadır. Ancak, sözde "Ermeni soykınmı"na ilişkin iddiaların ilgili ülke yasama organına 
gelmesinde ve kabul edilmesinde, Ermeni diasporasımn oy potansiyeli nedeniyle oluşan iç 
politika hesaplarının bulunduğu unutulmamalıdır. Sözkonusu ülkelerde oy verme hakkına sahip 
Türk kökenlilerin sayısı az olduğu için Ermeni diasporasımn faaliyetlerine karşı savaşımımızın 
etkisi sınırlı kalmaktadır. 

Bugüne kadar onlarca mensubunu Ermeni terörüne kurban vermiş olan Bakanlığımızın, Ermeni 
sorununa karşı büyük bir hassasiyeti bulunmaktadır. Sözde "Ermeni soykınmı"na ilişkin olarak 
Bakanlığımızın yayınlatmış olduğu onlarca kitap ve broşür bulunmaktadır. Bu kaynaklar, tüm dış 
temsilciliklerimizce gerektiği gibi dağıtılmakta ve Ermeni iddialarını çürütmeye yönelik 
faaliyetlerimiz artarak devam etmektedir. "Soykırım" iddialarının son dönemde çeşitli ülkelerin 
parlamentolarında kabul ettirilmesine yönelik girişimler karşısında da aynı çabalarımız 
sürdürülmüştür, ö te yandan, bu mücadelenin sadece Dışişleri Bakanlığınca değil, toplumun tüm 
katmanlarının katkılarıyla verilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, T.B.M.M.'nin aldığı kararlar 
ve ilgili ülkelere gönderdiği heyetler şükranla karşılanmaktadır. 

Dışişleri Bakanlığı olarak Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve sözde "soykırım" iddiaları konusunda 
Türkiye'yi ve Türk tezlerini daha etkin konuma getirecek yeni bir çalışmamız bulunmaktadır. Bu 
çalışma, gerekli onay süreçleri tamamlandıktan sonra hayata geçirilecektir. 

YANIT 3: Ermeni çevrelerinin başta ABD ve Fransa gibi ülkeler olmak üzere, sözde "Ermeni 
soykırımı" konusunda bir karar çıkartılması yönündeki girişimleri yıllardan beri devam eden bir 
olgudur. 

Malumları olduğu üzere ABD Temsilciler Meclisi'ne sunulan Karar Tasarısı son anda 
engellenmiştir. Ancak benzer tasarıların gelecekte de ABD yasama organlarına sunulması 
beklenebilir. Keza, Fransa Senatosu tarafından kabul edilen yasa tasarısının Fransa Millet 
Meclisi'ne sevkedilmesi ve bu şekilde kanunlaştırılması olasılığı üzerinde durulmaktadır. 

Almanya ve îran gibi bazı ülkelerde de benzer tasarıları yasama organları gündemine taşıma 
çabaları bulunduğuna dair bilgiler mevcuttur. Bu çabaların önlenmesi için Bakanlığımız ve ilgili 
dış misyonlanmızca ilgili ülke nezdinde en üst düzeyde ve çok yönlü çalışmalarımız devam 
etmektedir. Bu konuda başta yüce Meclisimiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızın aktif 
desteğinin her zaman olduğu gibi sürdürüleceğine inanıyorum. 

SÖZDE "SOYKIRIM" KONUSUNDA ÇEŞİTLİ ÜLKELER 
VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR TARAFINDAN 

KABUL EDİLEN KARARLAR 

1. ABD Senatosunun 11 Mnyıs 1920 tarih ve 359 sayılı karan. 

("the testimony adduced at the hearings conducted by the sub-committee of the Senate 
Committee on Foreign Relations have clearly established the truth of the reported massacres 
and other atrocities from which Armenian people have suffered") 

2. 20 Nisan 1965 tarihinde Uruguay Parlamentosunda kabul edilen 24 Nisan 1965 gününü 
"Ermeni Şehitlerini anma günü" ilan eden Karar. 

(..Declares thefollowing 24th ofApril "Day of Remembrance for the Armenian Martyrs", 
in honor of the members ofthat nationality slain in 1915." 

3. 8 Nisan 1975 tarihinde ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen ve 24 Nisan 1975 
tarihini "İnsanın insana zulmetmesini anma günü" olarak ilan eden H.J. 148 sayılı Karar. 

(...to designate April 24, 1975 as "National Day of Remembrance ofMan's Inhumanity to 
Man"... as a day of remembrance for ali the victims of genocide, especially those of Armenian 
ancestry who succumbed to the genocideperpetrated in 1915,...) 
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4. 10 EylUl 1984 tarihinde ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen ve 24 Nisan 1985 
tarihini "insanın insana zulmetmesini anma günü" olarak ilan eden H J . 247 sayılı Karar 

(..to designate April 24, 1985, as "NationalDay of Remembrance of Man'sInhumanity to 
Man".....for ali the victims of genocide, especially the one and one-half million people of 
Armenian ancestry who were the victims of the genocide perpetrated in Turkey between 1915 
and 1923...) 

5. 1985 yılında Arjantin'de Alfonsin'in Devlet Başkanı olduğu dönemde, Senato ve 
Parlamentoda alınan, Hükümeti BM kuruluşlarında Ermeni iddialarını desteklemeye çağıran 
Tavsiye Karan. 

6. Avrupa Parlamcntosu'nun 18 Haziran 1987 tarihli ve "Ermeni Sorununa Siyasi 
Çözüm" başlıklı Karan. 

(Osmanlı İmparatorluğu topraklarında yerleşik Ermenilere karşı 1915-1917 tarihlerinde 
cereyan eden trajik olayların, BM Genel Kurulu'nun 9 Aralık 1948'de kabul ettiği Jenosidin 
Önlenmesi ve Cezalandırılmasına ilişkin Sözleşme'nin öngördüğü anlamda bir jenosid teşkil 
ettiği görüşündedir. ... Konsey'den, bugünkü Türk Hükümetinin 1915-17'de Ermenilere karşı 
işlenmiş jenosidi tanımasını temin etmesini ister. ..) 

7. 1993 yılında Arjantin Federal Senatosunda, soykırımı insanlığa karşı suç ilan eden ve 
soykınm kurbanlanyla dayanışma ve aynca Arjantin Hükümetini Yukan Karabağ halkına 
yardıma çağıran Karar. 

(..declares its complete solidarity with the Armenian community, which was the victim of 
thefirst genocide of the 20th century, in commemorating önce again the anniversary of a erime 
against humanity that was to culminate with the death of 1,500,000 Armenians at the hands of 
the Turkish government between theyears 1915 and 1917) 

8. R F Federal Konseyi Devlet Duması'nın 14 Nisan 1995'de kabul ettiği Bildiri. 

(...ve 24 Nisan tarihini Soykırım Kurbanlarını Anma Günü olarak değerlendirmektedir.) 

9. 21 Eylül 1995 tarihinde Arjantin Kongresi tarafından "24 Nisan'ın insanın insana karşı 
ayrımcılığı ile mücadele ve kınanması günü" ilan edildiğine dair Kanun. (Sözkonusu Kanun daha 
sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın Arjantin Devlet Başkanıyla yapmış olduğu telefon görüşmesi 
neticesinde Başkan Menem tarafından veto edilmiş ve 24 Nisan tarihi, İnsan Haklan Evrensel 
Beyannamesinin kabul edildiği 10 Aralık tarihiyle değiştirilmiş, Kanun gerekçesinde yeralan 
Ermenilerle ilgili hususlar da metinden çıkartılmıştır.) 

10. Kanada Parlamentosu'nun 23 Nisan 1996 tarihli Karan. 

(... 24 Nisan 1915'de, 1,5 milyon insanın hayatına malolan Ermeni trajedisinin 81. 
yıldönümü vesilesiyle, ... her yılın 20-27 Nisan haftasını bir halkın diğer bir halka karşı 
uyguladığı insanlık dışı davranışı anma haftası olarak kabul eder) 

11. Yunanistan Parlamantosu'nun 25 Nisan 1996 tarihinde kabul ettiği Kanun. 

(24 Nisan tarihini Ermeni soykırımını anma günü olarak ilan eder.) 

12. Lübnan Parlamentosu'nun 3 Nisan 1997 tarihli Karan. 

(24 Nisan, kolonyalist kuvvetin Ermeni halkına karşı uyguladığı soykırımları anma günü 
olup...) 
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13. Belçika Senatosu'nun 26 Mart 1998 tarihli oturumunda kabul edilen "1915 yılında 
Türkiye'deki Ermenilere yapılan soykırım" başlıklı Karar. 

(Türk Hükümetini, son Osmanlı Hükümetinin 1915'de yaptığı soykırımı kabul etmeye 
davet eder.) 

14. Arjantin Senatosu'nun 22 Nisan 1998'de kabul ettiği Açıklama. 

(Soykırımın her şeklini kınar... Osmanlı İmparatorluğu makamlarınca uygulanan Ermeni 
jenosidinin 83. yıldönümünde Ermeni halkıyla olan dayanışmasını belirtir...) 

15. 24 Nisan 1998 tarihinde, AKPM'ye mensup 51 Parlamenterin imzasıyla yayınlanan 
"1915 Ermeni Jenosidinin Anılması" başlıklı Açıklama. 

(1- 24 Nisan 1915, Osmanlı İmparatorluğunda yaşanan Ermenilerin imhasını öngören 
planın yürürlüğe konulduğu tarifidir. 

2- Bugün, 20. yy.'in ilk jenosidinin yıldönümünü anıyor ve insanlığa karşı işlenmiş bu 
suçun maktulü Ermenilerin hatırasını selamlıyoruz.) 

16. Fransa Millet Meclisi tarafından 29 Mayıs 1998 tarihinde kabul edilen, ancak Senato 
gündemine getirilmediği için yasalaşma sürecini tamamlamayan kanun önerisi. 

17. Lübnan Parlamentosu tarafından, Ermeni milletvekillerince sunulan ve sözde Ermeni 
soykırımının tanınmasını ve kınanmasını talep eden 11 Mayıs 2000 tarihli tavsiye karan. 

18. Fransa Senatosunda 8 Kasım 2000 tarihinde "Acil Görüşme" yöntemiyle gündeme 
getirilen ve 40'a karşı 164 oyla kabul edilen kanun önerisi. 

("Fransa 1915 Ermeni soykırımını açıkça tanır") 

19. Avrupa Parlamentosu'nda, AB'nin genişleme süreci kapsamında ülkemiz için 
hazırlanan rapor 15 Kasım 2000 tarihinde Genel Kurul gündemine getirildiğinde, sözde Ermeni 
soykırımına atıfta bulunan bir değişiklik önergesi 234 olumlu 213 olumsuz ve 93 çekimser oyla 
kabul edilmiştir. Marillon raporunu temel alan karar tasarısı 429 olumlu, 24 olumsuz ve 78 
çekimser oyla kabul edilmiştir. 

("Calls on National Assembly to give fresh support to the Armenian minority, as an 
important part of Turkish society, in particular by public recognition of the genocide which that 
minority suffered before the establishment of the modern state of Turkey") 

20. İtalya Parlamentosu tarafından 17 Kasım 2000 tarihinde alınan karar. (AB 
Parlamentosu'nun 15 Kasım 2000 tarihli kararma atıfta bulunulmaktadır.) 

* * * 

Ayrıca, 29 Nisan 1982 tarihinde Kıbrıs Rum Yönetimi Parlamentosu tarafından kabul 
edilen bir karar bulunmaktadır. 

(...genocide of the Armenian people which was started in 1915 in an organized manner 
by the then Turkish regime...) 
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3.- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bir Alman televizyon kanalında 
yayınlanan programa ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in cevabı (7/3082) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın İsmail CEM tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Alman Birinci Televizyon kanalı ARD 1-2 Kasım 2000 tarihinde yayınlanan 
"İstanbul'da bir Parça özgürlük" adlı programda olmayan Ermeni Soykırımı 
iddiasını ele alan ve ülkemize haince saldıran alçakça bir yayın yapmıştır. 

Alman Yasalarına göre de suç içeren bu yalan dolu yayına karşı Bakanlığınız 
hangi diplomatik ve hukuki yola başvurmayı düşünmektedir? 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genci Müdürlüğü 

SAYI : S P G M / 2 3 0 0 - / - £ " " ' 
KONU: Yazalı soru önergesi 

§ $ Ocak 2B9Î 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 30.11.2000 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3082-7841/19216 
sayılı yazıları. 

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın ilgide kayıtlı yazılarına" konu son. 
önergesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arzederim. 

İ s m a i l CEM 
Bakan 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN BÜLENT AKARCALI'NIN YAZILI SORU 
ÖNERGESİ 

SORU: 

Alman Birinci Televizyon kanalı ARD 1-2 Kasım 2000 tarihlerinde yayınlanan "istanbul'da 
bir Parça özgürlük" adlı programda olmayan Ermeni Soykırımı iddiasını ele alan ve ülkemize 
haince saldıran alçakça bir yayın yapmıştır. 

Alman Yasalarına göre de suç içeren bu yalan dolu yayına karşı Bakanlığınız hangi 
diplomatik ve hukuki yola başvurmayı düşünmektedir? 

YANIT: 

Alman 1. televizyon kanalında (ARD) 12 Kasım 2000 tarihinde yayınlanan "İstanbul'da bir 
parça özgürlük — Boğaziçi'ndeki Hıristiyanlar" (Kleine Freiheit İstanbul — Christen am 
Bosporus) isimli program, Berlin Büyükelçiliğimiz ve Almanya'daki diğer 
Başkonsolosluklanmızca izlenmiştir. Esasen bu tür programlar nereden yayınlanırsa 
yayınlansın, ilgili temsilciliklerimiz tarafından, herhangi bir .talimata gerek kalmaksızın 
bunlara gerekli yanıt verilmekte ve tepki gösterilmektedir. 

Sözkonusu programda esas itibarıyla, zamanında Hıristiyanlığın en önemli merkezlerinden 
biri olan İstanbul'da halen yaşamakta olan azınlıkların günlük yaşantılarından örnekler 
verilerek, Hıristiyan izlerinin bugün de devam ettiği teması işlenmiştir. Bununla birlikte, 
programın başlangıç bölümünde, Türklerin 1915'de Ermenileri "soykınm"a tabi tuttukları 
yolunda iddialar dile getirilerek, çeşitli Ermeni kaynaklarından temin edildiği anlaşılan ve o 
dönemde çekildiği ileri sürülen bazı görüntülere yer verilmiş; sözkonusu bölümde, ayrıca, 
yüzleri gösterilmeyen üç kişinin "soykırım" yapıldığına ilişkin ifadeleri yayınlanmıştır. 
Programda, ayrıca, Kmalıada'da oturan bir Ermeni ailesiyle de mülakat yapılmıştır. Bu 
ailenin reisi konumundaki Ermeni işadamı özetle, geçmişte tehcir ve katliam gibi kötü 
olayların yaşandığım, ancak Türkiye'de yaşayan bir Ermeni olarak, bu meselenin 
kapanmasını ve geçmişin unutulmasını istediğini ifade etmiştir. 

Programla ilgili olarak, Türk İşadamları Derneği TİDAF'ın 2. Başkanı Ahmet Güler'in, 
programdaki "Ermeni soykırımı"na ilişkin iddialar nedeniyle ARD aleyhinde dava açacağı 
öğrenilmiştir. 

Bunun yanısıra, Almanya'daki Türk dernekleri ve federasyonları da gerek dernek olarak, 
gerek bireysel bazda tepkilerini bir mektup kampanyasıyla ARD'ye iletmişlerdir. 

Yayın hakkındaki görüşlerimizi içeren bir mektup Büyükelçiliğimiz Basın Müşavirliğince 
ARD yönetimine gönderilmiş olup, Münih Başkonsolosluğumuz, ARD Program Direktörünü 
ziyaret ederek tepkimizi dile getirmiş ve görüşlerimizi aktarmıştır. 

4.- .- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, Fransa'da ülkemizi temsil eden 
basın mensuplarına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in cevabı (7/3002) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın İsmail CEM tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. - = = - • 
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1. Türkiye'deki gazeteleri temsilen Fransa'da ve Fransız mevzuat ve 
uygulamalrına göre "gazeteci" kabul edilen kişiler kimlerdir? 

2. Bunların ad ve soyadlarını ve temsil ettikleri basın organlarının neler 
olduklarını öğrenme imkanı var mıdır? 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdürlüğü 

il ~0® SAYI : SPGM/2300- I M" 
KONU: 7/3002-7570 sayılı yazılı 

soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 30.11.2000 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7969 sayılı yazıları. 

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'mn ilgide kayıtlı ;y,â ıİ£çirırfa konu soru 
önergesinin yanıtı ilişikte takdim edilmiştir. 

Saygılarımla sunarım. 

EsmasI CEP 
Bakan 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN BÜLENT AKARCALI'MN YAZILI SORU 
ÖNERGESİ 

SORULAR: 

SORU 1: Türkiye'deki gazeteleri temsilen Fransa'da ve Fransa mevzuat ve uygulamalarına 
göre "gazeteci" kabul edilen kişiler kimlerdir? 

SORU 2: Bunların ad ve soyadlarını ve temsil ettikleri basın organlarının neler olduklarım 
öğrenme imkanı var mıdır? 
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YANIT: 

Fransız makamları nezdinde akredite olan Türk basm-yaym kurumları temsilcilerine ilişkin 
bilgi aşağıdadır: 

- Muammer ELVEREN (Hürriyet, Tempo, Ekonomist, Kanal D) 

- Rahmi GÜNDÜZ (AA) 

- Belkıs KILIÇKAYA (NTV, Kanal E, NTV Dergi) 

- Mine KIRIKKANAT (Milliyet, Radikal) 

- Nurdan OKTER-BERNARD (Sabah, ATV, Aktüel, Power, Ekonomi) 

- Misel PERLMAN (Cumhuriyet) 

- Tansu SARITAYLI (Türkiye, TRT, TV-2) 

- Türk Sabetay VAROL (CNN, BBC, Deutsche Welle, WRD, RFP) 

5.- Bursa Milletvekili Ertugrul Yalçınbayır'ın, TEAŞ'm Çan Termik Santrali 
Projesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer'in cevabı 
(7/3142) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T M E C L İ S İ BAŞKANLIĞINA 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması istemiyle aşağıdaki sorulan arzederim..06/^/2000 

-Ertuğf^ul _ Y A L Ç I N , 
Bursa Milletvekili 

SORULAR 

TEAŞ Genel Müdürlüğü ile ilgili enerji sektörü projelerinden / SSS dan beri 
gündemde olan S6D010050 sayılı Çan Termik Santrali 

Projesi ile ilgili olarak: 

1. Projeye bugüne kadar harcanan miktar ne kadardır? Projenin Fiziki ve 
nakdi gerçekleşme oranı nedir? 

2. Projenin gecikme nedeni ve gecikmenin maliyete etkisi nedir? 
3. Projenin enerji sektörüne önemli etkisi dikkate alınarak öncelikle 

bitirilmesi hususunda irade var mıdır? Proje ne zaman bitirilecektir? 
4. Projenin ekonomiye katkıları kısaca nedir? 
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T.c. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

_ Ankara 
Sayı : B.15.O.APK.0.23.300 - /& 
Konu : Yazılı Soru önergesi „ _ 

9 0 2 î 2 OCAK r?oı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığının 14.12.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8180 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın tarafıma tevcih ettiği, 7Ö142-8068 esas 
no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99'ncu maddesi gereği cevaplandırılarak ekte 
gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

M. Û^nfıur ER^ÖMEir^N. 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ERTUĞRUL YALÇINBAYIR'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/3142-8068 Esas No'lu) 

TEAŞ Genel Müdürlüğü ile ilgili enerji sektörü projelerinden 1996'dan beri 
gündemde olan 96D010050 sayılı Çan Termik Santralı, 

Projesi ile ilgili olarak: 

SORU 1 : 

Projeye bugüne kadar harcanan miktar ne kadardır? Projenin fiziki ve nakdi 
gerçekleşme oranı nedir? 

CEVAP 1 : 

2X160 MW kapasiteli Akışkan Yataklı Çan Termik Santralı, anahtar teslimi 
bazında, %100 kredili olarak ihale edilmiştir. Sözleşme bedeli toplam 379 Milyon USD 
tutarındadır. Konsorsiyuma sözleşme bedelinin % 15'i avans olarak ödenmiş olup, 
ayrıca bugüne kadar herhangi bir hakediş ödemesi yapılmamıştır. Sözleşmeye göre işin 
başlama tarihi avans ödemesinin yapıldığı tarih olarak belirlenmiş ve 23.10.2000 
tarihinde işe başlanılmıştır. 
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SORU 2: 

Projenin gecikme nedeni ve gecikmenin maliyete etkisi nedir? 

CEVAP 2: 

İşin başlamasından bugüne kadar geçen iki aylık süre içerisinde mobilizasyon 
çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmış olup, saha seviyelendirme ve kazı çalışmaları 
devam etmektedir. Projenin fiziki gerçekleşme oranı öngörülen iş programının 1,5 ay 
önündedir. Dolayısıyla, herhangi bir gecikme sözkonusu olmadığı.gibi maliyeti arttırıcı ;t 
bir etkisi de bulunmamaktadır. 

SORU 3: 

Projenin enerji sektörüne önemli etkisi dikkate alınarak öncelikle bitirilmesi 
hususunda irade var mıdır? Proje ne zaman bitirilecektir? 

CEVAP 3: 

2X160 MW kapasiteli Akışkan Yataklı Çan Termik Santralı, akışkan yatak 
teknolojisinin Türkiye'de ilk defa uygulanması açısından bir pilot proje olup, zamanında 
tamamlanması hususunda TEAŞ Genel Müdürlüğü gerekli hassasiyeti göstermektedir. 
Deneme işletmesi hariç olmak üzere I. Ünitenin tamamlanma süresi 32 ay, II. Ünitenin 
ise 34 ay olup, projenin bitiş tarihi I. Ünite için 23.06.2003 ve II. Ünite için 
23.08.2003'dür. 

SORU 4: 

Projenin ekonomiye katkıları kısaca nedir? 

CEVAP 4: 

Yılda yaklaşık net 2.25 Milyar kvVh'lik elektrik üretimi yapması öngörülen Çan 
Termik Santralı, Ege Bölgesinin kuzeyi ile Trakya ve Marmara Bölgelerinin enerji 
ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunacaktır. Ayrıca, Çanakkale il sınırları içerisinde 
bulunan endüstriyel ve diğer tesislerin enerji ihtiyacı da, kurulacak Çan Termik 
Santralından kesintisiz olarak karşılanabilecektir. Sonuç olarak, projenin gerçekleşmesi, 
yakın gelecekte Türkiye'nin karşı karşıya kalacağı enerji arzındaki sıkıntının 
çözümlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 
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6.- Bursa Milletvekili Orhan Şen'in, TEDAŞ ve TCAŞ'a devredilen isletmelerde 

sszsssisssrj^somsu ve Ene* » ****-*•• B * r s s s 
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Cumhur 
ERSÜMER tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasmı saygılarımla arz ederim. 

Orhan ŞEN 
Bursa Millcrtjvokili 

r/â-
SORULAR: 

1- TEDAŞ ve TEAŞ Genel Müdürlüklerinde İşletme Hakkı Devir İşletmeleri 
sürdürülmekte olan bölgelerde çalıştırılmakta olan memur personel'le ilgili 
olarak bugüne kadar (657 sayılı Devlet memurları Kanununa ve 399 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olanlar için) herhangi bir düzenleme 
yapılmadığı bilinmektedir. Bu personelin durumu ve konumu ile ilgili olarak 
nasıl bir işlem yapılması düşünülmektedir? 

2- Bu konuda eğer çalışmalar var ise hangi aşamadadır? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.15.O.APK.0.23.300-jr* / 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Ankara 

9 0 3 % 2 OCAK 2D01 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığı'nın 07.12.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.1.0.00.Ö2-80Ö3' sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Orhan ŞEN'in tarafıma tevcih ettiği, 7/3104-7952 esas no'lu yazılı 
soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99'ncu maddesi gereği cevaplandırılarak ekte 
gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ORHAN ŞEN'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/3104-7052 Esas No' lu) 

SORU 1.2: 

- TEDAŞ ve TEAŞ Genel Müdürlüklerinde İşletme Hakkı Devir İşletmeleri 
sürdürülmekte olan bölgelerde çalıştırılmakta olan memur personel'le ilgili olarak 
bugüne kadar (657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve 399 sayılı .Kanun 
Hükmünde Kararnameye tabi olanlar için) herhangi bir düzenleme yapılmadığı 
bilinmektedir. Bu personelin durumu ve konumu ile ilgili olarak nasıl bir işlem 
yapılması düşünülmektedir? 

- Bu konuda eğer çalışmalar var ise hangi aşamadadır? 

CEVAP 1.2: 

Termik santralların işletme haklarının devir işlemlerinde, sözleşmeler gereği fiili 
devir tarihinde tesislerde görev yapmakta olan işçiler 1475 sayılı İş Kanunu 
hükümlerine göre Görevli Şirket'e devredilecek, 657 sayılı Kanun'a tabi sözleşmeli ve 
memur statüsündeki personelin devri yapılmayacaktır. Bu personelin TEAŞ Genel 
Müdürlüğü'nün içerisinde, ihtiyaç olan birimlere durumlarına uygun kadrolarla ve 
isteklerine göre tayinleri yapılmıştır. 

TEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne ait elektrik dağıtım tesislerinin işletme haklarının 
devri işlemlerinde ise, sözleşmeler gereği fiili devir tarihinde tesislerde çalışan işçiler 
1475 sayılı Kanun hükümlerine göre Görevli Şirket'e devredilecek, 657 sayılı Kanun'a 
tabi sözleşmeli ve memur statüsündeki personelden ise devren geçmeyi kabul 
edenler Şirket'e devredilecektir. 

7.- .- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 
DSl 'nin Sınır Fırat projesine, 
DSİ '̂ tıin Deriner projesine, 
DSÎ *nin Obruk projesine, 
DSl 'nin Alpaslan ve II. Baraj ile HES projesine, 
DSl *nin Büyük İstanbul İçmesuyu Büyük Melen projesine, 
DSl *nin Gölhisar-Acıpayam I. Merhale projesine, 
DSl 'nin Kralkızı-Dicle Merhale projesine, 
DSl 'nin Aşağı Büyük Menderes projesine, 
DSl 'nin Çivri-Işıklı Baklan projesine, 
DSl 'nin Erzurum-Kuzgun-Daphan projesine, 
DSl 'nin İpsala II. Merhale projesine, 
İlişkin sorulan ve ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer'in cevabı (7/3138, 3139, 

3140, 3141, 3151, 3152 3153, 3154, 3155,3156,3157) <— 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Enerji ve Tabif Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması istemiyle aşağıdaki soruları arzederim.:.£//#/2000 

^tuğrrrTYA'LÇINBAYIR 
ursa Milletvekili 
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SORULAR : 

DSİ Genel Müdürlüğü ile ilgili enerji sektörü projelerinden / ?9J dan beri 
gündemde olan 93D020060 sayılı Sınır Fırat 

Projesi ile ilgili olarak: 

1. Projeye bugüne kadar harcanan miktar ne kadardır? Projenin fiziki ve 
nakdi gerçekleşme oranı nedir? 

2. Projenin gecikme nedeni ve gecikmenin maliyete etkisi nedir? 
3. Projenin enerji sektörüne önemli etkisi dikkate alınarak öncelikle 

bitirilmesi hususunda irade var mıdır? Proje ne zaman bitirilecektir? 
4. Projenin ekonomiye katkıları kısaca nedir? 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması istemiyle aşağıdaki soruları arzederim.'.£ //#/2000 

: iNBAYIR 
B u r s a Milletvekili 

S O R U L A R 

DSİ Genel Müdürlüğü ile ilgili enerji sektörü projelerinden 1 S93 dan beri 
gündemde olan 93D020070 sayılı Deriner 

Projesi ile ilgili olarak: 

1. Projeye bugüne kadar harcanan miktar ne kadardır? Projenin fiziki ve 
nakdi gerçekleşme oranı nedir? 

2. Projenin gecikme nedeni ve gecikmenin maliyete etkisi nedir? 
3. Projenin enerji sektörüne önemli etkisi dikkate alınarak öncelikle 

bitirilmesi hususunda irade var mıdır? Proje ne zaman bitirilecektir? 
4. Projenin ekonomiye katkıları kısaca nedir? 
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T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması istemiyle aşağıdaki soruları arzederim. ^ / ^ 2 0 0 0 

7BAYIR 
Bursa Milletvekili 

S O R U L A R 

DSİ Genel Müdürlüğü ile ilgili enerji sektörü projelerinden ı s SU dan beri 
gündemde olan S(tD02Q0S0 sayılı Obruk 

Projesi ile ilgili olarak: 

1. Projeye bugüne kadar harcanan miktar ne kadardır? Projenin fiziki ve 
nakdi gerçekleşme oranı nedir? 

2. Projenin gecikme nedeni ve gecikmenin maliyete etkisi nedir? 
3. Projenin enerji sektörüne önemli etkisi dikkate alınarak öncelikle 

bitirilmesi hususunda irade var mıdır? Proje ne zaman bitirilecektir? 
4. Projenin ekonomiye katkıları .kısaca nedir? 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması istemiyle aşağıdaki soruları arzederim. 06//S/2000 

: i N B A Y I R 
B u r s a Milletvekili 

S O R U L A R 

DSİ Genel Müdürlüğü ile ilgili enerji sektörü projelerinden i S91 dan beri 
gündemde olan 91DG20070 sayılı Alpaslan I ve II Baraj ve 

HES 
Projesi ile ilgili olarak: 

- 5 1 0 -



T.B.M.M. B : 44 16 . 1 . 2001 O : 1 

1. Projeye bugüne kadar harcanan miktar ne kadardır? Projenin fiziki ve 
nakdi gerçekleşme oranı nedir? 

2. Projenin gecikme nedeni ve gecikmenin maliyete etkisi nedir? 
3 . Projenin enerji sektörüne önemli etkisi dikkate alınarak öncelikle 

bitirilmesi hususunda irade var mıdır? Proje ne zaman bitirilecektir? 
4. Projenin ekonomiye katkıları kısaca nedir? 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması istemiyle aşağıdaki soruları arzederim6./&/2000 

Ertuğrıd Y/f l jÇÎNBAYIR 
Bursa/Milletvekili 

"SORULAR 

DSİ Genel Müdürlüğü ile ilgili : DKH sektörü projelerinden ISOI 
dan beri gündemde olan 91K050G?0 sayılı Büyük İstanbul İçmesuyu Projesi 
II. Merhale (Büyük Helen Projesi) 
Projesi ile ilgili olarak: 

7. Projeye bugüne kadar harcanan miktar ne kadardır? Projenin fiziki ve 
nakdi gerçekleşme oranı nedir? 

2. Projenin gecikme nedeni ve gecikmenin maliyete etkisi nedir? 
3. Projenin Dkh sektörüne önemli etkisi dikkate alınarak öncelikle 

bitirilmesi hususunda irade var mıdır? Proje ne zaman bitirilecektir? 
4. Projenin ekonomiye katkıları kısaca nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması istemiyle aşağıdaki soruları arzederim..£..//3/2000 

T N B A Y I R 
Milletvekili 

- 5 1 1 -



T.B.M.M. B : 44 16 . 1 . 2001 O : 1 

SORULAR : 

DSİ Genel Müdürlüğü ile ilgili tarım sektörü projelerinden / SS5 dan beri 
gündemde olan 85A01C230 sayılı Cölhisar-Acıpayam 1. Merhale 

Projesi ile ilgili olarak: 

1. Projeye bugüne kadar harcanan miktar ne kadardır? Projenin fiziki ve 
nakdi gerçekleşme ox"anı nedir? 

2. Projenin gecikme nedeni ve gecikmenin maliyete etkisi nedir? 
3. Projenin tarım sektörüne önemli etkisi dikkate alınarak öncelikle 

bitirilmesi hususunda irade var mıdır? Proje ne zaman bitirilecektir? 
4. Projenin ekonomiye katkıları kısaca nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması istemiyle aşağıdaki soruları arzederim.&.'//5S/2000 

^EÇINBAYIR 
Bursa Milletvekili 

SORULAR : 

DSİ Genel Müdürlüğü ile ilgili t anm sektörü projelerinden l 985 dan beri 
gündemde olan 85A0101 70 sayılı Kralkızı-Dicl e Merhale 

Projesi ile ilgili olarak: 

1. Projeye bugüne kadar harcanan miktar ne kadardır? Projenin fiziki ve 
nakdi gerçekleşme oranı nedir? 

2. Projenin gecikme nedeni ve gecikmenin maliyete etkisi nedir? 
3. Projenin tarım sektörüne önemli etkisi dikkate alınarak öncelikle 

bitirilmesi hususunda irade var mıdır? Proje ne zaman bitirilecektir? 
4. Projenin ekonomiye katkıları kısaca nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması istemiyle aşağıdaki sorulan arzederim.'.-^;//2/'2000 

.ÇINBAYIR 
ırsa Milletvekili 
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S O R U L A R : 

DSİ Genel Müdürlüğü ile ilgili tarım sektörü projelerinden / $66 dan beri 
gündemde olan 66010310 sayılı Aşağı Büyük Menderes 

Projesi ile ilgili olarak: 

1. Projeye bugüne kadar harcanan miktar ne kadardır? Projenin fiziki ve 
nakdi gerçekleşme oranı nedir? 

2. Projenin gecikme nedeni ve gecikmenin maliyete etkisi nedir? 
3 . Projenin tarım sektörüne önemli etkisi dikkate alınarak öncelikle 

bitirilmesi hususunda irade var mıdır? Proje ne zaman bitirilecektir? 
4. Projenin ekonomiye katkıları kısaca nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak 
:evaplandırılması istemiyle aşağıdaki soruları arzederim.£.;/&/2000 

.ÇINBAYIR 
Bursa Milletvekili 

S O R U L A R 

DSİ Genel Müdürlüğü ile ilgili tarım sektörü projelerinden 1 966 dan beri 
gündemde olan 66A01 0312 sayılı Çivril- Işıklı Baklan 

Projesi ile ilgili olarak: 

1. Projeye bugüne kadar harcanan miktar ne kadardır? Projenin fiziki ve 
nakdi gerçekleşme oranı nedir? 

2. Projenin gecikme nedeni ve gecikmenin maliyete etkisi nedir? 
3 . Projenin tarım sektörüne önemli etkisi dikkate alınarak öncelikle 

bitirilmesi hususunda irade var mıdır? Proje ne zaman bitirilecektir? 
4. Projenin ekonomiye katkıları kısaca nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması istemiyle aşağıdaki soruları arzederim.L-4-//£/2000 

fe: Ertuğrul YALÇINBAYIR 
Bursa Milletvekili 
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SORULAR : 

DSİ Genel Müdürlüğü ile ilgili tarım sektörü projelerinden I58h dan beri 
gündemde olan 8ltA010l20 sayılı Erzurum (Kuzgun-DaphanJ 

Projesi ile ilgili olarak: 

1. Projeye bugüne kadar harcanan miktar ne kadardır? Projenin fiziki ve 
nakdi gerçekleşme oranı nedir? 

2. Projenin gecikme nedeni've gecikmenin maliyete etkisi nedir? 
3. Projenin tarım sektörüne önemli etkisi dikkate alınarak öncelikle 

bitirilmesi hususunda irade var mıdır? Proje ne zaman bitirilecektir? 
4. Projenin ekonomiye katkıları kısaca nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Enerj i ve Tabii Kaynaklar Bakam tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması istemiyle aşağıdaki soruları arzederim.-£,//3S'2000 

ÇINBi Ertuğ/urYALÇÎNBAYIR 
Bursa Milletvekili 

SORULAR 

DSİ Genel Müdürlüğü ile ilgili tarım sektörü projelerinden / S85 dan beri 
gündemde olan 86A010250 sayılı îpsala< il. Merhale 

Projesi ile ilgili olarak: 

1. Projeye bugüne kadar harcanan miktar ne kadardır? Projenin fiziki ve 
nakdi gerçekleşme oranı nedir? 

2. Projenin gecikme nedeni ve gecikmenin maliyete etkisi nedir? 
3. Projenin tarım sektörüne önemli etkisi dikkate alınarak öncelikle 

bitirilmesi hususunda irade var mıdır? Proje ne zaman bitirilecektir? 
4. Projenin ekonomiye katkıları kısaca nedir? 
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T . C 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.15.O.APK.0.23.300 -
Konu : Yazılı Soru önergesi 

901 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığı'nm 14.12.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8180 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın tarafıma, tevcih ettiği, 7/3138-8064, 
7/3139-8065, 7/3140-8066, 7/3141-8067, 7/3151-8077. 7/3152-8078, 7/3153-8079. 7/3154-8080, 
7/3155-8081, 7/3156-8082 ve 7/3157-8083 esas no'lu yazılı soru önergeleri T.B.M.M. İç 
Tüzüğünün 99'ncu maddesi gereği cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ERTUĞRUL YALÇINBAYIR' IN 
YAZILI S O R U ÖNERGELERİ V E CEVAPLARI 

(7/3138-8064, 7/3139-8065, 7/3140-8066, 7/3141-8067, 7/3151-8077, 
7/3152-8078, 7/3153-8079,7/3154-8080, 7 /3155-8081, 

7/3156-8082 ve 7/3157-8083 Esas No'lu) 

(7/3138-8064 Esas No.iu) 

DSİ Genel Müdür lüğü ile ilgili enerji sektörü projelerinden 1993 dan beri gündemde 

olan 93D020060 sayılı Sınır Fırat Projesi ile ilgili o la rak : 

S o r u 1 : 

Projeye bugüne kadar harcanan miktar ne kadardır? Projenin fiziki v e ' nakdi 
gerçekleşme oranı nedir ? 

C e v a p 1 : 

GAP ( Sınır F ı ra t ) Karkamış Barajı ve HES Projesine bugüne kadar 127,291 tr i lyon 

TL. harcanmış olup, fiziki % 85 ve nakdi % 93 gerçekleşme sağlanmıştır. 

S o r u 2 : 

Projenin gecikme nedeni ve gecikmenin maliyete etkisi nedir? 
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Cevap 2: 

Proje 31.08.1992 tarihinde Türkiye ve Avusturya hükCirnetîeri'ârasında imzalanan 
protokolü takiben 176 041 980 USD sözleşme bedeli üzerinden Yap-Işlet-Devret modeliyle 
Avusturyalı ( Vatech Elin, Voith, Verbundplan ) ve Türk ( Yüksel Inş. A.Ş., Temelsu ) 
firmalarından oluşan konsorsiyuma ihale edilmiştir. 7.12.1995 tarihinde sözleşmesi 
imzalanan işe, 31.05.1996 tarihinde de yer teslim yapılarak çalışmalara başlanmıştır. 
Karkamış Barajı ve HES inşaatı işi sözleşmeye göre 31 Mayıs 2000 tarihinde ikmal 
edilmesi gerekirken planlanan tarihten 4 ay önce tamamlanarak enerji üretimine 
geçilmiştir. 

Ancak, Karkamış Barajının normal işletme kotu olan 340,00 m'de baraj gölü altında 
kalacak Birecik İlçesinde 140 adet mesken ile 433 ha tarım arazisinin korunması 
maksadıyla yapılmasına karar verilen Karkamış Barajı Rezervuarı Sağ ve Sol Sahil 
Koruma Şeddeleri, DSİ Genel Müdürlüğü'nün 16.12.1998 tarih ve 6223 sayılı olurları ile 
"Karkamış Barajı ve HES İnşaatı u işinin muhtevasına alınmış olup şedde inşaatı halen 
devam etmektedir. 

Soru 3: 
Projenin enerji sektörüne önemli etkisi dikkate alınarak öncelikle bitirilmesi 

hususunda irade var mıdır ? Proje ne zaman bitirilecektir ? 

Cevap 3: 
"Karkamış Barajı Rezervuarı Koruma Şeddesi İnşaatı " işi için talep edilen 

20 000 000 USD tutarındaki dış kredinin zamanında temin edilmesi halinde iş 2001 yılı 
sonunda ikmal edilecektir. 

Soru 4: 
Projenin ekonomiye katkıları kısaca nedir ? 

Cevap 4: 
Projenin uygulanması sonucunda yılda ortalama 652 milyon kilowatt/saat elektrik 

enerjisi üretilecek olup, yıllık ekonomiye katkısı 20 trilyon TL'sıdır. 

(7/3139-8065 Esas No.lu) 

DSİ Genel Müdürlüğü ile ilgili enerji sektörü projelerinden 1993 dan beri gündemde 
olan 93D020070 sayılı Deriner Projesi ile ilgili olarak : 

Soru 1 : 
Projeye bugüne kadar harcanan miktar ne kadardır? Projenin fiziki ve nakdi 

gerçekleşme oranı nedir ? 
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Covap 1: 
Projeye bugüne kadar 142,593 trilyon TL. harcanmış olup, fiziki %20, nakdi %40 

gerçekleşme sağlanmıştır. 

Soru 2: 
Projenin gecikme nedeni ve gecikmenin maliyete etkisi nedir ? 

Cevap 2: 
Projede; kamulaştırmada yasal işlemlerin uzun zaman alması nedeniyle 

konsorsiyuma yer tahsisinin zamanında yapılamaması ile KDV ödeneğinin, personel 
sayısının ve yetişmiş personelin yetersizliğinden dolayı gecikme olmuştur. Bugün için bu 
gecikmenin maliyete bir etkisi yoktur. 

Soru 3: 
Projenin enerji sektörüne önemli etkisi dikkate alınarak öncelikle bitirilmesi 

hususunda irade var mıdır ? Proje ne zaman bitirilecektir ? 

Covap 3: 
DSİ Genel Müdürlüğü projenin öncelikle bitirilebilmesi için gerekli çalışmaları 

sürdürmektedir. Yıllık finansman ihtiyaçları aynen karşılanabildiği taktirde projenin 2007 
yılında bitirilmesi öngörülmektedir. 

Soru 4: 
Projenin ekonomiye katkıları kısaca nedir ? 

Cevap 4: 
Projenin uygulanması sonucunda yılda ortalama 2,118 milyar kilowatt/saat enerji, 

üretilecek olup, yıllık ekonomiye katkısı 83 trilyon TL'sıdır. Söz konusu gelirin yanında, 
istihdam imkanı sağlanacak ve yaşam standardı yükselecektir. 

(7/3140-8066 Esas No.lu) 

DSİ Genel Müdürlüğü ile ilgili enerji sektörü projelerinden 1994 dan beri gündemde 
olan 94D020090 sayılı Obruk Projesi ile ilgili olarak: 

Soru 1 : 

Projeye bugüne kadar harcanan miktar ne kadardır? Projenin fiziki ve nakdi 
gerçekleşme oranı nedir? 

Cevap 1 : 
Projeye bugüne kadar 107,189 trilyon TL. harcanmış olup, Obruk Barajından fiziki 

ve nakdi %90 gerçekleşme sağlanmıştır. 
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Soru 2: 
Projenin gecikme nedeni ve gecikmenin maliyete etkisi nedir? 

Cevap 2: 

Projede herhangi bir gecikme yoktur. 

Soru 3: 
Projenin enerji sektörüne önemli etkisi dikkate alınarak öncelikle bitirilmesi 

hususunda irade var mıdır? Proje ne zaman bitirilecektir? 

Cevap 3: 
DSİ Genel Müdürlüğü projenin öncelikle bitirilebilmesi için gerekli çalışmaları 

sürdürmektedir/Yıllık finansman ihtiyaçları aynen karşılanabildiği taktirde projenin 2004 
yılında bitirilmesi öngörülmektedir. 

Soru 4: 
Projenin ekonomiye katkıları kısaca nedir? 

Cevap 4: 
Projenin uygulanması sonucunda yılda ortalama 473 milyon kilowatt/saat enerji, 

üretilecek olup, yıllık ekonomiye katkısı 27,719 trilyon TL'sıdır. Söz konusu gelirin yanında, 
istihdam imkanı sağlayacak ve yaşam standardı yükselecektir. 

(7/3141-8067 Esas No.lu) 

DSİ Genel Müdürlüğü ile ilgili enerji sektörü projelerinden 1991 dan beri gündemde 
olan 91D020070 sayılı Alpaslan I ve II Baraj ve HES Projesi ile ilgili olarak : 

Soru 1 : 
Projeye' bugüne kadar harcanan miktar ne kadardır? Projenin fiziki ve nakdi 

gerçekleşme oranı nedir? 

Cevap 1: 
Projeye bugüne kadar 71,614 trilyon TL. harcanmış olup, Alpaslan I Barajı 

inşaatında fiziki ve nakdi gerçekleşme %84'dür. 

Soru 2: 
Projenin gecikme nedeni ve gecikmenin maliyete etkisi nedir? 

Cevap 2: 
Projenin yıllık ödenek ihtiyaçları karşılanamadığından bitiş süresi gecikmektedir. 

Ayrıca yörede zaman zaman meydana gelen terör olayları nedeniyle de gecikmeler 
olmaktadır. Bu gecikmenin maliyete etkisi yıllık enflasyon oranındadır. 
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Soru 3: 
Projenin enerji sektörüne önemli etkisi dikkate alınarak öncelikle bitirilmesi 

hususunda irade var mıdır? Proje ne zaman bitirilecektir? 

Cevap 3: 
DSİ Genel Müdürlüğü projenin öncelikle bitirilebilmesi için gerekli çalışmaları 

sürdürmektedir. Ancak yıllık ödenekleri karşılanamadığından proje planlandığı sürede 
bitirilememektedir. Yıllık finansman ihtiyaçları aynen karşılanabildiği taktirde projenin 2007 
yılında bitirilmesi öngörülmektedir. 

Soru 4: 
Projenin ekonomiye katkıları kısaca nedir? 

Cevap 4: 

Projenin uygulanması sonucunda yılda ortalama Alpaslan I Barajından 488 milyon 
kilowatt/saat ve Alpaslan II Barajından da 714 milyon kilowaat/saat olmak üzere toplam 
1,202 milyar kilowaat/saat enerji üretilecek olup, yıllık ekonomiye katkısı Alpaslan I 
Barajının 27,165 trilyon TL., Alpaslan II Barajının da 22,109 trilyon TL. olmak üzere toplam 
49,274 trilyon TL'dir. Söz konusu gelirin yanında, istihdam imkanı sağlanacak ve yaşam 
standardı yükselecektir. 

Proje kapsamındaki Alpaslan M Barajı ve HES'in Hükümetlerarası işbirliği 
çerçevesinde kredili olarak yapımı Türkiye - ABD protokolunda yer almaktadır. Kesin proje 
hazırlanmasına ilişkin sözleşme taslağı (ve fiyat), Bakanlığımca onaylanmış olup, kredi 
anlaşmasının sonuçlandırılması için Hazine Müsteşarlığına gönderilmiştir. Kredi 
görüşmeleri sürdürülmektedir. 

(7/3151-8077 esas no.lu) 

DSİ Genel Müdürlüğü ile ilgili DKH sektörü projelerinden 1991 dan beri gündemde 
olan 91K050070 sayılı Büyük İstanbul Içmesuyu Projesi II. Merhale (Büyük Melen Projesi) 
Projesi ile ilgili olarak: 

Soru 1: 
Projeye bugüne kadar harcanan miktar ne kadardır? Projenin fiziki ve nakdi 

gerçekleşme oranı nedir? 

Cevap 1 : 
Proje kapsamında bugüne kadar sadece 18/04/1996 tarihinde işe başlatılan 

Müşavir firma grubuna ödeme yapılmtş olup bu ödemelerin toplam tutarı bugün itibariyle 1 
741 673 172 JPY (eşdeğeri 4 410 818 105 000 TLVdir. Bu tutar Müşavirlik hizmetleri 
bazında düşünüldüğünde Müşavirlik Hizmetlerinin yaklaşık %30'una tekabül etmektedir. 
Aşağıda açıklandığı üzere İnşaat ve İmalat işlerine 2001 yılında başlanacak olması 
nedeniyle bugüne kadar herhangi bir ödeme yapılmamıştır. 
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Soru 2: 
Projenin gecikme nedeni ve gecikmenin maliyete etkisi nedir? 

Cevap 2: 

Büyük İstanbul Içmesuyu II. Merhale Projesinin kapsamına bakıldığında iki farklı 
projenin yer aldığı görülmektedir. Bunlardan bir tanesi Yeşilçay Projesi (Sistemi), diğeri ise 
Melen Projesi (Sistemi)'dir. Bunlardan Yeşilçay Sistemi İstanbul Kentinin kısa vadede su 
ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilmiş ve yılda yaklaşık 145 milyon metreküp suyun 
istanbul Içmesuyu Sİ3temine kazandırılması planlanmıştır. Projenin fizibilite çalışmaları 
1992 yılında tamamlanarak finansmanı için Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nce Kuveyt 
Fonu (KFAED) nezdinde kredi talebi girişiminde bulunulmuş ve 21.06.1993 tarihinde 
imzalanan kredi anlaşması ile Kuveyt Fonundan kredi sağlanmıştır. Kredi anlaşmasının 
yürürlüğe girmesini müteakip Yeşilçay Sistemi Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri İhalesi 
16.09.1994 tarihinde yapılarak Müşavir Firma 01.05.1995 tarihinde çalışmalarına 
başlamıştır. Bu çalışmaları müteakip Yeşilçay sistemi kapsamındaki 8 paket inşaat ve 
imalat işlerinin ihaleleri 1995 yılından itibaren peyderpey yapılarak işlere başlanmış olup, 
Sistemin 2002 yılı sonunda tamamlanması beklenmektedir. 

Büyük İstanbul Içmesuyu II.Merhale Projesi kapsamındaki Melen Sistemi ise 
istanbul Kentinin uzun vadeli içmesuyu ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilmiştir. Melen 
Sisteminin ilk aşaması ile yılda yaklaşık 268 milyon metreküp suyun İstanbul içmesuyu 
Sistemine kazandırılması planlanmıştır. Melen Sistemi için Japon Nippon Koei firması 
tarafından yapılan fizibilite çalışması 1991 Aralık ayında tamamlanarak bu fizibilite 
raporuna göre Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nce Japon Hükümeti nezdinde kredi talebi 
girişiminde bulunulmuş ve 10.02.1994 tarihinde yürürlüğe giren I. dilim kredi anlaşması ve 

05.09.1996 tarihinde imzalanan II. dilim kredi anlaşması ile projenin büyük bir kısmını 
finansman ihtiyacı sağlanmıştır. Kredi anlaşmalarının yürürlüğe girmesini müteakip Melen 
Sistemi kapsamındaki işlerin uygulama projelerinin ve ihale dosyalarının hazırlanması ve 
inşaat denetimini kapsayan Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri için 04.07.1994 tarihinden 
uluslararası ihaleye çıkılmıştır. Açık ilan ve önseçim usulü ile yapılan ihale sonucunda, 
müşavir firma 18.04.1996'da işe başlamıştır. Melen Sistemi içindeki ihaleler Japon kredi 
kuruluşu JBIC'nin isteği doğrultusunda uygulama projeleri hazırlandıktan sonra 
yapılacağından ihale öncesi proje hazırlama safhası uzun zaman almıştır, özellikle 
yaklaşık 180 km. uzunluğundaki boru hattı güzergahının harita alımı ve temel araştırmaları 
planlanan süreden daha uzun sürmüştür. Çünkü; 1991 yılı sonunda tamamlanan fizibilite 
raporuna baz teşkil eden çalışmalar üzerinden proje çalışmalarına başlanılan 1996 yılına 
kadar geçen 5 yıllık süreçte projenin başlangıç noktası olan ve Sakarya Nehrinin 
doğusunda yer alan Karasu ilçesinden başlamak üzere Şile'ye kadar ayrıca Boğaziçi'nin 
her iki yakasında meydana gelen yoğun yapılaşma nedeniyle boru hattı güzergahına 3 
adet yeni tünel ilave edilmesi ve mevcut tünellerin boylarının uzatılması gerekmiştir. Bu 
şekilde yaklaşık 180 km. uzunluğundaki boru hattı güzergahının büyük bir kısmının 
değiştirilmesi mecburiyetinde kalınmıştır. Bunun yanı sıra boğazın altından geçecek olan 
Boğaziçi Tünelinin güzergahı üzerindeki araştırmalar ve boğazda su üzerinde sondaj 
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yapılması için resmi makamlardan izin alma işlemleri elde olmayan sebeplerle uzun süre 
almış, ayrıca boğaz trafiğini aksatmamak üzere yapılan bu çalışmalar için uzun zaman 
harcanmıştır. 

Müşavir firma tarafından kredi kuruluşu (JBIC) usul ve esaslarına göre hazırlanan 
ve DSİ Genel Müdürlüğü'nce incelenerek onaylanan sözleşme dokümanları Melen 
Sistemini teşkil eden 11 paket iş için ayrı ayrı JBIC'nın onayına gönderilmiş ve her 
seferinde JBIC'nin onayı beklenmiştir. Onayları müteakip 10 paket işin 2000 yılında 
ihaleleri yapılarak sonuçlandırılmış ve sözleşmeleri akdedilmiştir. Son paket işin ihalesi ise 
2001 yılı ilk yarısında yapılmak üzere çalışmalar sürdürülmektedir. 

Sonuç olarak görüldüğü gibi Melen Sistemi Müşavirlik Hizmetleri'ne 18.04.1996 
tarihinde başlanmış olup, Melen Sistemini teşkil eden işler için gerekli olan harita alımı, 
temel araştırmaları ve ilave işler nedeniyle zorunlu olarak meydana gelen gecikmeler 
projelendirme safhasını da etkilemiştir. 

Yukarıda arzedilen gecikme nedeniyle yatırım maliyetlerinde önemli bir artışla 
karşılaşılmamış ve kredi anlaşmasında yeralan yatırım bedellerinin altında kalınmıştır. 

Soru 3: 

Projenin Dkh sektörüne önemli etkisi dikkate alınarak öncelikle bitirilmesi 
hususunda irade var mıdır? Proje ne zaman bitirilecektir? 

Cevap 3: 

Projenin yapımına 2001 yılının Ocak-Şubat aylarında ve 10 ayrı iş paketi bir arada 
başlanılacak olup, 2004 yılının sonunda bitirilmesi hedeflenmektedir. Projeyi teşkil eden 
tüm iş paketlerinin finansmanının büyük bir kısmının Japon Kredi Kuruluşu tarafından 
karşılanması sebebiyle finansman problemi ile karşılaşılması beklenmemektedir. 

Soru 4: 
Projenin ekonomiye katkıları kısaca nedir? 

Cevap 4: 

Melen Sistemi ile Melen Sistemi'nin birinci aşamasını teşkil eden 11 paket işin 
tamamlanması ile sistem devreye girecek ve istanbul İçmesuyu Sistemi'ne ilave olarak 
268 milyon metreküp içmesuyu sağlanacaktır. Başka bir ifade ile Melen Projesi bugünkü 
günlük kullanım seviyesine göre 3 milyon ilave nüfusa, dünya standartlarına uygun sağlıklı 
içmesuyu temin edecek olan sosyal amaçlı bir projedir. Bu proje Boğaz Geçiş Tüneli ile 
İstanbul'un 180 km. doğusundaki Melen Çayının suyunu Avrupa yakasına ulaştıracaktır. 
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(7/3152-8078 esas no.lu) 

DSİ Genel Müdürlüğü ile ilgili tarım sektörü projelerinden 1985 dan beri gündemde 
olan 85A010230 sayılı Gölhisar-Acıpayam I. Merhale Projesi ile ilgili olarak: 

Soru 1 : 

Projeye bugüne kadar harcanan miktar ne kadardır? Projenin fiziki ve nakdi 
gerçekleşme oranı nedir? 

Cevap 1 : 

Projeye bugüne kadar 64,8 trilyon TL harcanmış olup, fiziki %68, nakdi %70 

gerçekleşme sağlanmıştır. 

Soru 2: 

Projenin gecikme nedeni ve gecikmenin maliyete etkisi nedir? 

Cevap 2: 

Projenin yıllık ödenek ihtiyaçları karşılanamadığından bitiş süresi gecikmektedir. Bu 

gecikmenin maliyete etkisi yıllık enflasyon oranındadır. 

Soru 3: 
Projenin tarım sektörüne önemli etkisi dikkate alınarak öncelikle bitirilmesi 

hususunda irade var mıdır? Proje ne zaman bitirilecektir? 

Cevap 3: 

DSİ Genel Müdürlüğü projenin öncelikle bitirilebilmesi için gerekli çalışmaları 

sürdürmektedir. Ancak, yıllık ödenekleri karşılanamadığından proje planlandığı sürede 

bitirilememektedir. Yıllık finansman ihtiyaçları aynen karşılanabildiği takdirde 2002 yılında 

bitirilmesi öngörülmektedir. 

Soru 4: 

Projenin ekonomiye katkıları kısaca nedir? 

Cevap 4: 

Projenin uygulanması sonucunda 21813 hektar alan sulanacak, 2180 hektar alanda 

sulama yenilemesi yapılacak, 240 hektar alan taşkınlardan korunacak olup, yıllık 

ekonomiye katkısı 9,26 trilyon TL.'sidir. Sözkonusu gelirin yanında, istihdam imkanı 

sağlanacak ve yaşam standardı yükselecektir. 
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(7/3153-8079 esas no.lu) 

DSİ Genel Müdürlüğü ile ilgili tarım sektörü projelerinden 1985 dan beri gündemde 
olan 85A010170 sayılı Kralkızı-Dicle Merhale Projesi ile ilgili olarak: 

Soru l : 
Projeye bugüne kadar harcanan miktar ne kadardır? Projenin fiziki ve nakdi 

gerçekleşme oranı nedir? 

Cevap 1 : 
Projeye bugüne kadar 161,836 trilyon TL. harcanmış olup, fiziki % 22, nakdi % 35 

gerçekleşme sağlanmıştır. 

Soru 2: 
Projenin gecikme nedeni ve gecikmenin maliyete etkisi nedir? 

Cevap 2: 
Projenin yıllık ödenek ihtiyaçları karşılanamadığından bitiş süresi gecikmektedir. Bu 

gecikmenin maliyete etkisi yıllık enflasyon oranındadır. 

Soru 3: 
Projenin tarım sektörüne önemli etkisi dikkate alınarak öncelikle bitirilmesi 

hususunda irade var mıdır? Proje ne zaman bitirilecektir? 

Cevap 3: 
DSİ Genel Müdürlüğü projenin öncelikle bitirilebilmesi için gerekli çalışmaları 

sürdürmektedir. Ancak, yıllık ödenekleri karşılanamadığından proje planlandığı sürede 
bitirilememektedir. Yıllık finansman ihtiyaçları aynen karşılanabildiği takdirde 2007 yılında 
bitirilmesi öngörülmektedir. 

Soru 4: 
Projenin ekonomiye katkıları kısaca nedir? 

Cevap 4: 
Projenin uygulanması sonucunda 85209 hektar alan sulanacak olup, yıllık 

ekonomiye katkısı 65 trilyon TL.'sıdır. Sözkonusu gelirin yanında, istihdam imkanı 
sağlanacak ve yaşam standardı yükselecektir. 

(7/3154-8080 esas no.lu) 

DSİ Genel Müdürlüğü ile ilgili tarım sektörü projelerinden 1966'dan beri gündemde 
olan 66010310 sayılı Aşağı Büyük Menderes Projesi ile ilgili olarak: 
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Soru 1 : 

Projeye bugüne kadar harcanan miktar ne kadardır? Projenin fiziki ve nakdi 
gerçekleşme oranı nedir? 

Cevap 1 : 

Projeye bugüne kadar 384,6 trilyon TL harcanmış olup, fiziki %74, nakdi % 85 
gerçekleşme sağlanmıştır. 

Soru 2: 
Projenin gecikme nedeni ve gecikmenin maliyete etkisi nedir? 

Cevap 2: 

Projenin yıllık ödenek ihtiyaçları karşılanamadığından bitiş süresi gecikmektedir. Bu 
gecikmenin maliyete etkisi yıllık enflasyon oranındadır. 

Soru 3: 

Projenin tarım sektörüne önemli etkisi dikkate alınarak öncelikle bitirilmesi 
hususunda irade var mıdır? Proje ne zaman bitirilecektir? 

Cevap 3: 
DSİ Genel Müdürlüğü projenin öncelikle bitirilebilmesi için gerekli çalışmaları 

sürdürmektedir. Ancak, yıllık ödenekleri karşılanamadığından proje planlandığı sürede 
bitirilememektedir. Yıllık finansman ihtiyaçları aynen karşılanabildiği takdirde 2004 yılında 
bitirilmesi öngörülmektedir. 

Soru 4: 
Projenin ekonomiye katkıları kısaca nedir? 

Cevap 4: 

Projenin uygulanması sonucunda 95297 hektar alan sulanacak, 35000 hektar alan 
taşkınlardan korunacak olup, yıllık ekonomiye katkısı 46,4 trilyon TL.'sıdır. Sözkonusu 
gelirin yanında, istihdam imkanı sağlanacak ve yaşam standardı yükselecektir. 

(7/3155-8081 esas no.lu) 

DSİ Genel Müdürlüğü ile ilgili tarım sektörü projelerinden 1966 dan beri gündemde 
olan 66A010312 sayılı Çivril-lşıklı Baklan Projesi ile ilgili olarak: 

Soru 1 : 

Projeye bugüne kadar harcanan miktar ne kadardır? Projenin fiziki ve nakdi 
gerçekleşme oranı nedir? 
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Cevap 1: 
Projeye bugüne kadar 130 trilyon TL harcanmış olup, fiziki %58, nakdi % 73 

gerçekleşme sağlanmıştır. 

Soru 2: 
Projenin gecikme nedeni ve gecikmenin maliyete etkisi nedir? 

Cevap 2: 
Projenin yıllık ödenek ihtiyaçları karşılanamadığından bitiş süresi gecikmektedir. Bu 

gecikmenin maliyete etkisi yıllık enflasyon oranındadır. 

Soru 3: 
Projenin tarım sektörüne önemli etkisi dikkate alınarak öncelikle bitirilmesi 

hususunda irade var mıdır? Proje ne zaman bitirilecektir? 
Cevap 3: 

DSİ Genel Müdürlüğü projenin öncelikle bitirilebilmesi için gerekli çalışmaları 
sürdürmektedir. Ancak, yıllık ödenekleri karşılanamadığından proje planlandığı sürede 
bitirilememektedir. Yıllık finansman ihtiyaçları aynen karşılanabildiği takdirde 2005 yılında 
bitirilmesi öngörülmektedir. 

Soru 4: 
Projenin ekonomiye katkıları kısaca nedir? 

Cevap 4: 
Projenin uygulanması sonucunda 69169 hektar alan sulanacak olup, yıllık 

ekonomiye katkısı 21 trilyon TL.'sıdır. Ayrıca bölgede gelişecek üretim artışı yanında, 
bölgenin ve dolayısıyla ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişmesi hızlandırılmış olacaktır. 

(7/3156-8082 esas no.lu) 

DSİ Genel Müdürlüğü ile ilgili tarım sektörü projelerinden 1984'dan beri gündemde 
olan 84A010120 sayılı Erzurum (Kuzgun-Daphan) Projesi ile ilgili olarak: 

Soru 1 ; 
Projeye bugüne kadar harcanan miktar ne kadardır? Projenin fiziki ve nakdi 

gerçekleşme oranı nedir? 

Cevap 1 : 
Projeye bugüne kadar 51,3 trilyon TL harcanmış olup, fiziki ve nakdi % 29 

gerçekleşme sağlanmıştır. 

Soru 2: 
Projenin gecikme nedeni ve gecikmenin maliyete etkisi nedir? 
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Cevap 2: 
Projenin yıllık ödenek ihtiyaçları karşılanamadığından bitiş süresi gecikmektedir. Bu 

gecikmenin maliyete etkisi yıllık enflasyon oranındadır. 

Soru 3: 

Projenin tarım sektörüne önemli etkisi dikkate alınarak öncelikle bitirilmesi 
hususunda irade var mıdır? Proje ne zaman bitirilecektir? 

Cevap 3: 
DSİ Genel Müdürlüğü projenin öncelikle bitirilebilmesi için gerekli çalışmaları 

sürdürmektedir. Ancak, yıllık ödenekleri karşılanamadığından proje planlandığı sürede 
bitirilememektedir. Yıllık finansman ihtiyaçları aynen karşılanabildiği takdirde 2006 yılında 
bitirilmesi öngörülmektedir. 

Soru 4: 
Projenin ekonomiye katkıları kısaca nedir? 

Cevap 4: 
Projenin uygulanması sonucunda 42375 hektar alan sulanacak olup, yıllık 

ekonomiye katkısı 24 trilyon TL'sıdır. Sözkonusu gelirin yanında, istihdam imkanı 
sağlanacak ve yaşam standardı yükselecektir. 

(7/3İ57-8083 esas no.lu) 

DSİ Genel Müdürlüğü ile ilgili tarım sektörü projelerinden 1985 dan beri gündemde 
olan 84A010250 sayılı İpsala M. Merhale Projesi ile ilgili olarak: 

Soru 1: 
Projeye bugüne kadar harcanan miktar ne kadardır? Projenin fiziki ve nakdi 

gerçekleşme oranı nedir? 

Cevap 1 : 
Projeye bugüne kadar 33,236 trilyon TL harcanmış olup, fiziki ve nakdi % 39 

gerçekleşme sağlanmıştır. 

Soru 2: 

Projenin gecikme nedeni ve gecikmenin maliyete etkisi nedir? 

Cevap 2: 

Projenin yıllık ödenek ihtiyaçları karşılanamadığından bitiş süresi gecikmektedir. Bu 
gecikmenin maliyete etkisi yıllık enflasyon oranındadır. 
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Soru 3: 
Projenin tarım sektörüne önemli etkisi dikkate alınarak öncelikle bitirilmesi 

hususunda irade var mıdır? Proje ne zaman bitirilecektir? 

Cevap 3: 

DSİ Genel Müdürlüğü projenin öncelikle bitirilebilmesi için gerekli çalışmaları 
sürdürmektedir. Ancak, yıllık ödenekleri karşılanamadığından proje planlandığı sürede 
bitirilememektedir. Yıllık finansman ihtiyaçları aynen karşılanabildiği takdirde 2004 yılında 
bitirilmesi öngörülmektedir. 

Soru 4: 
Projenin ekonomiye katkıları kısaca nedir? 

Cevap 4: 
Projenin uygulanması sonucunda 10641 hektar alan sulanacak olup, yıllık 

ekonomiye katkısı 8,870 trilyon TL.'sidir. Sözkonusu gelirin yanında, istihdam imkanı 
sağlanacak ve yaşam standardı yükselecektir. 

8.- Manisa Milletvekili Rıza Akçalı'nın, Soma Termik Santraline ilişkin sorusu ve 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer'in cevabı (7/3162) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Cumhur ERSÜMER 
tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla. 

06.12.2000 
Rıza AKÇALI -

saMilletvckiH-

Soma ilçemizin temel ekonomik değerlerinden olan ve özelleştirme kapsamında 
bulunan Soma SEAŞ Termik Santralı özelleştirmenin son aşamasına geldiği bugünlerde enerji 
kayıpları bahane edilerek TKİ'den almakta bulunduğu kömürlerin kalori değerlerini 
değiştirmek istemektedir. 

TKİ ile TEAŞ arasında 1985 yılında yapılan protokole göre Soma SEAŞ 1-2-3-4 
üniteleri 2200 baz kalori (+ 200 —100) ile çalıştırılmış olup bu baz kalori 2400 değerine 
çekilmek istenmektedir. 

Bu gerçekleşirse TKİ 'ye bağlı Soma ELI 'nin serbest piyasaya verdiği kömür miktarı 
% 50 azalacaktır. Sanayi ve resmi kuruluşlar dışmda ısınma amaçlı kömür kimseye 
verilemeyecektir. Soma'da kömür ticareti ile uğraşan 300 'e yakın ticaret mensubu mağdur 
olacaktır. Soma'da bulunan 25 adet kömür paketleme tesisi kapanacak, burada çalışan 
yaklaşık 300 kişi işlerini kaybedecektir. Serbest piyasada nakliye işi yapan kamyoncular 
mağdur olacaktır. 

1. Soma ekonomisini bu kadar derinden etkileyecek olan böyle bir konu neden 15 yıl 
boyunca dile getirilmedi de şimdi getiriliyor? 
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2. Soma termik santralını son 15 yıldır yöneten yöneticiler değişmediği halde SOMA 

Termik Santralının özelleştirilmesi gündeme gelince son 1 senedir bu konu üzerinde niçin ısrar 
edilmektedir? 

3. Soma Termik Santralında eksik üretilen enerjinin kaynağı acaba gerçekten 
kömürden mi yoksa başka sebeplerden mi? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama vo Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Ankara 
Sayı : B.15.O.APK.0.23.300 < - ^ Z -
Konu : Yazılı Soru önergesi <t ~ O C A K 2001 

90 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığı'nın 14.12.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8180 sayılı yazısı. 

Manisa Milletvekili Sayın Rıza AKÇALI'nın tarafıma tevcih ettiği, 7/3162-8088 esas no'lu 
yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99'ncu maddesi gereği cevaplandırılarak ekte 
gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN RIZA AKÇALI 'NIN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ V E CEVABI 

(7/3162-8088 e s a s no.lu) 
S O R U 1 : 

Soma ilçemizin temel ekonomik değerler inden olan ve özelleştirme kapsamında 
bulunan Soma SEAŞ Termik Santralı özelleştirmenin son aşamasına geldiği bugünlerde 
enerji kayıpları bahane edilerek TKİ 'den almakta bulunduğu kömürler in kalori değerlerini 
değişt irmek istemektedir. 

TKİ ile TEAŞ arasında 1985 yılında yapılan protokole göre Soma SEAŞ 1-2-3-4 
üniteleri 2200 baz kalori (+ 200-100) ile çalıştırılmış o lup bu baz kalori 2400 değer ine 
çeki lmek istenmektedir. 

Bu gerçekleşirse TKİ 'ye bağlı Soma ELl 'nin serbest piyasaya verdiği kömür miktarı 
%50 azalacaktır. Sanayi ve resmi kuruluşlar dışında ısınma amaçlı kömür k imseye 
veri lemeyecektir. Soma'da kömür ticareti ile uğraşan 300'e yakın ticaret mensubu mağdur 
olacaktır. Soma'da bulunan 25 adet kömür paket leme tesisi kapanacak, burada çal ışan 
yaklaşık 300 kişi işlerini kaybedecektir. Serbest piyasada nakliye işi yapan kamyoncular 
mağdur olacaktır. 

Soma ekonomisini bu kadar derinden etki leyecek olan böyle bir neden 15 yıl 

boyunca dile getiri lmedi de neden şimdi getiril iyor? 
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CEVAP 1: 

TKİ Genel Müdürlüğü ile TEK Genel Müdürlüğü arasında 1974 yılında yapılan 
protokole göre sözkonusu ünite kazanları 2400 kcal/kg (orjinal), 41(%) Küle, 21(%) 
Rutubete (Orjinal) sahip kömürlere göre dizayn ve inşa edilmesi kararlaştırılmıştır. Buna 
rağmen 1985 yılında adıgeçen Genel Müdürlükler arasında tanzim edilen protokole göre 
santrala 2200 baz kalori (+200,-100) kcal/kg'da kömür verilmesi ve santralın bu kömürle 
çalıştırılması kararlaştırılmıştır. 

Bu protokola göre TKİ Genel Müdürlüğü 2100 kcal/kg kaloride kömür vermesi 
halinde taahhüdünü yerine getirmiş olmakla beraber dizayn değerine göre 300 kcal/kg eksik 
kaloride kömür teslimatı gerçekleştirmiş olmaktadır. 

Sözkonusu protokole göre TKİ Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen ve dizayn 
değerinden düşük kömürlerin yakılması nedeniyle 1993 tarihinden 30 Kasım 2000 tarihine 
kadar 1-4 ünitelerde 4.921.917.750 kWh üretim kaybı meydana gelmiştir. 

1995 yılında TEAŞ Genel Müdürlüğü ile TKİ Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 
protokol gereği 2200 (+200,-100) kcal/kg kömür verilmesi nedeniyle meydana gelen üretim 
kaybının önlenmesi için dizayn değerinde kömür verilmesi kararlaştırılmıştır. 

SORU 2: 

Soma Termik Santralını son 15 yıldır yöneten yöneticiler değişmediği halde SOMA 
Termik Santralının özelleştirilmesi gündeme gelince son 1 senedir bu konu üzerinde niçin 
ısrar edilmektedir? 

CEVAP 2: 

Sözkonusu çalışmalara geçmiş yıllarda başlanmış olup, işletmedeki santrallarımızın 
yönetimlerinin özelleştirilmesinin ana amaçlarından biri, üretim verimliliklerinin 
arttırılmasıdır. 

SORU 3: 

Soma Termik Santralında eksik üretilen enerjinin kaynağı acaba gerçekten 

kömürden mi yoksa başka sebeplerden mi? 

CEVAP 3: 

Santralda meydana gelen üretim kaybı, dizayn değerinden düşük kalitede kömür 

yakılmasından kaynaklanmaktadır. 
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9.- Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, mühendis ve teknikerlerin ek gösterge 
ve özel hizmet tazminatlarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral'm cevabı (7/3210) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Sayın Sümer ORAL tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kırıkkale MtHetvek-Hi-

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ücret almakta olan teknik 
hizmetler sınıfına tabi mühendisler ile teknikerlerin yıllara göre. almakta 
oldukları ek gösterge ve özel hizmet tazminatlarının arasındaki fark her geçen 
yıl artmaktadır. Bunun düzeltilmesini düşünüyor musunuz? 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 
SAYI : B.07.0.BMK.0.11.600/ 
KONU : Yazılı Soru önergesi 15.01 0 1 * 6 1 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 20.12.2000 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3210-8193/19984 
sayılı yazınız. 

Kırıkkale Milletvekili Sayın Kemal ALBAYRAK'ın 7/3210 esas no'lu yazılı 
soru önergesinde yer alan soruya ait cevabımız aşağıda sunulmuştur. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan bütün hizmet sınıflarında 
olduğu gibi, Teknik Hizmetler Smıfina tabi personele ödenen maaş unsurlarının 
içerisinde ek gösterge ve özel hizmet tazminatı unsurlarının yanında bir çok maaş 
unsuru yer almaktadır. Bu nedenle mühendis ve tekniker kadrolarmda görev yapan 
personelin maaş karşılaştırmalannda almakta oldukları toplam maaşın dikkate 
alınması gerekmektedir. 

Diğer yandan kamu personelinin maaş unsurları belirlenirken, sözkonusu 
personelin kadro ünvam, öğrenim durumu, görev mahalli, yetki ve sorumluluklan 
gibi hususlar dikkate alınmaktadır. 

Ayrıca; mühendis ve tekniker kadrolarmda görev yapan kamu personelinin 
1992 yılı maaşları ile 2000 yılı maaşları kıyaslamaya tabi tytulduğunda; 1992 yılında 
Başmühendis (1/4) maaşının (3.517.800 TL.), Tekniker ( 1 ^ maaşına» £2.757\500 
TL.) oram 1,28 iken, 2000 yılında bu oranın (sırasıyla. «"3,^.640.000 TL. ve 
252.170.000 TL.) 1,26'ya gerilediği, dolayısıyla soru önergesinde belirtildiğinin 
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aksine, sözkonusu personele ödenen maaşlar arasındaki farkın zaman içerisinde 
artmadığı görülmektedir. 

Ancak, verilen bilgilerden mühendisler ve teknikerler arasındaki maaş farkının 
artmadığı görülse de, personel kanunlarından kaynaklanan. kurumlararası ücret 
dengesizlikleri ile memur maaşları ve işçi ücretleri arasındaki farklılıklar zaman 
içerisinde giderilmeye çalışılacaktır. Nitekim, 4615 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu 
Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasma Dair Yetki Kanunu 
bu amaçla çıkarılmıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Sümer ORAL \ 
Maliye Bakanı 

10.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Bursa Anadolu öğretmen Lisesi 
projesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/3049) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmak üzere 

Mil 1 i Eği tim Bakanı'na yöneltilmesini saygılarımla arz ederim. 

ÜLÇINBAYIR 
Bursa Milletvekili 

SORULAR ; 
ÖĞR.YETİŞ. VE EĞT. Genel HUdUrlü$ü'nün 

Bursa ili yatırımları arasında yer alan aşağıda yazılı proje ile ilgili olarak: 

1. Projeye başlangıcından bugüne kadar, 2000 yılı dahil, ne harcama 
yapılmıştır? 

2. Proje hangi seviyededir? Nakdi ve fiziki gerçekleşme oranı nedir? 
3. Projeye 2001 yılında ayrılan ödenek miktarı nedir? 
4. Projenin gecikmesinin maliyete, sosyal ve ekonomik hayata etkisi nedir? 

PROJE : 
1.1597 Yılı Anadolu öğretmen Lisesi 

531 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ < fr ISI i /200d 
KONU : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGİ : T.B.M.M Başkanhğmın 30.11.2000 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7968-7/3049-
7781/19117 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın, "Bursa Anadolu öğretmen 
Lisesi projesine ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. 2000 yılı yatırım programında 1997H020520 program proje numaralı, Bursa M...« 
Kemalpaşa Anadolu öğretmen Lisesi projesine, 13.12.2000 tarihi itibariyle 211.693.000-.00ÖVÎ 
lira harcanmıştır. 

2. Projenin fiziki ve nakdi gerçekleşme oram % 100'dür. 
3-4. Proje tamamlanarak hizmete alınmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

MetinBOSTANCIOĞLU 
Millî Eğitim Bakanı 

11.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçmbayır'ın, Bursa Uludağ Üniversitesinin bazı 
projelerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakam Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/3048) L--

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki soru la r ımın yazılı o la rak cevap land ı r ı lmak üzere nji ı / / 

Eği t im Bakan ı ' na yöne l t i lmes in i saygı lar ımla arz eder im. 

S O R U L A R 

ULUOA^^ü.yîyeRSİTESİ^n^n 
Bursa ili yat ı r ımları arasında yer a lan aşağıda yazılı projelerle ilgili 

o larak: 

I. Projelere baş lang ıc ından b u g ü n e kadar , 2000 yılı dahil , ne harcama 
sapı lmış t ı r? 

2. Projeler hangi seviyededir? Nakd i ve fiziki gerçekleşme oranı nedir? 
3 . Projelere 2001 yıl ında ayrılan ö d e n e k miktarı nedir? 
4 . Projelerin gec ikmes in in mal iye te , sosyal ve ekonomik hayata etkileri 

nelerdir? 
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P R O J E L E R : 
1 . 1 S97 Yılı Cement Dolgu ve Sopdyum Araş. 
2.1997 Yılı Invitro Fert i 1 i zasyon ile İnek Kültürü Cel işti r. 
3.199? Yılı Erken Gebelik Tanısı üzerine Arş. 
it. 1998 Yılı A Baumani Şuşl arının İzolasyonu ve Ant ibiyot ik 
5.1S99 Yılı Bıldırcınlarda Kuluç. Yumurta AŞır. Dopl . 
6.1996 Yılı Uluda* Yenilik Merkezi 
7.1996 Yılı Sulama Si s t emi eri Geliş. 
8.1997 Tekstil Terbiye Atık Sul.Metal Kiri. 
9.1998 Yılı Ozonla ilgili Kirlet. Oluşum Değişimi Araşt. 
10-2000 Yılı Meme Kanserli Hastalar ve Yakınlarında BRCA1-
BRCA 2 Mutasyonlarını Aı^aşt. 

T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.O8.O.APK.O.O3.05.00-O3/ 39 Cf H /2000 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığının 30.11.2000 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7968-7/3048-
7780/19116 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın, "Bursa Uludağ Üniversitesinin 
bazı projelerine ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Uludağ Üniversitesinde yürütülen projeler, bu projelere 2000 yılı dahil yapılan 
harcama, projelerin seviyesi, nakdi ve fiziki gerçekleşme or,anlan.,ile 2001 yılrtıda "âyplah" 
ödenek miktarını gösterir liste ekte sunulmuştur. 

4. Projelerin gecikmesi sonucunda; her geçen yıl proje maliyetleri artmakta, eğitim-
öğretim için ihtiyaç duyulan eğitim, sağlık ve sosyal tesisler faaliyete geçirilememektedir. 
Bunun sonucunda orta vadede planlanan yatınmlara zamanında başlanmamakta, proje stoklan 
azalma göstermediğinden yatınm programlanna yeni proje alınamamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

MeWBOSTANCIOĞLU 
Millî Eğitim Bakanı 
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ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 
YATİRİMLARİ 

PftOJEADl PROJE 

TUTARI 

2ÛD0YIU 

D A H İ TOPLAM 

HARCAMA 

HAKDİ 

CERÇ. 

S 

FİZİKİ 

GERÇ. 2001 YİLİ 

ÖDENEĞİ 

EÖTİM -YÜKSEKÖ&RETİM SEKTÖRÜ 

Çe^trî OnK^efin EttR-Pibjerf 

Kampus Altyapısı 

Meste* Yüksekokulları (3l.O0Om2K<) 

E§itim FaVOHesl (21.000)^1) 

Ziıa3l,VeLFaV.(24.O0am?) 

Aksi MsAJÎefcBin.+Der«!iiciar+KD10iî.Odit.(l) 

Mahf5V(ld.veDers.-»l Ajıfl 30.0D»m2) 

Relt,E*s.,FakVB YCfcOkAOnarmı ( i j 

RA1£jıs.,FalcVB YûV.Ok.TJbk.TeçJU. (1) 

Rek^r,s,Fatt.VB YOc.Okü!l*r 
Kasaya Almı (1) . - - - - . * - -

570.000 

13-200.000 

2.642.000 

2773.000 

3.169.000 

4.557.000 

4850.000 

1.857.120 

2S5.3S0 

220.655 

1331 

12S38.571 

1.78ÖJ60 

2045.658 

2873.647 

2.679.956 

4.800.118 

1.011.497 

64.041 

137.108 

9S 

63 

74 

91 

59 

93 

54 

32 

62 

0 

85 

65 

70 

90 

50 

90 

50 

32 

62 

60.000 

4QOJODD 

60D.OOO 
(150.000) 

400JOOD 

(200.O») 

250.000 

400.000 
(250.000) 

979.000 

600.000 
(350.000) 

300.0DD 

111X00 
(20JOOD) 

Kampus Imar.pfenlsn, Jeol 

Sshra Kastanesiatyapısı, 
kamp3s binaları çevre düze 

3 adet Blok tamamlanarak 
sevIyesSndafcöjalnşaatıds 

1 .Btok tamamlandı, 2B!r* 
ince Jrrş^ İşleri devam eta 

4 atfet Blok famarrfenarak h 
Deprem gtlçIsndirmB işlerlı 

Kütüphane Binası tamaırfa 
obaları ince inşaat ister! de 

4 adet aler/e- binası, 1 adel 
1 İdari bina, 1 BölOm Mttöd 

Medito SûîyaL Iktlssl MOfr 
Çevre Labrafcıvan binaları d 

Reja&lOk. 3 EnsKtı, 6 Fakü 
Makîna-Teçîteı alımları ya 

Rektörlük, 3 EretlHL 6 F a m 
Bilgisayar, prmlerre djjerd 
anbfrralan'yâpıtnıçlc 

EĞ!riM«EOENEĞlTlHl VE SPOR SEKTÖRÜ ;.. 

l f t * 5 Onv^çA Sfor Tesisi (t) * 2.052.000 U25.127 65 47 
120.000 
(250.000) 

Vûzma havuzu kaba fojaal 
imalattan devan etmekledir. 

(1) Parajıtez cindeki miktarlar Öğrenci Sosyal Hizmetler ökçesinden karsıbnacaKır. 



ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

YATİRİMLARİ 

MMYftJ 

ÖDENEĞİ 

Hastane Binası kat» hçaatı tamam 
B Bloikte tnce tnşaal rşlerf devam et 

PolMrfttenleM deprem gaçterrfirrR 
tedibi ve tmanm İşleri davam etme 

Gerek yurtdışından gerek yurtlanıl 
maHtıe^eçtıizal ve cihaz atent yap 

Taşlt alımları leranlerUCrrneftledir 

2DDD yılında proje temanlanrmştf 

Harcama yapamamıştır. 

Hartama yapflmamtşfa. 
Proje Başlangıcından fffoaren ö d 
yit 8Aya>Lsert>^Jjfahtod9rBrca 

Serbest bırakılan Bdenelc dahind 
I Blok idarî Sin» lamantondı. 1 B 
Binası Inşe İnşaat rştetl devam elff 

Serbest bırakılan Bdenek dâhilind 

Proje 
yit serbeste ! datfimdeharcBira 

Ödenek darflfnde harcama yapılıy 

Ödenek dahilinde harcama yapüıy 

5 1 ? Yaş Aı.ÇocüHasın DMe! Bellek Y5n.Fonk.te 
|DtıyjMctot|jlev.Dea.TeşLTaıtTopl.U>.a. . 
m Paranlej teindeki mUctartar DSnet sermaye İşletmesi gelirlerinden karalanacaktır. 

2001 Yılı Yatırım Programına yar 

2002 Yılı Vataım Programına yen 

2003 Yit Yatırım Programına yen 

http://Y5n.Fonk.te
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12 - Bursa Milletvekili Ertugrul Yalçınbayır'ın, Bursa Ulubath Hasan Anadolu Lisesi 
Spor Salonu projesine üişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakam Metin Bostancıoglu'nun cevabı 
(7/3046) 

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmak üzere 

• Mi Ui Eğ i t im Bakanı'na yöneltilmesini saygılarımla arz ederim. 

CINBAYIR 

SORULAR 

Orta „ö%retim..Genci'...^.^ür^üfü^nün 
Bursa ili yatırımları arasında yer alan aşağıda yazılı proje ile ilgili olarak: 

1. Projeye başlangıcından bugüne kadar, 2000 yılı dahil, ne harcama 
yapılmıştır? 

2. Proje hangi seviyededir? Nakdi ve fiziki gerçekleşme oranı nedir? 
3. Projeye 2001 yılında ayrılan ödenek miktarı nedir? 
4. Projenin gecikmesinin maliyete, sosyal ve ekonomik hayata etkisi nedir? 

P R O J E : 

1. 1992 Yılı Ulubatl ı Hasarı Anadolu Lisesi Spor Sal. 

T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.O8.O.APK.0.O3.O5.00-O3/4(6 İS/1 /200<3 
KONU : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığının 30.11.2000 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7968-7/3046-
7778/19114 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Ertugrul YALÇINBAYIR'ın, "Bursa Ulubath Hasan Anadolu 
Lisesi Spor Salonu projesine ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. 2000 yılı yatırım programında 1992H050330 program proje numaralı, Bursa Yıldırım 
Ulubath Hasan Anadolu Lisesi Spor Salonu projesine, 13.12.2000 tarihi; itibariyle' 
132.182.640.000 lira harcanmıştır. 

2. Projenin fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı % 100'dür. 
3-4. Proje tamamlanarak hizmete alınmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Mc t ınBOSTANCIOĞLU 
Mili7 Eğitim Bakanı 
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13.- Bursa Milletvekili Ertugrul Yalçınbayır'ın, Bakanlığın Bursa İlindeki Ortapedik 
Özürlüler Okulu ve Lojmanları İkm. projesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin 
Bostancıoglu'nun cevabı (7/3040) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmak üzere • 

Ni İli Eşi t im Bakanı"na yöneltilmesini saygılarımla arz ederim. 

S O R U L A R 
özel EŞİtim ve Reh. D. Hizmetler Cenel mdürlü*U'nUn 

Bursa ili yatırımları arasında yer alan aşağıda yazılı proje ile ilgili olarak: 

1. Projeye başlangıcından bugüne kadar, 2000 yılı* cfalıil, ne harcama 
yapılmıştır-? 

2. Proje hangi seviyededir? Nakdi ve fiziki gerçekleşme oranı nedir? 
3. Projeye 2001 yılında ayrılan ödenek miktarı nedir? 
-4. Projenin gecikmesinin maliyete, sosyal ve ekonomik hayata etkisi nedir? 

P R O J E : 

1.1986 Yılı Ortopedik Özürlüler Ok. ve Loj. îkm. 

T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ fi 8 t S / l /200© 
KONU : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : T.B.M.M Başkanlığının 30.11.2000 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7968-7/3040-
7772/19108 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Ertugrul YALÇTNBAYlk'ın, "Bursa ' İlindeki Ortopedik 
özürlüler Okulu ve Lojmanlan İkmal projesine ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. 2000 yılı yatırım programında 1986H010750 .program proje numaralı, Bursa 
Ortopedik Özürlüler Okulu ve Lojmanlan İkmal projesine, 13.12.2000 tarihi itibariyle 
S47.028.000.000 lira harcanmıştır. 

2. Projenin fiziki gerçekleşmesi % 100 ve nakdi gerçekleşmesi ise % 98'dir. 
3-4. Proje mevcut haliyle hizmete alındığından 2001 yılı yatınm programına teklifi 

yapılmamıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Metin BOSTANCIOĞLU 
MillŞ Eğitim Bajkaju 
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14.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Bakanlığın Bursa İlindeki çok 
programlı lise projesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakam Metin Bostancıoğlu'nun cevabı 
(7/3038) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

A ş a ğ ı d a k i so ru la r ımın yazılı o l a r a k cevap land ı r ı lmak üzere 

fili i l i Egi tim B a k a m ' n a y ö n e l t i l m e s i n i saygı lar ımla arz e d e r i m . 

S O R U L A R • : 

T-icaret--ve--Turi-Bm--ö»r'et-im-G-e-ne-l"-fliil<l-ür^l-Uğ-U--'-nUn 
B u r s a ili ya t ı r ımlar ı aras ında y e r a l a n a şağ ıda yazıl} .proje i le i lgil i o la rak : 

1. P ro jeye baş l ang ıc ından b u g ü n e k a d a r , 2 0 0 0 yılı dah i l , n e h a r c a m a 
yap ı lmış t ı r ? 

2 . P ro je h a n g i sev iyeded i r? N a k d i v e f iziki ge rçek l e şme oranı n e d i r ? 
3 . P ro jeye 2001 y ı l ında ayrı lan ö d e n e k mik ta r ı ned i r? 
4 . P ro jen in gec ikmes in in mal iye te , s o s y a l v e e k o n o m i k haya t a e tk is i n e d i r ? 

P R O J E ; 

1.1995 Yılı Çok Programlı Lise (MD) 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kumlu Başkanlığı 

SAYI :B.08.0.APK.0.03.05.00-03/{(S* t^U /2OO0 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : T.B.M.M Başkanlığının 30.11.2000 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7968-7/3038-
7770/19106 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın, "Bursa İlindeki çok programlı 
lise projesine ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. 2000 yılı yatınm programında 1995H021310 program proje numaralı, Bursa 
Harmancık Çok Programlı Lise projesine, 13.12.2000 tarihi itibariyle 166.170.000.000 lira 
harcanmıştır. 

2-3-4. Proje tamamlanarak hizmete alınmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

MettifBOSTANClOĞLU 
Millî Eğitim Bakanı 
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15.- .- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Bakanlığın Bursa Hindeki öğrenci 
pansiyonu projesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı 
(7/3037) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmak üzere 

Ni11 i Eği tim Bakanı'na yöneltilmesini saygılarımla arz ederim. 

S O R U L A R • ; 

ORT. ÖĞR. YURT. VE BU D. BŞK. 

Bursa ili yatırımları arasında yer alan aşağıda yazı|i proje'ûle ilgili, olarak: 

1. Projeye başlangıcından bugüne kadar, 2000 yılı dahil, ne harcama 
yapılmıştır? 

2. Proje hangi seviyededir? Nakdi ve fiziki gerçekleşme oranı nedir? 
3. Projeye 2001 yılında ayrılan ödenek miktarı nedir? 
4. Projenin gecikmesinin maliyete, sosyal ve ekonomik hayata etkisi nedir? 

P R O J E : 

1.1996 Yılı öğrenci Pansiyonu 

T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.08.0.APK.0.03.05.00-03/{<Cı /S7f /200<| 
KONU : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : T.B.M.M Başkanlığının 30.11.2000 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7968-7/3037-
7769/19105 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR-ın, "Bufcsa ilindeki öğrenci 
pansiyonu projesine ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. 2000 yılı yatırım programında 1996H010270 program proje numaralı, Bursa Keleş 
öğrenci Pansiyonu projesine 13.12.2000 tarihi itibariyle 156.442.000.000 lira harcanmıştır. 

2-3-4. Proje tamamlanarak hizmete alınmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Metin BOSTANCIOĞLU 
Millî Eğitim Bakanı 
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16.- .- Bursa Milletvekili Ertugrul Yalçınbayır'ın, Boğaziçi Üniversitesinin Bursa-
tznik'teki deprem araştırmalanna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin 
Bostancıoğlu'nun cevabı (7/3035) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T M E C L İ S İ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Ki İli 

<.. Eşi t im Bakanf na yöneltilmesini saygılarımla arz ederim. 

Er tug ru l _ 
Bursa /MülctvoUiU 

SORULAR 
BOSAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'nin 

Bursa ili yatırımları arasında yer alan aşağıda yazılı proje ile ilgili olarak: 

1. Projeye başlangıcından bugüne kadar, 2000 yılı dahil, ne harcama 
yapılmıştır? 

2. Proje hangi seviyededir? Nakdi ve fiziki gerçekleşme oranı nedir? 
3. Projeye 2001 yılınca ayrılan ödenek miktarı nedir? 
4. Projenin gecikmesinin maliyete, sosyal ve ekonomik hayata etkisi nedir? 

P R O J E : 

1.1951 Yılı Depremlerin Önceden Bel i rl enmesi , Arş . ve Uygulama 
MNerkezi Araştı rma 1 arı 
Bursa -İznik 

T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.08.0.APK.0.03.05.00-03/<<3 /S7( /200$ 
KONU : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığının 30.11.2000 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7968-7/3035-
7767/19103 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Ertugrul YALÇINBAYIR'ın, "Boğaziçi Üniversitesinin 
Bursa-İznik'deki deprem araştırmalanna ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Projeye bugüne kadar, 2000 yılı dahil olmak üzere, 245 milyar 800 milyon lira 
haspama yapılmıştır. 
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2. Halen proje kapsamında sürekli faaliyette bulunan 9 adet sürekli jeomanyetik, 24 adet 
tekrarlamalı jeomanyetik, 4 adet doğal potansiyel, 16 adet kısa periyotlu deprem istasyonu, 2 
adet yan-genişbandlı (semi-broadband) deprem istasyonu, 3 adet radon, 1 adet rezistivite 
(özdirenç) ve starin (yamulma ölçer) ölçüm istasyonları ile üç adet jeodezi ağı bulunmaktadır. 
Bu istasyonların adetleri ve bu projeye yeni disiplinlerin eklenmesi 2001 yılı ve daha sonraki 
yıllarda da öngörülmektedir. Bu ölçülere paralel olarak Bursa ilinde 5 farklı kuyuda su seviye 
ve sıcaklık ölçümleri, kaplıca sulan ölçümleri gerçekleştirilmekte, Termal-Yalova'da ise kaplıca 
sularında seviye ve sıcaklık ölçümleri yapılmaktadır. Proje başlangıcından itibaren önemle 
üzerinde durduğumuz husus kurulan tüm istasyonların kesintisiz yıllarca çalıştırılmasıdın Proje 
yakın zamanda bitmesi öngörülen geçici bir proje niteliğinde değildir. 

3. Söz konusu projeye, 2001 yılı için 75 milyar lira ödenek plâftfaıîmıştıf*' 
4. Proje başladığından itibaren öngörülen hedefler gerç^öştirildîği gibi bu hedeflerin 

ötesinde de çalışmalar yapılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. * 

MethfBOSTANCIOĞLU 
Millî Eğitim Bakanı 

17.- Erzurum Milletvekili Fahrettin Kukaracı'nın, bedelli askerlik uygulamasına 
ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu'nun cevabı (7/3099) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

TBMM îçtüzüğü'nün 96'ncı maddesi uyarınca aşağıdaki sorularımın Millf"Savunma 
Bakam tarafindan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. J 

Saygılarımla. ^^^^udûÂ^ 

Fahrettin KjjKARACI^ 
Erzurum Mtü&UtcA^T" 

SORULAR: 
1-Bedelli Askerlik Kanunu'ndan yararlanmak üzere müracaat edip, ilk iki taksitini 

yatırdığı ve askerliğini yapmış olduğu halde, çeşitli nedenlerle üçüncü taksitini verilen ek süre 
içerisinde yatıramayanların haklarının zayi olmaması ve mağdur duruma düşmemeleri için, 
yeniden bir ek süre verilmesi ya da ödenecek taksitin yasal faizi ile tahsil edilmesi yönünde 
bir çalışma düşünülmekte midir? 

2-îlk iki taksitini ödediği halde, üçüncü taksitini ödeyemeyenlerden bu paranın yasal 
faizi ile tahsil edilmesi sureti ile mağduriyetin giderilmesi mümkünken, neden tekrar askere 
çağrılmaktadır? Bu müeyyide doğru ve hakkaniyete uygun mudur? 

3-Ekonomik suça ekonomik ceza vermek, hukuk mantığına daha uygun değil midir? 
4-Üçüncü taksitini ödeyemediği için tekrar askere alınmakla Içarş» karşıya kalan 

mükelleflerin sayısı ne kadardır? 
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T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A N K A R A 

KAN.KAR. : 2000/7041-GK 

KONU : Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM.Bşk.lığının 6 Kasım 2000 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/3099-7915/19353 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Fahrettin KUKARACI tarafından ve.rHen, 7/309& sayılı Yazılı Soru 
önergesinin cevabı Ek'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

ibahattin ÇAKMAKOĞLU 
Millî Savunma Bakanı 

ERZURUM MİLLETVEKİLİ FAHRETTİN KUKARACI TARAFINDAN VERİLEN 
7/3099 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. Askerlik Kanununun 37 nci maddesi kapsamında, bedelli askerlik uygulamasından 
yararlanmak üzere müracaatta bulunan vatandaşlarımızdan, bedel ödeme yükümlülüklerini 
zamanında yerine getirmeyenlere, 14 Eylül 2000 gün ve 2000/1219 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile bir ay ek süre verilmiştir. 

2. Taksitlerini yatırdıklarına dair banka dekontu ilgili askerlik şubesine ulaşmayan 
yükümlü adedi 1138'dir. 

3. Askerlik hizmetinin bedel ödeyerek yerine getirilmiş sayılmasına ilişkin kanunda açıkça 
belirtildiği gibi, bu imkândan faydalananlara, gerekli şartları yerine getirmedikleri için 
yapılacak uygulama, 99/13584 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlendiği şekliyle, kapsam 
dışına çıkarılıp, haklarında daha önce tâbi olduğu statüde askerlik işlemlerinin yürütülerek, 
muvazzaf askerlik görevinin yerine getirilmesini sağlamaya yöneliktir. 

2. Verilen ek süreye rağmen, yükümlülüklerini çeşitli sebeplerle yerine getiremeyen 
vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesi ve bu durumda olanlara ek bir süre daha 
verilmesi amacıyla, Bakanlar Kurulu Karan alınmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. 

Bilgilerinize sunarım. 

sbahattfn ÇAKMAKOĞLU 
Millî Savunma Bakanı 
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18- Diyarbakır Milletvekiü Sacit Günbey'in, Diyarbakır ve çevresinde vatanı 
görevini yapan askerlerin çarşı iznine üişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Sabahattin 
Çakmakoğlu'nun cevabı (7/3058) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 96. 
Maddesi gereğince ; Millf- Savunma Bakanı Sayın Sabahattin 
ÇAKMAKOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda 
aracılığınızı arz ederim. 

Sacit GUNBEY 
Diyarbakır Milletvekili 

Diyarbakır İlimiz ve yöresinde bulunan 7nci Kolordu ve Garnizon 
Komutanlığı , 2nci Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı , 8nci Ana Jet Üs 
Komutanlığı , Jandarma Bölge Komutanlığı , 16ncı Zırhlı Tugay 
Komutanlığı ve Ergani Güvenlik Komutanlığı , 2nci Piyade Tujgay 
Komutanlığı gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimizin çeşitli birimlerinde vatani 
vazifelerini ifa eden Mehmetçiklerimiz terörden önce hafta sonu (Çarşı) 
izini yapabiliyorlardı. 

Yurdumuzun farklı yöre ve İllerinden gelen bu çocuklarımızın terör 
öncesinde olduğu gibi çarşı izinlerini tekrar yöre halkı içerisinde 
değerlendirmesinin ; Diyarbakır İlimiz ve yöresini tanımasına , İlimiz ve 
yöresindeki esnafın ticaretinin canlanmasına imkan tanıyacağını 
düşünmekteyim. Bu konuda herhangi bir değerlendirme veya çalışmanız 
var mıdır ? 

T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A N K A R A 

KAN.KAR. : 2000/7040-GK •// OCAK 2001 

KONU : Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM. Bşk.lığının 30/11/2000 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3058-
7790/19126 sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sacit GÜNBEY tarafından verilen 7/3058 sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı Ek'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

-SabahataruÇAKMAKOĞLU 
Millî Savunma Bakanı 
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DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SACİT GÜNBEY TARAFINDAN VERİLEN 
7/3058 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. Diyarbakır İlinde askerlik görevini yapan erbaş ve erlerin hafta sonu izinlerinde herhangi 
bir tahdit olmayıp, bölgede yapılan gösteri, miting, yürüyüş ve benzeri olaylara yönelik 
duyumlar ve güvenlik gerekçesiyle yapılan istisnai kısıtlamalar dışında, erbaş ve erler çarşı 
iznine çıkmaktadırlar. 

2. Erbaş ve erler, Diyarbakır Garnizonu da dahil olmak üzere bazı büyük garnizonlarda, 
sivil elbise ile izine çıkabilmektedirler. Bu durumun bölge halkında, askerlere izin verilmiyor 
şeklinde hatalı bir izlenimi doğurmuş olabileceği değerlendirilmektedir. 

Bilgilerinize sunarım. 

Sabahâttfrı ÇAKMAKOĞLU 
Millî Savunma Bakanı 

19.- Tokat Milletvekili MErgün Dağcıoğlu'nun, bakanlığın Tokat tündeki yatırım 
projelerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un cevabı (7/3189) « 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Osman pT.jRjyfT IŞL-tarafindan yapılı olarak 
cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim; uy. 12 2ÖÜ0 

-^?-Jrf£- ~7 
M.Ergün DAĞCIOĞLU / 

Tokat 

1. Tokat ili Erbaa, Niksar, Reşadiye, Turhal Devlet hastaneleri için 2000 yılı itibariyle 
yapılan harcama miktarları nedir ? Fiziki gerçekleşme nispetleri hangi seviyededir ? 
Mevcut durumda program hedeflerine ulaşılabilmiş midir ? 

2. 250 yataklı Tokat Devlet Hastanesi nereye yapılacaktır ? Devlet hastanesinin çok daha 
müsait alternatif araziler var iken Organize sanayinin tam ortasına yapılması 
duyumları doğru mudur ? 2001 yılı programında söz konusu yatırım için öngörülen 
ödenek nedir ? Bu şartlarda hastane inşaatının ne zaman biteceğini düşünüyorsunuz ? 

3. Tokat ili Hastane ve sağlık ocaklarının personel durumu -nedir ? 1999 ve 2000 
yıllarında buralara hangi atamalar yapılmıştır ? Halen devam eden personel ihtiyacının 
ne şekilde karşılanması planlanmaktadır ? 

4. Bakanlığınızın 2001 yılı bütçesi ve iş programına göre Tokat ili için düşünülen yeni bir 
yatırım varmıdır ? Bu hizmetler için ne kadar ödenek verilmesi planlanmıştır ve yıl 
sonu itibariyle işin gerçekleşme nispeti ne olacaktır ? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B100APK0000000/ 2 ^ i 
Konu : Yazılı Soru önergesi ' OCAK 2007 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

llgi:14 ARALIK 2000 tarih ve A.01.0.GNS.010.00.02-8182 sayılı yazıları 

Tokat Milletvekili Sayın M.Ergün DAĞCIOGLU tarafından Tokat ilindökfyatırırrı 
projelerine ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişiktg-ştjnufo&ktadır. 

Arz ederim. 

Tokat Milletvekili Sayın Ergün DAĞCIOGLU tarafından, Tokat ilindeki yatırım 
projelerine ilişkin olarak verilen soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR 
1. Tokat ili, Erbaa, Niksar, Reşadiye, Turhal Devlet Hastaneleri için 2000 yılı 

itibariyle yapılan harcama miktarları nedir? Fiziki gerçekleşme nispetleri 
hangi seviyededir? Mevcut durumda program hedeflerine ulaşılabilmiş 
midir? 

2. 250 yataklı Tokat Devlet Hastanesi nereye yapılacaktır? Devlet 
Hastanesinin çok daha müsait alternatif araziler var iken Organize 
Sanayinin tam ortasına yapılması duyumları doğru mudur? 2001 yılı 
programında söz konusu yatırım için öngörülen ödenek nedir? Bu şartlarda 
hastane inşaatının ne zaman biteceğini düşünüyorsunuz? . 

3. Tokat ili Hastane ve Sağlık Ocaklarının personel durumu nedir? 1999 ve 
2000 yıllarında buralara hangi atamalar yapılmıştır? Halen devam eden 
personel ihtiyacının ne şekilde karşılanması planlanmaktadır? 

4. Bakanlığınızın 2001 yılı bütçesi ve iş programına göre Tokat ili için 
düşünülen yeni bir yatırım var mıdır? Bu hizmetler" için ne kadar ödenek 
verilmesi planlanmıştır ve yıl sonu itibariyle işin gerçekleşme nispeti ne 
olacaktır? 
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CEVAPLAR . 

1. Tokat Erbaa Devlet Hastanesi: Fiziki Gerçekleşme oranı %96 olup, 2000 
yılı ödeneği olarak 189 Milyar 820 Milyon TL. gönderilmiştir. 

Niksar Devlet Hastanesi: 294 Milyar 640 Milyon TL. ödenek gönderilmiş 
olup, fiziki gerçekleşme oranı %95'tir. 

Reşadiye Devlet Hastanesi : 39 Milyar 640. Milyon TL. ödenek 
gönderilmiş olup, inşaat bitirilmiştir. 

Turhal Devlet Hastanesi: 64 Milyar 865 Milyon TL. ödenek gönderilmiş 
olup, fiziki gerçekleşme oranı %6 oranındadır. Yapımı Bayındırlık ve Iskan 
Bakanlığınca yürütülmektedir. 

2. 250 yataklı Tokat Devlet Hastanesi yapımı için Organize Sanayi 
Bölgesi içerisinde bulunan arsa seçilmiş, Valilikçe arsada gerekli hafriyat 
yapılmış, Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından Hastane Vaziyet Planı çizilerek imar planının bu doğrultuda 
onaylanmasından sonra Tokat Belediyesinden tasdik talep edilmiş; Ancak, 
anılan Belediyenin onaylamaması sebebiyle ihalesi yapılamamıştır. 

3. Tokat ili Hastane ve Sağlık Ocaklarının personel durumu gösterir liste 
ekte gönderilmekte olup, 1999 ve 2000 yılı içerisinde Tokat iline 51 Uzman 
Hekim, 179 Pratisyen hekim, 8 Diş Tabibi, 2 Biyolog, 112 Hemşire, 71 Ebe 
ve 75 Sağlık Memurunun atamaları yapılmıştır. 

Tokat ilinde ihtiyaç bulunan Uzman ve Pratisyen Hekim ihtiyacının 
giderilmesi amacıyla Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre ilk defa 
Uzman Hekim olarak atanacaklar için 12 Ocak 2001 tarihinde çekilecek olan 
Uzman Hekim kur'asında Tokat ilinde , İç Hastalıkları, Genel Cerrahi, Kadın 
Hastalıkları ve Doğum, Göz Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroloji, 
Deri ve Zührevi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Kardiyoloji, Kalp ve Damar 
Cerrahisi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Plastik Cerrahi, Radyodiagnostik ve 
Biyokimya branşlarında 23 münhal yer ilan edilmiş olup, tercih edilmesi 
halinde Bakanlığımızca atamaları yapılacaktır. 

Ayrıca, Tokat ilinin Pratisyen Hekim ihtiyacının karşılanması amacıyla, 
yine aynı Yönetmelik hükümlerine göre, ilk defa Pratisyen Hekim olarak 
atanacaklar için Şubat ayının 2. Haftası yapılacak olan Pratisyen Hekim 
kur'asında Tokat ilinde ihtiyaç bulunan Sağlık Kurum ve Kuruluşları münhal 
yerler arasında ilan edilecektir. 

Tokat ve diğer illerimizde ihtiyaç bulunan Yardımcı Sağlık Personeli 
ihtiyacının giderilmesi için de 4576 Sayılı Kanun ile Bakanlığımıza ihdas 
edilen ve 2001 yılı içerisinde kullanılması öngörülen kadrolara atama 
yapılabilmesi için çalışmalar devam etmektedir. 

4. Tokat ili için2001 yılı yatırım programına bir adet Sağlık Evi teklif edilmiş 
olup, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından uygun görülmemiştir. 

Tokat ilindeki yatırımlarımız için bütçeden 287 Milyar TL. ayrılmıştır. 

- 5 4 6 -



/ 
/ 

l \ NOLU (BAĞLAR) SAĞLIK 

h-2 NOLU (ERENLERJSAĞLIK 

^CEZ 3 NOLU 75 YIL EĞİTİM S 
p<XEL 4 NOLU SAĞLIK OCAĞI 

/ E R K E Z 5 NOLU SAĞLIK OCAĞI 
/MERKEZ AKBELEN SAĞLIK OCAĞI 

ÂT MERKEZ AVLUNLAR SAĞLIK OCAĞI 
Lta MERKEZ BEDESTENLİOĞLU SAĞLIK 

,6KAT MERKEZ BÜYÛKYILDIZ SAĞLK OCA 

/TOKAT MERKEZ EMİRSEYİT SAĞLIK OCAĞI 
TOKAT MERKEZ GÖKDERE SAĞLK OCAĞI 
TOKAT MERKEZ GÜRYILDIZ SAĞLIK OCAĞI 

TOKAT MERKEZ ORTAKÖY SAĞLIK OCAĞI 

TOKAT MERKEZ SEVİNDİK SAĞLIK OCAĞI 
TOKAT MERKEZ SÖNGÛT SAĞLK OCAĞI 

TOKAT MERKEZ YALANCI SAĞLK OCAĞİ 
TOKAT MERKEZ YAĞMURLU SAĞLK OCAĞI 
TOKAT MERKEZ ÇAMLIBEL SAĞLK OCAĞI 
TOKAT MERKEZ ÇAT SAĞLK OCAĞI 

TOKAT ALMUS AKARÇAY SAĞLK OCAĞI 
TOKAT ALMUS ATAKÖY SAĞLK OCAĞI 
TOKAT ALMUS CEĞET KÖY SAĞLK OCAĞI 
TOKAT ALMUS DKtLl SAĞLK OCAĞI 
TOKAT ALMUS GÖLGELİ SAĞLK OCAĞI 

TOKAT ALMUS MERKEZ SAĞLK OCAĞI 
TOKAT ALMUS ORMANDtBl SAĞLK OCAĞI 

TOKAT ALMUS ÇEVRELİ SAĞLK OCAĞI 

TOKAT ARTOVA AKTAŞ (CUMHURİYET) SAĞ 

TOKAT ARTOVA MERKEZ SAĞLK OCAĞI 
TOKAT ARTOVA ÇELİKLİ SAĞLK OCAĞI 

TOKAT BASÇİFTLK MERKEZ SAĞLK OCAĞ 
TOKAT ERBAA AKGÜN SAĞLK OCAĞI 

TOKAT ERBAA AKÇA SAĞLK OCAĞI 

TOKAT ERBAA DEĞİRMENLİ SAĞLK OCAĞI 
TOKAT ERBAA DOĞANYURT SAĞLIK OCAĞI 

TOKAT ERBAA ENDİKPINAR SAĞLK OCAĞI 

TOKAT ERBAA GÖKAL SAĞLK OCAĞI 
TOKAT ERBAA KARA YAKA SAĞLK OCAĞI 

TOKAT ERBAA KOZLU SAÖLK OCAĞI 
TOKAT ERBAA KOÇAK SAĞLK OCAĞI 

TABİP 
STD 

6 
6 

6 
6 
6 

2 
3 

2 

3 
2 
2 

2 

2 

2 
2 
3 
3 

3 
3 
2 
3 

2 
2 
e 
3 

3 

2 
4 

3 

4 

2 
3 
3 

2 

2 
3 
3 

2 
3 

ÇLS 
3 

5 
7 
2 
4 

I 
I 

1 

2 

0 
I 
1 

I 
2 
2 

I 
3 
0 

2 
2 

2 
2 

i 
3 
2 

3 

0 

2 

3 
2 

D İS TABİBİ 
STD 

1 

ı 

1 

W 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

ECZACI 
STD 

I 

CL3 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

HEMŞİRE 
STD 

5 

5 

5 
5 

5 

2 

2 
0 

2 
2 

2 
2 

2 

2 
2 
2 

2 
2 

2 
2 
2 

2 
2 
2 
S 
2 

2 

2 
4 

2 
4 

2 

2 

2 
2 

2 
2 

2 

2 
2 

CLŞ 
e 
2 

10 

2 

I 
1 
0 

1 
1 

0 

1 
0 

1 

3 
0 

0 

1 
2 
I 
0 
2 
0 

3 
0 

0 

I 

I 
0 
2 
0 

1 
1 

I 
2 
I 

2 
2 
2 

3 
3 

EBE 
STD 

13 

12 

12 
6 

6 
3 
3 

0 
2 
4 

e 
3 
2 

3 
7 

3 
4 

11 

2 
S 
3 

3 
3 
5 
8 

2 

4 

4 
12 

4 

5 
2 

3 
5 
6 

3 
3 
7 

5 
2 

ÇLS 
23 

10 
19 
2 

13 

3 
0 

1 
0 

3 
3 
0 

0 

0 

3 
. 0 

3 
6 

2 

2 
1 
0 

0 
2 

3 
0 

1 
1 
3 
0 

2 
0 

2 
1 
2 
2 

1 
2 

0 
1 

TOPLUM S.TEK. 
STD 

4 

4 
4 
4 

4 

2 
3 

2 

3 
2 

2 
2 

2 
2 
2 
3 

3 
3 

3 
2 
3 

2 
2 
4 

3 

3 
2 
2 

3 

2 
2 
3 

3 
2 

2 
3 

• 3 

2 
3 

CLŞ 
2 

3 
ıo 
0 
0 

0 
0 

0 
1 

2 
I 
ı 
1 
3 

1 
1 
3 

2 
2 
I 
0 

2 
1 
0 
1 

0 

1 
0 

I 

1 
0 

1 
I 
0 

0 
1 
2 

0 
2 

ÇEVRE S.TEK 
STD 

0 

0 

0 

3 

2 

2 

0 
0 

W 



/ 
/ 

^ A A MADENLt SAĞLIK OCAĞI 
/ğstBAA MERKEZ I NOLU SAĞLIK OC 

/ f r ERBAA MERKEZ 2 NOLU SAĞLIK OC 
/OKAT ERBAA TANOBA SAĞLIK OCAĞI 

/JTOKAT ERBAA YURTALAN SAĞLIK OCAĞI 
TOKAT ERBAA ÜZÜMLÜ SAĞLIK OCAĞI 
TOKAT NİKSAR DlREKLt SAĞLIK OCAĞI 
TOKAT NİKSAR GÖKÇELİ (GÖKÇEYAZI) SA 

TOKAT NİKSAR GORCEŞME (YAPRAKLO SA 
TOKAT NİKSAR KASAKBOĞAZI SAĞLIK OCA 
TOKAT NİKSAR KÖKLÜCE SAĞLIK OCAĞI 
TOKAT NİKSAR MERKEZ I NOLU SAĞLIK 0 
TOKAT NİKSAR MERKEZ 2 NOLU SAĞLIK O 
TOKAT NİKSAR MERKEZ 3 NOLU SAĞLIK O 
TOKAT NİKSAR OLUKALAN (OZALAN) SAĞL 
TOKATNtKSARSERENLl SAĞLIK OCAĞI 
TOKATNİKSAR YAZICIK SAÖLK OCAĞI 
TOKAT NİKSAR YOLKONAK SAÖLK OCAĞI 
TOKATPAZAR DEREKÖY SAĞLK OCAĞI 
TOKAT PAZAR MERKEZ SAĞLK OCAĞI 
TOKAT PAZAR ÜZÜMÖREN SAĞLK OCAĞI 
TOKAT REŞADİYE BAYDARLI SAĞLK OCAÖ 
TOKAT REŞADİYE BEREKETLİ SAÖLK OCA 
TOKAT REŞADİYE BOZCALI SAÖLK OCAĞI 
TOKAT REŞADİYE SUSURUM SAĞLK OCAĞI 
TOKAT REŞADİYE DUTDtBt SAĞLK OCAĞI 
TOKAT REŞADİYE HASANŞEYH SAĞLK OCA 
TOKAT REŞADİYE HATlPLt SAĞLK OCAĞI 
TOKAT REŞADİYE KABALI SAĞLK OCAĞI 
TOKAT REŞADİYE KEILCAÖREN SAĞLK 0 
TOKAT REŞADİYE MERKEZ SAĞLK OCAĞI 
TOKAT REŞADİYE NEBİŞEYH SAĞLK OCAĞ 
TOKAT REŞADİYE CÎLHANE SAÖLK OCAĞI 

TOKAT SULUSARAY DUTLUCA SAÖLK OCAĞ 
TOKAT SULUSARAY MERKEZ SAĞLK OCAĞI 
TOKAT TURHAL BAHÇEBAŞI SAĞLK OCAĞI 
TOKAT TURHAL KAT SAĞLK OCAĞI 
TOKAT TURHAL MERKEZ 1 NOLU SAĞLK 0 
TOKAT TURHAL MERKEZ 2 NOLU SAĞLK 0 
TOKAT TURHAL MERKEZ 3 NOLU (İSMAİL 

TABİP 
STD 

2 
6 
4 
3 
2 
3 
2 
3 

3 
2 
2 
6 
4 
6 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
4 

2 
2 
3 
4 
2 
3 
6 
4 
4 

CLS 
0 
e 

DİS TABİBİ 
STD 

1 
I 

1 
I 
I 

1 

1 

l 

1 
1 
I 

CLS 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

ECZACI 
STD 

1 

1 

1 

1 

ÇLS 

0 

0 

0 

0 

HEMŞİRE 
STD 

2 
5 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
4 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 

• 2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
S 
4 
4 

ÇLS 
1 
6 
3 
0 
0 
1 
2 
0 

I 
0 
0 
4 
2 
0 
0 
1 
2 
3 
0 
I 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
I 
0 
0 
2 
2 
0 
0 

I 
2 
0 
0 
1 
3 
2 

EBE 
STD 

4 
11 
7 
4 
2 
4 
5 
6 
4 
2 
7 

16 
11 
6 
6 
2 
4 
3 
2 

11 
2 

3 
S 
3 
2 
S 
e 
3 
4 
4 

23 
2 
5 
4 
9 
7 
3 

10 
10 
6 

CLS 
1 

16 
7 

1 
0 
3 
1 
2 

1 
0 
0 

11 
s 
4 
4 
2 
I 
1 
0 
s 
4 

1 
1 
2 
0 
I 
2 
I 
0 
2 
S 
0 
0 
2 
3 
5 
2 

10 
13 
3 

TOPLUM S.TEK. 

STD 
2 
4 
2 
3 
2 
3 
2 
3 

3 
2 
2 
4 
2 
4 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
3 

3 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
3 

2 
2 
2 
3 

2 
2 
3 
4 

2 
2 

CLS 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
6 
2 
0 

ÇEVRE 
STD 

3 
2 

3 
2 
3 

2 

2 

2 
0 

3 
2 
2 

S.TEK 
CLS 



İL 

T0KATTURHALMERKEZ4N0LUEMHCtA\H 

TOKATTURHAL MERKEZ 5 NOLU SAĞLIK 0 

TOKATTURHAL NECİP SAĞLK OCAĞI 

TOKAT TURHAL ULUTEPE SAĞLIK OCAĞI 

TOKATTURHAL YAZTTEPE SAĞLIK OCAĞI 

TOKATTURHAL YENİSU SAĞLK OCAĞI 

TOKAT TURHAL ÇAYLI SAĞLK OCAĞI 

TOKATTURHAL 5ENYURT SAĞLK OCAĞI 

TOKATYEŞİLYURTKUŞÇUSAÖLKOCAĞI 

TOKAT YEŞİLYURT MERKEZ SAĞLK OCAĞI 

TOKAT YEŞİLYURT ÇKRK SAĞLK OCAĞI 

TOKAT ZİLE 75.YL SAĞLKOCAĞI 

TOKATZİLE AKKEÇİLİ SAĞLKOCAĞI 

TOKATZİLE BOZTEPE (YILDIZTEPE) SAĞ 

TOKAT ZİLE EVRENKÖY SAĞLK OCAĞİ 

TOKATZİLE GÜZELBEYLİ (SİLİS) SAĞU 

TOKATZİLEIĞDIRSAĞLKOCAĞI 

TOKAT ZİLE MERKEZ 1 NOLU SAĞLK OCA 

TOKAT ZİLE MERKEZ 2 NOLU SAĞLK OCA 

TOKATZİLE YALINYAZI SAĞLKOCAĞI 

TOKATZÎLEÇAYK SAĞLK OCAĞI 

TOKAT ZİLE ÇELTEK SAĞLK OCAĞI 

TOKAT ZİLE ÖZYURT SAĞLK OCAĞI 

TABİP 

STD ÇLŞ 
5 
0 

DİŞ TABİBİ 

STD 
1 
1 

1 

1 

I 
1 

ÇLŞ 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

ECZACI 

STD 

1 

I 

ÇLŞ 

0 

0 

HEMŞİRE 

STD ÇLŞ 
1 
0 
0 
1 
I 
I 
1 
1 
0 
2 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
C 

( 

EBE 
STD 

2 

2 

ÇLŞ 
2 
0 
1 
1 
3 
0 
0 
I 
I 
2 
1 
3 
0 
0 
0 
I 
2 
9 
4 
1 
I 
C 
( 

TOPLUM S.TEK. 

STD 

1 
: 

ÇLŞ 
0 
0 
1 
1 
2 
I 
1 
2 

1 
2 
2 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
3 
4 
1 
C 
( 

ÇEVRE S.T 

STD 
2 
2 

0 

0 

2 

3 

3 
2 

ÇL 



T.B.M.M. B : 44 16 . 1. 2001 O 

TOKAT DOĞUM VE ÇOCUK BAKIMEVİ Ç12S yataklı) 
UNVAN 
BAÇTABIP 
BAŞTABİP 
BAŞTABİB YRD. 
UZMAN 
UZMAN 
UZMAN 
UZMAN 
UZMAN 
UZMAN 
UZMAN 
PRATİSYEN 
DİŞ TABİBİ 
ECZACI 
BİYOLOG 
PSİKOLOG 
DİYETİSYEN 
S.ÇALIŞMACI 
Ç.GELİŞİMCİSİ 
T.TEKNOLOG 
BAŞHEMŞİRE 
HEMŞİRE 
HEMŞİRE 
E B E 
E B E 
S.MEMURU 
S.MEMURU 
S.MEMURU 
S.MEMURU 
S.MEMURU 
S.MEMURU 
DİŞ PROT.TEK. 
HASTANE MUDURU 
HASTANE MD.YRD 
SİVİL SAV.UZM. 
Ş E F 
AMBAR MEMURU 
AYNI.SAYMANI 
MEMUR 
DAKTİLOGRAF 
ŞOFÖR 
VERİ H.K.IŞLT. 
TEKNİKER 
TEKNİSYEN 
TEKNİSYEN 
TEKNİSYEN 
TEKNİSYEN 
TEKNİSYEN 
TEKNİSYEN 
TEKNİSYEN 
TEKNİSYEN 
TEKNİSYEN 
TEKNİSYEN YRD. 
İMAM 
İMAM HATİP 
HİZMETLİ 
HİZMETLİ 
AŞÇI 
TERZİ 
BERBER 
BAHÇIVAN 
BEKÇİ 
GASSAL 
D.SER.SAYMANI 
MEMUR(D) 
DAKTİLOGRAF(D) 
VEZNEDAR(D) 
VERİ H.K.IŞ(D) 
HİZMETLİ(D) 

BRANŞ 

KADINDOGUM 

ÇOCUK HAS. 
ANESTEZİ 
KADINDOGUM 
RADYODİAG. 
MİKROBIYOL 
BİYOKİMYA 
PATOLOJİ 

ANESTEZİ 

ANESTEZİ 

LABORATUAR 
ANESTEZİ 
RÖNTGEN 
TOPLUM SG. 
T.SEKRETER 

S.TESISAT 
METAL İŞ 
AĞAÇ İŞ 
ELEKTRONİK 
KİMYA 
TESVİYE 
EL/ELEKTRN 
.VIAKİNA 

-

STANDART 
1 
0 
2 
4 
2 
12 
1 
1 
1 
1 
8 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 

4 0 
O 

4 5 
O 
0 

1 6 
8 
8 
3 
3 
0 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
6 
2 
4 
6 
O 
0 
1 
O 
1 
0 
O 
O 
1 
1 
0 
1 
o 

7 5 
0 
4 
2 
O 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
1 

ÇALIŞAN 
O 
1 
1 
3 
1 
4 
O 
0 
1 
0 
6 
1 
O 
0 
O 
O 
1 
O 
1 
1 

2 9 
1 

5 1 
1 
3 

1 3 
4 
3 
2 
O 
1 
1 
3 
0 
1 
1 
1 

11 
1 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
o 
4 
1 
1 

4 1 
1 
4 
2 
1 
1 
0 
1 
o 
0 
0 
1 
o 
0 

- 5 5 0 -
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T O K A T D E V L E T H A S T A N E S İ ( 4 0 0 ya tak l ı ) 
U N V A N 
B A Ş T A B İ P 
B A Ş T A B I B Y R D . 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
P R A T İ S Y E N 
D I Ş T A B İ B İ 
E C Z A C I 
B İ Y O L O G 
P S İ K O L O G 
D İ Y E T İ S Y E N 
F I Z Y O T E R A P 1 S T 
S . Ç A L I Ş M A C I 
Ç . G E L İ Ş I M C I S I 
T . T E K N O L O G 
B A Ş H E M Ş İ R E 
H E M Ş İ R E 
H E M Ş İ R E 
H E M Ş İ R E 
E B E 
S . M E M U R U 
S . M E M U R U 
S . M E M U R U 
S . M E M U R U 
S . M E M U R U 
S . M E M U R U 
S . M E M U R U 
S . M E M U R U 
S . M E M U R U 
D I Ş P R O T . T E K . 
S . T E K N İ K E R İ 
O D Y O L O G 
H A S T A N E M Ü D Ü R Ü 
H A S T A N E M D . Y R D 
S İ V İ L S A V . U Z M . 
M Ü H E N D İ S 
M Ü H E N D İ S 
M Ü H E N D İ S 
M Ü H E N D İ S 
P R O G R A M C I 
Ş E F 
A M B A R M E M U R U 
A Y N I . S A Y M A N I 
M E M U R 
D A K T İ L O G R A F 
Ş O F Ö R 
B. İ Ş L E T M E N İ 

B R A N Ş 

İÇ H A S T . 
G Ö Ğ . H A S T . 
Ç O C U K H A S . 
E N F . H A S T . 
R U H S A G . 
N Ö R O L O J İ 
D E R I - Z Ü H . 
G E N E L C E R . 
Ç O C U K C E R . 
G Ü Ğ Ü S C E R . 
K - D A M A R C . 
B -S İN İR C . 
P L A S T İ K C . 
O R T O P E D İ 
A N E S T E Z İ 
K .B .B . 
G O Z H A S T . 
Ü R O L O J İ 
F İ Z İ K T E D . 
R A D Y O D İ A G . 
M İ K R O B İ Y O L 
B İ Y O K İ M Y A 
P A T O L O J İ 
K A R D İ Y O L O İ 
İLK Y A R D I M 
E N D . V E M E T 
G A S T R O E N T . 
N E F R O L O J İ 
H E M A T O L O J İ 
H E M A T O L O J İ 
G A S T R O . C E R 

A N E S T E Z İ 
D İ Ş T E K . 

Ç E V R E S G . 
L A B O R A T U A R 
A N E S T E Z İ 
D I Ş T E K . 
O R T O P E D İ 
R Ö N T G E N 
T O P L U M S G . 
T . S E K R E T E R 

-İ N Ş A A T 
M A K İ N A 
E / E L E K T R O N 
K İ M Y A G E R / K 

S T A N D A R T 
1 
4 
S 
2 
4 
2 
2 
3 
2 
e 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
5 
4 
4 
3 
3 
4 
1 
2 
2 
2 

1 2 
1 0 
S 
3 
2 
3 
4 
4 
1 
3 
1 

2 5 0 
O 
O 

2 0 
O 
O 

2 2 
1 6 
O 
3 

2 4 
6 
8 

1 2 
3 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

2 0 
6 
7 
1 

Ç A L I Ş A N 
1 
4 
4 
3 
O 
1 
3 
O 
2 
S 
1 
1 
1 
3 
O 
2 
1 
2 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
o 
o 
0 
o 
o 
o 
o 
o 

1 2 
5 
O 
1 
1 
1 
3 
2 
O 
5 
1 

1 4 3 
S 
2 

2 7 
9 
2 

2 9 
B 
3 
O 

1 3 
1 1 
0 
1 
O 
O 
1 
4 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
2 
O 
1 

1 7 
2 
7 
O 

- 5 5 1 -
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VERİ H.K.İŞLT. 
SVN.UZMANI 
TEKNİKER 
TEKNİSYEN 
TEKNİSYEN 
TEKNİSYEN 
TEKNİSYEN 
TEKNİSYEN 
TEKNİSYEN 
TEKNİSYEN 
TEKNİSYEN 
TEKNİSYEN 
TEKNİSYEN 
TEKNİSYEN YRD. 
İMAM 
HİZMETLİ 
AŞÇI 
TERZİ 
BERBER 
BAHÇIVAN 
BEKÇİ 
GASSAL 
D.SER.SAYMANI 
MEMUR(D) 
DAKTİLOG RAF(D) 
VEZNEDAR(D) 
VERİ H.K.İŞ(D) 
HİZMETLI(D> 

MOB.DEKOR. 
S.TESİSAT 
MOTOR 
METAL İŞ 
AGAÇ_Tş 
ELEKTRİK 
ELEKTRONİK 
EL/ELEKTRN 
MAKINA 

. 

2 0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
2 . 
0 
0 
2 
1 
O 
1 

1 4 0 
6 
3 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
2 
4 
4 
2 

g 
1 
2 
4 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
2 
O 
0 
7 
1 

B6 
8 
1 
0 
0 
0 
1 
O 
O 
0 
0 
O 
0 

TOKAT ALMUS DEVLET HASTANESİ (25 yataklı) 
UNVAN 
BAŞTABİP 
UZMAN 
UZMAN 
UZMAN 
UZMAN 
PRATİSYEN 
DIŞ TABİBİ 
BAŞHEMŞİRE 
HEMŞİRE 
E B E 
S.MEMURU 
S.MEMURU 
S.MEMURU 
S.MEMURU 
S.MEMURU 
S.MEMURU 
S.MEMURU 
HASTANE MÜDÜRÜ 
Ş E F 
AMBAR MEMURU 
AYNİ.SAYMANI 
MEMUR 
DAKTİLOGRAF 
ŞOFÖR 
VERİ H.K.İŞLT. 
TEKNİSYEN 
TEKNİSYEN 
TEKNİSYEN YRD. 
HİZMETLİ 
AŞÇI 
BEKÇİ 
D.SER.SAYMANI 
MEMUR(D) 
DAKTİLOGRAF(D) 
VEZNEDAR(D) 
VERİ H.K.İŞ(D> 

BRANŞ 
İÇ HAST. 
ÇOCUK HAS. 
GENEL CER. 
KADINDOGUM 

ÇEVRE SG. 
LABORATUAR 
ANESTEZİ 
RÖNTGEN 
TOPLUM SG. 
T.SEKRETER 

S.TESİSAT 
EL/ELEKTRN 

HİZMETLİ (D) 

STANDART 
1 
1 
1 
1 

• 1 
4 
1 
1 

1 2 
5 
0 
0 
5 
4 
6 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
0 
8 
2 

ÇALIŞAN 
O 
2 
O 
O 
O 
3 
0 
O 
6 
3 
3 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
2 
1 
2 
1 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

- 5 5 2 -
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T O K A T A R T O V A D E V L E T H A S T A N E S İ ( 2 5 y a t a k l ı ) 
U N V A N 
B A Ş T A B İ P 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
P R A T İ S Y E N 
D İ Ş T A B İ B İ 
B A Ş H E M Ş İ R E 
H E M Ş İ R E 
E B E 
S . M E M U R U 
S . M E M U R U 
S . M E M U R U 
S . M E M U R U 
S . M E M U R U 
S . M E M U R U 
H A S T A N E M Ü D Ü R Ü 
Ş E F 
A M B A R M E M U R U 
A Y N I . S A Y M A N I 
M E M U R 
D A K T İ L O G R A F 
Ş O F Ö R 
V E R İ H .K . İŞLT . 
T E K N İ S Y E N 
T E K N İ S Y E N 
H İ Z M E T L İ 
A Ş Ç I 
B E K Ç İ 
D . S E R . S A Y M A N I 
M E M U R ( D ) 
D A K T I L O G R A F ( D ) . 
V E Z N E D A R ( D ) 
V E R İ H .K . İŞ (D) 

B R A N Ş 

İÇ H A S T . 
Ç O C U K H A S . 
G E N E L C E R . 
K A D I N D O G U M 
A İ L E H E K . 

L A B O R A T U A R 
A N E S T E Z İ 
R Ö N T G E N 
T O P L U M S G . 
T . S E K R E T E R 

S . T E S I S A T 
E L / E L E K T R N 

H İ Z M E T L İ ( D ) | 

S T A N D A R T 
1 
1 
1 
1 
1 
o 
A 
1 
1 

1 2 
5 
O 
S 
A 
6 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
8 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ç A L I Ş A N 
1 
0 
o 
o 
o 
1 
3 
1 
O 
4 
2 
2 
3 
O 
2 
0 
O 
1 
O 
o 
1 
1 
o 
1 
0 
o 
o 
s 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

T O K A T E R B A A D E V L E T H A S T A N E S İ (SO ya tak l ı ) 
U N V A N 
B A Ş T A B İ P 
B A Ş T A B İ B Y R D . 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
P R A T İ S Y E N 
D İ Ş T A B İ B İ 
E C Z A C I 
D İ Y E T İ S Y E N 
T . T E K N O L O G 
B A Ş H E M Ş İ R E 
H E M Ş İ R E 
H E M Ş İ R E 
H E M Ş İ R E 
E B E 
S . M E M U R U 
S . M E M U R U 
S . M E M U R U 
S . M E M U R U 
S . M E M U R U 
S . M E M U R U 
H A S T A N E M Ü D Ü R Ü 
H A S T A N E M D . Y R D 
S E F 
A M B A R M E M U R U 
A Y N I . S A Y M A N I 
M E M U R 

B R A N Ş 

İÇ H A S T . 
Ç O C U K H A S . 
E N F . H A S T . 
N Ö R O L O J İ 
G E N E L C E R . 
O R T O P E D İ 
A N E S T E Z İ 
K A D I N D O G U M 
K.B .B . 
G Ö Z H A S T . 
Ü R O L O J İ 
R A D Y O D I A G . 
B İ Y O K İ M Y A 

A N E S T E Z İ 
D I Ş T E K . 

" L A B O R A T U A R 
A N E S T E Z İ 
D İ Ş T E K . 
R Ö N T G E N 
T O P L U M S G . 
T . S E K R E T E R 

S T A N D A R T 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
B 
2 
1 
1 
1 
1 

3 5 
O 
O 
8 
a 
8 
O 
8 
5 
2 

2 

Ç A L I Ş A N 
O 

o 
3 
2 
O 
O 
2 
O 
O 
1 
2 
1 
O 
0 
O 
6 
2 
0 
0 
2 
1 

3 5 
2 
1 

1 7 
8 
2 
1 
7 
2 
O 
2 
1 
1 
1 
1 

1 3 

- 5 5 3 -
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D A K T İ L O G R A F 
Ş O F Ö R 
V E R İ H.K. İŞLT. 
T E K N İ S Y E N 
T E K N İ S Y E N 
T E K N İ S Y E N 
T E K N İ S Y E N 
T E K N İ S Y E N 
T E K N İ S Y E N 
İ M A M 
H İ Z M E T L İ 
A Ş Ç I 
T E R Z İ 
B A H Ç I V A N 
B E K Ç İ 
G A S S A L 
D . S E R . S A Y M A N I 
M E M U R ( D ) 
D A K T İ L O G R A F ( D ) 
V E Z N E D A R ( D ) 
V E R İ H .K. IŞ(D) 
H I Z M E T L İ ( D ) 

S . T E S I S A T 
E L E K T R İ K 
YAPIC IL IK 
İ N Ş A A T 
E L / E L E K T R N 
M A K I N A 

1 
4 
S 
1 
O 
O 
O 
1 
1 
O 

1 8 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

1 
4 
O 
O 
1 
2 
1 
O 
o 
1 

1 6 
O 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

° 
TOKAT NİKSAR DEVLET HASTANESİ (60 yataklı) 
U N V A N 
B A Ş T A B İ P 
B A Ş T A B İ B Y R D . 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
P R A T İ S Y E N 
D İ Ş TABİBİ 
E C Z A C I 
D İ Y E T İ S Y E N 
S . Ç A L I Ş M A C I 
T . T E K N O L O G 
B A Ş H E M Ş İ R E 
H E M Ş İ R E 
H E M Ş İ R E 
E B E 
E B E 
S . M E M U R U 
S . M E M U R U 
S . M E M U R U 
S . M E M U R U 
S . M E M U R U 
S . M K M U R U 
S . M E M U R U 
H A S T A N E M Ü D Ü R Ü 
H A S T A N E M D . Y R D 
Ş E F 
A M B A R M E M U R U 
A Y N I . S A Y M A N I 
M E M U R 
D A K T İ L O G R A F 
Ş O F Ö R 
V E R İ H .K. İŞLT. 
T E K N İ S Y E N 
T E K N İ S Y E N 
T E K N İ S Y E N 
T E K N İ S Y E N 
T E K N İ S Y E N 
T E K N İ S Y E N 
T E K N İ S Y E N 
T E K N İ S Y E N Y R D . 
İ M A M 
H İ Z M E T L İ 

B R A N Ş 

İÇ H A S T . 
Ç O C U K H A S . 
E N F . H A S T . 
N Ö R O L O J İ 
G E N E L C E R . 
O R T O P E D İ 
A N E S T E Z İ 
K A D I N D O Ğ U M 
K.B.B. 
G O Z H A S T . 
Ü R O L O J İ 
R A D Y O D I A G . 
B İ Y O K İ M Y A • 

\ \ \ A N E S T E Z İ 

A N E S T E Z İ 

Ç E V R E S G . 
L A B O R A T U A R 
A N E S T E Z İ 
R Ö N T G E N 
T O P L U M S Ğ . 
T . S E K R E T E R 

-
S T E S İ S A T 
M E T A L İŞ 
E L E K T R İ K 
Y A P I C I L I K 
E L / E L E K T R N 
M A K I N A 

S T A N D A R T 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
o 
1 
1 
6 
2 
1 
1 
O 
1 
1 

2 5 
O 
7 
O 
O 
O 
7 
6 
8 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
3 
O 
1 
o 
o 
o 
1 
1 
o 
o 

1 5 

Ç A L I Ş A N 
1 
1 
2 
O 
O 
o 
3 
1 
O 
O 
1 
1 
1 
o 
o 
r 
2 
O 
O 
1 
O 
1 

5 0 
1 

1 8 
1 
6 
1 
8 
1 
4 
1 
O 
1 
1 
1 
1 
1 
O 
O 
6 
O 
2 
O 
1 
2 
1 
O 
O 
4 
1 

1 0 

- 5 5 4 -



T.B.M.M. B:44 16 .1.2001 O 

ASCI 
T E R Z İ 
B A H Ç I V A N 
BEKÇI 
G A S S A L 
D . S E R . S A Y M A N I 
M E M U R ( D ) 
D A K T İ L O G R A F ( D ) 
V E Z N E D A R ( D ) 
V E R İ H.K. IS(D) 
H I Z M E T L I ( D ) 

2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

2 
O 
O 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

T O K A T P A Z A R D E V L E T H A S T A N E S İ ( 2 5 
U N V A N 
B A Ş T A B İ P 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
P R A T I S Y E N 
D İ Ş T A B İ B İ 
B A Ş H E M Ş İ R E 
H E M Ş İ R E 
E B E 
S . M E M U R U 
S . M E M U R U 
S . M E M U R U 
S-AAEMAJR.U 
S . M E M U R U 
S . M E M U R U 
H A S T A N E M U D U R Ü 
Ş E F 
A M B A R M E M U R U 
A Y N İ . S A Y M A N I 
M E M U R 
D A K T İ L O G R A F 
Ş O F Ö R 
V E R İ H .K . İŞLT . 
T E K N İ S Y E N 
T E K N İ S Y E N 
H İ Z M E T L İ 
A Ş Ç I 
B E K Ç İ 
D . S E R . S A Y M A N I 
MEMİUR<Q^ 
D A K T İ L O G R A F ( D ) 
V E Z N E D A R ( D ) 
V E R İ H .K . IŞ (D) 
H İ Z M E T L İ ( D ) 

B R A N Ş 
İÇ H A S T . 
Ç O C U K H A S . 
G E N E L C E R . 
K A D I N D O G U M 
A İ L E H E K . 

L A B O R A T U A R 
A N E S T E Z İ 
R Ö N T G E N 
T O P L U M l S O . 
T . S E K R E T E R 

S . T E S I S A T 
E L / E L E K T R N 

y a t a k l ı ) 
S T A N D A R T 

1 
1 
1 
1 
1 
o 
A 
1 
1 

1 2 
5 
O 
5 
4 
G 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
8 
2 
1 
1 

^ 1 
1 
1 
1 

Ç A L I Ş A N 
O 
O 
o 
o 
o 
1 
3 
0 
O 
2 
S 
4 
O 
O 

^ O 
O 
1 
O 
O 
1 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
3 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

TOKAT REŞADİYE DEVLET HASTANESİ (SO yataklı) 
U N V A N 
B A Ş T A B İ P 
B A Ş T A B İ B Y R D . 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
UZMAvU 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
U Z M A N 
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20.- .- Bursa Milletvekili Ertugrul Yalçınbayır'm.bakanlıguı Biyolojik Kontrol ve Aşı 
Serum ve Biyolojik Ünite Üretim Merkezi Serum Purikasyon Merkezi İnşaatı projesine ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un cevabı (7/3149) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle 
aşağıdaki sorulan arzederim.! &/-472000 

Bursa Milletvekili 

SORULAR ; 

Refik Saydam Hıf.Merk. Başkanlığı ile ilgili sağlık sektörü projelerinden 1995 
dan beri gündemde olan 951000170 sayılı Biyolojik Kont:veAşı Serum ve 
Biyolojik Ünite Üretim Mrk.erum Purikasyon merk .inş. 

Projesi ile ilgili olarak: 

1. Projeye bugüne kadar harcanan miktar ne kadardır? Projenin fiziki ve 
nakdi gerçekleşme oranı nedir? 

2. Projenin gecikme nedeni ve gecikmenin maliyete etkisi nedir? 
3. Projenin sağlık sektörüne önemli etkisi dikkate alınarak öncelikle 

bitirilmesi hususunda irade var mıdır? Proje ne zaman bitirilecektir? 
4. Projenin ekonomiye katkıları kısaca nedir? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama vo Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B 1 0 0 A P K 0 0 0 0 0 0 0 / f L 2 L . . . 
Konu : Yazılı Soru Önergesi < » O C A K 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

llgi:14 ARALIK 2000 tarih ve A.01.0.GNS.010.00.02-8180 sayılı yazıları 

Bursa Milletvekili Sayın Ertugrul YALÇINBAYIR tarafmdarv,- BiyolOjîrTlCpn'trol 
Aşı-Serum ve Biyolojik Ürünler Üretim Merkezi serum Purikasyon Merkezî '--inşaatına-
ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Arz ederim. '' 

Doç. Dr. Osman DURMUŞ; 
Bakan 
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Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR tarafından "Biyolojik 
Kontrol ve Aşı Serum ve Biyolojik Ünite Üretim Merkezi Serum Purikasyon Merkezi 
inşaatına" ilişkin olarak verilen soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR 

1. Projeye bugüne kadar harcanan miktar ne kadardır? Projenin fiziki ve nakdi 
- gerçekleşme oranı nedir? 

2. Projenin gecikme nedeni ve gecikmenin maliyete etkisi nedir? 
3. Projenin sağlık sektörüne önemli etkisi dikkate alınarak öncelikle bitirilmesi 

hususunda irade var mıdır? Proje ne zaman bitirilecektir? 
4. Proj enin ekonomiye katkıları kısaca nedir? 

CEVAPLAR 

1. 951000170 sayılı Biyolojik Kontrol ve Aşı-Serum ve Biyolojik ürünler Üretim 
Merkezi Projesi için Etüd-Proje ihalesi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
tarafından 28.07.1998 tarihinde yapılmış (61.447.526.572 TL.ihale bedeli) ve 
bu çalışmalar için bugüne kadar 8.44.858.000 TL. ( ihale yılı birim 
fiyatlarıyla) harcanmıştır. Şu anda 1/100 ölçekli projeler Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığında tasdik aşamasındadır. 

2. Proje, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafindan takip edilmekte olup, 2001 yılı 
ilk yansında bitirilerek, inşaat ihalesinin yapılabileceği bildirilmiştir. 

Proje, ülkemiz için stratejik maddelerden oluşan aşıların yurdumuzda 
üretilmesi ve yurtdışından aşı ithali bağımlılığından kurtulmak için öncelikli 
olarak gerçekleştirilecektir. Bu konuda idari, siyasi ve mali idare mevcut olup, 
gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Projenin inşaat ihalesinden sonra 4 yıl 
içinde bitirilmesi planlanmaktadır. 

Projenin gerçekleşmesi, her yıl alımı için yurtdışına döviz ödenen ve temininde 
zaman zaman güçlüklerle karşılaşılan aşıların, ülke ekonomisine verdiği yükten 
kurtulunmasını sağlayacaktır. Mevcut proje (Bakteri Aşıları Üretim Projesi) ve 
yatırım programında bulunan Viral Aşılar Üretim Projesi ile her yıl yurtdışına 
ödenen 20 milyon doların üzerindeki döviz harcamalarından kurtulunacağı 
gibi, aşıların yurtdışına satışı ve döviz sağlanması da mümkün olacaktır. 

:©: 
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DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 

1. - Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye 
bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde bir
leşimin başında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, sunuşlar ve işaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin hergün yapılması önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 15.6.1999 tarihli 15 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
16.1.2001 Salı 
Saat: 14.00 
17.1.2001 Çarşamba 
Saat: 14.00 

* Adalet Komisyonu 
17.1.2001 Çarşamba 
Saat: 10.00 
18.1.2001 Perşembe 
Saat: 10.00 

* Dışişleri Komisyonu 
18.1.2001 Perşembe 
Saat: 10.00 

* Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu 
18.1.2001 Perşembe 
Saat: 10.00 

* Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler, Komisyonu 
18.1,2001 Perşembe 
Saat: 10.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
44 ÜNCÜ BİRLEŞİM 16 . 1. 2001 SALI Saat: 15.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. - Balıkesir Milletvikili İlyas Yılmazyıldız'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik 
Yapılması, Balıkesir Üniversitesi Bünyesinde Tıp, Eczacılık, Dişçilik, Güzel Sanatlar, Savaştepe 
Eğitim, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültelerinin Kurulması Hakkında KanunTeklifınin (2/313), 
İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme alınmasına ilişkin önergesi 

2. —• Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 
Küçük Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borç Faizlerinin Bir 
Bölümünün Affı, İcra Takip İşlemlerinin Durdurulması ve Yeni Bir Ödeme Planına Bağlanmasına 
Dair Kanun Teklifinin (2/468), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme alınmasına 
ilişkin önergesi 

3. - Çankırı Milletvekili İrfan Keleş'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 
(2/446), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme alınmasına ilişkin önergesi 

2 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 - SEÇİM 

4-OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5-MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 
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6. - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. - Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, SSK'nın bugünkü durumunun 
araştırılarak yeniden yapılandırılması için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 
98 inci, îçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/11) (*') 

2. - Konya Milletvekili Veysel Candan ve 23 arkadaşının, Emekli Sandığı'mn sorunlarının 
araştırılarak yeniden yapılandırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/12) 

3. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımızın 
daha etkin kullanımını sağlamak ve komşu ülkelerle olan su sorununa çözüm bulmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, îçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
il işkin önergesi (10/13) 

4. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, işsizlik ve yoksulluk sorununun 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

5. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, köylerin sorunlarının araştırılarak köy 
kalkınması ile ilgili alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına İlişkin önergesi (10/16) 

6. - Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu ve 36 arkadaşının, telefonların yasa dışı olarak 
dinlendiği iddialarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/17) 

7. - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak ve 23 arkadaşının, bazı basın kuruluşlarının kamu 
imkânlanndan baskı kurmak suretiyle yararlandıklan iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

8. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 43 arkadaşının, THK yönetimi hakkındaki iddialan 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

9. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 21 arkadaşının, erozyonun nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

10. - Sivas Milletvekili Musa Demirci ve 35 arkadaşının, hayvancılık sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

11. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik ve 19 arkadaşının, tanm sektörünün sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

12. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, yerel basının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

13. - İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve 24 arkadaşının, Ege kıyılanndaki balık çiftliklerinin 
neden olduğu zararların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/25) 

14. - Konya Milletvekili Remzi Çetin ve 23 arkadaşının, ilköğretim okullarının içinde bulunduğu 
sorunlann araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

15. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik ve 23 arkadaşının, Uluslararası Çok Taraflı Yatınm 
Anlaşması (MAI)'nın ülkemiz açısından doğabilecek etkilerini araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

16. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 23 arkadaşının, ülkemizde yaşanan ekonomik 
krizin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

17. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, üniversite kurulacak illerin tespiti 
ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) 

(*) Hükümet bulunamadığından görüşmeleri bir defaya mahsus ertelenmiştir. 
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6. - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

18. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, Erzincan İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/32) 

19. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 arkadaşının, üniversite kurulacak illerde 
aranacak kriterler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 

20. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 27 arkadaşının, bankacılık sektörünün sorunlarının ve 
devlete devredilen bankaların batış nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

21. - İzmir Milletvekili B. Suat Çağlayan ve 26 arkadaşının, Dünya Bankası tarafından 
desteklenen Birinci Sağlık Projesi ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

22. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 21 arkadaşının, teröre destek veren ülkeler ve bu 
ülkelerdeki kuruluşlar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

23. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 21 arkadaşının, göç olayının nedenlerinin ve 
göçten kaynaklanan sorunlann araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/36) 

24. - Amasya Milletvekili Akif Gülle ve 21 arkadaşının, Amasya İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunları İle özellikle Amasya'nın kamu yatırımları, özel sektörü teşvik edici tedbirler 
ve kamu hizmetleri yönünden ihmal edilmesinin ortaya çıkardığı sorunlann araştırılarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

25. - Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener ve 20 arkadaşının, Sivas ilinin sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

26. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 21 arkadaşının, gençliğin sorunları ve uygulanan 
politikalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

27. - Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 20 arkadaşının, Doğu Anadolu'nun bölgesel 
kalkınması ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

28. - İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 50 arkadaşının, Türkiye'nin bilgi ve bilgi teknolojisi 
kaynaklarının etkin kullanımı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

29. - Adana Milletvekili Yakup Budak ve 21 arkadaşının, Adana İlinin sınai, tarımsal, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/41) 

30. - Çankırı Milletvekili Hüseyin Karagöz ve 21 arkadaşının, Çankırı İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/42) 

31. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız ve 24 arkadaşının, zeytin ve zeytinyağı 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/43) 

32. - Konya Milletvekili Remzi Çetin ve 31 arkadaşının, MGK için hazırlandığı iddia edilen bir. 
rapor konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

33. - Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener ve 34 arkadaşının, bazı gizli bilgi ve belgelerin bazı aracı 
kuruluşlara sızdırılarak borsada haksız kazanç sağlandığı iddialarının araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 
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6. - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

34. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 20 arkadaşının, Elazığ İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

35. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 19 arkadaşının, ulusal kemik iliği bankası 
kurulması amacıyla Dr. Oktar Babuna tarafından başlatılan kampanya hakkındaki iddiaları araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

36. - Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 21 arkadaşının, tekstil ve konfeksiyon 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/48) 

37. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın ve 23 arkadaşının, İstanbul TEM otoyolunun Çamlıca 
ve Mahmutbey gişelerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

38. - Çanakkale Milletvekili Sadık Kırbaş ve 23 arkadaşının, kamu harcamaları üzerindeki 
parlamenter denetimin etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/51) 

39. - Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 20 arkadaşının, sermaye piyasasının ve borsalarla 
ilgili olarak ortaya atılan iddiaların ve sorunlann araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

40. - Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, özelleştirmelerle ilgili olarak ortaya 
atılan iddiaların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

41. - Tokat Milletvekili M.Ergün Dağcıoğlu ve 19 arkadaşının, Tokat İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/54) 

42. - Adana Milletvekili Yakup Budak ve 21 arkadaşının, Türk aile yapısının korunması ve 
güçlendirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

43. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 25 arkadaşının, kültür politikalarının incelenmesi 
ve millî bir kültür politikası oluşturulması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/56) 

44. - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve 41 arkadaşının, Türk çaycılığının ve çay 
üreticilerinin sorunlarının ve çözüm yollannın tespiti amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

45. - Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar ve 29 arkadaşının, GAP'ın bir an önce bitirilmesi için 
gerekli önceliklerin tespiti, projenin yavaş ilerlemesinin altında yatan sebeplerin belirlenmesi ile kalıcı 
çözümlerin üretilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

46. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, 903 sayılı Kanuna göre kurulan 
resmî vakıflarla ilgili yolsuzluk ve şikâyet iddiaları ile bu vakıflann gelirlerinin nerelerde kullanıldığının 
tespiti ve faaliyetleri ile ilgili alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

47. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 27 arkadaşının, meslek liselerinin eğitimdeki yeri, 
günümüzdeki durumu ve öğrencilerinin karşılaştıkları sorunlann değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/61) 

48. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 21 arkadaşının, Kırıkkale İlinin, uygulanan 
politikalar sonucu karşılaştığı sınai, tarımsal ve ekonomik alanlardaki sorunlarının tespiti ve çözüm 
yollannın belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 
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49. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol ve 19 arkadaşının, Şanlıurfa İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

50. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 22 arkadaşının, Türkçenin korunması, 
kullanılması ve bu alandaki eksikliklerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

51. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 26 arkadaşının, sınır ticaretinin ekonomik boyutları 
ile yerli üretime etkisinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/65) 

52. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 20 arkadaşının, ülkemizde meydana gelen deprem 
felaketi konusunda alınması gereken kalıcı önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

53. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, yangınlann zararlarını en aza indirmek 
için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

54. - İzmir Milletvekili B. Suat Çağlayan ve 26 arkadaşının, pratisyen hekimlerin sorunlarının 
araştırılarak ülke sağlığı açısından alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/75) 

55. - Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey ve 28 arkadaşının, Dicle Nehrine petrol atığı 
bırakıldığı iddialarının araştırılarak alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/76) 

56. - Erzincan Milletvekili Mihrali Aksu ve 55 arkadaşının, üniversite kurulacak illerde aranacak 
kıstasların belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

57. - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve 26 arkadaşının, cezaevlerinde meydana gelen 
olaylann ve sorumlularının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/78) 

58. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız ve 32 arkadaşının, Anadolu basınının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

59. - Balıkesir Milletvekili tlyas Yılmazyıldız ve 32 arkadaşının, Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün modernize edilerek daha etkin ve verimli hizmet verebilmesi için alınması gereken 
önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

60. - Trabzon Milletvekili Nail Çelebi ve 23 arkadaşının, Trabzon İlinin ekonomik, sosyal ve 
kültürel sorunlarının araştırılarak kamu hizmetlerinden daha fazla yararlandınlması için alınması 
gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

61. - Batman Milletvekili Burhan İsen ve 27 arkadaşının, POAŞ'ın özelleştirilme ihalesiyle ilgili 
olarak ortaya atılan iddiaların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 İnci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/82) 

62. - Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 28 arkadaşının, tanm sektörünün ve çiftçilerin içinde 
bulunduğu sorunlann araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/83) 

63. - Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 27 arkadaşının, Türkmenistan doğalgazının Türkiye 
içi dağıtımıyla ilgili Mavi Akıntı Projesi hakkında ileri sürülen iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/84) 

_ 7 _ 



6. - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

64. - Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 23 arkadaşının, Ankara'nın ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak örnek bir başkent olmasını sağlamak için alınması gereken 
önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

65. - Adıyaman Milletvekili Mehmet özyol ve 20 arkadaşının, Adıyaman İlinin sosyal, kültürel 
ve ekonomik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/87) 

66. - Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 24 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğuda bazı 
illerde uygulanan olağanüstü halin kaldırılarak ekonomik kalkınmayı sağlayacak kalıcı önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

67. - Fazilet Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bülent Arınç'ın, 
Ahmet Taner Kışlalı cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

68. - Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın ve 29 arkadaşının, Siirt İlinin ekonomik ve sosyal 
yönden kalkınmasını engelleyen nedenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

69. - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz ve 22 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinin ekonomik kalkınmasını sağlayacak önlemlerin araştınlması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/93) 

70. - Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu ve 25 arkadaşının, Bayburt İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlannın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/94) 

71. - Edirne Milletvekili Şadan Şimşek ve 21 arkadaşının, Edirne İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/95) 

72. - Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 27 arkadaşının, sokak çocuklarının sorunlarının 
saptanarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

73. - İzmir Milletvekili B. Suat Çağlayan ve 21 arkadaşının, tütün mamullerinin insan sağlığı 
üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik kamusal tedbirlerin araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/97) 

74. - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz ve 22 arkadaşının, öğretmenliğin yeniden 
saygınlık kazanması ve özlük haklannm iyileştirilmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/98) 

75. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu ve 27 arkadaşının, Bursa'nın Büyükorhan, 
Harmancık, Orhaneli ve Keleş İlçelerinin ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlannın araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

76. - Ankara Milletvekili Mehmet Arslan ve 29 arkadaşının, İç Anadolu Bölgesinin modern bir 
yapıya kavuşturulması ve ekonomik kalkınmasının sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

77. - İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 22 arkadaşının, enerji sorununa çözüm bulunması için 
alınması gereken önlemlerin araştırılarak yeni bir enerji politikası belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/101) 
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6. - GENEL GÖRÜŞMEYE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

78. - Van Milletvekili Hüseyin Çelik ve 27 arkadaşının, Van İlinin ekonomik, sosyal, kültürel ve 
kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

79. - Kayseri Milletvekili Hasan Basri Üstünbaş ve 35 arkadaşının, Kayseri İlinin ekonomik, 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/103) 

80. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 31 arkadaşının, vakıf müesseseleri konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/104) 

81. - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz ve 23 arkadaşının, antepfıstığı üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

82. - Hatay Milletvekili Metin Kalkan ve 20 arkadaşının, muhtarlann 2000'li yıllardaki 
işlevlerinin incelenerek, sorunlarına çözüm bulunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

83. - Hatay Milletvekili Metin Kalkan ve 21 arkadaşının, demiryolu ulaşımındaki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

84. - Hatay Milletvekili Metin Kalkan ve 19 arkadaşının, Hatay İlinin sorunlarının araştırılarak 
çözüm yollannın belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/108) 

85. - Fazilet Partisi adına Fazilet Partisi Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdüllatif 
Şener'in, Çeçenistan sorununa yönelik izlenen dış politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

86. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 21 arkadaşının, Mafya-Siyaset-Para ilişkileri 
konusundaki iddiaların araştınlması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

87. - Malatya Milletvekili Namık Hakan Durhan ve 38 arkadaşının, Malatya-Kayseri yolu 
üzerinde bulunan tütün deposunda meydana gelen yangın konusunda Anayasanın 98 incî, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11l) 

88. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel ve 48 arkadaşının, 1992 yılında hizmete giren Galata 
Köprüsünün açılamamasından kaynaklanan sorunlann araştınlması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

89. - İstanbul Milletvekili Ali Coşkun ve 19 arkadaşının, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının 
güvenliği ve deniz kirliliğinin yarattığı çevre sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

90. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve 20 arkadaşının, ücretlilerin durumunun araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

91. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy ve 20 arkadaşının, jeotermal enerji kaynaklarının 
değerlendirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

92. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 26 arkadaşının, KOBİ'lerin sorunlarının araştırılarak 
çözüm yollannın belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) 

93. - Fazilet Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman, Manisa Mil
letvekili Bülent Annç ve 29 arkadaşının, terör olayları ve Hizbullah terör örgütü konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/117) 

94. - Adana Milletvekili Yakup Budak ve 20 arkadaşının, asgari ücretle çalışanların durumlarının 
araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/118) 
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6. - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

95. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 25 arkadaşının, kesintisiz zorunlu eğitimin 
etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

96. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 31 arkadaşının, SİT alanı uygulaması konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/120) 

97. - Niğde Milletvekili Doğan Baran ve 24 arkadaşının, patates üretimi konusundaki sorunlann 
araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121) 

98. - Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu ve 21 arkadaşının, Giresun'un ekonomik bakımdan 
geri kalmışlığının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/122) 

99. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın ve 29 arkadaşının, Yazıcılar Holding'in hisselerinin 
halka arzı ile ilgili ortaya atılan iddiaların araştmlması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

100. - Bitlis Milletvekili İbrahim Halil Oral ve 67 arkadaşının, Bitlis-Ahlat İlçesinin tarihi, kültürel 
ve turistik değerlerinin araştırılarak ekonomik ve sosyal yönden kalkınması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

101. - Afyon Milletvekili Müjdat Kayayerli ve 47 arkadaşının, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile 
ilişkilerinin incelenerek, AB üyesi ve aday ülkelerdeki Türklerin sosyal, ekonomik, kültürel ve eğitsel 
sorunlarının araştırılması ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/125) 

102. - İstanbul Milletvekili Cahit Savaş Yazıcı ve 20 arkadaşının, İstanbul'un ulaşım sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

103. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 25 arkadaşının, kamu çalışanlan ve özellikle teknik 
personel arasındaki ücret eşitsizliği konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

104. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız ve 28 arkadaşının, esnaf ve sanatkârlar ile KOBİ* 
lerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129) 

105. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu ve 21 arkadaşının, Diyarbakır İlinin nüfus 
artışı ve göç sonucu oluşan sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/130) 

106. - Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen ve 21 arkadaşının, Balıkesir İlinin tarımsal, 
ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlannın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

107. - Aksaray Milletvekili Murat Akın ve 19 arkadaşının, özel bir firmanın Aksaray İlinde 
kurmayı planladığı şeker fabrikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/134) 

108. - Mardin Milletvekili Metin Musaoğlu ve 19 arkadaşının, Mardin İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/135) 

109. - Konya Milletvekili Veysel Candan ve 21 arkadaşının, belediyelerin kaynak sorunları ve 
denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

110. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp ve 21 arkadaşının, emeklilerin sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 
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6. - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

111.- Fazilet Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, 
zorunlu tasarruf kesintileri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

112. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik ve 46 arkadaşının, Ankara İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/138). 

113. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp ve 23 arkadaşının, memurların ekonomik durumlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

114. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp ve 21 arkadaşının, çiftçilerin ekonomik sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

115. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 32 arkadaşının, Karadeniz'deki kirliliğin tüm 
boyutlanyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

116. -Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 36 arkadaşının, kamudaki taşıt alımı ve 
kullanımına yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/143) 

117. -Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 37 arkadaşının, kamudaki bina, konut ve 
tesis harcamalarına yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/144) 

118. - Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 36 arkadaşının, kamu harcamaları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 

119. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel ve 24 arkadaşının, İstanbul'daki kaçak yapılaşma ve 
derelerin ıslahı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

120. -Çanakkale Milletvekili SadıkKırbaş ve23 arkadaşının, ekonomidekikayıtdışılığıntüm 
boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

121. - Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, 
Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve İçel Milletvekili Turhan Güven'in, ilköğretimde yaşanan 
sorunlann araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/148) 

122. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 25 arkadaşının, enerji sıkıntısının nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) 

123. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 22 arkadaşının, Amerika'da kızılderililere ve 
zencilere karşı uygulanan soykırım iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150) 

124. - Malatya Milletvekili Miraç Akdoğan ve 22 arkadaşının, Malatya İlindeki kayısı üretiminin 
ve üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/151) 

125. - İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 20 arkadaşının, İzmir İlinin kentsel somnlarına çözüm 
bulunabilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve Seferihisar Yat Limanının sit alanı içine 
alınması ile viyadük inşaatlarının durdurulmasının nedenlerinin araştmlması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/152) 

126. - Sivas Milletvekili Musa Demirci ve 20 arkadaşının, yurtdışında eğitim görenlerin 
diplomalarının denkliği konusunda çıkan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/153) 
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6. - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPİLMASİNA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

127. - DYP Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Aydın Milletvekili Ali Rıza 
Gönül ve İçel Milletvekili Turhan Güven ile 19 arkadaşının, bankacılık sektöründe yaşanan sorunların 
ve Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankalar hakkında ileri sürülen iddiaların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca birMeclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) 

128. - Çankırı Milletvekili Hüseyin Karagöz ve 22 arkadaşının, ülkemizdeki tuz kaynaklarının 
araştırılarak tuz üretim kapasitesinin artırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/155) 

129. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay ve 20 arkadaşının, Batman İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/156) 

130. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay ve 20 arkadaşının, Mardin İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/157) 

131. - İstanbul Milletvekili Cahit Savaş Yazıcı ve 20 arkadaşının, Boğazlardaki deniz trafiğinin 
yarattığı tehlikelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/158) 

132. - Fazilet Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekilleri Kahramanmaraş Milletvekili Avni 
Doğan, Manisa Milletvekili Bülent Annç ve Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu'nun, sözde Ermeni 
soykınmı iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159) 

133. - Samsun Milletvekili Kemal Kabataş ve 20 arkadaşının, kamuda çalışan memur ve işçilerle 
emeklilerin özlük haklan konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/160) 

134. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 20 arkadaşının, iklim değişikliklerinin 
sebepleri ve sonuçları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) 

135. - Konya Milletvekili Veysel Candan ve 21 arkadaşının, yolsuzluk ve usulsüzlük olaylarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/162) 

136. - Fazilet Partisi Grubu Adına, Grup Başkanvekilleri Kahramanmaraş Milletvekili Avni 
Doğan ve Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu'nun, sekiz yıllık zorunlu kesintisiz temel eğitim 
uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

137. - Ağrı Milletvekili Nidai Seven ve 31 arkadaşının, Ağrı ilinin ekonomik, sosyal, kültürel ve 
kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 

138. - F.P. Grubu adına Grup Başkanvekilleri Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan, Çorum 
Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve Manisa Milletvekili Bülent Arınç'ın, özürlülerin sorunları konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/16) 
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7. - SÖZLÜ SORULAR 

1 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, özel fınans kurumlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/508) (28) 

2 . - Eskişehir Milletvekili Mehmet Mail Büyükerman'm, bir sendika başkanının Cumhurbaş
kanı hakkında yaptığı konuşmaya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/512) (1) 

3 . - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Birecik Devlet Hastanesinin uzman 
doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) (1) 

4 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul Boğazındaki köprülere ilişkin Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/515) (1) 

5 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan İlindeki camilere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/524) (l) 

6 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan İlindeki kooperatiflere ve toplu konut 
kredisi taleplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1) 

7 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan İlindeki hastanelerin önanmı için 
ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) (1) 

8 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan İlinde yürütülen projelere ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/527) (1) 

9 . - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, şeker sanayiinde çalışan geçici işçilere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/531) (1) 

10 . - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Şanlıurfa İlindeki demiryolu projesine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) (1) 

11 . - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Ankara İlindeki imam ve müezzin sayısına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/535) (1) 

12 . - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Devlet Memurluğu Sınavı yapılmadan önce açılan 
sınavları kazananların durumuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/537) (1) 

13 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, tarım sektörünün sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/544) (1) 

14 . - İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin tıbbî cihaz 
ve sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) (1) 

15 . - Konya Milletvekili Özkan öksüz'ün, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 
tarafından bir camiye düzenlenen operasyona ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) (1) 

16 . - İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, hava meydanlarındaki ticarî işletmelere ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/554) 

17 . - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Birecik İlçesine Bağ-Kur irtibat bürosu açılıp 
açılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi(6/555) 

18 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, kurumlararası nakilleri izne bağlayan genelgeye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/557) 

19 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Yargıtay üyeleri ile Başsavcı hakkında tazminat 
davası açılıp açılamayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/558) 

20 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Hizbullah örgütünün sorgu kasetlerindeki 
konuşmaların basında yer almasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/560) 

21 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Kovancılar'a askerlik şubesi açılmasına 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/564) 

22 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakoçan-Sarıcan baraj projesine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/565) 

23 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan Küçük Sanayi Sitesi 
inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

24 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Kovancılar Küçük Sanayi Sitesi 
inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

25 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Kovancılar İlçesi Devlet Hastanesine 
uzman doktor atanıp atanmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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7. - SOZLU SORULAR 

26 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Kültür Merkezi inşaatına ilişkin Kültür 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/574) 

27 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Keban imam Hatip Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/575) 

28 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Sivrice öğrenci pansiyonuna ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

29 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Kovancılar İlçesindeki öğrenci 
pansiyonuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

30 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan ilçesi vakıf öğrenci yurduna 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

31 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Palu-Gökdere Beldesinin ulaşımına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/580) 

32 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan - Karacan Köyüne telefon 
bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/582) 

33 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan ilçesine bağlı bazı köy 
yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/583) 

34 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan İlçesi Yeşilbelen Köyünün 
yol ve içme suyu sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/584) 

35 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan İlçesi Sarıbaşak Köyü 
İlköğretim Okuluna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/585) 

36 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan İlçesi Kocadayı ve Keklik 
köylerinin ilköğretim okullarının ne zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/586) 

37 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan İlçesi Kuşbayırı Köyünün 
içme suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 

38 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İline bağlı bazı köylerin yol sorununa 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) 

39 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İline bağlı bazı köylerin yollarına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/589) 

40 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İli köylerinin içme suyu sorununa ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/590) 

41 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İli Karakocan ilçesine bağlı Bulgurcuk, 
Güllüce ve Demirdelen köylerinin yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

42 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan ilçesine bağlı bazı köylerin 
yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) 

43 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Kovancılar - Okçular yoluna ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) 

44 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Kovancılar - Karasungur ve Mirahmet 
köylerinin yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/594) 

45 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karaçor grup yoluna ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/595) 

46 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ'da yapımı devam eden kapalı yüzme 
havuzunun ödenek ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/596) 

47 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan - Bulgurcuk Köyünün içme 
suyu projesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

48 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan - Çelebi Köyünün içme suyu 
ve yol sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 

49 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan - Çıtak Köyü Okulunun ne 
zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/599) 

50 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan - Çıtak Köyü yoluna ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

51 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan - Demirtaş Köyü yoluna 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) 

52 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan - Demirtaş Köyünün imam 
ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/602) 
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53 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki belediyelere yapılan yardımlara 

ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 
54 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Bağ-Kur emeklilerinden kesilen prime ilişkin 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 
55 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Sarıcan Beldesinin sağlık personeli 

ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/606) 
56 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan- Başyurt Köyünün yoluna 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 
57 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, MTA'nın Elazığ İlinde yaptığı çalışmalara 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/608) 
58 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Bingöl karayoluna ilişkin Bayındırlık ve 

İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 
59 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan-Sancan Beldesinin ve 

köylerinin öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/610) 
60 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Güney Çevre Yolu'na ilişkin Bayındırlık 

ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) 
61 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine bağlı bazı köylerin 

spor sahası ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 
62 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine bağlı bazı köylerin 

kapalı bulunan okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/613) 
63 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine bağlı bazı köylerin 

telefon sorununa ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/614) 
64 . . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesi Karapınar Köyünün 

okul ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 
65 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesi Gündeğdi Köyünün 

sulama göleti ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 
66 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine bağlı bazı köylerin 

kanalizasyon sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 
67 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine bağlı bazı köylerin 

içme sularına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 
68 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesi Devlet Hastanesinin 

uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/619) 
69 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesi Altınoluk İlköğretim 

Okulu ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 
70 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesi Başyurt Köyünde 

bulunan hazine arazilerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/621) 
71 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine bağlı bazı köylerin 

sulama kanaleti ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 
72 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesi Kalkankaya Köyüne 

sulama göleti yapılıp yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/623) 
73 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine bağlı bazı köylerin 

imam ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/624) 
74 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Arıcak-Kaş Köyü sulama projesine 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/625) 
75 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Keban İlçesine bağlı bazı köylerin içme 

sularına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) 
76 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Keban İlçesine bağlı bazı köylerin 

kanalizasyon sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 
77 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Keban İlçesine bağlı bazı köylerin grup 

yoluna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/628) 
78 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Keban İlçesine bağlı bazı köylerin 

sulama kanalı ve içme suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/629) 
79 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlinde temel eğitim okulu yapılıp 

yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/630) 
80 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlinde hayvancılık ve tarım alanında 

uygulanan projelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/631) 
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81 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, DSt Bölge Müdürlüğünün Elazığ ve 

ilçelerindeki yatırım projelerine İlişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/632) 

82 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünün Elazığ 
İlindeki yatırım projelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

83 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karayolları Bölge Müdürlüğünün Elazığ 
İlindeki çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/634) 

84 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlinde uyguladığı projelere ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/635) 

85 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlinde uyguladığı projelere ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/636) 

86' . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlindeki tarihi eserlere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 

87 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Harput'taki eski eserlerin onarımı ile ilgili 
projelere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) 

88 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün Elazığ 
İlinde uyguladığı projelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/639) 

89 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, İller Bankasının Elazığ'da yapacağı işlere ve 
ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

90 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Keban Baraj Gölü çevresinin ağaçlandırılmasına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/642) 

91 . -Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havaalanına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) 

92 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, TCDD Genel Müdürlüğünün Elazığ İlinde 
uyguladığı projelere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

93 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ ve ilçelerinde uyguladığı projelere ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/645) 

94 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Tekel Genel Müdürlüğünün Elazığ ve 
ilçelerinde uyguladığı projelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) 

95 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ ve ilçelerinde uyguladığı projelere ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/647) 

96 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan-Palu-Arıcak ilçelerinde 
boşalan köylere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 

97 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ ve ilçelerinde uyguladığı projelere ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

98 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Orman Bölge Müdürlüğünün Elazığ ve 
ilçelerindeki çalışmalarına ve ödenek miktarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 

99 . - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, İç Anadolu Bölgesinin ulaşımına ve Ankara-Gölbaşı-
Şereflikoçhisar-Aksaray-Ulukışla arasında bir demiryolu bağlantısı kurulup kurulmayacağına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/652) 

100 . - Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın, elektrik iletişim hatlarındaki enerji kayıplarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/653) 

101 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Bafra Hıdırellez Köyünde yaşanan heyelan 
tehlikesine ve köylere yapılan afet yardımlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/655) 

102 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Rusya'dan helikopter alınacağı yolunda basında 
çıkan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/658) 

103 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, "Basında Bugün" adlı bültenin içeriğine ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/659) 

104 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi için verilen ilan ve 
reklamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/661) 

105 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, DMS sonucuna göre yapılacak atamalara ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/662) 

106 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, POAŞ ihalesiyle ilgili iddialara ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 
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107 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa-Gemlik-Kurşunlu Beldesinin sahil yoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/665) 

108 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, THK tarafından Samsun İlinde toplanan kurban 
derilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/667) 

109 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, Ladik Derinöz Barajı projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/669) 

110 . - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Şırnak, Cizre ve Silopi sanayi siteleri 
projelerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) 

111 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, TÜPRAŞ'm özel bankalardaki hesaplarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/672) 

112 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, MİT ajanı olduğu iddia edilen bir basın 
mensubuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/673) 

113 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, memurlara yapılan çocuk yardımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/674) 

114 . - Nevşehir Milletvekili Mükremin Taşkın'm, Galatasaray-Leeds maçı öncesi meydana gelen 
olaylara ve sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/675) 

1 1 5 . - İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, Göztepe-Erzurumspor maçında güvenlik görevlilerinin 
sergilediği tutuma ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/676) 

116 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, Batman-Sason karayoluna ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 

117 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, Batman Adliye Binası inşaatına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

118 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, meslek liselerinden liselere geçişin 
engellendiği iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

119 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, Batman ilinde yapımı devam eden bazı 
hastanelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/680) 

120 . - Nevşehir Milletvekili Mükremin Taşkın'ın, DSİ tarafından Nevşehir'de yürütülen yatırım 
projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/681) 

121 . - Nevşehir Milletvekili Mükremin Taşkın'm, Nevşehir'deki Tekel İçki Fabrikasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) 

122 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Halkalı SSK Hastanesi inşaatına ve Küçükçekmece 
SSK Dispanserine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) 

123 . - Van Milletvekili Hüseyin Çelik'in, Türkiye-İran geçiş yollarındaki bazı uygulamalara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/684) 

124 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, daha önceki hükümetler döneminde yapılan cep 
telefonu ihalelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

125 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, Samsun-Çarşamba jandarma birliklerince ve 
polis tarafından bir kişiye işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/686) 

126 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, Bafra Kaymakamlığınca hazırlanan bir kitaba 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/687) 

127 . - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Avrupa Birliği çevre mevzuatına uyum 
konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

128 . - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Şanlıurfa'da serbest bölge kurulması için 
yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/690) 

129 . - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Şanlıurfa ve Gaziantep illeri arasındaki 
otoyol çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

130 . - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Şanlıurfa İlindeki mayınlı tanm arazilerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/692) 

131 . - Van Milletvekili Fetullah Gültepe'nin, Türk Telekom'a alınan geçici işçilere ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) 

132 . - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, tarımsal girdi fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/695) 
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133 . - İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, İzmir çevre yolu ve Aydın otoyolu kamulaştırma 
bedellerinin ödenmediği iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/696) 

134 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan-Kemah-Muratboynu Köyünün bazı 
sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/697) 

135 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan-Kemah-Eriç Köyü içme suyu 
şebekesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/698) 

136 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan'ın bazı köylerinin yol ve içme suyu 
sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

137 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan-Kemah-Dedeoğlu Köyü sulama 
göletine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/700) 

138 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Hicaz Demiryolu Projesi ve Hac taşımacılığına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/701) 

139 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, emekli subayların özel sektörde görev almalarına 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

140'. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal 
tesislerde başörtüsü yasağı uygulandığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/703) 

141 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, başörtüsü sorununa ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/704) 

142 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, nüfus dairelerinde bir kuruluşun perakende satış fişi ile 
tahsilat yaptığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

143 . - Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'ın, Van İlinde sınır ticaretinin kısıtlanmasının 
nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) 

144 . - Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'ın, Van Bölgesi sağlık hizmetlerini geliştirme ve 
destekleme projesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

145 . - istanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul-Kınalıada'da bulunan aktarıcı antenlere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/713) 

146 . — İstanbul Milletvekili Yücel Erdener'in, deneme üretimi yapılan tohumluklara ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) 

147 . - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Birecik İlçesinin öğretmenevi ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/715) 

148 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan-Tercan-Gevenli, Balıklı, Kemah-
Kemerkaya köylerinin içme suyu ve sulama kanalı sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/716) 

149 . - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, 27-28 Mayıs 2000 tarihlerinde yapılan açık lise 
sınavlarında Ankara Ayrancı Lisesinde bazı öğrencilerin sınava alınmadığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/717) 

150 . - Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek'in, 27-28 Mayıs 2000 tarihinde yapılan açık lise 
sınavlarında Ankara Ayrancı Lisesinde bazı öğrencilerin sınava alınmadığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) 

151 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yurtdışındaki işçilerimizin hukukî sorunlarına ve 
1993 yılında Hollanda'da polis tarafından öldürüldüğü iddia edilen bir Türk vatandaşına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) 

152 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İstanbul'un fethi kutlamalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/722) 

153 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, nüfus müdürlüklerince alman faks ücretlerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) 

154 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna 
yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/724) 

155 . - İstanbul Milletvekili Ali Coşkun'un, Hazine garantisi veya izni verilen kamu kuruluşlarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) 

156 . - İstanbul Milletvekili Ali Coşkun'un, teşvik kredisi alanların karşılaştıkları sorunlara ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/726) 

157 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Sigorta Teftiş Kurulu Samsun Grup 
Başkanlığının başka bir ile taşınması yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/727) 

158 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep-Merkez-Yamaçoba gölet ve sulama 
projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/728) 
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159 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep-Nurdağı İlçesindeki Ballıkaya Barajı 
projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/729) 

160 . - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, havaalanlarındaki VIP uygulamasına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

161 . - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Mardin-Şırnak sınırında yer alan Ilısu Barajı projesine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/731) 

162 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Samsun İdare Mahkemesi üyelerinin tayin 
edilme nedenlerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

163 . - Konya Milletvekili Özkan öksüz'ün, UZEV'in yasalara uymayarak halkı mağdur ettiği 
iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 

164 . - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Devlet ve özel üniversitelere yapılacak Devlet 
yardımları belirlenirken uyulacak kriterlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) 

165 .— İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Yargı Mevzuatı Bültenine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/736) 

166 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bolu tünel inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/737) 

167 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türk Ticaret Bankası Genel Müdürü hakkında açılmış 
ceza davası olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/739) 

168 . - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Mardin-Midyat İlçesindeki tarihî ve kültürel önemi 
olan alanlara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) 

169 . - Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, İstanbul-Bayrampaşa Cezaevi ile diğer 
cezaevlerinde meydana gelen olaylara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

170 . - Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, ceza ve tutukevlerine ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/743) 

171 . - Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, Af Tasarısı ve F tipi cezaevi projelerine ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) 

172 . - Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, tutuklu ve mahkûmların sorunlarına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/745) 

173 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun Türk Telekom Bölge Müdürlüğünün 
Trabzon'a nakledilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/746) 

174 . - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa'nın turizm potansiyeline ilişkin Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/748) 

175 . - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa Bağ-Kur hizmet binasına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) 

176 . - Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, Şanlıurfa Bağ-Kur İl Müdürlüğü binası ve perso
nel sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

177 . - istanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Olimpiyat 
Komitesine olan borcuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/751) 

178 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Olimpiyat 
Komitesine olan borcuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/752) 

179 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop İlindeki sağlık personeli açığına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

180 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, 2000 yılı yatırım programında köy hizmetlerinin 
payına ve Sinop İlinin durumuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

181 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop-Boyabat İlçesinde organize sanayi bölgesi 
kurulması çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 

182 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop İlindeki taşımalı eğitim uygulamasına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) 

183 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, 2000 yılı yatırım programında Sinop İlinin genel 
durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) 

184 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Marmara Depremi Acil Yeniden Yapılandırma 
Projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/758) 

185 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop-Türkeli İlçesi balıkçı barınağına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/759) 

186 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop-Gerze İlçesi balıkçı bannagma ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) 

187 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop-Yenikent balıkçı bannagma ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/761) 
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188 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop-Soğuksu bölgesinde depolanan zehirli varillere 

ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) . 
189 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul SSK hastanelerindeki gönüllü fazla çalışma 

uygulamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/763) 
190 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa-Yenişehir Havaalanının ne zaman 

açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 
191 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa-Yenişehir otoyolu projesine ilişkin 

Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 
192 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, okullardaki zehirlenme olaylarına ilişkin 

Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) 
193 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa-Yalova'daki okullara dağıtılmak üzere 

gönderilen kuru incire ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 
194 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, organize sanayi bölgelerindeki vergilendir

meye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 
195 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, organize sanayi bölgelerinde uygulanan 

teşviklere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/770) 
196 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, organize sanayi bölgelerinde uygulanan vergi 

indirimleri ve yürürlük tarihine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 
197 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa doğalgaz kombine çevrim santrali ve 

nakil hattının bulunduğu tesislerin kamulaştırma bedeline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/772) 

198 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, enerji hatlarının periyodik bakımına ve 
Bursa-Orhaneli orman yangınlarının bakımlarla ilişkisi olup olmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

199 . - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın, Talim ve Terbiye Kurulunun kabul ettiği 
yabancı dil öğretim programı kararına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/774) 

200 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki camilere ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/775) 

201 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki imam ve müezzin sayısına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/776) 

202 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize Ardeşen Küçük Sanayi Sitesi altyapı 
çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

203 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize Organize Sanayi Bölgesi etüt çalışmalarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/778) 

204 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/779) 

205 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki ürün araştırma ve yayın 
çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) 

206 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde hayvancılığın geliştirilmesi için 
yapılan çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/781) 

207 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki tarımsal projelere ilişkin Tanm ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) 

208 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki öğretmen açığına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 

209 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize Pazar ve Ardeşen öğretmen evi projesine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) 

210 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize Merkez görme engelliler okulu projesine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

211 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki okul projelerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

212 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/787) 

213 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/788) 

214 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki içme suyu projelerine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 
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215 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki kanalizasyon projelerine ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru Önergesi (6/790) 
216 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki köy yollarına ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/791) 
217 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize Ardeşen İçme Suyu Projesine ilişkin 

Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/792) 
218 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İçme Suyu Projesine ilişkin Bayındırlık ve 

İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 
219 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Karayolları Genel Müdürlüğü aracılığıyla 

Rize'de yürütülen projelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) 
220 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, İller Bankasının Rize İlinde yürüttüğü projelere 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/795) 
221 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin 

Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) 
222 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Çamhhemşin - Ayder Ilıcası - Kavran Yaylası 

yolu projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/797) 
223 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize - Fındıklı- Yeniköy Kanlıdere balıkçı 

barınağı projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/798) 
224 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize Devlet Hastanesi inşaatına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/799) 
225 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Fındıklı Guatr Hastanesi inşaatına ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/800) 
226 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize'de yürütülen projelere ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/802) 
227 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize'de yürütülen projelere ilişkin Orman 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) 
228 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki konut kooperatiflerine ve kredi 

taleplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) 
229 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize'de yürütülen projelere ilişkin Kültür 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 
230 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize'de yürütülen projelere ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/806) 
231 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/808) 
232 . - Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Talim ve Terbiye Kurulunun yabancı dil öğretim 

etkinlikleri programı ile ilgili kararına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 
233 . - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, Talim ve Terbiye Kurulu'nun yabancı 

dil öğretim etkinlikleri programı ile ilgili kararına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/810) 

234 . - Ağrı Milletvekili Musa Konyar'ın, ilköğretim okullarında uygulanacak yabancı dil öğretim 
programına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) 

235 . - Bitlis Milletvekili Yahya Çevik'in, Talim ve Terbiye Kurulunca dil öğretimi konusunda 
alman bir karara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/812) 

236 . - Antalya Milletvekili Salih Çelen'in, Talim ve Terbiye Kurulunca yabancı dil öğretimi 
konusunda alınan bir karara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) 

237 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'tn, Gaziantep - İslahiye ilçesinde bulunan Tekel Üzüm 
İşletme Fabrikası'nın depo olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/814) 

238 . - Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'ın, Talim ve Terbiye Kurulunca yabancı dil öğretimi 
konusunda alman bir karara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/815) 

239 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinin balıkçı barınağı ihtiyacına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/816) 

240 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/817) 

241 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) 
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242 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/819) 
243 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 
244 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/821) 
245 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/823) 
246 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Adalet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 
247 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/825) 
248 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) 
249 . - Balıkesir Milletvekili Agâh Oktay Güner'in, Talim ve Terbiye Kurulunun yabancı dil 

öğretim etkinlikleri programı konusunda aldığı bir karara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/828) 

250 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bulgaristan'dan gelen soydaşların bazı sorunlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/829) 

251 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa İlinin demiryolu bağlantısının ne zaman 
kurulacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) 

252 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa - İznik ilçesinin içme suyu sorununa ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/831) 

253 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa-Yenişehir Havaalanı inşaatına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) 

254 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa İlinin hastane ihtiyacına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) 

255 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa İlinde eğitime katkı payı olarak toplanan paralara 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/835) 

256 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, cep telefonu baz istasyonlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/837) 

257 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonu'ndan Samsun İline gönderilen paralara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/838) 

258 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, okul ve cami yakınlarında alkollü içki satış 
yasağına uyulmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/839) 

259 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, öğretmenlerin geçici görev yolluklarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) 

260 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, deprem sonrası yapılan bağış ve yardımlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/842) 

261 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, afet kapsamına alınan yerlerin tespitinde 
uygulanan kriterlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 

262 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Ayvacık baraj gölü üzerindeki köprü 
inşasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/844) 

263 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Bafra yoluna ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/845) 

264 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Ayvacık-Suat Uğurlu Barajının yapımı ile kaçak 
bina durumuna düşen yapılara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/846) 

265 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, başörtülü vatandaşların kamu kurum ve 
kuruluşlarının tesislerine ve dersanelere alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/847) 

266 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinin 
çıraklık yaygın eğitim programından çıkarıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/848) 
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267 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, görevde on yılını dolduran yöneticilerin 
nakil işlemlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/849) 

268 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, Batman tündeki kapalı okul sayısına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/850) 

269 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, Batman İlindeki öğretmen açığına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/851) 

270 . - Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Tarım Kredi Kooperatifleri 
ortaklarının kredi borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/852) 

271 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İzmir İlindeki vergi kaçakçılığı iddialarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru Önergesi (6/853) 

272 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Halk Bankası yönetimi hakkındaki yolsuzluk 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/854) 

273 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ayaş Tüneli projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/855) 

274 . - İzmir Milletvekili Güler Aslan'ın, İzmir Adnan Menderes Havaalanının uluslararası 
taşımacılığa açılmasına ve Çeşme'ye bir havaalanı yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/856) 

275 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Güneydoğu Umut Petrol San.ve Tic. A.Ş.ne verilen 
krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/857) 

276 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, İstanbul Avrupa yakası elektrik dağıtım 
mukavelesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/858) 

277 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, imam hatip ve meslek lisesi öğrencilerinin 
yatay geçiş haklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/860) 

278 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, emekli bir albayın askeri mahkemede 
yargılanması sırasında getirilen yayın yasağına ve internette yayınlanan bazı iddialara ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/861) 

279 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, emekli bir albayın casusluktan yargılanması 
sırasında getirilen yayın yasağına ve internette yayınlanan bazı iddialara ilişkin Millî Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

280 . - Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'ın, Siirt Havaalanına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/863) 

281 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bazı bankaların faaliyetlerine son veren Bakanlar 
Kurulu kararının önceden sızdırıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/864) 

282 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, genel nüfus sayımına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/866) 

283 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, 2000 yılında belirlenen yoksulluk sınırına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/868) 

284 . - Adana Milletvekili Mehmet Ali Bilici'nin, Ceyhan Depreminden sonra mağdur olan işyeri 
sahiplerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

285 . - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, Amasya çevre yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/870) 

286 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Yunanistan'ın soydaşlarımıza yaptığı uygulamaya 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) 

287 . - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, Amasya-Taşova'dan geçen Yeşilırmak'ın neden 
olduğu taşkınlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 

288 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, öğretmen atamalarındaki bazı uygulamalara ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/873) 

289 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, koruma görevi yapan personel sayısına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/874) 

290 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Türk Eczacılar Birliğinde yapılan denetimlere 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) 

291 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Batı Trakya Türklerine ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/878) 

292 . - Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, Türk Telekom'un abone sayısına ve 
personel sayısına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 

293 . - Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, eğitime katkı payı adı altında toplanan 
paralara ve deprem yardımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/880) 
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294 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Amerika'daki lobi çalışmalarına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 

295 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, okullarda öğrencilerden toplanan paralara 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/884) 

296 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, koruma görevi yapan polis memurlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/885) 

297 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, memur maaşlarında yapılacak artışlara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/886) 

298 . - Sakarya Milletvekili Nezir Aydın'ın, deprem bölgesindeki vatandaşların vergi borçlarına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) 

299 . - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ndeki geçici 
işçilerin kadro sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/888 ) 

300 . - Muğla Milletvekili Hasan Özyer'in, 14 Ağustos 2000 tarihindeki tabiî afet nedeniyle İller 
Bankasınca dağıtılan ek ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) 

301 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, otomotiv yan sanayiinde uygulanan şase tadilat projesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

302 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa TEDAŞ Müdürlüğünün bazı uygulamalarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/892) 

303 . - Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, bazı medya sahiplerinin kamu 
ihalelerine katılmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

304 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa-İznik'te dolu yağışından zarar gören çiftçilere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/896) 

305 . - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Konya İlindeki okullara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) 

306 . - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Konya İlindeki eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/898) 

307 .- İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, bir bankanın faaliyetinin durdurulmasının 
geciktirildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/899) 

308 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, faaliyeti durdurulan bankalar hakkındaki 
murakıp raporlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/900) 

309 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, faaliyeti durdurulan bir bankanın murakıp 
raporunun olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/901) 

310 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, faaliyeti durdurulan bir bankanın hissedarlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/902) 

311 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen 
bir bankanın basınla olan ilişkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/903) 

312 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen 
bir bankanın kamu bankalarından aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/904) 

313 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay eski 2. Başkanının bazı basın 
mensupları hakkındaki iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/905) 

314 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay eski 2. Başkanının basın 
mensupları hakkında yayınladığı iddia edilen emre ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/906) 

315 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay eski 2. Başkanının bir siyasî parti 
ile ilgili yayınladığı iddia edilen emre ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/907) 

316 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay eski 2. Başkanının yayınladığı 
emre ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/908) 

317 . - Konya Milletvekili Özkan Ökstiz'ün, Konya İlinde inşaatı devam eden sağlık kuruluşlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/909) 

318 . - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Muğla'daki termik santrallere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) 

319 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Vezirköprü Devlet Hastanesinin 
personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) 

- 2 4 -



7. - SOZLU SORULAR 
320 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Vezirköprü İlçesinde yürütülen 

hizmetlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) 
321 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Vezirköprü'nün okul, lojman ve 

öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) 
322 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Vezirköprü Adliye Sarayı ve hizmet içi 

eğitim merkezine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) 
323 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Vezirköprü ve Duruçay Barajı projelerine 

ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 
324 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, belediye ve tapu müdürlüklerinde yaşanan 

vergi tahsilat sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) 
325 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa-Keles, Harmancık, Büyükorhan, 

Orhaneli ilçelerinin yol sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) 
326 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'm, Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde EMİM adlı 

bir birim olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 
327 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'm, Genelkurmay Başkanlığınca hazırlandığı ileri 

sürülen ANDIÇ'a ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/923) 
328 . - Hakkâri Milletvekili Hakkı Töre'nin, Hakkâri-Şemdinli-Derecik beldesi arasında yapılacak 

karayolu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) 
329 . - Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, köy okullarının sorunlarına ilişkin Millî Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/928) 
330 . - Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, ilköğretimde önerilen ders kitaplarına ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) 
331 . - Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, ilköğretim masraflarının devlet tarafından 

karşılanmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) 
332 . - Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, zorunlu eğitim uygulamasına uymayan velilerin 

cezalandırılmalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) 
333 . - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, pancar üreticilerinin kredi borçlarına ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) 
334 . - Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle'nin, ücretli usta öğreticilerine ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) 
335 . - Hakkâri Milletvekili Hakkı Töre'nin, Hakkâri Havaalanı Projesine ilişkin Ulaştırma 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) 
336 . - Hakkâri Milletvekili Hakkı Töre'nin, Hakkâri-Yüksekova baraj inşaatına ilişkin Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/935) 
337 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, kapatılan bankaların rehabilite edilip 

edilmeyeceklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/936) 
338 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, geçici işçilere kadro verilmesine yönelik 

çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/937) 
339 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, Bankalar Düzenleme ve Denetleme Üst 

Kurulunun geç oluşturulmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/938) 
340 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, kapatılan bankalara verilen kredilere ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/939) 
341 . - Kayseri Milletvekili Sevgi Esen'in, Bankalar Düzenleme ve Denetleme Üst Kurulunca 

denetlenen bankalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) 
342 . - Kayseri Milletvekili Sevgi Esen'in, Bankalar Düzenleme ve Denetleme Üst Kurulunun 

oluşumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/941) 
343 . - Kayseri Milletvekili Sevgi Esen'in, kiralarda uygulanan artış oranlarına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/942) 
344 . - Kayseri Milletvekili Sevgi Esen'in, kapatılan bankalarla ilgili olarak hazırlanan raporların 

ilgili Devlet Bakanınca bekletildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/943) 
425-
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345 . - Kayseri Milletvekili Sevgi Esen'in, faaliyetleri durdurulan bankalar hakkında önceden 
bilgi sızdırıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) 

346 . - Kayseri Milletvekili Sevgi Esen'in, altı yeni bankaya kuruluş izni verilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/945) 

347 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, terörist başı Abdullah Öcalan'ın idam kararının 
TBMM' ne sevk edilmemesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/946) 

348 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, ceza infaz kurumlarında meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/947) 

349 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, Batum tren yoluna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/948) 

350 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, aftan yararlanacaklara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/949) 

351 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, Af Kanunu Tasarısının öncelikle ele alınacak 
olmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/950) 

352 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, Bakanlar Kurulu'nda değişiklik yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/951) 

353 . - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, öğretmen atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/952) 

354 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, memur, işçi, emekli, dul ve yetimlerin 
ücretlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/953) 

355 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, Samsun-Hopa duble yoluna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/954) 

356 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, Cumhurbaşkanınca iade edilen KHK'lere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/955) 

357 . - Antalya Milletvekili Salih Çelen'in, Af Kanunu Tasarısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/956) 

358 . - Antalya Milletvekili Salih Çelen'in, cezaevlerinde meydana gelen olaylara ve çözüm 
yollarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/957) 

359 . - istanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, bazı kamu bankalarının giderlerine ve 
reklam harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/958) 

360 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Marmara Depreminde hasar gören 
okullara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/959) 

361 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, et ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/960) 

362 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 
devredilen İnterbank'a ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/961) 

363 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 
devredilen Bank Ekspres'e ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/962) 

364 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 
devredilen Bank Kapital'e ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/963) 

365 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 
devredilen Yaşarbank'a ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/964) 

366 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 
devredilen Etibank'a ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/965) 

367 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 
devredilen Esbank'a ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) 

368 . - istanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 
devredilen Egebank'a ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/967) 

369 . - istanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 
devredilen Yurtbank'a ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/968) 

370 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) 
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371 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/970) 
372 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/971) 
373 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/972) 
374 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/973) 
375 . - Bursa .Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/974) 
376 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, özelleştirme çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/975) 
377 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/976) 
378 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/977) 
379 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/978) 
380 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, belediyelere tahsis edilen Hazine arazilerine ve arsa sertifikası 

verilen vatandaşlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/979) 
381 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/980) 
382 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/981) 
383 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, yardıma muhtaç aile sayısına ve yapılan yardım tutarına 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/983) 
384 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/984) 
385 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/986) 
386 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/987) 
387 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/988) 
388 . -Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/989) 
389 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/990) 
390 . -Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/991) 
391 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/992) 
392 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/993) 
393 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/994) 
394 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/996) 
395 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 

Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/997) 
396 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/998) 
397 . -Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/1000) 
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398 . - İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, kamu bankalarınca medya kuruluşlarına verilen kredilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1006) 

399 . - Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın, batık bankaların kuruluş izinlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1007) 

400 . - Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, bankacılığa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1009) 

401 . - Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, yeni bir banka kurma başvurusu olup olmadığına ilişkin 
B aşbakandan sözl ü soru önerges i (6/1010) 

402 . - Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, fona aktarılan bankalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1011) 

403 . - Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, kamu bankalarının görev zararlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1012) 

404 . - Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın, banka yolsuzluklarının kamuoyuna yeteri kadar 
yansıtılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1014) 

405 . - Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, batık banka sahipleri hakkında yeni bir yasal 
düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1015) 

406 . - İsparta Milletvekili Ramazan Gül'ün, Romanya'da bir Türk şirketine ait bankaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1018) 

407 . - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, kamu bankalarından verilen kredilerin 
onaylanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1019) 

408 . - Manisa Milletvekili Mehmet Necati Çetinkaya'nın, yolsuzluklara karşı alınacak tedbirlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1024) 

409 . -Manisa Milletvekili Mehmet Necati Çetinkaya'nın, el konulan bankaların faaliyet raporlarının 
işleme konulmasının geciktirildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1025) 

410 . - Bingöl Milletvekili Necati Yöndar'ın, bankalar operasyonu ile ilgili iddialara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1026) 

411 . - M u ş Milletvekili Mümtaz Yavuz'un, banka yolsuzluğuna adı karışan bir şahsın yurt dışına 
kaçtığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1028) 

412 . - Diyarbakır Milletvekili Nurettin Atik'in, ticari sır kavramına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1031) 

413 . - Ağrı Milletvekili Musa Konyar'ın, batık banka sahibi bir şahsın mali durumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1034) 

414 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, sağlık memuru yetiştirme programı ile ilgili 
çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1037) 

415 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Türkiye'nin yurtdışında tanıtımını yapan bir şirkete 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1038) 

416 . - Kayseri Milletvekili Sadık Yakut'un, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen bankalara 
Halk Bankası'ndan verilen kredilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/1040) 

417 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yurt dışından getirilen makinaların yaş tespitine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1041) 

418 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, özelleştirme kapsamındaki kurumlarda yapılan 
tayinlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1042) 

419 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman ve bazı ilçelerindeki sağlık ünitesi 
projelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) 

420 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Tekel Genel Müdürlüğü'nün Adıyaman'da 
uyguladığı projelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1044) 

421 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 
Adıyaman'da uyguladığı projelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1045) 

422 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'daki cami, imam ve müezzin sayısına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1046) 

423 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) 

424 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1048) 
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425 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1049) 

426 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1050) 

427 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Orman — 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) 

428 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1052) 

429 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Habur Sınır kapısına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1053) 

430 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1054) 

431 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'daki stad, saha ve kapalı spor salonu 
çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1055) 

432 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1056) 

433 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman ve bazı ilçelerindeki sanayi sitelerine 
yönelik çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) 

434 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'ın öğretmen sorununa ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından Bakanından sözlü soru önergesi (6/1058) 

435 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'ın eğitim sorunlarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1059) 

436 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1060) 

437 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1061) 

438 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da hayvancılığın geliştirilmesine yönelik 
projelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1062) 

439 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da tarımın geliştirilmesine yönelik 
projelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063) 

440 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman ve çevresinde bulunan tarihî eserlere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1064) 

441 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1065) 

442 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066) 

443 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Mahallî İdareler Reformu Yasa Tasarısına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1067) 

444 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da boşaltılan köy olup olmadığına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1068) 

445 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'a bağlı köylerde yürütülen bazı projelere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1069) 

446 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Kültür 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1070) 

447 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1071) 

448 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Atatürk Barajının korunmasına yönelik projelere 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/1072) 

449 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 

450 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, 2000-2001 malî yılı bütçelerinden Adıyaman'daki 
bazı projeler için ayrılan ödeneklere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/1076) 

451 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1077) 
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452 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Karayolları Genel Müdürlüğünün Adıyaman'daki 
projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1078) 

453 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman Gölbaşı Kanalizasyon Projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) 

454 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, İller Bankası Bölge Müdürlüğünün Adıyaman'daki 
yatırım projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) 

455 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da afet bölgesi kapsamına alınan belediye 
olup olmadığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1081) 

456 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'a demiryolunun götürülüp 
götürülmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) 

457 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1084) 

458 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1085) 

459 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da iskâna tâbi olan vatandaşlara ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1086) 

460 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen bazı projelere ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1087) 

461 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, GAP Atatürk Barajı Gölünün çevresindeki 
ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1088) 

462 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, DSİ' nin Adıyaman'daki projelerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1089) 

463 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'daki çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1090) 

464 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'daki petrol üretimine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1091) 

465 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, Kırıkkale Üniversitesinde bir öğretim üyesinin 
doktora tezinin kabulünden sonra iptal edilmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1092) 

466 . - İstanbul Milletvekili Bahri Sipahi'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden ihale olan bir firma 
hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1093) 

467 . - İstanbul Milletvekili Bahri Sipahi'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesince açılan otobüs 
ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) 

468 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden ihale alan bir firma 
hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1095) 

469 . - i s tanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, bazı SSK Hastanelerinin başhekim ve yöneticileriyle 
ilgili iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1096) 

470 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, Kuzey Irak'ın Erbil Kentinde düzenlenen Türkmen 
Kurultayına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1097) 

471 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, tıbbi cihazlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1098) 

472 . - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, Merzifon ilçe Emniyet Müdürlüğünde pasaport şubesi 
kurulup kurulmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1099) 

473 . - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, Merzifon'a bir dispanser ve eczane açılıp açılmayacağına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1100) 

474 . - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, Merzifon'da BAĞ-KUR irtibat bürosu açılıp 
açılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1101) 

475 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 2762 sayılı Vakıflar 
Kanununa uymadığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1102) 

476 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, Türk vatandaşlığından çıkanlara ve vatandaşlığa 
alınanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1103) 

477 . - Balıkesir Milletvekili tlyas Yılmazyıldız'ın, Bakanlığın açtığı ihalelere ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1104) 

478 . - Balıkesir Milletvekili tlyas Yılmazyıldız'ın, depremden zarar gören belediyelere yapılan 
yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1105) 
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479 . - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Konya'da Emekli Sandığı Bölge Müdürlüğü kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1106) 

480 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğullan'nın, İstanbul'da su satışı yapan firmalara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1107) 

481 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğullan'nın, Emlak Bankasınca verilen konut kredilerine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1108) 

482 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu üyeliğine atanan 
bürokrat hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1109) 

483 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ziraat Bankasının bilgisayar sisteminin döşenmesi ile 
bakım ve onarımının yapımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1110) 

484 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ziraat Bankasınca bir firmaya verilen kredinin battığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1111) 

485 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, TEDAŞ ve TEAŞ bünyesindeki termik santrallara ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1112) 

486 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Çanakkale Assos Küçükkuyu sahil yolu projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1113) 

487 . - Balıkesir Milletvekili Ilyas Yılmazyıldız'ın, Balıkesir-Gömeç İlçesinde sel felaketinden zarar 
gören vatandaşlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1114) 

488 . - Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in, yolsuzlukların cezalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1115) 

489 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul'da bazı dolmuş hatlarında sahte plaka ile araç 
çalıştırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) 

490 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun TRT'de yayınlanan sabah programında yer verilen 
gazetelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1117) 

491 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun THY seferlerinde dağıtılan gazetelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1118) 

492 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun THY Adıyaman seferlerine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1119) 

493 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, DSt'nin Gaziantep'teki yatırım projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1120) 

494 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Belkıs-Nizip Pompaj Sulama Projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1121) 

495 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep Sulama Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1122) 

496 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep-Karkamış Hükümet Konağı Projesine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1123) 

497 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep-Nurdağı İlçesi Emniyet Amirliği binası 
inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1124) 

498 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep-Araban İlçesi özel İdare lşhanı inşaatına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1125) 

499 . - Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek'in, tasdikname üzerine kayıt yapan okul müdürlerinin 
görevden alındığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1126) 

500 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, demiryolu yapımında kullanılacak olan krediye 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1127) 

501 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Türk Telekomun özelleştirilmesi ile ilgili basında 
yer alan iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1128) 

502 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Istanbul-Taksim'de yılbaşı gecesi meydana gelen 
olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1129) 

503 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, 1995,1996 ve 1997 yıllarında petrol şirketlerine yapılan haksız 
ödemelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1130) 

504 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Istanbul-Güngören Belediye Başkanlığınca bazı sokaklara 
Merve Kavakçı adının verildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1131) 
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8. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1.. -Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/53) (S. Sayısı: 433) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) (*) 

2. - İzmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun; İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın; Amasya 
Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; Ankara Milletvekili Yıldırım Akbulut'un; Şırnak Milletvekili Mehmet Salih 
Yıldırım'ın; Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Konya Milletvekili Ömer İzgi ve Ankara Milletvekili Nejat 
Arseven'in; İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 42 Arkadaşının; Zonguldak Milletvekili Hasan Gemici'nin ve 
İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair 
İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/94, 2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/311, 2/325, 2/442, 
2/449) (S. Sayısı: 527) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

3. X - Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/734) (S. Sayısı: 549) (Dağıtma tarihi: 
27.11.2000) 

4. X - Uluslararası Denizcilik Örgütü Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/549) (S. Sayısı: 202) (Dağıtma tarihi: 15.11.1999) 

5. - Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/513) (S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi: 26.11.1999) 

6. - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilecek Taşınmaz Mallar Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/506) (S. 
Sayısı: 205) (Dağıtma tarihi: 15.11.1999) 

7. X - Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, HEK ve Hurda 
Durum ve İşlemlerine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/618) (S. 
Sayısı: 406) (Dağıtma tarihi: 24.4.2000) 

8. X-Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/630) 
(S. Sayısı: 418) (Dağıtma tarihi: 4.5.2000) 

9. - Emniyet Teşkilâtı Kanunu, Polis Yükseköğretim Kanunu ve 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Emniyet Teşkilâtı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/497, 1/212) (S. Sayısı: 438) (Dağıtma ta
rihi : 5.6.2000) 

10. - Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/538) (S. Sayısı: 402) (Dağıtma tarihi: 11.4.2000) 

11. - Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Avukatlık Kanununa Bazı 
Maddelerin Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Kütahya Milletvekili Emin Karaa'nın, 1136 Sayılı Avukatlık 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/422, 1/411,2/317) (S.Sayısı: 413) (Dağıtma tarihi: 1.5.2000) 

12. - Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/253) (S. Sayısı: 257) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

13. - Van Milletvekili Mustafa Bayram'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/287) (S. Sayısı: 271) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

14. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydm'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/352) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

15. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydm'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/371) (S. Sayısı: 291) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

16. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydm'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/307) (S. Sayısı: 322) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından görüşmeleri bir defaya mahsus ertelenmiştir. 
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17. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/391) (S. Sayısı: 323) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

18. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/392) (S. Sayısı: 324) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

19. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/393) (S. Sayısı: 325) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

20. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/395) (S. Sayısı: 326) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

21. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/396) (S. Sayısı: 327) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

22. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayii 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/369) (S. Sayısı: 98) (Dağıtma tarihi: 30.7! 1999) 

23. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/274) (S. Sayısı: 101) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) 

24. X - Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/343) (S. Sayısı: 104) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) 

25. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Kara Taşımacılığı 
Alanında İlkeler Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/303) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 
3.8.1999) 

26. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/489) (S. Sayısı: 174) (Dağıtma tarihi: 19.10.1999) 

27. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/530) (S. Sayısı: 183) (Dağıtma tarihi: 
25.10.1999) 

28. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı 
Büyükelçilikler Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/547) (S. Sayısı : 204) (Dağıtma 
tarihi: 15.11.1999) 

29. X - Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/539) (S. Sayısı: 199) (Dağıtma tarihi: 17.11.1999) 

30. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/479) (S. Sayısı: 173) (Dağıtma tarihi: 13.10.1999) 

31. - Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/477) (S. Sayısı: 377) (Dağıtma tarihi: 
8.3.2000) 

32. - Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/485) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
25.2.2000) 

33. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı: 71) (Dağıtma tarihi: 
23.7.1999) 
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34. - Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/597,1/562) (S. Sayısı: 394) (Dağıtma tarihi: 10.4.2000) 

35. X - Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve İçişleri ve Çevre Komisyonları Raporları (1/393) (S. 
Sayısı: 89) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) (*) 

36. - Ankara Milletvekili Aydın Tümen'in; 4.6.1985 Tarih ve 3213 Sayılı Maden Kanununun 2 nci 
Maddesinin III Numaralı Bendinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin; 4.6.1985 Tarih 
ve 3213 Sayılı Maden Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde Eklenmesi ile 
11.12.1936 Tarihli ve 3078 Sayılı Tuz Kanununun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/380, 2/453) (S. Sayısı: 399) 
(Dağıtma tarihi: 11.4.2000) 

37. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/269) (S. Sayısı: 102) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

38. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Siyasî Ahlak Komisyonu Kanunu Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/75) (S. Sayısı: 40) (Dağıtma tarihi: 15.7.1999) 

39. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/312) (S. Sayısı: 
43)(Dağıtmatarihi: 21.7.1999) 

40. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/326) (S. Sayısı: 64) (Dağıtma tarihi: 23.7.1999) 

41. - Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/390) (S. Sayısı: 72) (Dağıtma tarihi: 26.7.1999) 

42. - Hazır Gıda İaşesi Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/439) (S. Sayısı: 
74) (Dağıtma tarihi: 26.7.1999) 

43. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/327) (S. Sayısı: 80) (Dağıtma tarihi: 28.7.1999) 

44. X - Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren Uluslararası Sergiler 
Bürosu Genel Kurul Kararına Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayısı: 85) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) 

45. X - Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/266) (S. Sayısı: 94) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

46. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/267) (S. Sayısı: 95) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

47. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/331) (S. Sayısı: 
103) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

48. X - Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle Astsubayların Giyeceğine 
Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma 
Komisyonları Raporları (1/402) (S. Sayısı: 112) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

49. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/319) (S. Sayısı : 117) (Dağıtma tarihi : 
9.8.1999) 

50. - Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/502) (S. Sayısı : 138) 
(Dağıtma tarihi: 12.8.1999) 
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51. - Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/385) (S. 
Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 13.8.1999) 

52. - Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/469) (S. Sayısı: 142) (Dağıtma tarihi: 14.8.1999) 

53. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/293) (S. Sayısı: 149) (Dağıtma tarihi: 25.8.1999) 

54. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/308) (S. Sayısı: 151) (Dağıtma tarihi: 25.8.1999) 

55. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/270) (S. Sayısı: 143) (Dağıtma tarihi: 26.8.1999) 

56. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Hukukî 
ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/283) (S. Sayısı:165) (Dağıtma tarihi: 1.10.1999) 

57. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlinde Büyükşehir Belediyesi Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/191) 
(S. Sayısı: 181) (Dağıtma tarihi: 19.10.1999) 

58. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi Genel Müdürlüğü Arasında 
Arsa Tahsisi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/511) (S. Sayısı: 177) (Dağıtma tarihi: 20.10.1999) 

59. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/542) (S. Sayısı: 185) (Dağıtma tarihi: 25.10.1999) 

60. - Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/481) (S. Sayısı : 187) 
(Dağıtma tarihi: 25.10.1999) 

61. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol ve 38 Arkadaşının, Şanlıurfa İlinde Büyükşehir Belediyesi 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/18) (S. Sayısı: 192) (Dağıtma tarihi: 2.11.1999) 

62. - Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/537) (S. Sayısı: 194) (Dağıtma tarihi: 2.11.1999) 

63. - Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania Sınırlamaları 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/384) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 
4.11.1999) 

64. X - EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmada Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/529) (S. Sayısı: 200) (Dağıtma tarihi: 15.11.1999) 

65. .- Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının 
Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Millî 
Savunma Komisyonları Raporları (1/381) (S. Sayısı: 196) (Dağıtma tarihi: 17.11.1999) 

66. X - Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolünde Yapılan Değişikliğin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/541) (S. Sayısı: 208) (Dağıtma tarihi: 18.11.1999) 

67. - Samsun Milletvekili Ahmet Demircan ve 18 Arkadaşının, Kuzey Anadolu Projesi Bölge 
Kalkınma idaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/119) (S. Sayısı: 213) (Dağıtma tarihi: 25.11.1999) 

68. - Uşak Milletvekilleri Mehmet Yaşar Ünal ile Hasan özgöbek'in, Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/129) (S. Sayısı: 220) (Dağıtma tarihi : 
6.12.1999) 
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69. - Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 8 Arkadaşının, Konya Ovası ve Orta Anadolu 
Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/4) (S. Sayısı: 219) (Dağıtma tarihi: 8.12.1999) 

70. - Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve İçişleri Komisyonları Raporları 
(1/568) (S. Sayısı: 252) (Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

71. - Kimlik Bildirme Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile Bir 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/570) (S. Sayısı: 253) 
(Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

72. - Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/557) (S. Sayısı: 254) (Dağıtma tarihi : 
21.12.1999) 

73. - Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı, Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı, Jandarma Teşkilâtı Görev ve Yetkileri Kanununa İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile 
Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/569, 
1/571, 1/572,2/72) (S. Sayısı: 295) (Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

74. - Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Uzman Jandarma 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/560, 
1/573) (S. Sayısı: 296) (Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

75. - Denizli Milletvekili Beyhan Aslan'ın, Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 9 
Eylül 1993 Tarih ve 504 Sayılı KHK'nin 1 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/23) (S. Sayısı : 300) 
(Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

76. - Malatya Milletvekili Yaşar Canbay'ın, Malatya İl Merkezinde Fırat ve Beydağı Adında İki İlçe 
Kurulması ve Mevcut Yeşilyurt ile Battalgazi İlçe Belediyeleri de Dahil Edilmek Suretiyle Malatya 
Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/328) (S. Sayısı: 299) (Dağıtma tarihi: 24.12.1999) 

77. - Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/565) (S. Sayısı: 303) (Dağıtma tarihi: 24.12.1999) 

78. - Türk Ceza Kanununun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Birer 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/556) (S. Sayısı: 
304) (Dağıtma tarihi: 24.12.1999) 

79. - Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu'nun, İl özel İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi 
(2/143) (S. Sayısı: 287) (Dağıtma tarihi: 28.12.1999) 

80. - Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
İçişleri Komisyonları Raporları (1/566) (S. Sayısı: 310) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

81. - Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara 
Sâri Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/386) (S. Sayısı :313) (Dağıtma 
tarihi: 26.1.2000) 

82. - Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarıları ve Millî Savunma 
ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/387, 1/414, 1/462) (S. Sayısı : 314) (Dağıtma tarihi : 
26.1.2000) 

83. - Bartın Milletvekili Zeki Çakan'ın, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumlan 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/22) (S. Sayısı: 315) (Dağıtma tarihi: 28.1.2000) 

84. - Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan ve 48 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/34) (S. Sayısı: 316) (Dağıtma tarihi: 28.1.2000) 
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85. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin 
Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde. Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/329) (S. Sayısı: 321) 
(Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

86. - İzmir Milletvekili Hasan Ufuk Söylemez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İki Arkadaşının İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 221'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

87. - Kayseri Milletvekili Abdullah GüTün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/170) (S. Sayısı: 222'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

88. - Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/171) (S. Sayısı: 223'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

89. - Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/172) (S. Sayısı: 224'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

90. - Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/174) (S. Sayısı: 226'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

91. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/175) (S. Sayısı: 227'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

92. - Mardin Milletvekili Fehim Adak'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İki Arkadaşının İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/176) (S. Sayısı: 228'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

93. - Ankara Milletvekili Rıza Ulucak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/177) (S. Sayısı: 229'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

94. - Kocaeli Milletvekili Meral Akşener'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'm İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/186) (S. 
Sayısı: 234'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

95. - Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/187) (S. 
Sayısı: 235'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

96. - Kocaeli Milletvekili Meral Akşener'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/196) (S. 
Sayısı: 241'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

97. - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/197) (S. 
Sayısı: 242'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

98. - Kocaeli Milletvekili Osman Pepe'nin, Darıca Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/338) (S. Sayısı: 320) 
(Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 
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99. - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/278) (S. 
Sayısı: 262'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 

100. - Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/351) (S. 
Sayısı: 272'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 

101. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu, Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Bitlis 
Milletvekili Zeki Ergezen'in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları ve Hatay Milletvekili 
Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/367) (S. Sayısı: 274'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 

102. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/413) (S. Sayısı: 347) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 

103. - Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonları Raporları (1/470) (S. Sayısı: 348) (Dağıtma tarihi: 21.2.2000) 

104. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna İki Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/85) (S. Sayısı : 349) 
(Dağıtma tarihi: 21.2.2000) 

105. - Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/364) (S. Sayısı: 350) (Dağıtma tarihi: 21.2.2000) 

106. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/591) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi : 
23.2.2000) 

107. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/181) (S. Sayısı: 360) (Dağıtma tarihi: 23.2.2000) 

108. X - Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesinin Tadiline İlişkin Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/580) (S. Sayısı: 352) (Dağıtma tarihi: 25.2.2000) 

109. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Kaya ve 8 Arkadaşının, Kahramanmaraş İlinde Büyükşehir 
Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/352) (S. Sayısı: 365) (Dağıtma tarihi: 25.2.2000) 

110. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/329) (S. Sayısı: 358) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

1 1 1 . - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/252) (S. Sayısı: 359) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

112. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/178) (S. Sayısı: 361) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

113. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/169) (S. Sayısı: 362) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

114. — Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/167) (S. Sayısı: 363) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

115. - Burdur Milletvekili Süleyman Coşkuner'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/362) (S. Sayısı: 364) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 
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116. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Kültür 
Merkezlerinin Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı: 372) (Dağıtma tarihi: 6.3.2000) 

117. - Fazilet Partisi Genel Başkanı Malatya Milletvekili Recai Kutan ve Doğru Yol Partisi Genel 
Başkanı istanbul Milletvekili Tansu Çiller ile 185 Milletvekilinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/452) (S. Sayısı: 379) 
(Dağıtmatarihi: 6.3.2000) 

118. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 50 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/263) (S. Sayısı: 378) (Dağıtma tarihi: 7.3.2000) 

119. - İzmir Milletvekili Haşan Ufuk Söylemez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazları (3/305) (S. Sayısı: 332'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

1 2 0 . - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nm İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/309) (S. Sayısı : 
334'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

121. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazları (3/346) (S. Sayısı: 339'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

122. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu ve Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nm İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazları (3/347) (S. Sayısı: 340'a l inci Ek) (Dağıtma tarihi; 22.3.2000) 

123. - Amasya Milletvekili Gönül Saray Alphan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/394) (S. Sayısı : 
344'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

124. - Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/397) (S. Sayısı : 
345'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

125. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/107) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 
28.3.2000) * 

126. - Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle ve 56 Arkadaşının, Erzincan'a Erzincan Üniversitesi 
Adıyla Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/297) (S. Sayısı: 382) (Dağıtma tarihi: 28.3.2000) 

127. - Aksaray Milletvekilleri Sadi Somuncuoğlu ve Kürşat Eser'in, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/376) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 
30.3.2000) 

128. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/634) (S. Sayısı: 
386) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000) 

129. - Burdur Milletvekili Hasan Macit'in, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/420) (S. Sayısı: 388) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000) 

130. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam ve 13 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/370) (S. Sayısı: 392) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000) 
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131. - Aksaray Milletvekili Murat Akm'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/240) (S. Sayısı: 393) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000) 

132. - Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç ve 18 Arkadaşının, Trabzon tli Merkezinde Gazipaşa, Fatih ve 
Değirmendere Adıyla Üç İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/413) (S. Sayısı: 396) (Dağıtma tarihi: 11.4.2000) 

133. - Ağrı Milletvekili Nidai Seven ve 73 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/190) (S. Sayısı: 397) (Dağıtma tarihi: 13.4.2000) 

134. - Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ün, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi 
(2/100) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 17.4.2000) 

135. - Giresun Milletvekilleri Mustafa Yaman, Burhan Kara, Hasan Akgün, Turhan Alçelik, Rasim 
Zaimoğlu ve 14 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/333) (S. Sayısı: 403) 
(Dağıtma tarihi: 18.4.2000) 

136. X - Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; 
Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Silahlı Kuvvetler İhtiyaç 
Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt 
İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/382, 1/258) (S. Sayısı: 407) (Dağıtma tarihi: 24.4.2000) 

137. - Erzurum Milletvekilleri İsmail Köse, Cezmi Polat ve Mücahit Himoğlu'nun, Doğu Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/379) (S. Sayısı : 408) (Dağıtma tarihi: 
24.4.2000) 

138. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 3 arkadaşının, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/105) (S. Sayısı: 409) (Dağıtma tarihi: 24.4.2000) 

139. - Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/595) (S.Sayısı: 411) (Dağıtma tarihi: 26.4.2000) 

140. - Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı: 412) (Dağıtma tarihi: 26.4.2000) 

141. X - özel Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi Değişikliklerinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/655) (S. Sayısı: 415) (Dağıtma tarihi: 1.5.2000) 

142. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/654) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma tarihi: 1.5.2000) 

143. - Bursa Milletvekili Burhan Orhan'ın, Beş İlçe ve Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/301) (S. Sayısı: 419) 
(Dağıtma tarihi: 4.5.2000) 

144. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu ve 21 Arkadaşının, İnegöl Adıyla Bir İl, Alanyurt, 
Cerrah, Kurşunlu, Tahtaköprü ve Yenice Adıyla 5 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/357) (S. Sayısı: 420) (Dağıtma 
tarihi: 4.5.2000) 

145. - Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 8 Arkadaşının, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/173) (S. Sayısı: 425) (Dağıtma tarihi: 15.5.2000) 
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146. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek ve Dört Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/344) (S. Sayısı: 424) (Dağıtma tarihi: 23.5.2000) 

147. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Karnin Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/628) (S. Sayısı: 430) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) 

148. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/648) (S. Sayısı: 431) (Dağıtma tarihi: 29.5.200p) 

149. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/649) (S. Sayısı: 432) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) 

150. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Türk Ceza Kanununun Bazı Maddeleri ile Terörle 
Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/295) (S. Sayısı: 436) (Dağıtma tarihi: 
29.5.2000) 

151. - Burdur Milletvekili Hasan Macit'in, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 94 üncü Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/378) (S. Sayısı: 43 j) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) 

152. - Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Erzu
rum Milletvekili İsmail Köse ve Konya Milletvekili Ömer Izgi ile 7 Arkadaşının, Aynı Mahiyetteki 
Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/559, 2/250, 2/360) (S. Sayısı: 435) (Dağıtma tarihi: 
30.5.2000) 

153. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/465) (S. Sayısı: 439) (Dağıtma tarihi 5.6.2000) 

154. - Van Milletvekili Mustafa Bayram'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/430) (S. Sayısı: 440) (Dağıtma tarihi: 5.6.2000) 

155. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/443)) (S. Sayısı: 441) (Dağıtma tarihi: 5.6.2000) 

156. - İçel Milletvekili Hidayet Kılınç'ın, Belediyelerin Faiz Borçlarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/427) (S. Sayısı: 460) 
(Dağıtmatarihi: 7.6.2000) 

157. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri 
Arasında Radyokomünikasyon Meclisi ve Dünya Radyokomünikasyon Konferansı ile Radyokomünikasyon 
Sektörü ile İlgili Diğer Toplantıların Düzenlenmesi, Gerçekleştirilmesi ve Giderlerinin Karşılanmasına İlişkin 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/661) (S. Sayısı: 454) (Dağıtma tarihi: 8.6.2000) 

158. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve Aşka-
bad'da Diplomatik Temsilciliklerin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/666) (S. Sayısı: 455) (Dağıtma tarihi: 8.6.2000) 

159. X - En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil 
Eylem Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/673) (S. Sayısı: 457) (Dağıtma tarihi: 8.6.2000) 

160. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Eki 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/672) (S. Sayısı: 456) (Dağıtma tarihi: 12.6.2000) 
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161. X - 14 Aralık 1972 Tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 7 nci ve 26 nci Maddelerine 
Uygun Olarak, Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında 5 Nisan 1966 Tarihinde Düzenlenen 
Hollanda-Türkiye Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Revizyonunu Amaçlayan ve Hakların Meşruluğunu 
İlgilendiren Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/674) (S. Sayısı : 458) (Dağıtma tarihi : 
12.6.2000) 

162. X - 14 Aralık 1972 Tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 7 nci ve 26 nci Maddeleri 
Uyarınca, 5 Nisan 1966 Tarihli Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesinin Revizyonunu Amaçlayan Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/675) (S. Sayısı: 459) (Dağıtma tarihi: 12.6.2000) 

163. - Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/581) (S. 
Sayısı: 482) (Dağıtma tarihi: 12.6.2000) 

164. - Nevşehir Milletvekilleri Mükremin Taşkın ve İsmail Çevik'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/424) (S. Sayısı : 486) (Dağıtma 
tarihi: 14.6.2000) 

165. - Bolu Milletvekili Mustafa Karslıoğlu'nun, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanunu ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/447) (S. Sayısı: 487) (Dağıtma tarihi: 
14.6.2000) 

166. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/677) (S. Sayısı: 491) (Dağıtma tarihi: 15.6.2000) 

167. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/671) (S. Sayısı: 489) (Dağıtma tarihi: 19.6.2000) 

168. - İzmir Milletvekilleri Süha Tanık ve Işılay Saygın'ın, İzmir tünde Uzundere Adı ile Bir İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/365) (S. Sayısı: 498) (Dağıtma tarihi: 19.6.2000) 

169. - Amasya Milletvekili Ahmet tyimaya'nın, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ile Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan 
ve Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın, Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/433, 
2/500) (S. Sayısı: 493) (Dağıtma tarihi: 21.6.2000) 

170. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Arasındaki Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/676) (S. Sayısı: 490) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

171. - Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı: 492) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

172. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Belbaşı 
Tesisinin Kapanması ve Yeni Bir Sismik Araştırma İstasyonunun Faal Hale Getirilmesi ile İlgili Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/667) (S. Sayısı: 497) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

173. - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 41 Arkadaşının, Elbistan Adı ile Bir İl ve Üç ilçe 
Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/428) (S. Sayısı: 499) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

174. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Çalışma örgütü Arasında Uluslararası Çalışma 
örgütünün Ankara'daki Ofisi İçin Yer Tahsisine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/579) 
(S. Sayısı: 500) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

175. - öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu 
öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporları (1/685) (S. 
Sayısı: 505) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 
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176. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve Duşanbe'de 
Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu ([1/683) (S. Sayısı: 512) (Dağıtma tarihi: 27.6.2000) 

177. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Hükümetleri Arasında Doğal ve İnsanlardan 
Kaynaklanan Afetlerde Acil Yardım ve Acil Müdahale Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/681) (S. Sayısı: 513) (Dağıtma tarihi: 
27.6.2000) 

178. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Ayrıcalıklar ve Bağışıklıklar Ek Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/686) (S. Sayısı: 514) (Dağıtma tarihi: 27.6.2000) 

179. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 
Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Eki Sağlık Bakımı Hakkında Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/687) (S. Sayısı: 515) (Dağıtma tarihi: 27.6.2000) 

180. - Devlet İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/564) (S.Sayısı: 522) (Dağıtma tarihi: 28.6.2000) 

181. - Adıyaman Milletvekili Hasari Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören'in, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/423) (S. Sayısı: 443'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

182. - Nevşehir Milletvekili İsmail Çevik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören'in, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/424) (S. Sayısı: 444'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

183. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve İki Arkadaşının, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazları 
(3/425) (S. Sayısı: 445'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

184. - Kastamonu Milletvekili M. Hadi Dilekçi'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören ve Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazları (3/460) (S. Sayısı: 450'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

1 8 5 . - Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören'in, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/462) (S. Sayısı : 
452'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

186. - Kır Bekçileri Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/711) (S.Sayısı: 521) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

187. - Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı 
ve Bulundurulmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/420) (S. Sayısı: 524) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

188. - Balıkesir Milletvekili Ilyas Yılmazyıldız'ın, Devlet Memurları Kanununa Ek Geçici Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/314) (S. Sayısı: 525) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

189. - Ankara Milletvekili Ali Işıklar ve 29 Arkadaşının, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/423) (S. Sayısı: 526) 
(Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

190. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/665) (S. Sayısı: 528) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

191. X - Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridorunun Üzerinde Uluslararası Taşımacılığın 
Geliştirilmesi Hakkında Çok Taraflı Temel Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/668) (S. Sayısı: 529) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

192. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/670) (S. Sayısı: 
530) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 
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193. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî 
Yardımlaşma Sözleşmesinin ve Sözleşmeye İlişkin Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/707) (S. Sayısı: 532) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

194. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti İçişleri 
Bakanlığı ile Yunanistan Cumhuriyeti Kamu Düzeni Bakanlığı Suç ile, Özellikle Terörizm, örgütlü Suçlar, 
Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ve Yasadışı Göç ile Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/708) (S. Sayısı: 
533) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

195. - Trabzon Milletvekili Nail Çelebi'nin, Kamulaştırma Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/251) (S. Sayısı : 
534) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

196. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydıti'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/509) (S. Sayısı: 
468'e 1 inci ek) (Dağıtma tarihi: 13.10.2000) 

197. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin 
Barışçıl Amaçlı Kullanımı İçin İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/688) (S. Sayısı: 535) (Dağıtma tarihi: 16.10.2000) 

198. - İzmir Milletvekilleri Süha Tanık ve Işılay Saygın'ın, İzmir İlinde Karabağlar Adı ile Yeni Bir İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergeleri (2/366) (S.Sayısı: 538) (Dağıtma tarihi: 15.11.2000) 

199. - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ile 22 Ocak 1990 Tarihli 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/427, 1/426) (S. Sayısı : 540) (Dağıtma tarihi: 
17.11.2000) 

200. - Balıkesir Milletvekilleri tlyas Yılmazyıldız'ın, Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/306) (S. Sayısı: 542) (Dağıtma tarihi: 20.11.2000) 

201. - Hakkâri Milletvekili Evliya Parlak ve 2 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/450) (S. Sayısı: 543) (Dağıtma tarihi: 20.11.2000) 

202. - Çorum Milletvekilleri Melek Denli Karaca ve Vahit Kayırıcı'nm, Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/260) (S.Sayısı : 541) (Dağıtma tarihi : 
21.11.2000) 

203. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Ankara ve 
Saraybosna'da Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı've Dışişleri Komisyonu Raporu (1/653) (S. Sayısı : 548) (Dağıtma 
tarihi: 24.11.2000) 

204. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/748) (S. Sayısı : 551) (Dağıtma tarihi : 
24.11.2000) 

205. X -Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî 
Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı: 550) (Dağıtma tarihi: 27.11.2000) 

206. - Yozgat Milletvekili İlyas Arslan ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin önergesi (2/11) (S. Sayısı: 556) (Dağıtma tarihi: 29.11.2000) 

207. - Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(1/777) (S. Sayısı: 557) (Dağıtma tarihi: 29.11.2000) 

208. X - Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Hazar 
Geçişli Boru Hattı Projesinin Uygulanmasına İlişkin Hazar Geçişli Boru Hattının Uygulanma İlkeleri 
Hakkındaki Hükümetlerarası Deklarasyonun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/737) (S. Sayısı: 558) (Dağıtma tarihi: 4.12.2000) 
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209. X - Birleşmiş Milletler Hazır Barış Gücü Düzenlemeleri Sistemine Katkılar Hakkında Türkiye 
Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Arasında Ortak Niyet Beyanının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/761) (S. Sayısı: 559) (Dağıtma tarihi: 4.12.2000) 

210. - Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ün, Yüksekseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/429) (S. Sayısı: 560) (Dağıtma tarihi: 5.12.2000) 

211. - Bolu Milletvekili Necmi Hoşver'in, Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada öncelikli 
Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/444) (S. Sayısı: 561) 
(Dağıtmatarihi: 5.12.2000) 

212. - Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin ve 5 Arkadaşının, Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar, Şehir 
ve Bölge Plancısı ve Ekonomistlerin Maaş ve Tazminatlar ile Diğer Sosyal ve Ekonomik Haklarının 
İyileştirilmesine Dar Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/470) (S. Sayısı: 562) (Dağıtma tarihi: 5.12.2000) 

213. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/738) (S. Sayısı: 563) (Dağıtma tarihi: 11.12.2000) 

214. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fas Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı: 565) (Dağıtma tarihi: 17.12.2000) 

215. - Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı 
Emniyet Teşkilatı Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/217) (S. Sayısı: 569) (Dağıtma tarihi: 
8.1.2001) 

216. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/499) (S. Sayısı: 570) 
(Dağıtma tarihi: 8.1.2001) 

217. - Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/732) (S. Sayısı: 571) (Dağıtma tarihi: 11.1.2001) 
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Dönem : 21 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 547) 

İstanbul Milletvekili M. Murat Sökmenoğlu ve 32 Arkadaşı, 
Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 Arkadaşı, istanbul 
Milletvekili Aydın Ayaydın ve 32 Arkadaşı, DYP Grubu 
Adına DYP Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Saffet 
Arıkan Bedük, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve içel 
Milletvekili l\ırhan Güven ile İstanbul Milletvekili Aydın 
Ayaydın ve 20 Arkadaşının Trafik Kazalarının Nedenlerinin 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi 
Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
Maddeleri Uyarınca Birer Meclis Araştırması Açılma
sına İlişkin Önergeleri ve (10/139, 14,126,132 ve 133) Esas 

Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Trafik kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken hukukî ve idarî önlemlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
araştırması açılması için gereğini arz ve talep ederiz. 

Saygılarımızla. 
M. Murat Sökmenoğlu 

İstanbul 
Vedat Çınaroğlu 

Samsun 
Nail Çelebi 

Trabzon 
Ali Oğuz 
İstanbul 

Yaşar Canbay 
Malatya 

Bozkurt Yaşar Öztürk 
İstanbul 

Ahmet Aydın 
Samsun 

Ali Özde mir 
Gaziantep 

Mehmet Yalçınlcaya 
Şanlıurfa 

Mehmet Emrehan Halıcı 
Konya 

Hüseyin Çelik 
Van 

İsmail Kahraman 
İstanbul 

LatifÖztek 
Elazığ 

Namık Kemal Atahan 
Hatay 

Basri Coşkun 
Malatya 

Cemal Enginyurt 
Ordu 

Hasari Güler 
Adıyaman 

Mustafa Örs • 
Burdur 

inci maddeleri uyarınca bir Meclis 

26.6.2000 
Zeki Çakan 

Bartın 
İsmail Köse 

Erzurum 
Akif Gülle 
Amasya 

Rıza Ulucak 
Ankara 

Necdet Saruhan 
İstanbul 

Hasan Kaya 
Konya 

Cezmi Polat 
Erzurum 

Ahmet Erol Ersoy 
Yozgat 

ibrahim Konukoğlu 
Gaziantep 
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Yıldırım Ulupınar 
İzmir 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

Hakkı Töre 
Hakkâri 

Halil İbrahim Özsoy 
Afyon 

Evliya Parlak 
Hakkâri 

Mustafa Gül 
Elazığ 

GEREKÇE 
Trafik sorunu, ülkemizin en önemli sorunlarından birisi olmaya devam ediyor. Evladını trafik 

kazasında kaybetmiş; yüreği evlat acısıyla yanmış bir baba, Boray Uras, İstanbul'dan Ankara'ya 
yürüyerek geliyor. İstanbul'un Bağdat Caddesi'nde meydana gelen öteki elim olay da kamuoyunu 
derinden yaraladı. Trafik cezalarını önemli ölçüde artıran kanun yürürlüğe girdikten sonra da sorun 
çözüme kavuşmadı. Sadece ceza anlayışına dayalı önlemlerin bir çözüm getirmediği görüldü. Bu 
yüzden trafik kazalarının uygar ülkelerde olduğu gibi en aza indirilebilmesi için yeni yaklaşımlar 
geliştirilmelidir. 

Trafik eğitimi ve şoför yetiştirilmesi konusunda daha ciddî adımlar atılmalıdır. Ehliyet kursları 
sıkı biçimde denetlenmeli, trafiğe çıkma konusunda deneyim kazanmayan kursiyerlere ehliyet ve
rilmemelidir. Alkollü araç kullanımı konusundaki yasal cezalar artırılmalı, trafik denetimleri göz
den geçirilmelidir. 

Türk Ceza Kanunu ve Karayolları Trafik Kanununda değişiklik getiren kanun teklifleri ilgili 
komisyonda beklemektedir. 

Şehir içi hız limitleri ve şehirler arası yollardaki trafik işaret ve hız limitleri konusunda 
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları yeniden ele alınmalı ve denetlenmelidir. Trafik 
kazalarının önlenmesinde trafik eğitiminin ve toplumsal bilincin önemi büyüktür. Bu konuda 
gerekiyorsa kurumsal yenilikler yapılmalıdır. 

Yukarıda açıklanan gerekçelerle trafik sorununun nasıl çözüme kavuşturulacağı konusunda bir 
Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasında büyük yararlar vardır. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Son yıllarda bir facia halini alan trafik kazalarıyla ilgili gerekli tedbir alınması amacıyla 

Anayasanın 98 inci ve içtüzüğün 104 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını 
müsaadelerinize arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Zeki Ünal 
Karaman 

Azmi Ateş 
İstanbul 

Zülfükar İzol 
Şanlıurfa 

İsmail Özgün 
Balıkesir 

M. Zeki Çelik 
Ankara 

Turhan Alçelik 
Giresun 

Hü şeyin Kansu 
İstanbul 

Sait Açba 
Afyon 

Eyüp Sanay 
Ankara 

Aslan Polat 
Erzurum 

Yakup Budak 
Adana 

Mahfuz Güler 
Bingöl 

Osman Aslan 
Diyarbakır 

18.5.1999 
İrfan Gündüz 

İstanbul 
Yahya Akman 

Şanlıurfa 
Mehmet Özyol 

Adıyaman 
Latif Öztek 

Elazığ 
Mehmet Bedri İncetahtacı 

Gaziantep 
Ahmet Karavar 

Şanlıurfa 
Sacit Günbey 

Diyarbakır 
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GEREKÇE 

Gün geçmiyor ki elim bir trafik kazası haberi duymayalım. Toplum olarak âdeta kazada ölen
leri ve yaralananları kanıksar hale geldik. "Trafik canavarı yine can aldı" diyerek belki olayı dra
matize etmeye çalıştık ama, bu gibi teşbihlerin, palyatif tedbirlerin, kazaları önlemede yeterli 
olmadığını gördük. 

Ülkemiz insanı, enflasyon, yoksulluk, işsizlik, içki, fuhuş, kumar gibi birtakım sosyal ve 
ekonomik sıkıntılarla boğuşurken bir de trafik terörü ile başı dertte. Trafiğe çıkarken kişiler, sanki 
harbe gidiyormuşcasına çoluk çocuğuyla, yakınları ve sevdikleriyle helâlleşmek ihtiyacını duyar. 
Dinlenmek, tatil yapmak veya sılaî rahim yapmak isteyenler yola çıktıklarında içlerinde gizli bir 
huzursuzluk açık bir tedirginlik gözleniyor. Yolun, yolculuğun tadını alamıyor. 

Kolay değil, neredeyse her yıl İstiklâl Harbinde şehit düşen ecdadımızın sayısı kadar trafiğe 
kurban veriyoruz. İstatistikler gerçekten çok ürkütücü. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri 
Başkanlığının verilerine göre, 1994'de 233 803 kaza olmuş, 5 942 kişi ölmüş ve 104 717 kişi 
yaralanmış. 1995'de 279 663 kaza olmuş, 6 004 kişi ölmüş, 114 319 kişi yaralanmış; 1996'da 344 
641 kaza olmuş, 5 428 kişi ölmüş, 104 599 kişi yaralanmış. 1997'de 392 661 kaza olmuş, 5 134 kişi 
ölmüş, 111 056 kişi yaralanmış, 1998'de 446 025 kaza olmuş, 4 852 kişi ölmüş, 115 489 kişi 
yaralanmış, 1999 yılının ilk üç ayında 110 619 kaza olmuş, 1 030 kişi ölmüş, 24 863 kişi yaralan
mıştır. 

Bu durumda son 5 yıl 3 ay içinde, 28 382 vatandaşımız trafik kurbanı olmuştur. Şüphesiz insan 
hayatını maddî ölçülerle değerlendirmek mümkün değildir. Ancak, kazaların sebep olduğu 
ekonomik kayıpların, trilyonlar değil, katrilyonlarla ifade edildiği de bir gerçektir. 

Şüphesiz trafik kazalarının çeşitli sebepleri vardır. Henüz dünya standartlarının % 20'sine 
ulaşmış bulunan karayollarımızın durumu herkesçe bilinmektedir. Trafiğe çıkan araç sayısında 
büyük patlama olmasına rağmen altyapıda aynı oranda bir düzelme veya gelişme görülmemiştir. 
Örneğin 1987'de otomobil sayısı 1 240 000 iken bu rakam 1999'un ilk üç ayı sonu itibariyle 4 mil
yon 300 bine ulaşmıştır. 1987'de 5 km.'ye düşen toplam araç sayısı 166 iken, 1999'un yine ilk 
üçüncü ayı sonu itibariyle yani 11 yıl üç ay sonra bu rakam 671*e çıkmıştır. 1987'de toplam araç 
(otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs) 1 973 670 iken; 1999'un ilk üç ayı sonu itibariyle 
bu sayı 8 406 177'ye çıkmıştır. Altyapıda önemli bir gelişme olmayınca, trafik de gençlik parkın-
daki çarpışan arabalara dönmüştür. 

Altyapı yetersizliği dışında; trafik kazalarının en önemli sebeplerinden biri de alkoldür. Ayrıca 
eğitim eksikliği, trafik kurallarını boşverme, trafikteki araç modellerinin yaşlı olması, dikkatsizlik, 
tedbirsizlik ve kontrollerin yeterli olmayışı gibi sebepler de vardır. Hatta ilginçtir, Türk Petrol'ün 
trafik kazalarıyla ilgili yaptırdığı araştırmada, trafik kazalarının en önemli sebeplerden birini, 
ülkemizde demokrasi geleneğinin yerleşmemiş olmasına bağlamaktadır. Demokrasinin hâkim 
olduğu gelişmiş ülkelerde trafik kazalarının çok az olduğu da vurgulanmaktadır. 

Ülkemizde âdeta bir katliam halini alan trafik kazalarının salt para cezalarıyla ve alındığı 
söylenen palyatif tedbirlerle önlenemeyeceği anlaşılmış bulunmaktadır. 

Tüm vatandaşlarımızı ve hepimizi ilgilendiren böylesine hayati öneme haiz bir konunun 
TBMM tarafından ele alınarak çok yönlü bir araştırmaya tâbi tutulması ve acilen bazı tedbirlerin 
alınması gerekmektedir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Bilindiği gibi geçtiğimiz Kurban Bayramında trafik kazalarında 200'e yakın vatandaşımız ha

yatını kaybetmiş, 500'e yakın vatandaşımız yaralanmıştır. Karayollarında meydana gelen bu 
kazaların özellikle Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı gibi bayram tatillerinde yoğunlaşması, bu 
tatillerde karayollarında alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığını gündeme getirmektedir. 

Özellikle bayram tatilinde, karayollarının aşırı yoğun olması, sürücülerin gitmek istedikleri 
yere bir an önce varmak için kural ihlâlleri yapmaları ve gerekli önlemlerin yeterince alınma
masından dolayı her yıl binlerce yurttaşımızın hayatını kaybetmesine, binlerce insanımızın ise 
yaralanıp sakat kalmasına neden olmaktadır. 

Her tatil dönüşü, karayolları yüzlerce can alıp ve yüzlerce yaralı bırakmaktadır. Bu konuda 
yeterli önlem alınmadığı takdirde önümüzdeki yıllarda bu sayılar giderek çoğalacak, savaşlarda 
dahi kayıp verilmeyen sayının çok üzerinde trafiğe şehit verilecektir. Bu nedenle olayın, cezai, 
ekonomik, sosyal ve hatta psikolojik boyutlarının incelenmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, Kurban Bayramında özellikle İstanbul'da hava, deniz ve şehiriçi ulaşımında tatil 
dönüşü için yetkililerin gerekli önlemi almamasından dolayı tatilciler büyük sıkıntı yaşamışlardır. 
Çektikleri sıkıntılar, tatil dönüşü insanlarımızın ruh sağlığının bozulmasına neden olmuştur. 

Şehirlerarası ulaşımın, özellikle bayram tatillerinde kara, hava ve deniz yollarında yoğunlaş
ması nedeniyle meydana gelen kazaları önleyici ve ulaşımı rahatlatıcı tedbirlerin yetkililerce alınıp 
alınmadığının tespiti ve ayrıca sözkonusu kazaların cezai, ekonomik ve sosyal boyutlarının tespit 
edilmesi, alınacak yeni önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci TBMM İçtü
züğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince, Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

22.3.2000 
Aydın Ayaydın 

İstanbul 
Veysi Şahin 

Mardin 
Cavit Kavak 

İstanbul 
Cemal Enginyurt 

Ordu 
Abdülkadir Akçan 

Afyon 
Ş. Ramis Savaş 

Sakarya 
Hüsamettin Korkutata 

Bingöl 
Rıdvan Budak 

İstanbul 
Mehmet Güneş 

Şanlıurfa 
Kenan Sönmez 

Bursa 
Miraç Akdoğan 

Malatya 

Sait. Açba 
Afyon 

Ali Naci Tuncer 
Trabzon 

Sühan Özkan 
İstanbul 
Ali Er 

İçel 
Nihat Gökbulut 

Kırıkkale 
Mehmet Hanifı Tiryaki 

Gaziantep 
Oktay Vural 

İzmir 
Bekir Gündoğan 

Tunceli 
Turhan Tayan 

Bursa 
Birkan Erdal 

Ankara 
Cengiz Aydoğan 

Antalya 

Oğuz Tezmen 
Bursa 

Nazif Okumuş 
İstanbul 

Erdoğan Toprak 
İstanbul 

Ali Gebeş 
Konya 

Aslan Polat 
Erzurum 

Necdet Tekin 
Kırklareli 

Ahmet Arkan 
Kocaeli 

Orhan Ocak 
Bursa 

Hakkı Oğuz Aykut 
Hatay 

Yılmaz Karakoyunlu 
İstanbul 

Orhan Bıçakçıoğlu 
Trabzon 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye, enflasyon, işsizlik, yolsuzluk, terör gibi büyük sorunlarla mücadele etmekle birlikte, 
bir de bunlara ek olarak trafik terörüyle uğraşmak zorundadır. 

Trafik kazalarında Türkiye dünya ülkeleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Kazaların sonu
cuna göre istatistikler ürkütücü boyutlara ulaşmıştır. 

Son beş yılda, ülkemizde 1 812 990 trafik kazası olmuş, bunun sonucunda 26 418 vatandaşımız 
hayatını kaybetmiş, 555 463 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Yaralananların büyük çoğunluğu ise, 
sakat kalmıştır. 

Hiç şüphesiz insan hayatını maddî ölçülerle değerlendirmek mümkün değildir. 

Ancak, kazaların sebep olduğu ekonomik kayıpların, katrilyonlarla ifade edildiği bir gerçektir. 

Bu tablo, Avrupa Birliğine aday olan Türkiye için düşündürücüdür. 

Trafik kazalarının çeşitli sebepleri vardır. Bunların başında karayollarımızın yetersizliği ve 
denetimsizliği gelmektedir. Trafiğe çıkan araç sayısı hızla artamta iken, buna paralel olarak altyapı 
çalışmalarına gerekli yatırım, ilgi ve destek gösterilmemiştir. 

1987 yılında toplam araç sayısı 1 973 670 iken, bu rakam 1999 yılında 8,5 milyon civarına yük
selmiştir. 

Altyapı yetersizliği dışında; trafik kazalarının en önemli sebeplerinden biri de alkollü araç kul
lanmaktır. 

Ayrıca, eğitim eksikliği, trafıkdeki araçların yaşlı oluşu, dikkatsizlik, tedbirsizlik, trafik kural
larına uymama ve kontrollerin yeterli olmayışı gibi sebepler de trafik kazalarının artmasına neden 
olmaktadır. 

Trafik kazalarını, para cezalarıyla veya palyatif tedbirlerle önlemenin mümkün olmadığı ortaya 
çıkmıştır. 

Trafik kurallarına uyma çağdaş toplum olmanın bir göstergesidir. Trafik kazalarının asgarî 
seviyede olduğu ülkelerdeki uygulamalar ve kurallar ülkemiz için de dikkate alınmalıdır. 

Özellikle, AB'ne aday olan ülkemizin, ileri ülkelerde uygulanan ve özellikle AB normlarına 
uygun yasa düzenlemelerine acilen ihtiyaç olduğu bir gerçektir. Halen ülkemizde uygulanan trafik 
kurallarına ilave olarak AB'de uygulanan kuralların tespiti ve bununla ilgili olarak getirilmesi 
gereken yeni düzenlemelerin süratle TBMM gündemine indirilmesi gerekmektedir. 

Her yıl binlerce vatandaşımızın ölümüne, onbinlerce vatandaşlarımızın yaralanmasına ve sakat 
kalmasına neden olan ve ülkemizi katrilyonlarca lira maddî kayba uğratan trafik kazalarının neden
lerini ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98, TBMM İçtüzüğünün 104 
ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını Grubumuz adına arz ve talep 
ederiz. 

Saygılarımızla. 

Saffet Arıkan Bedük Nevzat Ercan Turhan Güven 
Ankara Sakarya İçel 

DYP Grup Başkanvekili DYP Grup Başkanvekili DYP Grup Başkanvekili 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İstanbul'un çeşitli semtlerinde, özellikle Bağdat Caddesi'nde belirli gün ve saatlerde gençler 
kendi aralarında otomobil yarışı yapmakta, bu yarışlar sonucunda ise; caddede seyir halindeki 
araçlara veya yayalara çarpma sonucu ölümcül kazalar meydana gelmektedir. 

Yıllardan beri süre gelen anlamsız ve toplum tarafından benimsenmeyen bu yarışlar neti
cesinde gencecik suçsuz insanların hayatlarına son verilmekte, öte yandan da ne amaca hizmet ettiği 
belli olmayan, şımarık ve sorumsuz gençlerin sebep olduğu ölümcül trafik kazaları sonucu, sorum
suz fakat henüz hayatlarının baharında olan sürücü gençlerin de hapishaneye girmeleri ayrı bir 
üzücü durum yaratmaktadır. 

Bugüne kadar bu tür yarışlar sonucunda onlarca insanımız hayatını kaybetmiştir, ancak bu 
ölümcül kazalara sebep olan sürücüler de yasalarımızın yetersizliğinden ötürü az bir ceza ile kur
tulmaktadırlar. Hiçbir caydırıcılığı olmayan bu tür kazaların sebep olduğu ölümcül kazaların sorum
lularının taksirli trafik suçu işlemiş olduğundan bahsetmek mümkün değildir. Bunların trafik suçu 
işleyen kişi olarak değil, olsa olsa katil olarak yargılanmaları gerekir. 

En son geçen hafta İstanbul Bağdat Caddesi'nde yine bu tür bir yarış sonucu Selin ile Erdem 
adında genç iki nişanlının henüz hayatının baharında hayata veda etmeleri, öte yandan yine gence
cik ama sorumsuz bir gencin de hapishaneye girmesi yetkilileri daha etkin önlem almaya zorla
maktadır. 

Bugüne kadar meydana gelen bu tür kazaların ortadan kaldırılmasına yönelik alınan önlemlerin 
yetersiz olduğu görülmektedir. 

İstanbul Bağdat Caddesi'nde iki gencin hayatlarının sona ermesi ile biten bu anlamsız 
yarışların sona ermesini sağlamak amacıyla bugüne kadar alınan önlemlerin değerlendirilmesi, 
varsa suçlu kişi ve kuruluşların tespit edilmesi, Trafik Yasası ve Türk Ceza Kanununun ilgili mad
delerinin caydırıcı hale getirilmesi ve olayın ekonomik, sosyal ve psikolojik boyutları ile ele alın
ması hususunun araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105 inci 
maddeleri gereğince Meclis araştırması açılması için gereğini arz ve talep ederiz. 

Aydın Ayaydın 
İstanbul 

Necdet Tekin 
Kırklareli 

Âbdülkadir Akçan 
Afyon 

Oğuz Tezmen 
Bursa 

Hasan Özgöbek 
Uşak 

Ahmet Erol Er s oy 
Yozgat 

Ali Naci Tuncer 
Trabzon 

Masum Türker 
İstanbul 

Nihat Gökbulut 
Kırıkkale 

Süleyman Coşkuner 
Burdur 

Mehmet Hanifı Tiryaki 
Gaziantep 
Sait Açba 

Afyon 
Sııhan Özkan 

İstanbul 
Şamil Ayrım 

İstanbul 

Cavit Kavak 
İstanbul 

Nazif Okumuş 
İstanbul 

Ali Gebeş 
Konya 

Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
Bartın 

Mehmet Gül 
İstanbul 

Ömer Ertaş 
Mardin 

Ediz Hun 
İstanbul 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 30.6.2000 tarihli 123 üncü Birleşiminde 700 
sayılı Kararıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca kurulan 
(10/139,14,126,132,133) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun yaptığı araştırma sonu
cunda düzenlediği raporu ve ekleri ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ahmet Tan 

İstanbul 
Komisyon Başkanı 

Tijrkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 547) 



Her 55 dakikada bir yollarda can veren 
aziz yurttaşlarımız ile görevleri sırasında 
trafiğe kurban verdiğimiz sevgili milletvekili 
arkadaşlarımızın aziz anısına, güvenli ve 
uygar bir trafik ortamına kavuşmak 
dileğiyle... 
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I. ARAŞTIRMANIN DAYANAĞI, KONUSU, YÖNTEMİ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, ülkemizde her yıl yaklaşık on bin insanımızın ölmesine, 

yüz binden fazla yurttaşımızın yaralanmasına ve/veya sakat kalmasına, yaralanan ve sakat 
kalanlarla, aile fertlerinin derin elem ve ıstıraplara boğularak, ruhsal ve psikolojik travmalara 
uğramasına ve ülke ekonomisine katrilyonlarla ifade edilen maddi zararlar vermesine yol açan 
trafik kazalarının nedenlerinin araştırılması ve alınması gereken önlemlerin saptanması amacıyla, 
bir araştırma komisyonu kurarak konuya el atmıştır. 

Geniş çaplı, ani ve derin etkileri ile doğal afetler, insanoğlunu tehdit eden en büyük 
felaketlerdendir. Ülkemizde, sonuçlan çok yıkıcı olan ve giderilmesi son derece güç olan 
zararlar veren deprem konusunda uyanmaya başlayan toplumsal bilincin, zamana yayılan, 
tesirleri göreceli olarak hissedilen ve bir facia halinde toplumsal dokumuzu yok etmeye devam 
eden trafik kazaları konusunda da oluşması yaşamsal bir öneme sahiptir. 

Ülkemizdeki trafik kazalarının gelişmiş ülkelerdeki trafik kazaları düzeyine 
indirilememesinde, trafik konusunda görevli kurum ve kuruluşların gösterdiği çabaların yetersiz 
ve etkisiz kalmasının yanı sıra, toplumsal baskının alınacak veya alınması gereken önlemlerin 
belirleyicisi olamamasının da büyük rolü vardır. 

Devlet, vatandaşının ulaşım ve seyahat hakkım esenlik içinde kullanabileceği güvenli bir 
trafik ortamım sağlayacak, etkili ve verimli bir idare düzeneği kuramamıştır. Devlet, trafikte 
çağdaş ülkelerin benimsediği bir yaklaşım olan trafik kazalarım yıllar itibariyle azaltacak 
hedefler koymamakta, bu konuda yapılmış çalışma ve alınmış kararlar da bulunmamaktadır. 
Hangi tarihte, nasıl bir trafik tablosu ile karşılaşılacağına dair bir trafik projeksiyonu 
öngörülmemektedir. 

Trafik kazalarında ölen ve yaralanan insanların sayışım tam olarak bilmeyen devlet 
görüntüsünden kurtulunmalıdır. Terörü ve enflasyonu, bir devlet politikası doğrultusunda 
yenmede gösterilen kararlılığı, trafik kazalarının en aza indirilmesinde de beklemek, 
vatandaşların en doğal hakkı olsa gerektir. 

Trafik kazalarının mutlaka varolacağını ve toplumu kemireceğini kabullenmek ve insanın 
güçsüz kaldığı bazı doğa olaylarında olduğu gibi, trafik kazalarının şimdiye kadar kaçınılamamış 
olan sonuçlarım bir yazgı olarak kabullenmek mi, yoksa trafik kazalarım "kader" gibi 
algılamayan bir zihinsel dönüşümü gerçekleştirmek mi gerekecektir? Ülkemiz şu anda bu iki 
seçenekten birisini seçmek gibi kritik bir noktaya gelmiştir. 

Bundan önce aynı amaçla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı ve 
yeterince ele alınıp değerlendirilmeyen raporun uğradığı talihsizliğe düşülmemelidir. 
Komisyonun hazırladığı bu rapor son olmalı, bundan sonra tüm yoğunluğun uygulama konusuna 
verilmesi için ilgililerce gereken önlemlerin alınması sağlanmalıdır. 

A. ARAŞTIRMANIN DAYANAĞI 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 30.06.2000 tarihli 123. Birleşiminde, 

"Trafik kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98., İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu 
araştırmayı yapacak Komisyonun 13 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin 
Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve 
gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına" şeklinde verdiği 30.06.2000 tarih ve 700 sayılı 
karan. 

B. ARAŞTIRMANIN KONUSU 
Ülkemizde meydana gelen trafik kazalannın nedenlerinin araştınlarak alınması gereken 

yasal, idari, toplumsal ve yapısal önlemlerin neler olabileceğinin belirlenmesi ve güvenli bir 
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trafik ortamının sağlanmasında resmi ve özel tüm kurum, kuruluş ve örgütlerin görev, 
sorumluluk ve işbirliğine esas olacak temel ilke ve hedeflerin saptanmasını kapsamaktadır. 

C. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Trafik Kazalarının Nedenlerinin Araştırılarak Alınması Gereken önlemlerin Belirlenmesi 
Amacıyla Kurulan (10/139,14,126,132,133) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu, 
ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan trafik kazalarının meydana geliş sebebi, sonuçlan ve 
etkilerinin araştırılması ve toplumsal bir kangren haline gelen soruna çözüm önerileri 
bulunabilmesi amacıyla konu ile ilgili tüm resmi ve sivil kurum, kuruluş ve örgütlerin görevli ve 
temsilcileri ile tespit edilen dört ilimizde bölgesel toplantılar düzenlemiştir. Bu toplantılardan ilki 
19.07.2000 tarihinde Diyarbakır ilimizde gerçekleştirilmiştir. 

Bu toplantıya çevre illerin Valilik, Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlükleri 
görevlileri ile trafik konusunda teşkilatlanmış yerel sivil toplum örgütleri davet edilmiştir. Davet 
edilen 22 ilden 20 il görevlileri toplantıya katılmış, görüş ve önerilerini Komisyonumuza 
sunmuşlardır. Gönüllü kuruluşlar da, bu hususta belirledikleri çözümleri dile getirme imkanı 
bulmuşlardır. 

Anılan toplantılardan ikincisi istanbul ilinde 15, 16, 17.08.2000 tarihlerinde yapılmıştır. 
Bu ilimizde de, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan temsilciler, 18 ilden il Emniyet Müdürlüğü 
ve Büyükşehir Belediyesi görevlileri ile istanbul il Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, 
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yetkililer, üniversitelerin konu ile ilgili fakültelerinden öğretim 
görevlileri, trafik kazalarının önlenmesine yönelik çalışmalarda bulunan dernek ve gazete 
temsilcilerinin katıldığı ve 3 gün boyunca süren kapsamlı bir çalışma düzenlenmiştir. 

Üçüncü toplantı 08.09.2000 tarihinde Antalya ilinde, 22 ilin trafikten sorumlu il Emniyet 
Müdür Yardımcıları ile trafikle ilgili konularda faaliyet gösteren 4 sivil toplum örgütü 
temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 

Bu tür toplantıların sonuncusu ise 19,20,21.09.2000 tarihlerinde 19 ilden ti Emniyet 
Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi görevlileri ile Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Bayındırlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ve üniversitelerin 
konu ile ilgili fakültelerinden öğretim görevlileri, trafik kazalarının önlenmesine yönelik 
çalışmalarda bulunan dernek temsilcilerinin katılımıyla Ankara'da yapılmıştır. 

Ayrıca Özel olarak 27.09.2000 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkam, 
17.10.2000 tarihinde içişleri Bakam, 19.10.2000 tarihinde Ulaştırma Bakam ve 23.11.2000 
tarihinde de Yüksek öğretim Kurulu Başkanı ile toplantı düzenlenmiş, görüş ve önerileri 
alınmıştır. 

istanbul toplantısındaki katılımcılara ve TBMM üyelerine yönelik ayrı ayrı iki anket 
düzenlenmiş, anket sonuçları çalışmalar sırasında dikkate alınmış ve değerlendirilmiştir. 

Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarının gerçek boyutunun anlaşılması, trafik 
hizmetlerinin yerine getirilmesinde mevzuatla görev verilen kurum ve kuruluşların bugüne kadar 
yaptığı iş ve işlemlerin saptanması ve hizmetlerin sunulmasında karşılaşılan sorunlar ile bu 
sorunların giderilmesine yönelik çözüm önerilerinin bilinmesi amacıyla, söz konusu kuruluşların 
gönderdiği metinler değerlendirilmiştir. 

Raporun hazırlanması çalışmaları sırasında, Türkiye'de trafik kazaları konusunda 
yayınlanmış yapıt ve raporlar incelenmiş, dünyada ve özellikle Avrupa ülkelerinde trafiğin ana 
unsurlarını irdeleyen bilimsel yayınlar taranmış, konuya yer veren gazete ve dergilerin makale ve 
haberleri gözden geçirilmiş, Komisyonun dört ilde yaptığı toplantılarda ileri sürülen görüş ve 
öneriler hassasiyetle süzülmüş, sorumlu vatandaş bilinciyle hareket ederek, trafik probleminin 
çözümüne katkıda bulunan yurttaşların önerilerinden olabildiğince yararlanılmıştır. 
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li. TÜRKİYE'DE TRAFİK VE ULAŞIM 

A. TÜRKİYE'DE TRAFİK MEVZUATI VE KURUMLARI 

1. Trafik Mevzuatının Gelişimi 

Trafik sözcüğü, İtalyanca "trafıcco", Fransızca "trafıc", ingilizce "traffıc, Osmanlıca'da 
ise "seyrüsefer" yani geliş-gidiş sözcükleriyle ifade edilen, "yayaların, hayvanların ve araçların 
yol üzerindeki hal ve hareketleri" anlamında kullanılan bir kelimedir. 

Cumhuriyetin ilanından sonraki yıllarda ülkemizde çok az sayıda motorlu araç 
bulunmakta ve bu nedenle trafik ciddi bir sorun olarak kabul edilmemekteydi. 

01 Mart 1926 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek 13 Mart 1926 
tarihinde yayımlanan ve 01 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren 765 sayılı Türk Ceza 
Kanunu'nun 564. ve 565. maddeleri ile getirilen hükümlerle, mal ve can güvenliğini tehlikeye 
düşürecek şekilde taşıt kullananları takip ve kontrol etmek üzere genel zabıtaya yetki verilmiştir. 
Trafik kazalarını önleme bakımından büyük önem taşıyan bu maddelerden, özellikle 565. 
maddede, bir kimsenin caddelerde ve umumun gelip geçtiği yerlerde veya umuma açık yerlerde 
hayvanları, arabaları ve otomobilleri şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek şekilde 
sevk ve idare etmesi durumunda, hem 20 güne kadar hafif hapis, hem de ayrıca hafif para cezası 
ile cezalandırılması öngörülürken, diğer yandan failin ruhsatnameye tabi arabacı veya şoför 
olması durumunda bir aya kadar meslek ve sanatın tatili cezasımn da bu cezaya ilave edilmesi 
hükme bağlanmıştır. 

Daha sonra 14 Nisan 1930 gün ve 1471 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1580 sayılı 
Belediye Kanunu'nun "Belediyenin Görevleri" başlığını taşıyan 15. maddesinin 9. fıkrası ile 
belediyeler veya beldelerle köyler arasında seyrüsefer eden yük ve binek araba ve hayvanları ile 
otomobil, otobüs ve kamyonların azami istiap hadlerini tespit, sınıflarını ve numaralarım tayin 
ile işletenlerin ehliyet ve sıhhatlerini kontrol etmek görevi, bu vesait sahiplerinin daimi 
ikametgahlarının bağlı olduğu kaza belediye idaresine verilmiştir. 

Aym maddenin 10. fıkrası, nakliye vasıtalarının nev'i ve cinsine göre belde dahilinde 
azami ve asgari süratini belirlemek, seyrüsefer tarifelerini tanzim ve ilan ile trafik düzenini temin 
etmek görevini belediyelere vermiştir. 

Bu maddenin 74. fıkrası ile belediyenin görevleri içinde yer alan seyrüseferleri tanzim 
için talimatlar yapmak görevinin yerine getirilebilmesi için, öncelikle büyük illerde olmak üzere, 
taşıtların kayıt tescil işlemlerinin yapılması, şoför adaylarına sınavla ehliyetname verilmesi, 
trafik düzeninin sağlanması ve araçların fiyat tarifelerinin belirlenmesi amacıyla seyrüsefer 
talimatnameleri hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır. 

Ancak trafik hizmetlerinin belediyelerce yapılması, her belediyenin diğerlerine uymayan 
kurallar uygulamasına, araçların teknik muayenelerinin gereği gibi yapılamamasına, ehliyet 
sınavlarında müsamaha edilmesine, şehirlerarası yollar ile kırsal kesimlerde trafik denetimlerinin 
yapılamamasına neden olduğu görülmüş ve yeni tedbirler alınması zorunluluğu meydana 
gelmiştir. 

Bu amaçla, 14 Temmuz 1934 tarih ve 2751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2559 
sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 19. maddesinde, "polisin sokak, meydan ve umuma 
mahsus yerlerde intizamı temin ve seyrüsefer talimatnamesindeki vasıflara uygun olmayan nakil 
vasıtalarını işletmekten ve bu vasıtaları sarhoş olarak veya seyrüseferin intizam ve selametini 
bozacak surette idare edenleri çalışmaktan men edeceği" yönünde bir hüküm mevcut ise de, 
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trafik kural ve nizamlarını saptayan esas hükümler bulunmadığından, bu hüküm verimli 
olamamıştır. 

Tekniğin ilerlemesiyle birlikte motorlu araçların çoğalıp meydana gelen kazaların endişe 
verici bir durum alması sonucu, 1930'dan itibaren başlamış olan kanun hazırlıkları tekrar ele 
alınarak konu Emniyet Genel Müdürlüğü'nde, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'nda, Ankara, 
İstanbul ve İzmir Belediyelerinde incelenmiş ve bir tasan hazırlanıp 1938'de Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'ne sevk edilmiş ise de, bu tasarı yasalaşamamıştır. 

İkinci Dünya Savaşı'nm meydana getirdiği darlıklar, mevcut taşıtların bünyelerinde 
olumsuz bir etki yapmıştır. Savaş sonrasında meydana gelen ekonomik ve toplumsal gelişmeler, 
ulaştırma hizmetlerine olan talep artışını da beraberinde getirmiştir. Buna teknolojik gelişmelerin 
karayolu sistemine sunduğu kolaylıklar ve yeni model araçların daha yüksek hız yapacak şekilde 
üretilmesi de eklenince, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de karayolu taşımacılığı büyük 
ölçüde artmıştır. Tüm bu gelişmelerin sonucu ise, trafik kazalarında ve kaza sonucu meydana 
gelen ölüm ve yaralanma sayılarında hızlı bir yükseliş olmuştur. 

Karayollanmızı ülkemizin taşıma ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye getirmek ve alt yapıyı 
gerçekleştirmek üzere, 11 Şubat 1950 tarihinde kabul edilen ve 01 Mart 1950 tarihinde yürürlüğe 
giren 5539 sayılı Kanunla Karayolları Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 

Böylece, karayolu alt yapısı hızla gerçekleştirilmeye başlanmış, zamanla yolu 
kullananların çoğalması sonucu meydana gelen trafik kazalarının, can ve mal güvenliğini artan 
bir şekilde tehlikeye düşürmesi ve hatta tehdit etmeye başlaması nedeniyle, karayolu trafiğinde 
bir düzenleme ve kontrol sistemi getirmek üzere hazırlanan ikinci kanun tasarısı 11 Mayıs 1953 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş ve 6085 sayılı Karayolları Trafik 
Kanunu olarak 18 Mayıs 1953 gün ve 8411 sayılı Resmi Oazete'de yayımlanmıştır. 

6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 3. maddesinde; "trafiğin tanzim ve 
murakabesinin Emniyet Genel Müdürlüğü'nce teşkil edilecek bölge ve il trafik zabıtasmca 
yapılacağı, ayrıca merkezde ve teşkilatında şube müdürlüğü bulunan il emniyet müdürlüklerinde 
trafik şubesi ve diğer il emniyet müdürlüklerinde de trafik bürolan kurulacağı" hükme 
bağlanmıştır. 

Böylece, özel bir trafik zabıtasının kuruluşu, ancak Cumhuriyetin ilanından 30 sene sonra 
mümkün olabilmiştir. 

Bu Kanunla, Emniyet ve Karayolları Genel Müdürlüklerinin mevcut görevlerine ilave 
olarak yeni görevler verilmiş, şehirlerde trafik düzenine ait kararları almak üzere İl Trafik 
Komisyonları kurulmuştur. 

Aynca, belediyelere şehiriçinde trafiğin düzenlenmesine ve alt yapısının yapılmasına 
ilişkin yükümlülükler getirilmiştir. 

6085 sayılı Karayollan Trafik Kanunu'nun 76. maddesiyle 1580 sayılı Belediye 
Kanunu'nun karayolu trafiğine ilişkin hükümleri kaldınlmıştır. 

6085 sayılı Karayollan Trafik Kanunu'nun ağırlığı üç konuda idi: 
1- Trafik suçlanna ait cezaların istisnasız olarak mahkemeler tarafından verilmesi, 
2- Trafiğin tanzim ve kontrolünün motorlu araçlarla donatılmış trafik zabıtası tarafından 

yapılması, 
3- Teknik muayene ve kontrollerin, trafik güvenliği donatımı ve bunlann sürekli hale 

getirilmesi işinin Karayollan Genel Müdürlüğü tarafından yapılmasıdır. 
19 Eylül 1949 yılında Cenevre'de aktolunan Karayollan Trafik Sözleşmesi'ne 

katıldığımıza ilişkin 02 Mayıs 1955 tarihinde kabul edilen 6547 sayılı Kanun, 11 Mayıs 1955 
tarih ve 9003 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

6085 sayılı Karayollan Trafik Kanunu'nun 77. maddesi uyarınca bazı maddelerin yayımı 
tarihinde, diğer maddelerin ise» geçici 5. maddesine göre teşkilat kanunlanmn yayımı tarihinden 
itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. 

20.03.1954 gün ve 8663 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6376 sayılı Kanunla 
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Teşkilatı, 21.03.1954 gün ve 8664 sayılı Resmi Gazete'de 
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yayımlanan 6387 sayılı Kanunla Karayolları Fen Heyeti ve aynı Resmi Gazete'de yayımlanan 
6406 sayılı Kanunla da Trafik Mahkemeleri Kuruluş Kanunları çıkarılmıştır. 

Bilahare 6085 sayılı Kanunun 77. maddesi 6498 sayılı Kanunla değiştirilerek, yürürlüğe 
giriş şekli 4 yılda kademeli olarak yeniden tespit edilmek üzere Bakanlar Kuruluna yetki 
verilmiştir. 

6085 sayılı Kanunun bütçe olanakları ile aynı yıl içerisinde bütün Türkiye'de uygulama 
imkanı olmadığından, Bakanlar Kurulu'nun; 20.04.1954 gün ve 4/2863 sayılı kararı ile İstanbul 
ve Ankara'da, 19.07.1955 gün ve 4/5543 sayılı karan ile Bursa, Adana, İzmir ve Aydm'da 
10.11.1956 gün ve 4/8120 sayılı Karan ile Çorum, Samsun, Kayseri, Niğde, Gaziantep, Hatay, 
Bolu, Sakarya, Kocaeli, Edirne, Eskişehir, Balıkesir ve Manisa'da , 18.11.1957 gün ve 4/9696 
sayılı Kararı ile de diğer 48 ilde yürürlüğe girişi tespit edilmiş ve tüm illerde trafik teşkilatı 
tamamlanarak, uygulamaya 01.03.1958 tarihinden itibaren bütün yurtta geçilmiştir. 

Ancak, uygulamada konu ile ilgili her kuruluş kendi gelişmesini sürdürmüş, trafik 
sistemimiz kayıt-tescil, ehliyet, yol ve trafik işaretleri, araç muayene istasyonları, trafik polisi, 
trafik cezalan, sigorta ve taşıt vergileri yönünden gelişmiş ülkelerdeki sistemlere gerek kuruluş, 
gerekse mevzuat bakımından şeklen benzemiş olmasma rağmen, görev verilen kuruluşlar 
arasında istenilen düzeyde koordinasyon olmaması nedeniyle, karayollannda etkili bir trafik 
güvenliği sağlanamamıştır. 

Bir süre sonra, 6085 sayılı Kanun, uygulamada görülen yetersizlikler nedeniyle, 
12.01.1961 tarihinde 232 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve yapılan bu değişiklikle, trafik polisine 
bir kısım trafik suçlarında peşin para tahsil etme yetkisi tanınmıştır. Aynca, hukuki mesuliyet 
şoförden alınarak mal sahibine intikal ettirilmiş, lastik tekerlekli traktörler kayıt-tescile tabi 
tutularak, kullananlann da ehliyetname sahibi olması şartı getirilmiştir. 

13.05.1964'te kabul edilen 471 sayılı Kanunla ve 09.05.1967 tarihinde kabul edilen 866 
sayılı Kanunla, 6085 sayılı Karayollan Trafik Kanunu'nda iki değişiklik daha yapılmıştır. 

Bütün bunlara rağmen 6085 sayılı Kanunun uygulanmasında meydana gelen aksaklıklar 
ve noksanlıklar tamamen giderilemediğinden, 1981 yılında İçişleri Bakanlığı'nca karayolu trafiği 
yönünden günün ihtiyaçlanna, ülke şartlarına ve uluslararası antlaşmalara uygun olarak bütün 
konulan kapsayacak şekilde yeni bir Karayollan Trafik Kanunu Tasarısı hazırlanmış ve bu 
tasarının hazırlanmasında teknik konu ve ortak hükümler için yabancı ülke mevzuatlanndan 
yararlanılmıştır. 

Bu tasan, Danışma Meclisi ve Milli Güvenlik Konseyi ihtisas Komisyonlannda daha da 
olgunlaştırılarak 13.10.1983 tarihinde Milli Güvenlik Konseyi'nce kabul edilmiş, 18 Ekim 1983 
gün ve 18195 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 2918 sayılı Karayollan Trafik 
Kanunu'nun 137. maddesi, Kanunun bazı maddelerinin yayımı tarihinde, diğer maddelerinin ise 
yirmi ay sonra yürürlüğe gireceğini hükme bağladığından, Kanunun tümü 18 Haziran 1985 
tarihinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu olarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu Kanunla trafik hizmetlerinin yürütülmesi konusunda yeni bir teşkilatlanmaya 
gidilmiştir. Buna göre genel zabıtanın tüm yetkilerini taşıyan ve görevleriyle de sorumlu kılınan 
trafik zabıtası trafik hizmetlerini 2918 sayılı Karayollan Trafik Kanunu'nun 5. maddesine göre 
merkez, bölge, il ve ilçe trafik kuruluşlan ile yürütür. 

Bu Kanunla, trafik kazalarının bilimsel esaslara göre tespit edilmesi, trafik suçu 
işleyenlerin her zaman her yerde yakalanabileceği imajının verilmesi ve karayolları üzerinde 
devletin varlığı ve otoritesinin hissedilmesini sağlayacak şekilde trafik zabıtasına önemli görev 
ve yetkiler verilmiştir. 

Aynca, alt yapı hizmetleri gibi teknik hizmetlerin geliştirilmesi, yollanmızın daha 
güvenli hale getirilmesi, eğitim ve sağlık alanlarında Bayındırlık ve İskan, Milli Eğitim, Sağlık 
ve Sosyal Yardım, Ulaştırma,Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlıklan ile belediyelere, İl ve İlçe 
Trafik Kuruluşlanna önemli görev, yetki ve sorumluluklar verilmiştir. 

2918 Sayılı Karayollan Trafik Kanunu'nun getirmiş olduğu temel yenilikler şunlardır. 
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1- Trafik kuralı, insan, araç ve yol gibi unsurlar açısından değerlendirilerek, ilgili 
kuruluşların yetki ve sorumlulukları yeniden belirlenmiştir. 

2- Sürücü adaylarının yetiştirilmesi amacıyla, sürücü kursları açılması hükmü 
getirilmiştir. 

3- Milli Eğitim Bakanlığı'nca ilköğretim ve orta dereceli okulların ders programlarına 
yeteri kadar zorunlu trafik dersleri konulması esası getirilmiştir. 

4- öğrencilerin trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla okul geçidi görevlilerinin yetkili 
kılınması kararlaştırılmıştır. 

5- Trafik polisine, sürücüsü tespit edilemeyen araçların kural ihlali yapması halinde, 
aracın tescil plakasına göre tutanak düzenleme yetkisi verilmiştir. 

6- Taşıtların teknik yönden daha bilimsel esaslara göre muayeneye tabi tutulmaları 
sağlanmıştır. 

7- İşlenen her trafik suçu için ceza puanı esası getirilmiş ve 100 ceza puanım aşan 
sürücülerin sürücü belgelerinin 2 ay süre ile geri alınması uygulamasına geçilmiştir. 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapan kanunlar aşağıda 
belirtilmiştir. 

KANUN NO 

3058 
3176 
3315 
3321 
3493 
3538 
3672 
3759 
4199 
4262 
4550 

KABUL TARİHİ 

16.10.1984 
28.03.1985 
04.11.1986 
18.11.1986 
03.11.1988 
19.04.1989 
31.10.1990 
27.08.1991 
17.10.1996 
21.05.1997 
08.03.2000 

RESMİ GAZETE 
SAYISI 
18550 
18715 
19282 
19289 
19986 
20152 
20684 
20983 
22800 
22999 
23991 

RESMİ GAZETE 
TARİHİ 

19.10.1984 
04.04.1985 
15.11.1986 
22.11.1986 
11.11.1988 
28.04.1989 
03.11.1990 
07.09.1991 
27.10.1996 
25.05.1997 
12.03.2000 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununu Değiştiren ve Resmi Gazete'nin 
27.10.1996 Tarihli ve 22800 Sayısında Yayımlanarak Yürürlüğe Giren 4199 Sayılı 
Kanunun Getirmiş Olduğu Yenilikler; 

a) Karayolu güvenliği konusunda hedefleri tespit etmek, kararları almak, gerekli mevzuat 
ve projeleri hazırlatmak ve bu alandaki hedeflerin uygulanması amacıyla, Başbakanın 
başkanlığında, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık ve Ulaştırma Bakardan 
ile Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilat müsteşarlanndan oluşan "Karayolu Güvenliği Yüksek 
Kurulu" ihdas edilmesi öngörülmüştür. 

Ayrıca bu Kurulun alt kurulu niteliği taşıyan ve Yüksek Kurul'da yer alan Bakanlıklann 
en az Daire Başkam seviyesinde ve Üniversite, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, 
Türkiye Trafik Kazalarını önleme Derneği, Trafik Kazalan Yardım Vakfı ve Mimarlar 
Mühendisler Odalan Birliği temsilcilerinden oluşan Trafik Güvenliği Kurulu oluşturulmuştur. 

b) Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yetersiz olduğu tespit edilen yerlerde (devlet-il 
yolu, köy-orman yolu) jandarma trafik eğitimi almış subay, astsubay ve uzman jandarmalar 
eliyle trafiği denetlemeye, düzenlemeye ve trafik suçlanna el koymaya görevli ve yetkili 
kılınmıştır. 
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c) Öte yandan, yürürlükteki Kanunda yer alan Sağlık Bakanlığı'nın görevlerinin nelerden 
ibaret olacağı hususuna açıklık getirilmiş ve kaza sonrası müdahalelerde önem arz eden ilk 
yardım istasyonlarının kurulması öngörülmüştür. 

d) Gelişen ve değişen ülke şartları dikkate alınarak İl ve İlçe Trafik Komisyonlarının 
görev ve yetkilerine açıklık getirilmiş, komisyonların trafik düzeni ve güvenliği açısından daha 
etkin hizmetlerde bulunmaları hedeflenmiş ve bu komisyonlara Milli Eğitim Bakanlığı 
temsilcisinin de katılımı sağlanmıştır. 

e) Araç alım satımlarında, alan veya satan şahısların mağduriyetlerinin giderilmesi 
amacıyla, araç satış sözleşmesinin düzenlendiği tarih itibariyle, önceki malikin vergi kaydının 
kapatılarak son malikin vergi mükellefi olarak kayda alınması esası getirilmiştir. Diğer taraftan, 
satışı yapılmış ve alıcılar üzerine tescili yapılamamış araçların eski sahiplerinin noter satış senedi 
ile bir yıl içinde müracaatları halinde trafik ve vergi kayıtlarının resen alıcısı adına yapılması 
esası getirilmiştir. 

f) Kanunun ilgili maddesinde yapılan bir değişiklikle, sürücü belgesi almadan 
karayolunda araç kullananların sebep olduğu trafik kazalarını önlemek amacıyla, geçmişte 
etkisiz ve yetersiz olan para cezasının yerine hapis cezası getirilmiştir. 

g) Sürücülerin ikametgahlarını saptamak, yetkililerce yazılan trafik cezalarının takip ve 
tahsiline imkan sağlamak, ceza puanını dolduran sürücülerin belgelerini geri almak, sürücü 
belgelerini Avrupa Birliği standartlarına uydurmak amacıyla, sürücü belgelerinin İçişleri 
Bakanlığı'nca uygun görüldüğünde değiştirilmesi imkanı getirilmiştir. 

h) Kamyon sürme yaşı sürücülerde 18'den 22'ye çıkarılmış ve ayrıca sürücü belgesi 
almak isteyenlerde aranan koşullar yeniden düzenlenerek, ceza maddelerinin kapsamı oldukça 
daraltılmıştır. 

ı) Yasaya dayanılarak çıkarılan Yönetmelik ile "belirtilen miktarlar üzerinde alkollü araç 
kullandığı tespit edilen sürücülerin birinci defada 3 ay, ikinci defada da 1 yıl süreyle sürücü 
belgeleri ellerinden alınır, üçüncü defa tekerrürü halinde bu sürücüler bir ay hapis olunurlar" 
hükmü getirilmiştir. Bu sürücülerin sürücü belgelerinin psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri 
uzmanı muayenesi sonrası beş yıl geçtikten sonra iade edilmesi öngörülerek, alkollü içkiler etkisi 
altında araç kullanımının önüne geçilmesi, bu sebeple meydana gelen kazaların önlenmesi 
düşünülmüştür. 

Ayrıca, sigaranın insan sağlığı Üzerindeki olumsuz etkileri dikkate alınarak, sürücü ve 
yolcuların toplu taşıma araçlarında sigara içemeyecekleri, cep ve araç telefonu kullanarak araç 
süremeyecekleri düzenlemesi getirilmiştir. 

i) Trafik kazalarına önemli derecede etki eden hız faktörü yeniden değerlendirilmeye 
alınarak, bir yıl içerisinde hız sınırı kuralım 5 defa ihlal ettiği saptanan ve hız yapmayı alışkanlık 
haline getiren sürücülerin belgelerinin bir yıl süreyle geri alınması, bu sürenin sonunda da psiko-
teknik muayeneden geçirilmek suretiyle mani hali olmadığı anlaşılanların belgelerinin iade 
edilmesi hükmü getirilmiş ve bu faktöre bağlı kazaların önlenmesi ya da azaltılması 
amaçlanmıştır. 

j) Kamu kurum ve kuruluşları ile işletmelerin yük nakli yaptırdıkları araçlara azami 
toplam ağırlıklanmn üzerinde yük veremeyecekleri hükmü getirilerek, karayolu yapısının zarar 
görmemesi ve ağır yük yükleme kaynaklı kazaların önlenmesi amaçlanmıştır. 

k) Karayolu üzerinde başı boş bırakılan hayvanların ölüm, yaralanma veya maddi hasarlı 
trafik kazasına sebebiyet vermelerinin önlenmesi amacıyla hayvan sahipleri hakkında yeni 
düzenleme yapılmıştır. 

1) Bir motorlu aracın işletilmesi, bir kimsenin ölümü veya yaralanmasına sebebiyet 
verirse motorlu aracın işleteni ile birlikte motorlu aracın bir firma adı altında veya firma 
tarafından kesilen bilet ile işletilmesi halinde motorlu aracın işleteni ile birlikte bağlı olduğu 
firmanın da müştereken ve müteselsilen doğan zararlardan sorumlu tutulmasına yer verilmiştir. 

m) Sigorta hukukunda son yıllarda meydana gelen gelişmeler dikkate alınarak zorunlu 
mali sorumluluk sigortası yanında, primlerin taksit halinde tahsil edilmesi ve Türkiye Reasürans 
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Şirketler Birliği nezdinde Sigortalılar Bilgi Merkezi kurulmasına dair yeni düzenleme 
yapılmıştır. 

n) Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru b'ir yıl içinde işlenen trafik suçlarına ait 
ceza puanları toplamı 100 puanı aşan sürücülerin sürücü belgelerinin 2 ay süreyle, ikinci kez 
aşanların 4 ay süreyle geri alınması, aynı yıl içinde üçüncü kez 100 ceza puanı alanların ise 
sürücü belgelerinin süresiz olarak iptal edilmesi, bu sürücüler için psiko-teknik değerlendirme ve 
psikiyatri uzmanı muayenesi şartı aranması ve ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu 
olarak sebep veren sürücülerin sürücü belgelerinin 1 yıl süreyle geri alınması esasları 
getirilmiştir. 

o) Vatandaşlarımızın trafik bilincinin güçlendirilmesi amacıyla, T.C. sınırları içinde 
yayın yapan ulusal, bölgesel ve yerel radyo ve televizyonlara haftalık eğitim programlarının en 
az 30 dakikasını trafik eğitimi ile ilgili programa ayırmaları, Milli Eğitim Bakanlığı'nca 
ilköğretim ve ortaöğretim okullarında ders programlarına eğitim amacıyla yeteri kadar zorunlu 
trafik ve ilkyardım dersleri konulması hükmü getirilmiştir. 

p) Ticari amaçla çalışan taksi, dolmuş ve minibüs gibi taşıtlarla yolcu taşımacılığı, 
kamyonet, triportör ve benzeri taşıtlarla yük taşımacılığı yapmak isteyen sürücüler ile 
şehirlerarası karayolunda otobüs ve kamyon gibi taşıtlarla yük ve yolcu taşımacılığı yapan 
sürücülerin eğitimine önem vermek amacıyla; bu sürücülerin "Ticari Taşıt Kullanma Belgesi" 
almaları zorunlu hale getirilmiştir. 

r) Trafik para cezalarının etkili ve caydırıcı olmasını sağlamak için, Karayolları Trafik 
Kanunu'nda yer alan trafik para cezalarının mutlak rakamlarının, her takvim yılı başından geçerli 
olmak üzere, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tespit edilen yeniden değerleme oranında 
arttırılacağı esası getirilmiştir. 

s) Karayolunda yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve benzeri taşıtların karışmış olduğu 
ölümlü trafik kazalarında, kusurlu araç veya araçları kullanan sürücülerin ve araca ait plaka 
numarası ile birlikte otobüs firmasının unvanının, televizyon ve basın organları aracılığıyla kamu 
oyuna görüntülü ve yazılı olarak, kusur oranlarından söz edilmeksizin ilan edileceği hükmü 
getirilerek, araç işleten firmaların da sorumluluk almaları amaçlanmıştır. 

t) Sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığım denetlemekle görevli yetkililere 
yardımcı olmak amacıyla, Karayolu Trafik Güvenliği Kunılu'nca önerilen ve Karayolu Trafik 
Güvenliği Yüksek Kunılu'nca uygun görülen kişilere, Fahri Trafik Müfettişliği görevi verileceği 
hükme bağlanmıştır. 

u) Bu Kanun ile getirilen yemliklere bağlı olarak ve gelişen ülke şartlan da dikkate 
alınarak trafik hizmetlerinin etkinliğini arttırmak amacıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü 
bünyesindeki Trafik Daire Başkanlığı kaldınlmış ve 3 yeni Daire Başkanlığı ihdas edilmiştir. 

Diğer taraftan, Kanun ile, sürücü belgelerinin verilme işlemleri tamamen Milli Eğitim 
Bakanlığı'na devredilmiş, belediye sınırlan içindeki karayolu kenarında açılacak tesisler 
hakkında Karayollan Genel Müdürlüğü'nün ilgili bölge müdürlüğünden uygun görüş alınması ve 
korsan taşımacılığın önlenmesi amacıyla hükümler getirilmiştir. 

Ayrıca, başarılı sürücülerin ödüllendirilmesi, ışıklann kullanılması, karayollarında dönüş 
kurallarına dair hususlar yeniden düzenlenmiştir. 

2918 Sayılı Karayollan Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapan 4550 Sayılı Kanunla 
Getirilen Yenilikler: 

1- Takoğraf cihazlarının bozulmasına vasıta olanlann yanısıra, bozuk cihazlan 
araçlannda bulunduran araç sahiplerine ve sürücülere de aynı cezanın verileceği hükmü 
getirilmiş ve aynca, söz konusu cihazlann bulundurulmasına ve kullanmasına dair esaslara 
istisna getirilmiştir. 

2- Kanunda yazılı suçlardan alkollü olarak araç kullanma suçunu birinci ve ikinci defa 
işleyenler ile hız sınınnı bir yıl içerisinde 5 kez ihlal edenlerin ve 100 ceza puanını dolduranların 
sürücü belgelerinin geçici olarak geri alınması işlemleri trafik zabıtasına verilmiştir. 
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3- A1,A2,B,C,D ve E sınıfı sürücü belgesi alacak olanlarda en az ortaokul veya 8 yıllık 
temel eğitimi bitirmiş bulunmaları şartının 31.12.2004 tarihine kadar aranılmaması öngörülmüş 
ve ilkokul mezunu olmaları yeterli sayılmıştır. 

2. Mevcut Yasal Düzenleme 

a. Kanunlar 
- 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu (18.10.1983 tarih ve 18195 sayılı R.G.) 

-1593 Sayılı Erişme Kontrollü Karayolu Kanunu (11.06.1972 Sayılı R.G.) 
- 237 Sayılı Taşıt Kanunu (12.01.1961 tarih ve 10705 sayılı R.G.) 

b. Yönetmelikler 
- Karayolları Trafik Yönetmeliği (18.07.1997 tarih ve 23053 sayılı R.G.Mükerrer) 
- Trafik işaretleri Hakkında Yönetmelik (19.06.1985 tarih ve 18789 sayılı R.G.) 
- Karayolu Trafik Güvenliğinin Sağlanması Yönünden, Yolun Yapısında Yapılacak Her Türlü 
Çalışmalarda Alınacak Tedbirler ile Karayolu Dışında, Kenarmda veya Üzerindeki Levhalar, 
Işıklar ve işaretlemeler Hakkında Yönetmelik (19.06.1995 tarih ve 18789 sayılı R.G.) 
- Karayolları Kenarmda Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik (15.05.1997 tarih 
ve 22990 sayılı R.G.) 
- Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik (28.02.1998 tarih ve 23272 
sayılı R.G.) 
- Araçların imal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik (03.02.1993 tarih ve 21485 sayılı R.G. 
Mükerrer) 
- Araçların Muayeneleriyle Muayene İstasyonlarının Açılması ve işletilmesi Hakkında 
Yönetmelik (09.01.1989 tarih ve 20044 sayılı R.G.) 
- Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkındaki Yönetmelik (22.10.1976 tarih ve 
15742 sayılı R.G.) 
- Karayolları Trafik Garanti Fonu Yönetmeliği (03.05.1997 tarih ve 22978 sayılı R.G.) 
- Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak 
Belgeler Hakkında Yönetmelik (27.01.1989 tarih ve 20062 sayılı R.G.) 
- Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği (03.02.1987 tarih ve 19361 sayılı R.G.) 
- Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu Yönetmeliği (19.07.1998 tarih ve 23407 sayılı R.G) 
- Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Yönetmeliği (01.05.1997 tarih ve 22976 sayılı R.G.) 
- Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Eğitim ve Sınav Yönetmeliği (27.12.1997 tarih ve 23213 sayılı 
R.G.) 
- Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği (01.05.1997 tarih ve 22976 sayılı 
R.G.) 
- Otopark Yönetmeliği (01.07.1993 tarih ve 21624 sayılı R.G.) 
- Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımaları Hakkında Yönetmelik (08.09.1994 tarih ve 22045 
sayılı R.G.) 
- Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımaları Hakkında Yönetmelik (20.08.1994 tarih ve 
22027 sayılı R.G.) 
- Tehlikeli Atıkların Kcntrolü Yönetmeliği (27.08.1995 tarih ve 22387 sayılı R.G.) 
- Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği (21.05.1992 tarih ve 21234 sayılı R.G.) 
- Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği (14.08.1997 tarih 
ve 23080 sayılı R.G.) 
- Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı Merkez ve Taşra Trafik Kuruluşları -
Görev ve Çalışma Yönetmeliği (14.08.1997 tarih ve 23080 sayılı R.G) 
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- Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nün Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği 
(10.04.1997 tarihli R.G.) 
- Tekerlekli Araçlar ile Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile 
İlgili Teknik Mevzuatın Uygulanmasına Dair Yönetmelik 
- Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (07.05.1997 tarih ve 22982 sayılı R.G.) 
- Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliği (07.01.1997 tarih ve 23576 
sayılı R.G) 
- iki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği 

c. Kararlar 
- Ticari Plakaların Verilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Karan 
(86/10553) 
- Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Kararlan 
- Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu Kararlan 
- il ve ilçe Trafik Komisyonlan Kararlan 

d. Yönerge 
-Trafik Kontrollerine İlişkin Yönerge 

3. Trafikle İlgili Görevli Kurullar, Kuruluşlar ve Komisyonlar 

Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu 
Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu, Başbakanın başkanlığında ve Kanunda yazılı 

Bakanlann katılımıyla toplanır. Trafik Hizmetleri Başkanlıgı'nca hazırlanarak, Karayolu Trafik 
Güvenliği Kurulu'nca uygun görülen önerileri değerlendirerek karara bağlar ve kararlann 
yaşama geçirilmesi için gerekli koordinasyon önlemlerini belirler. 

Kurul yılda iki defa olağan, Başbakanın gerek görmesi halinde de olağanüstü olarak, 
gündemle toplanır. 

Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu 
Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri 

Başkanı'nın başkanlığında, Kanunda belirtilen Bakanlık temsilcileri ve kamu kurum ve 
kuruluşlarının temsilcileri ile ayda bir kez toplanır. Zorunlu hallerde Başkan tarafından 
istenildiği zaman toplantıya çağrılabilir. 

Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu, Trafik Hizmetleri Başkanlıgı'nca trafik hizmetlerinin 
çağdaş ve güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla önerilen veya katılacak temsilcilerce 
önerilecek önlemlerin uygulanabilirliğini tartışarak, karara bağlar. 

Kurulun görev ve yetkileri şunlardır: 
1.- Trafikle ilgili kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanmasına ilişkin önerilerde 

bulunmak, 
2.- Trafik kazalanmn azaltılmasına ilişkin önerilerde bulunmak, 
3.- Uygulamada görülen aksaklıktan tespit etmek, 
4.- Kendi görev alanına giren konularla ilgili yasal düzenlemeden kaynaklanan 

eksiklikleri belirlemek. 

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Trafik Kuruluşları 
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne verilen görevler Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak 

kurulan Trafik Hizmetleri Başkanlıgı'nca yürütülür.Trafik Hizmetleri Başkanlığı, Emniyet Genel 
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Müdür Yardımcısı tararından yerine getirilir. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez, bölge il ve 
ilçe trafik zabıtası kuruluşları Trafik Hizmetleri Başkanlığı'na bağlı olarak çalışır. 

Kuruluşlann Görev ve Yetkileri: 
1.-Araçları, Kanuna göre araçlarda bulundurulması gerekli belge ve gereçleri, sürücüleri 

ve bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kurallara uyup 
uymadığım, trafik düzenlemelerinin ve çeşitli tesislerin Kanun hükümlerine uygun olup 
olmadığım denetlemek, 

2.-Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek. 
3.-El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek, 
4.-Trafik suçu işleyenler hakkında tutanak düzenlemek, gerekli işlemleri yapmak ve takip 

etmek, 
5.-Trafik kazası neticesinde hastalanan veya yaralananların bakımlarım sağlayacak 

tedbirlerin süratle alınmasına yardımcı olmak ve yakınlarına haber vermek, 
6.-Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek, 
7.-Sürücülerin belgelerini vermek, 
8.-Ülke çapında taşıtların ve sürücülerin sicillerini tutmak, teknik ve hukuki 

değişikliklerini işlemek, istatistiki bilgileri toplamak ve değerlendirmek, 
9.-Trafik kazalarının oluş nedenleri ile ilgili tüm unsurları kapsayan istatistik verileri ve 

bilgilerini toplamak, değerlendirmek, sonuçlarına göre gereken önlemlerin alınmasını sağlamak 
ve ilgili kuruluşlara teklifte bulunmak, 

lO.-Hasar tazminatı ödemelerini hızlandırmak amacıyla, sigorta şirketlerince istenecek 
gerekli bilgi ve belgeleri vermek, 

11.-Ayrıca Kanunla ve Kanuna göre çıkarılmış olan yönetmeliklerle verilen diğer 
görevleri yapmaktır. 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Trafik zabıtasının bulunmadığı ve yeterli olmadığı yerlerde, polis; polisin ve trafik 

teşkilatının görev alam dışmda kalan yerlerde de Jandarma, trafik eğitimi almış subay, astsubay 
ve uzman jandarmalar trafiği düzenlemeye ve trafik suçlarına el koymaya görevli ve yetkilidir. 

Jandarma Genel Komutanlığı'ne verilen görevler, Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı 
olarak kurulan, merkezde Asayiş Daire Trafik Şube Müdürlüğü, (81) ilde trafik kısmı ve ilçe 
jandarma komutanlıklarına bağlı olarak teşkil edilen (960) trafik timi vasıtasıyla yürütülür. 

Görev ve Yetkileri: 
1.- Kontrolünden sorumlu olduğu karayolları üzerinde araçları ve bu araçlarda 

bulundurulması gereken belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve 
karayolunu kullanan diğer kişilerin kural dışı hareketlerini denetlemek, duran veya akan trafiğin 
düzenlenmesini ve yönetilmesini sağlamak, 

2.- Meydana gelen trafik kazalarına el koymak, kazanın oluş nedenlerini tüm kusurlu 
unsurlara göre inceleyerek, iz ve delillerini tespit etmek, adli işlemlere ve istatistiki bilgilere esas 
olmak üzere kaza tespit tutanağı tanzim etmek veya ettirilmesini sağlamak, 

3.- Trafik kazaları sonucu yolun trafiğe kapanmış olması halinde, kazaya ait iz ve delilleri 
kaybolmayacak şekilde işaretlemek, trafik güvenliği yönünden gerekli tedbirleri almak ve yolun 
trafiğe açılmasını sağlamak, 

4.- ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan trafik kazalarında, kazazedelere ilk ve acil 
yardımın yapılmasını, en yakm sağlık kuruluşuna götürülmesini, götürülmesi sağlık yönünden 
sakıncası bulunan yaralılar için de, sağlık personelinin olay mahalline getirilmesini sağlamak, 

5.- Meydana gelen trafik kazalarını oluş nedenlerine göre incelemek, tüm kusurlu 
unsurlara göre değerlendirmek ve sonuçlarına göre gereken tedbirleri almak ve gerektiğinde ilgili 
kuruluşlara bilgi vermek, 
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6.- Karayolları Trafik Kanunu'nun suç saydığı bir fiilden dolayı sürücüler hakkında suç 
veya ceza tutanağı düzenlemek, 

7.- Ayrıca, Karayolları Trafik Kanunu ve Kanuna göre çıkarılmış olan yönetmeliklerle 
jandarmaya verilen diğer görevleri yapmak. 

Karayolları Genel MUdürlüğü 
Görev ve Yetkileri: 
1 .-Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollannda can ve mal güvenliği yönünden 

gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak önlemleri almak, aldırmak, 
2.-Tüm karayollarındaki işaretleme standartlannı tespit etmek, yayınlamak ve kontrol 

etmek, 
3.-Trafik ve araç tekniğine ait görüş bildirmek, karayolu güvenliğini ilgilendiren 

konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak, 
4.-Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında, İçişleri Bakanlığı'nın uygun 

görüşü alınmak suretiyle, yönetmelikte belirlenen hız sımrlannm üstünde veya altında hız 
sınırları belirlemek ve işaretlemek, 

5.-Trafik kazalannın oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve karayollannda gerekli 
önleyici teknik tedbirleri almak, 

6.-Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollannda trafik güvenliğini ilgilendiren 
kavşak, durak yeri, aydınlatma, yol dışı park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak, yaptırmak veya 
diğer kuruluşlarca hazırlanan projeleri tetkik ve uygun olanlan tasdik etmek, 

7.-Yetkili birimlerce veya trafik zabıtasınca tespit edilen trafik kaza analizi sonucu, 
altyapı ve yolun fiziki yapısı ile işaretlenmeye dayalı kaza sebepleri göz önünde bulundurularak 
önerilen gerekli önlemleri almak, 

8.-Araçlann ağlık kontrollerini yapmak ve yaptırmak, aykırı görülen hususlar hakkında 
suç veya ceza tutanağı düzenlemek, 

9.-Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak ve yaptırmak ve Kanunun 13,14,16,17, 
18, 35, 47/a ve 65. maddeleri hükümlerine aykın hareket edenler hakkında suç veya ceza 
tutanağı düzenlemek; 47 nci maddesinin (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen kural ihlallerinin 
tespiti halinde, durumu bir tutanakla belirlemek ve gerekli işlemin yapılması için en yakın trafik 
kuruluşuna teslim etmek, 

10,-Kanunla ve bu Kanuna göre çıkanlmış olan yönetmeliklerle verilen diğer görevleri 
yapmaktır. 

Milli Eğitim Bakanlığı 
Görev ve Yetkileri: 
1.-Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için 123 üncü madde gereğince sürücü 

kurslan açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek, bunlan her safhada denetlemek, 
2.-Resmi ve Özel kurslarda eğitilenlerin sınavlanm yapmak, başarılı olanlara sertifika 

verilmesini sağlamak, 
3.-Okul öncesi, okul içi ve okul dışı trafik eğitimini düzenleyen trafik genel eğitim planı 

hazırlamak ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak uygulamaktır. 

Sağlık Bakanlığı 
Görev ve Yetkileri: 
1 .-Karayollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini 

planlamak ve uygulamak, 
2.-Trafik kazalannda yaralananların en kısa zamanda sağlık hizmetlerinden istifadelerini 

temin etmek üzere, İçişleri Bakanlığı'nın uygun görüşü de alınarak karayolları üzerinde ilk 
yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak, 

3.-Her ilde trafik kazaları için eğitilmiş sağlık personeli ile birlikte yeteri kadar ilk ve acil 
yardım ambulansı bulundurmak, 
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4.-Kanunla ve diğer mevzuatla verilen trafikle ilgili diğer görevlerini yapmaktır. 

Ulaştırma Bakanlığı 
Görev ve Yetkileri: 
Karayolları Trafik Kanunu ve diğer mevzuatla verilen hizmetleri yapmak, bu Kanun 

açısından karayolu taşımasına ilişkin koordinasyonu sağlamaktır. 

Tanm, Orman ve Köyişleri Bakanlığı 
Görev ve Yetkileri: 

Orman yollarında; 
1 .-Trafik düzeni ve güvenliği açısından ana orman yolları ile gerekli görülen diğer orman 

yollarında işaretlemeler yaparak tedbir almak ve aldırmak, 
2.-Bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerle orman yolları için verilen 

trafikle ilgili diğer görevleri yapmak, 
Köy yollarında; 

1.-Trafik düzeni ve güvenliği açısından gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak, 
tedbir almak ve aldırmak, 

2.-Yol güvenliğini ilgilendiren konulardaki; kavşak, durak yeri, yol dışı park yeri, 
aydınlatma ve benzeri tesislerin projelerini incelemek ve gerekenleri onaylamak, 

3.-Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında 17 nci maddede sayılan tesisler 
için, bağlantıyı sağlayacak geçiş yolları yönünden izin vermek, 

4.-Yetkili birimlerce veya trafik zabıtasmca tespit edilen trafik kaza analizi sonucu, 
karayolu yapısı ve işaretlenmeye dayalı kaza nedenleri göz önünde bulundurularak gerekli 
tedbirleri almak, 

5.-Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerle orman yollan için verilen 
trafikle ilgili diğer görevleri yapmaktır. 

Belediye Trafik Birimleri 
Görev ve Yetkileri: 
Karayolları Trafik Kanunu belediyelere şu görevleri vermiştir; 
1.-Yapım ve bakımından sorumlu olduğu yollan trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak 

durumda bulundurmak, 
2.-Gerekli görülen kavşaklara ve yerlere trafik ışıklı işaretleri, işaret levhaları koymak ve 

yer işaretlemeleri yapmak, 
3.-Karayolu yapısında ve üzerinde yapılacak çalışmalarda gerekli tedbirleri almak, 

aldırmak ve denetlemek, 
4.-Karayolunda trafik için tehlike teşkil eden engelleri gece veya gündüze göre kolayca 

görülebilecek şekilde işaretlemek veya ortadan kaldırmak, 
5.-Yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vuku bulduğu 

yerlerde, yetkililerce teklif edilen tedbirleri almak, 
6.-Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yapılmasını sağlamak, 
7.-Kanun ve Kanuna göre çıkanlan yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır. 
Aynca, 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanunun 

7.maddesine göre Büyükşehirlerde Ulaşım Koordinasyon Merkezleri (UKOME) kurulmuştur. 
Bu Merkezlerin görevleri, şehrin ulaşım planma göre toplu taşıma araçlanmn güzergah, zaman 
ve bilet tarifelerini yapmak ve uygulamaktu-. Kanun, bu işlemler yapılırken il trafik komisyonlan 
ile gerekli koordinasyonun sağlanmasını da öngörmüştür. 

İl ve İlçe Trafik Komisyonları 
Görev ve Yetkileri: 
1.- îl sınırları içinde mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak 

amacıyla gerekli tedbirleri almak, 
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2.- Trafiğin düzenli bir şekilde akımım sağlamak bakımından alt yapı hizmetleri ile ilgili 
tedbirleri almak, trafikle ilgili sorunları çözümlemek, bütün ülkeyi ilgilendiren, Karayolu Trafik 
Güvenliği Yüksek Kumlu'nun müdahalesini gerektiren konulan İçişleri Bakanlığı'na iletmek, 

3.- Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve 
güvenliği yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile 
motorsuz taşıtlann çalışma şekil ve şartları, çalıştırabileceği yerler ile güzergahlarım tespit 
etmek ve sayılarım belirlemek, 

4.- Gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait otopark olmaya 
müsait boş alan, arazi ve arsalan geçici otopark yeri olarak ilan etmek ve bunlann sahiplerine 
veya üçüncü kişilere işletilmesi için izin vermek, 

5.- Bu Kanunla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak. 

4. Yeni Bir Kurumsal Yapılanma İhtiyacı ve Öneriler 

a. Merkezi Örgütlenme 
Türkiye'de karayolu ulaşımı ve ulaşımda güvenliğin sağlanması konulannda planlama, 

uygulama ve denetim hizmetleri, ilgili Bakanlıklarca her bakanlığm kendi hizmet alanında 
yaptığı çalışmalarla verilmektedir. 

Karayolu güvenliği; karayollannın yapımı, bakımı ve işaretlenmesi açısından Karayollan 
Genel Müdürlüğü'nü, duran ve akan trafiğin yönetimi ve denetimi açısından Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nü ilgilendirmektedir. Kazalarda ilk yardım ve acil yardım Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı'nın, genel trafik eğitimi ile sürücülerin eğitimi ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevleri 
arasında bulunmaktadır. 

Mühendislikten psikolojiye, makineden insana kadar çok boyutlu bir bütünlük oluşturan 
trafiğin bu yapısı, belirtilen niteliğinin bir gereğidir. Dolayısıyla her bakanlığm ve her ilgili 
kurum ve kuruluşun ilgisi ve görevi ölçüsünde bu olayın içinde bulunması kaçınılmazdır. 

Trafik güvenliğim tek başına, bazı kesimlerce ve kişilerce önerildiği biçimde ayn bir 
bakanlık veya genel müdürlük çatısı altında toplamak, konunun her boyutunun birbirinden çok 
farklı olması açısından, yarar sağlamayacaktır. 

Sürücü eğitimini Milli Eğitim'den, trafik kazalannda ilk yardımı Sağlık Bakanlığı'ndan 
alarak, oluşturulacak trafik birimine bağlamak hizmetin verilmesinde bir yarar sağlamayacağı 
gibi, ilgili bakanlıkların bazı görevlerini ana hizmet biriminden ayırmak, hizmetin aksamasına 
bile neden olabilecektir. 

Tüm eğitim hizmetlerinin Milli Eğitim Bakanlığı'nda, ama trafik ve sürücü eğitiminin 
yalnızca trafikten sorumlu bir bakanlık veya birimde, tüm sağlık hizmetlerinin Sağlık 
Bakanlığı'nda, ama trafik kazalarında ilk yardımın bu yeni bakanlıkta olması beklenen yaran 
sağlayamayacaktır. 

Trafik güvenliği alanında aksayan tarafların, konu bütünlüğüne zarar verilmeden, en iyi 
biçimde ilgili bakanlıklarca ve genel müdürlüklerce giderilebileceği akla daha uygun 
gelmektedir. 

Karayolu ulaşımında güvenliği sağlamada örgütlenme açısından en doğru yol ilgili 
birimlerin daha etkin çalışmasını ve bu birimler arasında da verimli bir işbirliği ve 
koordinasyonu temin etmektir. 

Bu amaç çerçevesinde halen İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 
bünyesinde bir Emniyet Genel Müdür Yardımcısının başkanlığını yaptığı Trafik 
Hizmetleri Başkanlığınca yürütülen tüm trafik hizmetlerinin, yine aynı Bakanlığa bağlı 
bir Genel Müdürlük tarafından görülmesi düşünülebilir. 

Kurulacak böyle bir Genel Müdürlüğün kendisine ait sürekli personeli olacak, tayin ve 
terfıler büyük ölçüde kendi içinde gerçekleştirilecek ve daha da önemlisi, her yıl genel bütçeden 
trafik güvenliği için alınacak ödeneklerle, kendi bütçesini doğrudan kendi amacına uygun 
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harcayabilecektir. Trafik Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi bir isimle kurulacak böyle bir Genel 
Müdürlükle hizmetlerin daha etkin görülmesi sağlanabilecektir. 

Türkiye'de trafik güvenliğini, bir yandan ulaşım politikalarının tespiti ve uygulaması 
yoluyla, diğer yandan da doğrudan karayolu güvenliğine ilişkin yasal düzenleme ve 
denetlemelerle sağlama yolları bulunmaktadır. 

Bunlardan birincisi, yani genel ulaşım politikalarım belirleme, hükümetlerin, Devlet 
Planlama Teşkilatı'mn ve Yüksek Planlama Kurulu'nun görevleri arasında yer almaktadır. Bu 
uygulamanın sürmesi, ancak genel planlama sırasında güvenlik konusunun, çok önemli bir unsur 
olarak değerlendirmelerde göz önünde bulundurulması gerektiği düşünülmektedir. 

Buna karşılık doğrudan karayolu güvenliğinin de başlı başına önemli bir konu ve sorun 
olarak görülmesi ve ele alınması gerekmektedir. Ancak bu alanda görevli ve sorumlu çok sayıda 
kamu kuruluşu vardır, üst kurullar da oluşturulmuştur, fakat eksik olan koordinasyondur. 

Bugün için, karayolu güvenliği konusunda hedefler tespit etmek, uygulatmak ve 
koordinasyonu sağlamak amacıyla 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 4. maddesine göre 
Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu ile Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu oluşturulmuştur. 

Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Başbakanın başkanlığında Adalet, İçişleri, Maliye, 
Milli Eğitim, Bayındırlık ve Iskan, Sağlık, Ulaştırma ye Orman Bakanları'nın katılmasıyla 
oluşmakta ve yılda en az iki kere toplanması öngörülmektedir. 

Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu ise, Yüksek Kurul'da yer alan kamu kurumlarının en 
az daire başkanı seviyesinde görevlileri ile Yasa'da belirlenmiş ilgili sivil toplum örgütlerinin 
temsilcilerinin katılımıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanı'nın 
başkanlığında ayda bir toplanmaktadır. 

Kurul'un, ilgili kuruluşlar arasındaki koordinasyon, kazaların azaltılması, eksiklik ve 
aksaklıkların belirlenmesi gibi konularda önerilerde bulunma ve önlemlerin uygulanabilirliğini 
tartışarak karara bağlama görevi vardır. 

Temsil ve dolayısıyla uygulama gücü çok yüksek olan Karayolu Güvenliği Yüksek 
Kurulu, öngörülen sıklıkta toplanamamakta, aldığı kararların çok genel olduğu görülmekte, 
ayrıca alınan kararların uygulanması izlenmemekte, izlemeyle görevli bir birim de 
bulunmamaktadır. Kurulun sekreterya görevinin verildiği, Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki şube 
müdürlüğü, bu iş için yetersiz ve Bakanlıklararası koordinasyonu sağlamada bürokratik hiyerarşi 
ve güç açısından zayıf kalmaktadır. 

Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu, yasada öngörüldüğü biçimde her ay toplanmakta, 
yararlı çalışmalar yapmakta ve öneriler geliştirmektedir. Ancak bu kurulun da yaptırım gücü 
bulunmamakta, önerilerini Yüksek Kurul'a ve ilgili bakanlıklara iletmekte ve uygulatmada 
yetersiz ve etkisiz kaldığı görülmektedir. 

ÖNERİLER: 

1- Konuyla ilgili bakanlıklararası işbirliği ve koordinasyonu etkin biçimde 
sağlamak ve yukarıda belirtilen kurulların çalışmasını da bu amaç doğrultusunda 
daha verimli hale getirebilmek için, hiyerarşik olarak tüm bakanlıkların üzerinde, 
Başbakanlığa bağlı bir "Karayolu Güvenliği Koordinasyon ve Araştırma 
Başkanlığının kurulması yararlı ve gerekli görülmektedir. 

Bu Başkanlık, 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkındaki Kanun 
çerçevesinde, Başbakanlık Merkez Teşkilatı ana hizmet birimi olarak doğrudan 
Başbakan'a bağlı olarak çalışmalıdır. 

Başbakan adına yetki kullanacak olan bu birim, bugüne kadar çeşitli 
çevrelerce dile getirilen bir merkezi otorite ihtiyacını karşılayacaktır. 

Sürekli koordinasyon birimi niteliğindeki bu Başkanlık, karayolu 
güvenliğine ilişkin hizmetlerin hiçbirini kendisi üretmeyecek, bu hizmetleri yapan 
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kuruluşlar arasında yalnızca etkin bir koordinasyon sağlamakla görevli olacak, 
bunun için gerekli az sayıda uzmanla, yeni ve büyük bir örgüt olmadan görev 
yapacaktır. 

Görevleri arasında, gerekli ve uygun gördüğü önerileri, karar haline 
dönüştürülmek üzere Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu'na sunmak, burada 
alınan kararların ilgili bakanlık ve birimlerce uygulanmasını izlemek de yer 
alacaktır. Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu da, bu Başkanlığa bağlanacak ve 
Başkanlığın uygulamadaki danışma kurulu olarak görev yapacaktır. Halen 
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanı'nın yürütmekte olduğu Trafik 
Güvenliği Kurulu Başkanlığı da, yasada yapılacak bir değişiklikle, birimi 
güçlendirmek ve otorite kazandırmak ve ana birimle uyum içinde çalışmasını 
sağlamak amacıyla kurulacak olan Karayolu Güvenliği Koordinasyon ve 
Araştırma Başkanlığı'na devredilmelidir. 

2- Koordinasyonu bu biçimde sağlayacak olan Başkanlığın asli görevinin 
diğer parçası olan araştırma konusu da, eksikliği tüm çevrelerde duyulan ve 
kurulması ısrarla istenen "Karayolu Güvenliği Araştırma Kurumu" eliyle 
yürütülmelidir. TÜBİTAK ve TAEK gibi bilimsel ve özerk bir yapıya sahip olması 
gereken ve sürekli bir bilimsel araştırma birimi niteliği taşıyacak bu Araştırma 
Kurumu'nun, karayolu güvenliğinde söz konusu olacak mühendislik ve psikoloji 
gibi ilgili tüm disiplinleri kapsayacak bir çalışma alanı söz konusu olacaktır. Bu 
bakımdan bir üniversite bünyesi içinde kurulması da düşünülebilir. 

Karayolu Güvenliği Araştırma Kurumu, veri toplama ve veri tabanı 
oluşturarak kullanıma sunma, Başkanlıktan kendisine iletilen istekler 
doğrultusunda veya kendiliğinden bilimsel araştırma ve inceleme yapma, proje 
üretme, proje değerlendirme ve tip projeler üretme gibi işlevleri yerine 
getirecektir. Elde edeceği sonuçları ve bunlara uygun önerileri yayınlamanın yanı 
sıra, ilgili birimlere duyuracak, özellikle Başkanlığa ileterek uygulamaya 
geçirilmesine çalışacaktır. 

3- Karayolu güvenliğinin sağlanması, konuya ilişkin görüş ve öneri 
geliştirme yanında, alınacak önlemleri ve yapılan yeni düzenlemeleri önce 
benimsemeleri, sonra da kendi tabanlanna ve üyelerine anlatmaları açısından çok 
çeşitli kesimlerin, kurum, kuruluş ve örgütlerin katılımını gerekli kılmaktadır. Bu 
amaca yönelik olarak, yılda bir toplanacak Karayolu Güvenliği Danışma 
Kurulu'nun oluşturulması yararlı olacaktır. 

Tüm üniversitelerin ilgili birimleri, dernekler, odalar, birlikler, vakıflar gibi 
sivil toplum örgütlerinin katılımıyla toplanacak olan Danışma Kurulu, kitlelerle 
Araştırma Kurumu ve Koordinasyon Başkanlığı arasında bir iletişim halkası 
olacak, bilgi ve öneri akımını sağlayacaktır. 

Karayolu Güvenliği Danışma Kurulu'yla ilgili işlemler ve sekreterya işleri 
Başbakanlık Karayolu Güvenliği Koordinasyon ve Araştırma Başkanlığı'nca 
yapılacaktır. Bu tür bir örgütlenme yapısı, niteliği gereği çok yönlü ve çok taraflı 
olan karayolu güvenliği konusunda bir bütünlük yaratabilecek, hem her birimin 
kendi işini etkin biçimde yapmasını, hem de tüm birimler arasında bir etkileşim ve 
koordinasyon oluşmasını sağlayacaktır. 

4- Trafik Fonunda birikecek paylar da, doğrudan Karayolu Trafik Güvenliği 
Koordinasyon ve Araştırma Başkanlığı'na aktarılmalıdır. Böylece Başkanlığın 
çalışmaları devlete ayrıca mali bir yük getirmeyecek, aynı zamanda fon doğrudan 
amacına uygun olarak kullanılabilecektir. Fon, Başkanlık eliyle trafik 
koordinasyonunda, denetiminde ve eğitiminde harcanacaktır. 
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b. Yerel Örgütlenme 

Yerel düzeyde de trafikle ilgili kuruluşların görev ve yetkilerinin yeniden düzenlenmesi 
gerekmektedir. 

Büyükşehir belediyeleri bünyesinde çalışmakta olan Ulaşım Koordinasyon Merkezleri 
(UROME) ile İl Trafik Komisyonları arasında yasanın öngördüğü koordinasyonun tam 
sağlanamadığı, hatta aralarında yetki tartışması olduğu görülmektedir. 

ÖNERİLER: 

1- Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde UKOME'lerin ve İl Trafik 
Komisyonlarının yetki ve sorumlulukları yeniden belirlenmelidir. 

Yeni düzenlemede, UKOME'ler güçlendirilmeli, kentsel boyutta düzenleyici 
ve etkin bir ulaşım otoritesi haline getirilmelidir. 

Kentsel ölçekte kamu ve özel toplu ulaşım ile ilgili tüm kararlar UKOME'ler 
tarafından alınmalı, böylece kentte faaliyet gösteren tüm taşıma türleri arasında 
bütünleşme sağlanmalıdır. 

2- Ayrıca kentiçi trafik denetiminde, özellikle trafiğin düzenlenmesi ve 
akışın sağlanmasında bazı görev ve yetkilerin de belediyelere devredilmesi 
düşünülmelidir. Park yasağı gibi kural ihlallerinin belediyelerce takibi 
mümkündür. Böylece bu tür işlerle uğraşan çok sayıda emniyet trafik görevlisinin 
daha etkin ve yoğun denetimde kullanılması imkanı doğacaktır. 

3- // ve ilçe trafik komisyonlarının oluşum ve görevlerinin de, şehirlerin 
artan ve gelişen ihtiyaçları doğrultusunda, daha fazla kesimlerin katılımını da 
sağlayacak biçimde yeniden düzenlenmesi, sorunların azaltılmasına yardımcı 
olacaktır. 

B. TÜRKİYE'DE ULAŞIM 
Ulaşım yük ve yolcunun bir yerden bir yere taşınmasıdır. 
Ulaşımı sağlayan taşıma türleri; 
-Karayolu 
-Demiryolu 
-Suyolu 
-Havayolu 
-Boru hatları şeklinde tasnif edilebilir. 
Ülkenin kalkınmışlık düzeyinin belirlenmesinde önemli bir gösterge olan ulaşım, ülke 

özellikleri ve gereksinimleri dikkate alınmadan, bir başka ifade ile ulaştırmaya yönelik 
uygulanabilir planlamalar yapılmadan sağlanmaya çalışıldığında, ülkemizde olduğu gibi içinden 
çıkılmaz sorunlara neden olmaktadır. 

Yolcu ve yük taşımacılığında ekonomiklik, hız, güvenlik ve konfor her ulaşım türünde 
aranması gereken özelliklerdir. Bunların yanında çevreyi en az kirletmesi, ülkede mevcut enerji 
kaynaklarım kullanması ve bu şuada yolcu/km veya ton/km başına tükettiği enerjinin az olması, 
ilk tesis ve bakım-onarım kolaylığı, ulaştırma türlerinin tercihinde göz Önünde tutulması gereken 
diğer unsurlardır. 

Ulaştırma sektörleri arasında gereken dengeyi kuramayan ülkelerde karayolu taşıması, 
diğer taşıma türlerinden, istenmediği halde, öne çıkmakta, ülkeler bu durumu düzeltecek 
tedbirleri almakta gecikmekte veya alamamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 547) 



- 2 8 -

Dünyada, yolcu ve yük taşımacılığında ulaşım türlerinin yalnız birinden yararlanan ülke 
yoktur. Hemen her ülkede demiryolu, karayolu, havayolu ulaştırmasının yanında, ülkenin coğrafî 
konumuna göre suyolu ulaştırması ile boru hatlarından da yararlanılır. 

Burada önemli olan ülkenin sosyal durumuna, mali imkanlarına, sahip olduğu enerji 
kaynaklan ile arazisinin topografık özelliklerine, teknolojik yapısına uygun düşen ulaştırma 
türlerinin seçilip, her birine gerekli olan ağırlığın verilmesidir. 

Bunun yanında ulaştırma bir bütün olduğuna göre, bu türler arasında dengelerin 
sağlanması, türlerin birbirlerinin rakibi değil birbirlerini besleyen sistemler şeklinde bir bütün 
olarak işletilmeleri ülke için ekonomik, hızlı, güvenli bir taşıma hizmetinin sağlanmasında göz 
önünde tutulacak ana unsurlardır. 

Türkiye, coğrafi yapısı itibariyle her tür taşımanın yapılabileceği bir ülkedir. Buna karşın 
ülkemizde 1998 yılı verilerine göre taşımacılık yolcuda %95, yükte %89 oramnda karayolu ile 
yapılmaktadır. 

Tablo 1 : Yük Taşımacılığının Ulaştırma Sistemlerine Göre Dağılımı ve Payları 
(Milyon Ton) 

YILLAR 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

KARA 
45634 
48463 
58832 
62480 
66416 
65710 
61969 
67704 
97843 
95020 
112515 
135781 
139789 
152210 
155254 

% 
78 
80 
83 
78 
82 
76 
82 
84 
89 
89 
85 
87 
87 
89 
89 

BORU 

6839 
3004 
3063 
2594 
3014 
3020 
3021 
2998 
2754 
2780 

% 

7,87 
3,99 
3,81 
2,37 
2,82 
2,29 
1,94 
1,86 

DEMİR 
7959 
7396 
7403 
8149 
7707 
6958 
7363 
7697 
8118 
8032 
8288 
8685 
9331 

1,61! 7973 
1,60 7600 

% 
13,69 
12,20 
10,45 
10,16 
9,47 
8,01 
9,79 
9,58 
7,41 
7,52 
6,28 
5,58 
5,80 
4,66 
4,47 

DENİZ 
4504 
4682 
4541 
9454 
7152 
7234 
2780 
1758 
904 
587 
7900 
8140 
8400 
7940 
8300 

% 
7,74 
7,73 
6,41 
11,79 
8,79 
8,33 
3,70 
2,19 
0,82 
0,55 
5,99 
5,23 
5,22 
4,64 
4,88 

HAVA 
59 
64 
79 
88 
95 
119 
83 
113 
167 
199 
251 

266 
303 
315 

% 
0,10 
0,11 
0,11 
0,11 
0,12 
0,14 
0,11 
0,14 
0,15 
0,19 
0,19 

0,17 
0,18 
0,16 

TOPLAM 
58156 
60605 
70855 
80171 
81370 
86860 
75199 
80335 
109626 
106852 
131974 
155627 
160784 
171180 
174249 
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Tablo 2 : Yolcu Taşımacılığının Ulaştırma Sistemlerine Göre Dağılımı ve Fayları 
(Milyon-Kişi) 

YILLAR 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

KARA 
91567 
97609 
112034 
123236 
131001 
134991 
131029 
142172 
146029 
140743 
155202 
154836 
162979 
186159 
175236 

% 
93 
93 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
94 
94 
95 
95 
95 
95 

DEMİR 
6489 
6052 
6174 
6708 
6845 
6810 
6048 
6259 
7147 
6335 
5797 
5229 
5840 
6161 
6146 

% 
7 
6 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
5 
4 
4 
3 
3 
3 

DENİZ 
131 
139 
157 
186 
171 
127 
92 
58 
53 
47 
61 
58 
49 
54 

% 
0.13 
0.13 
0.13 
0.14 
0.12 
0.09 
0.7 

0.04 
0.03 
0.03 
0.04 
0.04 
0.03 
0 

HAVA 
718 
785 
945 
991 
1079 
1208 
845 
1138 
1721 
2268 
2266 
2754 
3007 
3243 
3349 

% 
0.73 
0.75 
0.79 
0.76 
0.78 
0.85 
0.61 
0.76 
1.11 
1.52 
1.63 
1.69 
1.75 
2 

TOPLAM 
98905 
104585 
119310 
131121 
139096 
142736 
138014 
149627 
154950 
149393 
163726 
162877 
171875 
195617 

Not: Denizyolu, D.B.Deniz nakliyat A.Ş. tarafından yapılan yurtiçi taşımalarıdır. 
Kaynak: Ulaştırma ö.l.K.Raporu (VIII. Beş Yıllık Plan) 

Yukarıdaki tablolarda da görüleceği gibi, karayolu taşımacılığının ezici bir ağırlığı vardır. 
Ülkemizde karayolu taşımasının toplam payının diğer türlere göre bu derece yüksek olmasının 
nedeni, karayolu alt yapısındaki gelişmenin diğer türlere ait alt yapıların gelişmesinden hızlı 
olusudur. Sonuçta güvensiz olması, ülkenin ekonomik ve enerji kaynaklarına ters düşmesine 
rağmen karayolu taşıması uzun yıllardan beri ülke düzeyinde yolcu ve yük taşınmasında ana 
sistem olmuştur. 

Buna karşılık, 1998 yılında ülkemizde tüm şehirlerarası yük taşımacılığında 
demiryolunun payı % 4.6, denizyolunun ise % 4.64'tür. Aym yıl şehirlerarası yolcu taşımalarının 
yalnızca % 3'ü demiryolu ile yapılmış, denizyolu ile hemen hiç yolcu taşınmamıştır. 
Havayolunun payı ise, yük taşımada % 0.18, yolcu taşımada ise % 2 olmuştur. 

1983-1993 Ulaştırma Ana Planında karayolu ulaşımının taşıma payımn %70'lere 
çekilmesi hedeflenmiş olmasına rağmen, söz konusu planın uygulanmayışı nedeni ile bu pay 
azalacağına daha da yükselerek bugüne gelinmiştir. Diğer ulaşım türleri geliştirilerek karayolu 
taşımacılığının sırtına yüklenen yükün diğer türlere de dağıtılması ile taşımaların dengelenmesi; 
trafik kazalarının yarattığı olumsuzluğu iyileştirecek en temel politika olmalıdır. Aksi halde 
trafik kazalarının azalabileceğini düşünmek temel faktörü göz ardı etmek demektir. 

Son yıllarda görülen gelişmeler bu sakıncalı durumun bir süre daha devam edeceğini 
göstermektedir. Bu olgu ülkemizdeki trafik kargaşasının ve güvensizliğinin yani kazalarının en 
önemli nedenidir. 

Trafik kazalarının daha az olduğu ülkelerde ulaşım türleri arasında uygun bir denge 
vardır ve karayollarının toplam taşımadaki payı Türkiye'dekinden çok daha düşüktür. Bazı 
gelişmiş ülkeler ile ülkemizin durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 3 : Ülkemiz ile Bazı Gelişmiş Ülkelerde Taşımacılığın Ulaşım Türleri 
Arasında Dağılımı 

ÜLKELER 

ABD 

ALMANYA 

TÜRKİYE 

KARAYOLU 

27,2 

58,2 

95 

DEMİRYOLU 

38,3 

22 

3 

DENİZYOLU 

24 

12 

0,1 

HAVAYOLU 

10,5 

7,3 

1,9 

Kaynak: Present stiuations of traffic accidents in developed and developing countries 

Türkiye'de yük ve yolcu taşımacılığının çok büyük bir oranda karayoluyla yapılması, 
yollardaki ağır vasıta sayısını arttırmaktadır. 

Karayolu üzerindeki ağır taşıt oranının bu derece yüksek oluşu da trafik güvenliğini 
azaltan en önemli hususlardan biridir. Bu durum aşağıdaki tabloda diğer bazı ülkelerle 
karşılaştırmalı olarak görülmektedir. 

Tablo 4 : Çeşitli Ülkelerde ve Türkiye'de Otomobil ve Diğer Araç Sayı ve Oranları 

ÜLKELER 
AVUSTURYA 
DANİMARKA* 
FİNLANDİYA 

FRANSA* 
'.İNGİLTERE* 

NORVEÇ 
TÜRKİYE 

OTOMOBİL 
3.690.692 
1.734.327 
1.942.752 

25.500.000 
22.818.718 

1.661.287 
4.452.160 

DİĞER ARAÇ 
570.740 
69.326 

170.233 
2.584.100 

641.341 
198.959 

3.907.476 

TOPLAM 
4.261.432 
1.803.653 
2.112.985 

28.084.100 
23.460.059 
1.860.246 
8.359.636 

OTOMOBİL (%) 
86,61 
96,16 
91,94 
90,80 
97,27 
89,30 
53,26 

DİĞER ARAÇ (%) 
13,39 
3,84 
8,06 
9,20 
2,73 
10,70 
46,74 

Kaynak : Karayolları Genel Müdürlüğü "Kaza istatistikleri özeti 1998" 
(*) 1994 verileridir. 

Tabloda görüldüğü gibi, pek çok Avrupa ülkesinde trafiğe çıkan toplam araçların % 2.73 
ile % 13.39'u otomobil dışındaki diğer araçlardan oluşurken, bu oran ülkemizde % 46.74'dür. 
Başka bir anlatımla Türkiye'de otomobil sayısına yakın sayıda diğer tür araçlar da yolları 
kullanmaktadır. Bu da, Türkiye'de kamyon ve otobüslerin kanştıklan kazalann sayısımn yüksek 
olmasının en önemli nedenlerinin başında gelmektedir. 

Bu durum, aşağıdaki tabloda da görüleceği gibi, şehiriçi taşımalarında da farklı değildir. 
Denizyolu taşıması imkanı olmasına rağmen İstanbul ve izmir'de karayolu taşıması payının %90 
dolayında olması, büyük şehirlerde görülen trafik sıkışıklığı, trafik güvensizliği ve trafikten 
doğan çevre sorunlannın ana sebebidir. 

Oysa, şehiriçi ulaşımda da taşıma türleri arasında, şartlara ve olanaklara göre, uygun bir 
denge kurulması, trafik güvenliği için son derece önemlidir. 
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Tablo S : İstanbul Şchiriçi Ulaşım Sistemleri Günlük Değerleri 1997 

TAŞIMA 
TÜRÜ 

KARAYOLU 
TAŞITLARI 
%89,39 

RAYLI 
ULAŞIM 
°/o6,14 

DENİZYOLU 
TAŞITLARI 
%4,42 

ARAÇ TÜRÜ 

İETT 
ÖHO 
ÖZ 
OTOMOBİL 
MİNİBÜS 
DOLMUŞ VE 
TAKSİ 
TAKSİ 
SERVİS OTOLARI 
KORSAN OTOLAR 
T.C.D.D. 
HAFİF METRO 
TRAMVAY 
İETT TRAMVAY 
İETT TÜNEL 
ŞEHİR HATLARI 
İDO 
DENİZ 
MOTORLARI 

ARAÇ 
SAYISI 

2377 
837 
307 

1141344 
5055 
590 

17416 
25700 

1552 
101 
26 
34 
3 
2 

59 
17 

236 

YOLCU 
SAYISI 

2000000 
600000 
93000 

1200000 
1100000 

47000 

348300 
1700000 
5000000 
250000 
120000 
130000 

6000 
15000 

300000 
30000 
50000 

YOLCU % 

23,56 
7,09 

1,1 
14,14 
12,96 
0,55 

4,1 
20,03 
5,89 
2,94 
1,41 
1,53 
0,07 
0,18 
3,54 
0,3 

0,59 

Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Ana Planı 

Hatalı ulaşım politikalarının sonucunda meydana gelen taşımacılık türleri arasındaki 
dengesizlik, kazalann oluşmasında en büyük etkenlerden biridir. 1950'lerden sonra uygulanan 
hatalı politikalar sonucu, ulaştırmada demiryollan ve denizyollan ihmal edilerek tüm ulaştırma 
yatırımlan karayollanna yönlendirmiş, buna karşılık demiryolunun payı yarıdan daha fazla, 
denizyolununki ise % 80 dolayında azalmıştır. 1983-98 yılları arasında ulaştırma sektörüne 
aynlan kaynakların ulaştırma türlerine dağılımı aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo 6 : Ulaştırma Sektörüne Ayrılan Kaynakların Türlere Dağılımı 

Ulaştırma 
Türü 
Karayolu 
Demiryolu 
Havayolu 
Denizyolu 
Boru hattı 
Toplam 

Ulaştırmaya ayrılan kaynaktan aldığı pay(%) 
1983 

54 
21,7 

8,3 
14,6 
1,4 
100 

1988 
60,4 
ıı,ı 
15,4 
5,8 
7,3 
100 

1994 
72,5 

7,2 
12,6 

1,8 
5,9 
100 

1998 
73,66 

8,77 
6,1 
2,7 

8,77 
100 

1999 
68,5 
11,3 
7,85 
3,05 

9,3 
100 

Kaynak: Birleşik Taşımacılık Sendikası Yayını 

Halbuki, ülkemizde daha önce ciddi çalışmalarla 1983-1993 dönemini kapsayan bir 
Ulaştırma Ana Planı hazırlanmıştır. 

1983-93 Ulaştırma Ana Planı (UAP), ülkemizde yaygın bir katılım ile gerçekleştirilen, 
bütün ilgili sektörleri kapsayan ve somut kararlar dizisiyle sonuçlanıp onaylanan ulaştırma 
sektöründeki ilk ve son plandır. UAP çalışması, zamanın Başbakanının direktifiyle başlatılmış, 
15 bakanlık, 40 kuruluş ve özel sektör temsilcileri katılmış, koordinasyonu ve yönetimi DPT 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 547) 



— 32 — 

tarafından sağlanmıştır. Çalışma, Başbakanın başkanlığındaki ilgili bakanlıklardan oluşan bir 
grup tarafından 7 toplantıda izlenerek 1 yıl içinde tamamlanmıştır. Çalışmanın amaçlan; 

. Büyüyen ve kalkınan ülkemizin, insanlannın ve ekonomisinin talep edeceği ulaşım 
imkanlarım kestirmek ve mümkün olacak en üst düzeyde karşılamak, 

. Milli güvenlik için gerek duyulabilir ulaşım imkanlanm hazırlamak, 

. Her ulaşım alt sisteminin toplam taşıma içindeki yerini tespit etmek, kamu ve özel 
kesimi bu amaç doğrultusunda yönlendirmek, 

. Gündemde bulunan önemli projelerin genel içindeki yerini tespit etmek, 

. Ulaştırma sektöründeki planlamayı, kontrollü işletmeyi ve idari yapıyı geliştirici 
önerileri belirlemek, 

. 1983-1993 dönemi için kuruluşların detay planlarının ve yıllık planlannın esaslanm 
oluşturmaktır. 

özetlenen bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan UAP'nın, 3 yılda bir, benzer çalışmalarla 
revize edilmesi önerisi de, ülkeyi yöneten siyasal kadrolara kendi politikalarına uygun, bilimsel 
ve teknik gerekçelerle planda değişiklik yapma imkanı tanımaktaydı. Ancak söz konusu 
dönemlerde ülkeyi yöneten hükümetler, kendi politikalanm plana yansıtacak revizyonlar yapmak 
yerine plansızlığı tercih etmişlerdir. UAP, yasal açıdan uygulanması zorunlu bir belge olma 
özelliğini 1993 yılına kadar sürdürmesine karşın, uygulamaya konulmasının ilk yıllanndan 
itibaren dikkate alınmayan bir belge olmuştur. Giderek plan önerileriyle uygulama arasındaki 
fark büyümüş, dahası plan öngörülerinin tam tersi yatmmlar yapdmıştır. 

1. Demiryolu Ulaşımı 
Ülkemizde demiryolu taşımacılığı I930'lu yıllardan sonra büyük ölçüde ihmal edilmiştir. 

Başbakan Bülent Ecevit de bu konuya çeşitli vesilelerle dikkat çekmiş ve Haziran İ998'de 
toplanan 9. Ulaştırma Şurasında yaptığı konuşmada "Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'm başlatmak 
üzere Anadolu'ya çıktığında, iletişim ve ulaşım ağında etkili bir duruma gelmeyi öncelikli bir 
gereksinim olarak benimsediğini, bunu Savaşı kazanabilmenin başta gelen bir koşulu olarak 
gördüğünü, Kurtuluş Savaşı'm kazanıp cumhuriyeti kurduktan sonra da ekonomik kalkınmanın 
ve ülke bütünlüğünü güvence altına almanın öncelikli bir koşulu olarak demiryollannı 
yaygınlaştırma karan almış olduğunu" belirtmiştir. Ecevit yine aym konuşmasında, "o yıllarda 
maddi olanakların sınırlı olmasına karşın, bir yandan yabancılann elindeki demiryollannın 
ulusallaştırıldığmı, bir yandan da demiryolculuğun sınai altyapısının oluşturulduğunu" ifade 
ederek, "bütün dünyada demiryolu teknolojisinde hızlı atılımlar gerçekleştirilirken, Türkiye'de 
bazı çevrelerin demiryolu taşımacılığını çağdışı bir ulaşım sistemi gibi gördüğünü veya 
gösterdiğini, oysa demiryollannın öneminin çağımızda azalmadığını, tam tersine, teknolojideki 
önemli gelişmeler sayesinde büsbütün arttığım" belirtmiştir. Kara, deniz, demir ve havayolunun 
birbirleriyle bağlantılı ve dengeli olması gerektiğine de dikkat çeken Başbakan, "karayolu 
bağlantılı ve destekli bir demiryolu taşımacalığı ve çift raylı hızlı tren uygulamalan ile üretim 
bölgelerinin tüketim bölgelerine, ülkenin kuzeyi güneyine, doğusu batısına bağlandıkça 
kalkınmanın ivme kazanacağını ve bölgeler arasında adaletin sağlanacağım, bu nedenle, en ucuz 
ve en güvenli taşımacılık türü olan demiryolu taşımacılığının, hükümet değişikliklerinden 
etkilenmeyecek kalıcı bir devlet politikasına dönüştürülmesi" gereğine işaret etmiştir. Başbakan 
Ecevit, Devlet Demiryollannın 141. Kuruluş yıldönümü münasebetiyle Eylül I997'de yaptığı 
konuşmada ise, bir başka noktaya daha dikkat çekerek, "demiryolu ulaştırmacılığına ağırlık 
vermenin, hem can kayıplarının en aza indirilmesi bakımından, hem de maliyet bakımından da 
son derece önemli olduğunu" vurgulamıştır. 

Demiryolu ile yurtiçi yük taşımalannın VII. Plan döneminde yıllık ortalama % 10.09 
artması hedeflenmiş, buna karşılık 1995-1999 yılları arasında yük taşımaları yıllık ortalama 
binde 4 oranında azalarak toplam taşımalardaki payı % 4.7 olarak gerçekleşmiştir. Demiryolu ile 
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yolcu taşımaları 1995-1999 yılları arasında yılda ortalama % 3.7 artmış, ancak toplam yurtiçi 
yolcu taşımaları içinde 1995 yılında % 4 olan payı, 1998 yılında % 3'e gerilemiştir. 

Demiryolu altyapısında fiziki ve geometrik standartların iyileştirilmesi ve erişebilirliğin 
arttırılması ihtiyacı devam etmektedir. VII. Plan döneminde, 1999 yılı sonuna kadar ikinci hatlar 
dahil 139 km yeni demiryolu hizmete açılmıştır. Ayrıca, 820 km. elektrifikasyon tesisi (tali 
hatlarla birlikte 972) ile 779 km. sinyalizasyon tesisi tamamlanmış, 891 km. yol yenilenmiştir. 
2000 yılında da 400 km. yol yenilenmesi programlanmıştır. 

Ayrıca, VIII. BYK Planı döneminde, 85 km yeni yol yapılması, 1.800 km. yolun 
yenilenmesi, 180 km. sinyalizasyon ve 160 km. elektrifikasyon tesisinin tamamlanması 
planlanmaktadır. 

Karayolu yapımında yaklaşık 100 m. genişliğinde kamulaştırmaya ihtiyaç varken, 
demiryolunda bu 50 m. civarındadır. Ayrıca demiryolunun ömrü 30 yıl iken, karayolunun ömrü 
15 yıl olarak kabul edilmektedir. Demiryolunun bir diğer üstünlüğü, enerji tüketinıinin 
karayolunun % 25'i, çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu en son sistem ile kurulmuş 
demiryollarının maliyetinin ise, bugünkü otobanların maliyetinin 1/3'ü kadar olmasıdır. 

Ülkemizin 8.607 km'si ana hat olmak üzere, tali hatlarla birlikte 10.508 km demiryolu 
ağı mevcuttur. Bu ağ ise ihtiyacı karşılamaktan oldukça uzaktır. 

Bugünkü demiryolu ağının 4.086 km'si Osmanlı İmparatorluğundan devralınmış, geri 
kalan 4.414 km demiryolunun 3.271 km'si 1923-1950 yılları arasında yapılmıştır. 7.357 km. 
demiryolu yarım asırdan daha yaşlı, eski teknoloji ile yapılmış, tek hatlı, elektrifikasyonsuz, 
sinyalizasyonsuz, ğeomotrisi bozuk, koridorları yanlış, üst yapısı eski ve modern demiryolu 
araçlarına uyumsuz durumdadır. Sanat yapılan (viyadük ve tüneller) tek hatta göre 
yapıldığından, mevcut hatları çift hatta göre rehabilite etmek son derece güç, hatta imkansızdır. 

1955 yılında %24 olan demiryolu yolcu taşıma payı, 1970'de % 8'e ve 1996'da % 3'e 
kadar düşmüştür. 1955 yılında % 53 olan demiryolu yük taşıma payı ise 1970'de % 22'ye, 
1996'da % 7'ye kadar düşmüştür. Son 41 yılda demiryolu yük ve yolcu taşıma payı yaklaşık 8 
kat azalmıştır. 

1999 yılı sonu itibariyle ülkemizde demiryolu çift hatlarının, toplam hat uzunluğuna oram 
% 5.rdir. Yani ağırlıklı olarak tek hat işletmeciliği yapılmaktadır. 

1000 km2'ye düşen demiryolu kıstasına göre, Türkiye'nin Norveç hariç tüm Avrupa 
ülkelerinden oldukça az, Ürdün ve Suriye'ye göre fazla demiryolu ağma sahip olduğu aşağıdaki 
tabloda görülmektedir. 
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Tablo 7: Türkiye'de ve Dünyada Demiryolu Ağı (Km) 

ÜLKE 

TÜRKİYE 
İNGİLTERE 

LÜKSEMBURG 
YUNANİSTAN 

İRLANDA 
PORTEKİZ 
ALMANYA 

DANİMARKA 
İTALYA 

HOLLANDA 
İSPANYA 
BELÇİKA 
FRANSA 
İSVİÇRE 
NORVEÇ 

AVUSTURYA 
İSVEÇ 

FNLANDİYA 
ÇEK CUMH. 
SLOVAKYA 

ÜRDÜN 
SURİYE 

S.ARABİSTAN 

ÜLKE 
YÜZÖLÇÜMÜ 

1000 KM2 
779,452 
244,0 
2,6 

132,0 
70,3 
92,1 

357,0 
43,1 
301,2 
41,5 
504,8 
30,5 
547,0 
41,3 
387,0 
83,9 

450,0 
338,1 
78,9 
49,0 
97,7 
185,2 

2,149,7 

DEMİRYOLU 
UZUNLUĞU 

1000 KM 
8.607 
16.666 
274 

2.474 
1.954 
2.850 

40.826 
2.349 
16.014 
2.739 
12.284 
3.380 

31.851 
2.989 
4.021 
5.672 
9.821 
5.859 
9.435 
3.673 
293 

1.525 
1.392 

1000 KM2 'ye DÜŞEN 
DEMİRYOLU 

11,0 
68,3 
105,4 
18,7 
27,8 
30,9 
114,4 
54,5 
53,2 
66,0 
24,0 
110,8 
58,2 
72,4 
10,4 
67,6 
21,8 
17,3 

119,6 
75,0 
3,0 
8,2 
0,6 

1999 yılında 432 demiryolu kazası olmuş, 169 kişi ölmüş, 287 kişi de yaralanmıştır. 

Tablo 8 : Türkiye'de Demiryolu Kazaları 

Toplam kaza sayısı 
Ölü 
Yarah 

1992 

954 
83 

245 

1993 

957 
154 
312 

1994 

855 
132 
418 

1995 

869 
137 
285 

1996 

847 
140 
313 

1997 

672 
183 
235 

1998 

451 
158 
169 

1999 

432 
169 
287 

Avrupa'da yapılan bir araştırmaya göre; ulaştırma sistemlerinde ölüm riski, 1 milyar 
yolcu-km başına demiryoUarmda 17 iken, bu oran karayollannda 140'tır. 

Ülkemizde milyar yolcu-km başına düşen kaza sayısı 1996 yılı itibariyle karayollannda 
2.200 iken, demiryoUarmda lOO'dür. Yani karayollannda demiryoUanna göre 22 kat daha fazla 
kaza meydana gelmektedir. Meydana gelen kazalardaki ölü sayısı milyar yolcu-km basma 
karayollannda 40 iken, demiryoUarmda kuruluşun hatalanndan kaynaklanan kazalarda 5'tir. 
Karayollannda yaralı sayısı milyar yolcu-km başına 675 iken, demiryollannda 38'dir. 

2. Denizyolu Ulaşımı 
21.yüzyılın taşıma biçimi olma yolundaki kombine taşımacılık, transit ülke durumundaki 

Türkiye'yi de limanlar ve diğer ulaştırma altyapıları yönünden etkileyecektir. 
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Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz, 8.300 km. kıyı şeridine, 25 milyon hektarlık 
karasularına, ayrıca 1 milyon hektarı aşan 200 doğal göl, 158 baraj gölü ve 750'den fazla gölet 
alam yanında, 177.714 km. uzunluğunda 33 akarsu kaynağına sahiptir. Buna karşın, yük ve 
yolcu taşımacılığmda deniz ve su yolu ulaştırması payı oldukça düşük kalmış, bu payın 
arttırılmasını öngören hedeflere ise bir türlü ulaşılamamıştır. 

Denizyolu ile yük taşımacılığının toplam yük taşımacılığına oram 1999 yılı verilerine 
göre % 4.88'dir. Toplam yolcu taşımacılığı içindeki payı ise 1997 yılı değerleri ile % 0.03'tür. 

Denizyolu taşımacılığı, büyük tonajlı ve hacimli eşyaların taşınmasında, enerji tüketim 
düzeyinin düşüklüğü de göz önünde bulundurulduğunda, en ucuz ve elverişli tür olarak 
görülmektedir. 

Orta ve uzun dönemli politikalar, yasal düzenleme ve teşviklerle, yük taşımacılığmda 
denizyolu payının arttırılması, trafik kazalarının azalmasına, karayolu altyapısının kısa sürede 
aşınmasının önlenmesine önemli katkılarda bulunacaktır. 

Trafik kazalarının az olduğu ülkelerde, özellikle eşya taşımasında demiryolu ve su yolu 
taşımalarının payı oldukça yüksektir. 

Denizyolu taşıması payının İstanbul'da % 6, İzmir'de % 4 dolayında bulunması büyük 
şehirlerimizde de kaza riski ile çevreyi kirletici ve taşıma maliyeti yüksek karayolu ağırlıklı 
taşımanın hüküm sürdüğünü göstermektedir. 

Uluslararası tespitlere göre, denizyolu ulaşımı, havayoluna göre 22, karayoluna göre 7, 
demiryoluna göre ise 3.5 kat daha ucuz durumdadır. Halbuki, Türkiye'de gemi ile yük taşımanın 
maliyeti dünya standartlarının çok üzerinde bulunmaktadır. Karayolu taşımacılığının maliyetinin 
Türkiye'de denizyolundan daha ucuza gelmesi, bu taşıma moduna olan talebi arttırmaktadır. 

Yük taşımacılığında az bir oranda da olsa pay sahibi olan denizyolu, şehirlerarası yolcu 
taşımacılığında bu orana bile ulaşamamaktadır. Ülkemizde denizyoluyla şehirlerarası yolcu 
taşımacılığı coğrafi zorunluluktan dolayı sadece Gökçeada, Bozcaada ve Marmara Adası'na 
yapılmaktadır. Yaz sezonu Karadeniz Limanlan-lstanbul ve îzmir-lstanbul yolcu seferleri 
ulaştırmadan ziyade "gezi" amaçlıdır. Çünkü gemi sayıları yetersiz, gemiler düşük süratli, 
ücretler pahalıdır. 

Yolcu taşımacılığında en büyük basan İstanbul ve İzmir'deki şehir içi taşımalarındadır. 
Ancak özellikle İstanbul'da yapılan tespitlerde 10.000.000 günlük yer değiştirmenin sadece 
300.000'i yani % 3'ünün denizyoluyla yapılabildiğini göstermektedir. Denizyolu yolcu 
taşımacılığının gelişmemesindeki en önemli faktör, maliyetin fazlalığıdır. Maliyet içinde 
akaryakıt gideri % 40'ın üzerindedir. 

3. Karayolu Ulaşımı 
Ülkemizdeki otoyol, devlet yolu ve il yollarının yapımı ve bakımından Karayolları Genel 

Müdürlüğü, köy yolları ağından Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, orman yollarından da Orman 
Genel Müdürlüğü sorumludur. 

Türkiye'de 1950 yılından başlayarak ulaştırma sektörleri içinde karayolu, yük ve yolcu 
taşımacılığında lokomotif sektör olmuş, bu özelliğini gittikçe arttırmak suretiyle taşımacılıkta 
belirleyici ana unsur haline gelmiştir. 1999 yılı itibariyle yolcu taşımacılığında karayolunun payı 
% 96, yükte ise % 89 olarak gerçekleşmiştir. 

1983-1993 yıllarını kapsayan Ulaştırma Ana Planı ve beş yıllık kalkınma planlarında 
öngörülen, ulaştırma sektörü taşıma türleri arasında denge sağlanması, yük ve yolcu 
taşımacılığmda karayolu ağırlıklı sistem yerine, diğer ulaştırma türlerinden daha fazla 
yararlanılması yönündeki hedeflere ulaşılamamıştır. (Ayrıntılı bilgi IV.A. 1 bölümünde) 
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4. Havayolu Ulaşımı 

Havayolu ulaşımı hız, konfor gibi nedenlerle yolcu taşımacılığında elverişli olmasına 
karşılık finansman, bakım ve işletme giderlerindeki büyük kaynak ihtiyacı bakımından pahalı bir 
sektör konumundadır. 

1998 yılı itibariyle havayolunun yurtiçi yolcu taşımacılığındaki payı % 2, yük 
taşımacılığındaki payı ise % 0.18'dir. 

Ulaştırma türleri yönünden ABD'de havayolunun taşımacılıktaki payı % 10.5, 
Almanya'da % 7.3, Türkiye'de ise % 2'dir. 

Havayolumuzun ülke yük ve yolcu taşımacılığındaki payının, hem ülkelerarası, hem de 
yurtiçi taşıma modlan arasındaki yeri dikkate alındığında son derece yetersiz olduğu 
görülmektedir. 

DHMİ tarafından işletilen havalimanı ve meydanlann sayısı 1999 yılı sonu itibariyle, 
20'si uluslararası statüde olmak üzere 38'e ulaşmıştır. 1999 sonunda 75 uçak ve 11,620 koltuk 
kapasitesine erişilmiştir. 

1999 sonu itibariyle iç ve dış hatlarda orta ve geniş gövdeli uçaklarla yolcu taşımacılığı 
yapan özel sektör havayolu işletmelerindeki uçak sayısı 47, koltuk kapasitesi ise 8.910 olmuştur. 

1999 yılı itibariyle dış hat yolculannın % 32'si özel sektör havayolu işletmeleri, % 26'sı 
THY, % 42'si yabancı şirketler tarafından taşınmıştır. 

Dış hat yolculannın taşınmasında önemli payı olan özel sektör havayolu işletmeciliğinin, 
yurtiçi yolcu taşımasındaki payının arttınlması için özendirici tedbirler geliştirilmelidir. 

Ulaştırma Bakanlığı'mn katkısı ile İl özel idarelerinin başlattığı ve pek çoğu ekonomik 
yapılabilirlik, öncelik gibi değerlere uyulmaması yüzünden ölü vaziyette bekleyen STOL tipi 
havaalanlannın, kapasite kullanım oranlarının arttınlması için besleyici havayolu sisteminin 
kurulup geliştirilmesi gerekmektedir. 

Türkiye genelinde halen hizmete açık 46 adet havaalanı bulunmaktadır. Bu 
havaalanlarından, 16 adedi konvansiyonel, 19 adedi stol, 11 adedi de sivil tesisler ilaveli askeri 
havaalanıdır. 

Bugün, Türk Hava Yollan A.O'nın yanı sıra, 9 özel havayolu işletmesi, büyük gövdeli 
uçaklarla yurtiçi ve yurtdışı bir çok noktaya charter ve tarifeli seferler düzenlenmektedir. Türk 
Hava Yollan da dahil olmak üzere havayolu işletmelerinin envanterdeki uçak sayısı 651'e, 
koltuk kapasitesi 24.129'a ulaşmıştır. 

5. Boru Hattı Ulaşımı 
Ham petrol, doğalgaz ve rafineri ürünlerinin taşınmasında güvenli ve ekonomik olması 

nedeni ile boru hattı taşımacılığı giderek yaygınlaşan bir sistemdir. 
Boru hatlanmn yaygınlaştınlmasının, rafine ürünlerinin tüketim merkezlerine hem daha 

güvenli ve ucuz bir şekilde ulaşmasım sağlayacağı, hem de binlerce tankerin karayolundan 
çekilmesi ile trafik güvenliğine katkıda bulunacağı açıktır. 

Türkiye NATO Boru Hattı sistemi, Batı ve Doğu olmak üzere birbiri ile irtibatı 
bulunmayan iki ayn sistemden oluşmaktadır. Her iki sistemin bugünkü toplam uzunluğu 3.000 
km, depolama kapasitesi ise 825.000 m3'ü bulmaktadır. 

1999 yılında 507.850 m3 askeri yakıt ve 913.988 m3 sivil yakıt taşınmıştır. Buna göre 
sistemin %25 kapasitesi askeri amaçlı, %45 kapasitesi sivil amaçlı olarak kullanılmış ve %30 
kapasitesi de atıl kalmıştır. 

Sistemin sivil kullanıma açılabilmesi için geçmişte milli bütçe imkanlan kullanılarak 16 
değişik yerde depolar inşa edilmiş olmasına rağmen, bu amaç istenilen düzeyde 
gerçekleştirilememiştir. Bunun asıl nedeni, sistemden 3 cinsten fazla yakıtın geçirilememesi ve 
askeri yakıtlar ile sivil yakıtlann özelliklerinin farklı olmasıdır. 
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Son zamanlarda NATO içerisinde Tek Yakıt Konsepti çalışmaları devam etmektedir. 
Konseptin, Türkiye'de tam olarak uygulamaya konulması halinde, boru hattı sisteminden askeri 
motorinin çıkarılması ve onun yerine sivil amaçlı olarak kullanılan bir cins yakıtın, örneğin, sivil 
motorinin sisteme alınması imkanı elde edilmiş olacaktır. Bu durumda 2 cins sivil yakıt (normal 
benzin ve sivil motorin) boru hattından geçirilebileceğinden, sistemin sivil kullanıma açılması 
daha da kolaylaşacaktır. 

Ülkemizde yurtiçi ve uluslararası yük ve yolcu taşımacılığının büyük bölümünün 
karayolu üzerinden yapılması, ağır taşıtların karıştığı kaza sayışım arttırmaktadır. Gelişmiş 
ülkelerde taşımacılığın, taşıma modlan arasındaki dağılımı dengeli olduğundan, karayolunu 
kullanan taşıt sayısı az olmakta, dolayısıyla kaza riski de azalmaktadır. Ülkemizde "kombine 
taşımacılık"sistemine geçilememesi, demir ve denizyoluyla yapılan yük ve yolcu taşımalarının 
bir türlü istenen düzeye çıkanlamaması, kamyon ve otobüs gibi ağır taşıtların trafiğe çıkışım 
arttırmakta ve bu araç türlerine olan talep sürekli artmaktadır. Demiryolu ve denizyolu 
ulaşımının geliştirilmesi, kombine taşımacılık açısından hayati önem arz etmektedir. 

Ulaşım sektöründe, alt sistemlerin birbirini tamamlayıcı bir yapı içerisinde gelişebilmesi 
ve ekonomik ve sosyal yaşamın gereksinimlerinin, yerinde, zamanında, ekonomik ve güvenli 
biçimde karşılanabilmesi için gerekli olan ve sistemin bir bütün olarak ele alınmasını sağlayacak 
bir Ulaştırma Ana Planı Halen bulunmamaktadır. Ulaştırma Ana Planının eksikliği, ulaştırma alt 
sektörlerinin hemen hepsinde plansız, birbirinden bağımsız, kısa vadeli çözümlere yönelinmesine 
neden olmaktadır. 

Ulaştırma alt sistemleri arasında çok büyük bir koordinasyonsuzluk ve kopukluk 
yaşanmaktadır. Bu durum, Türkiye ekonomisini son derece olumsuz etkilemekte, Türkiye'nin 
uluslar arası ulaşım sistemleriyle entegrasyonunu engellemektedir. Ulaşım koridorları savaşında 
Türkiye'yi güçsüz ve etkisiz bırakmaktadır. 

Ülkenin kıt ekonomik kaynakları ulaştırma sektöründe kullanılırken, trafik kazalarım 
önlemede birinci derecede yapım, bakım ve onarım ihtiyacı bulunan, kaza kara noktalarının 
yoğun olduğu yol ağlan dikkate alınmalıdır. 

Türkiye'de karayolu taşımasının, tüm taşımalardaki payı % 90 civannda olmasına 
karşılık, bu taşımalan gereğince düzenleyecek yasalar ve kuruluş yoktur. Demiryolu ulaşımının 
devletin yönetiminde olması, denizyolu ve havayolu ulaşımının ise uluslararası normlarla 
düzenlenmesi sebebiyle, bu sektörlerde, alt yapımn kullanımı, ücret ve zaman tarifeleri, 
sorumluluk v.b.konularda bir başıboşluk söz konusu değildir. Buna karşılık, bireysel taşıt 
sahiplerinin hakim olduğu karayolu taşımasmda, piyasaya giriş-çıkış koşullan, tarifeler, taşıma 
süresi, sorumluluk, taşıtların nitelikleri, personel nitelik ve çalışma koşullan, sigorta ve tazminat 
vb. konularda bir yetersizlik ve düzensizlik bulunmaktadır. 

Yolcu taşımasmda isteyen istediği noktalar arasında taşıma yapabilmekte, bu da ülke 
düzeyinde ekonomik olmayan, atıl kapasite yaratıcı, trafik güvenliğini azaltıcı, kırıcı bir rekabete 
yol açmaktadır. 

Yolcu taşımacılığında görülen durum eşya taşımacılığında da vardır, isteyen herkes bir 
miktar peşin ödeme ile kamyon edinebilmekte, istediği güzergahta istediği şekilde taşıma 
yapabilmektedir. Bu kimselerin çoğu, taşıtlannı borçlanarak aldıkları için, çalışma süreleri, 
çalışma koşullan ve yüklemede, çoğu zaman kazaya yol açacak zorlamalarla karşı karşıya 
kalmaktadır. 

Dünyada herhalde Türkiye'den başka, 1.500 km. boyunca otobüsle yolcu, tankerle 
akaryakıt, kamyonla yük taşman başka bir ülke bulunmamaktadır. Yük ve yolcu taşımacılığında 
karayolu, deniz ve demiryollan politikasmı günübirlik, palyatif çözümlere teslim etmek 
anlamına gelen bu yaklaşım, karayollan güvenliğine ilişkin sorunlann da en önemli 
kaynaklarından birini oluşturmaktadır. 

Yalnızca Şırnak ilimizde 17.000 dolayında tankerin faaliyette bulunması bu çarpıklığı 
açıkça göstermektedir. 
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ÖNERİLER: 

Ülkemiz ulaştırma sisteminin içinde bulunduğu düzensizliği azaltabilecek 
çözüm önerileri şöylece sıralanabilir: 

1-Ülke düzeyinde yolcu ve yük taşımacılığı konusunda stratejik kararlar 
alınarak, taşımalar demiryolu, denizyolu, havayolu ve boru hatları gibi diğer 
türlere de kaydırılmalı ve bunlar arasında ülke koşullarına uygun bir denge 
sağlanmalıdır. Ulaştırma altyapılarının bu temel stratejik kararlar çerçevesinde 
planlanıp gerçekleştirilmesi bir zorunluluktur. Bu bizi yeni bir ULAŞIM ANA 
PLANI'nın hazırlanması ve bunun uygulanması gerektiği sonucuna götürmektedir. 

Maden cevheri, tahıl, kömür vb. kitle taşımasının, tutarlı bir ulaşım ana 
planı doğrultusunda geliştirilecek demiryolu ve denizyolu alt yapısına 
kaydırılması, ayrıca petrol ve petrol ürünleri taşımasının, yaygınlaştıracak boru 
hatları ile yapılması, pek çok trafik kazasının nedeni olan karayollarındaki ağır 
taşıt trafiğinin önemli oranda azalmasına yol açacaktır. 

Çeşitli avantajları sebebiyle şehirlerarası yolcu taşımasında, pek çok ülkede 
olduğu gibi, karayolu taşımasının ana tür olarak etkinliğini sürdürmesi doğaldır. 
Bununla birlikte, yolculuk talebinin fazla olduğu bazı koridorlarda, hızlı ve 
konforlu bir taşıma sağlaması bakımından, demiryolu ve denizyolu, hatta 
havayolu taşımasının toplam taşımadaki paylarının bugünkünün çok üzerinde 
olması mümkündür. Bu da gerek altyapı ve gerekse işletmecilik açısından bazı 
temel stratejik kararların alınıp uygulanmasını gerektirmektedir. Hazırlanacak yeni 
Ulaşım Ana Planı bu temel kararları içermelidir. 

2- Türkiye'de yolcu ve eşya taşımasında çok belirgin olarak hakim tür olan 
karayolu taşımacılığını disipline edecek bir KARAYOLU TAŞIMA KANUNU 
bulunmamaktadır. Bunun sonucu olarak, bireysel taşımacılığın hakim olduğu bu 
sahada taşıma piyasasına giriş-çıkış koşullan, taşıt nitelikleri, personel nitelik ve 
çalışma esastan, tarifeler, taşıma süresi, sigorta, tazminat vb. konularda 
eksiklikler ve başıboşluk bulunmaktadır. Kazalann çoğunluğunda başlıca 
etkenlerden biri olan bu başıboşluğu giderip, karayolu taşıma sektörüne bir düzen 
ve disiplin getirilmesi için çıkarılması zorunlu görülen Karayolu Taşıma 
Kanunu'nun mevcut trafik kanunu ile bütünleştirilmesi, kanunun hazırlanmasında 
gözden kaçırılmamalıdır. 

Bu bakımdan Meclis Komisyonlarında bulunun Karayolu Taşıma Kanunu 
Tasansı'nın bir önce yasalaşması gerekmektedir. 

3- Ulaşım türleri arasında eşit rekabet şartlarının oluşturulabilmesi için, 
altyapı yapım, bakım ve kullanımı ile ilgili mali yükümlülüklerde de denklik 
sağlanmalıdır. 

4- Ulaştırma alt sektörlerinin tümünü ele alan kapsamlı bir bilgi sistemi 
geliştirilmelidir. 

5.-Demiryolu işletmeciliğinde hizmet etkinliğini arttırmak ve özel kesim 
katılımına uygun ortam hazırlamak üzere, alt yapı işletmeciliği ile taşımacılık 
hizmetleri ayrılmalı, taşımacılık hizmetlerinin özel sektör tarafından görülmesi 
sağlanmalıdır. 

6-VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda, plan dönemi için gerçekleştirilmesi 
öngörülen, demiryolu şebekesine 85 km. yeni yol eklenmesi, 1.800 km. yolun 
yenilenmesi, 180 km. sinyalizasyon ve 160 km. elektrifikasyon tesisinin 
tamamlanması hedeflerine ulaşılması halinde bile, demiryolu taşımacılığının 
nitelik ve nicelik yönünden toplumun ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak 
kalacağı, çağdaş ülkelerin demiryolu gelişiminin önemle ve gıpta ile izlenilmesine 
devam edileceği bir gerçek olarak ortadadır. 
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Yıllar boyunca demiryolları ulaşım ağının arttırılamaması, yapım, bakım ve 
onarım hizmetleri gereğinin istenen seviyede yerine getirilememesinin nedeni, 
demiryollarının ulaştırmadaki önemini göz ardı eden siyasi tercihler olmuştur. Bu 
nedenle, ihmale uğrayan demiryolu ağındaki açığın kapanmasının devlet 
imkanları ile giderilebileceğini ileri sürmek rasyonel olmayacaktır. Beklemeye 
tahammülü olmayan bu ulaştırma alt sektörünün yeniden yapılanmasında çağdaş 
finansman modellerinden yararlanılması, yap-işlet-devret modeli gibi sistemlerin 
devreye sokulması düşünülmelidir. Bu tür bir planlamaya, öncelikle, kazaların 
yoğun olduğu, tek şeritli yolların bulunduğu güzergahlar esas alınarak 
başlanmalıdır. 

7- Denizyolu taşımasının İstanbul'da % 6, İzmir'de % 4 dolayında olduğu 
dikkate alındığında, deniz kenarındaki İllerimizde denizi, kentiçi ulaşımda ve 
dolayısıyla trafik kazalarını önlemede alternatif bir kaynak olarak görüp, 
değerlendiremediğimiz açıkça görülmeldedir. Denizyolunu, trafik kazalarını 
azaltmada kullanabileceğimiz etkin bir ulaştırma türü kılabilmek bakımından, 
denizyolu ile yolcu taşıyan deniz işletmelerinin girdi maliyetlerinin % 40'mı 
oluşturan akaryakıtın, vergi vb. nedenlerle pahalı temin edilmesi sorunu 
çözümlenmelidir: Denizyolu ile yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan 
akaryakıttan vergi alınmamak suretiyle taşıma fiyatlarının düşmesi sağlanmalı, 
yolcu ve yük taşımacılığında denizyolu tercih edilebilir ulaştırma alt sektörü 
haline getirilmelidir. 

Ulaşımın karayolundan diğer taşıma türlerine kaydırılması konusunda 
verilebilecek küçük bir örnek, Antalya il merkezi ve havaalanı ile Alanya 
civanndaki yoğun turistik merkezler arasında deniz otobüsü çalıştırılmasıdır. 
Böylece şehirler, hatta bölgeler arası uzun mesafeli yolcu ve mal taşımacılığının 
da yapıldığı Antalya-Alanya karayolu, turist otobüs ve minibüslerinin bu yoldan 
çekilmesiyle rahatlayacak, diğer yandan da turistlerin daha rahat ve güvenli 
yolculuk yapmaları sağlanarak Türk turizmine büyük katkıları olacaktır. 

8- Havayolu ile yurtiçi yolcu taşımacılığında gelişmiş ülkeler düzeyine 
erişilmemesinde, vatandaşlarımızın ekonomik durumunun yeterince elverişli 
olmaması başlıca nedenlerden biridir. Hava taşımacılığının diğer taşıma türlerine 
göre pahalı olması, bu sektöre olan ilgiyi azaltmakta, sadece belli refah 
düzeyindekiler havayolunu kullanılabilmektedir. 

Havayolunun, karayolu trafiğinin yoğunluğunu hafifletmede etkili ve verimli 
olarak kullanılamadığı bilinmektedir, illerimizde kurulan "Stol tipi havaalanları" ile 
birlikte, tüm havaalanlarımızın kapasite kullanım oranları arttırılmalı, taşımacılıkta 
havayolları, bireylerin tercih edebileceği ulaştırma türü haline getirilmelidir. 

9- Ülkemizde 1000 kişiye düşen taşıt sayısı 136, Avrupa ülkelerinde ise 500-
700 dolaylarındadır. Türkiye'nin yolları daha bomboş sayılmakta, bu sayının 
artması kaçınılmaz bulunmaktadır. Türkiye'nin önündeki bu ulaşım talebine göre 
karayolları politikasını geliştirmenin kısa ve orta vadede zorunlu olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu gelişmeye paralel olarak, diğer alt sektörler ile raylı sistemin 
karayolu ile rekabet edebilecek bir düzeye getirilmesi, ulaştırma politikasının 
öncelikleri arasında yer almalıdır. 

10- Ülkemizde yolcu taşımacılığının %70-75'i otobüsler tarafından 
gerçekleştirilmektedir. 1999 yılı itibariyle 517 otobüs firması, 8649 otobüs ile 
hizmet vermektedir. Resmen belirlenmiş olan bu otobüs firması sayısı, Avrupa 
Birliği üye ülkelerindeki toplam otobüs firması sayısından fazladır. Örneğin 
İngiltere'de bir tek otobüs firması bulunmaktadır. 

Ülkemizde, otobüs ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapmak isteyenler, 
"Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımaları Hakkında Yönetmelik" hükümlerinin 
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aradığı belirli sayıda otobüs sahibi olma ile otobüslerin yaş ve kapasite şartlarını 
yerine getirmeleri kaydıyla, "D" türü taşımacı yetki belgesine sahip olmak 
zorundadırlar. 

Otobüs firması kurulurken, firmanın çalışacağı hatta, yeni bir otobüs 
firmasına ihtiyaç olup olmadığı diğer taşıma türlerinin o güzergahta etkinliği, 
mevcut otobüs sayısının yeterliliği gibi unsurlar değerlendirilmemektedir. Bu 
nedenle otobüs firmaları sayısı her geçen gün artmakta, bozulan yolcu taşıma arz-
talep dengesi, firmalararası kıyıcı ve kinci rekabete yol açmakta, yetersiz kapasite 
kullanımı sorunu ortaya çıkmakta, en önemlisi de ağır sonuçlan olan trafik 
kazalarına davetiye çıkarılmaktadır. 

Trafik güvenliğini olumsuz etkileyen bu yapıya son vermek için, artan yolcu 
talebini karşılamak amacıyla güzergahta çalışan mevcut firmalardan kapasite 
arttırmaları istenmeli, istenen sonuç alınamıyorsa yeni işletmecilere izin verilmeli, 
şehirlerarası yolcu taşımacığının şehirler itibariyle istatistiği çıkarılarak, o 
güzergahlardaki yolcu arz talep haritası hazırlanmalı, hatlardan demiryolunun 
nasıl etkileneceği araştırılmalı, otobüs işletmecisi olacaklarda ağır suçtan hüküm 
giymeme, trafik yasasını ihlal etmemiş olma, yetkili makamlara yeterli maddi 
güvence verme şartlan aranmalı, taşımacılık tamamen serbest piyasa kurallarına 
göre değil, denetimli piyasa ekonomisi kurallarına göre yönlendirilmelidir. 

11- Demiryollannın sorunu altyapı sorunudur. Bu imkanlarla Türkiye'de 
modem bir demiryolu işletmeciliği kesinlikle yapılamaz. Demiryolu 
taşımacılığından bahsedebilmek için öncelikle demiryolu olması gerekir. 

Bu demiryolunun da çift hatlı, elektrifikasyonla, sinyalizasyonlu, minimum 
kurp yan çapı 2.500-3.000 metre olan, makasa bağlantılan, rayları ve bağlantı 
elemanları ile sürate uygun, iki nokta arasını en kısa mesafede bağlayan, hız ve 
süre açısından diğer araçlarla rekabet edebilecek bir demiryolu olması gereklidir. 

AB ülkeleri, bir yüksek hız hattı haritası oluşturarak, hatlarını bu standarda 
entegre etmekte, yeni yollar yapmakta ve mevcut harita ile çakışan eski yollarını 
da rehabilite etmektedir. 

Türkiye'nin de yeni bir demiryolu haritasına ihtiyacı vardır. Bu harita 
oluşturulmadan ve bu haritaya göre belirlenecek demiryolları en son teknolojiye 
göre kurulmadan ve söz konusu haritada belirlenmiş olan koridorlarla çakışan 
eski demiryolları da yeni kurulanlarla aynı standarda çekilmeden, Türkiye'de yeni 
ve modern bir demiryolu taşımacılığı dönemi başlatılması mümkün 
görünmemektedir. 

12- Gelişmiş bir demiryolu taşımacılık sisteminde kaza riski sıfıra yakındır. 
Örneğin Fransızlann TGVadı verilen hızlı treni 7.000 km'lik bir ağ üzerinde saatte 
280-300 km. hızla çalışmasına rağmen, 70-80 milyon yolcunun taşındığı bu 
hatlarda bugüne kadar kayda değer hiçbir kaza olmamıştır. 

Demiryolu taşımacılığının dünyada öne çıkmasında, enerji sarfiyatı, hız, 
konfor, arazi kullanımı, çevre gibi unsurlar bakımından üstünlüğü yanında, hiç 
şüphesiz emniyet unsurunun da payı çok yüksektir. Aynca önümüzdeki en önemli 
sorunlardan biri olan enerji tasarrufu konusunun da bu bağlamda dikkate 
alınması gerekir. 

Ülkemizde demiryolu alt yapısı son derece yetersiz olsa bile, bu haliyle dahi 
karayolu taşımacılığına göre oldukça güvenli taşımacılık alternatifi olduğunun 
kamuoyuna iyi anlatılması gerekmektedir. Emniyetli ulaştırma türü olması 
nedeniyle, demiryollan ile seyahati tercih edenlerin güç birliğine giderek, 
taleplerini daha etkin ve kalıcı bir yapıda, sivil toplum örgütleri vasıtasıyla dile 
getirmeleri, oluşturulacak ulaştırma politikalarında demiryollarına ağırlık veren 
düzenlemelerin yapılmasına katkı sağlayacaktır. 
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13- 1892 yılında hizmete açılan 577 km'lik Istanbul-Ankara demiryolunun, 
1975 yılında yapılan planlama ile 416 km'ye indirilmesi, 260 km. hız sağlamak 
suretiyle seyahat süresinin 7 saatten 2,5 saate düşürülmesi hedeflenmiştir. Proje 
kapsamı içinde yer alan bazı kesimlerde % 75'ler civarında gerçekleşme 
sağlanmasına rağmen, 1975 yılında başlayan Istanbul-Ankara arasında yüksek 
standartlı yeni bir demiryolu hattı yapımının başarılamamış olması, insanın hızlı, 
konforlu, güvenli taşınma hakkını göz ardı etmek, yurttaşını ulaştırmada güvenliği 
en az, riski en yüksek taşıma türü olan karayolu ile seyahate mahkum etmek 
anlamına gelmektedir. 

1975 yılında başlatılan bahse konu projenin, teknolojinin değişen ve gelişen 
şartlarına göre yeniden ele alınıp, kısa zamanda sonuçlandırılması, trafik 
kazalarını en aza indirme davasının önemli bir ayağım oluşturacaktır. 

14- Ülkemiz NATO Boru Hattı Sisteminin sivil kullanıma daha fazla 
açılmasının, binlerce tankerin, binlerce kilometre yol yaparak, trafik güvenliğini 
son derece olumsuz etkileyecek şekilde akaryakıt taşıması ihtiyacını azaltacağı, 
bu taşımanın sadece yakın yerler arasında sınırlı kalacağı düşünülmektedir. 

Türkiye NATO Boru Hattı Sisteminin sivil amaçlı kullanılmasını önleyen bir 
faktör de, doğu ve batı hattı olarak bilinen iki ayrı boru hattının birbiri ile irtibatının 
olmayışıdır. 

Boru hattının akaryakıt taşımacılığında daha etkin ve verimli 
kullanılabilmesini sağlayabilmek bakımından, Batı ile Doğu Boru hattı 
sistemlerinin, Kırıkkale Rafinerisi üzerinden birbirleri ile irtibatlandırılması 
gerekmektedir. 

15- Mevcut boru hattından askeri jet yakıtı, askeri motorin ve normal benzin 
olmak üzere 3 cins yakıt geçirilebilmektedir. Ülkemizin, NATO'nun kabul ettiği 
"Tek Yakıt KonseptV'ni kabul etmesi halinde, boru hattından askeri motorin 
çıkarılabilecek, yerine sivil amaçlı olarak kullanılabilen bir yakıt geçirilebilecektir. 

Bu konuda yapılan çalışmaların hızlandırılması suretiyle, boru hattından 
sivil amaçlı yararlanılması imkanı artacak, sivil amaçlı akaryakıtın uzun mesafeler 
boyunca karayolu ile taşınmasının önüne geçilecek ve böylece trafikte rahatlama 
sağlanacaktır. 

16.- Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin, ulaşım politikalarını belirlemede 
kombine taşımacılık sistemine öncelik verdikleri bilinmektedir. Ülkemiz de, 
Avrupa Birliğine girme sürecinde ulaşım politikalarını, Avrupa normlarına 
uydurmak zorundadır. Ulaştırmanın alt sektörleri olan kara, hava, demiryollarını 
çağdaş planlama, etkin işbirliği ve akılcı tedbirlerle dengelemenin en önemli 
ayağını, belirtilen taşıma modlannı en optimal düzeyde işletecek merkezi bir 
otoritenin varlığı oluşturmaktadır. Mevcut durum itibariyle, Karayolları Genel 
Müdürlüğü'nün Bayındırlık Bakanlığı, denizcilik faaliyetlerinin, Denizcilik 
Müsteşarlığı şeklinde Başbakanlığa bağlı olması, ulaştırma sektörünün makro 
planlama aşamasında, daha baştan, sorunlarla karşılaşmasına neden olmaktadır. 
Problemi aşmanın en uygun yolunun, adı geçen kuruluşların da Ulaştırma 
Bakanlığına bağlanması olduğu düşünülmelidir. 
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III. TRAFİK KAZALARI 

Otomobil, geniş anlamda kendinden hareketli bütün taşıtları kapsamak üzere, batı 
uygarlığı teknik düzeyinin önemli bir simgesi olmuştur. Bu taşıt, 20. yüzyıl başından beri toplum 
hayatına hızla girerken, her sosyal olay gibi kendine özgü sorunları da birlikte getirmiştir. 
Otomobilin ortaya çıkmasıyla, sosyal ve ekonomik bakımdan meydana gelen çok yönlü 
değişiklikler yanında, insan yaşamım ve varlığım tehlikeye sokan olumsuz gelişmeler de 
görülmüş ve bu durum gittikçe artan bir tempoda süregelmiştir. 

Yol kullanıcısının amacı dışmda, beklenmedik şekilde ve birden oluşan, kısaca "trafik 
kazası" olarak adlandırılan insan taşıt-yol-çevre uyumsuzluğu, tüm toplumlar için, savaş, salgın 
veya amansız hastalıklar ve doğal afetlerle kıyaslandığında, çok defa bunların da önüne geçen bir 
yıkım halini almıştır. 

Karayollarında meydana gelen trafik kazaları dünya genelinde bir sorun olup, her yıl 700 
binden fazla kişinin ölümü, 6 milyonu aşkın kişinin de yaralanması ya da sakat kalması ile 
sonuçlanmaktadır. Karayollarında meydana gelen kazalar dünya ekonomisine yılda yaklaşık 500 
milyar ABD dolan civarında zarar vermektedir. 

Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO), dünya genelinde 3 ila 35 yaş arasında bireyler için trafik 
kazalarının, diğer kaza ve hastalıklara kıyasla en başta gelen ölüm ve sakatlanma sebebi 
olduğunu saptamıştır. Harvard Üniversitesi tarafından Dünya Bankası adına yapılan son 
araştırmalar, karayollarında meydana gelen kazaların dünyada başta gelen üçüncü ölüm nedeni 
olduğunu ortaya koymuştur. 

Karayollarında meydana gelen kazalar, gerek kazaya kansan tüm bireyler için, gerekse bu 
kişilerin yakınları için ciddi bir sağlık problemi ve trajedi özelliğini taşımaktadır. Trafik 
kazalarının insan yaşamında meydana getirdiği mağduriyet konusunda yapılan bilimsel ankete 
katılan ölü ve sakat yakınlarının % 4'ü, sakatlann ise % 7'si uyuşturucu madde kullanmaya 
başladıklannı, kazayı takip eden ilk üç yılda ölü yakınlanmn % 37'si, sakatlar ve yakınlarının da 
% 17'si intihar etmek istediklerini beyan etmişlerdir. 

Yollarda meydana gelen kazaların kurbanları, yaşamlarının en verimli çalışma yıllanın 
trafik kazalan sebebiyle kaybetmekte, dolayısıyla ülke ekonomisi de bundan büyük zarar 
görmektedir. 

Dünya Bankası tarafından yalan geçmişte yapılan bir araştırmaya göre, trafik kazalarının 
Türkiye'ye sosyo-ekonomik maliyetinin GSMH'nın yaklaşık % 2.1'i oranında olduğu tahmin 
edilmektedir (bu rakam 2000 yılı için yaklaşık 4-5 katrilyon TL., dolar bazında ise 5-6 milyar 
dolara eşittir). 

Bunun anlamı, karayolu güvenliğinin, topluma büyük maliyetler getiren ve başından kaza 
geçenler için trajik etkileri olan çok ciddi bir sorun olarak görülmesi gerektiğidir. Kazalara bağlı 
ölüm ve yaralanmalarda ve maddi hasarlı kazalarda sağlanacak bir azalma, buradan elde edilecek 
önemli kaynak ile sağlık ve eğitim gibi önemli alanlara yatınm yapılmasına olanak verecektir. 

1985 yılından 1998 yılma kadar Türkiye'de ve dünyanın belli başlı ülkelerinde meydana 
gelen yaralanmalı ve ölümlü trafik kaza sayıları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 
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Tablo 9 : Yıllara Göre Türkiye'de ve Bazı Ülkelerde Yaralanmalı ve Ölümlü Trafik 
Kazaları Sayılan 

YILLAR 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

ALMANYA 

360270 
374364 
356606 
375187 
377366 
389350 
385147 
395462 
385384 
392754 
388003 
373082 
380835 

İTALYA 

157786 
155427 
158208 
166033 
160828 
161782 
170702 
170814 
153393 
170679 
182761 
190068 
190031 

377257 204615 

İNGİLTERE 

245645 
247854 
239063 
246994 
260759 
258441 
235798 
233025 
228865 
234101 
230376 
235939 
240046 
238923 

FRANSA 

191096 
184626 
170994 
175887 
170590 
162573 
148890 
143362 
137500 
132726 
132949 
125406 
125202 
124387 

TÜRKİYE 

34774 
45478 

51980 
55771 
56532 
58304 
63289 
62584 
66029 
62696 
63259 
65245 

İSPANYA 

81234 
87703 
98182 
106356 
109804 
101507 
98128 
87293 
79925 
78474 
83586 
85588 
86067 
97570 

Tablo 9-a: Yıllara Göre Diğer Bazı Ülkelerde Yaralanmah ve ölümlü Trafik 
Kazaları Sayıları 

YILLAR 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

HOLLANDA 

42347 
43580 
42663 
41859 
44061 
44915 
40703 
41051 
40218 
41391 
42641 
41041 
41036 
41299 

PORTEKİZ 

29156 
30485 
38656 
41915 
43499 
45110 
48953 
50581 
48645 
45830 
48339 
49265 
49417 
49319 

BELÇİKA 

54826 
58515 
59669 
61756 
62982 
62446 
58223 
55438 
54933 
53018 
50744 
48750 
50078 
51167 

YUNANİSTAN 

21537 
19462 
18966 
20753 
20299 
19609 
20764 
22006 
22165 
22222 
22798 
23606 
24319 
24836 

İSVEÇ 

15929 
16677 
15652 
17207 
17969 
16975 
16003 
15599 
14959 
15888 
15626 
15321 
15752 
15514 

AVUSTURYA 

46275 
45015 
43947 
44243 
46565 
46338 
46013 
44730 
41791 
42015 
38956 
38253 
39695 
39225 

İSVİÇRE 

24302 
24700 
23773 
24544 
24606 
23834 
22821 
23272 
22852 
23526 
23030 
21578 
22076 
22232 
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Tablo 9-b : Yıllara Göre Diğer Bazı Ülkelerde Yaralanmah ve Ölümlü Trafik 
Kazaları Sayıları 

YILLAR 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

DANİMARKA 

11502 
11170 
10164 
9978 
9922 
9155 
8757 
8965 
8513 
8279 
8373 
8080 
8004 
7556 

FİNLANDİYA 

7759 
8708 
8636 
9569 
9682 
10175 
9374 
7882 
6147 
6245 
7812 
7274 
6980 
6902 

NORVEÇ 
8975 
9141 
8335 
8167 
8494 
8801 
8677 
8495 
8642 
8406 
8625 
8779 
8765 

İRLANDA 

5518 
5776 
5752 
5577 
5831 
6067 
6494 
6677 
6376 
6610 
8117 
8686 
8496 

8864 I 8239 

A.B.D. 

2257695 
2294762 
2335438 
2344629 
2425077 
2540946 
2227053 
2251173 
2216092 
2128223 
2371844 
2448288 
2455118 
2029000 

Tablo 9-c: Yıllara Göre Diğer Bazı Ülkelerde Yaralanmah ve Ölümlü Trafik 
Kazaları Sayıları 

YILLAR 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

JAPONYA 

552788 
579190 
590723 
614481 
661363 
643097 
662388 
695345 
724675 
729457 
761789 
771084 
780399 
803878. 

KANADA 

183478 
187563 
196966 
193704 
196246 
181960 
173921 
172713 
171205 
169622 
167038 
158999 
152765 
150974 

YENİ 
ZELANDA 
13548 
13465 
13362 
12561 
12004 
12818 
12163 
11639 
10994 
11876 
12220 
10564 
9482 
8770 

MACARİSTAN 

19563 
19332 
19842 
21315 
24367 
27801 
24589 
24623 
19526 
20723 
19818 
18393 
19097 
20147 

Yukandaki tablolar değerlendirildiğinde, yıllar itibariyle kaza sayılarını azaltan ülkelerin 
başlıcaları aşağıda belirtildiği gibidir: 

Almanya: 1990 yılında: 389.350 
1998 yılında: 377.257 

Fransa: 1990 yılında: 162.573 
1998 yılında: 124.387 

Hollanda: 1990 yılında: 44.915 
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1998 yılında: 41.299 
Avusturya: 1990 yılında: 46.338 

1998 yılında: 38.225 
İsviçre: 1990 yılında: 23.834 

1998 yılında: 22.232 
A.B.D.: 1990yılında: 2.540.946 

1998 yılında: 2.029.000 

Yıllar itibariyle trafik kaza sayılarının artış gösterdiği ülkelerden başlıcalan ise şunlardır : 

İtalya: 

Portekiz: 

Yunanistan: 

Japonya: 

Türkiye: 

1990 yılında: 
1998 yılında: 
1990 yılında: 
1998 yılında: 
1990 yılında: 
1998 yılında: 
1990 yılında: 
1998 yılında: 
1990 yılında: 
1998 yılında: 

161.782 
204.615 
45.110 
49.319 
19.609 
24.836 
643.097 
803.878 
55.771 
65.245 

Türkiye'de yaralanma ve ölümle sonuçlanan trafik kazası sayısı 1985 yılında 34.774 iken, 
1998 yılında 65.245'e yükselmiştir. Bu sayılar, kaza sayıları artış gösteren diğer ülkelerle 
kıyaslandığında yüksek değilmiş gibi görünse de, adı geçen ülkelerde 1000 kişiye düşen araç 
sayısının aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi 500-700 dolaylarında, Türkiye'de ise 136 civarında 
olduğu dikkate alındığında, durumun biç de öyle olmadığı ortaya çıkmaktadır. 

Tablo 10 : Türkiye'de ve Diğer Bazı Ülkelerde 1000 Kişiye Düşen Araç Sayısı 

ÜLKELER 

TÜRKİYE 
ALMANYA 
İSPANYA 
BELÇİKA 
İSVEÇ 
İSVİÇRE 
FİNLANDİYA 
NORVEÇ 
İZLANDA 
JAPONYA 

1000 NÜFUSA DÜŞEN 
ARAÇ SAYISI 

136 
616 
568 
547 
520 
627 
465 
572 
620 
614 

Çeşitli ülkelerde ve Türkiye'de son 15 yıl içinde meydana gelen ölümlü trafik kazaları 
yıllar itibariyle aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 11: Türkiye'de Ve Bazı Ülkelerde Trafik Kazalarındaki Ölüm Sayılan 

YILLAR 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

TÜRKİYE 

5680 
7315 
7530 
6846 
6332 
6286 
6231 
6214 
6457 
5942 
6004 
5428 
5181 
4935 

ALMANYA 

10070 
10620 
9498 
9862 
9779 
11046 
11300 
10631 
9949 
9814 
9454 
8758 
8549 
7792 

İTALYA 

7700 
7642 
7327 
7494 
6923 
7151 
8098 
8029 
7177 
7104 
7033 
6688 
6724 
6326 

İNGİLTERE 

5342 
5618 
5339 
5230 
5554 
5402 
4753 
4379 
3957 
3807 
3765 
3740 
3743 
3581 

FRANSA 

11387 
11947 
10742 
11497 
11476 
11215 
10483 
9900 
9568 
9019 
8891 
8541 
8444 
8918 

İSPANYA 

6374 
7045 
7615 
8252 
9344 
9032 
8836 
7818 
6378 
5615 
5751 
5483 
5604 
5957 

HOLLANDA 

1438 
1527 
1485 
1366 
1456 
1376 
1281 
1285 
1252 
1298 
1334 
1180 
1163 
1066 

Tablo 11-a: Bazı Ülkelerde Trafik Kazalarındaki ölüm Sayılan 

YILLAR 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

01990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

PORTEKİZ 

2438 
2577 
2985 
3294 
3088 
3017 
3218 
3084 
2700 
2504 
2711 
2730 
2521 
2126 

BELÇİKA 

1801 
1951 
1922 
1967 
1993 
1976 
1873 
1672 
1660 
1692 
1449 
1356 
1364 
1500 

YUNANİSTAN 

2011 
1712 
1772 
1783 
2005 
2050 
2112 
2158 
2159 
2253 
2411 
2058 
2199 
2226 

İSVEÇ 

808 
844 
787 
813 
904 
772 
745 
759 
632 
589 
572 
537 
541 
531 

AVUSTURYA 

1524 
1495 
1469 
1620 
1570 
1558 
1551 
1403 
1283 
1338 
1210 
1027 
1105 
963 

İSVİÇRE 

881 
1003 
923 
917 
897 
925 
834 
834 
723 
679 
692 
616 
587 
597 

DANİMARKA 

772 
723 
698 
713 
670 
634 
606 
577 
559 
546 
582 
514 
489 
499 

FİNLANDİYA 

541 
612 
581 
653 
734 
649 
632 
601 
484 
480 
441 
404 
438 
400 

NORVEÇ 

402 
452 
398 
378 
381 
332 
323 
325 
281 
283 
305 
255 
303 
352 
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Tablo 11-b : Bazı Ülkelerde Trafik Kazalarındaki ölüm Sayıları 

YILLAR 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

İRLANDA 

410 
387 
462 
463 
460 
478 
445 
415 
431 
404 
437 
453 
472 
458 

LÜKSEMBURG 

79 
79 
68 
84 
67 
70 
80 
73 
76 
66 
70 
71 
60 
57 

İZLANDA 

24 
24 
24 
29 
28 
24 
27 
21 
17 
12 
24 
10 
15 
27 

A.B.D. 

43825 
46056 
46390 
47087 
45582 
44529 
41462 
39235 
40150 
40716 
41798 
42065 
41967 
41471 

JAPONYA 

12039 
12112 
12151 
13447 
14412 
14595 
14436 
14886 
13269 
12768 
12670 
11674 
11254 
10805 

KANADA 

4364 
4068 
4286 
4154 
4246 
3960 
3691 
3501 
3615 
3263 
3347 
3092 
3064 
2934 

AVUSTRALYA 

2941 
2888 
2772 
2887 
2801 
2331 
2113 
1981 
1953 
1938 
2013 
1970 
1767 
1763 

YENİ ZELANDA 

746 
766 
799 
728 
762 
729 
650 
646 
600 
580 
581 
514 
540 
502 

Tablo 11-c: Bazı Ülkelerde Trafik Kazalarındaki ölüm Sayıları 

YILLAR 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

MACARİSTAN 

1756 
1632 
1571 
1706 
2164 
2432 
2120 
2101 
1678 
1562 
1589 
1370 
1391 
1371 

ÇEKCUM. 

987 
896 
915 
956 
1078 
1291 
1331 
1532 
1524 
1637 
1588 
1568 
1597 
1360 

KORE CUM. 

8650 
8857 
8287 
13297 -
14493 
14174 
15443 
13386 
11962 
11600 
11871 
14551 
13343 
10416 

POLONYA 

4688 

7333 
7901 
6946 
6341 
6744 
6900 
6359 
7310 
7080 

Ölüm sayısı azalan ülkeler: 

Almanya: 1985 yılında: 19.070 
1998yılında: 7.792 

İtalya: 1985yılında: 7.700 
1998yılında: 6.326 

Büyük Britanya: 1985 yılında: 5.342 
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1998yılında: 3.421 
Fransa: 1985 yılında: 11.387 

1998yılında: 8.918 
İspanya: 1985 yılında: 6.347 

1998yılında: 5.957 
Türkiye*: 1985yılında: 5.680 

1998yılında: 4.935 
(*Bu sayılar kaza anındaki ölüm sayıları olup, kaza sonrası ölenler ile jandarma bölgesinde 
hayatını kaybedenler dahil değildir.) 

Ölüm sayısı artan ülkeler: '• 

Yunanistan : 1985 yılında: 2.011 
1998 yılında: 2.226 

Kore Cumhuriyeti: 1985 yılında: 8.650 
1998 yılında: 10.416 

Polonya: 1985 yılında: 4.698 
1998yılında: 7.080 

1999 yılında Türkiye'de ve dünyada meydana gelen trafik kaza sayıları ile yaralı ve ölü 
sayılan şöyledir: 

Nüfusu 82.037.000 olan Almanya'da 50.609.000 araç sayışma karşılık toplam 395.689 
kaza meydana gelmiş, bu kazalarda 7.772 kişi ölmüş, 521.127 kişi yaralanmıştır. 

Nüfusu 39.394.000 olan İspanya'da 22.411.000 araç sayısına karşılık toplam 97.811 kaza 
oluşmuş, bu kazalarda, 5.738 kişi hayatım kaybetmiş, 142.894 kişi yaralanmıştır. 

Nüfusu 126.000.000 olan Japonya'da 77.810.000 araca karşılık, toplam 850.363 kaza 
meydana gelmiş, bu kazalarda 10.372 kişi ölmüş, 1.049.031 kişi yaralanmıştır. 

Nüfusu 64.777.000 olan Türkiye'de ise, 8.837.000 araca karşılık, toplam 67.003 kaza 
oluşmuş, bu kazalarda, 4606 kişi hayatım kaybetmiş, 113.656 kişi de yaralanmıştır. Bu rakamlar 
kaza anındaki ölüm sayılan olup, kaza sonrası ölenler ile jandarma bölgesinde hayatım 
kaybedenler dahil değildir. 

Görüldüğü gibi, Türkiye'de trafik kazalannda ölenlerin sayısı 1979 yılında 4.536, 1985 
yılında 5.680 iken, 1987 yılında 7.530 ile en yüksek noktaya erişmiş, o tarihten sonra ise sürekli 
olarak düşmüş, 1998 yılında 4.935, 1999 yılında 4.606 olmuştur. Türkiye'de trafik kazalannda 
ölenlerin sayısının, son yıllarda azalmakla beraber halen 1979 yılındakinden daha fazla olduğu 
görülmektedir. Oysa diğer pek çok ülkede aynı dönemde trafik kazalannda ölenlerin sayısı 
bazılannda yan yanya kadar olmak üzere, azalmıştır. 
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Tablo 12 :1999 Yılı Türkiye'de ve Bazı Ülkelerde Trafik Kazaları 

ÜLKELER 

ALMANYA 
FRANSA 
İSPANYA 
HOLLANDA 
İSVİÇRE 
LÜKSEMBURG 
JAPONYA 
MACARİSTAN 
KORE CUM. 
ÇEK CUM. 
TÜRKİYE 
AVUSTURYA 
İNGİLTERE 
FİNLANDİYA 
DANİMARKA 
NORVEÇ 

NÜFUS 
M000 

82037 
59225 
39394 
15760 
7123 
429 

126686 
10092 
46430 
10290 
64777 
8.087 

57.334 
5.147 
5.314 
4.446 

ARAÇ SAYISI 
M000 

50609 
-

22411 
-

4470 
305 

77810 
2706 

13083 
4716 
8837 

4.207 
27.446 
5,454 
2.203 
2.582 

KAZA SAYISI 
Yaralamalı+ölümlü 

395689 
124524 
97811 
42271 
23434 

1062 
850363 

18923 
275938 
26918 
67003 
39.225 

238.923 
6.871 
7.444 
8.668 

YARALI 
SAYISI 

521127 
167114 
142894 
51097 
29527 

1507 
1049031 

24670 
401564 
34710 

113656 
963 

3.421 
396 
454 
352 

ÖLÜ 
SAYI 

SI 

7772 
8487 
5738 
1090 
583 
58 

10372 
1306 

10756 
1455 
4606 
57,1 
54,7 
15,9 
17,9 
36,7 

KAZA 

8143 
24,1 

54,6 

227,92 
1,4 
0,8 
0,9 
1.1 
M 

ÖLÜM 

1,31 
1,6 

1,08 

9,24 

Tablodan da anlaşılacağı gibi; Almanya'mn j araç sayısı İspanya'nın 2,5 katı olmasına 
rağmen, kaza ve yaralı sayısı İspanya'ya göre dört kat, ölü sayısı ise 1,3 kat fazladır. 

Japonya'nın araç sayısı Almanya'ya göre 1,5 kat fazladır. Japonya'da meydana gelen 
toplam kaza sayısı Almanya'mn 2 katım aşkmdır. Aym şekilde yaralı sayısı 2 kat, ölü sayısı ise 
1,5 kat fazladır. 

Ülkemizi ele alacak olursak, ülkemizdeki araç sayısı Almanya'mn 5,5'te l'i, İspanya'nın 
2,5'te l'i, Japonya'nın 8,8'de l'i iken, meydana gelen kaza sayısı Almanya'ya göre 5.9 kat, 
İspanya'ya göre 1,5 kat daha az, Japonya'ya göre ise 13 kat daha azdır. 

ölü sayısı bakımından ise; Almanya'ya göre 1.7 kat, İspanya'ya göre 1.3 kat, Japonya'ya 
göre ise 2.3 kat daha azdır. 

Bu istatistiğe göre, Türkiye, Almanya'mn sahip olduğu araç sayısına sahip olsa idi, 
meydana gelecek muhtemel ölü sayısı 26.254 olacaktı. Bu sayı ise, büyük bir ilçemizin bir yıl 
içinde yok olması anlamım taşımaktadır. 

Trafik istatistiklerini oluşturmada, özellikle, trafik kaza sayılarının tespitinde izlenen 
metot açısından farklı görüşler bulunmaktadır. 1999 yılmda Türkiye'de meydana gelen trafik 
kaza sayısı olan 67.003 rakamına, maddi hasarlı kazalar dahil değildir. Avrupa ülkelerinde de 
izlenen yol aynıdır. Bu ülkelerde maddi hasarlı kazalar, bir trafik polisi olayı gibi ele alınmayıp, 
sigorta şirketlerim ilgilendiren ve tarafların anlaşması ile o kuruluşlara intikal ettirilen olaylar 
olarak kabul edildiği için, trafik kaza istatistiklerine yansıtılmamaktadır. Türkiye'de konu ile 
ilgili bazı kaynakların, 1999 yılında, ülkemizde 441.693 adet kaza meydana geldiğini 
belirtmesinin nedeni, maddi hasarlı kaza sayılarım içermesidir. 

Ülkelerin nüfuslarının, araç ve kaza sayılarının yukarıdaki tabloda gösterildiği biçimde 
sıralanması, oransal bir karşılaştırma imkanı vermemektedir. Bu karşılaştırmayı yapabilmek için, 
10.000 araca düşen kaza, 10.000 kazaya düşen ölüm ve yaralanma ile 100.000.000 taşıt/km'ye 
düşen ölüm ve yaralanma sayılan kullanılmaktadır. 
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Tablo 13 :10.000 Araca Düşen Kaza, ölüm ve Yaralanma Oranları Bakımından 
Ülkemiz ve Bazı Ülkelerin Durumu 

ÜLKELER 
ALMANYA 
FRANSA 
İSPANYA 
HOLLANDA 
İSVİÇRE 
LÜKSEMBURG 
JAPONYA 
MACARİSTAN 
ÇEK CUM. 
KORE CUM. 
TÜRKİYE 

10.000 Araca 
düşen kaza 

78,19 
-

43,64 
-

52,43 
34,82 

109,29 
69,93 
57,09 

210,91 

10.000 Araca 
düşen ölüm 

1,54 
-

2,56 
-

1,30 
1,90 
1,33 
4,83 
3,09 
8,22 

75,82| 5,21 

10.000 Araca düşen 
yaralanma 

102,97 
-

63,76 
-

66,06 
49,41 

134,82 
91,17 
73,60 

306,94 
128,61 

Almanya'da kaza oranı 78.19, ölüm oram 1.54, yaralanma oram 102.97; İspanya'da kaza 
oram 43.64, ölüm oram 2.56, yaralanma oram ise 63.76'dır. Japonya'da kaza oram 109.29, 
ölüm 1.33, yaralanma oram 133.82'dir. Türkiye'de ise kaza oram 75.82, ölüm oram 5.21, 
yaralanma oram ise 128, 61'dir. 

Görülmektedir ki, Türkiye 10.000 araca düşen kaza oram itibariyle, Almanya'ya yakın 
iken ölüm oram açısından Almanya'nın 5 katı fazladır. 

Tablo 14 :10.000 Nüfusa Düşen Kaza, Ölüm, Yaralanma Oranları Bakımından 
Ülkemiz ile Diğer Bazı Ülkelerin Durumu 

ÜLKELER 
ALMANYA 
FRANSA 
İSPANYA 
HOLLANDA 
İSVİÇRE 
LÜKSEMBURG 
JAPONYA 
MACARİSTAN 
ÇEK CUM. 
KORE CUM. 
TÜRKİYE 

10.000 nüfusa 
düşen kaza 

48,23 
21,03 
24,83 
26,82 
32,90 
24,76 
67,12 
18,75 
26,16 
59,43 
10,34 

10.000 nüfusa 
düşen ölüm 

0,95 
1,43 
1,46 
0,69 
0,82 
1,35 
0,82 
1,29 
1,41 
2,32 
0,71 

10.000 nüfusa 
düşen yaralanma 

63,52 
28,22 
36,27 
32,42 
41,45 
35,13 
82,81 
24,45 
33,73 
86,49 
17,55 

Almanya'da 10.000 nüfusa düşen kaza oram 48.23, ölüm oranı 0.95, yaralama oram, 
63.52'dir. Bu oranlar sırasıyla, Fransa'da 21.03, 1.43, 28.22; İspanya'da 24.83, 1.46, 36.27; 
Japonya'da 67.12, 0.82, 82.81; Türkiye'de ise 10.34,0.71,17.55'dir. 

Tablodaki veriler, 10.000 nüfusa düşen kaza, yaralanma ve ölüm oram bakımından 
Türkiye'nin durumunun, ele alman ülkelerle kıyaslandığında, iyi olduğunu göstermektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 547) 



- 5 1 -

Tablo 15 : 10.000 Kazaya Düşen Ölüm, Yaralanma Oranları Bakımından Ülkemiz 
İle Bazı Ülkelerin Durumu 

ÜLKELER 
ALMANYA 
FRANSA 
İSPANYA 
HOLLANDA 
İSVİÇRE 
LÜKSEMBURG 
JAPONYA 
MACARİSTAN 
ÇEK GUM. 
KORE CUM. 
TÜRKİYE 

10.000 kazaya 
düşen ölüm 

196,42 
681,56 
586,64 
257,86 
248,78 
546,14 
121,97 
690,17 
540,53 
389,80 
687,43 

10.000 kazaya düşen 
yaralanma 
13170,12 
13420,22 
14609,20 
12087,96 
12600,07 
14190,21 
12336,27 
13037,05 
12894,72 
14552,69 
16962,82 

Almanya'da 10.000 kazaya düşen ölüm oranı 196.42, yaralanma oram 13170.12'dir. 
Fransa'da ölüm oranı 681.56, yaralanma oram ise 13420.22'dir. İspanya'da bu oranlar sırasıyla, 
586.64 ve 14609.20'dir. Japonya'da ölüm oram 121.97, yaralanma oram 12336.27'dir. 

Ülkemiz ise, 687,43 gibi yüksek bir düzeyde bulunan ölüm ve 16.962,82 yaralanma oram 
ile bu ülkeler içinde en riskli ülke durumundadır. 

Ülkemizdeki ölüm oram, Macaristan dışındaki tüm ülkelerden, hatta 10.000 araca düşen 
kaza sayısının Türkiye'den yüksek olduğu Japonya'dan bile daha yüksektir. 

Görülmektedir ki, Türkiye'de, 10.000 araca düşen kaza sayısı Almanya'ya yakın iken, 
10.000 kazaya düşen ölüm sayısı Almanya'dan 3.5 kat fazladır. 

Yaralanmalarda ise, ülkemiz, 10.000 kazada 16.962 yaralanmayla diğer ülkelerin 
hepsinin üzerindedir. 

Trafik kazalarının ölüm ve yaralanma risklerini daha açık bir biçimde gösteren bir diğer 
ölçüt, 100 milyon taşıt/km'ye düşen ölü ve yaralı sayılandır. 

Tablo 16 : Almanya, İsviçre ve Türkiye'de 100 Milyon Taşıt/Km'ye Düşen ölüm ve 
Yaralanma Sayılan 

ÜLKELER 

ALMANYA 
İSVİÇRE 
TÜRKİYE 

100 Milyon 
Taşıt/Km'ye 
Düşen ölüm 

1,21 
1,08 
9,24 

100 Milyon 
Taşıt/Km'ye 
Düşen Yaralanma 

81,43 
54,60 

227,92 
Almanya'da 100 milyon taşıt/km'ye düşen ölüm oram 1.21, isviçre'de 1.08'dir. 

Türkiye'de ise bu oran 9.24 gibi son derece yüksek ve tehlikeli bir düzeydedir. Bu sayı diğer iki 
ülkeden 8-9 kat daha fazladır. Aynı şekilde yaralanmalar da Almanya'nın 3 katı kadar, 
isviçre'nin ise 4 katından fazladır. 

Trafik Kazalarının Değerlendirilmesi: 
Ülkemizde 1955-2000 yılları arasında meydana gelen trafik kazalarına ait istatistikler, 

kaza, ölü, yaralı, maddi hasar miktarı itibariyle aşağıda verilmiştir. 
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Belirtilen süre içinde trafik kaza sayılan sürekli artış göstermiş değildir. 1977-1980 
döneminde kaza sayısındaki düşüş dikkat çekicidir. 1977 yılmda 56.765 olan kaza sayısı, 1978 
yılında 52.077'e, 1979 yılında 41.623'e, 1980 yılmda 36.914'e düşmüştür. 

Bazı yıllarda meydana gelen kaza sayılarındaki artış ise ürkütücü boyuttadır. 1985 yılında 
65.831 olan kaza sayısının, 1986 yılmda 92.625'e sıçraması buna örnektir. 1990-1999 
dönemindeki kaza sayıları ise, trafik kazalannm artık faciaya dönüştüğü ve sorunun öneminin 
derinden kavranmasının gerekeceği bir süreci gözler önüne sermektedir. Çünkü, 1990 yılmda 
115.295 olan kaza sayısı, 1999 yılmda 441.693 gibi çok yüksek bir rakama ulaşmıştır. 

Kaza sayılannda 1977-1980 döneminde var olan düşme eğilimi, ölü sayılarında da 
görülmektedir. 6.281 kişinin öldüğü 1977 yılım takip eden yıllarda da düşme eğilimi devam 
etmiş, 1980 yılı 4.199 kişinin ölümü ile kapanmıştır. Düşüş 1987 yılından bu yana sürmektedir. 
1987 yılında 110.207 kaza sayısına karşılık 7.530 ölüm, 1999 yılmda 441.693 kazaya karşılık 
4.606 ölüm olayı meydana gelmiştir. 

1999 yılında Jandarma trafik sorumluluk bölgesinde toplam 27.577 kaza meydana 
gelmiş, bu kazalarda 1.534 kişi ölmüş, 15.687 kişi yaralanmıştır. 

Tablo 18 : Jandarma Sorumluluk Bölgesinde Meydana Gelen Trafik Kazaları 
(1999) 

A. Toplam kaza B. Ölümlü kaza C.Yaralanmah kaza D.Maddi hasarlı kaza 
E. Ölü sayısı F. Yaralı sayısı G. Maddi hasar miktarı (ABD $) * 

OCAK 
ŞUBAT 
MART 
NİSAN 
MAYIS 
HAZİRAN 
TEMMUZ 
AĞUSTOS 
EYLÜL 
EKİM 
KASIM 
ARALIK 
TOPLAM 

A 

1.663 
1.658 
1.854 
1.996 
2.360 
2.347 
2.789 
2.702 
2.704 
2.660 
2.503 
2.341 

27.577 

B 

50 
46 
68 
77 

139 
119 
149 
136 
141 
133 
107 
77 

1.242 

C 

376 
336 
462 
542 
693 
703 
900 
806 
831 
704 
636 
523 

7.512 

D 

1.237 
1.276 
1.324 
1.377 
1.528 
1.525 
1.740 
1.760 
1.732 
1.823 
1.760 
1.741 

18.823 

E 

56 
61 
85 
82 

165 
150 
177 
165 
176 
181 
139 
97 

1.534 

F 

899 
711 
937 

1.087 
1.451 
1.443 
1.911 
1.705 
1.832 
1.455 
1.276 

980 
15.687 

G * 

1.320.598 
1.446.667 
1.659.605 
1.688.917 
2.221.608 
2.414.398 
2.616.934 
2.700.312 
2.662.334 
4.181.756 
2.242.450 
3.258.855 

28.414.434 
* Maddi Hasar Miktarı bölümündeki Amerikan Doları Merkez Bankası kurlarına göre uyarlanmıştır. 
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Jandarma trafik bölgesinde meydana gelen trafik kazalarına sebep olan unsurlar ise 
şöyledir: 

Tablo 19 : Jandarma Sorumluluk Bölgesindeki Kazalara Sebep Olan Unsurlar, 
Aylara Göre (1999) 

, A. Toplam kusur sayısı B. Sürücü kusuru C. Yaya kusuru D.Yolcu kusuru E. Araç kusuru F. Yol kusuru 

OCAK 
ŞUBAT 
MART 
NİSAN 
MAYIS 
HAZİRAN 
TEMMUZ 
AĞUSTOS 
EYLÜL 
EKİM 
KASIM 
ARALIK 
TOPLAM 

ORAN 

A 
2.315 
2.303 
2.539 
2.893 
3.357 
3.427 
3.895 
3.903 
3.933 
3.790 
3.413 
3.196 

38.964 

100,00 

B 
2.110 
2.056 
2.232 
2.502 
2.923 
3.060 
3.350 
3.412 
3.428 
3.327 
3.088 
2.790 

34.278 

85,73 

C 
15 
24 
60 
50 
56 
48 
75 
48 
87 
67 
46 
35 

611 

1,57 

D 
8 

15 
13 
23 
38 
15 
31 
42 
67 
30 
27 
21 

330 

0,85 

E 
25 
48 
38 
65 
58 
44 
75 
59 
64 
56 
41 
47 

620 

1,59 

F 
157 
160 
196 
253 
282 
260 
364 
342 
287 
310 
211 
303 

3.125 

8,02 

Kaynak: Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı 

Jandarma bölgesinde, % 85.73 oram ile sürücü kusuru birinci sıradadır. % 8.02 oram ile 
yol kusuru ikinci önemli kaza sebebidir. Diğer kaza sebeplerinin ise, % 1.59 araç kusuru, % 1.57 
yaya kusuru, % 0.85 yol kusuru olduğu görülmektedir. 

Jandarma trafik sorumluluk bölgesinde bulunan yolların geometrik ve fiziki şartlarının 
son derece yetersiz olması ve bu yolların genellikle stabilize köy ve orman yollarından oluşması, 
jandarma kaza istatistiklerinde yol kusuru oram olan % 8.02'nin, gerçekte çok daha yüksek 
olması gerektiğini düşündürmektedir. 

1999 yılı Emniyet ve Jandarma trafik bölgelerinde meydana gelen kazalarda toplam 
6.140 kişi hayatım kaybetmiştir. 

Bu istatistiklerde verilen yıllık kaza ölüm sayılarının eksik olduğu değerlendirmesi 
yapılmaktadır. Çünkü hastanelerde ölen yaralılarla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın bildirimi olmadığı 
için, bu sayılar trafik istatistiklerine yansıtılmamaktadır. Türkiye'de trafik kazası istatistiklerinde 
verilen ölüm sayılan, yalnızca kaza anmda ve yerinde ölenleri göstermekte, dalıa sonra 
hastanede ölenleri içermemektedir. Oysa Avrupa ülkelerinde kaza sonrası yaralıların durumu 
izlenerek, belli sürelerde meydana gelen ölümler kaza istatistiklerinde yer almaktadır. Bu süre 
Fransa'da 6, İtalya'da 7, Avusturya'da 3 gündür. 

Çeşitli Avrupa ülkelerinde trafik kazasında ölen kişi, "kaza yerinde veya kazayı takiben 
30 gün içinde ölen" olarak tanımlanmaktadır. Tıbbi ve istatistiksel amaçların yanında, etkin kaza 
önleme politikaları için de ağır yaralıların 30 gün takibi gereklidir. 

Prof. Dr. Rıdvan Ege, "1999 yılında 4.606 kişinin yolda kaza anında, 1.500 kadar 
insanımızın kaza yerinden hastaneye taşınırken, 3.500 kadanmn ise hastaneye yatırıldıktan sonra 
öldüğünü, yılda 10.000'e yakın insanımızın trafik*kazalannda yitirildiğini" belirtmektedir. Bu 
nedenlerle, Türkiye'de derlenmek ve yayınlanmakta olan trafik kazalarındaki ölüm sayılarının 
gerçeği yansıtmadığım söylemek yanlış olmayacaktır. Türkiye, 21.yüzyılda, trafik kazasında 
yitirdiği insan sayısını tam olarak bilemeyen bir ülke konumunda olmamalıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 547) 
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Üstte belirtilen çekince de dikkate alınarak, verilen tablodan, hızla artış gösteren kaza 
sayılarına oranla ölümlerde göreceli bir düşüş olması, yolda kullamlan araçların güvenliğinin 
artması, trafik bilincinin yükselmesi, altyapımn iyileştirilmesi, denetimin etkinleştirilmesi gibi 
sebeplere bağlanabilir. 

Kaza sayılarının, sürücülerin ve motorlu taşıtların artışına paralel olarak yükseldiği 
görülmektedir. 

2000 yılı Haziran ayı sonu itibariyle 13.672.931 kişi sürücü belgesi almış, bir yıllık artış 
% 3.96 olarak gerçekleşmiştir. 

Yine aynı tarih itibariyle toplam motorlu araç sayısı 9.123.768'dir. Bu sayıda da bir yıllık 
artış % 3.24 olmuştur. 

Tablo 20 : Yıllar İtibariyle Motorlu Araç Sayıları 

A. Motorlu Araç Sayısı B. Motorlu Araç Artışı C. Motorlu Araç Artış Oranı ( % ) 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 
1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

A 
4.091.888 

4.487.259 

5.055.968 

5.799.718 

6.228.016 

6.635.938 
7.109.926 

7.776.394 

8.359.636 

8.837.403 

9.123.768 

B 
436.798 

395.371 

568.709 

743.750 

428.298 

407.922 
473.988 

666.468 

583.242 

477.767 

286.365 

C 
11,95 

9,66 

12,67 

14,71 

7,38 

6,55 
7,14 

9,37 

7,50 

5,72 

3,24 

Not: Rakamlar yıl sonları itibariyle verilmiştir.2000 yılı değerleri Haziran ayı sonu itibariyledir. 

1990 yılında sürücü belgesi sahibi sayısı 6.225.196, motorlu araç sayısı 4.091.888'dir. 
2000 yılında ise, sürücü belgesi sahibi ve motorlu araç sayısı, 1990 yılına göre 2'ye katlanmıştır. 
Sürücüler ve motorlu taşıtiardaki sayı, son 10 yıl içinde yaklaşık % 50 artarken, bu süre içinde 
trafik kaza sayılarında % 380 artış, ölüm sayılarında ise % 36 düşüş kaydedilmiştir. 

Tablolardan çıkarılabilecek bir diğer sonuç ise, yıllar itibariyle inişli çıkışlı bir seyir 
izleyen trafik kazalarım önlemek için, tutarlı ve sürdürülebilir bir kararlılık ortaya konamamıştır. 
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Tablo 21: Trafik Kazalarının ve Sonuçlarının Aylara Göre Şehiriçi ve Şehirdışı 
Dağılımı (1999) 

A .Kaza B.ölü C. Yaralı 

şi. 33.968 
29.845 
31.353 
29.408 
30.634 
29.957 
29.553 
27.169 
30.229 
34.301 
34.777 
37.362 

378.556 

A 
ŞD. 

5.532 
4.575 
5.346 
4.345 
4.536 
5.410 
6.188 
6.196 
5.234 
5.525 
5.127 
5.123 

63.137 

TOP. 
39.500 
34.420 
36.699 
33.753 
35.170 
35.367 
35.741 
33.365 
35.463 
39.826 
39.904 
42.485 

441.693 

şi. 128 
128 
120 
125 
137 
118 
136 
115 
151 
139 
142 
111 

1.550 

B 
ŞD. 
274 
157 
223 
214 
214 
272 
338 
340 
246 
304 
258 
216 

3.056 

TOP. 
402 
285 
343 
339 
351 
390 
474 
455 
397 
443 
400 
327 

4.606 

şt 4.523 
3.905 
4.964 
5.205 
6.153 
5.916 
6.008 
5.724 
5.980 
5.653 
5.437 
4.290 

63.758 

C 
ŞD. 

4.296 
2.917 
4.258 
3.319 
3.743 

. 4.559 
5.752 
5.989 
4.111 
4.122 
3.552 
3.280 
49.898 

TOP. 
8.819 
6.822 
9.222 
8.524 
9.896 
10.475 
11.760 
11.713 
10.091 
9.775 
8.989 
7.570 

113.656 

Tabloya göre, 1999 yılında meydana gelen toplam 441.693 trafik kazasının 378.556 adedi 
şehiriçinde olmuştur. Oransal ifadeyle, Türkiye'deki kazaların % 85.7'sinin şehiriçlerinde 
meydana gelmiştir. Bu kazalarda 1.550 kişi ölmüş, 63.758 kişi de yaralanmıştır. Şehirdışmda 
ise 3.056 ölüm, 49.888 yaralanma olmuştur. Şehiriçi ölümler toplam ölümlerin % 34'ünü 
oluşturmaktadır. Şehiriçi yaralanmaların ise genel yaralanmaya oranı % 56 civarındadır. 

Trafik kazalarının % 85.7'sinin gerçekleştiği, toplam ölümlerin % 34'ünün meydana 
geldiği şehiriçlerinde şehirdışma göre daha fazla trafik kazasının olması, buna karşılık daha az 
ölüm olayımn gerçekleşmesi, çok sık hız değiştirilmesine, şehir içi trafiğinin daha ağır 
seyretmesine, ağır tonajlı araçların azlığına ve trafik risklerini tolere etme olanaklarının 
bulunmasına bağlanabilir. 

Şehiriçinde en çok kaza 1999 yılı Aralık ayında 37.362 olarak gerçekleşmiştir. 
Şehirdışmda ise en çok kaza 6.196 ile Ağustos ayında meydana gelmiştir. Şehiriçinde Ağustos-
Aralık, şehirdışmda ise Temmuz-Ağustos aylarında kazalar yoğunlaşmaktadır, ölümler ise 
şehiriçinde Ekim-Kasım, şehirdışmda Temmuz-Ağustos döneminde artış göstermektedir. 

OCAK 
ŞUBAT 
MART 
NİSAN 
MAYIS 
HAZİRAN 
TEMMUZ 
AĞUSTOS 
EYLÜL 
EKİM 
KASIM 
ARALIK 
TOPLAM 
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Tablo 2 2 ; Kaza ve Sonuçlarının Günün Saatlerine Göre Dağılımı (1999) 

A. Toplam kaza B. ölümlü kaza CYaralanmah kaza D. Maddi hasarlı kaza E. Ölü sayısı F. Yaralı sayısı 
ŞEHtRİÇt 

A % B % C % D % E % F % 

00.00-01.59 
02.00-03.59 
04.00-05.59 
06.00-07.59 
08.00-09.59 
10.00-11.59 
12.00-13.59 
14.00-15.59 
16.00-17.59 
18.00-19.59 
20.00-21.59 
22.00-23.59 

TOPLAM 

11309 
4651 
2686 
11085 
41844 
46657 
49588 
57957 
55275 
45563 
30037 
20678 

377330 

3,00 
1,23 
0,71 
2,94 
11,09 
12,37 
13,14 
15,36 
14,65 
12.08 
7,96 
5,48 

100,00 

82 
69 
36 
91 
123 
149 
130 
174 
167 
165 
141 
99 

1426 

5,75 
4,84 
2,52 
6,38 
8,63 
10,45 
9,12 
12,20 
11,71 
11,57 
9,89 
6,94 

100,00 

1941 
998 
618 
1488 
3295 
4201 
4872 
5450 
5883 
5237 
3886 
3120 

40989 

4,74 
2,43 
1,51 
3,63 
8,04 
10,25 
11,89 
13,30 
14,35 
12,78 
9,48 
7,61 

100,00 

9286 
3584 
2032 
9506 

38426 
42307 
44586 
52333 
49225 
40161 
26010 
17459 

334915 

2,77 
1,07 
0,61 
2,84 
11,47 
12,63 
13,31 
15,63 
14,70 
11,99 
7,77 
5,21 

100,00 

103 
93 
41 
117 
142 
171 
157 
203 
177 
196 
168 
114 

1682 

6,12 
5,53 
2,44 
6,96 
8,44 
10,17 
9,33 
12,07 
10,52 
11,65 
9,99 
6,78 . 

100,00 

3292 
1836 
1105 
2674 
5002 
5982 
6870 
7840 
8460 
7739 
6213 
5263 

62276 

5,29 
2,95 
1,77 
4,29 
8,03 
9,61 
11,03 
12,59 
13,58 
12,43 
9,98 
8,45 

100,00 

ŞEHİRDIŞI 
A % B % C % D % E % F % 

00.00-01.59 
02.00-03.59 
04.00-05.59 
06.00-07.59 
08.00-09.59 
10.00-11.59 
12.00-13.59 
14.00-15.59 
16.00-17.59 
18.00-19.59 
20.00-21.59 
22.00-23.59 

TOPLAM 

2502 
2018 
1723 
3802 
6329 
6594 
6431 
7577 
7972 
7254 
4911 
3895 

61008 

4,10 
3,31 
2,82 
6,23 
10,37 
10,81 
10,54 
12,42 
13,07 
11,89 
8,05 
6,38 

100,00 

132 
108 
123 
184 
128 
138 
143 
199 
216 
193 
154 
151 

1869 

7,06 
5,78 
6,58 
9,84 
6,85 
7,38 
7,65 
10,65 
11,56 
10,33 
8,24 
8,08 

100,00 

934 
797 
714 
1408 
1818 
1942 
1935 
2223 
2377 
2200 
1538 
1345 

19231 

4,86 
4,14 
3,71 
7,32 
9,45 
10,10 
10,06 
11,56 
12,36 
11,44 
8,00 
6,99 

100,00 

1436 
1113 
886 

2210 
4383 
4514 
4353 
5155 
5379 
4861 
3219 
2399 

39908 

3,60 
2,79 
2,22 
5,54 
10,98 
11,31 
10,91 
12,92 
13,48 
12,18 
•8,07 
6,01 

100,00 

209 
200 
183 
334 
224 
180 
222 
318 
323 
300 
188 
233 

2914 

7,17 
6,86 
6,28 
11,46 
7,69 
6,18 
7,62 
10,91 
11,08 
10,30 
6,45 
8,00 

100,00 

2213 
1958 
1962 
3989 
4630 
4603 
4602 
5347 
5887 
5317 
3742 
3373 

47623 

4,65 
4,11 
4,12 
8,38 
9,72 
9,67 
9,66 
11,23 
12,36 
11,16 
7,86 
7,08 

100,00 
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00.00-01.59 
02.00-03.59 
04.00-05.59 
06.00-07.59 
08.00-09.59 
10.00-11.59 
12.00-13.59 
14.00-15.59 
16.00-17.59 
18.00-19.59 
20.00-21.59 
22.00-23.59 

TOPLAM 

A 

13811 
6669 
4409 
14887 
48173 
53251 
56019 
65534 
63247 
52817 
34948 
24573 

438338 

% 
3,15 
1,52 
1,01 
3,40 
10,99 
12,15 
12,78 
14,95 
14,43 
12,05 
7,97 
5,61 

100,00 

B 

214 
177 
159 
275 
251 
287 
273 
373 
383 
358 
295 
250 

3295 

% 
6,49 
5,37 
4,83 
8,35 
7,62 
8,71 
8,29 
11,32 
11,62 
10,86 
8,95 
7,59 

100,00 

T O P L A M 
C 

2875 
1795 
1332 
2896 
5113 
6143 
6807 
7673 
8260 
7437 
5424 
4465 

60220 

% 

4,77 
2,98 
2,21 
4,81 
8,49 
10,20 
11,30 
12,74 
13,72 
12,35 
9,01 
7,41 

100,00 

D 

10722 
4697 
2918 
11716 
42809 
46821 
48939 
57488 
54604 
45022 
29229 
19858 

374823 

% 
2,86 
1,25 
0,78 
3,13 
11,42 
12,49 
13,06 
15,34 
14,57 
12,01 
7,80 
5,30 

100,00 

E 

312 
293 
224 
451 
366 
351 
379 
521 
500 
496 
356 
347 

4596 

% 
6,79 
6,38 
4,87 
9,81 
7,96 
7,64 
8,25 
11,34 
10,88 
10,79 
7,75 
7,55 

100,00 

F 

5505 
3794 
3067 
6663 
9632 
10585 
11472 
13187 
14347 
13056 
9955 
8636 

109899 

% 
5,01 
3,45 
2,79 
6,06 
8,76 
9,63 
10,44 
12,00 
13,05 
11,88 
9,06 
7,86 

100,00 

Şehiriçinde en çok trafik kazasının yapıldığı saatler 14.00-15.59 arasıdır. Bu saatlerde 
57.957 kaza olmuştur ve bunun toplam trafik kazalarına oram % 15.36'dır. Yine aynı saatler 
arasında 203 ölüm meydana gelmiştir. Belirtilen saatler aralığında % 12.07 oram ile ölümler en 
üst düzeye çıkmaktadır. En az kaza, günün 04.00-05.59 saatleri arasmda olmuş ve bu kazalarda 
2.686 kişi ölmüştür. Görüldüğü gibi, ölümler de kaza sayısmdaki azlığa paralel olarak aynı 
saatler arasmda en düşük seviyede kalmaktadır. 

Şehirdışmda ise en çok kaza 16.00-17.59 saatleri arasında meydana gelmiştir. Bu saatler 
arasmda meydana gelen kaza sayısı 7.972, bu kazaların, şehirdışmda meydana gelen kazalara 
oram ise % 13.07'dir. Tabloda en çok ölümün 06.00-07.59 saatleri arasmda meydana geldiği 
görülmektedir. Bu saatler arasında hayatını kaybedenlerin sayısı 334 olarak kaydedilmiş olup, 
şehirdışmda meydana gelen toplam kazalara oram ise 11.46'dır. En az kaza günün 04.00-05.59 
saatleri arasmda görülmektedir. Bu saatler arasında 1.723 adet kaza meydana gelmiştir. Şehirdışı 
genel kaza toplamına oranı ise % 2.82'dir. ölümlerin en az olduğu zaman dilimi 10.00-11.59 
saatleri arasıdır. Bu zaman diliminde 180 kişi yaşamım yitirmiştir. Şehirdışı kazalarda meydana 
gelen toplam ölümlere oranı ise % 6.18'dir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 547) 



Tablo 23:1999 Yılında Meydana Gelen Trafik Kazalannm İllere Göre Sıralaması 

İLLER 
1 İSTANBUL 
2 ANKARA. 
3 İZMİR 
4 BURSA 
5 KOCAELİ 
6 ADANA 
7 ANTALYA 
8 KONYA 
9 İÇEL 
10SAMSUN 
USAKARYA 
12KAYSERİ 
»ESKİŞEHİR 
14BALIKESİR 
15MANİSA 
16BOLU 
17TEKİRDAĞ 
18DENİZLİ 
19G.ANTEP 
20MUĞLA 
21TRABZON 
22AYDIN 

ŞEHİRİÇİ 
KAZA 
154808 
59449 
33555 
18034 
9219 
9525 
8332 
6029 
5247 
4443' 
3939 
4243 
4159 
3137 
3213 
1733 
2660 
2393 
2278 
1798 
2288 
2024 

23ZONGULDAK 2170 
24AFYON 
25SİVAS 
26ÇORUM 
27ERZURUM 
28HATAY 
290RDU 
30YALOVA 
31ICMARAŞ 

1287 
1682 
1339 
1503 
1345 
1426 
888 

1280 

ÖLÜ 
255 
62 
47 
73 
35 
84 
34 
61 
70 
23 
35 
40 
35 
20 
42 
20 
11 
12 
27 
23 
13 
35 
13 
22 
10 
32 
10 
15 
32 
3 

14 

YARALI 
8795 
7120 
5567 
2593 
1155 
1947 
2443 
2100 
2170 
930 
701 

1322 
1346 
1094 
1345 
508 
562 
682 

1144 
879 
867 

1036 
438 
600 
902 
631 
491 
846 
601 
75 

841 

% 
KAZA 
40.89 
15.70 
8,86 
4.76 
2.44 
2,52 
2,20 
1,59 
1,39 
1.17 
1,04 
1,12 
1,10 
0,83 
0,85 
0,46 
0,70 
0,63 
0.60 
0,47 
0,60 
0,53 

"0,57 
0,34 
0,44 
0,35 
0,40 
036 
0,38 
0,23 
0,34 

ÖLÜ 
16,45 
4,00 
3,03 
4,71 
2^6 
5,42 
2,19 
3.94 
4.52 
1,48 
2,26 
2,58 
2^6 
1,29 
2,71 
1,29 
0,71 
0,77 
1,74 
1,48 
0,84 
2^6 
0,84 
1,42 
0,65 
2,06 
0,65 
0,97 
2,06 
0,19 
0,90 

YARALI 
13,79 
11,17 
8,73 
4,07 
1,81 
3,05 
3,83 
3,29 
3,40 
1,46 
1,10 
2,07 
2,11 
1,72 
2,11 
0,80 
0,88 
1,07 
1,79 
1,38 
1,36 
1,62 
0,69 
0,94 
1,41 
0.99 
0,77 
1,33 
0,94 
0,12 
1,32 

ŞEHİRDIŞI 
KAZA 
100120 

6863 
2954 
1533 
4373 
879 

1844 
925 

1330 
1654 
1768 
574 
556 

1562 
1124 
2279 
1088 
966 
724 

1197 
593 
829 
446 

1166 
601 
650 
436 
510 
379 
795 
353 

ÖLÜ 
68 

158 
46 
95 
88 
54 
75 
98 
59 

102 
91 
43 
44 
79 
80 

154 
48 
80 
44 
67 
19 
55 
14 
79 
50 
91 
19 
24 
23 
17 
47 

YARALI 
1974 
3131 
1800 
1174 
1548 
781 

1563 
1384 
1090 
1441 
983 
866 
526 

1373 
963 

1459 
635 

1269 
809 

1100 
586 
879 
331 

1523 
987 

1103 
608 
628 
342 
260 
492 

% 
KAZA 

15,86 
10.87 
4,68 
2,43 
6,93 
1,39 
2,92 
1,47 
2,11 
2,62 
2,80 
0,91 
0,88 
2,47 
1,78 
3,61 
1,72 
1,53 
1,15 
1,90 
0,94 
1,31 
0,71 
1,85 
0,95 
1,03 
0,69 
0,81 
0,60 
1,26 
0,56 

ÖLÜ 
2^3 
5,17 
1,51 
3,11 
2,88 
1,77 
2,45 
3,21 
1,93 
334 
2,98 
1,41 
1,44 
2,59 
2,62 
5,04 
1,57 
2,62 
1,44 
2,19 
0,62 
1,80 
0,46 
2,59 
1,64 
2,98 
0,62 
0,79' 
0,75 
0,56 
1,54 

YARALI 
3,96 
6,27 
3,61 
2,35 
3,10 
1,57 
3.13 
2.77 
2.18 
2,89 
1,97 
1,74 
1,05 
2,75 
1,93 
2.92 
1,27 
2,54 
1,62 
2,20 
1,17 
1,76 
0,66 
3,05 
1,98 
2,21 
1,22 
1,26 
0,69 
0,52 
0,99 
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Tablodan, şehiriçi trafik kazalarımn % 84.78'inin 13 büyük ilimizde olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu illerde meydana gelen şehiriçi trafik kazalannın şehiriçinde meydana gelen 
toplam trafik kazalarına oranlan sırasıyla şöyledir: 

İstanbul: % 40.89, Ankara: % 15.70, izmir: % 8.86, Bursa: % 4.76, Kocaeli: % 2.44, 
Adana: % 2.52, Antalya: % 2.20, Konya: % 1.59, İçel: % 1.39, Samsun: % 1.17, Sakarya: % 
1.04, Kayseri: % 1.12, Eskişehir: % 1.10 

Diğer illerin oram ise % 1 'in altındadır. 
Şehiriçi trafik kazası ölüm sayılan da genel olarak yukarıdaki sırayı takip etmektedir. En 

fazla ölüm % 16.45 ile İstanbul'da, en az ölüm % 0.00 ile Bayburt ve Tunceli'de görülmektedir. 
Şehirdışı trafik kazalannın il sıralamasına göre yoğunluklannı incelemek gerekirse; 
Toplam kaza oranı içinde % 15.86 ile İstanbul ön sırada bulunmaktadır. Ankara % 10.87, 

Kocaeli % 6.93 ve İzmir % 4.68 oranları ile en çok trafik kazası meydana gelen iller olarak 
sıralanmaktadır. Diğer illerin oranı % 3.00-0.01 arasında değişmektedir. En az şehirdışı trafik 
kazası % 0.01 ile Hakkari'de görülmektedir. 

ölüm oranları itibariyle, % 5.17 ile Ankara birinci sıradadır. Diğer illerden Bolu % 5.04, 
Samsun % 3.34, Konya % 3.21, Bursa % 3.11 ölüm oranlan ile önde gelmektedir. Şehirdışı 
kazalarda ölüm oranı en düşük il % 0.00 ile Tunceli'dir. İstanbul'un oranı ise % 2.23'tür. 

Toplam trafik kazalan açısından, İstanbul % 37.32 ile kaza oram en yüksek olan 
ilimizdir. Ankara % 15.01 ile ikinci sırada gelmektedir. Üçüncü sıradaki ilimiz % 8.27 ile 
İzmir'dir. Bursa % 4.43 ile kaza sayısı bakımmdan dördüncü ilimizdir. En düşük trafik kaza 
oranına sahip illerimiz % 0.02 ile Ardahan, Hakkari ve Tunceli'dir. 

Trafik kazalarındaki toplam ölümler içinde, İstanbul % 7.01, Ankara % 4.78, Bolu % 
3.78, Bursa % 3.65; Konya % 3.45 oranlan ile dikkati çekmektedir. En düşük ölüm oranına sahip 
ilimiz % 0.0 ile Tunceli'dir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 547) 



IV. TRAFİK GÜVENLİĞİNİN UNSURLARI 

Uygarlığın ve tekniğin hızlı gelişimine paralel olarak çağımızda hızlı araçlara gereksinim 
duyulması, çok süratli taşıtlar üretilmesine ve motorlu araç sayısının da giderek hızla artmasına 
yol açmıştır. Sayısı ve hızı artan motorlu araçlar yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası olurken, 
birçok insanın yaşamım kaybetmesine, sakat kalmasına ve büyük maddi zararlara neden 
olmuştur, istatistiklere göre dünyada ölüm nedenleri arasında; çocuk ölümlerinden sonra trafik 
kazaları ikinci sırayı almaktadır. 

Her depremin ağıtı dillerimizden, acısı yüreklerimizden hiç gitmezken, adeta her gün 
trafik depremi geçiren ülkemizde, bu en önemli sorunumuzun içtenlikle, ciddiyetle ve kalıcı 
olarak ele alınmaması anlaşılır gibi değildir. 

Trafik kazalanmn nedenini oluşturan faktörler; ister olaya neden olan kişi veya kişiler 
(insan faktörü), ister olaya neden olan araç ve gereç (araç faktörü), isterse de olayın oluşumuna 
yardım eden ortam (çevre faktörü) olsun, trafik kazalanmn günümüzde ulaştığı boyut 
korkunçtur. 

Nitekim trafik kazalan ülkemizde artık sorun boyutlarım çok aşıp; bir "doğal afet", bir 
"facia" durumuna gelmiştir. İstediğimiz kadar cezalan arttıralım, trafik ekiplerinin sayışım iki 
katına çıkaralım, denetimleri yoğunlaştıralım, hiçbiri bu "faciayı" olağan sorun boyutlanna 
çekememektedir. Başka deyişle, ne içimizdeki, ne de dışımızdaki "trafik canavan" 
durdurulamamaktadır. 

Yaşanılanınızın kendi ellerimizde olduğunun herkese anlatılması bir zorunluluktur. 
Bir toplumda, sorunlara kısa ve uzun vadeli olarak iki tür çözüm önerileri getirilebilir. 

Doğal afet ya da faciaya dönüşmüş sorunlardan toplumu kurtarmak için, bir yandan kısa dönemli 
önlemler alınırken, diğer yandan da uzun dönemli önlemler düşünülmelidir. 

Taşıt araçlan yaşamımıza tüm boyutlanyla girmiştir. Artık yollarda yaya, yolcu ya da 
sürücüyüz. Durum böyle olunca; trafik konusunda hem aile çevresinde, hem de okullarda 
eğitime yönelik plan ve programların yürürlüğe konulması, "trafiğin" eğitim ve öğretimin her 
düzeyinde ders veya kurs olarak yer alması bir gerekliliktir. 

Ulaşım ve trafik konusunda üretilecek ve alınacak doğru kararlann, ülkenin sosyal ve 
ekonomik yaşamının gelişmesine paralel olarak alınabilmesi için, başta üniversiteler olmak 
üzere, diğer kurum ve kuruluşlar ile uzman kişi ve grupların ortak bir çalışma içine girmesi 
gereklidir. Her konuda olduğu gibi bu konuda da gelişen teknolojilere ayak uydurulması, yüksek 
teknoloji ürünlerinin daha yaygın olarak kullanılması ve kullanım alanlarının arttınlması 
gerekmektedir. 

Sonuçta, trafikte yapılan her hizmet bir can kurtacaktır. Bunun maddi ve manevi değeri 
ölçülemez. 

Türkiye'de trafik kazalannın ana nedenlerinin başında yük ve yolcu taşımacılığında 
karayoluna ağırlık verilmesi gelmektedir. 1950'li yıllardan günümüze kadar demiryollan ihmal 
edilmiştir. Yapılan bilimsel araştırma neticelerine göre, karayolu demiryoluna göre 18, 
havayoluna göre 27 kat daha tehlikelidir (Bilan, Annual, Statistiques et Commentaries Antree 
1996, Securite Routiere, Paris, France). Ülkemizde ve bazı yabancı ülkelerde yolcu 
taşımacılığında ulaşım türlerini kullanma oranlarını gösteren aşağıdaki grafikten, otomobil 
sanayiinin devi olan ülkelerde karayoluyla yolcu taşımacılığının Türkiye'den çok az olduğu 
anlaşılmaktadır. 
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Tablo 24 : Yolcu Taşımacılığında Ulaşım Türlerini Kullanma Oranları (%) 

Buna ek olarak, Türkiye'deki ağır vasıta sayısı bir çok ülkeye göre çok fazladır. 

Grafik 1: Yolcu Taşımacılığında Ulaşım Türlerini Kullanma Oranlan (%) 

A.B.D. Almanya TÜRKİYE 

Ülkemizde karayolu taşımacılığının payı çok yüksek olmasma rağmen, otoyol ağının uzunluğu 
çok azdır, özellikle her bakımdan entegre olmaya çalıştığımız Avrupa ülkeleri ile 
kıyaslandığında, otoyol ağının yetersizliği daha açık bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Ancak 
ülkemizin koşullan göz önünde bulundurulduğunda, kısa vadede yol güvenliği ve daha 
ekonomik olması nedeniyle, otoyoldan önce bölünmüş yol yapımına ağırlık verilmesinin gereği 
ortadadır. 

Bütün bunlara rağmen, trafik kazalarının meydana gelmesindeki nedenlerin çoğu, 
insanların alacağı etkin tedbirlerle ortadan kaldırılabilir türdendir. Trafik kazaları kader değildir. 
Kazaların azaltılmasında herkesin ve her kesimin sorumluluğu vardır. Kazaların önlenmesinde 
sorumluluklarını gereği gibi yerine getiren toplumlarda, herkesin ve her kesimin dolaylı ve 
doğrudan kazancı bulunmaktadır. 

A. TRAFİK GÜVENLİĞİNİ DOĞRUDAN ETKİLEYEN UNSURLAR 
Trafik kazalarına neden olan faktörlerin başında %98 kusur payı ile insan faktörü (sürücü, 

yolcu, yaya) gelmektedir. Bu da göstermektedir ki, trafik kazaları açısından üzerinde önemle 
durulması gereken unsur, insan faktörüdür. Ülkemizde kaza istatistikleri trafik polislerinin 
hazırladığı kaza raporlarına göre düzenlendiği ve trafik polislerinin mühendislik bilgisi 
gerektiren pek çok kusuru değerlendiremediği hesaba katıldığında, yola verilecek kusur oranının 
% 20-25'e yükseleceği varsayılsa bile, bu durum sonucu değiştirmeyecek, insan faktörü yine 
trafik kazalarına neden olan, en başta gelen unsur olarak karşımıza çıkacaktır. 

Trafik kazalarının nedenlerini, genel olarak, alt yapıdan kaynaklanan nedenler, taşıtlardan 
kaynaklanan nedenler ve trafiğe katılanlardan kaynaklanan nedenler olarak üç başlıkta ele almak 
olanaklıdır. Çevre-altyapı, taşıt ve insan unsurları, her biri tek başına olduğu kadar, karşılıklı 
etkileşim içinde de trafik güvenliğini sağlamada etkili olmaktadır. Bu bakımdan, güvenliği 
artırmak ve trafik kazalarının sayışım azaltmak için, bunların hepsini birden ve karşılıklı 
ilişkilerini dikkate alan yaklaşımlar amaca daha uygun olmaktadır. Bu düşünce doğrultusunda, 
İsveç'te "Sıfır Hedefi" slogamyla, trafik kazalarında ölenlerin sayısını azaltmaya yönelik 
hükümet tarafından hazırlanmış olan rapor, ilginç ve önemli bir örnek oluşturduğu için aşağıya 
özetlenerek alınmıştır: 

0 Karayolu % 

S Demiryolu % 

D Denizyolu % 

D Havayolu % 
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Sıfır Hedefi: 
"Sıfır Hedefi", karayolu ulaşım sisteminde hiçbir bireyin hayatım kaybetmemesi ve/veya 

ağır bir şekilde yaralanmaması prensibine dayanan bir yol güvenliği politikasıdır. 
Somut olarak İsveç'te Karayolu Trafik Güvenliği Yasası ile, Ekim 1997'de yürürlüğe 

konmuştur. Sıfır Hedefi, "karayolu ulaştırma sistemi içerisinde hareket eden insanların ölmesi ya 
da ağır şekilde yaralanmasının kabul edilemez" olduğunu ortaya koyan bir politikadır. 

Sıfır Hedefi ile ele alınan kazalar, ölümlü kazalar ve/veya kalıcı sakatlıklara neden olan 
kazalardır. Sıkça rastlansa da kalıcı olmayan yaralanmalar veya sadece maddi hasarla sonuçlanan 
kazalar, Hedefin kapsamı dışındadır. 

Sıfır Hedefi ile güvenli bir karayolu ulaştırma sistemi vizyonu ortaya konulmakta, 
böylece bu yöndeki stratejilerin seçimi ve amaç ile hedeflerin belirlenmesi için yol gösterici bir 
görev üstlenilmektedir. "Sıfır", belirli bir zaman dilimi içerisinde ulaşılması planlanan bir hedef 
değil; klasik sistemlerden uzun vadeli bir sisteme doğru bir değişimdir. 

Mevcut tüm karayolu ulaştırma sistemlerinde, güvenlik için hemen hemen tüm 
sorumluluk yol kullanıcıları üzerindedir. Çoğu ülkelerde, yol kullanıcılarının belirli şekillerde 
davranarak kazaları önleyebileceğine dair genel kurallar vardır. 

Buna karşılık, Sıfır Hedefi'nde sorumluluk, sistemi tasarlayanlar ile yol kullanıcıları 
arasında paylaşılmakta, bu durum açıkça vurgulanmaktadır: 

1. Sistem tasarlayıcılan, karayolu ulaştırmasının tasarımı, operasyonu ve kullanımından 
sorumludurlar; dolayısı ile tüm sistemin güvenlik düzeyi onların sorumluluğundadır. 

2. Yol kullanıcıları, sistem tasarlayıcılanmn belirlediği karayolu ulaştırma sisteminin kurallarına 
uymakla yükümlüdürler. 

3. Eğer yol kullanıcıları, bilgisizlik, uyumsuzluk veya beceri eksikliği gibi nedenlerle bu 
kurallara uymayı ihmal ederlerse, veya ağır yaralanmalı kazalar meydana gelirse, sistem 
tasarlayıcılan ölümleri ya da ağır yaralanmaları engelleyecek tedbirleri almakla 
yükümlüdürler. 

Sistem tasarlayıcılannı yönlendirmek için çeşitli "etik kurallar" belirlenmiştir. Bunlardan 
en önemli iki tanesi: 

- "Yaşam ve sağlık, toplum içinde diğer herhangi bir fayda uğruna feda edilemez". 
- "ölüm ve/veya ağır yaralanma durumlarında, benzer bir olayın önlenmesi için gerekli 

tedbirler derhal alınmalıdır". 

Güvenlik ve Hareketlilik 
Sıfır Hedefi, insan hayatı ve sağlığı kaybının kabul edilemez olduğunu belirterek, 

karayolu ulaştırma sisteminin bu olaylara sebep vermeyecek şekilde tasarlanması gerektiğini 
vurgulamaktadır. Bu nedenle güvenlik, karayolu ulaştırma sistemindeki diğer tüm konulardan 
daha önemlidir. 

Güvenlik ve hareketlilik birbirlerinin ikame edemediklerine göre öncelik, güvenlikte 
olmalıdır. Hareketlilik, yol altyapısının güvenliği arttıkça artabilmektedir. Hız, yolun iç 
güvenliğine uyum sağlayacak şekilde sınırlanmalıdır. 

Trafik güvenliği politikası en önde gelen ülkelerden olan İsveç'te, Hükümet tarafından 
îsveç Parlamentosu'na yazılan raporda yer alan şu cümle, Sıfır Hedefi'nin hız ile ilgili görüşünü 
açıklamaktadır: "... karayolu, ulaşım sistemindeki hız limitleri, araç ve yolların teknik 
standartları göz önünde bulundurularak, insan vücudunun tolere edebileceği şiddet düzeyini 
aşmayacak şekilde belirlenmelidir. Daha yüksek hız limitleri, ancak araçlar ve yollar daha 
güvenli hale gelirse kabul edilebilir". 

Eğer gerçekten güvenli bir sistem tasarlanacaksa, ya kazalar tamamıyla engellenmeli, ya 
da insanın yaşamına son vermeyecek biçimde hafifletilmesi sağlanmalıdır. Sıfır Hedefi'nde, 
kazaların tamamıyla engellenemeyeceği varsayılmakta, bu nedenle insanların mekanik güçlere 
karşı toleranslarına göre hareket edilmesi temel alınmaktadır.' 

Yaralanma riski, etki-tepki ilişkisi olarak ele alınmakta, yaralanma mekanik gücün bir 
sonucu olarak görülmektedir. Kazamn şiddeti (yani mekanik güç), ağır yaralanma seviyesinin 
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altında tutulurlarsa, genel olarak güvenli bir sisteme sahibiz demektir. Şiddetin belirli bir 
seviyenin altında tutulabilmesi için, ya tolerans üzeri bütün kazaların engellenmesi, ya da şiddete 
karşı direnme yeteneğinin arttırılması gerekmektedir. Bu iki olasılık, "kaza önleme" ve 
"yaralanma önleme" olarak adlandırılmaktadır. 

Mekanik güce maruz kalma oranındaki azalma, sadece kazaları önleyerek değil, insan 
toleransına uyacak şekilde modifiye edilerek de elde edilebilir. Araçlar için güvenli bir kavşak 
kazasız kavşak değil, herhangi bir kazanın ciddi bir sağlık kaybı ile sonuçlanmayacağı bir 
kavşaktır. 

Hız, yol ve araçlar arasındaki ilişki, sistemin temelini oluşturmalıdır. Güvenli bir kavşak, 
ancak darbelere karşı dayanıklılığı ciddi bir şekilde test edilmiş bir araç içindeki emniyet 
kemerleri bağlı yolcular için güvenli olabilir. Emniyet kemeri olmayanlar için güvenli bir sistem 
yaratmak, mantık dışıdır. Belirli bir hız üzerindeki hiçbir otomobil, bir kamyon ile kafa kafaya 
çarpıştığında içindeki yolcuları koruyacak kadar güvenli olamaz. 

Sistem, bu nedenle, seyahat hızı ile araçlar ve yolların altyapı güvenlikleri arasındaki 
dengeye dayanmalıdır. Araç güvenliği için bir düzey belirlendikten sonra, altyapıya bağlı 
maksimum hız limiti için gerekli yol gösterici edinilmiş olur. Bu yol göstericiler, altyapıya 
yapılacak sürdürülebilir yatırımlar için temel oluştururlar. 

örneğin, bir yayanın iyi tasarlanmış bir araba tarafmdan çarpıldığında göstereceği 
tolerans, aracın hızı 30km/saat'i aştığında azalır. Eğer kentsel alanlarda yüksek hız isteniyorsa, 
yaya bölgelerinin trafikten belirgin bir şekilde ayrılması gerekmektedir. Bu 
gerçekleştirilemiyorsa, yaya geçitleri ve/veya yaya bölgelerinde trafik hızı, 30 km/saat'i 
geçmeyecek şekilde düzenlenmelidir. 

Aynı yaklaşım, araç çarpışmaları için de kullanılabilir, tyi tasarlanmış bir aracın önden 
çarpışmalarda sağlayacağı maksimum güvenlik en fazla 70 km/saat hızda, yandan çarpışmalarda 
ise en fazla 50 km/saat hızda gerçekleşir; daha fazla hıza ancak araç ve altyapı arasındaki 
ilişkinin geliştirilmesi ile tolere edilebilir. 100 km/saat'i aşan hızlara tolere edebilmek, gelecekte 
mümkün olabilecektir, ama bugün değil. . 

Bu sistemin gerçekten başarılı olabilmesi için, araçların ve araç içi güvenliğin maksimum 
fayda sağlayacak şekilde geliştirilmesi gerekmektedir. Yol kullanıcıları da, yolu gerektiği gibi 
kullanmaları için uygun şekillerde teşvik edilmelidirler. 

Sıfır Hedefi 'nin Uygulanması 
Sistemde ele alınacak öncelikli yatırımlar, hızların eşiğin altında tutulması ya da güvenli 

kavşaklar ile ilgili gelişmelere ayrılmalıdır. 
Diğer yatırımlar, hızın 60-70 km/saat'i aştığı yerlerde şeritler ve yol kenarları/banketlerin 

daha güvenli hale getirilmesini hedeflemelidir. Yaya güvenliği için, yaya-araç çatışması olduğu 
yerlerde hız sımrı 30 km/saat'e düşürülmelidir. Bunun tek alternatifi, yayalar ve araçların fiziksel 
olarak ayrılmalarıdır. 

Sıfır Hedefı'ne dayandırılarak karayolu ulaşım sisteminin güvenilirliğinin arttırılması 
çalışmaları, karayolu altyapısına yapılacak diğer hiçbir yatırım ile çelişmemektedir. 

Strateji geliştirilmesinde yol gösterici bir görev üstlenen Sıfır Hedefi; stratejilerin ne 
olacağım reçetelendirmez. Diğer stratejiler (sadece yol kullanıcılarının hatalarına yoğunlaşan 
stratejiler hariç) ve Sıfır Hedefi arasında herhangi bir bariz çatışma yoktur. 

Sıfır Hedefi'nin kısa-vadede uygulaması, karayolu trafik altyapısına yapılacak yatırımlara 
farklı bir düşünce ile yaklaşmaktır. Trafiğin hafifletilmesi, kavşakların geliştirilmesi ve hızlı 
yollarda iyi tasarlanmış bariyerler gibi daha büyük yatırımlar, daha geniş bir zaman zarfında ele 
alınabilir. 

İşlevsel bir Strateji 
Güvenli bir karayolu ulaşım sistenıinin sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesi için siyasi 

kararlılık arzu edilirken, kısa vadede sağlanması şart değildir. Bu yüzden, işlevsel bir stratejinin 
ana hatları hızla belirlenerek çok kısa bir zamanda önemli birkaç adım atılabilir. Ancak uzun 
vadede sonuç verebilecek olan bazı önlemler de kısa-vadeli stratejiler ile desteklenmelidir 
(örneğin, emniyet kemeri kilitleri). 

işlevsel bir strateji, 3 temel aşamada ele alınabilir: . 
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A. Araç hızını aşamalı olarak yolun iç güvenliğine uyum sağlayacak duruma getirmek 

Birinci hedef, altyapı-hız ilişkisinin güvenlik açısından değerlendirilmesi ve elde edilen sonucun 
mevcut durum ile karşılaştırılması olmalıdır. Bu şekilde, hızı düşürmenin mi, yoksa altyapıyı 
geliştirmenin mi daha etkili olacağım değerlendirebiliriz. 

Sistemin değerlendirmesi yapılırken, 4 kriter'dikkate alınmalıdır: Yol kenarları / şerit ayrımı / 
kavşaklar / savunmasız yol kullanıcıları. 

Tüm kriterlere eksiksiz gerçekleştirdiğinde bir yol tam puan almaya hak kazanacaktır. 
Değerlendirme ile, uzun-vadeli planlama ve güvenli bir yol sisteminin geliştirilmesi için 

alternatifleri ortaya koyan bir ürün çıkar ortaya. Değerlendirme sistemi, aynı zamanda mevcut 
sistemin güvenilirliğinm ortaya çıkartıldığı bir performans sistemi olarak da ele alınabilir. 

B. Sürücü davranış sorunlarına çözüm getirecek şekilde araçların geliştirilmesi: 

Araç güvenliği söz konusu olduğunda, dikkate alınması gereken üç temel nokta göze 
çarpmaktadır: Emniyet kemeri kilitleri / alkol kilitleri / akıllı hız sınırlayıcıları 

Bu cihazlara olan talebin arttırılması gerekmektedir, özellikle daha güvenli bir altyapıda bu 
cihazların gözle görülür faydalarının olacağı muhakkaktır. 

Böyle bir sistemin geliştirilmesinde, sigorta şirketleri ve otomotiv sanayi ile yapılacak 
işbirliğinin önemi göz ardı edilmemelidir, örneğin, bir araç firması ile anlaşarak üretilen yeni 
araçların zaman içerisinde bu aletlerle donanması sağlanabilir. 

C. Toplumu, sistemi daha güvenli kullanacak şekilde teşvik etmek 

Karayolu ulaşım sisteminin temel kullanıcıları olan merkezi ve yerel yönetimler, güvenli bir 
ulaştırma sisteminin geliştirilmesi sürecini başlatabilirler. Bu girişim, hem kamunun üstlendiği 
taşımacılıkta, hem de özel kuruluş taşımacılığında (taksiler, araba kiralayıcıları) kalitesini 
arttıracaktır. 

Kurumsal davranış modelleri çerçevesinde ele alınacak olan ulaştırmada kalite konusu, 
ekonomik ve çevre sorunlarım da içine alacak şekilde güçlendirilebilir. Yakıt tüketiminin tüm 
ulaştırma operasyonları için bir performans belirleyicisi olarak kullanılması tavsiye edilmektedir. 
Bu şekilde, ona bağlı olan emisyonun da denetlenmesi mümkün olacaktır. 

Karayolu ulaştırma sisteminin "güvenli" kullanımının tanımı, ISO 9000 ve 14000 gibi 
çağdaş kalite yönetimi sistemlerini de kapsayacak şekilde kısa vadede yapılmalıdır. 

Kısaca, Sıfır Hedefi, sistemin ve kullanımının aşama aşama birbirine bağlantılı olarak 
geliştirileceği ve sorumluluğunun tasarımcı ile yol kullanıcısı arasında bölüştürüleceği uzun 
vadeli bir stratejidir. Zaman içerisinde bu sistem, otomotiv sektörü, yol mühendisliği ve trafik 
planculığmda da sorumluluk gelişimine neden olacaktır. 

"Genel anlamı ile, Sıfır Hedefi'ni uygulama karan, karayolu ulaştırma sistemine yönelik 
yeni fikirleri ve yatırımları teşvik etmektedir, toplumun farklı aktörlerinin alacakları görevleri 
belirlemektedir. Hareketliliğe, ancak geliştirilmiş bir güvenlik ile ulaşılabilir. Güvenliğe ise, iki 
şekilde ulaşmak mümkündür: hareketliliği azaltarak, ya da güvenliğe yatırım yaparak". 

1. Çevre ve Altyapı Unsurları 
Ülkemizde görülen hızlı nüfus artışı, plansız büyüme ve motorlu taşıt sayısının hızla 

artışına karşın, yetersiz altyapı, toplu taşıma yerine küçük kapasiteli taşıtlarda ferdi taşımanın 
etkin olması, uzun vadeli ve köklü çözümler yerine bsa vadeli ve yüzeysel çözümlerin tercih 
edilmesi, ulaşım ve trafik sorunlarını her geçen gün ağırlaştıran sebeplerden bazılarıdır. 
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a. Yollar 
(1) Şehirlerarası Yollar 

Karayolu ulaşım altyapısı özellikle; yollar, yol işletme tesisleri (sinyalizasyon, işaret ve 
işaretlemeler), alt-üst geçit, kavşak, terminal, otopark yerleri ve duraklar, gibi tesislerden 
oluşmaktadır. 

Yol, köprüler, kavşaklar, alt geçitler, üstgeçitler, banketler, yaya kaldırımları, park yerleri 
gibi karayolu yapısı elemanları ile aydınlatma gibi güvenlik tesisleri ve trafik yönetim tertibatı, 
trafiği etkileyen başlıca elemanlardır. Bu elemanların, ayrıca yolun fiziki ve geometrik 
standartları ile yol boyu çevre koşullarının trafik güvenliği üzerinde değişik ağırlıklarda etkisi 
bulunmaktadır. 

Son zamanlarda inşa edilmiş yolların özellikle geometrik standartlar yönünden genelde 
iyi olduğunu, önemli projelendirme ve inşa hataları taşımadığım söylemek mümkündür. Ancak 
eskiden makineli inşaatın etkin olmadığı dönemlerde yapılmış olan ve bugün trafiğin yoğun 
olduğu ve yol ağının büyük kısmım oluşturan pek çok devlet ve il yolunda kaza kara noktalarını 
oluşturan hatalı eş düzey kavşakların, kısa görüş mesafelerinin, küçük yançaplı yatay ve düşey 
kurblann, dar ve düşük banketlerin, tırmanma şeritsiz dik rampaların, yetersiz deverli yatay 
kurblann bulunduğu görülmektedir. 

Diğer taraftan, hızlı ve plansız şehirleşme, denetimsiz yol boyu yerleşim, yerel 
yönetimlerin acil ihtiyaçları gidermek için standart dışı yol yapması ve bu yolların bakımlanmn 
gereği gibi yapılmamasının sonucu olarak ortaya çıkan, yüzey bozukluktan, aydınlatma, 
yetersizliği, yaya alt ve üst geçitlerinin.azlığı, zaten yetersiz olan yaya kaldınmlarınm araç park 
yeri olarak kuUamlmalan ve yüzeysel drenaj kötülüğü gibi unsurlar trafik kazalarmm artmasına 
neden olmaktadır. 

1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı împaratorluğu'ndan, önemli bir kısmı bakıma 
muhtaç 18.350 km. yol 94 adet köprü devralmıştır. Ülkenin kısa sürede bayındır hale gelmesi 
için, bayındırlık hizmetlerini yürütmek üzere kurulan Nafia Vekaleti (Bayındırlık Bakanlığı) 
içinde, bugünkü Karayollan Teşkilatının nüvesini oluşturan Şose ve Köprüler Reisliği'nin 1929 
yılında kurulmasıyla karayolu yapımına hız verilmiştir, özellikle Karayolları Genel 
Müdürlüğü'nün kurulduğu 1950 yılından sonra "tekerlek dönsün" politikası ve "gidemediğin yer 
senin değildir" sloganı ile yol ağının hızla genişletilmesine gidilmiş ve ülkenin her yerine 
ulaşılmaya çalışılmıştır, özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın ardından hızla gelişen otomotiv 
sanayi ve iş makineleri teknolojisindeki yenilikler, ulaşımda karayolunun önemini artırmıştır. 
1948 yılına kadar karayolu ulaşımında amaç, bir kanş daha fazla yol yapmak olmuş, ancak bu 
hızlı gelişme arzusu içinde ve günün şartlan nedeniyle, tamamiyle makineli ve projeli yol inşaatı 
yapılamamıştır. 1960'lı yıllara kadar 60.000 km'lik yol ağı gerçekleştirilmiştir. Bu tarihten sonra 
makineli ve projeli yol yapımına hız verilmiş, mevcut yolların balam ve işletilmesi ön plana 
alınarak, yollann günümüz trafiğine uygun hale getirilmesi amacıyla, yeni yapım ve iyileştirme 
çalışmalanna başlanmıştır. 1970'li yıllarda ülkemizde otomotiv sanayinin kurulması, karayolu 
politikasına yeni boyutlar katmıştır. Bu yıllarda karayolunu kullanan motorlu taşıt sayısı giderek 
artarken, trafiği yoğun ana yollarda ve büyük kentlerin çevrelerinde çok şeritli ekspres yollarla, 
otoyol yapımı önem kazanmıştır. Yıllar itibariyle devlet ve il yollarının gelişimi aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 25 : Türkiye'de Karayollarının Gelişimi 

Yıllar 
1950 
1960 
1970 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

Otoyollar 

-
-
-

27 
27 
27 
61 
81 
81 
95 

115 
138 

. 160 
281 
387 
757 

1.070 
1.167 
1.246 
1.514 
1.528 
1.726 

1999 1 1.749 

Devlet 
Yollan 

24.306 
26.711 
35.016 
31.976 
31.888 
31.953 
31.210 
30.982 
30.997 

, 30.986 
31.062 
30.999 
31.048 
31.149 
31.261 
31.343 
31.424 
31.389 
31.422 
31.412 
31.320 
31.345 
31.388 

11 Yollan 

22.774 
34.831 
24.437 
28.785 
28.824 
29.001 
28.087 
28.130 
28.305 
28.153 
27.853 
27.852 
27.504 
27.979 
27.960 
28.499 
28.346 
28.443 
28.577 
28.813 
29.516 
29.540 
29.535 

Toplam 

47.080 
61.542 
59.453 
60.788 
60.739 
61.009 
59.358 
59.193 
59.383 
59.234 
59.030 
58.989 
58.712 
59.409 
59.608 
60.599 
60.840 
60.999 
61.245 
61.739 
62.364 
62.611 
62.672 

Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü 

Yukandaki tablodan da anlaşılacağı gibi, özellikle 1990'lı yıllardan itibaren otoyol ağı 
hızlı bir şekilde gelişmiştir, öte yandan, 1960 yılmdan sonra devlet ve il yolu ağının hemen 
hemen sabit kaldığı görülmektedir. 

Genel olarak bakıldığında, ülkemiz karayolu ağı, bugünkü durumu ile, gerek ağm 
uzunluğu ve gerekse standartlan (özellikle fiziki standartlan) bakımından ihtiyacı karşılamaktan 
uzaktır. 

Ülkemizdeki karayolu ağı, 01.01.2000 tarihi itibariyle aşağıdaki gibidir: 

Otoyollar 
Devlet Yolu 
ti Yolu 
TOPLAM 

Köy Yollan 
Kaynak: Karay 

Asfalt-Beton 
1.749 
5.450 
302 
7.501 
Asfalt 
52.443 

olları Genel Müd 

Sathi Kap. 
-
25.090 
24.096 
49.186 
Stabilize 
148.454 

ürlüğü 

Stabilize 
-
545 
3.216 
3,761 
Tesviye 
71.598 

Toprak 
-
89 
1.106 
1.195 
Ham Yol 
46.953 

Geç. Vermez 
-
214 
815 
1.029 

TOPLAM 
1.749 
31.388 
29.535 
61.672 

319.448 

Aşağıdaki tabloda da bazı ülkelerdeki yol ağıyla ilgili bilgiler verilmektedir. Tabloda 
görüldüğü gibi, ülkemiz yol altyapısı bakımından oldukça yetersizdir. Mevcut yollarımızın 
standardının batılı ülkelerin yollarından geri olduğu da bir gerçektir. Belediyelerin 
sorumluluğunda bulunan yollarm uzunluğu konusunda bilgi bulunmayışı, ülkemizin ve diğer 
ülkelerin yol ağı bilgileri arasında karşılaştırma yapmayı zorlaştırmaktadır. 
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Tablo 26: Bazı Ülkelerde Toplam ve Km2'ye Düşen Yol Uzunlukları (1996) 

Ülke 

BELÇİKA 
BREZİLYA 
BULGARİSTAN 
DANİMARKA 
FtNLANDİYA 
HOLLANDA 
LÜKSEMBURG 
MAKEDONYA 
NORVEÇ 
POLONYA 
PORTEKİZ 
TÜRKtYE 
UKRAYNA 
USA 
İRLANDA 
İSVİÇRE 
İZLANDA 

Yol Uzunlukları (Km) 
Otoyol 

1.674 
-

314 
825 
431 

2.207 
118 

. 144 
552 
258 
687 

1.514 
1.879 

89.087 
•80 

1.592 
-

Devlet 
Yolu 

12.600 
114.923 

3.030 
3.751 

12,339 
2.100 
.830 
815 

26.547 
45.376 
9.055 

31,412 
29.211 

828.572 
5.270 

18.326 
8.243 

11 Yolu 

1.326 
230.648 

10.329 
7.050 

29.073 
8.525 
1.907 
3.058 

27.127 
128.684 
58.990 
28.813 

141.487 
696.669 

10.700 
51.197 
2.349 

Toplam 

143.800 
1.824.364 

37.287 
71.336 
77.782 

113,419 
5.171 
9.623 

91.910 
374.949 

• 68.732 
61.739 

172.565 
6.331.135 

92.650 
71.117 
12.378 

Yüzölçümü 
(Km2) 

30.528 
8.51.965 
110.994 
43.094 

338.145 
41,526 
2.586 

25.713 
323.758 
312.685 
91.982 

774.815 
603.700 

9.363.520 
70.273 
41.285 

103.000 

1000 Km2 YE DÜŞEN Yol Uzunlukları 
Otoyol 

54,83 
-

2,83 
19,14 
1,27 

53,15 
45,63 

5,60 
1,70 
0,83 
7,47 
1,95 
3,11 
9,51 
1,14 

38,56 
-

Devlet 
Yolu 

412,74 
13,50 
27,30 
87,04 
36,49 
50,57 

320,96 
31,70 
82,00 

145,12 
98,44 
40,54 
48,39 
88,49 
74,99 

443,89 
80,03 

11 Yolu 

43,44 
27,10 
93,06 

163,60 
85,98 

205,29 
737,43 
118,93 
83,79 

411,55 
641,32 

37,19 
234,37 

74,40 
152,26 

1.240,09 
22,81 

TOPLAM 

4.710,43 
214,33 
335,94 

1.655,36 
230,03 

2.731,28 
1.999,61 

374,25 
283,88 

1.199,13 
747,23 
79,68 

285,85 
676,15 

1.318,43 
1.722,59 

120,17 

Ülkemizdeki devlet ve il yollarının yaklaşık % 30'u, günümüz koşullarına cevap verecek 
şekilde projeli, fiziki ve geometrik standardı yeterli olarak yapılmıştır. Devlet ve il yollarının 
%15'i geçmiş yıllarda projeli olarak inşa edilmişse de, günümüz koşullarına uygun olarak 
yeniden projelendirilip inşa edilmesine gereksinim vardır. Geriye kalan % 55'lik kesimin ise, 
fiziki ve geometrik standartlar yönünden yeniden inşa edilmesi gereklidir, iyileştirilmesi gereken 
toplam %70'lik kesime karşılık gelen 40.000 km. civarmdaki devlet ve il yolunun 21.000 km.'lik 
kısırımda iyileştirme çalışmaları projeli olarak devam etmektedir. 

Bitümlü sıcak karışım (beton asfalt) olarak inşa edilmesi gereken yol ağının 13.202 km. 
olması gerekirken, halen bu 5.450 km.'dir. Bölünmüş yol ağı uzunluğunun 8.000 km. olması 
gerekirken, otoyollar hariç, 3.400 km. civarındadır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sürdürmekte olduğu proje adedi 1.037'dir. Bu 
projelerin 2000 yılı birim fiyatlarıyla maliyeti 7.4 katrilyondur. Yukarıda bahsedilen işlerin 
yapılabilmesinin önündeki en önemli engel, tüm alt yapı kuruluşlarının sorunu olan kaynak 
teminindeki güçlüktür. Geçmiş yıllarda Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçeden % 13 oranında 
pay almışken, bugünün yoğun ihtiyaçlarına karşın bu pay % 1.2' lere düşmüştür. 

Bu durum fiziki olarak 3-4 yılda bitirilebilecek inşaatların 12-13 yıl sürmesine neden 
olmaktadır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Bütçeden aldığı paylar yıllar itibariyle aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 27 : Karayolları Genel Müdürlüğü'ne Genel Bütçeden Ayrılan Pay 
(Milyon TL.) 

YIL 

1950 
1960 
1979 
1980 
1985 
1990 
1995 
1998 
1999 
2000 

KGM'YE BÜTÇE 

YATIRIM* 

54 
943 

1.479 
17.395 

105.490 
1.209.000 

10.493.000 
103.080.000 
153.650.000 
272.615.000 

TOPLAM 

60 
971 

2.336 
30.708 

191.589 
1.819.109 

27.735.900 
213.509.525 
329.809.135 
589.168.505 

İLE VERİLEN 

GENEL 
BÜTÇE 

1.487 
7.282 

28.860 
756.687 

5.412.082 
63.925.354 

1.335.978.053 
14.749.475.000 
27.186.600.000 
46.702.436.000 

GENEL 
BÜTÇE 
ORANI 

% 
4,1 

13,3 
7,7 
4,1 
3,5 
2,8 
2,1 
1,5 
1,2 
1,2 

Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü 
* Kamulaştırma hariç. 
Not: Fonlar ve otoyol gelirleri hariç sene başı ödenekleridir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden elde edilen bilgiye göre; 1987 yılında, özel birim 
fiyatlar ile ihale edilmiş ve tamamlanarak trafiğe açılmış otoyollardan Kazancı-Gümüşova 
Otoyolunun 1 km'si 5.6 milyon dolara mal olmuştur. 1998 yılmda ise, bayındırlık birim fiyatları 
üzerinden ihalesi yapılan otoyolların (Aydın-Denizli, Ankara-Pozantı) ortalama 1 km. maliyeti 3 
milyon dolardır. Buna karşılık 1 km. bölünmüş yolun maliyeti (dalgalı arazi, bitümlü sıcak 
karışım, üst yapı) 1-1,5 milyon dolardır (km. maliyetlerinde kamulaştırma bedeli hariçtir). 
Otoyolların finansmanı KOF veya firmalarca temin edilen dış kredi ile sağlanmaktadır. 

Karayolları Genel Müdürlüğünce inşaatı sürdürülen otoyollar şunlardır: 

Adı Km. 
1-Edirne-Kınalı* 
2-Kınalı-Sakarya* 
3-Gümüşova-Gerede* 
4-Tarsus-Pozantı* 
5-Tarsus-Adana-Gaziantep* 
6-Tarsus-Mersin* 
7-Toprakkale-îskenderun* 
8-îzmir-Aydın* 
9-lzrnir-Urla-Çeşme* 
10-Ankara-Pozantı 

(Kemerhisar-Pozantı) 
11-Gaziantep-Ş.Urfa* 
12-Bursa Cevrevolu 

Kalan Proje Bedeli ($) 
216 
411 
114 
59 

316 
97 

117 
165 
109 

84 
196 

61 

156.000.000 
184.000.000 
646.000.000 

10.000.000 
65.000.000 
59.000.000 
87.000.000 

364.000.000 
39.000.000 

621.000.000 
396.000.000 
265.000.000 

1945 . 2,892.000.000 
•Trafiğe açık olup, ikmal inşaatları devam etmektedir. 

İhale edilmiş, ancak başlatılmamış otoyollar ise şunlardır: 

Adı Km. İhale BedelifS) 
Aydın-Yenipazar 43 
Yenipazar-Kuyucak 34 

149.090.735 
138.703.923 
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Kuyucak Denizli 
Denizli-Çevreyolu 
Ahmana-Emirler 
Emirler-Acıkuyu 
Acıkuyu-Sarıyahşi 
Sanyahşi-Ortaköy 
Ortaköy-Derinkuyu 
Derinkuyu-Gölcük 
Gölcük-Kemerhisar 

59 
47 
58 
59 
48 
43 
51 
45 
45 

191.929.658 
143.427.823 
166.214.103 
152.034.710 
126.546.431 
144.011.871 
123.201.628 
120.028.759 
156.317.354 

1.611.506.995 

inşaatı devam eden bölünmüş yolların toplam uzunluğu 2.246 km. ve bitmesi için 
gereken tahmini bedel 1.7 milyar dolardır. 2000 yılında; Milli Bütçeden (yatırım) 185 trilyon TL. 
tahsis edilmiş olup, bu miktarm 400 trilyon TL'ye, dış krediden tahsis edilmiş olan 300 trilyon 
TL'nin 700 Trilyon TL'ye çıkarılması halinde, inşa halindeki bölünmüş yollar 3-4 yıl içinde 
tamamlanabilecektir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bölünmüş yol olarak yapılacak ve 
yapılmakta olan yollar için öncelik sırası şöyle sıralanabilir; 

+Ankara-Samsun-Trabzon-Sarp Sınır Kapısı (F), (D) 
+Arıkara-Polatlı-Sivrihisar-Eskişehir-Bozüyük-Bursa 
+Antalya-Alanya 
+Bursa-Karacabey-Balıkesir 
+Kınalı aynmı-Tekirdağ 
- Bozüyük-Bilecik-Sakarya-(2001 yılında ihale edilecek) (J) 
+Salihli-Turgutlu-Izmir 
+tzmir-Manisa 
-Afyon Çevreyolu ve Afyon-Sandıklı-Antalya 
-Ankara-Şereflikoçhisar-Aksaray-Ereğli Ayrımı (F) 

(+) Yer yer bölünmüş yol olup, bazı kesimlerde çalışma var. 
(-) İhale edilmemiş. 
D= Dünya Bankası Kredisi 
J= Japon Kredisi 
F=Firmalarca temin edilen kredi ile yapılanlar 

ihalesi yapılıp, başlatılmamış otoyollar ile, bölünmüş yolların finansmanları ayrı ayrıdır. 
Kaynakların birbirlerine aktarılması mümkün olmamaktadır. Ancak bundan sonra yapılacak 
planlamalarda bölünmüş yolların önceliği olmalıdır. Çünkü elde edilen bilgilere göre, 1 km. 
otoyol bedeli ile, 3-5 km. bölünmüş yol yapılabilmektedir. 
(2) Şehiriçi Yollar 

Ülkemizde şehiriçi yollar da trafik güvenliği açısından istenen düzeyde değildir. Yüzey 
bozuklukları, aydınlatma zayıflığı, yaya alt geçit ve üst geçitierinin azlığı, yaya kaldıranlarının 
fiziki yetersizliği, yüzeysel drenaj kötülüğü, özellikle kavşaklarda olmak üzere yatay ve düşey 
işaretleme eksikliği, park yeri azlığı sebebiyle mevcut yol ve kaldırımların taşıtlarla işgal edilmiş 
olması ve gerekli olan kavşaklarda sinyalizasyona gidilmemiş olması gibi eksiklikler 
bulunmaktadır. 

Bugüne kadar şehirlerimizde önce yerleşim meydana gelmiş, alt yapı sonradan devreye 
girmiştir. Başta büyük kentlerimiz olmak üzere, yerleşim yerlerinde, nazım planlarla uyumlu 
yeterli bir ulaşım planını yoktur. Dolayısıyla, hiçbir ulaşım etüdüne dayandırılmadan kurulan 
yerleşim alanlan ve iş merkezleri, trafiği içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir. Bu durum, toplam 
kazaların % 85'inin şehiriçinde meydana gelmesi sonucunu doğurmuştur. 
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Büyük şehirlerde meydana gelen kazalara daha çok kırsal bölgelerden göç edenlerin 
karıştığı gözlenmektedir. Bunun nedeni, bu kişilerin oturdukları bölgelerdeki alt yapı 
yetersizlikleri ve motorlu taşıtlarla birlikte yaşamanın gerektirdiği alışkanlıkların yeterince 
yerleşmemiş olmasıdır. 

İstatistikler, ölümlü ve yaralanmalı kazaların, transit trafiğin kullanıldığı şehirlerarası 
yollar ile özellikle yerleşim bölgelerinin giriş ve çıkış kısımlarında yoğunlaştığım 
göstermektedir. Yol boyunca, hızlı ve düzensiz yapılaşma yanında, yola giriş-çıkışta bir 
sınırlama da yoktur. Sürücü ve yaya olarak yol boyunca sık sık ayrılma, katılma ve enine geçişler 
olmakta, bu kesimlerde etkin bir hız denetimi de sağlanamamaktadır. 

Şehiriçinde meydana gelen kazaların meydana geldiği yerler ve oranları aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 28 : Şchiriçlcrindc Meydana Gelen Kazalar ve Sonuçları (1999) 

A.ToplamKaza B.ölümlüKaza C.Yaralanmalı Kaza D.Maddi Hasarlı Kaza 
E.ölü Sayısı F.Yaralı Sayısı 

A % B % C % D % E % F % 
Cadde 
Sokak 
Kavşak 
Okul önü 
Bölünmüş 
Yol 
Otoyol 
Devlet 
Yolu 
Bölünmüş 
Devlet 
Yolu 
İl Yolu 
Bölünmüş 
İl Yolu 
Köy Yolu 
Toplam 

172132 
43888 

124037 
975 

7948 

5695 
14682 

4164 

2286 
632 

891 
377330 

45,62 
11,63 
32,87 
0,26 
2,11 

1,51 
3,89 

1,10 

0,61 
0,17 

0,24 
100,00 

520 
130 
234 

7 
60 

• 46 
277 

54 

65 
10 

23 
1426 

36,47 
9,12 

16,41 
0,49 
4,21 

3,23 
19,42 

3,79 

4,56 
0,70 

1,61 
100,00 

19694 
2850 

11300 
110 

1324 

372 
3334 

833 

685 
153 

334 
40989 

48,05 
6,95 

27,57 
0,27 
3,23 

0,91 
8,13 

2,03 

1,67 
0,37 

0,81 
100,00 

151918 
40908 

112503 
858 

6564 

5277 
11071 

3277 

1536 
469 

534 
334915 

45,36 
12,21 
33,59 
0,26 
1,96 

1,58 
3,31 

0,98 

0,46 
0,14 

0,16 
100,00 

566 
145 
275 

10 
67 

53 
372 

60 

86 
16 

32 
1682 

33,65 
8,62 

16,35 
0,59 
3,98 

3,15 
22,12 

3,57 

5,11 
0,95 

1,90 
100,00 

27410 
3776 

17464 
155 

2135 

701. 
6644 

1466 

1543 
305 

677 
62276 

44,01 
6,06 

28,04 
0,25 
3,43 

1,13 
10,67 

2,35 

2,48 
0,49 

1,09 
100,00 | 

b. Kaza Kara Noktaları 

Kaza kara noktası; belirli bir hatadan dolayı, belirli bir kaza türünün yoğunlaştığı ve 
tespit edilen bir kritik değeri aştığı kesim veya noktadır. Bu tanımlamadan anlaşılacağı üzere her 
trafik kazasının meydana geldiği yer, kaza kara noktası değildir. Kaza kara noktası belirlemede 
en çok kullamlan 5 yöntem vardır. Kaza kara nokta analizi, yıllık .kaza verilerine dayanarak her 
yıl yapılmaktadır. Kaynağı trafik kazası tespit tutanaklarıdır. Ülkemizde devlet yolları için 1993 
yılından beri Karayolları Genel Müdürlüğü'nce kaza kara noktası tespiti yapılmaktadır. 
Kullamlan yöntem diğer 4 yöntemi de içine alan "oran-kalite kontrol" yöntemidir. 

Otoyollar genellikle en güvenli yollardır. Bölünmüş, devlet ve il yollan da güvenli 
sayılabilir. Ancak eskiden makineli inşaatın etkin olmadığı dönemlerde yapılmış olan ve bugün 
trafiğin yoğun olduğu ve yol ağının büyük kısmım oluşturan pek çok devlet ve il yolunda, kaza 
kara noktalarını oluşturan hatalı eş düzey kavşakların, kısa görüş mesafelerinin, küçük yarıçaplı 
yatay ve düşey kurblann (viraj), dar ve düşük banketlerin, tırmanma şeritsiz dik rampalann, 
yetersiz deverli yatay kurblann bulunduğu görülmektedir. Yapılan etütler sonucunda kaza kara 
noktası olabilecek yerler şunlardır: eş düzey kavşaklar, yerleşim yerleri geçişleri, iniş-çıkış 
eğimleri, tesis önleri (akaryakıt tesisleri), yol ve diğer alt yapım hatalarının olduğu yerler. 

Kullamlan yöntem için ihtiyaç duyulan yıllık ortalama günlük trafik (YOGT) değeri, 
sürekli yapılan sayımlar ile elde edilebilir. Bu sayımlar Karayolları Genel Müdürlüğü'nce ancak 
devlet yollarında yapılabilmektedir, özel hallerde de bazı il yollarında yapılmaktadır. Bu 
nedenle, sistematik olarak kaza kara noktası analizi yalnızca devlet yollartnda yapılabilmektedir. 
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Kaza kara noktası analizinin yapıldığı 1993 yılından 1998 yılma kadar, 1.081 nokta, 
yalnız herhangi bir yılda kaza kara noktası olarak görülmüş, daha sonraki yıllarda karşımıza 
çıkmamıştır. Bunun nedeni bir kısmının iyileştirilmiş olmasıdır. Sayının tespiti çalışmaları 
devam etmekte olup, bugün için 500 civarında bu nitelikte nokta olduğu tahmin edilmektedir. 
1998 yılı etütleri sonucu, yukarıdaki kara noktalar haricinde 477 noktada, hemen hemen her yıl 
trafik kazasının meydana geldiği tespit edilmiştir. Bu 477 adet kara nokta içinde 289 adedi acil 
çözüm bekleyen kaza kara noktasıdır. 1998 etütlerine göre kaza kara noktalarınm durumu 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 29 : Türkiye de Kaza Kara Noktaları 

1 Koz Kaza 
Yosunlaşma» Olarak 

Bulunanlar 
Kaza Kara Noktası 

Olarak Bulunanlar 
Acil Çözüm 

Bokteyonlcr 

Yatırım Programına 

Giren l|ler İçinde 

Yeralan Noktalar 

Adat 

• 

342 

190 

Maliyet (J) 

• 

10337000C 

BDBS0000 

Diğerleri 

Adet 

• 

13S 

69 

Maliyet ($) 

• 

50 603 000 

26510000 

Toplam 

Adot 

1081 

477 

289 

Maliyet (t) 

863 480 000 

11431)0 000 

118390000 

. 

Kaza Kara Noktalının Veri 

Kavşak 

34S 

242 

143 

İM YonM 

Yol 

201 

47 

24 

Tesit önü 

SS 

5 

4 

Kurp 

231 

110 

60 

Tırmanma 

şeridi 

61 

22 

9 

KuprO 

OatO 

62 

11 

0 

Tünül 

İçi 

0 

1 

0 

Bölünmüş 

Yol 

105 

39 

31 

' : Sadece bir koz kaza yoğunlaşman g&Olon yollara ali kontrol katim numaralan değişiklik gSıtordifil İçin kesin olarak hangllodnln yatınm programında yer aldığı saptanamamıştır. Aynca bu 

noktalar İçin çözüm önerisi Orotllmodlfll İçin maliyet hesabı da yapılamamıştır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yaptığı kara nokta tespitlerinden ayrı olarak, Karayolu 
Trafik Güvenliği Kurulu'nun 05.05.2000 tarih ve 36 nolu toplantısında alman karar gereğince; 
80 ilde şehiriçi ve şehirdışı yollarda kaza kara noktası etüdü Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 
yaptırılmıştır. Bir yıl üzerinden üçer aylık 4 dönem halinde düzenlenen, "Trafik Kazalarının 
Yoğun Olarak Meydana Geldiği Nokta ve Mevkilere Ait istatistik Formu"ndan elde edilen 
bilgilere ve oran-kalite kontrol yöntemine göre kaza kara noktaları tespiti yapılmıştır. Elde edilen 
sonuçlar şehiriçi ve şehirdışı karayollarında olmak üzere aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir. 

Tablo 30 : Trafik Kazalarının Yoğun olduğu Nokta ve Mevkiiler-1999 (Şehiriçi) 

Sıra 
No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Kaza Bölgesi 

Mekan önü 
Kavşak 
Köprü 
Cadde 
Sokak 
Bulvar 
Mahalle 
Mevkii 
TOPLAM 

Toplam 
Kaza 
Sayısı 

896 
14.677 
4.045 

24.514 
345 

5.610 
204 

2.668 
52959 

ölümlü 
Kaza 
Sayısı 

21 
53 
16 
55 
8 

12 
5 

17 
187 

Yaralanmalı 
Kaza Sayısı 

246 
1.375 

272 
2.938 

50 
852 
48 

204 
5.985 

Maddi 
Hasarlı 
Kaza 
Sayısı 

629 
13.249 
3.757 

21.521 
287 

4.746 
151 

2.447 
46.787 

Ölü 
Sayısı 

28 
62 
19 
73 
8 

12 
5 

19 
226 

Yaralı 
Sayısı 

493 
2.174 

503 
3.915 

79 
1.092 

67 
409 

8.732 

Nokta 
Sayısı 

73 
342 
20 

299 
41 
42 
19 
19 

855 
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Tablo 30-a : Trafik Kazalarının Yoğun Olduğu Nokta ve Mevkiiler-1999 (Şehirdışı) 

SI
RA

 N
O

 

1 
2 
3 
4 

[CAZA BÖLGESİ 

DEVLET 
YOLU 
ÜZERİNDEKİ 

KAVŞAK 
KM.LERİ BELİRLİ GÜZERGAH 
KM.LERİ BELİRSİZ GÜZERGAH 

LYOLU 
TOPLAM 

TO
PL

AM
 K

AZ
A 

SA
YI

SI
 

1.802 
12.265 
5.585 

185 
19.837 

O
LU

M
LU

 K
AZ

A 
SA

YI
SI

 

21 
401 
57 
6 

YA
RA

LA
NA

NL
A 

R
 K

AZ
A 

SA
YI

SI
 

313 
3.473 

813 
59 

M
AU

UI
 

HA
SA

RL
I 

KA
ZA

 S
AY

IS
I 

1.468 
8.391 
4.715 

120 
4854.65814.694 

Ö
LÜ

 S
AY

IS
I 

29 
685 
69 
6 

YA
RA

LI
 S

AY
IS

I 

632 

NO
KT

A 
SA

YI
SI

 

48 
9,294 266 
1.348 

148 
78911.422 

32 
13 

359 

Kaza kara noktası olarak tespit edilen kesimlerde, kaza nedenleri derinlemesine 
araştırılarak alınabilecek önlemler saptanmaktadır. Genelde uygulanan çözümler: köprülü kavşak 
yapımı, sinyalizasyon, bölünmüş yol yapımı, tırmanma şeridi yapımı, şerit genişlemesi, banket 
genişlemesi, oto korkuluk yapımı, sığınma cebi inşası, aydınlatma ve alt-üst geçit yapımıdır. 
Kaza kara noktalarının iki şekilde çözümü vardır. Biri basit ve ucuz çözümler ile trafik 
güvenliğini yükseltmektir, ikincisi ise ideal, ancak nispeten pahalı çözümdür. Mantıklı olan, kısa 
zamanda sonuç alabilmek için, hızlı bir taramayla basit ve ucuz çözümler ile önemli faydalar 
sağlayabilecek olanların tespiti ve hemen çözümlenmesidir. Edinilen tecrübeler, bazı basit 
çözümlerin trafik güvenliğini önemli ölçüde arttırdığını göstermiştir. 

Geçmiş yıllarda çözülen 75 kara noktanın öncesi ve sonrasına ait bir tablo aşağıda 
gösterilmiştir. 

Tablo 3 1 : önlem Alınan Kara Noktaların Öncesi-Sonrası 
DURUM 

ÖNLEM 
ALINMADAN 
ÖNCE 
ÖNLEM 
ALINDIKTAN 
SONRA 

TOPLAM 
KAZA 

3661 

674 

TOPLAM 
ÖLÜ 

268 

17 

TOPLAM 
YARALI 

2854 

365 

TOPLAM 
M.H.A.S. 
M000 $ 

5454 

855 

Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü 

Görüldüğü gibi, önlem alınan kara noktalarda kaza, ölü, yaralı ve maddi hasar 
miktarlarında çok büyük düşüşler meydana gelmiştir. 

c. Trafik İşaretleri 

Yatay, düşey ve ışıklı işaretlemeler, yol çevresinin genel özelliklerini, gerekli ikaz ve 
mesajları, yolu kullananlara aktaran sistemlerdir. Yol çizgileri yönlendirici, yol gösterici, eğitici 
ve disipline edici nitelikleri ile, trafiğin vazgeçilmez unsurlarından biridir. 2918 sayılı Yasanın 7. 
maddesi; işaretleme standartlarının tespiti ve kontrolü görevini Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 
vermiştir. Karayolları Genel Müdürlüğü'nce bir "işaretleme el kitabı" yayınlanmıştır. Bu kitabın, 
Avrupa ülkeleri ile birliktelik sağlamak amacıyla, 8.Kasım 1968 tarihli Viyana Hükümleri 
dikkate alınarak, güncelleştirmesine devam edilmektedir. Her kurum kendi sorumluluğundaki 
yol ağının yatay ve düşey işaretleme tesisi, bakımı ve onarımından sorumludur. 
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Yatay işaretlemeler, karayolu yüzeyine boya ve benzeri malzemeler veya butonlar ile 
yapılan çizgi, yazı, rakam ve sembollerden oluşmaktadır. Yatay işaretler sürücünün her an 
gözünün önünde olan etkili işaretlerdir. Bu nedenle kalıcı olmaları için en modem malzeme ve 
uygulama biçimlerinden yararlanılması gerekmektedir. 

Otoyollar, devlet ve il yollan üzerinde her yıl 42.000 km. yolun yatay işaretlemesi 
yapılmaktadır. Kalıcı yatay işaretleme (termo plastik, iki bileşenli, boya, buton vb.), bitümlü 
sıcak karışım kaplamalı (beton asfalt) yollarda kullanılabilmektedir. Otoyollarda da kalıcı yatay 
işaretlemeler kullanılmaktadır. Alman bilgilere göre, kalıcı yatay işaretlemenin ömrü, trafiğin 
yoğunluğuna göre 2-3 yıl arasında değişmektedir. Devlet ve il yollarının 5.752 km'si (devlet ve 
il yolu ağının %10'u) bitümlü sıcak karışım kaplamalı olduğundan, bu yollarda da olabildiğince 
kalıcı yatay işaretleme uygulanmaktadır. Devlet ve il yolu ağının önemli bir kısmı (%80'i) sathi 
kaplamadır. Sathi kaplama yol yüzeyine kalıcı yatay işaretleme, teknik nedenlerle mümkün 
olamamaktadır. Sathi kaplamalı yollar, soğuk yol çizgi boyası ile işaretlenmektedir. Bu tür 
işaretlemenin ömrü, yapılan gözlemlere göre, trafiğin yoğunluğuna bağlı olarak 3 ila 12 ay 
arasında değişmektedir. Bu nedenle de, özellikle kış ve ilkbahar aylarında şehirlerarası yollar 
çizgisiz kalmakta, bu durum ise trafik güvenliğini olumsuz etkilemektedir. 

Düşey işaretlemeler; yaklaşan tehlikeyi sürücülere ihbar eden, trafiği düzenleyen, yol ve 
çevresi hakkında bilgi veren, yola ait levha ve benzeri tesislerdir. Devlet ve il yolları üzerinde 
400.000 civarında standart levha ve 100.000 m2 bilgi levhası bulunmaktadır. Ancak, bu 
işaretlemenin yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir, özellikle köy yollarında bu tür 
işaretler yok denecek kadar azdır, işaret levhalarının çalınma ve kurşunlanma gibi nedenlerle, 
her yıl yaklaşık %30'unun yemlenmesi gerektiği belirtilmektedir. 

Işıklı trafik işaretleri (sinyalizasyon); değişik yönlerden kavşağa gelen her türlü trafiği, 
sıra ile keserek birbiri ardından akıtan, gerektiğinde kavşağa yaklaşan motorlu araç sürücülerini 
çeşitli durumlar için önceden uyaran, kavşak içinde her türlü hareketin düzenli ve güvenli 
olmasına yardımcı olan ışıklı işaret sistemidir. Bir diğer ifadeyle, ışıklı işaretler genel anlamda 
ulaşım akımlarının birbirini kestiği sahalarda, sahanın kullanım hakkım belirli bir düzen ve 
kurallar içinde değiştirerek ulaşımın güvenli gerçekleşmesine yardımcı olurlar, özellikle, şehiriçi 
kavşaklarda sinyalizasyon sistemi yetersizdir. Bu yüzden, yüzlerce polis kavşaklarda, trafiği 
yönlendirmek için görev yapmaktadır. Gelişmiş ülkelerde sinyalizasyon tesislerinin kurulma 
nedenlerinden biri de, trafik polisinden tasarruf etmektir. Ülkemizde, özellikle büyük 
kentlerimizde ise sinyalizasyon sistemi ile birlikte trafik polisleri görev yapmaktadır. Trafik 
polisleri sinyalizasyon işaretlerinin aksine trafiğin akışım düzenlemekte, bu durum ise sürücüler 
ve yayaların sinyalizasyona uyma alışkanlıklarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu 
olumsuzlukları gidermek için, herhangi bir nedenle sinyalize kavşakta görev yapması gereken 
polisin, sinyalizasyona uygun hareket etmeyecekse, sinyalizasyonu kumanda eden kontrol 
cihazına müdahale etmesi ve tüm yönleri san yanıp-sönen ışığa çevirmesi gerekmektedir. 

Anzalı sinyalizasyon tesislerine, özellikle kırmızı ışık arızalarına zamanında müdahale 
edilmemesi, trafik güvenliği açısından önemli sorunlar doğurmaktadır. Ülkemizin pek çok 
kentinde ve özellikle büyük kentlerimizde, trafiğin kesintisiz akışım sağlayan "yeşil dalga" 
sisteminin oluşturulmamış olduğu görülmektedir, özellikle büyük kentlerimizde olmak üzere, 
sinyalizasyonu merkezden yöneterek, trafiğin akışım daha düzenli hale getiren merkezi trafik 
kontrol ve yönetim sistemi, henüz kurulamamıştır. 

Şehiriçlerindeki işaretlemeler çoğunlukla ana arterlerle sınırlı kalmakta, ara ve yan 
sokaklar ile dış mahallerde işaretlemeler ya hiç yapılmamakta, ya da çok yetersiz olmaktadır. Bu 
durum ise sürücü ve yayaların trafik kurallarını hiçe sayması ve trafik alışkanlıklarım olumsuz 
yönde etkilemesine neden olmaktadır. 

Şehiriçi yollarda daha çok olmak üzere, yollardaki her türlü bakım, onanm, asfalt 
çalışması, kazı vb. çalışmalarda yeterince ve standartlara uygun işaretleme yapılmamaktadır. 

Oto korkuluk, alt yapı tesislerinde önemli bir güvenlik elemanıdır. Ülkemiz için ihtiyaç 
duyulan oto korkuluk miktan KarayoUan Genel Müdürlügü'nce saptanmıştır. Bugüne kadar 
ihtiyacın % 25'i (1.100 km.) karşılanabilmiştir. Pahalı bir yapı elemanı olan mevcut oto 
korkulukların %25'i, meydana gelen hasarlar nedeniyle her yıl yenilenmektedir. 

Oto korkuluk, yolun kenannda trafiğe iştirak etmeyen şahısların veya korumaya değer 
tesislerin, bölünmüş yollarda karşı yönden veya arkadan gelen araçların kontrol altına 
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alınamayan tehlikelere karşı korunması ile, yolu kullananların kendi yanlış davranışlarının ağır 
sonuçlarım (örneğin aracı yolun yanındaki tehlikeli engellere çarpmaya karşı koruma) önlemek 
gibi amaçlar için kullanılmaktadır. 

d. Otoparklar 

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; bir aracın ortalama işletme hızının 
40 km/saat olduğu ve yılda ortalama olarak 10.000 km. yol katettiği düşünülürse, bu aracın 
hareketli olduğu süre, 250 saat olacaktır. Senede 8.760 saatin 250 saatini hareketli geçiren araç, 
8.510 saat gibi çok önemli bir süre hareketsiz kalmaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere, 
otopark trafik güvenliği açısından gözardı edilemeyecek, çok önemli bir altyapı tesisidir. 

Gelişmiş ülkelerde, özellikle trafiğin yoğun olduğu şehir merkezlerinde park ihtiyacı 
hesaplamaları yapılarak, ihtiyaç doğrultusunda park yerleri yapımına önem verilmektedir. 
A.B.D'deki büyük şehirlerde pik (en yoğun) saatlerde tüm şehirdeki araçların %12'sinin 
merkezde park edeceği, küçük şehirlerde ise, araçların %18'inin merkezde park edeceği göz 
önüne alınmaktadır. Almanya ölçülerine göre ise; kentteki her 5-8 otomobile karşı, kent 
merkezinde 1 otopark yeri düşünülmektedir. Şehir merkezine her gün giren araçların %7-9'u için 
bir otopark yeri hesaplanmaktadır. Ülkemizde, özellikle büyük kentlerin otopark açısından 
yetersizliği, yukarıdaki hesaplamaların ülkemiz kentlerine uygulanması ile ortaya çıkacaktır. 
örneğin istanbul il merkezinde yaklaşık bir milyon araç olmasına rağmen, 63.000 civarında 
otopark yeri mevcut olduğu belirtilmektedir. Oysaki, yukarıdaki hesaplamalara göre en az 
150.000 park yeri olması gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

3194 sayılı imar Kanunu'nun 37. ve 44. maddelerine dayanılarak çıkarılan Otopark 
Yönetmeliği'nin 7. maddesi, "yapılacak yapılara bu yönetmelikte belirtilen esaslara ve belediye 
meclislerince alınacak kararlara göre bina otopark yerleri ayrılmadıkça yapı ruhsatı, bu 
otoparklar inşa edilip hazır hale getirilmedikçe de yapı kullanma izni verilemez" hükmünü 
getirmesine rağmen, bu belediyelerin buna uymadıkları bilinen bir gerçektir. Aynı Yönetmeliğin 
4/f maddesinde ise, "meskun alanlar, kentsel sit alanları, üzerinde korunacak yapı bulunan 
parseller, arazinin jeolojik ve topoğrafik yapısı, imar planındaki konumu ve benzeri nedenlerle, 
otopark ihtiyacının parselinde karşılanması mümkün olmayan durumlara ilişkin ilkeler belediye 
meclisi kararıyla belirlenir. Münferit talepler bu ilkelere göre değerlendirilir. Parselinde otopark 
ihtiyacı karşılanamayan durumlarda, belediyesince yönetmelik hükümlerine göre belirlenecek 
otopark bedeli alınır" hükmü yer almaktadır. Ancak uygulamada belediyelerin bu hükümlere 
uymadıkları ve hem park yeri ayırmadığı halde, yapılara yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni 
verdikleri, hem de Yönetmeliğin 4/f maddesi gereğince aldıkları bedelleri otopark yapımında 
kullanmadıkları bilinen bir gerçektir. Ayrıca, alınan bedeller de otopark yapımı için yeterli 
değildir. 

Gelişmekte olan ülkemizde, nüfus ve araç sayısı hızla artmaktadır. Diğer yandan, kentlere 
göç olgusu, altyapısız yeni yerleşim yerlerinin açılmasına yol açmaktadır. Buna paralel olarak 
ihtiyacı karşılayacak düzeyde otopark yapılmaması, kentiçi yollarımızın araba park yeri haline 
dönüşmesine neden olmaktadır. Yaya yoluna park eden araçlar yüzünden yayalarımız, araç yolu 
üzerinde yürümek zorunda bırakılmaktadır. Zaten yetersiz olan yollarımızm birer şeridinin park 
haline getirilmesi sonucunda, trafik sıkışmakta ve park eden araçlardan dolayı şerit değiştirmeler 
trafik kazalanna neden olmaktadır. Diğer taraftan yetersiz otopark sebebiyle, ihtiyacm 
belediyeler yerine diğer başka kişilerce karşılanması sonucunda, kamuya ait boş alanlar 
"değnekçi" tabir edilen kimselerce işgal edilerek park yerleri haline getirilmekte ve bundan 
önemli rantlar sağlanmaktadır. Kural dışı bu yapılanma, kamu düzenini ciddi şekilde 
bozmaktadır. 
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e. Yol Altyapısının Kazalara Etkisi 

Son beş yılda trafik kazalarına neden olan yol kusurları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 32 : Son 5 Yılda Trafik Kazalarına Neden Olan Yol Kusurları 

YOL KUSURLARI 
İşaretleme 
Eksikliği 
Yolda Münferit 
Çukur 
YoLSath.Gevşek 
Malzeme 
Yol Üzerinde 
Görüş Engel. 
Yol Çökmesi 
Tehlikeli Eğim 
Düşük Banket 
Köprü Çökmesi 
Diğer 
Toplam 

1996 
117 

109 

46 

38 

178 
-
25 
58 
-571 

1997 
9 

5 

2 

5 

4 
2 
1 
4 
. 
32 

1998 
7 

9 

3 

1 

8 
2 
0 
1 
-
31 

1999 
163 

146 

92 

48 

44 
19 
17 
0 
-

2000 
-

314 

143 

-

-
-
69 
41 
246 

529 1813 
Kaynak: Emniyet Genel müdürlüğü 
Not: 2000 yılı bilgileri ilk altı aya aittir. 

"Trafik Kazası Tespit Tutanağı" düzenleyen trafik polislerinin mühendislik bilgilerinin 
doğal olarak yetersiz oluşu, polislerin yol kusurlarını tam olarak tespit edememelerine ve 
dolayısıyla da kazaya neden olan yol kusurlannm istatistiklerde çok düşük oranlarda yer 
almasına yol açmaktadır. Oysa bu oranların çok daha yüksek olduğu tahminden öte bilinen bir 
gerçektir. Dünyada trafik kazalarında yol payının en düşük olduğu kabul edilen İngiltere'de bile, 
yolların kazalardaki payı % 2rdir. Diğer taraftan ülkemiz istatistiklerinde kazaya etki eden 
faktörler tek başına ele alınarak (tekli faktör) değerlendirilmekte, faktörlerin birlikte kazaya 
sebep olmaları durumu değerlendirilmemektedir. 

Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, gelişmiş ülke istatistiklerinde, trafik kazalarına etkili 
faktörler tekli, ikili, üçlü faktörler şeklinde değerlendirilmektedir, örnekte yalnız başına yol % 
2.5 oranında kusurlu görülürken, araç ve insan faktörleri ile birlikte % 28 oranında etkili 
olmaktadır. 
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KAZAYA ETKt EDEN FAKTÖRLER 
însan Faktörleri (% 95) 

(Tek başına ve diğer faktörlerle beraber) 

Araç 

Yol Çevre Faktörü (% 28) A r a ? Faktörü (% 8) 
(Tek başına ve diğer faktörlerle beraber) ( T e k b a § ı n a v e d i İ e r aktörlerle beraber) 

* Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Trafik Güvenliği" 
Hakkında Derlemeler ve Trafik Kültürü" adlı Kitabın 74.Sayfasından alınmıştır. 
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Tasarımı ve düzenlemesi hatalı kavşaklar, tasarım ve standart dışı uygulamalar: 
Görüş uzaklığının kısıtlı olduğu yarma içi, düşey kurb (tepe), yatay kurb (viraj) içinde 

inşa edilen hemzemin kavşaklar kazalara neden olmaktadır. Gereğinden fazla genişletilmiş bir 
yolun işaretsiz ve geçiş bölgesi olmaksızın daralması, kaplama türünün değişmesi, yeni yapılmış 
ancak tamamlanmadan trafiğe açılmış yol, bakım-onanm ve kazı çalışması ve sığınma şeridi 
bulunmayan ayrılma ve dönüşler, bölünmüş yollarda projesinde belirtilen mesafeden daha sık 
aralıklarla açılan refüjler, küçük yan çaplı, yatay ve düşey kurblar, dar ve düşük banketler, 
tehlikeli yatay eğimler (dever hatası) kazalara neden olmaktadır. 

Tırmanma şeritsiz yüksek çıkış eğimli yerler: 
Bu kesimler; özellikle önlerinde yavaş seyreden ağır taşıtları geçmeye çalışan araçların 

kazalara neden olduğu yerlerdir. 

Eksik trafik işaretlemeleri: 
Ülkemiz yollarındaki işaretleme eksiklikleri, karayolu üzerinde bulunmayan eksen, şerit 

ve yol kenarı çizgileri kazalara neden olmaktadır. 

Yönetmeliklere uygun olmayan yol kenarı tesisleri: 
Karayolu üzerinde bulunan yol kenarı tesisleri, çoğunlukla görüş mesafesinin kısıtlı 

olduğu yerlerde ve kavşaklara yalan inşa edilmeleri nedeniyle, önemli kaza kara noktalarım 
oluşturmaktadır. 

Yerleşim yerlerinden geçiş: 
Yerleşim yerlerinden geçen transit trafiğin kullanıldığı yollar üzerinde, özellikle yerleşim 

yerlerinin giriş ve çıkışlarında çok sayıda kaza meydana gelmektedir. Bunun nedeni, bu 
kesimlerde yol boyunca düzensiz bir yapılaşma olması ve yolların gereksiz yere genişletilmesi 
ve ana yollarla bağlantılı toplayıcı yolların olmayışıdır. 

Şehirdışı olarak planlanan çevre yolları, imar planının olmayışı veya uygulanmayışı 
nedeniyle düzensiz yapılaşmanın hücumuna uğramakta, her noktada yapılan giriş ve çıkışlar 
sonucunda bu yollar şehiriçi yol konumuna gelmekte ve sonuçta kazaya nedeni olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Plansız Kentleşme: 
Ülkemizdeki hızlı gelişmeye paralel olarak yaşanan köyden-kente göç sonucunda, 

kentlerde plansız yerleşim alanları oluşmuştur, özellikle büyük kentlerde zaten yetersiz olan 
şehirçi ulaşım, yeni ulaşım taleplerini karşılamaktan iyice uzaklaşmıştır. Mevcut şehiriçi trafik 
yoğunluğu yanında, toplu taşıma sistemlerinin yıpranması ve maliyetlerin fazla olması. 
nedeniyle, toplu taşıma sistemlerinin hizmet kalitesi giderek düşmüştür. Bunun doğal sonucu 
olarak, şehiriçi ulaşımında otomobilin ağırlığı artmıştır. Bu artışa paralel olarak yolların 
genişletilip geliştirilememesi ise şehiriçi trafiği içinden çıkılmaz bir sorun haline getirmiştir. 

Büyük kentlerimizdeki ulaşım taleplerinin yol kapasitelerinin üzerinde kalması sonucu,. 
yollarda tıkanıklıklar meydana gelmektedir. Kapasite yetersizliği yanında, yol güvenliğindeki 
azalmalar da, trafik kazalarında artışlara yol açmaktadır. 

Yol sathında meydana gelen bozulmalar: 
Özellikle ağır yük taşımaları sırasında, bitümlü sıcak karışım yollarda meydana gelen 

tekerlek izleri direksiyon hakimiyetini ortadan kaldırmaktadır. Yağışlı mevsimlerde bu izlere su 
dolması ve bu suların kış mevsiminde donması, sathi kaplamalı yollarda ortaya çıkan çukurlar, 
bu çukurlardan kaçmak isteyen sürücülerin karşı şeride tecavüzü, kazalara neden olmaktadır. 

Bakım Onarım, kazı çalışmaları ve kar mücadelesinden doğan olumsuzluklar: 
Bakım, onarım ve kazı çalışmaları sırasında yol kenarına çekilen ve standartlara uygun 

olarak işaretlenmeden bırakılan malzemeler, yüksek, alçak veya kapaklan bulunmayan rogarlarj 
yeterli yüzey pürüzlülüğüne sahip olmayan eğimli yollar, sık rastlanan kaza sebepleridir. Aynca 
kış mevsiminde önceden önlem almmayışı yüzünden, yolun tamamen veya kısmen buzla 
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kaplanması ve bu kesimlerin sürücüler tarafından fark edilmemesi büyük kazalara neden 
olmaktadır. Kar mücadelesi esnasında kullanılan iri taneli agrega (kırma taş malzeme) veya 
malzeme içerisinde bulunan kil, çamur vb. malzeme, araçların kaymasına neden olmaktadır. 
Yolun geometrik yapısı da trafik kazalarım etkilemektedir. Ayrıca, hava koşullarına bağlı olarak 
yol yüzeyi ile aracın lastikleri arasındaki sürtünme katsayısı azalmakta, bu koşullan dikkate 
almayan sürücüler kazalara neden olmaktadır. 

Yolun geometrik özelliklerine göre trafik kazaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 33 : Yolun Geometrik Özelliğine Göre Trafik Kazaları Sayısı (1995-2000) 

1 YOLUN ÖZELLİĞİ 
DÜZ YOL 
ÜÇLÜ KAVŞAK 
DÖRTLÜ KAVŞAK 
DİĞER KAVŞAK 
HAFİF VİRAJ 
SERTVÎRAJ 
KÖPRÜ ÜSTÜ 
DAR YOL 
BAĞLANTI YOLU 
TEPE ÜSTÜ 
SERVİS YOLU 
TÜNEL İÇİ 
YOL İNŞAAT BÖLGESİ 
YAYA GEÇİDİ 
OKUL GEÇİDİ 
KONTROLLÜ 
DEMİRYOLU GEÇİDİ 
ALT-ÜST GEÇİT 
GEÇİŞ YOLU 
MENFEZ ÜSTÜ 
KASİS 
KONTROLSÜZ 
DEMİRYOLU GEÇİDİ 
DAR KÖPRÜ 
DİĞER 
BELLİ DEĞİL 
TOPLAM 

1995 
154.054 
36.025 
45.821 
9.355 

12.161 
6.229 
2.919 
5.475 

-
723 
192 
151 
204 
236 
56 

157 

88 
54 
70 
34 

158 

33 
4.107 
1.361 

279.663 

1996 
190.328 
47.045 
42.001 
27.799 
20.404 
4.402 
4.198 
3.082 
1.173 
1.451 

360 
299 
369 
272 
118 
219 

244 
130 
167 
257 
242 

81 
-
-

344.641 

1997 
214.254 

50.957 
44.915 
36.326 
23.029 
4.856 
4.600 
2.929 
1.475 
1.420 

402 
303 
393 
239 
112 
247 

237 
147 
176 
210 
248 

58 
-
-

387.533 

1998 
242.704 

57.914 
50.500 
44.888 
24.907 
5.159 
4.891 
2.642 
1.523 
1.609 

526 
323 
493 
288 
240 
265 

253 
224 
216 
246 
257 

76 
-
-

440.149 

1999 
238.712 

56.343 
52.766 
46.728 
24.956 
5.505 
4.707 
2.370 
1.699 
1.305 

503 
355 
350 
323 
310 
271 

254 
232 
205 
196 
196 

52 
-

3.355 
441.693 

Yukarıda ayrıntılarıyla üzerinde durulan yol kusurlarının neden olduğu kazalann yanı 
sıra, tablodan da anlaşılacağı üzere, trafik kazalan genellikle düz yollarda ve kavşaklarda 
meydana gelmektedir, özellikle kazalann düz yollarda fazla olması çok çarpıcıdır. Sürücülerin 
düz yollarda daha dikkatsiz davranması ve daha fazla risk alarak, başta aşın hız olmak üzere, 
kural ihlalleri yapması sonucunda kazalar meydana gelmektedir. 

ÖNERİLER: 
f- Kentlerimizde halen uygulanmakta olan "nokta ve koridor fiyatlandırma" 

sistemi yerine, toplu taşım sistemlerinin öncelikli kullanımına ayrılan şeritler 
dışındaki geçişlerin (örn. Boğaz Köprüleri) bireysel ulaşımı tercih edenlere çok 
daha yüksek bedellerle kullandırılması düşünülmeli ve "değer fiyatlandırma" 
sistemine geçilmelidir. 
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2- Ulaşım talebi değişmez bir veri olarak alınıp, tüm kaynakların bu talebin 
karşılanması için sınırsızca harcanması yerine, "yolculuk talep yönetimi" ile var 
olan kaynakların daha akılcı kullanımı sağlanmalıdır. 

3- Bazı sorunlu ulaşım koridorları üzerindeki alanlarda yeni konut 
gelişmesine izin verilmemeli veya nüfus yoğunluğu düşük tutulmalıdır. Ayrıca 
kent merkezinde yeni işyeri gelişmesi önlenmeli veya sayısının sınırlı tutulması 
gibi planlama kararları ile belirli ulaşım koridorları üzerindeki yolculuk talebini 
azaltıcı önlemler alınmalıdır. 

4- Bilgilendirme işaretleriyle, az bilinen alternatif koridorların daha verimli 
kullanımları sağlanarak, yoğun caddelerdeki trafiğin kısmen de olsa bu yollara 
aktarılması sağlanmalıdır. 

5- Belirlenecek büyük kentlerimizde, farklı kamu kuruluşlarının çalışma 
saatleri kaydırılarak, trafik yoğunluğunun daha geniş bir zaman dilimine yayılması 
uygulamasına başlanmalıdır. 

6- Kent merkezine yönelen bazı yolların, gün boyu veya belirli saatlerde 
özel araç trafiğine kapatılması veya kent merkezinde araç trafiğine kapalı alanlar 
oluşturulması ya da kapalı alanlara giren araçların ücretlendirilmesi sistemi 
oluşturulmalıdır. 

7- Paralı alanlar veya yollarda, içinde belirli sayıdan fazla yolcu bulunan 
otomobiller için ücret alınmaması veya düşük ücret tahsil edilmesi yoluyla araç 
paylaşımı özendirilmelidir. 

8- "Başlangıç-Son" etütleri, ulaşımın ve alt yapının planlanması için 
önemlidir. Belirli zamanlarda ve kesimlerde yapılan bu etütlerin Türkiye genelinde 
ve sürekli yapılması sağlanmalıdır. 

9- Artan taşıt trafiğine paralel olarak, özellikle şehlriçi yolların fiziki ve 
geometrik standartları yükseltilmelidir. 

10- Trafik kazalarının yoğun olarak meydana geldiği şehiriçlerinde ve il 
yollarında kaza kara noktaları analizi ve devam etmekte olan iyileştirme 
çalışmaları yoğunlaştırmalıdır. 

11- Üzerinde 342 adet kaza kara noktası bulunan ve halen yapımı devam 
eden 21.000 km. devlet yolu, bütçeden kaynak sağlanarak biran önce bitirilmelidir. 

12- Belediyelerin sorumluluğunda olan yol ağı uzunluğunun tespiti için 
çalışma başlatılmalıdır. 

13- Trafik işaretlemelerine özel önem verilerek eksiklikler giderilmeli, düşey 
işaretlemelerde trafiğin yoğunluğuna bağlı olarak standart yükseltilmeli, şehlriçi 
ve köy yollarındaki yetersiz düşey işaretlemeler bir an önce tamamlanmalıdır. 320 
bin km. yol ağına sahip olan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde de, trafik 
güvenliği ile ilgili bir birim kurulmalıdır. 

14- Yatay işaretlemeler (yol çizgileri) yolun dili ve trafiği disipline eden en 
önemli işaretleme tedbiridir. Değişik nedenlerle yolun yapımından ve bakımından 
sorumlu kurumların yol çizgilerine gerekli önemi vermemesi sonucu çizgisiz 
kalan yollar, sürücülerin şerit kullanma yerine yolun tamamını kullanmalarına 
neden olmaktadır. Karayolları Trafik Kanunu'nun 15'incl maddesi hükmünün de 
gereği olan, yatay İşaretlemelerde, kalıcı işaretleme malzemeleri kullanılarak 
işaretslz yol bırakılmamalı ve İşaretlemede süreklilik sağlanmalıdır. Bu amaçla, 
uygulama, trafiğin alt yapısından sorumlu kurum ve kuruluşların iş ve işlemlerini 
denetleyen mercilerce titizlikle takip edilerek denetlenmen ve Karayolları Trafik 
Yönetmeliği'nde yatay işaretlemelerin daha ayrıntılı bir şekilde düzenlenmesi 
sağlanmalıdır. 

15- Şehiriçlerinde çizgisiz yol kalmaması İçin 2001 yılında yol çizgisi 
yapmaya özel önem verilerek, bu amaçla belediyeler, sivil toplum örgütleri ve 
basının da katılacağı kampanyalar başlatılmalıdır. 

16-Akıllı yollar (İT) sisteminin bir parçası olarak; otoyol ve boğaz 
köprülerindeki paralı geçiş sistemleri otomatik hale getirilerek insan unsuru 
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devreden çıkarılmalıdır. Sürücülerin Otomatik Geçiş Sistemini yaygın olarak 
kullanabilmesi için bürokratik işlemler azaltılmalıdır. Hava, yol ve trafik şartlarını 
algılayarak bir merkezde birleştirip değerlendlrebilen ve değişebilir işaretler 
şeklinde sürücülere anında yansıtan işaretleme sistemleri (Bolu dağı örneği) ülke 
çapında yaygınlaştırılmalıdır. Bu sistemlerin ürettiği bilgiler aynı zamanda uydu 
aracılığı ile belirli bir merkezde arşivlenmeli ve ileride (teknik, adli vb. amaçlar 
için) değerlendirilmesi sağlanmalıdır. Ülke geneline yaygınlaştırılmasında teknik 
bir engel bulunmayan ancak pahalı olan bu sistemlerin ilk tesis masraflarının 
karşılanması yönünde ilgili kuruluşlara kaynak aktan/malıdır. Özellikle kar ve buz 
mücadelesinde ön ihbar sistemlerinden yararlanılmalı, elde edilen bilgiler 
değerlendirilip ileride yararlanılmak üzere kayıtlara geçirilmelidir. 

17-Geleceğin yeni teknolojilerinden sayılan araçlara bilgisayar monte 
edilerek, otoyollar boyunca yerleştirilen dedektörler vasıtasıyla, taşıttaki 
bilgisayar kumanda edilebilmekte ve bilgisayar taşıtı otomatik olarak 
kullanabilmektedir. Bu sayede araçlar birbirini kısa aralıklarla İzleyebilecek ve 
yol kullanım kapasitesi artacaktır. Ayrıca yoldaki hız sınırlarına bağlı olarak, seyir 
hızının ayarlanması suretiyle kazalar önlenebilecektir. İleri ülkelerde prototipleri 
yapılan araçlara yönelik bu gelişmeler yakından takip edilerek, ülkemizde 
uygulanabilirlikleri araştırılmalı ve öncelikle otobüs-kamyon gibi ağır vasıtalar için 
gelecekte öngörülmelidir. 

18- İhtiyaç duyulan ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ncc tespit edilen 
yerlerde oto korkuluk yapımına hız verilmelidir. 

19- Sinyalizasyon tesislerinin arızalan acilen giderilmeli, arızalı 
sinyalizasyon sistemi bırakılmamalıdır. Sinyalize kavşaklarda trafik polisi 
görevlendirildiğinde, sinyalizasyonu kumanda eden kontrol cihazı kullanılarak, 
tüm yönlere sarı yanıp-sönen ışığa çevrilmesi uygulamasına gidilmelidir. 

20- Büyük kentlerimizden başlamak üzere, merkezi trafik kontrol ve yönetim 
sistemi kurularak, trafiğin tek merkezden yönetimine gidilmeli ve trafiğin 
kesintisiz akışını sağlayan "yeşil dalga" uygulaması başlatılmalıdır. 

21- 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak çıkarılan Otopark Yönetmeliği 
hükümlerine uyulmadığı, bu nedenle "Otoparlt Kanunu" çıkarılarak her türlü 
binada ve özellikle insanlann topluca gidecekleri, hipermarketler, spor salonları, 
toplantı salonları, pazar yerleri gibi yerlerin yeterli parti yeri bulundurması 
zorunluluğu getirilmelidir. Park yeri bulunmayan inşaatlara, inşaat ruhsatı ve yapı 
kullanma izni kesinlikle verilmemelidir. Belediyelerin denetiminde bu konuya özel 
önem verilerek aksi uygulamalar cezalandırılmalıdır. 

22- Kent Merkezlerinin yakınlarında, kapalı ve çok katlı otopark yerleri 
yapılmasına özel önem verilmelidir. 

23- Raylı sistemlerin duraklarının bulunduğu yerlere, otopark alanları 
yapılmalıdır. 

24- Trafikte "feodal adacıklar" oluşturan, "değnekçi" tabir edilen ve kamu 
arazilerini ve yollan otopark haline getiren kişilerle etkin mücadele edilerek, park 
yerleri disiplin altına alınıp, resmi kurumlar eliyle işletilmeli veya işlettirilmelldlr. 

25- Zorunlu hallerde, uygun alanlarda ve zamanlarda yol kenarlarında park 
yapmayı sağlamak üzere "parkmetre" uygulaması başlatılmalıdır. 

26- Özellikle kent merkezlerindeki park ücretleri yüksek tutularak, araçlarla 
kent merkezine gelinmesi caydırılman, özel araç sahiplerinin iş yerlerine toplu 
taşım araçlarıyla gelmesi özendirilmelidir. 

27- Özellikle üç büyük kentimizden başlanmak üzere, uygun bir süre geçiş 
döneminden sonra, park yeri göstermeyen araçların tescili yapılmamalı, daha 
sonraki aşamada ise park yeri olmayan alıcılara araç satılmamalı ve bu yönde 
yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

28 -Yolculuk talebi ve arzı yaklaşımlarının en önemli hayati unsuru olarak 
bir Park Yönetimi Planı yapılmalıdır. 
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zu-Park ücretleri hem merkeze yaklaştıkça, hem de süre uzadıkça 
artmalıdır. 

30-Merkeze yakın otoparklar daha çok kısa süreli parklar için kullanılmalı 
fakat, bu daha çok aracın merkeze girmesini teşvik edecek şekilde olmamalıdır. 

31-Park işletmeciliği mümkün olduğunca ticari hale getirilmelidir. Kapasite 
sağlanması, işletme, ücret toplama ve denetim bu kapsamda değerlendirilmelidir. 

32-Park uygulamaları, para cezası, araç çekme ve kilitleme gibi 
yöntemlerden yararlanılarak, ticari ve yan ticari kişilerin de yardımı ile polis ve 
belediye zabıtası arasında sağlanacak işbirliği ile sıkı bir şekilde denetlenmelidir. 

33-Merkezi caddelerde gereksiz araç kullanımını ortadan kaldırmak için, 
yerleri, kapasiteleri ve kullanım bilgilerini içeren otopark olanaktan, uygun 
İşaretlemelerle sürücülere bildirilmelidir. Otopark düzenlemeleri özel ilanlar ve 
kampanyalarla kamuoyuna duyurulmalıdır. 

34-Merkezlerde, yayaların kullanımına ayrılmış sokak ve alanlara kural dışı 
park eden araçları azaltmak üzere özel bir uygulama kampanyası sağlanmalıdır. 

35-Otopark planlaması, işletimi, yönetimi ve uygulaması konularında yerel 
yönetimlerin örgütsel yapısı ve personeli güçlendirilmelidir. 

36-Bölgodeki ticari ve kamu kurumlarının ve konutlarda yaşayanların da 
temsil edildiği özel komisyonlar kurularak, park yönetimi ve işletimine halkın 
katılımı sağlanmalıdır. 

Merkezlerdeki resmi kurumların park ihtiyacı için özel düzenlemelerin 
geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Resmi araçlar İçin yoldışı bekleme alanlan ve 
otoparklar gerekmekte olup, resmi araç sürücülerinin de otoparklar açısından 
özel araç sahipleri için konmuş kurallara uyması sağlanmalıdır. 

37-Ayrıntılı bir park etüdü ve park yönetimi planı hazırlanmalı ve 
uygulanmalıdır. Bu İlk aşamadaki kurallar başarılı bir şekilde yürütüldüğünde 
artan kısıtlamalar ve talep üzerinde kontrol ile sürekli yenilenen bir plan olmalıdır. 
Bu planın anahtar unsurlan : 

- kısa ve uzun vadeli stratejilerinin belirlenmesi 
- park bölgelerinin ve her bölgede uygulanacak olan kurallann ayrıntılı 

olarak belirlenmesi 
- Yolüstü otoparklann ayrıntılı tasanmı 
- Planın yürütülmesi . için ihtiyaç duyulan yeni park kapasitesi 

yaratılmasında katlı otopark binası veya hemzemin park alanlan park
metreler, çekici araçlar için yatırımların belirlenmesi 

- Planın başarısı için gerekli örgütsel, idari ve yasal değişikliklerin 
yapılması şeklinde sıralanabilir. 

38- Büyükşehirlerde ulaşım Anaplanlan yapılarak kentiçi ulaşımın toplu 
taşım ağırlıklı olması sağlanmalıdır. 

39- Kırsal alan kalkınma planlan uygulanarak, kentlere göç azaltılmalı ve 
kentlerin plansız gelişmesi önlenmelidir. 

40- Alt yapı çalışmalan yapan kurumlann ortak mekanlarda yapacakları 
çalışmalarda koordine sağlanmalı, sık sık yapılan kazı çalışmalan gibi trafik 
güvenliğine zarar veren durumlardan kaçınılmalıdır. 

41- Hedeflenen bölünmüş yol uzunluğuna ulaşılması İçin gerekli kaynak 
aktarılmalıdır. 

42- Karayolu alt yapısı ile İlgili olarak özellikle kara noktalar başta olmak 
üzere, çözüm önerileri geliştirilmeli ve uygulamaya başlanmalıdır. Bu çözümler 
İçin sorumlu kurum; kısa ve uzun vadeli programlar yaparak elindeki olanaklara 
göre en ucuz, en az yatırım gerektiren çözümlere öncelik tanımalı, daha ideal ve 
çok yatırım gerektiren çözümler uzun vadeli planlar kapsamına alınmalı ve hiçbir 
biçimde kaza kara noktası bırakılmamalıdır. 

43- Karayolu alt yapısının tasarım, yapım ve bakımında görevli teknik 
personelin trafik mühendisliği konusunda da eğitilmesi sağlanmalıdır. Alt yapı 
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projeleri uygulamaya geçilmeden önce trafik güvenliği açısından denetlenmelidir. 
Bu denetimden geçmeyen projeler uygulanmamalıdır. 

44- Yeni karayolu ağının yapımına, güvenli, ekonomik, teknik ve mali 
yönden yapılabilirlik etütlerinin uygun çıkması halinde karar verilmelidir. 

45- Karayolu üzerindeki bakım ve işletme donanımları en yüksek seviyede 
olmalı, gelişmiş otomatik sistemlerden, bakım ve kış hizmetlerinde 
yararlanılmalıdır. 

46- Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarındaki derinlemesine kaza etütleri, 
trafik polisinin yanında yol mühendisliği bilgisine sahip uzman kişilerin de 
bulunmasını gerektirmektedir. Trafik Kazası Tespit Tutanaklarının da trafik polisi 
ile birlikte bu uzman kişilerce tanzim edilmesi yönünde düzenleme yapılmalıdır. 
Böylece özellikle yol kusurlarının istatistiklere daha sağlıklı geçmesi sağlanmış 
olacaktır. 

47- Karayolu Genel Müdüriüğü'nün elinde, bugünkü bütçe kaynaklarıyla 
makul sürelerde bitirilmeyecek kadar, halen yapımı devam eden pek çok proje 
vardır. Trafik güvenliği göz önüne alınarak bu projelerin öncelik sıralaması 
yapılmalı, daha önemli projelere ağırlık verilerek mevcut kaynaklarla biran önce 
bitirilmelerine çalışılmalıdır. Politik tercihler yerine ülke ihtiyaçları gözönüne 
alınmalı, aciliyeti olmayan yapım çalışmalarına, acil yapım çalışmaları bitirilene 
kadar ara verilmelidir. 

48- özellikle sathi kaplama asfalt çalışmalarında, serbest agrega (mıcır) 
kalmayacak şekilde teknolojik değişikliğe gidilmeli, serbest agregayı en aza 
indiren makineler kullanılmalıdır. 

49- Yol kenarlarında trafik işaret levhaları dışında, sürücülerin dikkatini 
dağıtacak her türlü ilan, afiş, reklam vb.leri kaldırılarak, ilgili yönetmelikte bu 
yönde düzenleme yapılmalıdır. 

50- Karayolu kenarlarında satış yaparak yol güvenliğini tehlikeye atan 
satıcıların faaliyetlerinin önüne geçecek etkin önlemler alınmalıdır. Bu konuda 
yoldan sorumlu kurum yanında, ilgili zabıta da sorumlu tutulmalıdır. 

Z.Taşıt Unsuru 

Ülkemiz karayolları üzerinde seyreden taşıtlarla ilgili 1989-1998 yılları arasındaki 
durum, sayılan ve cinslerine göre aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo 34 : Ülkemizdeki Taşıt Sayılarının Yıllar İtibariyle Değişimi 

YIL 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

TOPLAM 
2659778 
2981222 
3307324 
3756137 
4380063 
4711206 
4985331 
5317565 
5810081 
6264084 

OTOMOBİL 
1434579 
1649879 
1864344 
2181388 
2619862 
2861640 
3058511 
3274156 
3570105 
3838288 

OTOBÜS 
58859 
63700 
68973 
75592 
84254 
87545 
90197 
94978 

1011896 
108361 

MİNİBÜS 
118026 
125399 
133632 
145312 
159900 
166424 
173051 
182694 
197057 
211495 

KAMYON 
241392 
257353 
280891 
287160 
305511 
313771 
321421 
333269 
353586 
371163 

KAMYONET 
248602 
263407 
273409 
308180 
354290 
374473 
397743 
442788 
529838 
626004 

MOTOSİKLET 
472853 
531941 
590488 
655374 
743320 
788786 
819922 
854150 
905121 
940935 

DİĞER 
85467 
89543 
95587 
103158 
112936 
118567 
124486 
135530 
152478 
167838 

Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü 
Not: Bu rakamların içinde zirai taşıtlar yoktur. 

Türkiye'deki zirai taşıtlar dışındaki motorlu araçların toplam sayısı 1989-1998 yıllarını 
kapsayan 10 yıllık dönem içinde 2.65 milyondan, 6.26 milyona yükselmiştir. 2000 yılı Eylül ayı 
itibariyle bu sayı 9.321.932'dir. Bu 10 yıl içinde % 300 civarmda bir artış gösteren motorlu taşıt 
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sayısı, sadece son iki yıl içinde yaklaşık % 50 civarında artmıştır. Bu artışın önümüzdeki yıllarda 
da sürmesi beklenmektedir. 

2000 yılı Haziran ayında tescil belgesi alan taşıtlar, Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, 
Bursa, îçel, istanbul, İzmir, Kocaeli, Konya ve Muğla illerinde yoğunlaşmıştır. Bu illerdeki taşıt 
sayışırım toplam içindeki payı % 69.1'dir. Otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyon gibi 
taşıtların, kullanım şekline göre % 95.2'si özel, % 4.6'sı ticari, % 0.2'si de resmi olarak 
kullanılmaktadır. 

Araç sayışırım artması, yollardaki trafik yoğunluğunu artırdığı için kaza riski de 
büyümektedir. Bu artış ayrıca araçlardan kaynaklanan kaza nedenlerini de çoğaltmaktadır. 

Taşıtların kazalara etkili olan nitelikleri; taşıma kapasitesi, taşınan eşyanın uygunluğu, 
yükleme miktarı ve şekli, rengi gibi fiziksel nitelikler ile fren ve ışık sistemleri, direksiyon, ön 
düzen, tekerlek, lastik v.b. teknik niteliklerdir. Sonradan ilave edilen dingillerde; eş çalıştığı 
dingil ile uyumlu olmaması, dingillere gelen yükün dengesiz olması gibi nedenlerden kırılmalar 
olmaktadır. 1999 yılı istatistiklerine göre, yük taşıyan üç dingilli araçların % 30'u, beş dingilli 
araçların ise % 33'ü istiap haddinin üzerinde yük taşımaktadır. Çoğu zaman eşya, niteliğine 
uygun araçla taşınmamakta, kasadan taşan tarzda kolay yuvarlanır, dengesiz, bağlanmamış bir 
şekilde taşınmaktadır. 

a. Araçlarda Aşırı Yükleme 

Otoyol, devlet ve il yolları üzerinde ağırlık denetimi görevi 2918 sayılı Trafik Kanunu ile 
Karayolları Genel Müdürlüğü'ne verilmiştir. Ancak sabit kantarların çeşitli nedenlerle 
kurulamayışı ve işletilemeyişi, seyyar kantarların da yetersiz oluşu nedeniyle, bu denetim yurt 
genelinde etkin bir şekilde yapılamamaktadır. Kanunla verilen "trafikten men etme" yetkisi 
çeşitli nedenlerle kullanılmamakta, ağır yük taşıyan araçlar yalmzca ceza kesilerek tekrar yola 
bırakılmakta, yapılan işlem ceza tahsilinden ileri geçmemektedir. 

Taşıtların istiap haddinden fazla yük taşımalarım önlemenin en uygun yolu, yükün 
kaynağında denetlenmesidir. 2918 sayılı Trafik Kanunu'nda yapılan son değişiklikle buna olanak 
sağlanmıştır. Ancak yükletenler ve taşıyanlar, çeşitli yollar bularak (çift irsaliye kesme, yasal 
olarak yüklenmiş yük üzerine ikinci yük alma, yükletene yazılacak cezanın taşıyandan peşin 
alınması v.b) yasayı delebilmektedir. 

Aşın yüklenmiş araçlarda ekonomik ömür'azalmakta, yakıt sarfiyatı ve diğer işletme 
giderleri artmaktadır. Yükteki % 10'luk bir fazlalık, yakıt sarfiyatında % 6'lık bir artışa neden 
olmaktadır. Enerji tasarrufunun gündeme geldiği ülkemizde, yalnızca bu bile ağırlık denetimine 
daha fazla önem verilmesini gerektirmektedir. 

Ağır yük denetimlerinin yeterli yapılamaması yüzünden, taşıyan ve taşıtanlar istiap 
haddinin üstünde yük taşımaya devam etmektedirler. 

Aşırı yüklü araçların özellikle eğimli yollarda hızlan, neredeyse yürüme hızına kadar 
düşmektedir. Arkadaki araçların sürücüleri sabırsızlanarak öndeki taşıtı geçmeye çalışmakta, bu 
da karşıdan gelen araçlarla çarpışmaya yol açmaktadır. Ayrıca, ağır yük taşıyan araçlar, yollan 
bozarak, ömrünü kısaltmaktadır. 8,2 ton standart dingil yükü ile, yirmi yıllık ömür öngörülerek 
projelendirilmiş bir yolun ömrü, üzerinden 13 ton dingil yükü ile taşıma yapıldığında, 2,6 yıla 
inmektedir. Görüldüğü gibi, istiap haddinin % 50 artması yolun ömrünü % 90'lara varan bir 
oranda azaltmaktadır. 

Bu nedenle yollarda ortaya çıkan çukurlar, bitümlü sıcak kanşım yollardaki tekerlek 
izleri, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesine neden olmakta, buralarda biriken suyun 
donması da trafik kazalarının nedeni olmaktadır. 

İstiap haddinden fazla yüklenmiş araçların sürücüler tarafından kontrolü zorlaşmaktadır. 
Bu nedenle, yoldan çıkma, devrilme şeklindeki kazalara sık sık rastlanmaktadır. Aynı şekilde bu 
araçlarda, fren patlaması, aks ve makas kınlması, lastik patlaması gibi anzalar meydana 
gelmekte ve sonucunda trafik kazalan meydana oluşmaktadır. 

Arızalanarak yol kenarına bırakılmış işaretlenmemiş kamyonlar, geceleri arkadan çarpma 
şeklindeki kazalara yol açmaktadır. 
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b. Araç Kusurları ve Trafik Kazaları 

Emniyet Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, ülkemizde meydana gelen trafik 
kazalarında araçların kusur oram % 0.45'tir. Halbuki gelişmiş ülkelerde araç kusur oranının %10 
civarında olduğu bilinmektedir. Ülkemizde araç kusuru oranının bu derece düşük olması, yol 
kusurlarında olduğu gibi, kaza tespit tutanağım tutan polislerin, teknik bilgi eksikliği nedeniyle, 
araçlardan doğan kusurları tespit edememelerinden kaynaklanmaktadır. Bu bakımdan bu oranın 
gerçekte çok daha yüksek olduğu kabul edilmektedir 

Trafik kazalarına neden olan araç kusurları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

Tablo 35 : Son 5 Yılda Trafik Kazalarına Neden Olan Araç Kusurları 

ARAÇ KUSURLARI 1996 1997 1998 1999 2000 
Lastik Patlaması 
Kusurlu Fren 
Kusurlu Tekerlek 
Aks Kırılması 
Kusurlu Rot 
Şaft Kırılması 
Kusurlu Kapı 
Kusurlu Direksiyon 
Diğer Işık Kusurları 
Kusurlu Farlar 
Kusurlu Makas 
Şanzıman-Vites Arızası 
Bozuk Klakson 
Kusurlu Cam Sileceği 
Diğer Kusurlar 
Toplam 

997 
776 
394 
158 
207 
169 
138 
30 

151 
114 
74 
33 

162 
22 

-
3.425 

1.029 
637 
253 
116 
118 
71 
69 
36 
73 
69 
37 
25 
52 
8 
-

2.593 1 

1.036 
535 
327 
108 
200 
154 
79 
29 
78 
78 
64 
42 
67 
6 
-

2.803 

• 1.006 
275 
163 
102 
89 
32 
21 
21 
20 
18 
18 
16 
7 
4 
-

1.792 1 

513 
162 

-
70 
55 
7 

19 
17 
14 
4 

14 
11 
0 
4 

81 
971 

Not: 2000 yılı bilgileri ilk altı aya aittir. 

Yukarıdaki tabloda da görüleceği gibi, en çok rastlanan kusurlar, lastik patlaması ve 
kusurlu frendir. Geceleri yol kenarmda duran sabit cisme veya bir kamyona arkadan çarpma 
biçiminde istatistiklere geçen pek çok kazanın nedeni, karşıdan gelen bir aracın bozuk farları 
olabilmektedir. Diş derinliği kalmamış, uzun süre kullanılmaktan ötürü sertleşen lastikler de, 
özellikle yağışlı havalarda taşıtların kaymasına yol açarak, trafik kazalarına neden olmaktadır. 

Ayrıca, bakım ve onarımları sahipleri ve işleticileri tarafından yeterince yapılmamış ve 
düzenli ve sistemli bir teknik muayeneden geçmemiş araçlar da çeşitli biçimlerde trafik 
güvenliğini tehlikeye düşürebilmektedir. 

c. Taşıt Güvenliğini Arttırıcı Donanım Ve Uygulamalar 
(1) İlave Teknik Donanımlar 

Otomotiv teknolojisindeki hızlı gelişmelere paralel olarak, taşıtlarda "Aktif Güvenlik 
Sistemleri"nin kullanımı yaygınlaşmaktadır. Kazaların oluşumunu mümkün olduğunca önlemeye 
yönelik olan bu donanımların başlıca fonksiyonlan; taşıtlarda kararlı hareket, emniyetli manevra* 
kabiliyeti ve emniyetli frenleme olarak sıralanabilir. 

Tekerlek kilitlenmesini önleyen ABS (Anti-Lock Breaking System), patinajı önleyen ve , 
optimum tutunmayı sağlayan ASR (Automotic Spin Requlation) veya TCS (Traction Control 
System) gibi sistemlerle çeşitli hız kesiciler (Retarders), kaygan ve ıslak yol şartannda etkili bir 
yavaşlama, ivmeleme ve durma sağlamaktadu-. însan dikkat ve refleksinin her zaman mükemmel 
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olamayacağı gözönünde bulundurulduğunda, söz konusu donanımların yaşamsal önemi daha iyi 
anlaşılabilir. 

Her türlü yol ve sürüş şartlarında, hareket halindeki bir taşıtın fren sistemi ve yardımcı 
güvenlik sistemlerinde aranan özellikler; aracın kararlı, düzgün hareketi (doğrusal harekette veya 
dönüş sırasında), direksiyon kontrolü, frenlemeden sonra kısa mesafede duruş, düşük tutunma 
şartlarında bile en yüksek hareket farkı, lastik tekerlek aşıntısının en aza indirilmesi olarak 
sıralanabilir. 

Taşıtın kaygan zeminlerde ivmelenmesi sırasında da kararlılığını muhafaza etmesi 
gerekir. Bu amaçla, ticari taşıtlarda kullanılan ABS sistemlerine, ilave bir donanım ve yazılımla 
çekiş veya patinaj kontrolü sağlayan ASR sistemi eklenmiştir. ABS/ASR birleştirilmiş sistemleri 
ile, değişik sürüş ve zemin şartlarında optimum, çekiş ve kararlılık sağlamak ve tekerlek 
aşınmasını en aza indirgemek mümkün olabilmektedir. Ayrıca bu sistem, patinaj halinde motor 
gücünü de kontrol edebilmektedir. Taşıtın aktif kontrolünü sağlayan bu sistemlerin maliyeti, taşıt 
fiyatının % 5-10'u kadardır. Taşıtlarda ABS kullammımn kazaları azaltma oram % 5 
dolayındadır. Bu oranlar bile, bu donanımların kullanılması için yeterli sebep olarak 
düşünülmelidir. 

Hava yastıklan; sürücülerin pasif güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirilmiş ve gün 
geçtikçe daha çok araca uygulanarak günümüzde neredeyse, araç donanımında standart olarak 
sunulur hale gelmiş bir güvenlik ekipmanıdır. Otomobillerde aktif güvenlik sistemleri kazayı 
olmadan önlemeyi amaçlarken, pasif güvenlik sistemleri (emniyet kemeri, çelik barlar, hava 
yastığı v.b.) kaza başladıktan sonra korunmayı amaçlar. Hava yasüklarımn tek basma 
koruyuculuğu % 10-20 civarındadır. Hava yastıklan önden çarpmalarda yolcu emniyetini büyük 
oranda arttırmaktadır. Hava yastığı, direksiyon simidi ve gösterge tablosu ile baş kısmının direkt 
temasım önleyerek, baş, yüz, boğaz bölümlerinin ciddi yaralanma riskini azaltır. 

Başlıca hava yastığı tipleri, sürücü ve ön yolcu hava yastıklan, yan hava yastıklan, baş 
hava yastıklan, yan cam hava yastıklan, emniyet kemeri hava yastıklan, ayak hava yastıklan, 
diz, ön koltuk arkasında yolcu için orta alan ve diz hava yastıkları ile kafalıklarda mini hava 
yastıklarıdır. 

(2) Gündüz Farların Yakılması 

Yapılan araştırmalar otomobillerin, gündüz farlann açık mtulması sonucu, karşı taraftan 
gelen sürücüler tarafından kolaylıkla fark edildiğini göstermektedir. Hatta bu uygulamanm kaza 
riskini % 50'ye varan oranlarda azaltılabileceği belirtilmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde 
yapılan araştırmalarda, gündüz farlann açık olarak seyredilmesi halinde bir yılda meydana gelen 
ölümlü kazalarda % 24.8, yaralanmayla sonuçlanan kazalarda % 20, toplam trafik kazalarında 
ise % 12 A azalma olacağı ortaya çıkmıştır. 

Farlar açık olduğunda, sürücü karşıdan gelen aracı kolaylıkla fark edebilmekte ve aynca 
karşı tarafın hızım daha rahat algılayabilmektedir. Bu durum özellikle sollamalar sırasında 
kendim göstermektedir. Aynca bu sayede bozuk ve ayarsız farlar daha gündüz iken belli olacak, 
gece tehlike yaratmadan onanlabilecektir. Dünyada gündüz farlar açık seyretme durumu, DRL 
(daylight running lights) sistemi olarak adlandırılmaktadır. Bu şekilde araç kullanmak bazı 
ülkelerde zorunludur. Kanada ve Danimarka'da araçlarda kontakt açıldığında, otomatik olarak 
farların yanmasını sağlayan DRL sistemi uygulanmaktadır. 

d. Taşıt Teknik Muayenesi 

Taşıtlar trafiğe elverişlilik yönünden belirli zamanlarda teknik denetimden geçirilirler. 
Ülkemizdeki taşıtların büyük çoğunluğu (zirai taşıtlar, kırsal alanda bulunan taşıtlar v.b.) 
denetimden geçmediği gibi, yapılan teknik denetimler de yetersizdir. Taşıtlann teknik 
denetimini yapma veya yaptırma görevi 2918 sayılı Trafik Kanunu ile Karayollan Genel 
Müdürlüğü'ne verilmiştir. Adı geçen kurum bu görevi cihazsız olarak yapmaktadır. Teknik 
denetim personeli, taşıt tekniği konusunda yeterli eğitim almamıştır. Dünyanın hemen hiçbir 
ülkesinde taşıt tekniğini ilgilendiren bu görev, yol yapım ve bakımından sorumlu bir kuruluşa 
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verilmemiştir. Bu yüzdendir ki, adı geçen kurum bu görevi yapmakta zorlanmakta ve etkin bir 
biçimde yerine getirememektedir. Bu güne kadar taşıt denetimlerini başka bir kuruluşa yaptırma 
yönünde Karayolları Genel Müdürlüğü'nce yapılan girişimlerin sonuçsuz kaldığı belirtilmiştir. 

Diğer taraftan, Karayolları Genel Müdürlüğü 1991 yılında Türk Standartları Enstitüsü'ne 
yetki vermiş ancak Enstitü bu yetkiyi 1997 yılında iade etmiştir. Şu anda Türk Standartları 
Enstitüsü, bu işi yapmaya talip yeniden olmuştur. Yetkilileriyle yapılan görüşmeler ve alınan 
yazılı bilgiler sonucunda, Enstitü araç teknik denetimini yapabileceğini bildirmiştir. Enstitü, 77 İl 
ve 4 ilçede teşkilatı olduğunu, ülkemizin 53 yerleşim merkezinde bu iş için tahsis edilmiş 
kullanıma hazır toplam 1.370.000 metre kare arsalarının bulunduğunu, testlerde ve denetimlerde 
kullanılacak cihazlarla ilgili olarak yurtdışındaki firmalarla görüşmeler yapılıp, protokoller 
imzalandığını belirtmiştir. 

Ülkemizde bir iki örnek dış'ında, modern araç-gereçlerle ve eğitilmiş personelle 
donatılmış teknik denetim istasyonu bulunmamaktadır. Bugünkü haliyle evrak kontrolü, gözle 
dışarıdan birkaç hususa bakılması (far, kaporta, lastik v.b.) şeklinde yapılan teknik denetim, 
yapanı da yaptıranı da tatmin etmemektedir. Bunun yamnda personelden ve ortamdan doğan, 
devleti ve çalışanları yıpratan, zan altında bırakan olumsuzluklar mevcuttur. Bunların sonucunda, 
eski ve yıpranmış taşıtlar trafikte bulunmaktadır. Taşıtların ciddi bir denetime tabi 
tutulmamasmdan dolayı, mevcut onarım atölyeleri de disipline edilememektedir. Çünkü yapılan 
tamiratlar sağlıklı bir testten geçmemekte, vasıfsız personel ve modern cihazlardan yoksun 
atölyeler, standart dışı yedek parça kullanarak onarılmış araçlarda bile trafik güvenliğini, 
tehlikeye düşüren ortamı yaratmaktadır. 

Oysaki, güvenilir bir taşıt teknik denetiminden geçen araçlarla, kazaları önlemenin 
yamnda, % 20'lere varan yakıt tasarrufu ve çevreye aülan zararlı emisyonlarda azalma 
sağlanabilir. 

Taşıt Araçları Teknik Normlarının Avrupa Birliğine Uyarlanması: 
Motorlu taşıt aracı, trafik güvenliği açısından uluslararası kurallarla belirlenmiş gerekli 

teknik yetenekte olmalıdır. Motorlu taşıt aracının yeterli teknik kapasite ve nitelikte üretimi 
yamnda, işletilmesi süresince bu özelliklerini koruması da önem taşımaktadır. Bunun sağlanması 
için, Üretim sürecindeki teknik düzenleme (tip onayı ve teknik mevzuat) ve kullanma sürecindeki 
teknik düzenleme (periyodik teknik muayene) uygulamalarına ihtiyaç vardır. 

Teknik mevzuat, bir motorlu araç veya araca ait aksam ve parçaların belirli yöntemlere 
göre test edilerek, denetimi ve bu testlerin sonuçlarına göre mevzuata uygunluğun belgelenmesi 
ile ilgili işlemleri kapsar. Araçlar bu "tip onayı" işleminden sonra seri üretime alınabilir. Tip 
onayı alınmamış aracm trafiğe tescili yapılamaz. Halen geçerli olan mevzuata göre, motorlu taşıt 
aracının üretimi ve karayolunda trafiğe çıkabilmesi için, imalat belgesi, imalat yeterlilik belgesi 
(Tip Onayı) ve karayolları uygunluk belgesi (Teknik Belge) gerekmektedir. İmalat belgesi, 
imalat Sanayi Yönetmeliği'ne göre düzenlenir ve bir tesisin (yatırımın) taşıt aracı üretimine 
elverişliliğini belirler, imalat yeterlilik belgesi, prototip aracm, ilgili teknik mevzuata göre 
üretildiğini belgeler. Her iki belge de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir. 
Karayolu uygunluk belgesi, imalat yeterlilik belgesine dayanılarak, Bakanlık tarafından verilen 
yetki çerçevesinde imalatçı tarafından düzenlenir. 

AB ve Türkiye gümrük alanları arasında sanayi mallarının serbest dolaşımını amaçlayan 
06 Mart 1995 tarih ve 2/95 sayılı Gümrük Birliği Kararı, gümrük tarifeleri ve eş etkili vergiler ile 
birlikte bu dolaşan sınırlayan teknik engellerin kaldırılmasını da öngörmektedir. Bu amaçla AB 
teknik mevzuatına uyum ile ilgili hükümler, Kararın 8 ila ll 'inci maddelerinde yer almıştır. 
Türkiye 5 yıl içinde AB teknik mevzuatına uyacak ve gerekli alt yapı ile kurumlaşmayı 
gerçekleştirecektir. Kararın ll'inci maddesi ise, özel olarak motorlu taşıt araçlarında teknik 
mevzuat uyumu ile ilgili hükümler taşımaktadır. Teknik mevzuat uyumu, yalnız ekonomik bir 
zorunluluk değil uluslararası bir yükümlülüktür. Uyum ile ilgili uygulama usul ve esaslarını 
belirleyen bir Yönetmelik, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır. (RG: 
11.01.1997/22874) Bu mevzuat ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı "Onay Kuruluşu" olarak 
belirlenmiştir. Yönetmelikle mevzuata ilişkin işlemleri yürütmek üzere konu ve ilgili sanayiden 
seçilen 7 üyeli "Motorlu Araçlar Teknik Komitesi (MARTEK)" kurulmuştur. 
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AB'ne üye devletlerde "Motorlu Araçlar ve Bunların Römorklarının Trafiğe Uygunluk 
Muayeneleri" ile ilgili minimum kurallar, uyumlaştırılarak, 29.12.1976 tarih ve 77/143 EEC 
sayılı AB Direktifi ile belirlenmiştir. Daha sonra bu direktif 17.02.1997 tarih ve96/96 EEC sayı 
ile yeniden düzenlenmiştir. 

AB Direktifi, araçların tiplerine göre muayene periyotlarım ve muayene yöntemlerini, 
minimum koşullar olarak belirlemektedir. Üye devletler bu minimum koşulları daha fazla 
genişletebilmektedir. Direktif üç veya daha fazla tekerlekli karayolu taşıtlarım kapsamaktadır. 
Muayene, doğrudan devlet veya devlet tarafından yetkilendirilen ve etkili bir şekilde denetlenen 
kuruluşlarca yapılmaktadır. Direktifte, bir üye ülkede, yetkili servislerin bu amaçla 
görevlendirilmesi halinde, buradaki muayenelerin tarafsızlığı ile yüksek kalitede olmasının ilgili 
devlet tarafından sağlanması hükmü yer almaktadır. 

Bu Direktife göre yapılan araç muayeneleri ve düzenlenen muayene belgeleri, üye ülkeler 
arasında karşılıklı olarak tanınmaktadır. Muayeneler için aşağıdaki süreler uygulanmaktadır. 

Taşıt Aracı tik Muayene Periyodik Muayene 
Ağır Araçlar 
. Sürücü hariç 8 kişiden çok 1 Yıl Yılda bir 
yolcu taşıyan 

. GVW>3.500 kg yük taşıtı 1 Yıl Yılda bir 

. Römork ve yan römork 1 Yıl Yılda bir 
Taksi ve Ambulans 

Hafif Araçlar 
. GVW<3.500 kg yük taşıtı 4 Yıl 2 Yılda bir 
. Sürücü hariç 8 kişiden az 4 Yıl 2 Yılda bir 

taşıyan 

Muayenelerde firen, kontrol, aydınlatma, dingiller ve tekerlekler, şasi ve egzos, emisyon 
ile gürültü düzeyi ve diğer teknik donanım incelenmektedir. Bazı AB ülkelerinde, otobüs ve 
kamyon gibi araçlarda muayene süreleri 2 ila 4 ay gibi kısa sürelerde yapılmaktadır ve eski 
araçlarda muayene aralığı daha kısadır. 

Taşıt araçlannm periyodik muayeneleri için uluslararası düzeyde de önemli gelişmeler 
bulunmaktadır. Aynen motorlu taşıt araçlannm tip onayı ile ilgili mevzuatta olduğu gibi, 
Birleşmiş Milletler/Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) bu konuda da uluslararası bir 
mevzuat için gerekli çalışmalan tamamlamıştır. Komisyon tarafından 12/14.11.1997 tarihinde 
Viyana'da yapılan Bölgesel Ulaştırma ve Çevre Konferansı'nda, AEK üyesi ülkeler arasında 
taşıt araçlarının periyodik muayenesi için bir antlaşma metni üzerinde karar verilmiştir. Motorlu 
taşıt araçlarında tip onayı kurallarını belirleyen AEK 1958 Cenevre Antlaşması paralelinde 
hazırlanan AEK 1997 Viyana Antlaşması, motorlu taşıt araçlannm belirli bir teknik mevzuata 
göre muayenesini ve bunun belgelendirilmesi ile ilgili kurallan kapsamaktadır. 

ÖNERİLER: 

1-Etkin bir taşıt teknik denetim sistemi oluşturmak amacıyla, en kısa 
zamanda, halen taşıt teknik denetimini yürüten Karayolları Genel Müdürlüğü 
denetim istasyonlarının modern cihazlarla ve yeterli araç-gereçle donatılması ve 
buralarda yetişmiş personel istihdam edebilmesi sağlanmalıdır. Bunun yanı sıra, 
bu görevin, devlet-özel sektör ortaklığında yasal düzenlemeyle oluşturulacak yeni 
bir kurum aracılığıyla veya devlet denetiminde, belirlenmiş, yasa ile 
yetkilendirilmiş ve bu hizmet İçin özel olarak donatılmış muayene bakım-onanm 
istasyonlan (servisler) aracılığıyla yapılması, ya da bu hizmet İçin alt yapısının 
hazır olduğunu belirten Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılması 
düşünülmelidir. Bu görevin anılan Enstitüye devredilmesi halinde, taşıt tip onayı, 
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tadilat onayları, muayene personeli ve bilirkişi yetiştirme gibi görevler de bu 
Enstitüye verilerek kurumsal bir bütünlük sağlanabilecektir. 

2-Ülkemizde "taşıt tekniği" konusunda bilirkişilik yapanlar açısından var 
olan dağınıklık giderilmeli ve taşıt teknik denetimi personelinin nitelikleri, 
eğitimleri ve sorumlulukları, taşıt tekniği bilirkişiliği hakkında çıkarılacak bir 
mevzuatla düzenlenmelidir.. 

3- Ağır yük denetiminin ülke genelinde yaygın olarak yapılabilmesi için, 
Karayolları Genel Müdürlüğü, polis, jandarma ve Maliye Bakanlığı gibi yol 
boylarında denetim görevi yapan birimlerin koordineli çalışması sağlanmalıdır. 
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından karayolu ağı üzerinde saptanacak belirli 
düğüm noktalarına sabit kantarlar kurularak ağır yük denetimi yapılmalıdır. 

4- Taşıtlarda ağır yük taşınmasına elverişli ortam yanında, büyük hacimli 
kasa, dingil ve Avrupa Birliği'nce öngörülen 6,8 olan ton başına beygir gücü 
değerinden daha güçlü motor kullanılmasını önleyecek düzenlemeler yapılmalıdır. 

5- Vergi ve sigorta primlerinin taşıtların yaşına göre arttırılması gibi 
önlemlerle, ekonomik ömrünü doldurmuş taşıtların trafikten çekilmesi sağlanmalı, 
taşıt filosu zaman içerisinde gençleştirilmelidir. 

6- Dışarıdan müdahale edilerek devre dışı bırakılmaları mümkün olmayan 
hız sınırlayıcı donanımlar, 2001 yılından itibaren, özellikle ağır taşıtların 
üretiminde zorunlu hale getirilmelidir. 

7- Taşıtlarda aktif ve pasif güvenlik sistemlerinden ABS (Ticari taşıtlarda 
ABS/ASR) ve hava yastıklarının bulunmasını özendirecek, vergi ve sigorta indirimi 
gibi uygulamalara gidilmelidir. 

8- Gündüz farların açık tutulması uygulamasına geçilmesi için pilot 
uygulamalar yapılmalı, yeni Üretilen otomobillerde gündüz farlar açık seyretme 
durumu (DRL: dayllght running lights) standart donanıma dahil edilerek, 
İsteyenlerin bu tür araç satın alabilmeleri sağlanmalıdır. Kademeli bir geçiş için 
önce belirli mevsimler (sonbahar, kış gibi) ve belirli saatlerle (16.00— 06.00 gibi) 
sınırlı uygulama denemeleri yapılmalı, etkileri ve yararlan belirlenmelidir. 

9- Halen vilayet çevre komisyonları tarafından sürdürülen emisyon ölçümü 
ile ilgili uygulamalar, araç muayeneleri kapsamına alınmalıdır. 

10- Taşıt teknik denetimlerinin özel sektör eliyle yapılması halinde, içişleri 
Bakanlığı, Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye 
Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nca her yıl belirlenen teknik muayene 
ücretlerinin, serbest piyasa koşullarına göre güncelleştlrilmesinin sağlanması 
amacıyla, sektör temsilcileri de fiyat belirlemede uygulamanın içine dahil 
edilmelidir. 

11- Kamyon, treyler, otobüs gibi taşıtların periyodik teknik muayenelerine 
ilaveten, 6 ayda bir fren muayenesinden geçmeleri sağlanmalıdır. 

12- Kamyon, traktör römorku, treyler gibi araçların gece görünürlülüğünü 
sağlamak yönünde, 69, 70 ve 104 numaralı Avrupa Birliği Yönergeleri 
(Regulations) uygulanmalı ve bu uygulamalar denetlenmelldlr. 

3. İnsan Unsuru 

Trafik kazalarını oluşturan temel unsurların başında insan unsuru gelmektedir, tnsan, 
sürücü, yaya ve. yolcu olarak yolu kullanmakta ve trafiğe katilmaktadır. Trafik ortamı, 
birbirimize bağımlı olarak hareket ettiğimiz belki de en kalabalık, en yaygın, en tehlikeli tek 
sosyal ortamdır. Kanun yapıcıdan ve sürücü adayını eğiten eğitimciden, yolu inşa eden yol 
işçisine kadar, bu ortamda hizmet veren herkes, aynı zamanda hizmet alan konumundadır. Diğer 
bir deyişle, trafik ortamında "sorunlu olan", aynı zamanda "sorumlu olandır". Trafik sistemini 
bir bütün olarak ele alırsak, bu sistemin en önemli alt sistemi olan insan, diğer alt sistemlerle, 
diğer bir deyişle kendisiyle, çevreyle ve araçla aynı anda sürekli olarak etkileşim içindedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 547) 



- 9 2 -

Yolu kullanan olarak insanın; yaşı, beden yapısı, görme, işitme, algılama yeteneği, dikkat 
muhakeme, tepki hızı, göz-el-ayak koordinasyonu ve takip gibi fiziksel özellikleri, yorgunluk 
hastalık, risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrol gibi tutum-davramş, alışkanlıklanna 
dayalı kişisel özelliklerden kaynaklanan psikolojik durumu, sosyal yapı, eğitim düzeyi, zeka 
yapısı, çevre koşullarına uyabilme yeteneği, tecrübe ve bilgi düzeyi gibi özellikleri kazalara 
karışmada etkili olabilmektedir. 

Trafik güvenliğinde en önemli unsur insandır. Çevresel koşulların olumsuz olması 
durumunda bile, bu olumsuzluklara rağmen, tehlikeleri en aza indirmek, aracının ve kendisinin 
güvenliğini sağlamak, sürücü, yaya ve yolcu olarak bir ölçüye kadar insanın elindedir. Bunun 
ilginç bir örneği, Amerika Birleşik Devletleri Yönetimi'nin, Türkiye'deki trafik ortamının 
yeterince güvenli olmadığı ve bu nedenle Türkiye'ye gideceklerin dikkatli olmaları gerektiğine 
yönelik uyanlarıdır. Türkiye'ye her yıl ABD'den yaklaşık 500 bin turist ve çok sayıda resmi 
görevli gelmekte, ABD Yönetimi de Türkiye'ye gelen vatandaşlarına şu uyanları yapmaktadır: 

"Türkiye trafiğinde hayatta kalmak için gerekli 3 temel kuralı unutma: özenli, temkinli, 
dikkatli sür, mümkünse geceleri araç kullanma ve duygularının davramşlarmı etkilemesine asla 
izin verme. 

Türkiye'de görevli Amerikalı sürücülerin geçtiğimiz yıllarda geçirdikleri kazalan 
inceleyen Bölgesel G üvenlik Ofisi (Regional Security Office), bu incelemeden çıkardığı 
sonuçlarla gelecek yıllarda sürücü güvenliğinin sağlanması, can kayıplarının ve sakatlanmalann 
engellenmesi için gerekli önlemleri belirlemiştir, incelemenin en temel çıkarımı: Kazaların, tümü 
olmasa da büyük bir çoğunluğu, önlenebilecek kazalardır. 

Bir kısmı kaza, yerel bir sürücünün beklenmedik bir şekilde durması ya da dönüş 
yapması nedeniyle Amerikalı sürücünün arkadan çarpması, veya Amerikalı sürücüye arkadan 
çarpılması şeklinde gerçekleşmiştir. "Beklenmedik" hareketler, Amerikan standartlarına göre 
beklenmediktir; ancak Ankara, İstanbul ve ülkenin diğer kesimlerinde gayet normal 
karşılanmaktadır. Yine de, Türk verilerine göre kazaların neredeyse yansı, Amerikalı olmayan 
sürücülerin hatalarından kaynaklanmıştır. Kazalan azaltmanın yolu: her an tetikte ve çevrede 
olan bitenin bilincinde olmak, yüksek konsantrasyon ve sürekli temkinli araç kullanmaktır. 

Bir dizi korunma önlemi ile kendini kazalara karşı koruyabilirsin. Bu önlemler nelerdir? 
Ankara, istanbul ile ülkenin diğer kesimlerinde trafikte karşına çıkabilecek tehlikeler ve tehditler 
nelerdir? 

KORUNMA ÖNLEMLERİ 

• Emniyet kemerini daima takılı tut. 
• Çocukların daima arka koltukta emniyet kemerleri takılı olarak ve/veya çocuk koltuklarında 

yolculuk etmelerini sağla. 
• Her an savunmada ol, savunmada ol, savunmada ol. 
• Sürücülerin çoğu tam karanlık olmadan farlarım yakmadıkları için, karayollan özellikle 

akşam üzerleri tehlikeli. Bu saatlerde» karşıdan gelen trafiği görmenin bazen son derece güç 
olduğunu unutma. 

• Asla dalgın olma, çevreni her an gözlem altında tut. 
• Yayaların seni farketmelerini sağlamak için kornam kullan. 
• Diğer sürücülerin seni farketmelerini sajğlamak için kornam ve farlarım kullan. 
• Diğer sürücüler kornaya bastıklarında dikkat et. 
• Şerit değişikliklerinde tüm aynalann kontol et, sinyal vermeyi unutma. 
• Özellikle sağ aynana dikkat et. 
• Yine de aynalara tam güvenme. Bir de doğrudan göz kontolü yap. 
• Arabana arkadan çarpılmasını istemiyorsan, trafiğin yavaşlaması veya durması gibi 

durumlarda dörtlülerini yakarak arkandakileri uyar. 
• Unutma: Her zaman temkinli ol. 
• Beklenmeyeni bekle. 
• Emniyet kemerin her zaman takılı olsun. Emniyet kemeri yaralanmalan azaltıp, hayat kurtarır. 
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• Her gün trafiğe çıkmayı, her gün bir misyon üstlenmek olarak düşün. Görevin: Kazaya sebep 
vermemek, kazaya karışmamak, herhangi bir yayaya çarpmamak. 

• Sinyal vermeden kendilerini sağdan yola atan otobüslere ve kamyonlara karşı uyanık ol; buna 
haklan olup olmadığım düşünme bile. 

• Farlarının, sinyallerinin, kornanın ve frenlerinin çalışır durumda olduklarım kontrol et. 
• Yağmurlu ve karlı havalarda iyice dikkatli ol. Fırtınalı havalarda, özellikle geceleri, kazalar 

daha da artıyor. 
• Hiçbir şeyi varsayma. Diğer sürücünün ne yapabileceğini, nasıl tepki verebileceğini tahmin 

etmeye çalışmaya kalkma. Senin aracım farkettiklerini ve "doğru" olanı yapacaklarım 
düşünme. 

Ankara, İstanbul ve ülkenin diğer kesimlerinde sıklıkla rastlanan ve dikkat edilmesi 
gereken ilginç olaylar/davranışlar: 

• Sağdan geçenler; diğer araçların önüne sağdan çıkanlar. 
• Görünür hiçbir sebep olmadan, sinyal vermeden dönüş yapanlar, duranlar. 
• Yolcu indirmek-bindirmek için otoyol girişleri, tırmanma şeritleri, kavşaklar ve otoyollar da 

dahil olmak üzere beklenmedik her yerde durabilen araba, otobüs ve kamyonlar. 
• Otoyol ve anayollarda yürüyen / karşıdan karşıya geçmeye çalışan, sokaklarda kendilerini 

araçların önüne atan, trafik akışından habersiz yayalar. 
• Geceleri yol kenarında değil de, ışıkları sönük bir şekilde yol üstünde park halinde duran 

kamyonlar. 
• Tamamen dikkatsiz sürücüler. 
• Yeteneksiz sürücüler. 
• Frenleri hatalı taksiler ve diğer araçlar. 
• Beklenmedik şerit değişiklikleri yapan taksiler, dolmuşlar ve otobüsler. 
• Otoyollarda farları bile olmadan seyahat eden traktörler, at arabaları ve tarım araçları. 
• Köy yollarında kazaları, yol yapımım veya hasarım belirtmek uyan işaretleri yerine kullanılan 

taşlar. 
• Yol yüzeyindeki yağlanma nedeni ile yağmurlu havalarda ciddi bir şekilde artan kazalar. 
• Otoyollarda, otoyol çıkışlarında geri viteste giden araçlar. 
• Otoyolda dolaşan hayvanlar. 
• Köy yollannda her an karşına çıkabilecek koyun ve keçi sürüleri ile diğer tüm hayvanlar. 
• Yol ortasından sürüp kimsenin bir yere geçmesine izin vermeyen sürücüler. 
• Kör virajlarda önlerindeki aracı geçmeye çalışan sürücüler. 
• Geceleri, farsız ya da tek farlı seyreden araçlar. 
• Çılgın ışık oyunlan yapan, sen uzun farlarım yakmamış olsan da ısrarla kendilerininki ile 

sinyal veren sürücüler. 
• Lastik parçalayan, patlatan çukurlar. 
'• Konvoylar, birbirinin peşine takılmış araçlar. 
• Sen sollamaya çalışırken seni sollamaya çalışanlar. 
• Işaretsiz kavşaklar (dur işareti olmayan); kural olarak öncelik yolun sağında olandadır ama, 

yine de dikkat et. 

özellikle geceleri geçici kontrol noktalarına ve çevirmelere dikkat et. Bunlar, genelde şu 
3 sebepten biri için düzenlenir: (1) rutin ehliyet ve ruhsat kontrolü, (2) terörist tehdidinin yüksek 
olduğu zamanlarda aranan kişileri bulmak, (3) genellikle gece çok geç saatlerde ve hafta sonlan, 
restoran ve barların civarlarında alkol kontolleri. Polis, diplomatik, konsolosluk ve TGS plakalı 
araçların direksiyonunda bir yabancının oturduğunu gördüğünde, genellikle geçiş izni verir. Yine 
de durdurulman durumunda, Türk kimlik belgeni ya da pasaportunu ve Amerikan sürücü belgeni 
ile ruhsatım göstermeye hazır ol. (Not: Eğer bir kazaya kanşırsan - suçlu olmasan bile - nefes 
testi veya kan testi yaptınlması zorunludur. Kazada suçsuz bulunman durumunda, alkol testinizin 
pozitif olması, polis tarafından aleyhine kullamlmayacaktır. Ancak, sigorta şirketleri kaza 
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tazminatını reddetmek için bu sonuçlan kullanabilirler). Doğu Anadolu'daki askeri ve jandarma 
kontrollerinde yazılı olmayan kural, kontrol için durdurulduğunuzda farlarınızı kısıp araç tepe 
lambasını yakmanızdır. Koyu renk camlı araçlarda, sürücü tarafındaki camı aç. Bu sayede 
askerler aracı ve içindekileri daha güvenli bir şekilde kontrol edebileceklerdir. Bu tarz 
kontrollerde sakin ol, ani hareketlerden kaçın ve talimatlara uy. 

Arabanda her zaman ruhsatını, sigorta poliçeni ve sürücü belgeni (ya da fotokopilerini) bulundur. 
Kaza anında bunların üçüne birden ihtiyacın olacak. 

Ramazan 'da daha da uyanık ol 
Müslümanların kutsal ayı Ramazan, sırasında pek çok insan gün doğumundan batanına 

kadar oruç tutar. Oruç sırasında yemek yenmediği gibi, su, çay/kahve ya da sigara içilmez. 
Geçmiş Ramazanlar'da, oruç tutarak besinden ve uyarıcılardan mahrum kalan özellikle kamyon, 
otobüs, taksi ve özel araç sürücülerinin dildcatlerinin azaldığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle, tüm 
çalışanlarımızın ve ailelerinin bu potansiyel tehlikeden haberdar olmalan ve yerel sürücülere 
karşı daha da uyanık olmalan gerekmektedir. Aracınızı, yılın özellikle bu ayında, daha da 
dikkatli kullanın. Ramazan'dan sonra gelen Bayram'da, şehirlerarası yolcu trafiği ciddi bir 
şekilde artmakta ve yılın en yüksek kaza oranına ulaşılmaktadır. 

Bir de taksi-güvenliği püf noktası: Taksilerde asla önde oturma, hep arkada yolculuk et. 
Bu şekilde kaza anında ağır yaralanma riskini %50'den fazla azaltabilirsin." 

a. Sürücüler 

Sürücü, yaya ve yolcu olarak insanlann kazada etkili^olan davranışı, esas olarak kurallara 
uymamaktır. Kural dışı davranış ise, bilgisizlikten, ya da kurallara bilinçli olarak 
uyulmamasından ileri gelmektedir. 

Sürücülerin kurallan bildikleri halde ihlal etmelerinin temel olarak iki nedeni vardır: 
1-Sürücülükle ilgili, dikkat, konsantrasyon, muhakeme yeteneği, hafıza, algı ve refleks 

gibi yeteneklerin yeterli düzeyde olmaması: Bu yeteneklerinde sorun olan sürücülerin, özellikle 
virajlarda, kavşaklarda hız ayarlayamama, yandaki ve öndeki araçla mesafeyi ayarlayamama, hız 
limitlerine uymama gibi nedenlerle kazalara kanşüklan tespit edilmiştir. 

2-Kişinin kendisine, yaşamına, diğer insanlara, trafik kurallanna yönelik tanımlan, inanç 
ve dekanlıklarının olumsuz olması: Güvenlik bilinci gelişmemiş, sosyal sorumluluk duygusuna 
yeterince sahip olmayan, risk alma isteği yüksek, kendini kontrol etmede sorun yaşayan kişilerin 
trafik ortamında da hız ihlali, alkollü araç kullanma, emniyet kemeri takmama gibi suçlan 
sıklıkla işledikleri tespit edilmiştir. 

Ülkemize ait istatistikler, kazalarda sürücü, yaya, yolcu olarak insan davranışlarının 1995 
yılında % 96.97, 1996 yılında % 98.52, 1997 yılında % 98.58, 1998 yılında % 98.65 ve 1999 
yılında % 98.75, ortalama olarak %98 dolayında etkili olduğunu göstermektedir. . 

1999 yılına ait kazalara sebep olan kusurlar ve kaza sonuçlan aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 
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Tablo 36 : Kazalara Sebep Olan Kusurlar ve Kaza Sonuçları (1999) 
A. Toplam kusur sayısı B. ölümle sonuçlanan kusur sayısı C.Yaralanma ile sonuçlanan kusur sayısı 
D.Maddi hasar ile sonuçlanan kusur sayısı E. ölü sayısı F. Yaralı sayısı 

ŞEHİRİÇİ 

SÜRÜCÜ ASLİ 
SÜRÜCÜ TALİ 
YOLCU 
YAYA 
ARAÇ 
YOL 

TOPLAM 

SÜRÜCÜ ASLİ 32377 
SÜRÜCÜ TALİ 32654 
YOLCU 195 
YAYA 1255 
ARAÇ 1221 
YOL 0 

A % B % C % D % E % F % 
317173 69,64 655 28,37 2130133,82 29521775,67 834 30,87 3579037,20 
12308127,02 102544,39 2823444,83 93822 24,05 120744,67 4372145,44 
754 0,17 63 2,73 689 1,09 2 0,00 69 2,55 1795 1,87 
13267 2,91 557 24,12 1248019,81 230 0,06 581 21,50 1438914,95 
1140 0,25 9 0,39 280 0,44 851 0,22 11 0,41 523 0,54 
23 0,01 0 0,00 2 0,00 21 0,01 0 0,00 2 0,00 

45S438 100,00 2309100,00 62986100,00 390143100,00 2702100,00 96220100,00 

SEHİRDIŞI 

% B % C % D % E % F % 
47,82 996 39,40 7931 35,24 23450 54,96 1838 45,63 22180 38,41 
48,23 1193 47,19 12952 57,55 18509 43,38 1805 44,81 31979 55,38 
0,29 43 1,70 150 0,67 2 0,00 63 1,56 970 1,68 
1,85 254 10,05 984 4,37 17 0,04 258 6,41 1210 2,10 
1,80 42 1,66 487 2,16 692 1,62 64 1,59 1407 2,44 
0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOPLAM 

SÜRÜCÜ ASLİ 
SÜRÜCÜ TALİ 
YOLCU 
YAYA 
ARAÇ 
YOL 

TOPLAM 

67702 100,00 2528 100,00 22504 100,00 42670 100,00 

A % B % 
349550 66,82 1651 34,13 
155735 29,77 2218 45,85 
949 0,18 106 2,19 
14522 2,78 811 16,77 
2361 0,45 51 1,05 
23 0,00 0 0,00 

TOPLAM 

C % 
29232 34,19 
41186 48,18 
839 0,98 
13464 15,75 
767 0,90 
2 0,00 

D % 
318667 73,63 
112331 25,95 
4 0,00 
247 0,06 
1543 0,36 
21 0,00 

523140 100,00 4837 100,00 85490 100,00 432813 100,00 

4028 100,00 57746 100,00 

E % F % 
2672 39,70 57970 37,65 
3012 44,75 75700 49,17 
132 1,96 2765 1,80 
839 12,47 15599 10,13 
75 1,11 1930 1,25 
0 0,00 2 0,00 

6730 100,00 153966 100,00 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere; meydana gelen toplam kazalann % 96.59'u, 
ölümlü kazalann % 79.98'i, yaralanmalı kazalann % 82.37'si sürücüden kaynaklanan kusurlar 
nedeniyle oluşmuştur. Görüldüğü gibi, trafik kazalarındaki en önemli unsur sürücülerdir. 

Trafik kazalarına neden olan sürücü asli kusurlan önem şurasına göre şöyle sıralanabilir: 
Arkadan çarpma, kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, doğrultu değiştirme manevralarını 
yanlış yapma, manevralan düzenleyen genel şartlara uymama, park etmiş araçlara çarpma, şeride 
tecavüz etme, kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya görevli memurun dur işaretinde geçme, geçme 
yasağı olan yerlerde geçme, taşıt giremez işareti veya bölünmüş yolda karşı yöne ait yol 
bölümüne girme, kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymama, yerleşim birimleri 
dışındaki taşıt yolu üzerinde park etme veya duraklama. 
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Trafik kazalarına neden olan sürücü tali kusurları ise önem sırasına göre şöyle 
sıralanabilir: Aşın hızla araç kullanma, uykusuz, yorgun hasta, dalgın olarak araç kullanma, 
alkollü olarak araç kullanma, hatalı şekil veya yerde yük ve yolcu alma-indirme, trafiğe uygun 
olmayan araçla yola devam etme, hatalı şekil veya yerde yük ve yolcu taşıma, araçta çekme 
halatı takoz zincir bulundurmama, dur işaretinde durmama, araçta reflektör bulundurmama 

Ülkemizde, artan taşıt miktarına paralel olarak sürücü belgesi alan sürücü sayısında da 
her yıl önemli bir oranda artış olmaktadır. Yıllar itibariyle sürücü belgelerindeki artış aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 3 7 : Yıllar İtibariyle Sürücü Belgeleri Sayısı ve Artışları 

Sürücü Belge 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

Sayısı 
A 

6.235.196 
6.778.291 
7.465.559 
8.162.959 
8.794.743 
9.388.630 
10.242.628 
11.297.235 
12.277.101 
13.151.950 
13.672.931 

B. Sürücü Belge Artışı 
B 

716.095 
543.095 
687.268 
697.400 
631.784 
593.887 
853.998 
1.054.607 
979.866 
874.849 
520.981 

C. Sürücü Belge Artış Oranı 
C 

12,97 
8,71 
10,14 
9,34 
7,74 
6,75 
9,10 
10,30 
8,67 
7,13 
3,96 

Not: Rakamlar yıl sonları itibariyle verilmiştir. 2000 yılı değerleri Haziran ayı sonu itibariyledir. 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere, sürücü belgesi sayısında her yıl % 10 
civarında bir artış olmaktadır. Bu da, her yıl aynı oranda yeni sürücünün trafiğe katılması 
anlamına gelmektedir. Yani her yıl yeterli deneyimi olmayan yeni sürücülerin trafik ortamına 
katılması söz konusudur. 

Verildikleri yerler ve sınıflarına göre sürücü belge sayısı ve oranlan aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 
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Tablo 38 :1999 Yıl Sonu İtibariyle, Verildikleri Yerler Ve Sınıflarına Göre Sürücü 
Belge Sayısı Ve Oranlan 

A1 
A2 
3 
C 
0 
E 
F 
3 
H 
K 
M B 
A1C 
AID 
M E 
A1F 
M G 
A2B 
A2C 
A2D 
A2E 
A2F 
A2Q 
3 0 
CO 
DO 
EG 
FQ 
A1BG 
A1C0 
A1DG 
A1E0 
A1FG 
A2BG 
A2CG 
A2DG 
A2EG 
A2FG 
ŞENELT. 

GENEL TOPLAM 
SAYI 

39.02 
133.66 

B.356.25 
1.308.70 

5.01 
2.367.45 

301.74 
8.20; 

15.71! 
4C 

0.041 
1.116 

34 
2.511 

' 84 
140 

% 
3 0, 
9 1,0 

64,6 
3 10. 

0,0. 
18,31 
3,0: 
0,O£ 
0,1 î 

C 
0,07 
0.01 

0 
0.02 

0 
0 

115.083İ 0.8İ 
20.780 

137 
52.84C 

304 
86 

1.176 
829 
305 

3.657 
105 
44 
13 
2 

62 
14 

110 
82 
30 

487 
11 

2.033.024 

0,22 
0 

0,41 
0 
0 

0,01 
0,01 

0 
0.03 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

EMNİYET 
ERKEK 

2551 
t 6442 

276058 
46100t 

291 
104478" 
33360C 

334C 
358£ 

E 
466C 

507 
11 

1072 
55 

124 
29804 

8721 
56 

14522 
173 

8 
372 
244 
140 
930 
50 
20 

0 
2 
e 

12 
20 
27 
22 

246 
a 

100İ 4.762.389 

% 
3 0,5 
3 1,3 
r 57,0 
Î o; 

o.« 
21 ,G* 
7.0 
0,07 
0.07 

C 
0,1 

0.01 
C 

0.02 
0 
0 

0,62 
0,1 d 

d 
0,3 

0 
c 

0,01 
0,01 

0 
0,02 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0.01 
0 

100 

KADIN 
i 3 
5 10 
r 43458 
F 3 

% 
1 0,0 

0,0 
2 09,8i 
3 0.0 

TOPLAM % 
ÖZEL 
ERKEK % 

25550 0.4S 13456 0,2 
İCADIN % 

22 
2 6452G 1,24 60000 1,07 331 
5 3105160 61,47 3006647 60,3 125443i 

TOPLAM % 
13478 0,17 

0,03 60340 0,0 
00,73 5161082 66,72 

461045 8.BS 034104 14,42 650 0,05 034763 12.08 
3 0 2014 0.06 2083 0.05 10 0 3002 

• 13 

* 
o.o: 
0,01 

0 C 
M 
1 

41 
1 
c 
3 
0 
7 

173 
5 
1 

26 
0 
0 
2 
4 

. 0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

»5.228 

c 
c 

0,01 
0 
0 
0 
0 
0 

0,04 
0 
c 

0,01 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 

100 

1044020 20,1 
33386C 

334C 
358E 

E 
470E 

508 
. 11 
1075 

55 
131 

20867 
8726 

57 
14548 

173 
e 

374 
248 
149 
032 

50 
20 

0 
2 
fi 

12 
29 
27 
22 

248 
3 

5107817 

1321402 20,4 1047 0.0E 
6.42 57875 0.88 210 0,0i 
0,0£ 4857 0,07 E 
0,07 11445 0,18 682 

C 
O,0£ 
0,01 

0 
0.02 

0 
0 

0.57 
0,17 

0 
0,26 

0 
0 

0.01 
0 
c 

0,02 
0 
0 
c 
0 
0 
0 

- o 
0 
0 
0 
0 

100 

30 0 1 
4156 

600 
23 

1435 
fi 
7 

84086 
21030, 

8C 
38281 

131 
66 

802 
581 
246 

2725 
55 
23 
13 
0 

53 
2 

81 
55 

8 
210 

e 
6.477.575 

0.06 
0.01 

0 
0.02 

0 
0 

1.31 
0,32 

C 
0.59 

0 
c 

0.01 
0.01 

c 
0,04 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

100 

174 
8 
0 
1 
C 

11 
210 

4 
0 

12 
0 
0 
0 
c 
c 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
c 

0,04 
1322539 17.1 

58085 0,75 
0 4862 0,06 

0,05 12127 
C 

0,01 
0 
0 
0 
0 
0 

0.02! 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1.257.832İ 100 

31 
0,16 

C 
4332 . 0,06 
608 

23 
1436 

9 
18 

85106 
21034 

80 
38301 

131 
66 

802 
581 
246 

2726 
55 
24 

' 13 
C 

63 
2 

81 
65 

E 
219 

8 
7735407 

0,01 
0 

0.02 
0 
0 

1.1 
0.27 

0 
0,5 

0 
0 

0,01 
0,01 

c 
0.04 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
c 

100 

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi, kadınların genellikle B sınıfi, erkeklerin ise B ve E 
sınırı sürücü belgesi aldıkları anlaşılmaktadır. 1999 yılı sonu itibariyle, toplam 12.933.024 
sürücü belgesinden 11.239.964'ü erkek, 1.693.060*1 kadm sürücüye aittir. Diğer bir deyişle, 
sürücü belgelerinin % 87'si erkek sürücülere, % 13'ü ise kadm sürücülere aittir. Tablo 
değerlendirildiğinde, aynca, sürücü belgelerinin % 59.8'inin özel sürücü kursları tarafindan 
verildiği görülmektedir. 

1999 yılı itibariyle cinsiyetlerine göre sürücülerin karıştıkları kazalar aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 547) 
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Tablo 39: Cinsiyetlerine Göre Sürücülerin Karıştıkları Kazalar ve Sonuçları (1999) 

A. Kazaya karışan toplam sürücü sayısı B. ölümlü kazaya kansan sürücü sayısı 
C.Yaralanmak kazaya karışan sürücü sayısı D. Maddi hasarlı kazaya kansan sürücü sayısı 

E. ölen sürücü sayısı F. Yaralanan sürücü sayısı 

ŞEHtRİÇİ 

A % B % C % 

ERKEK 637585 94,71 1907 98,15 58493 96,78 

KADIN 35647 5,29 36 1,85 1949 3,22 

TOPLAM 673232 100,00 1943 100,00 60442 100,00 

ŞEHİRDIŞI 

C % D % E % F 0 / 

27223 97,65 64080 96,42 1011 98,44 15167 97,09 

655 2,35 2382 3,58 16 1,56 454 2,91 

27878 100,00 66462 100,00 1027 100,00 15621 100,00 

TOPLAM 

A % B % C % D % E % F % 

ERKEK 731810 94,97 4829 98,47 85716 97,05 641265 94,68 1557 98,05 36939 96,86 

KADIN 38723 5,03 75 1,53 2604 2,95 36044 5,32 31 1,95 1199 3,14 

TOPLAM 770533 100,00 4904 100,00 88320 100,00 677309 100,00 1588 100,00 38138 100,00 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere, sürücü belgelerinin %13'üne sahip kadın 
sürücülerin kazalara kanşma oranı % 5.03'tür. Kadın sürücülerin daha dikkatli ve duyarlı 
sürücüler olduğu kanısını, bu oranlar da pekiştirmektedir. Bu konuda yapılan araştırmalar, 
erkeklerin kadınlara göre daha fazla risk alma eğilimine sahip olduğu, saldırgan, bağımsız, 
yanşkan, maceraperest vb. davranış özelliklerini trafikte daha fazla gösterdikleri ve kazalara 
zemin hazırladıklan ortaya çıkmaktadır. 

Sürücülerin yaş durumunun trafik kazalan açısından değerlendirilmesi aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 

D % E % F % 

577185 94,49 546 97,33 21772 96,69 

33662 5,51 15 2,67 745 3,31 

610847 100,00 561 100,00 22517 100,00 

A % B % 

ERKEK 94225 96,84 2922 98,68 

KADIN 3076 3,16 39 1,32 

TOPLAM 97301 100,00 2961 100,00 

'I ürkiyc Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 547) 
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Yaş Grupları Ve Cinsiyetlerine Göre Sürücülerin Karıştıkları Kazalar 
ve Sonuçlan (1999) 

A. Kazaya kansan toplam sürücü sayısı B. Ölümlü kazaya kansan sürücü sayısı CYaralanmalı kazaya kansan sürücü sayısı 
D. Maddi hasarlı kazaya kansan sürücü sayısı E. Ölen sürücü sayısı F. Yaralanan sürücü sayısı 

ŞEHİRİÇİ ŞEHİRDIŞI TOPLAM 

YAŞ 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
h2 
63 
64 
65 
66 
67 
68 

A 

47 
57 
84 
90 
124 
158 
188 
260 
398 
658 
957 
1336 
4521 
15389 
14881 
11995 
19730 
22941 
25075 
27066 
26166 
25845 
26084 
26686 
25541 
22965 
20882 
24730 
24474 
23431 
20040 
18785 
17648 
20847 
17906 
14852 
13723 
15806 
15081 
13104 
10705 
10107 
8324 
10718 
8351 
6302 
5520 
4693 
4498 
4011 
3007 
2917 
2360 
2406 
2120 
1709 
1509 
12S9 
945 
1177 
1175 
771 
618 

B ' 

3 
3 
4 
1 
3 
3 
4 
13 
8 
9 
16 
13 
26 
46 
31 
25 
60 
45 
69 
54 
57 
60 
58 
76 
63 
60 
56 
58 
75 
58 
65 
59 
42 
67 
51 
41 
40 
57 
46 
40 
35 
32 
24 
34 
17 
15 
16 
15 
14 
13 
7 
3 
6 
8 
7 
8 
4 
4 
3 
•> 

6 
•> 

1 

C D . 1 

30 
47 
66 
66 
84 
123 
135 
181 
264 
458 
589 
780 
1137 
1897 
1522 
1114 
1959 
2048 
2139 
2244 
2239 
2112 
2086 
2097 
2014 
1791 
1636 
1953 
1896 
1923 
1646 
1546 
1363 
1721 
1426 
1206 
1100 
1304 
1245 
1029 
913 
873 
654 
898 
649 
504 
441 
377 
355 
338 
230 
246 
200 
219 
186 
160 
126 
120 
101 
120 
158 
94 
76 

14 
7 
14 
23 
37 
32 
49 
66 
126 
191 
352 
543 
3358 
13446 
13328 
10856 
17711 
20848 
22867 
24768 
23870 
23673 
23940 
24513 
23464 
21114 
19190 
22719 
22503 
21450 
18329 
17180 
16243 
19059 
16429 
13605 
12583 
14445 
13790 
12035 
9757 
9202 
7646 
9786 
7685 
5783 
5063 
4301 
4129 
3660 
2770 
2668 
2154 
2179 
1927 
1541 
1379 
1165 
841 
1055 
1011 
675 
541 

E F 

2 
3 
4 
1 
3 
3 
3 
12 
6 
5 
6 
4 
5 
14 
7 
10 
18 
9 
19 
7 
8 
9 
9 
18 
13 
14 
18 
14 
14 
18 
20 
15 
16 
18 
14 
11 
6 
18 
10 
11 
8 
5 
5 
11 
9 
6 
3 
3 
6 
3 
5 
2 
3 
6 
0 
2 
4 
3 
2 
1 
4 
T 
t 

28 
45 
64 
58 
77 
111 
127 
160 
222 
385 
440 
565 
685 
903 
648 
417 
787 
754 
829 
774 
778 
719 
696 
655 
642 
569 
495 
608 
625 
606 
512 
485 
405 
517 
433 
343 
341 
426 
384 
328 
276 
253 
199 
285 
204 
154 
141 
121 
113 
112 
90 
106 
75 
92 
89 
76 
46 
54 
51 
53 
79 
48 
39 

A 

6 
2 
3 
4 
5 
8 
11 
21 
20 
51 
51 
89 
315 
1039 
1154 
1169 
1857 
2343 
2794 
3237 
3237 
3369 
3585 
3848 

B C 

0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
2 
1 
2 
1 
9 
21 
24 
21 
28 
41 
53 
63 
83 
88 
101 
99 
123 

3637 101 
3372 93 
3112 106 
3859 122 
3730 105 
3698 131 
3237 105 
3106 
2906 
3384 
2871 
2545 
2231 
2783 
2564 
2298 
1861 
1697 
1503 
1875 
1545 
1149 
1039 
848 
868 
698 
615 
506 
407 
466 
391 
343 
242 
218 
166 
232 
226 
132 
108 

105 
88 
109 
95 
79 
68 
75 
94 
74 
59 
65 
43 
64 
46 
29 
39 
34 
28 
24 
25 
14 
10 
10 
11 
16 
8 
10 
3 
7 
8 
2 
1 

4 
0 
1 
2 
1 
5 
9 
14 
17 
46 
41 
53 
128 
344 
358 
345 
559 
653 
726 
878 
892 
904 
1011 
1045 
1021 
928 
817 
1055 
1052 
1039 
930 
916 
835 
985 
844 
721 
614 
787 
719 
678 
544 
453 
425 
538 
456 
285 
305 
229 
286 
184 
178 
162 
116 
139 
115 
112 
70 
70 
53 
78 
72 
48 
38 

D 

2 
. 2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
2 
3 
9 
27 
166 
671 
775 
796 
1257 
1637 
2005 
2276 
2257 
2364 
2475 
2680 
2515 
2351 
2189 
2682 
2573 
2528 
2202 
2085 
1983 
2290 
1932 
1745 
1549 
1921 
1751 
1546 
1258 
1179 
1035 
1273 
1043 
835 
695 
585 
554 
490 
412 
330 
281 
317 
265 
215 
164 
138 
110 
147 
146 
82 
69 

E F 

0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
2 
1 
1 
0 
6 
12 
13 
8 
13 
10 
20 
14 
23 
35 
38 
31 
34 
28 
27 
38 
37 
22 
40 
34 
39 
35 
39 
38 
27 
21 
29 
31 
28 
19 
23 
15 
20 
13 
10 
12 
12 
20 
10 
14 
3 
3 
3 
7 
6 
4 
6 
0 
4 
4 
1 
1 

4 
0 
1 
2 
1 
4 
9 
12 
17 
37 
33 
45 
90 
218 
220 
201 
355 
353 
424 
497 
497 
498 
595 
576 
552 
518 
467 
577 
566 
573 
521 
497 
465 
514 
464 
373 
337 
410 
395 
355 
290 
255 
219 
271 
254 
165 
177 
128 
152 
96 
101 
97 
64 
74 
74 
64 
38 
49 
37 
53 
48 
24 
25 

A. 

53 
59 
87 
94 
129 
166 
199 
281 
418 
709 
1008 
1425 
4836 
16428 
16035 
13164 
21587 
25284 

B ı 
3 
3 
4 
1 
5 
4 
4 
15 
9 
11 
17 
22 
47 
70 
52 
53 
101 
98 

27869 132 
30303 
29403 
29214 
29669 
30534 
29178 
26337 
23994 
28589 
28204 
27129 
23277 
21891 

137 
145 
161 
157 
199 
164 
153 
162 
180 
180 
189 
170 
164 

20554 130 
24231 176 
20777 146 
17397 120 
15954 
18589 
17645 
15402 
12566 
11804 
9827 
12593 
9896 
7451 
6559 
5541 
5366 
4709 
3622 
3423 
2767 
2872 
2511 
2052 
1751 
1507 
1111 
1409 
1401 
903 
726 

108 
132 
140 
114 
94 
97 
67 
98 
63 
44 
55 
49 
42 
37 
32 
17 
16 
18 
18 
24 
12 
14 
6 
9 
14 
4 
2 

C D ] 

34 
47 
67 
68 
85 
128 
144 
195 
281 
504 
630 
833 
1265 
2241 
1880 
1459 
2518 
2701 
2865 
3122 
3131 
3016 
3097 
3142 
3035 
2719 
2453 
3008 
2948 
2962 
2576 
2462 
2198 
2706 
2270 
1927 
1714 
2091 
1964 
1707 
1457 
1326 
1079 
1436 
1105 
789 
746 
606 
641 
522 
408 
408 
316 
358 
301 
272 
196 
190 
154 
198 
230 
142 
114 

16 
9 
16 
25 
39 
34 
51 
71 
128 
194 
361 
570 
3524 
14117 
14103 
11652 
18968 
22485 
24872 
27044 
26127 
26037 
26415 
27193 
25979 
23465 
21379 
25401 
25076 
23978 
20531 
19265 
18226 
21349 
18361 
15350 
14132 
16366 
15541 
13581 
11015 
10381 
8681 
11059 
8728 
6618 
5758 
4886 
4683 
4150 
3182 
2998 
2435 
2496 
2192 
1756 
1543 
1303 
951 
1202 
1157 
757 
610 

E F 

2 
3 
4 
1 
5 
4 
3 
14 
7 
6 
6 
10 
17 
27 
15 
23 
28 
29 
33 
30 
43 
47 
40 
52 
41 
41 
56 
51 
36 
58 
54 
54 
51 
57 
52 
38 
27 
47 
41 
39 
27 
28 
20 
31 
22 
16 
15 
15 
26 
13 
19 
5 
6 
9 
7 
8 
8 
9 
2 
5 
8 
3 
2 

32 
45 
65 
60 
78 
115 
136 
172 
239 
422 
473 
610 
775 
1121 
868 
618 
1142 
1107 
1253 
1271 
1275 
1217 
1291 
1231 
1194 
1087 
962 
1185 
1191 
1179 
1033 
982 
870 
1031 
897 
716 
678 
836 
779 
683 
566 
508 
418 
556 
458 
319 
318 
249 
265 
208 
191 
203 
139 
166 
163 
140 
84 
103 
88 
106 
127 
72 
64 
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69 
70 
70'den 
büyük 
BELİRSİZ 

TOPLAM 

555 2 
499 4 
1747 3 

I464B 93 

673232 1943 

72 
63 
190 

1863 

60442 

481 
432 
1554 

12692 

610847 

1 
3 
3 

45 

561 

37 
37 
100 

941 

22517 

97 4 
94 4 

328 8 

2096 76 

97301 2961 

36 
37 
101 

773 

27880 

57 2 
53 2 

219 5 

1247 31 

66460 1027 

26 
19 
64 

484 

15621 

652 6 
593 8 
2075 11 

16744 169 

770533 4904 

108 
100 
291 

2636 

88322 

538 3 
485 5 
1773 8 

13939 76 

677307 1588 

63 
56 
164 

1425 

38138 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere, trafik kazalarına kansan sürücülerin 22-40 
yaşlan arasında yoğunlaştığı ortaya çıkmaktadır. 

Sürücü belgelerini aldıklan yerlere göre kazaya kansan sürücüler ve kaza sonuçlarını 
gösteren tablo ise aşağıdadır. 

Tablo 41 - Sürücü Belgelerini Aldıkları Yerlere Göre Kazaya Kansan Sürücüler ve 
Kaza Sonuçları (1999) 

A. Kazaya kansan toplam sürücü sayısı D. Ölümlü kazaya kansan sürücü sayısı C. Yaralamalı kazaya kansan sürücü sayısı 
D. Maddi hasarlı kazaya kansan sürücü sayısı E. ölü sayısı *** F. Yaralı sayısı **• 

SEHİRİÇt 

% % % *** E % *** p % 
EMNİYET 

ÖZEL 

ASKERİ 

YABANCI 

BELİRSİZ 

TOPLAM 

3E+05 

3E+05 

933 

3446 

80239 

6E+05 

47,20 

39,53 

0.15 

0,54 

12,59 

100,00 

981 

908 

6 

13 

764 

2672 

36,71 21384 36,29 3E+05 48,36 1175 

33,98 21207 35,99 2E+05 39,92 1105 

0,22 104 0,18 823 0,14 8 

0,49 404 0,69 3029 0,53 17 

28,59 15833 26,87 63642 11,05 977 

35,80 34705 36,14 

33,67 34629 36,06 

0,24 191 0,20 

0,52 724 0,75 

29,77 25783 26,85 

6E+05 100,00 2672 100,00 58932 100,00 6E+05 100,00 3282 100,00 96032 100,00 

SEHİRDIŞI 

% B % % D % *** E % % 
EMNİYET 

ÖZEL 

ASKERİ 

YABANCI 

BELİRSİZ 

45372 48.83 1432 43,33 12497 43,20 31443 51,82 2316 43,37 31338 42,20 
35960 38,70 1085 32,83 10906 37,70 23969 39.50 

155 0,17 3 0,09 61 0,21 91 0,15 
1442 1,55 54 1,63 475 1,64 913 1,50 
9982 10,74 731 22,12 4987 17,24 4264 7,03 

1673 31.33 27604 37,17 
3 0,06 212 0,29 
75 1,40 1281 1,72 

1273 23,84 13826 18,62 

TOPLAM 92911 100,00 3305 100,00 28926 100,00 60680 100,00 

TOPLAM 

5340 100,00 74261 100,00 

*** E 

3E+05 47,41 2413 40,37 33881 38,56 3E+05 

39,42 1993 33,34 32113 36,55 3E+05 

0,15 9 0,15 165 0,19 914 

0,67 67 1,12 879 1,00 3942 

12,35 1495 25,01 20820 23,70 67906 

7E+05 100,00 5977 100,00 87858 100,00 6E+05 100,00 8622 100,00 2E+05 100,00 

Yukandaki tablodan da anlaşılacağı üzere, 1999 yılı sonuna kadar sürücü belgelerinin 
%59.8'ini veren sürücü kurslarında sürücü belgesi alanlann %53*ü trafik kazalarına kanşmıştır. 
Sürücü belgelerinin son yıllarda genellikle özel sürücü kurslan tarafından verildiği düşünülürse, 

EMNİYET 

ÖZEL 

ASKERİ 

YABANCİ 

BELİRSİZ 

TOPLAM 

3E+05 

3E+05 

1088 

4888 

90221 

7E+05 

48.69 

39,88 

0,14 

0,62 

10,67 

3491 

2778 

11 

92 

2250 

40,49 

32,22 

0,13 

1,07 

26,10 

66043 

62233 

403 

2005 

39609 

38,78 

36,54 

0,24 

1,18 

23,26 
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özel sürücü kurslannm güvenli trafik ortamının oluşmasında beklenen katkıyı sağlamadığı 
söylenebilir. 

öğrenim durumlarına göre sürücülerin karıştıkları kazalar ve sonuçları aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 

Tablo 42 : öğrenim Durumları ve Cinsiyetlerine Göre Sürücülerin Karıştıkları 
Kazalar ve Sonuçları (1999) 

A. Kazaya karışan toplam sürücü sayısı B. ölümlü kazaya karışan sürücü sayısı C.Yaralanmalı kazaya karışan sürücü sayısı 
D. Maddi hasarlı kazaya karışan sürücü sayısı E. ölen sürücü sayısı F. Yaralanan sürücü sayısı 

ŞEHİRİÇİ 

% % % D % % % 
İLKOKUL 273890 40,68 872 44.88 26874 44.46 246144 40.30 191 34.05 9443 41,94 

ORTAOKUL 93968 13,96 200 10,29 7762 12,84 86006 14,08 40 7,13 2487 11,04 

LİSE 164870 24,49 282 14,51 11797 19,52 152791 25,01 50 8,91 3645 16,19 

YÜKSEKOKUL 104476 15,52 88 4,53 5006 8,28 99382 16,27 24 4,28 1265 5,62 

BELİRSİZ 36028 5,35 501 25,78 9003 14,90 26524 4,34 256 45.63 5677 25.21 

TOPLAM 673232 100,00 1943 100,00 60442 100,00 610847 100,00 561 100,00 22517 100,00 

SEHİRDIŞI • 

İLKOKUL 

ORTAOKUL 

LİSE 

YÜKSEKOKUL 

BELİRSİZ 

A % B 

43685 44,90 1442 

12117 12,45 241 

19658 20,20 289 

15338 15,76 177 

% % 

8,14 3128 11.22 
9,76 4687 16,81 
5,98 2818 10,11 

6503 6,68 812 27,42 3627 13,01 

D 
28625 
8748 
14682 
12343 
2064 

% 
43,07 
13,16 
22,09 
18,57 
3,11 

E 
394 
50 
69 
61 
453 

% 
38,36 
4,87 
6,72 
5,94 

44,11 

F 
6928 
1529 
2586 
1505 
3073 

% 
44,35 
9,79 
16,55 
9,63 
19,67 

TOPLAM 97301 100,00 2961 100,00 27878 100,00 66462 100,00 1027 100,00 15621 100,00 

TOPLAM 
A % B % C % D % E % F % 

317575 41,21 2314 47,19 40492 45,85 274769 40,57 585 36.84 16371 42,93 
106085 13.77 441 8,99 10890 12.33 94754 13,99 90 5.67 4016 10,53 
184528 23,95 571 11.64 16484 18.66 167473 24,73 119 7,49 6231 16,34 
119814 15,55 265 5,40 7824 8,86 111725 16,50 85 5,35 2770 7,26 

İLKOKUL 

ORTAOKUL 

LİSE 

YÜKSEKOKUL 

BELİRSİZ 

TOPLAM 

42531 5,52 1313 26,77 12630 14,30 28588 4,22 709 44,65 8750 22,94 

770533 100,00 4904 100,00 88320 100,00 677309 100,00 1588 100,00 38138 100,00 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere, ilkokul mezunlarının kazalara karışma oram 
%41.21 gibi yüksek bir orandır. Sürücü belgesi almak isteyenlerin en az ortaokul mezunu 
olmaları gereği bu oranlardan da açıkça anlaşılmaktadır. 
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(1) Deneyimsiz ve Genç Sürücüler 

Yapılan çalışmalar, deneyimsizlik nedeniyle kazalardaki hata payının ilk yıl % 30, ikinci 
yıl % 17 ve üçüncü yıl % 11 olduğunu belirlemiştir.. Ayrıca güvenli araç kullanmada etkili 
olduğu bilinen, dikkat, konsantrasyon, el-ayak-göz koordinasyonu, hız-mesafe tahmini gibi 
doğuştan gelen yeteneklerin de araç kullandıkça ve zamanla geliştiği saptanmıştır, örneğin, 
doğru şerit seçimi ve şerit değiştirme, yandaki araçla mesafe ayarlama davranışlarını etkileyen 
çevresel (periferal) görüş yeteneği, araç kullandıkça gelişen bir yetenektir. Çevresel görme ile 
trafik ortamım fark eden sürücü, doğrudan görme ile görüp, tanır, örneğin, sürücü, sağ gözünün 
köşesinde bir şey fark eder, başını ve gözünü çevirdiği zaman gördüğünün ne olduğunu anlar; 
sözgelişi, bir minibüs az sonra yolunu kesecektir. Diğer bir deyişle, çevresel görme ile sürücü 
herhangi bir şeyi açık seçik görmez ama o nesneyi farketmiş olması son derece büyük önem 
taşır. Bir sonraki davranışını, çok kısa bir sürede, o açık seçik göremediği ama varlığım farkettiği 
nesneye göre ayarlar. 

Çevresel görüş yeteneği yetersiz olan ya da deneyimsizlik nedeniyle bu yeteneği 
yeterince gelişmemiş olan sürücüler, akan trafik ortamında şerit değiştirirken ya da viraj alırken 
hatalı davranışlar yaparlar. Yandaki araçla mesafeyi ayarlayamadıkları için hem kendileri hem 
de diğer sürücüler için tehlike yaratırlar. 

Yine gelişmiş ülkelerdeki uygulamalardan da bilinmektedir ki, ehliyet alındıktan sonraki 
ilk yılda deneyimsiz sürücü, araçla ve trafik ortamı ile uyum sağlamada yeterince deneyim 
kazanmadığı için, yasal olarak belirlenmiş olan 0.50 promil ve altı alkole bile tolerans 
gösterememekte ve kazalara sebebiyet vermektedir. 

Yukarıda kısaca belirtilen tüm bu nedenlerden dolayı, yeni ehliyet alan deneyimsiz 
sürücülerin, ilk iki yıl gözetim altında tutulmaları, ülke trafik güvenliği açısından yaşamsal önem 
taşımaktadır. Avusturya, Almanya ve ingiltere gibi gelişmiş ülkelerde yeni sürücülere ilk iki yıl 
için "geçici sürücü belgesi" verilmekte ve bu süre boyunca yeni sürücüler için diğerlerinden 
farklı yaptırımlar uygulanmaktadır, örneğin, Avusturya ve Almanya'da "geçici sürücü 
belgesine" sahip sürücüler için yasanın izin verdiği alkol miktarı 0 (sıfir) promildir. Kanında 
0.10 promilin üzerinde alkol olduğu tespit edilen "geçici sürücü belgesine" sahip sürücünün 
"geçici belge" süresi bir yıl uzatılır, ayrıca "sürücü davranışı geliştirme" programına yollanır. Bu 
uygulama, kaza yerinden kaçma, ters yöne girme, ışık ihlali, hız ihlali gibi kazalara neden olduğu 
tespit edilmiş olan on dört kural ihlali için de geçerlidir. 

Ülkemizde her yıl yaklaşık bir milyon kişi ehliyet almakta ve trafiğe deneyimsiz/yeni 
sürücüler olarak katılmaktadır. Bu sürücülerin aynı zamanda trafikte en riskli yaş grubu sayılan 
18-24 yaş grubunda oldukları da dikkate alınırsa, ülkemizde her yıl yaklaşık bir milyon, kazaya 
karışma riski olan sürücünün trafik ortamına katıldığını kabul etmek gerekir. 

ÖNERİLER: 

Gençlerin, deneyimsizlikleri ve yaşlarının özellikleri itibariyle, diğer yaş 
gruplarına ve deneyimli sürücülere göre daha yüksek olan kazalara karışma 
oranının düşürülmesi için: 

1-Sürücü belgelerinin 2 yıl gibi geçici süre ile verilmesi (süre sonunda sicili 
temizse asıl belgeyi almaya hak kazanması gibi), 

2- Bu sürücüler için alkol miktarının 0 (sıfır) promil olması, 
3- Hız limitlerinin saatte 10-15 km daha düşük tutulması, 
4-Genç sürücülere bir süre yetişkin sürücü refakatinde araç sürme izni 
verilmesi, 
5- Alkol, hız ihlali, hatalı sollama, ışık ihlali gibi kuralları ihlal ettiği saptanan 

sürücülerin birinci defada cezalandırılması ve "Sürücü Davranışı Geliştirme-
Rehabilitasyon ve Yeniden Eğitim" programlarına katılma şartının getirilmesi, gibi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 547) 



— 103 — 

yurdumuz koşullarında uygulanabilecek önlemler Kanun hükmü haline 
getirilmelidir. 

(2) Sürücüler ve Psikoteknik Değerlendirme 

Trafik güvenliğinde yaşanan sorunlarda, aktör konumunda olan sürücüden kaynaklanan 
nedenlerin başmda sürücünün psikolojisi gelmektedir. 

Uygulamalı psikoloji biliminin bir alt alam olan TRAFİK PSİKOLOJİSÎ'ne göre insan; 
trafik ortamında, araç ve çevre ile baş etmede sorun yaşadığında ve trafik ortamına psikolojik 
açıdan uyum sağlayamadığında kural ihlalleri yapar ve kazaya karışır. Trafik kurallarım bilmesi 
ve bu konuda yeterli eğitim almış olması, kişinin kazaya karışmasına engel olamayabilir. Pek 
çok kişi ise kuralları bildiği halde, psikolojik nedenlerle kuralları ihlal etmekte ve kazalara 
sebebiyet vermektedir. 

Ülkemizde, 1999 yılında, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ile Avusturya 
Yol Güvenliği Vakfi-Trafik Psikolojisi Enstitüsü işbirliğinde, 291 profesyonel sürücü üzerinde 
yapılan bir çalışmada, hiç kazaya karışmamış profesyonel sürücüler ile üç ya da daha fazla 
kazaya karışan profesyonel sürücüler karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, üç ya da 
daha fazla kazaya karışmış olan profesyonel sürücülerde, trafiğe ilişkin sürücülük yetenekleri 
açısından özellikle anlama ve değerlendirme (muhakeme), dikkat, konsantrasyon ve stres altında 
tepki (intibak) kalitesi ve hızı açısından sorunlar olduğu tespit edilmiştir. 

Bu bakımdan, sürücülerin, trafik ortamına ilişkin olarak psikoteknik değerlendirmeden 
geçmelerinin; yetenekler, trafiğe ilişkin kişilik, tutum ve davranışlar açısından uygun olup 
olmadıklarının belirlenmesinin, kazaların azalması açısından çok büyük önem taşıdığı açıktır. 

Avusturya, Almanya ve İsviçre gibi gelişmiş ülkelerde; yol kullanıcılarını, tehlikeli 
sürücülerin yarattığı risklerden korumak; sürücüleri, ön yargılı ve taraflı yargılamalardan ya da 
suçlamalardan korumak; bazı kural ihlallerini işlemiş ya da riskli sürücülere, tutumlarım 
değiştirmeleri ve davranışlarını geliştirmeleri için şans tanımak ve toplumda sürücülük kültürünü 
ve trafik güvenliği bilincini geliştirmek amacıyla sürücüler psikolojik değerlendirmeye tabi 
tutulmaktadır. Avusturya ve Almanya'da her yıl on binden fazla sürücü bu değerlendirmeden 
geçmektedir. 

Gelişmiş ülkelerdeki uygulamalara göre, sürücülerin, trafik psikolojisi açısından 
değerlendirilmelerinin iki temel nedeni bulunmaktadır: 

1. Kişinin, trafik ortamında, motorlu bir taşıt aracım sürme konusunda gerekli sürücülük 
yeteneklerine "minimum" düzeyde sahip olup olmadığının belirlenmesi, 

2. Kişinin, kurallara uyma isteği, sorumluluk, kendini kontrol etme gibi konular 
açısından trafik ortamına uygun bir kişiliğe sahip olup olmadığının incelenmesi. 

Uzun yıllardır, bazı gelişmiş ülkelerde, yukarıda belirtilen nedenlerle, özellikle iki sürücü 
grubu, trafiğe ilişkin psikolojik değerlendirmeye tabi ratulmaktadır. Bunlar: Çeşitli kural 
ihlalleri yaparak, yetersiz ya da tehlikeli sürücülük davranışları sergileyen sürücüler ile tehlikeli 
madde taşımacılığı, ambulans, itfaiye aracı kullanan ve toplu taşımacılık, servis aracı sürücülüğü 
yapan yüksek sorumluluk altında olan profesyonel sürücülerdir. Ayrıca sürücü kurslarında 
özellikle direksiyon sınavlarında başarısız olan sürücü adaylarının da bu değerlendirmeye tabi 
tutulduğu bilinmektedir. 

Ülkemizde de 1985 yılında yürürlüğe giren 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda 
1996 yılında 4199 sayılı Kanun yapılan değişiklikle, 48, 51 ve 118'inci maddeler kapsamında 
suç işlemiş ve sürücü belgeleri alınmış kişilere "psikoteknik değerlendirme" ve "psikiyatri 
uzmam muayenesi" zorunluluğu getirilmiştir. 

48'inci maddeye göre, Yönetmelikle belirtilen miktarların üzerinde alkollü araç 
kullandığı tespit edilen sürücülerin birinci defada üç ay, ikinci defada bir yıl süreyle sürücü 
belgeleri ellerinden alınır. Her iki seferinde ayrıca para cezası uygulanır. Üçüncü defasmda ise 5 
yıl süreyle sürücü belgeleri ellerinden alınır ve bir aydan iki aya kadar hafif hapis cezası 
uygulanır. Psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmam muayenesi sonrası, uygun 
görülenlere, geri alma süresi sonunda sürücü belgeleri iade edilir. 

51'inci maddeye göre, sürücüler, aksine bir karar alınıp işaretlenmemişse, Yönetmelikle 
belirlenen hız sınırlarını aşmamak zorundadır. Hız kuralım ihlal sebebiyle ceza yazılan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 547) 



— 104 — 

sürücülerden, suçun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içersinde aynı kuralı 5 defa ihlal ettiği 
tespit edilenlerin sürücü belgeleri 1 yıl süre ile geri alınır. Süresi sonunda psikoteknik 
değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilerek, sürücü belgesi almasına 
mani hali olmadığı anlaşılanların belgeleri iade edilir. 

118'inci madeye göre, Kanunun suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında ceza uygulanan 
sürücülere, aldıkları her ceza için esasları Yönetmelikte belirlenen ceza puanlan verilir. Trafik 
suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanım dolduran 
sürücülerin sürücü belgesi 2 ay süre ile geri alınır ve eğitime tabi tutulurlar. 

Aynı yıl içinde ikinci defa 100 ceza puanım dolduran sürücülerin sürücü belgeleri 4 ay 
süre ile geri alınarak, psikoteknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi 
tutulurlar. Muayene sonucunda sürücülük yapmasına engel hali bulunmayanların belgeleri, süresi 
sonunda iade edilir. 

Bu yıl içinde üç defa 100 ceza puanım dolduran sürücülerin sürücü belgeleri süresiz 
olarak iptal edilir. 

ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin 
sürücü belgeleri ise 1 yıl süreyle geri alınır. 

Yukarıdaki üç maddeye dayanılarak, 1996 yılından bu yana, Ankara, İzmir ve istanbul'da 
sürücülere psikoteknik değerlendirme uygulamalarının yapılabileceği merkezler kurulmaya 
başlamıştır. Kanundaki ilgili madde hükümlerinin yürürlüğe girmesiyle, bugüne kadar Ankara ve 
İzmir olmak üzere iki ilde, ehliyeti alınmış sürücülere psikoteknik değerlendirme uygulaması 
yapılmaktadır. 

1997 ve 1998 yıllarında, iki yıl boyunca, ilgili Kanun maddeleri uyarınca İçişleri 
Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı'na hazırlattırılan, "Psikoteknik Değerlendirme 
Uygulaması Yönetmeliği" gereğince, psikoteknik değerlendirme merkezlerinde kullanılacak 
"psikoteknik değerlendirme-trafik psikolojisi testleri"nin, "Türkiye toplumu özelliklerine göre 
hazırlanmış norm çalışması" yapılmış ve "Bilimsel Kurul" tarafından normlar incelenerek 
onaylanmıştır. Şu anda Bilimsel Kurul onayına sahip ve ülke genelinde, ehliyeti alınmış 
sürücüler için psikoteknik değerlendirme uygulamalarında kullanılabilirliği kabul edilmiş, 
psikoteknik değerlendirme test sistemleri hazır bulunmaktadır. 

Bu test sistemlerinden birine sahip olan Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Psikoloji 
Bölümü bünyesinde, 1999 yılı Nisan ayında kurulmuş ve yasal olarak "Çalışma Uygunluk 
Belgesine" sahip olan Psikoteknik Değerlendirme Merkezi'nde, sertifikalı 10 psikolog 
çalışmaktadır. Şimdiye kadar İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa Emniyet Müdürlükleri'nden sev 
edilen 100'ün üzerinde ehliyeti alınmış sürücü, psikoteknik değerlendirme testlerinden 
geçmiştir. Değerlendirmeye alınan sürücülerin % 10'unun tekrar trafiğe dönmesinin sakıncalı 
olacağı kararına varılmıştır. Bu merkezde, 1 adet psikoteknik değerlendirme test sistemi 
bulunmakta ve günde 5 kişiye uygulama yapılabilmektedir. 

Ankara'da ise 1998 yılından itibaren, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'na 
bağlı olarak çalışan ve yasal "Çalışma Uygunluk Belgesine" sahip olan Psikoteknik. 
Değerlendirme Merkezi'nde sertifikalı 4 psikolog çalışmaktadır. Şimdiye kadar, Ankara, 
Eskişehir, Kayseri, Erzurum, İsparta, Antalya, Samsun, Yozgat, Diyarbakır, Bitlis, Sinop, 
Çankırı ve Çorum Emniyet Müdürlükleri'nden, hız ihlali ve alkollü araç kullanma suçlan 
nedeniyle sevk edilen yaklaşık 100'e yalan ehliyeti alınmış sürücü, psikoteknik değerlendirme 
ve psikiyatri uzmanı muayenesinden geçmiştir. Muayene sonuçlanna göre, 21 sürücünün, trafik 
ortamına geri dönmesinin sakıncalı olacağı kararma varılmıştır. Bu merkezde 6 adet psikoteknik 
test sistemi bulunmakta ve günde yaklaşık 15 kişiye uygulama yapılabilmektedir. Tüm uygulama 
ve muayene, bir kişi için yaklaşık 4-5 saat sürmektedir. 

Bu iki merkezin yanı sıra istanbul ve Ankara'da kısmi olarak faaliyete başlayan üç 
merkez daha olduğu bilinmektedir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Hizmetleri Başkanlığı, Trafik Eğitim ve Araştırma 
Merkezi'nden elde edilen istatistiklere göre, 1999 yılında yaklaşık 9.000, bugüne kadar ise 
yaklaşık 22.000 kişinin ehliyetleri, adı geçen üç madde kapsamında alınmış ve psikoteknik 
değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesine sevk edilmiştir. Bu sayılar, daha fazla 
psikoteknik değerlendirme merkezinin acilen faaliyete geçmesi gerektiğini göstermektedir. Bu 
merkezlerin büyük illerde en az 2 adet, küçük illerde ise en az bir adet olması gerekmektedir. 
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Merkezlerin kurulması ve faaliyet göstermesi için gerekli yasal düzenlemeler, 2000 yılı itibariyle 
tamamlanmıştır. Dolayısıyla, bu yıldan itibaren merkezlerin sayısının gerek üniversiteler 
bünyesinde, gerek hastanelerde, gerekse özel kişilerin ve ilgili vakıf ve kuruluşlar yönetiminde 
artacağı beklenmektedir. 

Trafik Güvenliğinde Koruyucu Bir Yöntem Olarak, Silahlı Kuvvetlerin, Otobüs 
Firmalarının, Bünyesinde Şoför Çalıştıran Kurumların Talepleri Nedeniyle 
Ülkemizde Yapılan Uygulamalar: 

Psikoteknik Değerlendirme uygulamasının en önemli faydalarından biri de, trafik 
ortamına yeni girecek kişilerin güvenli araç kullanıp kullanamayacaklarının belirlenmesidir. Bu 
anlamda, psikoteknik değerlendirme, trafik güvenliğinde koruyucu bir önlem olarak 
düşünülebilir. Yapılan bir çalışmada, psikoteknik değerlendirmeden geçen ve geçmeyen 
sürücüler üç yıl boyunca izlenmişlerdir. Sonuç olarak, psikoteknik değerlendirmeden geçen 
sürücülerin üç yıl boyunca hiç kazaya karışmadığı tespit edilmiştir. 

Ülkemizde çeşitli kurum ve kuruluşlar, 1997 yılından beri koruyucu bir yöntem olarak, 
bünyelerindeki şoförlerin ya da istihdam edecekleri şoför adaylarının "psikoteknik 
değerlendirmeden" geçmesini talep etmektedirler. 

1997 yılından, Ekim 2000 tarihine kadar Ankara'da, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonu'na bağlı olarak faaliyet gösteren Psikoteknik Değerlendirme Merkezi'nde, 2.332 
sürücü psikoteknik değerlendirmeden geçmiştir. Bunların yaklaşık % 30-40'ının sürücülükle 
ilgili yetenekler ve kişilik açısından sakıncalı olduğu tespit edilmiştir. Resmi bir kurum için 
şoförlük yapmak üzere başvuran adayların % 10'unun uygun olmadığına karar verilmiş ve daha 
baştan bir önlem olarak bu kişilerin profesyonel sürücülük yapmalarının sakıncalı olabileceği 
yönünde rapor verilmiştir. Değerlendirmeye alınan sürücülerin 950'si uzun yol otobüs şoförü ve 
servis şoförüdür. Diğer sürücülerin 729'u trafik polisi, 250'si Jandarma Genel Komutanlıgı'nda 
sürücülük yapacak erler, 163'ü Hava Kuvvetleri Komutanlıgı'nda uzman erbaş olarak istihdam 
edilecek erler, 37'si Deniz Kuvvetleri Komutanlıgı'nda görev yapan erler, 203'ü ise çeşitli özel 
firmalarda çalışan şoförler ve kendini tanımak isteyen gönüllü amatör sürücülerden 
oluşmaktadır. Anılan kurumlar, yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen, bir güvenlik önlemi 
olarak çalışanlarının bu testlerden geçirilmesini istemişlerdir. 

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren 
Psikoteknik Değerlendirme Merkezi'nden alman bilgilere göre, 70 uzun yol otobüs şoförü, 70 
TIR şoförü ve 150 İzmir Büyükşehir Belediyesi Otobüs Şoförü psikoteknik değerlendirme 
testlerinden geçmiştir. 

İstanbul Trafik Vakfı Psikoteknik Değerlendirme Merkezi'nin verdiği bilgilere göre ise, 
1997 yılından bu yana 355 otobüs şoförü ile 107 polis memuruna psikoteknik değerlendirme 
testleri uygulanmıştır.. 

Kamil Koç Otobüsleri A.Ş.'nin, kazaya kansan kaptanları üzerinde yaptığı takip 
çalışmasının sonuçlarına göre, kazaya kansan 85 araç kaptanından, 32'sinin psikoteknik 
değerlendirmeye katılmadığı, 16'sının psikoteknik değerlendirme sonucu yetersiz bulunduğu ve 
"Sürücü Davranışı Geliştirme Programı"na katılmasının gerekli bulunduğu belirtilmiş ve sonuç 
olarak bu uygulamanın yaygınlaşünlması gerektiği Önerilmiştir. 

Yukanda yapılan detaylı değerlendirmelerden vanlan sonuç, hem trafik kurallannı ihlal 
eden sürücüler için, hem de tehlikeli madde taşımacılığı, ambulans, itfaiye aracı, toplu taşıma 
araçlan, servis araçları, kamu taşıma araçları ve makam araçlan sürücülüğü yapan, yüksek 
sorumluluk alandaki profesyonel sürücüler için psikoteknik değerlendirme uygulamasının 
yaygınlaştınlmasmın ülke trafik güvenliği açısından gerekli olduğudur. 

ÖNERİLER: 

Ülkemizde trafik kazalarının azaltılması, kayıplarımızın en aza indirilmesi ve 
AB uyum sürecinde, mevzuatımızın bu konuda da uyumlandınlması amacıyla, 
psikoteknik değerlendirme uygulamasının yaygınlaştırılması ve kapsamının 
genişletilmesi suretiyle, sürücülerin tutum ve davranışlarında olumlu değişim ve 
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gelişim sağlanması hedeflenmelidir. Bu amaçla aşağıda bazı öneriler yer 
almaktadır: 

1- 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 47'inci maddesi "Trafik 
işaretlerine, trafik ışıklarına, trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretleri ile 
trafik güvenliği ve düzeni ile Yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak ve 
yükümlülüklere uyulması zorunluluğunu belirlemektedir. Bunlardan ışıklı trafik 
işaretlerinden kırmızı renkli olanına uyulmaması, kavşaklarda, yaya ve okul 
geçitlerinde meydana gelen trafik kazalarının sebepleri arasında yer almakta, 
ayrıca sürücülerin sıklıkla ihlal ettikleri bu kural sebebiyle cezai işlem 
uygulanmaktadır. Yapılan çalışmalarda bu tür kural ihlallerini yapan kişilerin, 
sürücülükle ilgili dikkat, konsantrasyon ve algılama yeteneklerinde yetersizlikler 
olduğu saptanmıştır. 

Kırmızı ışığa uymayan sürücülerin, bu kuralı ihlal etme alışkanlığından 
caydırılması amacıyla, Kanunun 47'inci maddesinin son fıkrasındaki yaptırımlar 
değiştirilmeli ve bir yıl içinde 5 defa bu kuralı ihlal edenlerin sürücü belgelerinin 4 
ay süre ile geri alınması, sürenin sonunda psikoteknik değerlendirmeden ve 
psikiyatri uzmanı muayenesinden geçirilmeleri öngörülmelidir. 

2-Kanunun 54'üncü maddesi, "Geçme Kural ve Yasakları"nı belirlemektedir. 
Trafik kazalarının oluş nedenleri incelendiğinde, öndeki araçların hatalı şekilde 
geçilmesi, sürücü kusurları içinde ilk sıralarda yer almaktadır. 

Sürücüler üzerindeki caydırıcı etkilerin arttırılması amacıyla, 54'üncü 
maddenin para cezasını belirleyen son fıkrası yeniden düzenlenerek, para 
cezasının miktarı yükseltilmelidir. Ayrıca 1 yıl içerisinde bu kuralı 5 defa ihlal ettiği 
saptananlara, alkol etkisinde araç kullanma ve hız kuralını ihlal etme suçlarında 
olduğu gibi, sürücü belgelerinin geçici bir süre ile geri alınması cezasının 
uygulanması ve sürenin sonunda psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı 
muayenesinden geçirilmesi hükmü getirilmelidir. 

3-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda, 1996 yılında 4199 sayılı 
Kanunla önemli ve kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Bilindiği gibi, bu Kanunla 
getirilen yeniliklerden biri de, sürücülerin psikoteknik değerlendirmeye tabi 
tutulmalarını öngören düzenlemelerdir. Sürücülerin 100 ceza puanını doldurması, 
alkollü İçki etkisinde araç kullanması, hız kuralını ihlal etmesi gibi durumlarda, 
para cezası ile birlikte sürücü belgesinin geçici süre ile geri alınması ve iadesi için 
değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanı muayenesine tabi tutulmaları zorunluluk 
haline getirilmiştir. 

Kanun değişikliği kapsamındaki bir diğer yenilik de, ölümle sonuçlanan 
trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü 
belgelerinin 1 yıl süre ile geri alınmasının hükme bağlanmasıdır. 

Ancak, bazı trafik kurallarının sıklıkla ihlal edilmesi durumunda, sürücü 
belgelerinin geri alınması ve psikoteknik değerlendirme yapılması 
zorunluluğunun getirilmesine karşın, ölümlü trafik kazasına sebep olan 
sürücülerin, sürücü belgeleri 1 yıl süre ile geri alındıktan sonra, psikoteknik 
değerlendirmeye tabi tutulmalarının öngörülmemesi önemli bir eksikliktir. 

Oysa, ölümlü trafik kazasına sebebiyet veren sürücülerin, bu kazaları hangi 
sebeplerle yaptıkları ve daha sonra aynı sebeplerle bu tür kazalara yeniden 
sebebiyet verip vermeyecekleri belirlenerek, bu kişilerin uygun biçimde ıslahı 
açısından psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi büyük önem 
taşımaktadır. 

Bu nedenle, Kanunun 118'inci maddesinin beşinci fıkrası yeniden 
düzenlenmeli ve söz konusu eksiklik giderilmelidir. Yeni düzenleme, "Ölümle 
sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin, 
sürücü belgeleri ise 1 yıl süre ile geri alınarak kendileri psikoteknik 
değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar. Muayene 
sonucunda sürücülük yapmasına engel hali bulunmayanların belgeleri, süresi 
sonunda iade edilir" şeklinde öngörülmelidir. 
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4-Ticari taşıtlarla, yük ve yolcu taşıma hizmetlerinde çalışan şoförler, 
vatandaşların can ve mal güvenliğini doğrudan ilgilendiren önemli bir kamu 
hizmeti yapmaktadırlar. Dolayısıyla, Karayolları Trafik Kanunu'nda tanımlandığı 
şekliyle, kamu hizmeti taşıtlarında şoförlük yapanların diğer sürücülere göre, çok 
daha fazla sorumluluk sahibi, trafik ortamına uyum sağlamada sorun yaşamayan 
ve trafiğe ilişkin sürücülük yetenekleri açısından da çok daha iyi bir düzeye sahip 
olmaları gerekmektedir. 

Nitekim, Almanya ve Avusturya gibi gelişmiş ülkelerin hemen hepsinde 
ticari taşıtlarda şoförlük yapanlar, mesleğe başlarken ve sonrasında belli 
periyotlarda psikoteknik değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. 

Ülkemizde de, 1998 yılından beri Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonu'na bağlı Laboratuarda yapılan psikoteknik değerlendirme 
uygulamalarında, yaklaşık 1.000 ticari taşıt şoförünün % 40'ının trafiğe ilişkin 
yeteneklerinde çeşitli nedenlerle sorunlar olduğu saptanmıştır. 

Kanunun 43'üncü maddesi ile eklenen Ek-1'inci maddesine 5'inci fıkradan 
sonra gelmek üzere bir fıkra eklenmek suretiyle, Kanun değişikliğinin yürürlüğe 
girmesiyle birlikte, Ticari Taşıt Kullanma Belgesi almak üzere Odalara müracaat 
edecek sürücülerin, belge almadan önce psikoteknik değerlendirmeye tabi 
tutulmaları zorunluluğu getirilmelidir. 

5-Günümüzün, yoğun ve hızlı trafik ortamında güvenli sürücülük 
yeteneklerinin saptanıp ilgilisine bildirilmesinin yanında, 2 ila 10 yıl aralıklarla ve 
yaşa bağlı olarak, sürücülerin periyodik psikoteknik değerlendirilmeye tabi 
tutulmaları, ülkemiz koşullarında da ihtiyaç haline gelmiştir. 

Gelişmiş ülkelerin çoğunda yıllar önce uygulanan bu tür kontrollerde büyük 
yararlar sağlandığı, kazalarda azalmalar kaydedildiği ve bu nedenle zaman içinde 
uygulama kapsamının genişletildiği bilinmektedir. 

Ülkemizde ise, yürürlükteki yasal düzenlemeler gereği, sürücü adayları için, 
belge almadan önce sağlık muayenesinden geçme zorunluluğu bulunmakta ise 
de, sürücü belgesi alındıktan sonra herhangi bir periyodik sağlık muayenesinden 
geçme ve sürücülük yeteneklerinin uygun olup olmadığına ilişkin bir 
değerlendirme yapılması söz konusu değildir. 

Yapılan araştırmalarda, ülkemizdeki ağır trafik ve çalışma koşulları 
nedeniyle, 50 yaşından itibaren sürücülükle ilgili yeteneklerde ciddi kayıplar 
meydana geldiği saptanmıştır. Özellikle yaşa bağlı olarak, sürücülerin dikkat, 
konsantrasyon, intikal süresi ve kalitesi gibi kazaların oluşunda etkili olabilen 
yeteneklerde ciddi yıpranmalar söz konusudur. 

Kaldı ki, Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne ekli, Sağlık Bakanlığı'nca 
hazırlanan (3) sayılı Cetvcl'de, sürücülerin 50 yaşa kadar 10 yılda bir, 50-65 yaş 
arası 5 yılda bir, 65 yaştan sonra 3 yılda bir genel kontrol muayenesi yaptırmaları 
gerektiği öngörülmüşse de, bu hükmün uygulanması günümüze kadar 
gerçekleştirilememiştir. 

Bu nedenle, Kanuna bir madde eklenerek, 50 yaşından sonra sürücülerin, 
Yönetmelikteki usul ve esaslar çerçevesinde, periyodik psikoteknik 
değerlendirmeye tabi tutulmaları öngörülmelidir. Değerlendirme sonucunda 
sürücülük yapmasına engel hali bulunanlar, sağlık muayenesine sevk edilmelidir. 
Bu kişilerin, Sağlık Kurulu'ndan "sürücülüğe devam edebilir" raporu almaları 
zorunlu kılınabilir. Sağlık Kurulu raporuna bir defaya mahsus olmak üzere itiraz 
halinde, Sağlık Bakanlığı nihai karar için sürücüyü bir başka devlet hastanesi 
Sağlık Kurulu'na sevk edebilir. Nihai kararın sonucu da olumsuzsa, sürücü 
belgesi iptal edilmelidir. 

6-Uzun vadede, şu andaki yasal düzenlemelerde, sadece sürücülük 
yeteneklerinin ölçülmesi ile sınırlandırılmış olan psikoteknik değerlendirmenin 
daha kapsamlı olan "trafik ortamına ilişkin psikolojik değerlendirme" haline 
dönüştürülmesi için yasal düzenlemeye gidilmelidir. 
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(3) Sürücü Belgesi Geçici Süre Alınanlara Uygulanan Programlar 
Araştırmacılara göre, trafik sistemi bir bütün olarak ele alındığında, bu sistemin en 

önemli alt sistemi olan insan, bir bilgi işlemcisi olarak diğer alt sistemlerle, diğer bir deyişle 
kendisiyle, çevreyle ve araçla aynı anda ve sürekli olarak baş etmek zorundadır. 

Trafik ortamında sürücü için olumlu ya da olumsuz değişme, uyum ve gelişmenin hiç 
bitmediği vurgulanmaktadır. Kendisiyle, çevreyle ve araçla aynı zamanda ve sürekli olarak baş 
etmek durumunda olan insan için trafik, sürekli öğrenme ve asla sonlanmayan bir otomatikleşme 
sürecidir. Trafik ortamında, dışarıdan kontrol edilmesi, değiştirilmesi en zor, hatta belki de 
olanaksız tek sistem sürücüdür. Aracın teknolojisi, bilimin olanaklarıyla en güvenli ve en 
sağlam hale getirilebilir. Çevre, trafik mühendisliğinin en son bilgi birikimiyle her gün daha 
güvenli olabilir. Ama tüm bu gelişmeler, en son teknolojiyle üretilmiş araçlarla, en son 
gelişmelere göre planlanmış ve yapılmış otoyollarda araca ve yolun uygun olmasına güvenerek, 
daha fazla risk alan ve sonuç olarak zincirleme kazalar yapabilen sürücünün davranışını 
açıklayamamaktadır. özetle, 2000'li yıllarda pek çok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de en 
önemli sorun, çevre ve araçla uyum sağlamakta sorunlar yaşayan sürücüdür. 

Son yıllarda İsveç'te yapılan çalışmalar, en son model, ABS fren sistemine ve diğer 
güvenlik paketlerine sahip aracı olan sürücülerin, diğerlerine göre daha fazla kazaya karıştığını 
ve özellikle daha çok hız ihlali yaptığım ortaya koymuştur. 

Batıda yapılan çalışmalara göre trafikte İNSAN HATASI, sürücü davranışlarının üç farklı 
biçiminden ortaya çıkmaktadır: 
• İsteyerek kural ihlali: örneğin, aşırı hız, diğer araçlarla yarışma, alkollü araç kullanma gibi. 

Bu tür davranışları gösteren sürücüler trafik ortamı için en tehlikeli ve rehabilite edilmesi en 
zor olabilen sürücülerdir. 

• Kuralları ihmal etme: örneğin, çok sıkıldığında emniyet kemerini çıkarma gibi. Bu 
gruptaki sürücülere, kurallara yeterince inanmadıkları ve sahip çıkmadıkları için tutum ve 
davramş değiştirmeye yönelik sürücü davranışı geliştirme ve rehabilitasyon programlan 
uygulanmaktadır. Ayrıca, kamu genelinde potansiyel olarak bu eğilim saptandığından, 
sürekli olarak gençlere, çocuklara ve yetişkinlere yönelik özel trafik güvenliği kampanyaları 
düzenlenmektedir. "Bana bir şey olmaz" temel inancına dayanan bu tür kural ihmalleri, 
kazaya neden olan ve en yaygın olduğu saptanan sürücü davranışları olarak belirlenmiştir. Bu 
nedenle iyi düzenlenmiş güvenlik kampanyaları oldukça etkili olabilmektedir. 

• Sürücülük yetenek ve becerilerinden kaynaklanan hatalar: örneğin, görememe ya da 
yanlış karar verme, dolayısıyla hızı ve mesafeyi doğru tahmin edememe, muhakeme 
yeteneğindeki yetersizlik nedeniyle trafik kuralını anlayamama ve doğru stratejiler 
geliştirememe gibi. Bu yetenekler doğuştan getirdiğimiz ve bazıları araç kullandıkça gelişen, 
bazıları da pek değişmeyen yeteneklerdir. Kaza yapmadan araç kullanabilmek için bazı 
yeteneklere belli bir düzeyde sahip olunması gerekir. Aksi takdirde sürücü elinde olmadan 
bir kazaya karışabilir. Günümüzde, psikoteknik değerlendirme yöntemi sayesinde, trafik 
psikologları bu yetenekleri oldukça objektif ve bilimsel yöntemlerle ölçebilmektedirler. 

Avrupa'da, özellikle Avusturya ve Almanya'da, 1960'lardan bu yana, suçlu sürücülerin 
ıslahı, trafik ortamına yeniden ancak bu kez güvenli sürücüler olarak kazandırılmaları amacıyla, 
"Sürücü Davranışı Geliştirme Programlan" uygulanmaktadır. 

Kandaki alkol oram 1.2 promil ve üstü olduğu halde araç kullanırken yakalanan, hız ihlali 
yapan, kural ihlalini alışkanlık haline getiren sürücüler, trafiğe ilişkin psikolojik (psikoteknik) 
değerlendirmenin yam sıra, 4-6 hafta süren ve trafik psikologlan tarafından yapılan Sürücülük 
Davranışı Geliştirme ve Rehabilitasyon Programına katılmak zorundadırlar. Bu programlann 
amacı, trafiğe ilişkin tehlikeli ve yanlış tutum ve inançlan değiştirmektir. Yapılan değerlendirme 
çalışmalannda, Almanya ve Avusturya'da, bu programlara katılan sürücülerin % 50'sinin 
topluma güvenli sürücüler olarak kazandınldığı saptanmıştır. 

Sürücü Davranışı Geliştirme Programı, ne sürücü eğitiminin devam, ne de tekrarıdır. Bu 
programın hedefi, trafikte yanlış ve tehlikeli tutum, davramş, alışkanlık ve inançlara sahip 
sürücülere, trafik ortamındaki tutum ve davranışlannı daha olumlu hale getirmek suretiyle 
yardım etmektir. Programın temel hedefi; 
1) Kişilerin kurallara uyan, sorumluluk sahibi ve bilinçli sürücüler olarak, trafikte her an 

karşılaşılan tehlikelere hazır olmasını sağlamak, 
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2) Eskiye göre daha bilinçli, tedbirli, sorumlu ve diğer sürücülere örnek sürücüler olmalarını 
sağlamaktır. 

Programın amaçlan; 
1) Trafik ortamını tehlikeli sürücülerin neden olabileceği risklerden korumak, 
2) Uzun vadede, çağdaş ve modern bir trafik düzeninde güvenli sürücülüğü sağlamak amacıyla, 

sürücünün bakış açışım ve kapasitesini geliştirmesine yol göstererek yardımcı olmak ve 
toplumdaki sürücülük kültürünün gelişmesini sağlamak olarak belirlenmiştir. 

Pek çok Avrupa ülkesinde çok uzun yıllardır uygulanan bu programın hedef kitlesi ise: 
• Alkol bağımlıları, 
• Alkol aldığında oto kontrolünü kaybedenler, 
• Alkollü araç kullanma alışkanlığı olanlar, 
• Yüksek ceza puanı olan sürücüler (Batıdaki araştırmalara göre, bu sürücülerin bazı 

psikolojik sorunları bulunmaktadır), 
• Sürücülüğe yeni başlayan genç ve deneyimsiz sürücüler olarak belirlenmiştir. 

özel olarak yetişmiş, eğitim almış trafik psikologları, sorunlu durumları analiz etmekte 
ve programa katılan sürücüler ile birlikte bu sorunları çözmeye yönelik stratejiler 
geliştirmektedirler. 

Amerika Birleşik Devletleri'nde, son yıllarda düzenlenen Sürücü Davranışı Geliştirme ve 
Rehabilitasyon Programlarındaki metotlar ve uygulanan programlar değerlendirilmiştir. 
Değerlendirme sonucunda, bu programa katılan sürücülerin zamanla, içki ile ilgili sorunlarının 
ve içkili araç kullanma davranışlarının azaldığı, öncelikle de, uzun süreli programlardan büyük 
fayda sağlandığı saptanmıştır. Sorunlu sürücülerle iletişim kurmak ve yaşanan zorlukları 
konuşmanın, toplumda olumlu bir motivasyon yarattığı vurgulanmıştır. 

Yapılan bilimsel araştırmalar, trafikte sorun yaratan, kural ihlalleri yapan ve kazalara 
sebebiyet veren sürücülerin bazı ortak kişilik özelliklerine, tutum, davranış ve inançlara sahip 
olduklarını belirlemiştir. Bu çalışmaların bulgularına göre; riskli sürücüler, dikkatsiz ve çok hızlı 
araç kullanırlar, tehlikeyi küçümserler, kendi yetenek ve becerilerini abartırlar. Bir diğer deyişle, 
yüksek risk alma isteğine sahiptirler. Hatayı hep karşı tarafta ararlar, daha az savunmacı (kendini 
risklerden/tehlikelerden koruma bilgisi) tutumlara sahiptirler, saldırgan ve yarışmacıdırlar, 
rekabetçidirler. Düşük risk grubundaki güvenli sürücüler ise, daha sakin araç kullamrlar, trafik 
ortamında çok ender sinirlenirler, neyin tehlikeli, neyin tehlikesiz olduğunu bilirler. 

Sonuç olarak, riskli/tehlikeli sürücülerin, Sürücü Davranışı Geliştirme Programları 
sürecinde, yukarıda belirtilen özellikleri rehabilite edilmeye çalışılmaktadır, özellikle de trafik 
ortamının taşıdığı potansiyel tehlikelerin boyutları hakkında ayrıntılı bilgiler verilmekte ve 
güvenlik bilincinin kişilerde oluşması sağlanmaktadır. Böylece, kişinin sürücülük davranışının 
en üst ve en olgunlaşmış düzeyi olan, kendi kendini kontrol etme boyutuna geçmesi sağlanmaya 
çalışılmaktadır. Bu düzeyde, "güvenlik bilinci" kişide artık yaşam amaçlarının ve tarzının bir 
parçasıdır. 

Gelişmiş ülkelerde, 1960'lardan bu yana uygulanmakta olan Sürücü Davranışı Geliştirme 
Programı, henüz ülkemizde yaygın ve etkin bir biçimde bulunmamaktadır. 

Ancak verilen bilgilere göre, Ege Üniversitesi, Psikoloji Bölümü'nde ve Türkiye Şoförler 
ve Otomobilciler Federasyonu bünyesindeki TŞOF-Psikoteknik: Sürücü Değerlendirme, 
Rehabilitasyon ve Araştırma Merkezi'nde bu programın düzenlenmektedir. 1998 yılında, TŞOF-
Psikoteknik Merkezi'nde, 62 otobüs şoförü için, 8 hafta süren uzun süreli bir Sürücü Davranışı 
Geliştirme Programı düzenlenmiştir. 

ÖNERİ: 
1- Sürücü Davranışı Geliştirme Programlarının, ülkemiz insanına uygun 

olarak acilen ülke çapında yaygınlaşması gerekmektedir. Bu amaçla, 
üniversitelerin psikoloji bölümlerinde ve meslek örgütünde eğitim programları ve 
hizmet içi eğitim programlan gündeme getirilmeli ve bu programı yapabilecek 
trafik psikologlarının hızla yetiştirilmesi sağlanmalıdır. 
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(4) Sürücü Psikolojisi 
Ülkemizde, riskli sürücülerin kişilik özellikleri, tutum ve davranışları üzerinde yapılan 

bilimsel araştırmalar bazı kültürel sorunları, ortak özellikleri ortaya koymuştur. 
1997 yılında Ankara, izmir ve İstanbul'da 517 sürücü üzerinde yapılan bir araştırmanın 

sonuçlarına göre, kazaya karışan sürücülerin diğerlerine göre "ihlal/ihmal davranışları" ve 
"abartılmış kendine güvenden kaynaklanan davranışlar" açısından daha yüksek puan aldıkları 
saptanmıştır. Diğer deyişle, kazaya karışan sürücüler trafik kurallarını daha çok ihlal etmekte ve 
abartılmış kendine güvenden kaynaklanan davranışları daha çok göstermektedirler. 

Bu çalışmada, trafik kazalarına karışmada çok önemli bir psikolojik faktör olarak 
karşımıza çıkan abartılmış kendine güvenin, eğitime ve yaşa göre değişmediği saptanmıştır. 
Ayrıca, daha önce Batı'da yapılan çalışmalara paralel bir bulgu olarak, bir kişilik özelliği olan 
risk alma eğilimi arttıkça, kazaya karışma olasılığının da arttığı saptanmıştır. Trafik kurallarını 
ihlal ya da ihmal etme davranışlarının, eğitim arttıkça arttığı da saptanmıştır. Ayrıca bulgulara 
göre, yüksek eğitim düzeyine sahip olan özel otomobil sürücüleri, taksi ve otobüs şoförlerine 
göre trafik kurallarım daha çok ihlal ya da ihmal etmektedirler. 

Bir başka bulgu da, kamyon şoförlerine ilişkindir. Kazaya kansan kamyon şoförlerinin, 
kazaya karışmayan kamyon şoförlerine göre kendilerine daha çok güvendikleri saptanmıştır. 
Kazaya karışan ve abartılmış kendine güveni yüksek olan kamyon şoförlerinin kendilerini iyi 
şoför olarak gördükleri de saptanmıştır. 

Bu çalışmanın en önemli sonucu, ülkemizde, trafik kazasına neden olan en önemli sürücü 
davranışlarının, abartılmış kendine güvenden kaynaklanan davranışlar olarak saptanmış 
olmasıdır, örneğin, "Bence trafik sıkıştığında emniyet şeridi kullanılabilir", "Bomboş bir yolda 
kurallara uygun araba kullanmak bana saçma gelir", "Gece boş bir yolda araba kullanırken 
kırmızı ışıkta durmam" diyen sürücüler bu gruptaki davranışlara sahip sürücülerdir. Yukarıda 
belirtildiği gibi, bu davranışlar, eğitime ve yaşa göre değişmemektedir. Diğer bir deyişle, yaşlı 
sürücülerde de, genç sürücülerde de, eğitimi düşük ya da eğitimi yüksek sürücülerde de bu 
davranışlara rastlanmaktadır. 

Araştırmacılara göre, bu davranışların psikolojik dinamiği incelendiğinde, sorun 
çoğunlukla, kontrol duygusundaki abartmaya ve risk alma eğilimine dayanmaktadır. Bunlar 
trafik ortamı için son derece görünmez tehlikelerle dolu inamşlar ve varsayımları içeren 
davranışlardır. Dolayısıyla, toplumumuzda bu davranışlara sahip olan sürücüler için SÜRÜCÜ 
DAVRANIŞI GELİŞTİRME VE REHABİLİTASYON PROGRAMLARI yaşamsal önem 
taşımaktadır. 

1998 yılında, Ankara'da 160 kişi üzerinde, ülkemiz insanının trafik ortamım nasıl 
algıladığı ve yorumladığını belirlemek amacıyla yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, 
ülkemizde trafik ortamı, formel olarak öğrendiğimiz kurallar dizisinden daha farklı kurallara 
göre çalışmaktadır. Diğer bir deyişle, ülkemiz insanına göre, Türkiye'de trafik kurallarının da 
üstünde, görünmeyen apayrı bir sosyal gerçeklik, inanış ve algı vardır. Bu inanış ve algılara göre, 
bilinen trafik kurallarına uymak her zaman için çözüm değildir. Bazen çözümsüzlüğe ve zaman 
kaybına yol açar. Bu yüzden kurallara uygun olmasa da, ortama uygun olan davranışlarda 
bulunulur. Bu bulguyu destekleyen diğer bir bulgu da "trafik canavarı deyince aklınıza ne gelir?" 
sorusuna verilen cevaplardır. Çalışmaya katılanların sadece %1'i bu soruya "trafik canavarı 
bizim içimizdedir" derken, geriye kalan büyük çoğunluk ise canavarı karşıda aramaktadır. Bu 
bulgu şöyle yorumlanmıştır: Zaten genelde varolan trafikte sorumluluğu karşıya yükleme 
eğilimi, "trafik canavarı" kavramı ile daha da anlam kazanarak, sorunun çözümünü başka 
yerlerde aramamıza, dolayısıyla da bulamamamıza neden olmaktadır. 

Çalışmaya katılan sürücü ve yayaların % 99'u "Türkiye'de trafik dendiğinde aklınıza ne 
gelir?" sorusuna, "düzensizlik, karmaşa, çözümsüzlük, çaresizlik" şeklinde cevaplar vermektedir. 
Araştırmacılara göre, burada en çok üzerinde durulması gereken psikolojik dinamik, çaresizlik 
duygusu ve bu duygunun neden olduğu psikolojik sonuçlardır. Çaresizlik duygusunun insanda 
öfkeye, saldırgan davranışlara, strese ve duyarsızlığa neden olduğu bilinmektedir. Çaresiz ve 
çözümsüz bir durumda olduğuna inanan insan, olası tüm çözüm önerilerinin de işe 
yaramayacağını düşünür. Oysaki trafikte düzeni sağlayan en önemli faktör "sisteme 
güvenmek"tir. Sisteme güvenemeyen sürücü, sadece kendine güvenmek durumunda kalır. Bu ise 
kontrol algısında yanılsamalara yol açmaktadır. Diğer bir değişle, sürücü tehlikeyi küçümser, 
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kendisinin tehlikeyle baş etme gücünü ise abartır. Bireysel sorumluluğunu göz ardı eder. 
örneğin, alkol aldığında, bir şey olmayacağına, sadece biraz daha dikkatli olmasının yeterli 
olacağına inanır. Ya da girilmez işareti olan bir yöne "nasıl olsa kontrol ederim" diyerek 
girmekte sakınca görmeyebilir. 

Araştırmacılara göre, ülkemizdeki sürücü ve yayalara, trafik kurallarının ne kadar yararlı 
olduğunu anlatmak, bazı öğütler vermek, kuralları ezberletmeye çalışmak, tek başına yeterli 
olmayacaktır. Bunun yanı sıra yukarıda değinilen kalıplaşmış ve değişmesi zor gibi görünen 
inanışları değiştirebilecek çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu çalışmalar ise, temel hedefi güvenlik 
bilincini ve bireysel sorumluluğu geliştirmek olan Sürücü Davranışı Geliştirme ve 
Rehabilitasyon Programlan kapsamında gerçekleşebilir. 

Bir araştırmacıya göre ise, sürücüler araçları ile bütünleşmektedirler. Dolayısıyla, 
kullanmak için seçimi yapılan araç ile sahibi olan sürücünün kişilik özellikleri arasında bir 
bağlantı bulunmaktadır. 

Ankara'da, 1999 yılında, 355 sürücü üzerinde, farklı kişilik özelliklerinin trafik 
kazalarına yatkınlık ve kaza yapma ile ilişkisinin araştırılması amacıyla yapılan ve henüz 
tamamlanmamış olan bir çalışmanın ilk bulgularına göre, özel oto ve taksi sürücüleri daha çok 
kural ihlalleri yapmakta, dolmuş sürücüleri ise daha çok hatalar yapmaktadırlar, özel oto 
sürücülerinin, otobüs şoförlerinden daha sık aralıklarla alkol kullandıkları saptanmıştır. Bir başka 
bulgu ise pasif kazaların azaldığı, bununla beraber, kural ihlallerinin ise arttığını göstermektedir. 
Araştırmaya "göre, kural ihlallerini ve sürücü hatalarını belirleyen en önemli kişilik özellikleri, 
kaygı, depresyon, öfke ve risk alma eğilimidir. Bu özellikler aynı zamanda anti-sosyal ve 
tehlikeli alkol kullanma ile de yakından ilgilidir. 

1997 yılında 225 sürücü üzerinde yapılan bir çalışmaya göre, çalışmaya katılan 
sürücülerin % 79'u aracın hızını, araç özelliklerine göre belirlemenin ustalık olduğuna 
inanmaktadır. % 34'ü ise az miktarda alkol almanın trafiğe çıkma açısından zararlı olmadığına 
inanmaktadır. 

Trafikte kural ihlallerine yönelik tutumların araştırıldığı bir başka çalışmada ise, trafik 
güvenliğine yönelik doğru tutumlara sahip olan sürücülerin hiç aktif kazası olmadığı, hatalı 
tutumlara sahip olan sürücülerin ise en az bir kez aktif kazaya karıştıkları bulunmuştur. 

Yukarıda Özetlenen ülkemizde yapılmış olan bilimsel çalışmaların bulguları ve gelişmiş 
ülkelerde yapılan uygulamalar, ülkemizde acilen kısa ve uzun vadede, suçlu sürücüleri, trafik 
ortamına güvenli sürücüler olarak kazanabilmek amacıyla, bu sürücülere, Sürücü Davranışı 
Geliştirme ve Rehabilitasyon Programlarına katılmaları şartının getirilmesi gerekliliğini 
göstermektedir. 

Şu andaki uygulamada, 100 ceza puanını doldurmuş olma, hız kurallarını ihlal etme ve 
alkollü içki etkisinde araç kullanma gibi trafik suçlarının işlenmesi halinde, sürücü belgeleri belli 
sürelerle geri alınmakta, süre sonunda bu sürücülerin belgeleri, sadece 100 ceza puanı doldurma 
kapsamında iseler, sürücü kurslarında ceza eğitimine tabi tutulduktan sonra geri verilmektedir. 

Hız kurallarını ihlal etme ve alkollü içki kullanma gibi trafik suçlarını işleyen sürücüler 
için ıslah edici hiç bir uygulama bulunmamaktadır. Genç ve deneyimsiz sürücüler için de durum 
aynıdır. 

Bilindiği üzere, ceza puanı uygulaması, sürücüleri kural ihlallerinden caydırmak amacıyla 
getirilmiş bir uygulamadır. Bu uygulamada esas olan, Trafik Kanunu'nun suç saydığı fiillerden 
dolayı, sürücünün aldığı her cezaya ceza puanı verilmesi olmayıp, kazaların oluşuna sebep olan 
kural ihlallerine ceza puanı uygulanmasıdır. Ayrıca ikinci fıkranın sonunda, 100 ceza puanını 
dolduranların "sürücü belgesi iki ay süre ile geri alınır ve eğitime tabi tutulur" denilmekte, ancak 
bu eğitimle ilgili açıklayıcı bir düzenleme bulunmamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, "özel 
Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği"ne bir ilave hüküm koyarak, bu eğitimin sürücü 
kursları müfredat programında yer alan 35 saat süreli "Trafik ve Çevre" dersine katılmak 
suretiyle yapılmasını ve belgelendirilmesini öngörmüş olup, uygulama buna göre 
sürdürülmektedir. 

Şu andaki uygulamada, ceza eğitiminin kapsamı, trafik ve çevre bilgisi dersini içermekte 
olup, sürücünün belli kuralları ihlal etme alışkanlığından caydırma niteliği bulunmamaktadır. 

Oysa yukarıda ayrıntılarıyla da belirtildiği gibi, gelişmiş ülkelerde Sürücü Davranışı 
Geliştirme Programı adı altındaki ceza eğitimi, amacına yönelik olarak düzenlenmekte, 
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programda, kişilerin ihlal etme alışkanlığı olan kurallar üzerinde durulmakta ve tutum ve davranış 
değişikliği hedeflenmektedir. Program, trafik psikologları tarafından yapılmaktadır. 

ÖNERİLER : 

1-Karayolları Trafik Kanunu'nun 118'inci maddesinin birinci, İkinci ve 
üçüncü fıkraları aşağıdaki gibi değiştirilmelidir: 

"Madde 118- Bu kanunun suç saydığı fiillerden dolayı haklarında ceza 
uygulanan sürücülere, işledikleri trafik suçunun trafik kazalarına yol açan kural 
ihlallerinden olması halinde, aldıkları ceza için esasları yönetmelikte belirlenen 
ceza puanı verilir." 

"Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl İçinde toplam 100 
ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri 2 ay süre ile geri alınır ve 
Sürücü Davranışı Geliştirme Programına" yollanırlar. Program, Üniversitelerin 
ilgili bölümlerinin ve İçişleri Bakanlığı'nın görüşleri alınarak, Milli Eğitim 
Bakanlığı'nca hazırlanabilir." 

"Aynı yıl içinde ikinci defa 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü 
belgeleri dört ay süre ile geri alınarak, psikoteknik değerlendirmeye ve psikiyatri 
uzmanı muayenesine tabi tutulurlar. Muayene sonucunda sürücülük yapmasına 
engel hali bulunmayanlara belgeleri iade edilir." 

2-Sürücü Davranışı Geliştirme Programlarında mutlaka psikolog iştiraki 
sağlanmalı ve Programın, sürücü psikolojisi konusunu içermesi ve hatalı tutum 
ve davranışların psikolojik yöntemlerle rehabilite edilmesi öngörülmelidir. 

3-Batı'daki uygulamalara paralel olarak, özellikle yeni ehliyet almış 
sürücüler, ilk İki yılda alkollü araç kullandıklarında ya da hız ihlalini birinci defa 
yaptıklarında bu rehabilitasyon programlarına katılmalıdırlar. 

4-Sürücüler, kandaki alkol oranı belli bir limitin üstünde araç kullanırken 
yakalandıkları takdirde (Avusturya ve Almanya'da bu limit 1.2 promil ve üstü 
olarak belirlenmiştir) Sürücü Davranışı Geliştirme Programına 
yönlendirilmelidirler. 
(S) Uyuşturucu ve Alkol Etkisinde Araç Kullanma 

Yukarıdaki üç bölümde de (deneyimsiz sürücüler, psikoteknik değerlendirme, Sürücü 
Davranışı Geliştirme Programlan) özellikle alkollü araç kullanma alışkanlığı olan sürücüler 
konusuna, hem değerlendirmeler hem öneriler kapsamında yer verilmiştir. 

Yapılan çalışmalar, alkolün sürücü üzerinde çok tehlikeli etkileri olduğunu ortaya 
koymaktadır. Kandaki alkol miktarı arttıkça, kişide risk alma isteği, gözü karalık, sabırsızlık, 
saldırganlık, hız eğilimi artmakta, buna karşın reflekslerde, intibak süresi ve kalitesinde çok ciddi 
boyutlarda yavaşlama, zihinsel faaliyetlerde ve karar vermede bozulma, dikkatte azalma 
görülmektedir. Mesafe tahmini sıfıra kadar inebilmekte, el-ayak-göz koordinasyonu 
bozulmaktadır. 

Bu konuda yapılan bilimsel araştırmaların bulgularına göre, kanında % 0.04-0.06 
oranında alkol bulunan sürücülerin hareket yetenekleri, normal, alkolsüz hallerine göre % 30 
azalmaktadır. Finlandiya'da yapılan bir çalışmaya göre ise, kandaki alkol miktanmn % 0.04'ten 
fazla olması halinde şoförlerin daha süratli araç kullandıkları ve hata yaptıkları, % 0.1'den sonra 
ise intikal süresinin (reaksiyon zamanı) uzadığı ve büyük hatalar yapıldığı saptanmıştır. 
Araştırmanın sonuçlarına göre, kandaki alkol miktarı % 0.05 olduğu hallerde, sürücülükle ilgili 
yetenekler çok önemli boyutlarda etkilenmektedir. 

Son yıllarda, ülkemizde, 30 ilde toplam 5.520 sürücü üzerinde yapılan bir araştırmaya 
göre, en fazla alkolü TIR ve kamyon sürücülerinin aldığı saptanmıştır. Bu araştırmanın 
sonuçlarına göre, sürücülerin % 20'sinin sürekli alkollü araç kullandığı, % 43'ünün ise ara sıra 
alkol aldığı belirlenmiştir. Ayrıca, ilkokul mezunlarımn % 43.3'ü, ortaokul mezunlarının % 
43.2'si, lise mezunlarımn % 40.8'i ve üniversite mezunlarımn da % 40.1'inin alkollü araç 
kullandığı saptanmıştır. Bulgulara göre, en çok kullanılan içki türleri arasında % 38 ile bira ilk 
sırada yer alırken, bu oranı, % 27 ile rakı, % 17 ile şarap, % 7 ile viski ve % 11 ile de diğer içki 
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türleri izlemektedir. Bira kullanan sürücülerin % 80'i bir şişenin kendilerini etkilemediğini 
belirtirken, % 16'sı, iki ile dört şişenin kendilerini etkilemediğini ifade etmiştir. Rakı kullanan 
sürücülerin ise % 22'si bir dublenin kendilerini etkilemediğini belirtirken, % 46'sı iki dublenin 
kendilerini etkilemediğini ifade etmiştir. Araştırma bulgularına göre, araştırmaya katılan TIR 
sürücülerinin % 33.5'inin alkollü araç kullandığı tespit edilmiştir. Bu grubu, % 31.5 ile kamyon, 
% 23.5 ile otobüs, % 16.8 ile otomobil ve % 15.3 ile minibüs şoförleri izlemektedir. Ayrıca, 
araştırmaya katılan sürücülerin % 37'si cezaların kazaları önleyeceği görüşünü belirtirken, 
%63'ü trafik cezalarının kazaları önleyemeyeceğini ifade etmiştir. 

Almanya'da, TÜV'ün trafik psikolojisi biriminin yapmış olduğu çalışmalarla, kandaki 
promil miktarı ile kaza olasılığı arasında önemli bir ilişki olduğu ortaya konmuştur. Çalışmanın 
sonuçlarına göre kandaki promil miktarı 0.50'nin üstüne çıkmaya başladığında kaza olasılığı 
hızla artmaktadır, örneğin, karanda 1 promil alkol olan bir sürücünün kazaya karışma olasılığı % 
10 iken, kanındaki alkol miktarı 1.6 olan bir sürücünün kazaya karışma olasılığı % 35'tir. 

Bazı psikoloji araştırmalarından ve Sürücü Davranışı Geliştirme Programlarından 
edinilen bilgilere göre, insanlar alkole dayanıklılıkları hakkında oldukça gerçek dışı inanışlara 
sahip bulunmakta, bu nedenle de aldıkları alkol miktarım azımsamakta ve bir-iki kadeh içtikten 
sonra kendilerini durdurabileceklerini ve rahatlıkla araç kullanabileceklerini sanmaktadırlar. 
Oysa ki, gerçekte olanlar, pek çok kişinin bu konuda kendini kontrol etmede sorun yaşadığım 
ortaya koymuş bulunmaktadır. Araştırmacıların ortak bulgularından birisi, kişilerin rapor ettikleri 
ya da planladıkları alkol miktarının gerçekte iki katım aldıklarıdır, örneğin, iki kadeh içtiğini 
belirten bir kişi aslında dört kadeh içmiştir. 

Uyuşturucu ve keyif verici maddeler ile alkollü içkilerin etkisinde araç kullanmanın kural 
ihlallerine ve sonuç olarak da özellikle ölümlü kazalara sebebiyet verdiği tartışmasız bir 
gerçektir. Gelişmiş ülkelerde de bu konu halen trafik güvenliğini tehdit eden en önemli sürücü 
kusurudur. Kanada'da ölümle sonuçlanan kazalann % 43'ünde, Amerika'da ise % 60'mda 
sürücülerin alkollü olduğu saptanmıştır. 

Gelişmiş ülkelerde ve ülkemizdeki genel eğilim ve taleplerin, trafikte tüm sürücüler için 
sıfır alkol zorunluluğu getirilmesi olduğu bilinmektedir. Ancak gelişmiş ülkelerde çok uzun 
zamandır yapılan çalışmalara, tartışmalara bakıldığında henüz böyle bir uygulamaya 
geçilebildiği ne yazık ki görülememektedir. 

Bununla beraber, Almanya, Avusturya gibi tüm gelişmiş ülkelerde kandaki alkol miktarı 
1 ve üstü promil olduğu ilk defada sürücüler için çok ağır ve kesin yaptırımlar bulunmaktadır. 
Bu konudaki uygulamalara, deneyimsiz sürücüler, psikoteknik değerlendirme ve ürücü davranışı 
geliştirme ve rehabilitasyon konularını değerlendirirken ayrıntıları ile yer verilmiştir. 

ÖNERİLER: 

1-Sürücü Davranışı Geliştirme Programları, alkollü araç kullanma alışkanlığı 
olan sürücülerin ıslahı konusunda yaşamsal önem taşımaktadır. Bu programlar, 
ülkemizde de acilen başlatılmalıdır. 

2-Kamuoyuna seslenecek, eğitim verecek ve toplumsal bilinçlenme 
yaratacak olan alkollü araç kullanma davranışını engellemeye yönelik trafik 
kampanyalarının, trafik psikologları, eğitimciler, iletişim uzmanları iştirakinde 
hazırlanması öngörülmelidir. 

3-Üniversiteler ya da ilgili kuruluşlarca bu kampanyaların etkinliği bilimsel 
olarak değerlendirilmeli ve sonuçlar ilan edilmelidir. 

4-Trafîk polisleri alkollü ve psikotrop maddelerin etkisi altında araç 
kullanana sürücülere yönelik olarak özel eğitim almalıdır. 

(6) Yorgun ve Uykusuz Araç Kullanma 

Ülkemizde sürücü asli kusurları içerisinde birinci sırada, "uykusuz, dalgın ve yorgun araç 
kullanma" gelmektedir. Bu kusur nedeniyle, 1999 yılında, 115.312 kaza meydana gelmiş ve bu 
kazalarda 1597 kişi hayatını kaybetmiş, 47.205 kişi ise yaralanmıştır. 
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Yapılan araştırmalar, uyuşturucu, keyif verici maddeler ve alkollü içkilerin etkisinde araç 
kullanmanın yarattığı kaza riskleri ile yorgun ve uykusuz araç kullanmanın neden olduğu kaza 
riskleri arasında bir fark olmadığını ortaya koymaktadır. 

Ülkemizde, özellikle şehirlerarası yollarda, şerit ihlali nedeniyle kafa kafaya çarpışma 
şeklinde meydana gelen kazaların hemen hemen hepsinin nedeni, sürücünün yorgun ve uykusuz 
araç kullanması olarak tespit edilmiştir. 

Aynı şekilde, dalgın ve zihni meşgul sürücüler de şehiriçi ve şehirdışında kazalara 
sebebiyet vermektedirler. Son yıllarda, ispanya'da yapılan bir çalışmanın bulgularına göre, zihni 
meşgul, dalgın sürücüler, trafikte seyrederken, araçlarının dikiz aynalarım ve hız kadranlarını 
diğer sürücülere göre çok daha az kontrol etmektedirler. Yine aynı çalışmaya göre, zihin 
meşgulken, gözlerin etrafı tarama hareketi azalmakta, hatta göz hareketi donmaktadır. Bu durum 
ise kişinin tüm dikkat süreçlerini etkilemekte, trafik ortamında sürücünün etrafı sürekli taraması 
azalmakta, beklenmedik, ani olaylara karşı sürücü hazırlıksız kalmaktadır. Dolayısıyla, dalgın 
araç kullanmak nedeniyle kazalar meydana gelmektedir. 

İstatistiklere göre, ülkemizde 1999 yılında, şehirdışında, en çok kaza 16:00 ile 17:59 
saatleri arasında meydana gelmiştir. Yine en çok ölümün bu kazalarda gerçekleştiği görülmüştür. 
Bu kazaların nedenleri araştırıldığında ise sürücünün dalgın, yorgun ve uykusuz araç kullanması 
karşımıza çıkmaktadır. Bir gün öncesi ve gece boyu, 5-9 saatten fazla araç kullanan sürücü, 
ertesi gün akşam üstüne doğru, özellikle 16:00-17:59 saatlerinde yorgunluk ve uykusuzluğun 
etkisine yenik düşmekte, kendisi uyumadığım sansa bile, vücut artık uyku durumuna 
geçmektedir. 

Yorgunluk ve uykusuzluğun belli bir süre sonra kişide hayal görmelere, halüsinasyonlara, 
dalgınlığa ve konsantrasyon bozukluğuna neden olduğu bilinmektedir. Uykusuz ve yorgun 
sürücünün intikal süresi ve kalitesi, diğer bir deyişle, refleksleri hızla azalmaktadır. Dikkati 
tamamen dağılmış olan sürücü, gerçekle hayali ayıramaz hale gelmektedir. Bu konuda yapılan 
çalışmalara göre, yorgun ve uykusuz araç kullanan sürücülerde aynı zamanda muhakeme 
yeteneğinin de (anlama ve değerlendirme) azaldığı saptanmıştır. Sonuç olarak, yorgun, uykusuz 
ve dalgın olan sürücü, tıpkı alkollü içki etkisi altındaki bir sürücünün yaptığı hataları yapmakta 
ve kazalara sebebiyet verebilmektedir. 

Araştırmacılar, sürücüdeki uykusuzluk ve yorgunluk halinin, yaygın inanışın tersine, bir-
iki fincan kahve ya da çay ile basurılamayacağını, çay ya da kahve gibi uyarıcı içeceklerin 
sadece anlık bir uyanıklık hali yaratabileceğini, ancak kısa bir süre sonra yorgunluk ve 
uykusuzluğun çok daha ciddi bir şekilde kendini hissettireceğini belirtmektedirler. Tek çözümün 
ise, mutlaka belli bir süre uyumak ve dinlenmek olduğu vurgulanmaktadır. 

özellikle uzun yol sürücülerinin yorgunluk ve uykusuzluklarını bastırmak amacıyla çay-
kahve gibi içeceklerin yanı sıra bazı. uyarıcı ilaçlar da aldıkları bilinmektedir. Bu ilaçlar ise bir 
süre sonra sürücüde çok büyük fizyolojik ve psikolojik hasarlara neden olmaktadır. Bu tür 
uyarıcı ilaçlan kullanan şoförlerin çok erken yaşlarda yıprandıkları ve sürücülük yetenekleri 
açısından son derece riskli hale geldikleri saptanmıştır. 

Genelde gündüz uyuklama, özelde de direksiyonda uyuma suretiyle trafik kazasına yol 
açan iki önemli hastalıktan bahsetmek faydalı olacaktır. Bu hastalıklar "Uyku Apnesi" ve 
"Narkolepsi"dir. 

l.Uyku Apnesi: Uyku apnesi, uyku sırasında ortaya çıkan, soluk alıp vermede durmalardır. 
Bu insanlar, uykuda horlarlar, gündüzleri kolaylıkla uykuya dalarlar, gergin ve unutkan olurlar, 
konsantrasyon güçlüğü çekerler. Bu nedenle, iş verimleri giderek düşer, daha çok trafik kazası 
yaparlar. 

Uyku apnesi erişkin nüfusta % 3-5 oranında görülmektedir.Yaşın ilerlemesiyle bu oran 
artmakta, 60 yaşın üstünde % 30 oranında görülmektedir. Bu insanların kiloları fazla,boyun 
kısmı kısa ve kalındır. 

Normal sürücülerde % 2.9 oranında görülen trafik kaza oram, uyku apnesi olanlarda %12.4 
oranında görülmektedir. Ağır şekilde uyku apnesi olanlarda, bir milyon kilometrede kaza oram 
13 iken, hafif apnesi olanlarda 1.1, normallerde 0.78 olarak kaydedilmiştir. Uyku apnesi 
olanlardan tedavi edilenlerde kaza oram, milyon kilometre başına 2.7'ye düşmüştür. Araştırmalar 
sonunda, "uyku apnesi" olanlann trafik kaza yapma riskinin 15 kat arttığı, tedavi ile bu 
olumsuzluğun ortadan kalktığı ve kaza riskinin önemli ölçüde azaltılabildiği bilinmektedir. 
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2.Narkolepsi: Bu hastalar, gündüzleri, 90-120 dakika aralıklarla, ellerinde olmaksızın 10-
20 dakika kadar süren uykuya dalmaktadırlar. Uykuya dalmalar, özellikle monoton işler 
yaparken daha da kolay oluşabilmektedir. Hastalık yeterince tanınmadığı için, tehlikeli işlerde 
çalışanlarda ağır sonuçlara yol açabilmektedir, özellikle otomobil kullananlarda ciddi bir risk 
faktörüdür. Genel olarak toplumda yaygınlığı 4/10 000 (% 0.04) olup, buna göre Türkiye'de 
25.000-30.000 arasında narkoleptik olduğu tahmin edilmektedir. 

Bu iki hastalık, trafik açısından büyük önem taşımaktadır. Hastalar, genellikle durumları 
konusunda bilgili olmadıkları için, kazalara yol açabilmektedir. Kolaylıkla tedavi edilebilen bu 
hastalıklar, uyku alanında deneyimi olan hekimler tararından tanınabilmekte ve uyku laboratuarı 
çalışmalarıyla tam konulabilmektedir. 

ÖNERİLER: 

1.-Trafik kazalarından sonraki değerlendirmeler, uyku bozuklukları da dikkate 
alınarak yapılmalı, trafik denetimini yapanlann bu konuda eğitilmeleri 
sağlanmalıdır. 

2,-Trafik denetimleri sırasında," Uyku apnesi" ve "Narkolepsi" olduğu 
düşünülen sürücülerin, bir uyku merkezinde incelenerek tanı konulması ve 
tedavilerinin yapılması sağlanmalıdır 

3.- Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine ilave edilecek 
düzenlemeyle, Narkolepsi tanısı konulanların (epilepsi gibi düşünülebilir), sürücü 
belgesi almaları önlenmelidir. 

4.' Uykusuz ve yorgun araç kullanmanın nedenleri, şoförler tarafından; 
"maddi sıkıntı, "daha çok çalışmak ve daha çok kazanmak, böylece aracın 
borcunu, vergisini ödemek", "çoluk-çocuğun rızkını temin etmek" gibi son derece 
insani nedenlere dayandırılmaktadır. Ancak, sadece 1999 yılında 1.597 
vatandaşımızın ölümüne neden olan yorgun, dalgın ve uykusuz araç kullanma 
davranışlarını önlemek konusunda mutlaka çok ciddi önlemler alınmalı, sürücüler, 
konu ile ilgili olarak sürekli eğitim ve denetime tabi tutulmalıdır. 

5.'Yorgun, uykusuz ve dalgın araç kullanmanın, kişide yarattığı fizyolojik ve 
psikolojik etkiler, bu etkilerin sonuçları, gerek özel kampanyalarla, gerekse, yazılı, 
sözlü ve görsel basın aracılığı ile düzenli ve sürekli olarak vatandaşlarımıza 
anlatılmalı, bu konuda toplumsal bilinçlenme sağlanmalıdır. 
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(7) Özürlü Sürücüler ve Yayalar 

Ülkemizde, özürlü vatandaşlarımızın şehiriçi trafiğinde gerek yaya gerekse sürücü olarak 
yaşadığı sorunlar çok ciddi boyutlardadır, özürlü kişi özellikle yaya konumunda ise, büyük 
şehirlerimizin yoğun trafiğinde, ne alt geçitleri, ne üst geçitleri ne de ışıklı yaya geçitlerini 
kullanabilmekte, kaldırımlarda güvenli hareket edebilmesi neredeyse imkansız görünmektedir. 
Çağdaş bir trafik ortamı için, bu konuda çok ciddi düzenlemeler yapılması gerektiği kaçınılmaz 
bir gerçektir. 

Mevcut Karayolları Trafik Kanunu'nun 77'inci maddesinin ikinci fıkrasında; "gözleri 
görmeyen ve yönetmelikte gösterilen özel işaretler ve benzerlerini taşıyan kişilerin, taşıt yolu 
üzerinde bulunmaları halinde, bütün sürücülerin yavaşlamaları ve gerekiyorsa durmaları ve 
yardımcı olmaları" hükmü bulunmaktadır. 

Bu madde dışında, özürlü araçlarının özel işaretlenmesi dışında bir başka hüküm yer 
almamaktadır. 

Gelişmiş ülkelerde, çok uzun yıllardır, özürlüler ve özellikle hareket engelliler için 
ulaşımın iyileştirilmesi konusunda düzenlemeler yapılmaktadır. Alçak zeminli, tekerlekli 
sandalyenin girmesine olanak sağlayan otobüsler gittikçe artan sayıda hizmete girmekte, mevcut 
metro ve ağır raylı sistemler de yavaş yavaş • yenilenip, ulaşılabilir hale getirilmektedir. 
Hissedilebilir uyan sistemleri ve yol gösterici yüzeyler daha fazla kullanılmakta, rampalar ve 
liftler merdivenlerin yerini almaktadır. Yeni teknolojiler, gerek yolculuk öncesinde, gerekse 
yolculuk sırasında bir çok özürlü için daha kullanışlı bilgi sağlayarak, yolculuğu 
kolaylaştırmaktadır. 

Ülkemizde ise, gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında, şehiriçi trafik ortamında çok ciddi 
eksiklikler olduğu ortaya çıkmaktadır. Kaldınmlardaki mantarlar, metro iniş ve çıkışlarındaki 
eksiklikler, kaldırımlarda üst ve alt geçitlerde hareket engelliler için özel bölgelerin olmayışı, ilk 
planda göze çarpan eksiklikler arasında bulunmaktadır. 

ÖNERİLER: 

1- Ulaşımı özürlüler için uygun hale getirebilmek amacıyla, şehiriçi trafiğin alt 
yapısından sorumlu belediyelerin, yol ve sanat yapısı projelendirilmesi sırasında, 
uygulanacak projenin özürlüler için yol güvenliği gereklerini yerine getirip 
getirmediği konusunda, Başbakanlığa bağlı Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın 
uygun görüşünü alması sağlanabilir. 

2-Kanunun 4'üncü maddesinin (b) bendinde ve Yönetmeliğin 9'uncu 
maddesinde yer alan Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu'nun görev ve yetkilerine 
"Karayollarının bakım, yapım ve işletmesinden tüm kurum ve özel kuruluşların 
projelerini alan ve uygulayan yetkili ve sorumlu kişilere çağdaş ilim ve teknik 
esaslarına uymalan konusunda önerilerde bulunur, özürlü sürücü ve yayalar için 
gerekli değişikliklerin ve düzenlemelerin yapılıp yapılmadığı konusunda 
uyanlarda ve önerilerde bulunur" hükmü eklenebilir. 

3-Kanunun 10'uncu maddesinin (b) bendinde ve Yönetmeliğin 16'ıncı 
maddesinde düzenlenen, Bölge Trafik Birimleri, görev ve yetkilerine yapılacak bir 
eklemeyle; Belediye trafik hizmet birimlerinin, yapım ve bakımından sorumlu 
olduğu karayollarında yapacağı tüm düzenlemelerde, Özürlüler için gerekli 
düzenlemeleri ve değişiklikleri yapma görev ve yetkisi getirilebilir. 

4-Yasal düzenlemelerde öngörüldüğü biçimde, belirli özürler nedeniyle sürücü 
belgesi alamayan kişilere, belediyelerce kamu araçlannı bedelsiz kullanma imkanı 
sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

5.- Özürlü vatandaşlarla ilgili olarak, trafik güvenliği kurullarında Özürlüler 
İdaresi Başkanlığının temsil edilmesi sağlanmalıdır. 

6- Köprü, kavşak, tretuvar, alt-üst geçit vb. yerlerde, özürlü yurttaşların daha 
verimli yararlanmalarına yönelik altyapı düzenlemeleri yapılmalıdır. 
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b. Yayalar 
Bugün ülkemizde, kaba bir hesaplamayla 64 milyon yaya bulunmaktadır. Emniyet Genel 

Müdürlüğü'nün istatistiklerine göre, trafik kazalarına neden olan unsurların içinde yayaların 
oranı % 2.78'dir. 

Güvenli bir trafik sisteminin kurulması, özellikle şehiriçi trafik güvenliğinin 
geliştirilmesi, yayayı en azından taşıtlar kadar, hatta taşıtlardan daha öncelikli olarak trafik 
sisteminin bir unsuru olarak düşünen bir anlayış çerçevesinde yapılacak düzenleme ve 
uygulamalarla mümkündür. Bu düzenleme ve uygulamalarda unutulmamalıdır ki yaya trafiğin, 
trafik ulaşımın, ulaşım ise kentin bir parçasıdır. Bu bağlamda, yaya trafiğin asli bir unsuru ise, 
yaya güvenliği de toplam trafik güvenliğinin bir unsurudur. 

Yerleşim yerlerindeki trafik kazaları incelendiğinde; kazalarda en fazla yayaların mağdur 
olduğu görülmektedir. 1997 yılında, Harbariew Araştırma Merkezi tarafından yayınlanan bir 
raporda belirtildiği gibi, dünyada motorlu araçların karıştıkları kazalar sonucu ölenlerin yaklaşık 
olarak yarısını yayalar teşkil etmektedir. Ayrıca yayaların karıştıkları trafik kazalarının büyük bir 
kısmı yerleşim alanlarının içinde meydana gelmektedir. 

Güvenli, sağlıklı ve rahat yaşama ortamlarının oluşturulması, yerleşim alanlarında 
yaşayanlar için önemlidir, öte yandan nüfusun her kesimi için (öncelikli olarak çocuklar, yaşlılar 
ve özürlüler) güvenli seyahat imkanı sağlamak, "trafikte insan öncelikli" bir anlayışla 
mümkündür. Seyahat etmek için harcanan sürenin belli bir oram şehiriçi alanlarda geçmektedir. 
Bu zaman içerisinde yaya, metal ve kendisinden kat kat güçlü bir nesnenin karşısında daha 
büyük tehlikelere açık bir varlık olarak yer almaktadır. Diğer yandan, trafikte "yaya", 
göstereceği davranışlardan dolayı, araç içindeki sürücü ve yolcuların güvenliğini tehlikeye ya da 
zarara sokabilecek aktif bir unsurdur. Böylece yayaların karıştığı trafik kazalarına, yayaların 
davranışları sonucunda gelişen, ancak kendilerinin bizzat karışmadıkları kazalar da eklendiğinde, 
yaya güvenliği ve davranışı, trafik güvenliği sorununun en önemli unsurlarından birisini 
oluşturmaktadır. 

Şehir planlamasındaki klasik yaklaşıma göre, özellikle büyük kentlerin ulaştırma sistemi, 
kent organizmasının dolaşım sistemi gibidir. Bu sistemdeki rahatsızlıkların sorumlusu da kentsel 
yaşam biçimimizdir. Kentte yaşayan bireylerin, günlük yaşam pratiklerini daha rahat 
gerçekleştirebilmeleri, onlann kentli kimliğine sahip olmalanmn da ötesinde, birey odaklı bir 
ulaşım planlaması ile mümkündür. Bireylerin yaya olarak ulaşım hızlan (4 km./s) ile taşıt 
kullanarak ulaşım hızlan (30 km./s) arasındaki büyük fark, kent içinde, yaya öncelikli ulaşımdan 
taşıt öncelikli ulaşıma doğru bir sınıflandırma yapılmasını zorunlu kılmıştır. Buna göre kent içi 
ulaşım şu aşamalardan geçmektedir; yaya alanı, yayalaştınlmış sokaklar, kapalı yaya geçişleri, 
kent içi transit yollar, yaya-taşıt birlikteli yollar, şehirlerarası ulaşım yolları. Bu sınıflandırma, 
yaya ağırlıklı mekansal bir düzenlemeden, taşıt ağırlıklı mekansal düzenlemeye doğru gelişim 
göstermektedir. 

Ülkemizdeki kentsel nüfusun artışı ve büyük şehirlerimizin alanca yayılmasıyla birlikte 
yollann genişletilmesi, yaya hareketlerinin aleyhine olmuş, yaya kaldınmlan daraltılmış ve 
kaldırımlar adeta otopark olarak kullanılmaya başlanmıştır. "Yayalaştırma, kentsel mekanının 
organizasyonu yönünde uygun ve yararlı bir uygulama aracı olarak değerlendirilmelidir". 

Çocuklar diğer yayalara göre, tecrübe eksikliği, daha kısıtlı hareket kabiliyetleri ve 
görünmelerini engelleyen kısa boylarından dolayı trafik kazalarından daha fazla etkilenirler. Bir 
çok ilkokul, okul yolu üzerindeki veya yakın okul çevresindeki karşıdan karşıya geçiş 
problemleri gibi bir çok güvenli olmayan trafik durumlanyla uğraşmak zorundadır. 

Ülkemizde trafik kazalarında yaya kusur payı % 2.78 olmasına rağmen (Bkz. Tablo 36), 
ölümle sonuçlanan kusur payı % 16.77, yaralanma ile sonuçlanan kusur payı % 15.75 ve ölü 
sayısı oram % 12.47 gibi yüksek oranlarda olmaktadır. Şehir içindeki yaya kusur payı, şehir 
dışına göre yüksektir. 

Yaya kusurlan sonucu meydana gelen kazaların oluş şekilleriyle ilgili sayılar da 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 43 : Yaya Kusurları Sonucu Meydana Gelen Kazalar ve Sonuçları (1999) 

A. Toplam kusur sayısı B. ölümle sonuçlanan kusur sayısı C.Yaralanma ile sonuçlanan kusur sayısı 
D.Maddi hasar ile sonuçlanan kusur sayısı E. ölfl sayısı F. Yaralı sayısı 

SEHİRİÇt 

01- Kırmızı 
Işıkta Geçmek 
* 
02- Araç. İlk 
Geçiş Hak. 
Verm. 
03- Yola 
Birden Bire 
Çıkmak 
04- Dur. Taşıt. 
Ön.-Ark. 
Çıkmak 
05- Yol İçin. 
Yor. Oynamak 
06- Har. Hal. 
Taşıta Asılmak 
07- Yayanın 
Sarhoş Olması 
08- Yayanın 
Kör Olması 
09- Yayanın 
Sağır Olması 
10- Yayanın 
Otoyola 
Girmesi 

TOPLAM 

01- Kırmızı 
İşıkta Geçmek 
* 
02- Araç. İlk 
Geçiş Hak. 
Verm. 
03- Yola 
Birden Bire 
Çıkmak 
04- Dur. Taşıt. 
Ön.-Ark. 
Çıkmak 
05- Yol İçin. 
Yür. Oynamak 
06- Har. Hal. 
Taşıta Asılmak 
07- Yayanın 
Sarhoş Olması 
08- Yayanın 
Kör Olması 
09- Yayanın 
Sağır Olması 
10- Yayanın 
Otoyola 
Girmesi 

TOPLAM 

A 

375 

4496 

5774 

863 

1349 

52 

193 

25 

23 

117 

13267 

A 

17 

395 

635 

58 

68 

0 

15 

1 

4 

62 

1255 

% 

2,83 

33,89 

43,52 

6,50 

10,17 

0,39 

1,45 

0,19 

0,17 

0,88 

100,00 

% 

1,35 

31,47 

50,60 

4,62 

5,42 

0,00 

1,20 

0,08 

0,32 

4,94 

100,00 : 

B 

12 

161 

227 

20 

91 

12 

2 

2 

2 

28 

557 

B 

3 

81 

117 

12 

21 

0 

3 

0 

0 

17 

254 

% 

2,15 

28,90 

40,75 

3,59 

16,34 

2,15 

0,36 

0,36 

0,36 

5,03 

100,00 

i 
% 

1,18 

31,89 

46,06 

4,72 

8,27 

0,00 

1,18 

0,00 

0,00 

6,69 

100,00 

c 

357 

4266 

5443 

826 

1232 

38 

190 

22 

21 

85 

12480 

% 

2,86 

34,18 

43,61 

6,62 

9,87 

0,30 

1,52 

0,18 

0,17 

0,68 

100,00 : 

5EHİRDISI 
C 

13 

310 

508 

45 

47 
» 
0 

12 

1 

4 

44 

984 

% 

1,32 

31,50 

51,63 

4,57 

4,78 

0,00 

1,22 

0,10 

0,41 

4,47 

100,00 
TOPLAM 

D 

6 

69 

104 

17 

26 

2 

1 

1 

0 

4 

230 

D 

1 

4 

10 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

17 

% 

2,61 

30,00 

45,22 

7,39 

11,30 

0,87 

0,43 

0,43 

0,00 

1,74 

100,00 

% 

5,88 

23,53 

58,82 

5,88 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

5,88 

100,00 : 

E 

12 

172 

235 

20 

93 

15 

2 

2 

2 

28 

581 

E 

3 

83 

119 

12 

21 

0 

3 

0 

0 

17 

258 

% 

2,07 

29,60 

40,45 

3,44 

16,01 

2,58 

0,34 

0,34 

0,34 

4,82 

100,00 

% 

1,16 

32,17 

46,12 

4,65 

8,14 

0,00 

1,16 

0,00 

0,00 

6,59 

100,00 

F 

406 

4974 

6108 

923 

1562 

44 

214 

25 

23 

110 

14389 

F 

15 

380 

604 

59 

65 

0 

15 

1 

4 

67 

1210 

% 

2,82 

34,57 

42,45 

6,41 

10,86 

0,31 

1,49 

0,17 

0,16 

0,76 

100,00 

% 

1,24 

31,40 

49,92 

4,88 

5,37 

0,00 

1,24 

0,08 

0,33 

5,54 

100,00 
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01- Kırmızı 
Işıkta Geçmek 

% B % C % D % E %. F % 

392 2,70 15 1,85 370 2,75 7 2,83 15 1,79 421 2,70 

4891 33,68 242 29,84 4576 33,99 73 29,55 255 30,39 5354 34,32 

6409 44,13 344 42,42 5951 44,20 114 46,15 354 42,19 6712 43,03 

921 6,34 32 3,95 871 6,47 18 7,29 32 3,81 982 6,30 

02- Araç. tik 
Geçiş Hak. 
Verm. 
03- Vola 
Birden Bire 
Çıkmak 
04- Dur. Taşıt. 
Ön.-Ark. 
Çıkmak 
05- Yol tçin. 
Yür. Oynamak 1417 9,76 112 13,81 1279 9,50 26 10,53 114 13,59 1627 10,43 
06- Har. Hal. 

38 Taşıta Asılmak 
07- Yayanın 
Sarhoş Olması 
08- Yayanın 
Kör Olması 
09- Yayanın 
Sağır Olması 
10- Yayanın 
Otoyola 
Girmesi 
TOPLAM 

52 

208 

26 

27 

179 

0,36 12 

1,43 5 

0,18 2 

0,19 2 

1,48 

0,62 

0,25 

0,25 

1,23 45 5,55 

202 

23 

25 

129 

0,28 

1,50 

0,17 

0,19 0 

0,96 5 

0,81 15 

0,40 5 

0,40 2 

0,00 2 

1,79 

0,60 

0,24 

0,24 

44 

229 

26 

27 

0,28 

1,47 

0,17 

0,17 

2,02 45 5,36 177 1,13 
14522 100,00 811 100,00 13464 100,00 247 100,00 839 100,00 15599 100,00 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere, yola birdenbire çıkmak ve araçlara ilk geçiş 
hakkım vermemek, toplam kusur oram içinde % 77.81 gibi yüksek bir orandadır. 

18 ülkede trafik kazası sonucu ölen 0-14 yaş grubu yayaların sayılan da aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 

Tablo 44 
ÜLKELER 

ALMANYA 
AVUSTURYA 
BELÇİKA 
DANİMARKA 
FİNLANDİYA 
FRANSA 
HOLLANDA 
ÎNGtLTERÎ 
İRLANDA 
İTALYA 
İSPANYA 
İSVEÇ 
PORTEKİZ 
YUNANİSTAN** 
A:B:D: 
JAPONYA*** 
TÜRKİYE* 

Çeşitli Ülkelerde Trafik Kazalarında ö l 
Toplam 
ölü Sayısı 

8758 
1027 
1356 
514 
404 

8080 
1180 
3598 
453 

6193 
5483 
537 

2100 
2043 

41907 
9942 
5428 

0-14 Yaş 
Grubu 
Ölü 
Sayısı 

358 
51 
53 
37 
31 

364 
66 

211 
24 

173 
192 
22 
94 
59 

2761 
254 
798 

Toplam 
İçindeki 
Payı (%) 

4.09 
4.97 
3.91 
7.20 
7.67 
4.51 
5.59 
5.86 
5.30 
2.79 
3.50 
4.10 
4.48 
2.89 
6.59 
2.56 

14.70 

0-14 Yaş 
Yaya ölü 
Sayısı 

118 
14 
14 
4 
7 

87 
8 

118 

52 
66 
4 

46 
20 

666 
131 
486 

en Yaya Sayıları 
0-14 Yaş 
Araçtaki 
Yolcu ve 
Sürücü 
ölü Sayısı 

240 
38 
39 
33 
24 

277 
58 
93 
... 

121 
145 
18 
48 
39 

2095 
123 
312 

0-14 Yaş 
Yaya Ölü 
Sayısının 
Aynı Yaş 
Grubundaki 
Payı (%) 

33.0 
27.5 
26.4 
10.8 
22.6 
23.9 
12.1 
55.9 

30.1 
34.4 
18.2 
48.9 
33.9 
24.1 
51.6 
60.9 

0-14 Yaş 
Araçtaki 
Yolcu ve 
Sürücü Ölü 
Sayısının 
Aynı Yaş 
Grubundaki 
Payı(%) 

67.0 
72.5 
73.6 
89.2 
77.4 
76.1 
87.9 
44.1 

69.9 
65.6 
81.8 
51.1 
66.1 
75.9 
48.4 
39.1 
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1995-1996 yıllarında yayaların karıştığı kazaların sonuçlarının 42 ülkeye ait oransal 
karşılaştırması ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 45 ; 1995-1996 Yularında Bazı Ülkelerde Yayaların Karıştığı Kaza Oranlan 
ÜLKELER 

İZLANDA 
BELÇİKA 
HOLLANDA 
FRANSA 
İSVEÇ 
AMERİKA 
İTALYA 
ALMANYA 
FİNLANDİYA 
AVUSTURYA 
NORVEÇ 
İSPANYA 
İSVİÇRE 
MAKADONYA 
YUNANİSTAN 
SLOVENYA 
DANİMARKA 
PORTEKİZ 
TÜRKİYE 
İRLANDA 
ÇEK 
CUMHURİYETİ 
İNGİLTERE 
HIRVATİSTAN 
LETONYA 
İSRAİL 
MACARİSTAN 
KAZAKİSTAN 
ESTONYA 
BULGARİSTAN 
ARNAVUTLUK 
GÜRCİSTAN 
POLONYA 
RUSYA 
FEDERAS. 
LİTVANYA 
BEYAZ RUSYA 
UKRAYNA 
AZERBEYCAN 
TACİKİSTAN 
ROMANYA 
ERMENİSTAN 
SLOVAKYA 

1995 YILI YAYA 
ÖLÜM 

ORANLARI (%) 
* 

10,28 
10,64 
12,21 
12,41 
13,36 
13,47 
14,13 
16,33 
16,53 
16,72 
17,39 
18,21 
19,55 
19,97 
20,00 
20,27 
22,06 
24,77 
25,86 
26,76 

28,82 
29,25 
30,28 
30,36 
30,65 
31,34 
31,63 
32,75 
34,64 
36,67 
38,20 
39,46 

39,88 
40,82 
41,39 
45,35 
46,24 
47,84 
51,51 

* 

1996 YILI YAYA 
ÖLÜM 

ORANLARI (%) 
20,00 
11,43 
9,24 
12,22 
13,78 
12,91 
14,76 
13,45 
17,33 
15,29 
20,39 
17,51 
17,53 
26,62 

+ 
16,20 
13,23 
22,86 
23,36 
25,39 
28,38 

27,71 
25,10 
35,45 
36,36 
31,53 
30,12 
33,80 
33,23 
40,08 
48,05 
38,31 
39,90 

35,68 
39,09 
41,46 
46,92 
51,87 
50,79 
46,80 
9,74 

1995 YILI YAYA 
YARALANMA 

ORANLARI (%) 
7,79 
5,77 
7,87 
11,69 
6,63 
2,45 
6,10 
8,29 
10,12 
8,85 
9,40 
10,64 
10,23 
29,29 
12,39 
10,53 
10,34 
14,82 
18,02 
13,11 
17,18 

14,81 
15,21 
29,25 
12,05 
16,67 
34,25 
26,78 
30,07 
18,02 
32,09 
29,37 
37,62 

35,25 
34,64 
36,57 
32,99 
41,77 
50,09 
39,40 
11,51 

1996 YILI YAYA 
YARALANMA 

ORANLARI (%) 
8,45 
5,89 
7,99 
11,63 
7,02 

* 
5,83 
8,25 
10,60 
8,97 
8,69 
10,46 
10,21 
29,94 

* 
9,69 
9,11 
14,51 
16,89 
13,16 
17,42 

14,33 
15,28 
32,59 
9,92 
17,10 
33,96 
31,35 
30,65 
28,29 
35,48 
29,26 
37,78 

35,40 
34,52 
37,03 
33,18 
43,28 
51,24 
35,20 
11,86 

Kaynak: Statistics of Road Traffic Accidents in Europe and North America, 1995-1996. United Nations 
Publications 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere, yaya ölüm oranlan açısından Türkiye'deki 
durum gelişmiş ülkelere göre olumsuzdur. 

Trafik kazalanmn önlenmesinde basan grafikleri yüksek olan ülkeler, bu başanyı sadece 
araç trafiğini güvenli kılmak gibi bir yaklaşımla değil, konuya insan ve hareketliliği bir bütün 
olarak ve insan öncelikli bir anlayışla ele alarak gerçekleştirmişlerdir. 
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"însan ve hareketlilik" yaya güvenliği için en önemli iki kavramdır. Bu iki kavram yaya 
güvenliğine bir çok girdi sağlamaktadır. Yaya güvenliğinin geliştirilmesi için bu girdilerin 
anlamlı olarak ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Çünkü yayaların karıştığı veya yol açtığı trafik 
kazalarının önlenmesi için ne tür tedbirler alınması ve düzenlemeler yapılması gerekliliğine karar 
verebilmek için, yaya hareketinin şekli, hareketin gerçekleştiği yer (yani mekansal ve çevresel 
faktörler) ve kazaların oluş şekli ve süreci arasında önemli bağlantılar vardır. Kazaların oluş 
nedenleri arasındaki ilişki, kazaların önlenmesi için ne tür tedbirler alınacağına karar verebilmek 
için önemlidir. 

Trafikte yaya güvenliğine ve davranışına etki eden faktörler, çok geniş bir yelpaze 
oluşturmaktadır. Bu yelpazede kişinin eğitimi, yaşı, cinsiyeti, istekleri, tercihleri, içinde 
bulunduğu toplumun yapısı, alışkanlıkları, sosyo-ekonomik durumu gibi toplumsal faktörler de 
yer almaktadır. 

Yaya güvenliğinin geliştirilmesinde önemli olan hareketle ilgili etkenler ise, hareketin 
sıklığı, amacı, hareket edilen yerin, güzergahın özellikleri vb. şeklinde ifade edilebilir. Ayrıca, 
kentin makroformu ve ülke içerisinde yüklendiği işlev ile kentte kurulan ulaşım ve trafik sistemi 
de dikkate alınmalıdır. Çünkü yaya trafiğin, trafik ulaşımın, ulaşım ise kentin bir parçasıdır. 
özetle, yaya güvenliğine etki eden faktörler beş başlık altında toplanabilir: 

1- Bireysel faktörler: Bireyin eğitim durumu, cinsiyeti, yaşı tercihleri vb. 
2- Toplumsal faktörler: Toplumun yapısı, sosyo-ekonomik durumu, alışkanlıkları vb. 
3- Mekansal Faktörler: Kentteki alan kullanımları, faaliyet ve işlevlerin ilişkileri, çevre 

kalitesi, nüfus yoğunluğu. 
4-Yaya hareketinin oluş şekli ve özellikleri: Hareketin amacı, sıklığı, ulaşım ve trafik 

altyapısının özellikleri 
5-Yaya güvenliği için önlem alacak birimler arası koordinasyon: Yetkili olan birimlerde 

görev ve yetki alanlanmn belirlenmesi ve yerel, bölgesel ve ülkesel düzeyde bir uygulama 
bütünlüğünün sağlanıp sağlanmadığıdır. 
Yaya Hakları: 

Yayalar, taşıtla ilişkileri olmadığı halde, yani sürücü veya yolcu olarak taşıt 
kullanmadıkları halde, trafiğin içine zorunlu olarak giren bireylerdir. Dolayısıyla trafiğin 
sağladığı olanaklardan yararlanmamalarına rağmen, trafiğin sıkıntısına katlanmak zorundadırlar. 
Bu bakımdan mağduriyetleri, sürücülerden ve yolculardan daha fazladır. 

Bunu dikkate alan birçok ülkede yayaları koruyucu hükümler, ilgili kanunlarda giderek 
daha çok yer almaktadır. 

Yayaların haklarını korumaya yönelik pek çok dernek kurulmakta, bunlar yaptıkları 
çalışmalarla haklarının yasalarla korunmasına ve günlük trafik düzeni içinde de dikkate 
alınmasına gayret etmektedirler. 

Aynı yöndeki çalışmalar, son yıllarda ülkemizde de görülmeye başlamıştır. 
Büyük bir kentimizde yaya haklan ile ilgili yapılan bir araştırmada ortaya çıkan sorunlar, 

tüm ülkemize genelleştirilebilir. Bu araştırmaya göre sorunlar şöyle sıralanabilir; 
- Yaya kaldınmlanndaki taşlar oynamaktadır, 

Yaya kaldınmlan standart olmayıp basamaklar oldukça yüksektir, 
Sakatlar, tekerlekli sandalyedekiler ve bebek arabası sürenler için kaldırımlara rampa 

yapılmamıştır. 
- İnşaat artıklan yaya kaldınmlarım kaplamaktadır. 
- Esnaf ürünlerini yaya kaldınmlannda sergilemektedir. 
- Yaya kaldınmlannda az miktarda bulunan ağaçlar bakımsız durumdadır. 
- Kaldınmlardaki kömürlük kapaklan açık durumdadır. 
- Çöpler yaya kaldırımlarına atılmakta olup yollar kirli ve kapalı durumdadır. 
- Araçlar otoparka değil, kaldınmlara park edilmektedir. 
- Dükkanlann panjur, tabela, vb. gibi şeylerin alçak oluşu, yayalann yürüyüşünü 

engellemektedir. 
- Binalann çatılanndaki oluklardan kirli sular yağmur yağdığında yayalann üzerine 

akmaktadır. 
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- Bazı sokaklarda ve caddelerde yaya kaldırımları yoktur. 
- Kaldmmlardaki otobüs duraklan yetersiz ve sağlıksızdır. 
- Trafiğe kapalı yürüyüşe elverişli yaya bölgeleri çok azdır. 
- Yaya geçitlerinde kurallara uyulmamakta olup düzensizlikler vardır. 
- Trafiklerde sinyalizasyon bozukluğu olup çift yönlü yollardaki trafik lambaları 

düzensizdir. 
Kırmızı ışıkta duran araçlar yaya geçidinde durmakta ve yayaların geçişini 

zorlamaktadır. 
- Halk pazarları semtlerde caddeler üzerinde kurulmakta, bu durum oto ve yaya geçişini 

zorlaştırmaktadır. 
Yeşil Kuşak Çevre öncüleri Grubu, Tüketiciyi Koruma Derneği gibi konuya ilgi duyan 

sivil toplum örgütleri biraraya gelerek, bir "Yaya Haklan İçin Yurttaş Lobisi" oluşturmuşlardır. 
Lobi, yaya haklarının bilinmesi, benimsenmesi ve geçerlilik kazanması doğrultusunda 

çaba göstermektedir.Yaya haklan ile ilgili mevzuat oluşturulması, mevcut mevzuatın gözden 
geçirilmesi, yaya kaldırımlan, yaya geçitleri ve yaya bölgeleri ile ilgili standardizasyon, lobinin 
ilgi ve faaliyet alanı içindedir. 

Lobiye katılan tüm sivil toplum örgütleri, 3 Mayıs 1999 tarihinde bir de "Yaya Haklan 
Bildirgesi" yayımlamışlardır. 

Bu bildirge içinde; 
- Yayalık, insanların doğal ve ortak niteliğidir, 
- Bütün yerleşim alanlannda, yaya kaldınm ağımn bulunması en temel yaya hakkıdır, 
- Yaya kaldmmlan sadece yayalara aittir, araçlar ve tezgahlarla işgal edilemez, 
- özürlüler için yaya kaldınmlannda rampalar bulunur, 
- Motorlu taşıt trafiğine açık kentiçi yollar üzerinde, yayaların ihtiyacını karşılayacak 

kadar yaya geçidi yapılır, motorlu taşıtlar, yaya kaldınmlannda ve yaya geçitlerinde 
kesinlikle park edemezler, 

- Konut bölgesi olan mahallelerin sokaklannda motorlu taşıt trafiği kısıtlandırılır, 
gibi ilkeler ve haklar yer almaktadır. 
Bu ilkeler doğrultusunda hareket eden Yaya Haklan için Yurttaş Lobisi, en yoğun 

çalışma biçimi olarak belediyelerle ilişki içine girmekte ve bazı belediyelerle de protokoller 
imzalamakladır. 

Bu tür girişimlerin, ülkemizde trafik güvenliğinin sağlanmasına önemli katkılar 
sağlayacağı ve bu nedenle desteklenmelerinin gerektiği düşünülmektedir. 

c. Yolcular 

Ülkemizde yolcu taşımacılığının % 95'i karayolu ile yapılmaktadır. Bunun da büyük bir 
bölümü otobüslerle olmaktadır. Ancak, ülkemizde yolcu taşınmasına uygun olmayan araç ve 
şekillerle yolculuk yapıldığı da görülmekte, emniyet kemeri kullanılması gereği yeterince 
anlaşılmamaktadır. Yolculann ayakta, yük Üzerinde, traktör ve römorkte ve emniyet kemeri bağlı 
olmadan yaptıklan seyahat, trafik kazalannda ölümcül sonuçlar doğurmaktadır. Kemeri takılı 
olmadan, otomobilin arka koltuğunda yolculuk eden bir kişinin, saatte 50 km.'lik bir hızla 
çarpışmada, ağırlığının 30 kat artarak ön tarafa savrulacağı düşünülürse, hiçbir sabitlemesi 
olmayan kasalarda veya traktör üstlerindeki yolculuğun tehlikesi daha belirgin olarak ortaya 
çıkacaktır. 

Yolculann davranışlannın trafik kazalarına neden olma oram 1999 yılı istatistiklerine 
göre, şehiriçinde % 0.17, şehirdışmda % 0.29 gibi çok küçük bir rakamı oluşturmaktadır. Ancak 
yolcu kusurlanndaki ölüm yüzdesi % 1.96'dır. özellikle taşıt dışında seyahat ve açık yük 
üzerinde seyahat şeklindeki yolcu kusurlarının toplam % 44.05 gibi büyük bir oranda olduğu 
düşünülürse, yolculann bilinçlendirilmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. 

Kazalara sebep olan yolcu kusurları ile oranlan aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 46 : Yolcu Kusurları Sonucu Meydana Gelen Kazalar ve Sonuçları (1999) 
A. Toplam kusur sayısı B. Olamle sonuçlanan kusur sayısı C.Yaralanma ile sonuçlanan kusur sayısı 
D.Maddi hasar ile sonuçlanan kusur sayısı E. ölü sayısı F. Yaralı sayısı 

ŞEHİRtÇİ 

01-Taşıttan Sarkmak * 

02- Habersiz İnmek veya Binmek 

03- Taşıt İçinde Gayri Nizami. 

04- Taşıtın Dışında Seyahat 

05- Har. Hal. Taşıt Yere Atlamak 

06- Yolcunun Hasta Olması 

07- Yolcunun Sarhoş Olması 

08- Açık Yük Üzer. Seyahat 

42 

113 

145 

172 

60 

8 

68 

146 

5,57 

14,99 

19,23 

22,81 

7,96 

1,06 

9,02 

19,36 

4 

9 

13 

22 

1 

0 

2 

12 

6,35 

14,29 

20,63 

34,92 

1,59 

0,00 

3,17 

19,05 

38 

104 

132 

148 

59 

8 

66 

134 

5,52 

15,09 

19,16 

21,48 

8,56 

1,16 

9,58 

19,45 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

2100,00 

0 0,00 

0 0.00 

0 0,00 

0 0,00 

4 

11 

16 

23 

1 

0 

2 

12 

5,80 

15,94 

23,19 

33,33 

1,45 , 

0,00 

2,90 

17,39 

72 

137 

355 

389 

71 

16 

165 

590 

4,01 

7,63 

19,78 

21,67 

3,96 

0,89 

9,19 

32,87 

TOPUM 754 100,00 63 100,00 689 100,00 2 

SEHİRDIŞI 

100,00 69 100,00 1795 100,00 

% B % % 

01-Taşıttan Sarkmak * 

02- Habersiz İnmek veya Binmek 

03- Taşıt İçinde Gayri Nizami. 

04- Taşıtın Dışında Seyahat 

05- Har. Hal. Taşıt Yere Atlamak 

06- Yolcunun Hasta Olması 

07- Yolcunun Sarhoş Olması 

08- Açık Yük Üzer. Seyahat. 

TOPLAM 

22 

13 

37 

40 

9 

3 

11 

60 

195 

11,28 

6,67 

18,97 

20,51 

4,62 

1,54 

5,64 

30,77 

100,00 

3 

5 

9 

10 

1 

0 

0 

15 

43 

6,98 

11,63 

20,93 

23,26 

2,33 

0,00 

0,00 

34,88 

100,00 

19 12,67 

8 5,33 

27 18,00 

29 19.33 

8 5.33 

3 2,00 

11 7,33 

45 30,00 

150 100,00 

0 0,00 

0 0,00 

1 50,00 

1 50,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

2 100,00 

11 

11 

14 

11 

1 

0 

0 

15 

63 

17,46 

17,46 

22,22 

17,46 

1,59 

0,00 

0,00 

23,81 

100,00 

155 

58 

88 

127 

19 

3 

30 

490 

970 

15,98 

5,98 

9,07 

13,09 

1,96 

0,31 

3,09 

50.52 

100,00 

TOPLAM 

01-Taşıttan Sarkmak * 
02- Habersiz İnmek veya 
Binmek 

03- Taşıt İçinde Gayri Nizami. 

04- Taşıtın Dışında Seyahat 
05- Har. Hal. Taşıt Yere 
Atlamak 

06- Yolcunun Hasta Olması 

07- Yolcunun Sarhoş Olması 

08- Açık Yük Üzer. Seyahat. 

64 

126 

182 

212 

69 

11 

79 

206 

6.74 

13.28 

19,18 

22,34 

7,27 

1,16 

8,32 

21,71 

7 

14 

22 

32 

2 

0 

2 

27 

6,60 

13,21 

20,75 

30,19 

1,89 

0,00 

1,89 

25,47 

57 6,79 

112 13,35 

159 18,95 

177 21,10 

67 7,99 

11 1,31 

77 9,18 

179 21,33 

0 

0 

1 

3 

0 

0 

0 

0 

0,00 

0,00 

25,00 

75,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

15 

22 

30 

34 

2 

0 

2 

27 

11,36 

16,67 

22,73 

25,76 

1,52 

0,00 

1,52 

20,45 

227 

195 

443 

516 

90 

19 

195 

1080 

8,21 

7,05 

16,02 

18,66 

3,25 

0,69 

7,05 

39,06 

TOPLAM 100,00 106 100,00 839 100,00 4 100,00 132 100,00 2765 100,00 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 547) 



— 124 — 

(1) Kentsel Ulaşım Sistemleri 

Trafiğin en önemli öğesi olan ve trafiğin her alanına doğrudan ve dolaylı olarak her 
zaman ve her yerde katılmakta olan insanın trafik güvenliğini sağlamanın en etkin yolu, onu 
olabildiğince bu ortamın dışına çıkarmaktır. 

Bunun da en başta gelen yolu, kentiçi ulaşım sistemlerinin akılcı ve verimli bir biçimde 
düzenlenmesidir. 

Ulaşım sistemleri toplumlar için vazgeçilmezdir ve bir kent için en önemli alt yapıyı 
oluşturur. 

Ulaşım sorununu çözememiş olan kentlerde, zaman kaybına bağlı olarak kişilerin ruhsal 
sağlıklarının bozulması ve enerji kaybı ile de ülke ekonomisine olan yük oldukça büyük 
boyutlardadır. Ülkemizde ilk zamanlarda toplu taşıma sistemlerine yeteri kadar önem verilmemiş 
ve kentsel ulaştırmada dolmuş, minibüs gibi sistemler ortaya çıkmıştır. Başlangıçta yolcu 
taşımacılığında bir rahatlık sağlayan bu sistemler, gün geçtikçe artan yolcu talebini karşılayamaz 
hale gelmişlerdir. Ülkemizde olduğu gibi yol ağının fazla gelişmemiş, buna karşılık özel 
otomobil kullanımının yüksek olduğu ülkelerde, trafik sıkışıklığı, gürültü, hava kirliliği gibi 
olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için kent içindeki yolcu talebinin büyük bir kısmının toplu 
taşıma sistemleri ile karşılanması gerekir. Toplu taşımacılığın güçlenmesi tahsisli yollar ve raylı 
taşıma sistemlerinin geliştirilmesi ile oluşur. 

Kent içinde karayolu ve raylı sistemle yapılan yolcu taşımacılığı aşağıdaki gruplara 
ayrılabilir. 

Özel Otomobil: Taşıt hareketlerinin büyük bir yüzdesini oluşturduğu halde, yolcu 
taşımacılığındaki rolü oldukça düşüktür. Taşıdıkları yolcu sayışma göre taşıt işgal sahaları çok 
büyüktür. 

Taksi- Dolmuş: Dolmuşlar belirli bir hat üzerinde, taşıtın alabileceği maksimum yolcuyu 
taşımak şartı ile ücreti paylaşılan taksi gibi çalışırlar. Taksiler için ise belirli bir güzergah ve 
yolcu sayısı söz konusu değildir. Enerji tüketimi ve trafiği aksatma yönünden sakıncaları vardır. 

Minibüs: Kapasitesi dolmuş ile otobüs arasında kalan bir taşıma aracıdır. Otobüs 
hizmetlerinin götürülmediği yerler için önem taşırlar. Dolmuşa nazaran daha ekonomik bir 
sistemdir. 

Otobüs: Kent içi yolcu taşımacılığının esasım oluşturan toplu taşımacılık sistemleri 
içinde oldukça önemli yer tutarlar. Ulaşım sorununu raylı taşıma sistemleri ile çözmüş olan 
kentlerde dahi otobüsler, her zaman raylı taşıma sistemlerini besleyen sistem olarak bu 
önemlerini korumaktadırlar. 

Raylı sistemler: Raylı taşıma sistemleri, bugün hızlı ve plansız gelişen kentlerimizde 
ulaştırma sorununun çözülmesinde en önemli araç olarak kabul edilmelidir. Raylı taşıma sistemi 
maliyeti en aza indiren, buna karşılık sosyal yaran en fazla olacak şekilde tasarlanmalıdır. 
Ulaşım sorununa tam ve kesin bir çözüm getirilmek isteniyorsa, düşük kapasiteli, besleyici 
sistemlerin, raylı taşıma sistemleri ile ortak bir şekilde çalışması sağlanmalıdır. 

Raylı sistemler, tıkanıklığı önlemede önemli bir yoldur. Bir çok büyük şehirdeki 
uygulamalar, demiryoluna dayalı toplu taşıma sistemlerinin yüksek trafik hacimleriyle baş 
edebilmenin tek yolu olduğunu ortaya koymuştur. Raylı taşıma sistemi şehiriçi ve şehirlerarası 
hızlı kitle taşımanın en ekonomik şeklidir. Hafif raylı sistem araçları ile taşman yolcu sayısı fazla 
olduğu için şehir içinde lastik tekerlekli araçlara olan talebin düşmesini sağlayarak trafik 
sıkışıklığını da önemli ölçüde azaltacaktır. Yine modern, hızlı, konforlu ve güvenli olmasından 
dolayı tercih edilerek şehir içi trafik probleminin çözümü yönünde olumlu katkıda bulunacaktır. 

Ulaşım imkanlarının, özellikle kentiçi ulaşımın, kolaylık, zaman, fiyat ve konfor 
bakımından kalitesinin artırılması, hem sosyal hem de ekonomik gelişmeyi hızlandırır. Kentsel 
ulaşanın çözümünde, raylı sistemlerin tartışılmaz önemde bir yeri vardır. Bu nedenle gelişmiş 
ülkelerde geçmişi yüzyıla dayanan kentsel raylı sistemler, günümüzde de gelişmekte ve ulaşım 
sisteminin en önemli öğesi olma özelliğini sürdürmektedir. Elektrikli toplu taşıma sistemleri 
modern ülkelerde öncelikle kurulan taşıma sistemleridir. Bugün nüfusu 1 milyonun üzerinde 
olup metro, hafif metro ulaşım sistemleri olmayan bir Avrupa kenti bulunmamaktadır. 

Ülkemizde son dönemde, İstanbul, Ankara ve îzmir başta olmak üzere, Adana, Antalya 
ve Bursa'da ulaşım sorununun çözümü için raylı sistemler kullanılma;"» başlanmış ve bu yönde 
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girişimlerde bulunulmuştur. Bu girişimlerin şimdiye kadar olduğu gibi plansız bir biçimde 
gerçekleşmesi, hem istenen sağlıklı ulaşım sisteminin oluşturulmasını engelleyecek hem de 
israflara yol açacaktır. Bu nedenle raylı sistem projelerinin ulaşım etüdüne dayandırılmış olması 
şarttır. Bilgi temelinin güçlendirilmesi çabası ile birikime ve deneyime sahip olan herkesle, her 
kurumla, üniversiteyle, yerel yönetimle işbirliğine girilmelidir. 

Diğer taraftan, kent içi ulaşımın önemli bir öğesi de otobüs işletmeciliğidir. Toplu 
taşımacılığın bir sosyal hizmet olması nedeniyle, işletmelerin karlılığından çok, yüksek nitelikli 
ve verimli hizmet sağlanması önem taşımaktadır. Bu da işletmelerin rasyonel organizasyonunu 
ve kullanılan taşıtların da ileri teknoloji ile üretilmiş, uzun ömürlü olmasını zorunlu kılmaktadır. 

Toplu taşım hizmetleri, başta kaynak yetersizliği ve buna bağlı işletmeden doğan sistem 
hataları nedeniyle önemli oranda aksamaktadır. Her ne kadar özel halk otobüsleri ile bu 
hizmetler kısmen özelleştirilmiş gibi gözükse de, çağdaş toplu taşımacılığın gerektirdiği seyir ve 
trafik güvenliği, verimli işletmecilik, hizmet kalitesi yetersizdir. Filodaki araçlar birkaç marka ve 
modeldedir. Araçların ekonomik ömürlerinin dolmuş olması, hem işletme giderlerini artırmakta, 
hem de trafik güvenliğini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca, işletme personelinin eğitimsizliği, 
seyir esnasında trafik ve araç işletme kurallarına uyumu zorlaştırmaktadır. 

Ülkemizde toplu taşımacılık ihmal edilmektedir. Kamu hizmeti olarak değerlendirilen 
toplu taşımacılıkta gerek yatırım, gerekse işletme giderlerinin bir bölümünün kamu 
kaynaklatınca desteklenmesi gerekir. Toplu taşımacılıkta kullanılan otobüsler günlük çalışma 
saatleri içinde yoğun bir hizmet yükü altodadır. Yavaş ve duraklamalı trafik akımı nedeni ile 
motor yüksek devirli ve ağır yük altında çalışmaktadır. Yolcu teması altında bulunan koltuk, 
döşeme, tutamak gibi parçalar yoğun aşınmaya maruz kalmaktadır. Bütün bu ağır koşullara 
cevap vermek üzere şehir içi otobüslerde kalite ve uzun süreli hizmet ihtiyacı öne çıkan nitelik 
olmaktadır. Filoya alınan otobüslerin etkili servis ve bakım ağına sahip olması temel koşuldur. 
Satış sonrası hizmetler eğitim, bakım, onarım ve yedek parça stoğu kolay erişilebilir olmalıdır. 

ÖNERİLER: 

1-Kazasız ve risksiz seyahat sağlayacak, sürücü hatalannı en az seviyeye 
indirecek, yolcu taşımada birim başına harcanan enerjiyi azaltacak, elektrik 
enerjisi kullanarak dışa bağımlılığı azaltacak, hızlı, konforlu, güvenli yolcu 
taşıması yapabilecek, yolcu taşıma kapasitesini artıracak ve çevrenin kirlenmesini 
büyük oranda önleyecek özellikle yolcu kapasitesi yoğun olan hatlarda raylı 
taşıma sistemleri yapılmalı, bu sistem otobüsler ile beslenmelidir. 

2- İlk yatırım maliyeti yüksek olan raylı sistemler arasından, doğru yer ve 
zamanda doğru sistemler seçilmeli; olabildiğince az kredili, maliyeti düşük ve 
yerli üretilebilme yüzdesi büyük sistemler tercih edilmelidir. 

3- Belediye ve özel halk otobüslerinin daha iyi hizmet verebilmelerini 
sağlayacak araç yenileme girişimlerine kamunun desteği sağlanmalıdır. 

4- Tüm alanların özel işleticilere açılması yerine, merkezde oluşan güçlü bir 
otobüs ve raylı sistem işletmesi ile entegre olabilecek çevre işletmeler 
oluşturulmalıdır, özelleştirme girişimleri özel işleticileri çeşitli yaptırımlarla 
yıldırma yerine, prim sağlayıcı, özendirici, onları sorunların İçine çekici, 
sorumluluk tamyıcı hedeflere yöneltilmelidir. Özel işletici sayısı, örgütlü kurumlar 
bünyesinde, plan ve programa bağlı olarak artırılmalıdır. 

5-Şehir içlerinde belirli bir hat üzerinde çalışan dolmuşların durak yerleri 
belirlenmeli, bu yerler haricinde yolcu indirme bindirme yapmaları etkin 
denetimlerle önlenmelidir. 

6-Belirli bir güzergahı olmayan taksilerin, şehir içinde "müşteri kapma" 
yarışına son verilerek, duraktan taksi çağırma veya duraktan taksiye binme 
uygulaması yaygınlaştırılmalı, trafiğin yoğun olduğu şehir merkezlerine yolcusu 
olmayan taksiler sokulmamalı, şehir merkezlerinde taksilerin yolcu indirme 
haricinde bekleme yapmaları önlenmelidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 547) 



- 126 -

7-Kent içi ulaşımda yerel örgütler, II Trafik Komisyonları ile 
belediyelerarasında daha iyi bir koordinasyon sağlanmalıdır. 

B-Ulkesel ulaşım ana planı hazırlıklarında, kentiçi ulaşıma ilişkin ülkesel 
ölçek kararlar da kapsam içine alınmalıdır. 
(2) Servis Araçları 

özellikle büyük yerleşim birimlerinde ; metro, tramvay, tren ve otobüs gibi toplu taşım 
araçlarının yetersizliği dolayısıyla, kamu kurum ve kuruluşları, özel ve tüzel kişiler, eğitim ve 
öğretim kurumlan kendi personelini ve öğrencilerini, gerçek ve tüzel kişiliği haiz kurum ve 
kuruluşlarla yaptıkları sözleşmelerle temin ettikleri taşıtlarla taşıtmaktadırlar. 

Bu hizmette kullanılan taşıtlar, "Okul Taşıtları" ve "Personel Servis Aracı" olarak iki ayrı 
başlık altında tanımlanmış, her iki tanıma giren taşıtlar da "Umum Servis Aracı" olarak 
belirlenmiştir. 

Esas itibariyle ulaşım sorununu çözmüş ülkelerde okul taşıtı ve personel servis aracı gibi 
ara ulaşım araçlarının sayısı fevkalade sınırlı tutulmakta, yolcular toplu taşım araçlarına 
yönlendirilmektedir. 

özellikle büyük şehirlerde trafik ortamının bu derece yoğun ve çözümsüz hale 
gelmesinde, bu tür ara ulaşım taşıt sayısının çok fazla ve disiplinsiz olmasının büyük etkisi 
olmaktadır. 

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna bağlı meslek odalarına kayıtlı olan 
Umum Servis Aracı sayısı yaklaşık 25.251 adettir. (Bu odalar: Adana, Ankara, Antalya, Bursa, 
Konya, İstanbul, İzmir, Malatya, Tokat'tır.) 

Sanayi ve Ticaret Odalarına kayıtlı şirketlere ait umum servis araç sayısı ile kamu kurum 
ve kuruluşlarına, diğer özel ve tüzel kişilere ait umum servis aracı sayısı tam olarak 
bilinmemektedir. 

Zira, içişleri Bakanlığı'nca tutulan istatistiklerde, bu hizmetlerde kullanılan araçlar 
minibüs ve otobüs olarak geçmekte, kullanma amacı olarak da ticari taşıt sınıfında 
değerlendirilmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Taşımalı Sistemde" kullanılan 
taşıt sayısı da tam olarak bilinmemektedir. 

Umum Servis aracı ihtiyacının belirgin şekilde ortaya çıkmasıyla, bu sektörde 
kullanılacak taşıtların standartlarını tespit etmek, işletme şartlarını ve bu taşıtlarda çalışan 
kişilerin niteliklerini belirlemek amacıyla 1992 yılında "Okul Servis Araçları Hizmet 
Yönetmeliği" çıkarılmıştır. 

Böylece, ülkemizde ilk kez öğrenci taşımacılığı hizmeti özel bir yönetmelikle kurallara 
bağlanmıştır. 

Yönetmelikte; 
-Okul taşıtlarında aranacak şartlar, 
-Taşımacının sorumluluğu, 
-Taşıma işlerinde çalışanlarla ilgili şartlar, 
-Fiyat tarifeleri, 
-Taşımacılar ve öğrenci velileri arasında yapılacak hizmet akti ile ilgili hususlar 

düzenlenmiştir. 
Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği, şehir içinde öğrenci taşıma hizmetlerini 

düzenli ve güvenli hale getirmek, bu amaçla taşıma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve 
çalışma şartlarını belirlemek, bu araçların denetimlerini sağlamak amacıyla 21 Mayıs 1992 tarih 
ve 21234 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu Yönetmelik ile okul servis araçları kapılarının, sürücüler tarafından açılıp 
kapanabilecek şekilde otomatik (havalı, hidrolikli v.b) olması, araç sürücüleri tarafından elle 
kumanda edilebilecek şekilde mekanik olması, otomatik olduğu takdirde, kapıların açık veya 
kapalı olduğunu sürücüye optik veya akustik sinyallerle bildirecek şekilde olması şartı 
getirilmiştir. 

Okul servis aracı olarak kullanılacak araçlardan minibüs, otobüs ve benzeri taşıtların 15 
yaşından küçük olması şartı getirilmiştir. 
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Ayrıca, araç içi düzeni sağlamak üzere, anaokulu, ilköğretim ve ortaokul statüsündeki 
okul öğrencilerine inme ve binmeleri sırasında yardımcı olmak üzere, "Rehber öğretmen" veya 
yardımcı bulundurma şartı getirilmiştir. 

Taşıma akdini düzenlemeden önce, okul idareleri ve Öğrenci velileri ile görüşerek, o ders 
yılı için taşıyacağı öğrencilerin geliş ve gidiş güzergahlarını belirlenmesi ve trafik 
kuruluşlarından "özel îzin Belgesi" alma şartı getirilmiştir. 

Okul servis araçlarım kullanan sürücülerin kıyafetlerinin mesleğe uygun ve öğrenciye 
güven verecek şekilde ve tek tip kıyafet olmasını da gerekmektedir. 

Ayrıca, bu araçları kullanan sürücülerin, sınıfına uygun en az üç yıllık sürücü belgesi ve 
ticari taşıt kullanma belgesine sahip olması şartı getirilmiştir. 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 134 ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 
178'inci maddelerinde, okul önlerinde ve geçitlerinde öğrencilerin okula giriş ve çıkışlarım 
sağlamak amacıyla, 11 yaşım bitirmiş öğrenciler, öğretmenler ve velilerin okul geçidi görevlisi 
olabilmelerine imkan sağlanmıştır. 

1994 yılında ise, 86/10553 sayılı "Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul ve 
Esaslar Hakkında Karar"da değişiklik yapılarak, "Umum Servis Aracı" olarak işletilen araçların 
da karar kapsamına alınması sağlanmıştır. 

Ancak yapılan bu yasal düzenlemelere rağmen, bu hizmet sektöründe ciddi sorunlar 
mevcuttur. Uygulamada da iller arasında farklar bulunmaktadır. 

TŞOF'a bağlı Meslek Odalarınca hazırlanan ve İl Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliği'nce onaylanan, ilgili Valiliğe ve Belediye Başkanlığına da bildirilen fiyat tarifelerine, bu 
sektörde hizmet veren şirketler uymamaktadır. Farklı fiyat tarifesi uygulamaları, veliler nezdinde 
ciddi sorun teşkil etmektedir. Ayrıca, yüksek kazançların söz konusu olması, bu alanda çalışan 
gruplar arasında zaman zaman yasal sınırların da dışına taşan tartışma ve sürtüşmelere neden 
olmaktadır. 

Yönetmelik hükümleri ile belirlenen kurallar uygulanmamakta ve bu alanda yeterince 
denetleme yapılmamaktadır. (Taşıtların ve Şoförlerin nitelikleri v.b) 

Yönetmelikte, okul müdürlükleri, okul aile birlikleri ve benzeri kuruluşların bu konuda 
yapılacak ihalelerde taraf olamayacağı, hizmet akdinin taşımacı ile veli arasında yapılacağı 
hükmü olmasına rağmen Valiliklerce çıkarılan yönerge ve benzeri düzenlemelerde, tamamen 
aksi uygulamalara imkan verilmektedir. Bu durum da taşımacının istismarına yol açmaktadır. 

öğrenci ve personel taşımacılığı hizmetinin özelliğine uygun bir sigorta sistemi mevcut 
değildir. Zorunlu trafik sigortasından ayrı olarak, öngörülen "Ferdi Sigorta Zorunluluğu", 
uygulanamaması nedeniyle yürürlükten kaldırılmıştır. 

21.05.1992 tarihli ve 21234 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Okul Servis Araçları 
Hizmet Yönetmeliği'nin 7'inci maddesinde, okul servis araçlarına "ferdi kaza sigortası" 
yapılması hükmü getirilmiştir. Ancak, Hazine Müsteşarlığı tarafından 17 Nisan 1998 gün ve 
23316 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta Tarife ve Talimatlarının Okul Servis Araçları 
bölümünde, teminat tutarları servis aracındaki yolcu koltuk sayısı ile görevli personel başına 3 
Milyar TL.olarak belirtilmiş ve devamında, Türk Ticaret Kanunun 1321'inci maddesi gereğince 
küçükler, mahcurlar ve mümeyyiz olmayan kişilerin ölümü nedeniyle ölüm tazminatı 
ödenemeyeceği belirtilmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere, ferdi kaza sigortası, fiilen, ölüm 
halinde 18 yaşından büyükler için geçerli olmaktadır. Türk Ticaret kanununun 1321. maddesinin 
2'inci fıkrasındaki, "küçüklerin, mahcurların veya mümeyyiz olmayanların ölümünü şart 
koyarak sigorta etmek batıl..." hükmü gereğince, okul servis araçlarıyla taşınan küçük 
öğrencilerin ferdi kaza sigortası kapsamı, bir kazada ölüm halinde hukuken geçerli olmayacaktır. 
Bunun üzerine Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 7'inci maddesindeki ferdi kaza 
sigortası zorunluluğu, 09 Mayıs 1998 tarih ve 23337 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
değişiklikle kaldırılmıştır. 

Yukarıda özetlenen durum itibariyle, çıkarılan Yönetmelik, özellikle okul taşıtlarıyla 
öğrenci taşımacılığı, gerek okul taşıtlarının özellik, nitelikleri ve teçhizatı bakımından, gerekse 
bu taşıtlarda çalışacak şoförlerin ve hizmetlilerin eğitim ve nitelikleri bakımmdan öğrencilerin 
can güvenliğini sağlayacak kapsamda ve seviyede çağdaş bir Yönetmeliktir. 

Ancak, uygulamada, Yönetmeliğin gerekleri yerine getirilememektedir. Bunun sebebi de; 
trafik polisinin (denetim yönünden), Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (muayene yönünden) 
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okul yönetiminin, anne ve babaların görev ve sorumluluklarını yerine getirmemeleri, dolayısıyla 
toplumun duyarsız kalmasıdır. 

Ankara Umum Servis Aracı İşletmecileri Odası tarafından geliştirilen ve en kısa zamanda 
uygulamaya geçirileceği belirtilen Mobil Veri Sistemi kullanılarak, İzleme ve Kontrol sisteminin 
diğer büyük kentlerimizde de yaygınlaştırılması büyük yararlar sağlayacaktır. 

Geliştirilen izleme ve kontrol sisteminde, kontrol merkezinde servis araçlarının anında 
izlenebilmesi için, okul servis aracıyla ilgili bilgiler, uydu yoluyla merkezdeki anabilgisayarda 
ve sayısal harita üzerinde toplanmakta, bu bilgilere telefonla veya İnternet aracılığıyla 
erişilebilmektedir. Bunun sağlanması içinde servis araçlarına uydu anteni, telefon, elektronik 
kimlik okuyucu ve mini yazıcı araçları monte edilmiştir. Uydu anteni vasıtasıyla aracın takibi, 
telefon ile sürücünün iletişimi sağlanmakta, kimlik okuyucu ile de, araca binen öğrencilerin 
elektronik kimlikleri uzaktan algılanma yoluyla okunmaktadır. Merkezi sistem, Emniyet 
Müdürlüğü kontrol sistemiyle de bağlantılıdır. Böylece GSM alıcıları ile elde edilen konum 
bilgisinin GSM sistemi üzerinden ana merkezdeki sayısal harita üzerinde gösterilmesi, iki yönlü 
veri iletişimi ile form aktarımı ve merkezde veri tabam uygulanması, araçlardaki diognastik veya 
telemetrik bilgilerin her iki yönlü aktarımı mümkün olabilmektedir. Bu sayede; okul servis 
araçlarının Servis Araçları Odasında ve Emniyet Müdürlüğünde bulunan kontrol merkezlerindeki 
sayısal harita üzerinde anmda izlenebilmesi, servise binen ve servisten inen öğrencilerin 
kayıtlarının tutularak, öğrenci velilerinin isteği üzerine bu bilgilerin (telefon üzerinden, GSM 
sistemi üzerinden kısa mesaj veya İnternet aracılığı ile) aktarılması, aracın hızının izlenerek, 
belirli bir eşik noktasının aşılması durumunda kontrol merkezine konum bilgileri ile birlikte 
aktarılması, sağlanabilmektedir. Kısaca, okul servis aracının güzergahtaki yeri, hızı, araçla ilgili 
herhangi bir sorun olup olmadığı, araçtaki öğrencilerin sayısı, araçtan inen, binen ve nerde ve ne 
zaman inip bindiği, sağlık durumu gibi bilgilere anında, veli, Emniyet Müdürlüğü ve oda 
erişebilecektir. Kontrol merkezinden araçlara ve araçlardan kontrol merkezine mesaj 
gönderilebilmesi ve istendiği takdirde sesli görüşme yapılabilmesi, araçlarda bulunacak bir 
yazıcı aracılığı ile mesajların kağıda dökülebilmesi ve talep edilecek olan raporların alınabilmesi, 
her servis aracı ile ilgili olarak öğrenci kayıtlarının geriye doğru bir süre (15-30 gün) merkezde 
tutulması ve istendiğinde raporlanması, mümkün olabilecektir. 

Diğer taraftan okul servis aracı olarak kullanılan araçların seçiminde belirli bir standart 
olmaması nedeniyle bir belirsizlik söz konusudur. Okul servis aracı özel donanımlı ve emniyet 
açısından özel güvenlik ekipmanlanyla güçlendirilmiş olması gerekir. Değişik araçların servis 
aracına dönüştürülerek kullanılması, öngörülen sistemler arasmda sorunlar oluşmasına neden 
olmaktadır. Bu nedenle, okul servis araçlarının sahip olması gereken özelliklerin, üretim 
aşamasında dikkate alınması veya araçların doğrudan okul servis aracı olarak üretilmesi gereği 
ortaya çıkmaktadır. 

1994 yılında ise, 86/10553 sayılı "Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul ve 
Esaslar Hakkında Karar"da değişiklik yapılarak, "Umum Servis Aracı" olarak işletilen araçların 
da karar kapsamına alınması sağlanmıştır. 

ÖNERİLER; 

1- Umum servis taşımacılığı yasa ile düzenlemelidir. 
2- Servis taşımacılığında varolan dağınıklığın giderilmesi için, servis 

taşımacılığı yapan kişilerin 507sayılı yasaya göre kurulan ilgili meslek odasına 
kayıt şartı getirilerek, meslek odalarınca belirlenen fiyatların üzerinde taşıma 
yapılmasının önüne geçilmelidir. 

3- Kamunun ve özel kuruluşlarının mevcut servis aracı sayısı zaman içinde 
azaltılarak, bu kurumlarda çalışanların kentiçi toplu taşıma sistemine dahil 
edilmesini sağlayacak, düşük ücretli bilet, kombine bilet, işe başlama ve çıkış 
saatlerinde seferlerin artırılması veya işe başlama ve bitiş saatlerinde 
farklılaştırma yapılarak zaman içine yayılması gibi önlemler alınmalıdır. 

4- TSE tarafından okul servis aracı standardı belirlenmeli ve tek tip hale 
getirilmesi sağlanmalıdır. 
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5- Okul taşıtlarının üretiminde; iç dizaynında demir aksamı olmayacak, 
kauçuk veya buna benzer kaplama yapılması, her oturma koltuğunda emniyet 
kemeri olması, çocukların sürücünün bulunduğu bölgeye geçmesine engel olacak 
bölümleme yapılması zorunlu hale getirilmelidir. 

fi- Okul servis araçlarının arkasında bulunan "dur" lambasının anlamı ve 
önemi açık ve kesin bir biçimde mevzuatla belirlenmelidir. 

7- Okul servis aracı durduğunda diğer araçların en az 10 metre mesafede 
durmalarını sağlayacak toplumsal bilinçlendirme kampanyaları hazırlanmalıdır. 

8- Okul servis araçlarında müzik sistemi ve cep telefonu kullanımı 
yasaklanmalıdır. 

9- Okul servis araçlarının takibi amacıyla Mobil Veri Sistemi kurulmalı, 
öğrenci, veli, servis aracı ile ilgili meslek odası, emniyet birimleri, belediye ve 112 
Acil Servisle iletişim ve koordinasyonu sağlamaya yönelik yeni gelişmeler meslek 
odalannca takip edilerek, uygulamaya sokulmalıdır. 

10- Servislerin bağlı olduğu odalarda halkla ilişkiler büroları kurma ve her 
okulda mobil irtibat bürosu ve görevlisi bulundurma zorunluluğu getirilerek 
velilerin şikayet ve önerilerinin yerine getirilmesi sağlanmalıdır. 

11- Ülke çapında bir araştırma yapılarak, ihtiyaç duyulan okul servis aracı 
belirlenmeli, tahditti plaka uygulaması yurt çapına yaygınlaştırılmalı ve 
belirlenecek ihtiyaç sayısı 3 yılda bir gözden geçirilmelidir. 

12- Kadın sürücülerin risk alma eğiliminin erkeklere göre daha az, tehlike 
algısı ve güvenlik bilinci daha yüksek olması, kural ihlallerinin kadınlarda daha az 
görülmesi, kadın sürücülerin daha iyi eğitim alarak trafik ortamına çıkmaları ve 
kadınların annelik güdülerinden kaynaklanan "şefkatleri" gibi özellikleri 
nedeniyle, servis araçlarında ve özellikle okul servis araçlannda kadın sürücülerin 
görev almaları özendirilmelidir. 

13- İçişleri Bakanlığı'nca çıkarılan, 21.05.1992 tarihli "Okul Servis Araçları 
Hizmet Yönetmeliği"nin 7.maddesi ile okul öğrencisi taşıyan minibüs ve otobüsler 
için Mali Mesuliyet Cfrafik) Sigortası dışında "Ferdi Kaza Sigortası" zorunluluğu 
da öngörülmüştür. 

Ancak, okul taşıtlarının karıştığı kazalarda, ölen öğrencilerin varislerine 
sigorta şirketlerince cenaze giderieri dışında bir ödeme yapılmadığı tespit 
edilmiştir. Bu durum üzerine konu Federasyonca İçişleri Bakanlığı'na ve 
Karayolları Trafik Güvenliği Kurulu Başkanlığı'na intikal ettirilmiş ve soruna 
çözüm getirilmesi önerilmiştir. Konu Kurulun 06.11.1997 tarihinde yapılan 7. 
toplantısının gündemine alınmış ve görüşülmüştür. Sonuçta, 

"Türk Ticaret Kanunu'nda 18 yaşın altındakilerin, ölüm halinde sigorta 
kapsamı dışında tutulması gerektiği ve Okul Servis Araçtan Ferdi Kaza 
Sigortasında ölüm için tazminat verilemediğinden, sigorta sözleşmesinden ölü 
kavramının çıkarılması"gerektiği kararına varılmıştır. 

Sigorta zorunluluğunun uygulanamaması sebebiyle, İçişleri Bakanlığı 
Yönetmelikte değişiklik yapmış ve Ferdi Kaza Sigortası yaptırma zorunluluğunu 
kaldırmıştır (09.05.1998 tarih ve 23337 sayılı Resmi Gazete). 

Şu anda, okul servis aracında ölen öğrenciler için tazminat ödenmesini 
gerektiren bir düzenleme ne yazık ki bulunmamaktadır. Öğrenci velileri bu konuda 
fevkalade mağdurdur. Konu çözümsüz ve muallakta bırakılmıştır. 

Türk Ticaret Kanunu'nun sigortayla ilgili hükümleri ile trafik mevzuatı 
hükümleri bir arada değerlendirilerek, hayati önem taşıyan bu boşluğun 
giderilmesini sağlayacak bir yasal düzenleme yapılmalıdır. 
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B. TRAFİK GÜVENLİĞİNDE ETKİLİ DİĞER UNSURLAR 

1. Eğitim 

a. Sürücü Eğitimi 

03.12.1987 tarih ve 19361 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
"Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurs Yönetmeliği" ile, daha önce Emniyet makamlarınca, kişinin 
kendi çabalan sonucu edindiği teorik ve pratik trafik bilgi ve becerilerin sınanması suretiyle 
verilen sürücü belgesi sisteminden vazgeçilmiş, böylece ülkemizde sürücü yetiştirme ve belge 
verilmesinde yeni bir dönem açılmıştır. 

Sürücü kursları marifetiyle kursiyerlere, adı geçen yönetmelik uyarınca, trafik ve çevre 
bilgisi, motor ve araç tekniği dersi, ilk yardım dersi ve direksiyon eğitimi derslerinin, alınacak 
sürücü belgesi türüne göre, toplam olarak 32-112 saatleri arasında değişen yoğunlukta verilmesi 
öngörülmüştür. Her sertifika sınıfının gördüğü dersler aynı olmakla birlikte, ders saatleri farklılık 
arz etmektedir. Direksiyon dersleri için ise, belge sınıfmın gereğine uygun araçlarda eğitim 
verilmesi esası benimsenmiştir. 

Alınan dersler sonucunda kursiyerlerin pratik ve teorik sınavları, 1987 yılından 1990 
yılına kadar kurs yönetimince yapılmakta iken, yönetmelikte 1990 yılında yapılan değişiklikle, 
milli eğitim müdürlüklerince yapılmaya başlanmıştır. 

Sınavlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nca her ders için ayrı ayrı olmak üzere hazırlanan 
toplam 1.750 soru içersinden, Valiliklerce seçilerek oluşturulan soru kitapçıklarına dayanılarak 
yapılmaktadır. 
(1) Sürücü Kursları 

Sürücü kursları ile ilgili kamuoyunda hakim düşünce, bu kuruluşların faaliyetlerinde 
"ticari kân" öncelik sırasının başına koyduklan yönündedir. Adı geçen kurslara hiç devam 
etmeden sürücü belgesi alındığı gazete haberleri arasında yer almakta, ilgili mercilerin 
soruşturmalarına konu olmaktadır. Sürücü kursu hizmetlerini, eğitim-öğretim amacı ağır basan, 
kamu yarannı gözeten bir anlayışla yürüten kuruluşlar yanında, mevzuat düzenlemesine aylan 
faaliyetlerde bulunanlann da yürütüyor olması, iyi niyetle kurulan sisteme yönelik eleştirileri de 
beraberinde getirmiştir. 

Direksiyon eğitimi alanlan.C, D, E sınıfı kurslar için en az 100x100 metre, diğer sınıf 
kurslar için en az 50x100 metre ebadında sahanın, karayolu yapısına uygun, ışıklandınlmış, 
işaretlenmiş, kavşak, dönel kavşak sistemi ile karayolu yapısındaki diğer şekillere uygun ve her 
türlü iklim şartlarmda eğitim yapılmasma elverişli ve yeterli olması gerekmektedir. Ancak birçok 
sürücü okulu, bu koşullan yerine getirmemektedir. 

18 Eylül 2000 tarihi itibariyle ülkemizde 1.785 sürücü kursu faaliyette bulunmaktadır. 
1997-18.09.2000 tarihleri arasında 26 sürücü kursu sürekli olarak, 156 sürücü kursu geçici olarak 
kapatılmış, 70 sürücü kursu görevlisi görevinden alınmış, 61 yöneticiye disiplin cezası 
verilmiştir. Belirtilen cezalar, mevzuata aykın faaliyet gösteren kurslar için uygulanmıştır. 

Karayollan Trafik Kanunu'nun 118'inci maddesinde "Trafik suçunun işlendiği tarihten 
geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanım dolduran sürücülerin sürücü belgesi 2 ay süre 
ile geri alınır ve eğitime tabi tutulurlar" şeklindeki düzenleme kapsamında, sürücü belgesi geri 
alınanlardan kaçının sürücü kurslannda eğitim aldıklanna dair Milli Eğitim Bakanlığı ve 
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde herhangi bir veri bulunmamaktadır. 

Sürücü kursu eğiticileri, kurs dersleri ve müfredatı: 

Ülkemizde sürücü kurslan öğreticiliği bir meslek değildir. Sürücü kursu öğreticisi 
yetiştiren akademik bir kurum da bulunmamaktadır. Sürücü kursu öğreticilerinin bilgi ve 
becerilerinin arttınlmasına yönelik nitelikli mesleki hizmet-içi eğitim alamadıklan bilinmektedir. 
Eğitim-öğretim faaliyeti olarak^ görülen sürücü yetiştirmesinde görevli öğreticilerde "eğitim 
formasyonu" aranmaması bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir. 
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Sürücü kursunda öğretici olarak görev alanlann bir staj dönemi geçirip, başanlı olup 
olmadıklan ölçülmeden,doğrudan kursiyerlere ders vermeye başladığı anlaşılmaktadır. 

Sürücü kurslarında verilen derslerin, trafik güvenliğinin gereklerini içeren, çağdaş 
defansif sürücülük ilkelerini benimseyen içerikte olmadığını kabul etmek gerekmektedir, ileri 
sürüş teknikleri bilinmemekte, öğretilememektedir. 

Direksiyon eğitiminin, tüm trafik enstrümanlarının kullanıldığı, prototip bir trafik alam 
içinde verilemediği, yağışlı, buzlu, sisli hava şartlarında sürücü adayına yeterli sürüş tekniğinin 
kazandınlamadığı, trafiğin yoğun olduğu ana arterlerde araç kullanma imkanının sağlanamadığı 
bilinmektedir. 

Bazı kurslarda motor ve araç tekniği dersinde kullanılmak amacıyla son model bir araca 
ait motor tüm kesitleriyle sergilenebilirken, bir başka kursta çok eski yıllara ait motorlar 
kullanılmaktadır. Tüm Türkiye sathında açılmış bulunan sürücü kurslannda verilen derslerle 
ilgili araç ve gereçlerde bir standardizasyon sağlanamamıştır. 

Bir çok batılı ülkede uygulanan simulasyon teknolojisi ülkemizde sürücü eğitiminde 
kullanılmamaktadır.. Güvenli sürücü yetiştirilmesinde ideal bir çözüm olan bir donanım ve 
yazılımdan oluşan bu teknoloji sayesinde aday gerçek bir trafik ortamındaymışçasına direksiyon 
eğitimi yapacak imkanı bulmaktadır. 

Mevcut uygulamada ilkokul mezunu bir sürücü adayı ile üniversite mezunu bir aday aynı 
dersleri, aynı sınıfta ve aynı koşullarda görmektedir. 

ilk Yardım ile Motor ve Araç Tekniği derslerinin öğreticilerinde sürücü belgesi sahibi 
olma koşulu aranmamaktadır. 

Sürücü kursu sınavları: 

Teorik sınav sorularının uzun olduğu ve kursiyerlerin sorulan kavramakta zorluk 
çektikleri belirtilmektedir. 

Direksiyon dersi sınavında ilden ile, ilçeden ilçeye farklı uygulamalar bulunmaktadır. Her 
kursiyer için bir sınav süresi öngörülmemiştir. Direksiyon sınavlannın 3-10. dakikada 
sonuçlandığı gözlenmektedir. 

Direksiyon sınavının; sürücü adayının trafik ortamındaki davranışını sınayan, sürücülerin 
trafikte karşılaşılabileceği çeşitli zorluklan temsil eden trafiği yoğun olduğu yerlerde 
yapılmadığı bilinen bir konudur. 

Direksiyon sınavında, sürücü adayı ile sürücü eğitmeni aracın ön koltuğunda, sınav 
sorumluları aracın arka koltuğunda oturmakta, sınavlar genellikle eğitim sırasında kullanılan 
araçlarla yapılmakta, bu araçlarda ise çifte debriyaj ve fren pedallan bulunmaktadır. 
(2) Sürücü Belgeleri 

Sürücü belgeleri, sürücü kurslan sınavı sonucunda basan gösterenlerin aldığı sürücü 
sertifikasına dayanılarak Emniyet makamlannca verilmektedir. 

Sürücü belgelerinden (K) sınıfı sürücü aday belgesi alü ay geçerlidir. Diğer sürücü 
belgelerinin içişleri Bakanlığı'nca, trafik güvenliği nedeniyle gerekli görüldüğünde 
değiştirilmesi zorunludur. Bakanlık henüz bu yetkisini kullanmış değildir. 

Sürücü belgelerine; alkollü araç kullanma, hız ihlali, bir yılda 100 ceza puanının 
doldurulması halinde iki aydan başlayan, ihlalin ağırlığına göre artan sürelerle el 
konulabilmektedir. 

2000 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle Türkiye genelindeki 9.186.228 adet motorlu 
araçların 7.127.413 adedi'(% 78.57), yine aynı tarih itibariyle Türkiye genelindeki 13.499.100 
adet sürücü belgelerinin, 12.284.576 adedi (% 91.08)'i bilgisayar ortamına aktanlmıştır. 

Emniyet Getel Müdürlüğü bilgisayar projesi içerisinde yer alan Trafik projesi 
kapsamında, 80 il ve bağlı merkez ilçelerin araç ve sürücü belgeleri kayıtlan bilgisayara 
geçirilmiştir. 

İl merkezlerindeki bilgisayarlardan, Türkiye genelinde veri girişi yapılmış tüm araç, 
sürücü ve kaza bilgilerine ulaşılabilmektedir. 

Trafik denetleme ekip araçlarında, merkezi sistemle entegre bilgisayar donanımı 
bulunmadığı için sürücü ehliyeti sadece sürücünün araç kullanması için bulundurması gerekli bir 
belge işlevi görmekte, sürücünün işlediği trafik suç ve cezalan telsiz marifetiyle 
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öğrenilebilmektedir. Bazı yerlerde ölü noktalar olması nedeniyle, telsizle de zaman zaman 
sağlıklı bilgi alma imkanı bulunmamaktadır. 

Sürücü belgelerinin "akıllı kart" olarak kullanılabileceği teknolojik bir yapılanma ile ilgili 
yeterli çalışma yapılmış değildir. 

ÖNERİLER: 

Sürücü Kursları 

1- 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na dayanılarak Milli Eğitim 
Bakanhğı'nca açılmasına izin verilen sürücü kursları "Sürücü Okullan'na" 
dönüştürülmelidir. Özel Okul statüsünde de çalıştırılabilecek sürücü okulları 
böylece kurumsallaşma sürecine girecek, kamu yararı ağır basan eğitim-öğrctim 
asıl hedef olacak, hizmetin daha etkin ve verimli sunulması yönünde beklenen 
kamuoyu baskısı sağlanabilecektir. 

2- Sürücü kursları, bugünkü haliyle, ticari kân önde tuttukları, kursa devam 
etmeden bazı kursiyerlere sürücü sertifikası verdikleri gibi şikayetlere konu 
olmaktadır. Sürücü kurslarının bu.kötü imajdan kurtulması gerekmektedir. Bunun 
için de, sürücü kursları birlik ve derneklerinin, üyelerinin mevzuata uymalarını 
sağlamada daha duyarlı olmaları, güvenli trafik ortamını oluşturmada sistemin 
belkemiğini oluşturan nitelikli sürücü yetiştirme kaygısı içinde bulunmaları, 
sürücü kurslarını şahsi çıkartan İçin kullananları da etkisiz kılmaları yönünde 
ciddi ve güvenilir bir yapıya kavuşma yönünde çaba göstermelidir. Sürücü kursu 
dernekleri, yaptıkları çalışmaları kamuoyu ile paylaşmalı, şeffaf olmalı, kurslarla 
ilgili şikayetlerin üzerine hızla gitmelidir. Eğer dernek statüsü, düşünülen hizmete 
zemin oluşturmada yetersiz kalıyorsa, "oda" gibi başka bir tüzel kişilik arayışı 
içinde olunmalıdır. 

3- Motorlu taşıt sürücü kurstan denetimini yapan ilköğretim müfettişlerinin 
yeterli denetim formasyonuna sahip olmadıktan bilinmektedir. İlköğretim 
müfettişleri sadece mevzuata uygunluk denetimi yapabilmekte, performans 
denetimi yapamamaktadırlar. Sürücü kurslarının trafik ortamına ihraç ettiği yeni 
sürücülerin "güvenli bir trafik düzenine" uyumlu davranıp davranamayacağı 
değerlendirilememektedir. Sürücü kurslannda verilen derslerin yardımcı ve 
destekleyici araç-gereçleriyle birlikte amaca hizmet edip etmediği de 
ölçülememektedir. Sistemin arzulanan ölçüde sağlıklı çalışmamasında önemli bir 
faktör olan "denetleme" mekanizmasının öncelikle sorunları belirlenmeli, 
fonksiyonel denetleme için çareler aranmalı, "toplum için denetim"in yapıldığı 
şuurunda olunmalıdır. Sürücü kurslarının denetiminde, gerekirse konusunda 
uzman resmi ve özel kişi, kurum ve kuruluşlardan faydalanılmalıdır. 

4- Sertifika verdiği kursiyerlerin hatalanndan kaynaklanan trafik kazalan 
sürücü kurslarının siciline istenmeli, sürücü kurslannın mezun ettiği sürücüler ile 
ilgilerinin devamı böylece sağlanmalıdır. Sürücü kursları, en çok yapılan sürücü 
kural ihlallerini saptayarak, sürücü kurstan, verdiği eğitimde bu ihlaller üzerinde 
özellikle durmalı, hangi kursların trafik eğitiminde kaliteyi gözettiği, hangilerinin 
amaca aykırı hareket ettiği toplumun önüne konulmalıdır. Böylece, sürücü 
kurslanndan yetersiz olanların "tercih edilmeme" suretiyle sektör içinde 
barınamayacağı kamuoyunca hissettirilmelidir. 

Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanhğı'nca başlatılan, kaza yapan sürücülerin 
belgelerini aldıkları sürücü kurslannın İsimlerinin belirlenmesi amacıyla, "Motorlu 
Taşıt Sürücü Sertifikasına, her motorlu taşıt sürücü kursu için kod numarası 
yazılması işlemlerinin tamamlayıcı unsuru olarak, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 
"kurum kodlarının" sürücü belgelerine de işlenmesi konusunda yürütülen 
çalışmaların hızlandırılması sağlanmalıdır. 

5- Resmi rakamlara göre halen, 527 adet otobüs firması faaliyette 
bulunmaktadır. Trafikte Kaza/Ölüm riski oldukça fazla olan otobüslerde nitelikli 
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şoför çalıştırılması son derece önemlidir. Otobüsle yolcu taşımacılığı yapan 
firmaların dernekleri marifetiyle kendi sürücü kurslarını açıp, sürücülerini orada 
yetiştirip, seçmeleri teşvik edilmelidir. Otobüs firmaları, sürücüyü daha 
kurstayken tanıma, izleme, sürücülük niteliklerini değerlendirme imkanına 
böylece sahip olacak, trafik bilinci gelişmiş sürücülerin yetişmesine daha bir özen 
gösterecektir. 

6- Sürücü eğitiminde mutlaka, belge türüne göre bir sınıflandırma 
yapılmalıdır. Yani bir tür "ihtisas sürücü kursları" açılmalıdır. Bu kapsamda, ağır 
vasıta, tanker, treyler, ticari araç, kitle taşıma araçtan, otomobil gibi farklı tür ve 
amaca yönelik araçlan kullanmayı planlayan tüm adayların aynı tür ve amaca 
yönelik eğitilmeleri önerilmelidir. Hatta bu sınıflandırmanın başlı başına bir kurs 
açmak şeklinde, örneğin sadece "E" sınıfı belge almak isteyen adayların müracaat 
edebilecekleri bir kurs olması düşünülmelidir. 

7- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 123'üncü maddesi, kamu 
kurumlarının da sürücü kursu açabilmelerine izin vermektedir. 1580 sayılı 
Belediye Kanunu'nda ve 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi 
Hakkındaki Kanun'da, belediyelere, sürücü kursu açma görevi veren açık bir 
düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte, belediyelerin görevlerini belirten 
Belediye Kanununun 15. maddesinin, belediyelerin beldenin eğitim, sosyal ve 
kültürel yönden gelişmesinde görev üstlenebileceği şeklindeki düzenlemesinden, 
belediyelerce sürücü kurs açılabilmesinin mümkün olabileceği sonucuna 
varılabilir. Anılan mevzuatın tanıdığı imkandan yararlanmak suretiyle, özellikle 
mali durumu iyi olan mahalli idarelerin sürücü kursu açmaları teşvik edilmelidir 

Böylelikle, sürücü kurslarının, eğitim amacı ağır basan,kamu yararını 
gözeten bir anlayışla işletilmesi sağlanacak, sürücü kalitesi arttırabilecek, 
kurumsallaşmaya yol açılabilecek, sürücü kurslarının disipline edilmesine katkıda 
bulunulacaktır. 

Sürücü Kursu öğreticileri, Kurs Dersleri ve Müfredat 

1- Motorlu taşıt sürücü kurslarında, sadece motor ve araç tekniği ile 
ilkyardım derslerinde mezuniyetleri uygun kişiler görev yapmakta, ancak trafik ve 
çevre bilgisi ile direksiyon eğitimi dersleri 3 haftalık hizmet-içi eğitimden geçirilen 
elemanlarca verilmektedir. 

Almanya, Avusturya ve İsviçre'de, direksiyon eğiticisi olacaklarda; 5 yıl 
içinde kaza yapmaması ve her hangi bir ceza almaması, psikolojik ve fiziksel bir 
sorunu bulunmadığını belgelemesi istenmektedir. İlgili Trafik birimince aday 
olarak görev verilen eğitici, bir süre yetkili bir öğretmen yanında pratik eğitim 
almakta, yetkili öğretmenin yeterli görmesinden sonra yetkili komisyon tarafından 
sınavdan geçirilmektedir. Sınavı geçerse direksiyon öğretmenliği sertifikası 
verilmektedir. Teori dersi öğretmenleri için de aynı şartlar geçerli bulunmaktadır. 

Özellikle İsveç'te sürücü öğretmeni yetiştiren kurumlar bulunmaktadır. Bu 
ülkede sürücü öğretmenliği bir uzmanlık alanı olmuş, branşlaşma sağlanmıştır. 
Sürücü Öğretmenliği Okullarında 180 saat trafik güvenliği, 630 saat eğitim 
metodolojisi, 100 saat trafik psikolojisi gibi derslerin yer aldığı 1200 saatlik eğitim 
verilmektedir. 

Ülkemizde ise sürücü öğretmeni yetiştiren herhangi bir kurum yoktur. 
Sürücü eğitiminde, sürücülük eğitimi alan uzman kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. 
Her yıl yaklaşık bir milyon sürücü belgesi veren sürücü kurslarında, konusunda 
uzmanlaşmış, sürücü kursu öğretmeni olarak yetişmiş personelin çalıştırılmasına 
ihtiyaç duyulmaktadır. Belirtilen eksikliğin giderilmesi için, sürücü kursu 
öğreticisi yetiştirilen okullar açılmalı, amatörce yürütülen bu hizmet bilimsel bir 
kurum eliyle disipline edilmelidir. Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve 
Yüksek Öğretim Kurumu'nun, uygar trafik düzeni kurulmasına yeterince katkı 
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yapamadığı, bu konuda akademik yapılanmanın önünü açamadığı vurgulanmalı, 
dikkat bu yöne çekilmelidir. 

Sürücü kurslarında ders verecek öğreticiler göreve alınırken, son 5 yıl 
içinde kaza yapmamış ve ceza almamış olmaları, psikoteknlk değerlendirme ve 
psikiyatrik muayeneden olumlu sonuç almaları şartı aranmalı, görevleri sırasında 
her yıl almaları gereken hizmet içi eğitim İçersinde trafik psikolojisi, kusursuz 
sürücülük vb. konularda özel eğitime tabi tutulmaları sağlanmalıdır. 

2- Direksiyon eğitiminin, gerçek trafik ortamını yansıtan eğitim alanlarının 
olmaması nedeniyle, yetersiz olduğu, sürücü adayının her türlü hava koşulunda 
araç sürüş yeteneğini geliştirmesine imkan tanınmadığı, çağdaş defansif 
sürücülük ve ileri sürüş tekniklerinin öğretilemediği bir gerçektir. Bu nedenle, 
özellikle büyük şehirlerimizde merkezi ve yerel yönetimlerin desteğiyle, "canlı bir 
trafik ortamınının "yer aldığı, trafiğin her türlü enstrümanına sahip, her türlü hava 
koşulunda sürücünün sürüş kabiliyetini arttıran çağdaş bir trafik direksiyon 
eğitim alanının hayata geçirilmesi sağlanmalıdır. 

3- Bazı sürücü kurslarında, motor ve araç tekniği derslerinde son model bir 
araca ait bir motor tüm kesitleriyle sergilenebilirken, bazı kurslarda oldukça eski 
model motorlar bulunmaktadır. Hızla gelişen araç (motor) teknolojisine uygun 
ders verilmesi, bu derslerde kullanılan araçların modernize edilerek, tüm ülkede 
standardizasyona kavuşturulmasında^ eksiklik giderilmelidir. 

4- Bir çok batılı ülkede uygulanan simulasyon teknolojisi sürücü 
eğitimimizde kullanılmamaktadır. Bir donanım ve yazılım programından oluşan bu 
teknoloji sayesinde sürücü adayı, gerçek bir trafik ortamındaymış gtbl direksiyon 
eğitimi almaktadır. Nitelikli sürücü yetiştirilmesinde ideal bir çözüm olabilecek bu 
teknolojinin, ülkemiz sürücü kurslannda da kullanılması sağlanmalıdır. 

5- Kişilik bozukluğu olan, sosyal uyumsuzluklar içinde bulunan, kural 
tanımaz, saygısız sürücülerin varlığı trafiğin yumuşak karnını oluşturmaktadır. 
Sürücü kurslarında mevcut derslere ek olarak, "sürüş psikolojisi", "trafikte insan 
davranışları", "insan ilişkileri" derslerinin de verilmesi trafik vicdanına sahip, 
halrtanır sürücüler yetiştirilmesi sağlanacak, problemli kişilikler daha sürücü 
kursu sırasında, ilgili öğretmenlnce fark edilerek, ıslahı konusunda gerekil 
tedbirler alınabilecektir. 

6' Sürücü kurslannda verilen derslerin, özgüveni tam, yeterli bilgi ve 
beceriye sahip sürücü eğitimi sağlamadığı ileri sürülüyorsa da, derslerin gerek 
nitelik, gerekse nicelik yönünden ne gibi eksiklik ve yetersizliklere sahip olduğu 
konusunda bilimsel bir araştırma bulunmamaktadır. Bu eksiklik, akılcı tedbirler 
üretilmesine imkan vermemektedir. Konu bu yönü ile gün ışığına çıkarılmalı, 
edinilen bilgilerle gelişen eğitim teknikleri uygun bir ortak paydada 
buluşturularak, sürücülükte öğrenilmesi gerekli ve vazgeçilmez bilgilerin 
kazandırılması hedeflenmelidir. 

7- Avrupa Birliği Ülkeleri, sürücü eğitiminde, teorik eğitime göre, 
direksiyon eğitimine daha fazla ders saati ayırmaktadır. Bu ülkelerde pratik 
eğitime aynlan süre teorik eğitime göre 2 kat daha fazla iken, ülkemizde teorik 
eğitim, pratik eğitimden 3,15 kat daha fazladır. Türkiye' de örneğin B sınıfı sürücü 
belgesi için 63 saat teorik, 20 saat pratik ders, öngörülüyorken; İngiltere'de 5-10 
saat teorik, 30-35 saat pratik (direksiyon eğitimi); Fransa'da, 5 saat teorik, 20 saat 
pratik; Almanya'da 10 saat teorik, 24 saat pratik; Finlandiya'da 20 saat teorik, 30 
saat pratik; Avusturya'da 20 saat teorik, 20 saat pratik; evde de teorik ders alma 
imkanı bulunan Hollanda'da 35 saat pratik ders öngörülmektedir. Ülkemizde B 
sınıfı sürücü belgesi eğitiminin % 76'sı teorik eğitime, yalnızca % 24'ü direksiyon 
eğitimine ayrılmıştır. Böylelikle dersler önemlerine uygun sürelerde verilmeyerek 
eğitimin verimliliği oldukça düşürülmüştür. 

Belirtilen nedenlerle, mevcut sürücü eğitim müfredatı, teorik eğitim ders 
süresinden kısılarak, pratik direksiyon eğitimine ağırlık verecek şekilde yeniden 
düzenlenmelidir. 
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8- Sürücü kurslarımızın müfredatı içinde bulunan "Motor ve Araç lennigı 
Bilgisi" dersi, Avrupa'nın bazı ülkelerinde kısıtlı sayıda ders saatinde, bazılarında 
isteğe bağlı olarak verilirken, bir çok Avrupa ülkesinin eğitim müfredatında ise yer 
almamaktadır. 

Avrupa Ülkelerinde araç firmaları, müşterilerine sundukları sigorta 
hizmetleri kapsamında, arıza veya kaza durumunda araç donanımlarına her hangi 
bir şekilde müdahalede bulunulmamasını zorunlu kılmaktadırlar. Bu durumda, 
verilen motor dersinin gereksizliği ve sürücülerin aracın donanımlarına 
yapacaktan müdahalenin uygunsuzluğu ortaya çıkmaktadır. 

Ülkemiz de "Motor ve Araç Tekniği Bilgisi" dersine B sınıfı için 16,C,D ve E 
sınıfları için 20 ders saati aynlmaktadır. Sürücü kursunda alınan bu dersler 
sürücüye, aracının arızalanması halinde aracı tamir edebilecek bir yetenek 
kazandıramamaktadır. Ayrıca, bu derslerin görülmesi sırasında kullanılan 
motorun model ve yaşı itibariyle bir standardı yoktur. Dolayısıyla, sürücünün bu 
yöndeki bilgi ve becerisini kullanması söz konusu değildir. 

Bu nedenle, sürücü kurslarında motor ve araç bilgisi dersinin 3-4 saat özet 
olarak verilmesi, anılan derslerden tasarruf edilecek sürenin direksiyon eğitimine 
kaydırılması, özel olarak bu dersi daha fazla almak isteyenlere ücret karşılığı bu 
olanağın tanınması, sağlanmalı, mevzuatta belirtildiği şekilde değişiklik 
yapılmalıdır., 

9- Mevcut sürücü kurstan uygulamasında, ilkokul mezunu bir adayla, 
üniversite mezunu bir aday aynı dersleri, aynı sınıfta ve aynı koşullarda 
görmektedir. Bu durum "öğrenme ve öğretme" sürecinde önemli bir engel 
oluşturmaktadır. Belirtilen olumsuzluğun önüne geçebilmek İçin, sürücü 
adaylarının eğitim durumlan kategorize edilerek, ilkokul mezunu adaylar İçin farklı 
koşullar ve daha uzun süreli dersler öngörülmelidir. 

10- Birçok Batı ülkesinde olduğu gibi, ülkemizde de ortaöğretim okullannın 
özellikleri dikkate alınarak trafikle ilgili teorik derslerin bu kurumlarda verilmesi, 
direksiyon eğitimi derslerinin ise motorlu taşıt sürücü kurslannda 
tamamlattırılarak, okullanndan sürücü belgesi almış olarak aynlmalannın 
sağlanması konusunun üzerinde durulmalıdır. 

11- Sürücü direksiyon eğitimi için öngörülen ders saatleri, asgari alınması 
gereken ders saati olarak düşünülmeli, sürücü adayının kendisini her türlü trafik 
ve yol koşuluna hazır hissedeceği ana kadar direksiyon eğitimine devam etme 
zorunluluğuna usta öğreticinin karar vermesi sağlanmalıdır. 

12- Ağır vasıta kullanacak sürücü adaylarının sürücü kursuna kabulünden 
önce mutlaka bir "Psikoteknik Test" uygulanmalıdır. Psikoteknik değerlendirme 
sonucunda trafik ortamı için tehlike yaratabilecek sürücü adaylanna sürücülük 
için gereken yetenek, beceri, kişilik özellikleri ve güvenlik bilinci kazandırmak için 
"Sürücü Davranışları Geliştirme ve Rehabilitasyon" programlan uygulanmalıdır. 

13- Trafik kazası sonrası kazaya uğrayanlara ilkyardım ve kurtarma hizmeti 
genellikle kaza yerinde bulunanlarca verilmektedir. İyi niyetle yaralılara yapılan 
yanlış müdahaleler sonucu pek çok ölümün meydana geldiği bilinen bir gerçektir. 
Sürücülerimizin, sürücü kurslan dersleri arasında gördükleri ilk yardım dersi 
teorik bir içerikten öte pratik amaç güdülerek öğretilmeli, hatta dersler 
uygulamaların görülüp, değerlendirileceği bir hastanede ilgili doktor nezaretinde 
uygulamalı olarak verilmelidir. 

Sürücü Kursu Sınavlan 

1- Sürücü kursu sınavlarında kursiyerin başarılı sayılması 100 üzerinden 70 
puan almasına bağlı bulunmaktadır. Böylece sürücüler% 30 eksik bilgi ile trafiğe 
çıkmaktadır. Bu nedenle, 100 üzerinden 70 puan alınması başarılı sayılmak için 
yeterli olmamalı, basan için ölçüt 100 puan üzerinden 90 puan almak olarak 
değiştirilmelidir. 
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2- Direksiyon sınavlarının, akan trafik içinde, sürücülerin karşılaşacağı 
muhtemel zorlukları temsil eden, trafiğin yoğun olduğu yerlerde yapılamadığı 
bilinmektedir. İl ve İlçe Trafik Komisyonlarınca, sürücü adaylarının direksiyon 
eğitimi ve sınavı için belirlenen güzergâhların genel olarak çok az trafik işaret ve 
levhaları bulunan, eğimsiz yollar olduğu, güzergâh uzunluklarının çok kısa 
seçildiği bu nedenle sürücülerin, sürücü belgesi aldıktan sonra akan trafiğe 
giremedikleri, girdiklerinde ise trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri 
görülmektedir. Bu olumsuzlukları önlemek için, Emniyet Genel Müdüriüğü'nün 
06.09.2000 tarih ve 0190 sayılı genelgelerinde yer alan direksiyon eğitim ve sınav 
güzergahı olarak şehiriçi trafiğin yoğun olduğu kesimlerin belirlenmesi gereğinin 
il ve İlçe trafik komisyonlarınca karara bağlanmak suretiyle yerine getirilmesi 
sağlanmalıdır. 

3- Direksiyon sınavında, sürücü adayının yanında, sürücü öğretmeninin 
oturması yerine, sınav görevlisinin oturması sağlanmalıdır. Bu yöntem, Avrupa 
Birliği'ne üye ülkeler ile ABD' de uygulanan sınav yöntemidir. Ayrıca, ülkemizde 
direksiyon sınav sürelerinde bir standart zaman ölçütü bulunmamakta, sınavlar 3 
ila 10 dakika arasında sonuçlandırılmaktadır. 

Uluslararası uygulamada (B) sınıfı bir ehliyet için öngörülen direksiyon 
sınav süresi ortalaması olan 45 dakika, ülkemiz için de geçerli olmalıdır. 

4- Teorik sınav sorularının uzun ve kursiyerlerin soruyu kavramalarında 
zorluklarla karşılaştıkları dikkate alınarak, teorik sınavlarda, sürücünün trafik 
kuralları, yol güvenliği, genel trafik düzeni, trafikte çeşitli durumlarda nasıl 
davranması gerektiği bilgisini ölçmeye yönelik konulara ağırlık verilmeli, 
ilkyardım ve motor konulan üzerinde daha az durulmalı, mevcut uygulamada 2 
saati aşan sınav süresi 45 dakikadan fazla olmamalıdır. 

5- Sürücü sınavlarını yürüten mevcut kurulların ("Sınav Yürütme Kurulları 
ve Sınav Uygulama ve Değerlendirme Kurulları") oluşumunda daha katılımcı bir 
yapılanmaya gidilmesi uygun olacaktır. Özellikle direksiyon sınavlarında emniyet, 
(emniyet teşkilatı olmayan yerde jandarma) ilgili şoför ve otomobilciler 
federasyonu temsilcisi, konu ile ilgili kuruluş ve valiliklerce belirlenecek dernek 
ve vakıfların temsilcilerinin katılımı ile daha objektif ve yeterli bir sınav düzeneği 
kurulmuş olacaktır. Bu nedenle Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin 
"Sınavlar" başlıklı 43'üncü maddesinde yer alan "Gerekli görülmesi durumunda, 
vali onayı ile yüksek okul mezunu ve asgari (B) sınıfı sürücü belgesi bulunan bir 
kamu görevlisi de kurul üyesi olarak görevlendirilebilir" şeklindeki düzenleme 
belirtildiği gibi değiştirilmelidir. 

6- Sürücü kursu teorik sınav sorularının, sürücü adayının güvenli trafik 
ortamı için gerekli ve yeterli bilgiye sahip olup olmadığını tespite imkan verecek 
şekilde hazırlanması ve değerlendirilmesi amacıyla, bu konuda deneyimi olan 
ÖSYM'nin birikiminden yararlanılmalı, teorik sınavlar, ÖSYM gibi bir kurum 
tarafından yılda 2 kez olmak kaydıyla yapılmalıdır. Böylece, sürücü eğitimi veren 
ve bu eğitimi denetleyen kurumlardan ayrı olarak, bağımsız bir kurum tarafından 
sürücü sınavı yapılması sistemi benimsenmiş olacaktır. 

7- Ülkemizde sürücü kursu sınavı yapacaklarda, yüksek okul mezunu ve (B) 
sınıfı sürücü belgesi sahibi olması zorunluluğu aranmaktadır. Sınavı yapacakların 
alacakları eğitim Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenmekte ve 5 günlük bir sürede 
30 saat ders verilmektedir. Bu süre diğer ülkeler eğitim süreleri ile 
karşılaştırıldığında oldukça düşük kalmaktadır. Almanya'da sürücü sınavı 
yapacak görevliler 78 hafta temel eğitim, yılda 5 gün hizmet içi eğitim almaktadır. 
Fransa'da temel eğitim 30 hafta, hizmet içi eğitim 3 gündür. İngiltere'de temel 
eğitim 4 haftadır. İspanya'da 6 hafta, İsveç'te 40 hafta, İsviçre'de 30 hafta temel 
eğitim süreleri öngörülmüştür. 

Kısaca, gelişmiş tüm ülkeler sürücü sınavı yapacak görevlilerin temel 
eğitimine özel bir önem vermektedir. Sürücü eğitiminin iyileştirilmesi için, sürücü 
sınavı yapacaklann niteliklerinin de arttırılması gerekmektedir. Belirtilen durum 
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dikkate alınarak, sürücü teorik ve pratik sınavını yapacak elemanların eğitim 
süresi çağdaş ülkeler seviyesine çıkarılmalıdır. 

Sürücü Belgeleri 

1- Sürücü belgelerinin belirli sürelerle geçerli olması, örneğin 5 yıllık bir 
sürenin öngörülmesi faydalı olacak, bu sayede sürücü belgelerinin yeniden 
alınması sırasında, tahsil edilemeyen para cezalarının zamanaşımına uğramadan 
tahsili sağlanacak, kimlik ve adres bilgileri güncelleştirilebilecektir. Sürücü 
belgelerinde; sürücünün ev adresi ile telefon numarasının, parmak izinin, nüfus 
cüzdanı numarası ile bar kodunun da bulunması çeşitli açılardan yararlı olacaktır. 

2- Yukarıda önerilen sürücü belgesi yenilemesi sırasında, ayrıca sürücünün 
gerekli sağlık koşulların taşıyıp taşımadığı da mevzuat gereği alacağı raporla 
kontrol edilmelidir. Aslında, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin Eki 3 sayılı 
cetvelde; sürücü adayının sağlık durumundan kaynaklanan kontrol 
muayenelerinin yanı sıra, sağlık durumu kontrol muayenesi gerektirmeyen 
sürücüler için de, belirli yaşlar arasında genel sağlık kontrolü yaptırmalarının 
gerekli olduğu belirtilmededir. Bu cetvelde, sürücülerin; sürücü belgesi alınan 
yaştan 50 yaşına kadar 10 yılda bir, 50 yaştan 65 yaşına kadar 5 yılda bir, 65 
yaştan sonra her 3 yılda bir genel kontrol muayenesi yaptırmalarının zorunlu 
olduğu, kontrol muayenesinde sürücü belgesi almaya engel bir hastalık veya 
durum tespit edildiğinde, sürücü belgelerinin iptal edileceği ifade edilmektedir. 
Ancak bu düzenlemeye uyulmamaktadır. 

Anılan aksaklıkların giderilmesi için, sürücülerin genel sağlık kontrol süresi 
ve buna uyulmaması halinde müeyyidesi Karayolları Trafik Kanunu'nda 
belirtilmeli, sürücü belgelerinin yenilenmesi süresi ile sürücülerin genel sağlık 
kontrollerini yaptırmaları süresi birbiri ile uyumlu hale getirilmeli, sürücülerin 
periyodik sağlık muayenelerini yaptırmamaları veya yaptırıp da sürücü belgesi 
almaya engel bir hastalık ve durum tespiti halinde mutlaka sürücü belgeleri iptal 
edilmelidir. Denetimleri sırasında, bu kuralların gereğini yerine getirmeyen 
görevliler hakkında yasal işlem yapılmalıdır. 

Bazı Avrupa Birliği ülkelerinde, 65 yaşını dolduran sürücülerden, kendilerini 
trafiğin tehlikelerinden korumak amacıyla sürücü belgelerini gönüllü olarak geri 
vermeleri konusunda belediyelerin özendirici uygulamaları bulunmaktadır. 

Ülkemizde de belediyelerimizin ilgili kurumlarla işbirliği yaparak, 65 yaşını 
aşan sürücülerden, konunun önemini etkin ve yalın bir şekilde anlatan 
bilgilendirme faaliyeti sonrasında, sürücü belgelerini kendi arzulan ile iade 
etmeleri için gerekli duyarlılığı göstermeli, sürücü belgelerini iade edenler için 
toplu taşım araçlarından ücretsiz yararlanma kolaylığı getirilmelidir. 

3- 2918 sayılı Karayolları Kanunu'na göre sürücü belgeleri, karayollarında 
sürülecek araçların cins ve gruplarına göre şu sınıflara ayrılmış durumdadır. A1, 
A2, B, C, D, E, F, G ve H. 

Avrupa Birliği'ne üye 15 ülke, 1996 yılında Avrupa Birliği'nin 91/439/EEC 
Yönergesinin 31'inci maddesinde belirtilen sürücü belgesi sınıflarını ve 
tanımlarına uymayı kabul etmişlerdir. Avrupa Birliği ülkelerinin ortak sürücü 
belgesi sınıfları ise, A, B+E, C, D, D+E'dir. Üye ülkelerin bir çoğu Yönergenin 
içerdiği sürücü belgesi sınıflarının özelliklerine uygun şekilde mevzuatlarında 
düzenlemeler yapmışlardır. 

Ayrıca, sürücü belgesi alt sınıfları da bulunmaktadır. Avrupa Birliğine üye 
ülkelerin sürücü belgeleri alt sınıfları 91/439/EEC Yönergesinin 32 maddesinde 
belirlenmiştir. Buna göre, sürücü belgeleri alt sınıflan olarak, A1, B1, C1, C1+E, 
D1, D1+E kabul edilmektedir. Bu alt sınıf belgeler, seçime tabi sınıflardır. Söz 
konusu Yönergenin 11'inci maddesi, üye ülkelerin "herhangi seçime bağlı alt 
sınıfların ulusal şartlara uvumunun sağlanması için, ülkelerin yeniden yapacakları 
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değerlendirmeleri", Yönerge uygulamasından 5 yıl sonra yani en geç 2001 yılında 
tamamlamalarını zorunlu kılmaktadır. 

15 üye ülkenin 10% A1, 3'ü B1, B'i D1+D1+E alt sınıf sürücü belge sistemini 
ülkelerinde uygulamaktadırlar. Avrupa Birliğine aday ülkelerden Polonya ve 
Litvanya, sürücü belgesi cins ve gruplarını Avrupa Birliği normlarına uydurmuş 
bulunmaktadır. 

Avrupa Birliği'ne aday ülkemizin, uyum çalışmaları kapsamında, Avrupa 
Birligi'nin benimsediği sürücü belgesi sınıflan ve tanımlamalan konusunu da bir 
an önce gündemine alması gerekmektedir. 

4- Mevzuatımız, sürücü sertifikaları alan adaylara doğrudan sürücü belgesi 
verilmesini hükme bağlamıştır. Sürücü belgesi verilmesinden sonra, sürücü hiçbir 
sınırlamaya tabi tutulmadan her türlü trafik koşulunda araç kullanma hakkını elde 
etmektedir. Yeni sürücünün, trafiğin tüm risklerinin üstesinden gelebileceği kabul 
edilmektedir. Oysaki, yeni sürücülerin, sürücülüklerinin ilk birkaç ayında oldukça 
fazla kaza yaptıkları bilinmektedir. Onun için Avrupa Birliği'ne üye ülkeler, trafiğe 
yeni katılan sürücülere geçici sürücü belgesi vermekte ve bazı sınırlamalar 
getirmektedirler. 

Örneğin,Avusturya^4lmanya,Fransa,Finlandiya,Portekiz,lspanya,lsveç,Maca 
ristan, 2 yıl süreli geçici sürücü belgesi sistemini öngörmektedirler. 

Avusturya bu 2 yıllık süre içinde geçici sürücü belgesi sahibi olanlar için, 
% 0,1 promil alkol limiti, kazaya neden olmama ve trafik suçu işlememe 
zorunluluğu aramakta, belirtilen sınırlamalara uyulmadığında suça göre süre 3 
kez uzatılmakta 4. suçta sürücü belgesini geri almaktadır. 

Almanya'da, belirtilen süre boyunca ceza puanı sistemi uygulanmakta, 6 
ceza puanını dolduran yeni sürücünün belgesi geri alınmakta, sürücü yeniden 
sürücü eğitimine tabi tutulmaktadır. 

Fransa'da aynı süre içinde geçici sürücü belgeleri sahipleri için azami hız 
sınırı 130 km/saat olan otoyollarda 110 km/saat hız limiti, azami hız sınırı 110 
km/saat olan otoyollarda 100 km/saat hız limiti, tali karayollarında azami 80 
km/saat'lik hız limiti sınırlaması bulunmakta, 2yıllık süre kısaltılmamakta veya 
uzatılamamaktadır. 

Finlandiya'da 2 yıllık sûre içinde 4 saat teorik, 8 saat pratik ders alma ve 6-
24 hafta pratik yapma, 2 yılda 2 kez trafik ihlali yapmama, gece sürüşü ve patinaj 
kursu alma zorunluluğu bulunmakta, bu süre zarfında 2 kez trafik kuralı ihlali 
yapılması halinde staj süresi uzatılmaktadır. 

Portekiz'de anılan süre içinde her hangi bir sınırlandırma bulunmamakta, 
süre kısaltılıp uzatılmamaktadır. 

İspanya'da 2 yıl İçinde 80 km /saat hız limiti aşılmaması şartı aranmakta,bu 
süre kısaltılmamakta ve uzatılmamaktadır. 

İsveç'te her hangi bir sınırlanma bulunmamakta ancak, sürücü belgesinin 
bu süre zarfında geri alınması halinde sürücü yeniden teorik ve pratik sınava tabi 
tutulmaktadır. 

Sürücülere, sürücü belgesi sahibi oldukları andan itibaren belirli bir süreç 
içinde, sürücülük yeteneklerini geliştirmek, trafikteki risk faktörünü azaltmak 
amacıyla bir takım sınırlamalar getiren Avrupa Birliği ülkelerinin bu tür 
uygulamaları, ülkemiz için de örnek alınmalı, zorunlu kılınmalıdır. Bu bağlamda^ 
bizde de, sürücü belgesi öncelikle 2 yıl gibi geçici olarak verilmeli, bu staj 
döneminde izlenen sürücünün üçten fazla trafik kural İhlali yapmaması, asli 
kusurlu olarak trafik kazasına sebebiyet vermemesi halinde belgesi kalıcı hale 
dönüştürülmeli, aynı süre içinde mevzuatla öngörülen 0.50 promil alkol alarak 
araç kullanma imkanı bu sürücülere tanınmamalı,alkollü içecek alınmadan dahi 
vücudun bazı yiyecekler dolayısıyla alkol üretebileceği dikkate alınarak "O" promil 
alkol yerine 0,1 promil alkolle araç kullanabilecekleri şeklinde bir düzenleme 
yapılmalıdır. 
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5- Ülkemizde sonuçları çok ağır ve ölümcül olan trafik kazaların çoğunu, 
ağır vasıtaların karıştığı kazalar oluşturmaktadır. Bu bakımdan otobüs, kamyon 
gibi ağır taşıt sürücülüğü özel bir önem kazanmaktadır. Anılan araçları 
kullanmada C, D ve E sınıfı sürücü belgesi sahibi olunması gerekli ve yeterli 
bulunmaktadır. Konunun önemini kavrayan ülkelerde "üst sınıf sürücü belgesi" 
olarak tanımlanabilecek ağır vasıta sürücü belgesine sahip olunabilmesi, düşük 
seviyedeki sürücü belgelerini belirli bir süre kullanması şartına bağlanmıştır. Yani 
üst sınıf sürücü belgesi edinilebilmesi belli bir tecrübeyi gerekli kılmaktadır. 
Kısacası, bu ülkeler otobüs v.b sürücü belge sahipliği için "kademeli geçiş" 
terimiyle ifade edilen bir sistemi benimsemiş durumdadırlar. Bizim daha önceki 
6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu da, E sınıfı sürücü belgesi sahipliği İçin 
sürücülerde daha alt seviyede 5 yıllık bir sürüş tecrübesi şartını öngörüyordu. 

2918 sayılı Kanunda, A2 sınıfı sürücü belgesiyle A1; B ile F; C ile B ve F, D 
ile C, B ve F; E ile B, C ve F sınıfına giren araçlar kullanılabilmektedir. Ülkemizdeki 
kademeli geçiş, daha üst seviyedeki sürücü belgesi ile daha alt seviyedeki sürücü 
belgesi kapsamındaki araçların sürülmesine imkan tanımaktadır. 

Güvenli bir trafik ortamının sağlanmasında ağır vasıta şoförlerinin nitelik ve 
tecrübelerinin son derece önemli olduğu dikkate alınarak, bu araçları kullanmak 
için gerekli sürücü belge sahibi olma şartlarına, daha alt seviyede 5 yıllık sürücü 
belge sahibi olma şartı da ilave edilmelidir. 

6- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 118 ve Yönetmeliğinin 167'inci 
maddeleri; Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 
ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgelerinin 2 ay süre ile geri alınıp 
eğitime tabi tutulacağını, bu eğitimin Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu 
Yönetmeliği'ne göre yapılacağını düzenlemektedir. Anılan Yönetmelik, bu iki aylık 
sürede, kurslarda eğitime alınacak sürücülerin trafik ve çevre dersine devam 
edecekleri ve kurs sonunda eğitim aldıklarına dair kendilerine belge verileceğini 
hükme bağlamışsa da, bu hüküm uygulanamamaktadır. 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü, bu şekilde 
eğitime tabi tutulan sürücü sayısını verememiş, konunun illerden sorulması 
gerektiğini belirtmiştir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde de belirtilen istatistik bilgisinin 
bulunmaması, kanunun uygulanmasını imkansız kılmaktadır. 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, uyuşturucu madde alma ve 
alkollü araç kullanma ile hız ihlalleri nedeniyle de sürücü belgeleri geçici olarak 
geri alınmaktadır. Ancak, belirtilen nedenlerle sürücü belgesi geri alınan 
sürücülerin, belgelerini süre sonunda geri alabilmeleri için eğitim görmeleri 
şartının aranmaması eksiklik olarak görülmektedir. Trafikte en tehlikeli sürücü 
grubu olan alkollü ve/veya hızlı sürücülerin, sürücü belgelerinin geçici süre ile 
geri alınmasına koşut eğitim almaları zorunluluğu da getirilmelidir. 

Sürücü belgelerinin belirtilen nedenlerden dolayı geçici geri alınmaları 
sonucu, sürücülerin ilgili sürücü kurslarında görecekleri trafik ve çevre dersleri 
yanında, sürücü psikolojisine ilişkin derslerin de müfredat içine alınması 
planlanmalıdır. 

7- Sürücü belgelerimiz, mevcut haliyle, araç sürebilme olanağını veren bir 
belgeden öteye gidememektedir. Çağdaş ülkelerde, sürücü belgeleri, bu işlevleri 
yanında, trafik para cezalarının tahsilinde bir banka kredi kartı gibi fonksiyon . 
görmekte, sürücünün ceza araç bilgilerinin elde edilmesine hız kazandırmaktadır. 
Sistem; "akıllı kart" şeklinde düzenlenen sürücü belgelerinin, trafik otolarında 
bulunan post makinalan ve bilgisayar ortamında kullanılmasını ve iletişim ağının 
merkezi bilgisayar bağlantısı ile desteklenmesini getirmektedir.. 

Kullandığımız sürücü belgelerinin belirtildiği şekilde çok amaçlı olarak işlev 
görebilmesi, trafik denetleme araçları ile merkez arasında bilgisayarla bağlantı 
kurulabilecek ortamın yansıtılmasına, post makinalarıhın ilgili banka ile 
baalantısının varlığına bağlı bulunmaktadır. Bu altyapı olmadan sürücü 
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belgelerinin "akıllı kart" haline getirilmesi yarar sağlayamayacaktır. Bir bütünlük 
içinde, sistemin işleyebileceği dinamik bir projeye öncelik verilmelidir. 
(3)Ticari Taşıt Sürücülerinin Eğitimi 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda, 4199 sayılı Kanunla değişiklik yapılarak, 
getirilen ek madde-1 ile, ticari taşıtlarda şoförlük yapacakların "Ticari Taşıt Kullanma Belgesi" 
sahibi olmaları mecburiyeti getirilmiştir. 

Aynı ek madde, ticari taşıt kullanma belgesi eğitiminin yapılması ve belge almaya hak 
kazananların belgelerinin verilmesi görevinin de, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonu'na bağlı meslek odaları tarafından yapılmasını hükme bağlamıştır. 

Ticari Taşıt Kullanma Belgesi uygulamasına ilişkin esas ve usullerin, İçişleri Bakanlığı 
tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirtileceği de aynı ek madde de yer almıştır. 

Bu hüküm gereğince, içişleri Bakanlığınca çıkarılan "Ticari Taşıt Kullanma Belgesi 
Yönetmeliği, 1.5.1997 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Ayrıca, 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu hükümlerine dayanılarak, Türkiye Esnaf 
ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından çıkarılan "Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Eğitim ve 
Sınav Yönetmeliği"de 27.12.1997 tarihinde yürürlük kazanmıştır. 

Ticari Taşıt Kullanma Belgesi, yük ve yolcu taşımacılığının niteliğine ve kamuya sunulan 
hizmetin özelliğine göre (4) ayrı grupta sınıflandırılmıştır : 

a. Tl Sınıfi Ticari Taşıt Kullanma Belgesi; Taksi otomobil, dolmuş otomobil, minibüs ve 
umum servis aracı kullananlara, 

b. T2 Sınıfı Ticari Taşıt Kullanma Belgesi; Kamyonet ve yük motosikleti kullananlara, 
c. T3 Sınıfı Ticari Taşıt Kullanma Belgesi; Kamyon, çekici ve tanker kullananlara, 
d. T4 Sınıfi Ticari Taşıt Kullanma Belgesi; Otobüs kullananlara, verilmektedir. 
Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Yönetmeği gereğince hazırlanması gereken öğretim 

programlan da, alanında uzman kişilere hazırlatılmış, hazırlatılan programlar, Milli Eğitim 
Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun onayına sunulmuş ve bu onay 6.7.1999 tarih ve 93 sayılı 
kararla alınmıştır. 

Trafik Mevzuatı ve Kuralları dersinde, görsel eğitim gereci olarak kullanılmak üzere, 
bilgisayar animasyon yöntemi ile 50 adet trafik konulu film yaptırılmış, video kaset halinde 
çoğaltılmış ve odalara dağıtılmıştır. 

ÖNERİLER: 

1- Ticari Taşıt Kullanma Belgesi, şoförlerin, şoförlük mesleklerine devam 
edip etmediklerini, iş değişikliği yapanların izlenmesini, gerektiğinde geliştirme 
seminerlerine alınmasını sağlamak amacıyla, İçişleri Bakanlığı'nca çıkarılan ve 
1.5.1997 tarihinde yürürlüğe giren Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Yönetmeliğinin 
6'ıncı maddesiyle getirilmiştir. Anılan Yönetmelik, Ticari Taşıt Kullanma 
Belgelerinin iki yıl süre ile geçerli olduğunu belirtmiş, bu süre sonunda belgelerin 
değiştirilmesini zorunlu kılmıştır. 

Ancak, İçişleri Bakanlığı, 5.5.2000 tarihinde Yönetmelikte yaptığı 
değişiklikle, belgelerin iki yıl süre ile geçerli olduğu hükmünü değiştirmiş, bu 
belgeleri sürekli geçerli hale getirmiştir. 

Ticari Taşıt Kullanma Belgesi sahibi şoförlerin, trafik ve mesleki eğitimlerini 
belli aralıklarla yenilemeleri, bilgilerini tazelemeleri, güvenli trafik ortamına olumlu 
katkılar yapacaktır. Belirtilen belgelerin sürekli geçerli hale getirilmesi, anılan 
amaca ulaşmayı güçleştirecektir. 

Ayrıca, Ticari Taşıt Kullanma Belgesi sahibi bir şoför, şoförlük 
mesleğinden aynlıp başka bir işle uğraştığı halde, ticari taşıtlarda gene şoföriük 
yapabilecek, dolayısıyla korsan taşımacılığa devam edebilecektir. 

Bu itibarla, Ticari Taşıt Kullanma Belgelerinin eskiden olduğu gibi iki yıl 
süreyle geçerli hale getirilmesi, bunun da yönetmelik hükmü ile değil, 2918 sayılı 
Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılacak bir düzenleme ile yapılması 
gerekmektedir. 
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2- İlgili meslek odalarınca açılan ticari taşıt kullanma belgesi kurslarında 
öğretilen ve takip edilen müfredatın, ticari taşıt sürücülerinin trafik bilincinin 
artmasına, trafikte olumlu davranışlar kazanmasına hizmet edip etmediği 
bilinmemektedir. 

Bu kurslarda verilen derslerin Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayından geçtiği 
belirtilmekte ise de, kurs sonunda belge alan şoförde uygar trafik adına, hangi 
zihinsel dönüşümün meydana geldiği konusundaki bilgi eksikliğini gidermek için, 
gerek ilgili odalarca, gerekse akademik çevrelerce bilimsel bir araştırma yapılmalı, 
elde edilecek sonuçlardan gerekirse yeni bir eğitim müfredatı oluşturulmasında 
faydalanılmalıdır. 

3- Konu ile ilgili meslek odalarının, Ticari Taşıt Kullanma Belgesi 
uygulamasına, odalarına gelir sağlamak amacını ön plana alarak yaklaştıkları, bu 
kurslardan beklenen faydanın sağlanamadığı yönünde karşı eleştiriler 
bulunmaktadır. 

İlgili meslek oda, birlik, federasyon ve konfederasyonların, trafik kazaları 
içinde ticari taşıt araçlarının da önemli bir yer tuttuğunu dikkate alarak, konuyu 
yeniden değerlendirmeleri, işleyişte var olan aksaklıkları saptamalan, olaya 
eğitim-öğretim amacı ağır basan bir sorumluluk anlayışıyla yaklaştıklarını 
sergilemeleri, gerçek durum ile olması gerekeni tüm açıklığı ile ortaya koymaları 
sağlanmalıdır. 

4- Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Eğitim ve Sınav Yönetmeliği'nin 19'uncu 
maddesi, kurslarda işlenecek derslerin ve sürelerinin müfredat programlan ile 
saptanacağını belirtmektedir. 

Kurslarda işlenecek ders ve sürelerinin, Yönetmelikle ayrıntılı olarak 
belirlenmesi, olası tereddütleri giderecek, objektif düzenleme sayesinde olası 
keyfiliğin önüne geçilebilecek, sistemi daha fonksiyonel hale getirecektir. 

5- Okul servis araçları için trafik kuralları ve sürücüleri için araç 
kullanımlarına ilişkin bir standart ve eğitim bulunmamaktadır. Servis sürücüleri 
araçlann dinamik özelliklerini bilememekte, araç kullanımı için gerekli olan doğru 
bilgi ve beceriye sahip olmamaları nedeniyle araçlarında taşıdıktan öğrencilerin 
hayatlarını sıkça tehlikeye atmaktadırlar. 

Bu nedenle, ticari taşıt kullanma eğitimi veren "Oda"lann özellikle, eğitim 
müfredatı içine okul servis araç sürücüleri için trafik güvenliği eğitimi konusunu 
dahil etmeleri sağlanmalıdır. Ayrıca, ilk ve orta öğrenim kurumlarına öğrenci 
taşıyan servis sürücülerinin, hem öğrencilere hem de trafiği paylaşan diğer 
bireylere örnek olacak sürücü davranışlarını ortaya koymalan sağlanmalı, ilk ve 
orta öğretim kurumlarına servis araçlan ile hizmet sunan şirketler de konuya 
gereken duyarlılığı göstererek gerekli önlemleri almalarıdır. 

b. Örgün Eğitim 

Okul öncesi: 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 125'inci maddesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nca, 
ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki ders programlarına eğitim amacı ile zorunlu uygulamalı 
trafik ve ilk yardım derslerinin konulacağmı hükme bağlamıştır. 

Anaokulu ve anasınıfı eğitim programlarında, ulaşım ünitesi içinde "ulaşım araçları ve 
özellikleri: trafikle ilgili kurallar ve önemi" konuları yer almakta, programı uygulayanlar, verilen 
hedeflere uygun, hedef davranışlar saptayarak, konuların içeriğini genişletip 
daraltabilmektedirler.Türkçe, dil ve sanat etkinlikleri, müzik gibi etkinlikler ile oyun şurasında da 
trafik veya trafikle ilgili konulara yer verilmektedir. 
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İlköğretim 
İlköğretim okullarında okutulmakta olan; Hayat Bilgisi 1. ve 2. sınıf Beden Eğitimi 1, 2, 

3, 4 ve 5.sınıf, Sosyal Bilgiler 4. ve 6. sımf, Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi 7.sınıf, İş ve 
Teknik Eğitimi 6, 7 ve 8. sımf ders programlarında Trafik ve/veya ilkyardım konuları yer 
almaktadır. 

ilköğretim okulları 6. ve 8. sınıflarında l'er saat "Trafik ve İlkyardım Eğitimi Dersi" 
1997-1998 eğitim-öğretim yılından itibaren zorunlu ders olarak okutulmaya başlanmıştır. 

Ortaöğretim: 

Trafik Bilgisi Dersi; 
- Tüm alanların 9. sınıflarında haftada 2 saat, 
- Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dil Ağırlıklı Liselerin Sosyal Bilimleri, Türkçe-

Matematik, Yabancı Dil, Sanat (Resim-Müzik) ve Spor Alanları ile Anadolu 
Güzel Sanatlar Liselerinin Sanat (Müzik-Resim) bölümlerinin 10.sınıflarında 2 
saat, 

- Ayrıca, Fen Liselerinin 10. ve 11. sınıflarında haftada 1 saat, seçmeli ders olarak 
okutulmaktadır. 

İlkyardım Dersi: 
Lise, Anadolu Lisesi ve Yabancı Dil Ağırlıklı Liselerin spor alanlarının 11. 

sınıflarında haftada 1 saat seçmeli ders olarak okutulmaktadır. Ayrıca, Ortaöğretim Genel 
Müdürlüğü'ne bağlı okulların 9.sınıflarında ortak genel kültür dersi olarak okutulan "Sağlık 
Bilgisi" dersinin üniteleri arasında da ilkyardım dersi yer almaktadır. 

Yüksek Öğretim : 
Dumlupınar Üniversitesine bağlı Kütahya Meslek Yüksek Okulunda, 

- Otobüs işletmeciliği, 
- Otobüs şoförlüğü bölümleri açılmıştır. Bu bölümlere ilk defa 1996-1997 öğretim 

yılında ÖSYS ile öğrenci alınmış, 1998-1999 öğretim yılında ilk mezunlarını 
vermiştir. 

Gazi Üniversitesine bağlı Fen Bilimleri Enstitüsünde; 
- Trafik Planlaması ve Uygulaması 
- Kazaların Araştırılması ve önlenmesi Anabilim dallan açılmıştır. 
- Trafik Planlaması Anabilim dalında Yüksek Lisans seviyesinde eğitim, 
- Kazaların Araştırılması ve önlenmesi Anabilim dalında ise yüksek lisans ve 

doktora eğitimi verilmektedir. 
Erciyes Üniversitesinin Yozgat ili Akdağmadeni ilçesinde açmış olduğu Meslek 
Yüksek Okulunda; 
- Hoşt, hostes ve otobüs sürücüsü bölümleri bulunmaktadır. 

Eğiticilerin Durumu: 

Okullarda sağlık bilgisi, trafik ve ilkyardım konularında ders veren öğretmenlerin 
eğitimlerine yönelik standartlaşmış bir sistem bulunmamaktadır. 

Ancak, Trafik Eğitimi verecek öğretmenler, illerde hizmetiçi eğitim kursları ile 
yetiştirilmekte, "Okul Sağlığı Formatörlük Kurslan'nda" ilkyardım eğitimi pratik ve teorik 
olarak verilmektedir. 

Trafik Genel Eğitim Planı: 

2918 sayılı Karayollan Kanunu'nun 8'inci maddesi ile Milli Eğitim Bakanlığı'na görev 
olarak verilen okul öncesi, okul içi ve okul dışı trafik eğitimini düzenleyen trafik genel eğitim 
planı hazırlanmış, ancak uygulamaya geçilememiştir. 
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Ülkemiz nüfusunun, özellikle AB ülkelerine kıyasla çok genç olduğu bilinmektedir. 
1999-2000 yılı öğretim yılı itibariyle, 8 yıllık temel eğitim sürecindeki öğrenci sayısı 
9.915.280'dir. Bu sayı, Yunanistan'ın nüfusuna eşittir. 

Bir ülke için eşsiz bir varlık olan çocuk ve genç nüfusun, ülkenin en önemli problemlerini 
çözme davasma hazırlanması gerekir. Bugün, çözmeye uğraştığımız trafik probleminin en 
çetrefil yönlerinden biri de, trafiğe katılanların nitelikli yetiştirilmesidir. Anaokulundan 
üniversiteye kadar, tüm yaşamı boyunca insanımıza kavranabilir, sürdürülebilir, etkin trafik 
bilinci kazandırılmasının yolu "ne yaptığını bilen, ne sonuç alacağım öngören" bir eğitimden 
geçmektedir. 

Çocuk ve gençlerimiz yaya olarak trafiğin tehlikelerine açık bulunmaktadır. Hem kazaya 
sebebiyet veren hem de kazanın mağduru olmaları itibariyle,trafik risklerini karşılayabilen bir 
trafik bilincinin onlar için ne kadar yaşamsal önemi olduğu tartışmasız bir gerçektir. 

Emniyet trafik sorumluluk bölgesinde; 1999 yılında 1-15 yaş arasında, trafikte yaya 
olarak bulunan 320 çocuk ölmüş, 5.994 çocuk yaralanmıştır. 

Kazaya kansan toplam yaya sayısı olan 18.905'in 6.325'inin, diğer bir ifadeyle kazaya 
kansan toplam yaya oranının % 33.46'sınm 1-15 yaş arasındaki çocuklardan oluşması problemin 
büyüklüğünü göstermektedir. 1-15 yaş arası ölümlerin, toplam yaya ölümlerine oram ise % 
31.47'dir. 

1999 yılında jandarma sorumluluk bölgesinde aynı yaş aralığında 56 çocuk hayatım 
kaybetmiş, 179'u da yaralanmıştır. 1-15 yaş arasındaki çocukların, kazaya karışan toplam sayıya 
oranı % 14'tür. 

Oysa Batı ülkelerinde trafik kazası nedeniyle meydana gelen çocuk ölümleri ülkemize 
nazaran oldukça azdır. 

Bu vahim tablo karşısında; çıkışın, çok erken yaşta başlayan, hiç bitmeyen ve herkesi 
kapsayan, yaşamı sevindirici ve yaşama anlam verici değerlerin aktanldığı bir eğitim 
sisteminden geçtiği açıktır. 

Okullardaki trafik eğitiminden sorumlu olan Milli Eğitim Bakanlığı' nın konu ile ilgili 
etkin ve kalıcı bir eğitim projesi bulunmamaktadır. Konu ile ilgili bazı girişimler mevcuttur. 
Ancak bunlar lokal.etkisiz ve kısa süreli çabalardan öteye gidememiştir. 

Ülkemiz devlet ve özel okullannda interaktif ve çocuklan eğlendirirken eğiten bir trafik 
güvenliği projesi bulunmamaktadır. 

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında trafik dersi görerek mezun olmuş öğrencilerimizin, 
aldıklan trafik bilgisinin, trafik bilinçlerini ne derecede olumlu yönde etkilediği, trafik olgusuna 
nasıl yaklaştıktan, trafiğin tehlikelerini önlemede ne denli başanlı olduklan konulan henüz 
ölçülüp değerlendirilebilmiş değildir. Trafik güvenliği bilinci gelişmiş genç kuşaklann, mevcut 
eğitim yapısından beslenip, uygar bir trafik düzeninin Öncüleri olarak bu trajik faciasının önüne 
geçip geçemeyeceklerine ilişkin veriler elimizde mevcut değildir. 

ÖNERİLER: 

1- Okul öncesi kurumlarındaki yönetici, eğitici ve denetleyicilerin çocuğun 
ihtiyaçlarına yönelik, basit ve etkili mesaj dilinin kullanılabildiği bir bilgilendirme 
faaliyeti içinde olmaları gerekmektedir. Bu bilgileri verecek eğitimcilerin de trafik 
konusunda temel konulara hakim olması yanında, faaliyetlerini, filmler, 
oyuncaklar, oyunlar, eğitim materyalleri, tanıtıcı poster, stiker, ofis slayt vb. araç 
ve gereçlerle desteklemeli, interaktif eğitim yöntemlerinden yararlanmalıdır. 

2- Yeni açılacak resmi ve özel anaokullannda, minyatür çocuk trafik eğitim 
parkı ve materyalleri bulundurma zorunluluğu getirilmelidir. Faaliyette bulunan 
anaokullarının da öngörülecek zaman dilimi içerisinde belirtilen eksikliği 
gidermeleri sağlanmalıdır. 

3- Mevcut çocuk trafik eğitim parklarının gerek finansman darlığı, gerekse 
ilgisizlik yönünden bakım ve idamesi sağlanamamakta, oldukça faydalı olabilecek 
bu imkandan etkili ve yeterli bir şekilde yararlanılamamaktadır. 

Okul öncesi çocuklara ve ilköğretim öğrencilerine trafik bilgisi vermek ve 
kurallara uyma alışkanlığı kazandırmak amacıyla il özel idareleri ve belediyelerin, 
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yapmakla yükümlü olduktan trafik eğitim parklarına gerekli özeni göstermedikleri 
bilinmektedir. 

Bu parklann gerçek ve tüzel kişiler eliyle yapılmasına mevzuatın izin 
vermesine rağmen, bu yönde de bir.gelişme kaydedilmiş değildir. 

İlgili Yönetmelikte yapılacak değişikle, çocuk trafik eğitim parkları yapım 
zorunluluğunun her belediyeye yüklenmesi yerine, il veya Büyükşehir 
Belediyelerine, kullanılma sıklığı da gözönünde bulundurulmak kaydıyla şehrin bir 
veya iki noktasına, çocukların trafiği tanıma, anlama ve yaşamasına imkan tanıyan 
her türlü trafik unsurunun yer alacağı modern bir trafik eğitim parkı yapma 
yükümlülüğü getirmek daha akılcı olacaktır. Bu arada, belirtilen parkların özel 
sektörce de yapılabilmesini ve işletilmesini teşvik eden (park masraflarını 
vergiden düşme v.b.) önlemler alınmalıdır. 

4- Okullarda trafik kollan kurulmalı, trafik ve ilkyardım dersleri kuru ve ilgi 
çekmeyen bir anlatım yerine, öğrencilerin yaş dönemlerine, ilgi ve ihtiyaçlanna 
göre, eğitim kasetleri, belgesel filmler, video, sergi, sosyal ve kültürel etkinlikler 
ve broşürlerle desteklenmeli, bu konularda yarışmalar düzenlenmelidir. 

5- Çocuklar, sürmeye başladıkları ilk araç olan bisikletle trafiğe 
katılmaktadır. Bisiklet kullanma ile başlayacak trafik duyarlılığını çocuklarda 
oluşturmak son derece önemlidir.Bu nedenle, bisiklet kullanma eğitimi okullarda 
verilmeli, okullarda yapılacak sınavlarda başanlı olanlara bir belge verilerek 
çabalan ödüllendirilme/idin 

6- Öğrencilerin trafik bilincinin arttınlması için, okul yönetimlerinin özel 
çaba göstermesi gerekmektedir. Özellikle, öğrencilerini trafik kazasında kaybeden 
okulun konuşlandığı yer itibariyle trafik kazası tehlikesi bulunan okullann 
görevlileri ve velilerin işbirliği ile uygun ortam bulunmuş olacaktır. Trafik 
konusunda düzenlenecek her türlü etkinliğin mali boyutunun karşılanmasında 
sponsor kuruluşlardan yardım alınarak kamuoyu duyarlılığı harekete 
geçirilebilecektir. 

Bu amaçla, lastik üreticisi, akaryakıt üreticisi, sigorta ve çocuklara 
/gençlere yönelik ürünler satan firmalara projenin etkin bir şekilde sunumu ve bu 
sayede ne tür tanıtım imkanlanna erişebileceklerinin iyi bir biçimde anlatılması ile 
onların olumlu yaklaşımlan sağlanabilecektir. 

7- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 125'inci maddesinde, 
ortaöğretim ders programları arasına trafik ve ilkyardım dersi konulması 
zorunluluğu bulunmasına rağmen, uygulamada, bu dersler seçmeli olarak 
okutulmaktadır. İlköğretimde zorunlu dersler arasında bulunan bu konulann, 
ortaöğretimde seçmeli olması daha baştan trafik olgusuna eksik ve çarpık 
yaklaşımı ortaya koymakta, Kanunun emri, uygulamaya yansımamaktadır. 
Yurttaşlık bilincinin gelişmesine katkısı, uygar bir yaşamın gereği olan trafik 
eğitimi "seçilme" gibi bir lükse sahip değildir. Aslında öğretilen dersin zorunlu 
olması, öğrencinin o konuyu benimseyerek öğreneceğini garanti edemez. Ancak 
ülkemizin karşı karşıya olduğu trafik felaketi, her yurttaşın ta çocukluğundan 
itibaren onunla baş edebilecek bilgi ve beceriye sahip olmasını zorunlu 
kılmaktadır. O nedenle, öğrencilerimize zorunlu olarak öğrenmeleri gereken şeyin, 
yaşamlarını esenlik içinde sürdürmede ihmal edilemez değerde olduğunu baştan 
anlatmak yararlı olacaktır. 

8- 2918 sayılı Kanunun 125/2 maddesi ile üniversite ve yüksekokullar ile lise 
ve dengi okullarda zorunlu trafik, ilkyardım ve motor derslerinde başarılı olanlann 
sürücü kurslarında ders görmeyip, sadece sınava girmeleri suretiyle sürücü 
belgesi alabilme kolaylığının sağlanması, anılan derslerin okullarda alınmasına 
ilgiyi daha da arttırabilecektir. Bu olanak öğrencilere yeterince duyurulmak, 
maddede Milli Eğitim Bakanlığı'na, belirtilen derslerden başanlı olan öğrencilerin 
sürücü kursu derslerinden muaf tutulabilmelerine ilişkin verilen takdir yetkisi, 
anılan derslerin, trafik ve ilkyardım konusunda branşlaşmış öğretmenler verene 
kadar kullanılmamalıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 547) 



— 145 — 

9- Kısa vadede ve öncelikli olarak; halen sınırlı sayıda öğretmenin 
yararlanabildiği "Okul Sağlığı Formatörlük Kursu"ndan, özellikle İlkyardım ve 
sağlık bilgisi dersini veren öğretmenler yararlanmalı, uzun vadede tüm 
öğretmenlerin bu tür hizmetiçi eğitim almaları sağlanmalıdır. "İlkyardım 
Eğiticiliği" sertifikası alan tüm öğretmenler uygun aralıklarla hizmetiçi eğitime tabi 
tutulmalı, öğretmen yetiştiren Eğitim Fakültelerinde tüm öğretmen adaylarına 
İlkyardım konusunda formasyon kazandırılmalı, ilkyardım teorik bilgisi mutlaka 
pratik uygulamalarla desteklenmelidir. İlkyardım dersleri, bu iş İçin özel olarak 
hazırlanmış dersliklerde verilmeli, her öğrenciye tek tek uygulamalar yaptırılmalı, 
belirli aralıklarla öğrenci gruplarının hastanelerde ilkyardım derslerini uzmanları 
dinleyip, izleyerek almaları sağlanmalı, ilkyardım konusundaki görsel eğitim 
materyalleri Türk eğitim sisteminin şartlarına uygun olarak yeniden düzenlenmeli 
ve konular, dersin işlenişine katkıda bulunacak yazılı-resimli-şekilli gereçlerle 
zenginleştirilmelidir. 

10- Trafik ve ilkyardım derslerini verecek öğretmen ve bu öğretmenlerin 
yetişeceği branş bulunmaması nedeniyle, bu açığı kapatmak İçin yüksek öğretim 
kuruluşlarında yeni bir düzenleme yapılmalı ya da eğitim fakültelerinde trafik ve 
ilkyardım dersleri "ek branş" niteliği kazanacak şekilde ders programlarına 
yerleştirilmelidir. 

11- Yüksek öğretim kuruluşlarıyla, onlara bağlı olarak kurulacak 
enstitülerin, okullarda trafik dersi veren öğretmenlerin meslek İçi eğitimlerinin 
gerçekleştirilmesine katkıları sağlanmalıdır. 

12- Sürücü meslek yüksek okulları yaygınlaştınlmalı, bu okullardan mezun 
olan sürücülerin çalışma hayatında öncelikli olarak istihdamı için gerekli 
düzenlemeler yapılmalıdır. 

13- Üniversitelerimizde "Trafik Mühendisliği" bölümü bulunmamaktadır. Bir 
başka deyişle, trafik mühendisliği eğitimini lisans düzeyinde verecek akademik 
bir birim mevcut değildir. Bu açığı, Üniversitelerin Ulaştırma ve Trafik Planlaması 
ile ilgili Anablllm dallan, değişik lisans eğitimleri almış öğrencilere, kendi 
disiplinlerini ulaşıma nasıl adapte edebilecekleri konusunda yol göstererek 
kapatmaya çalışmaktadır. 

Ülkemizdek trafik kazalannın facia boyutuna gelmesi karşısında, yıllardır 
gözardı edilen, karayolunu alt yapısından sorumlu kuruluşlarda önemli hizmetler 
verebilecek, kaza istatistiklerinin analizi, altyapının projelendirilmesi sırasında 
projelerin trafik güvenliği açısından denetimini ve uygulamanın kontrolünü 
yapabilecek, sinyalizasyon, kavşak düzenlemesi gibi daha bir çok konuda görev 
yapabilecek trafik mühendisliği disiplinini, trafiğin hizmetine sunmak çok yararlı 
olacaktır. 

Yüksek öğretim Kurumlarımızda mevcut inşaat, ulaşım ve diğer trafik 
planlama ve uygulama anablllm dallarında verilen lisans eğitimi üzerine, çok 
disiplinli bir yapıya sahip trafik sistemi içinde trafik mühendisliği eğitiminin lisans 
üstü olarak verilmesi sağlanmalıdır. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı'nca, 
karayolunu alt yapısından sorumlu kurum ve kuruluş kadro unvanları arasına 
"Trafik Mühendisliği" kadrosunun eklenmesi sağlanmalı, ilgili kuruluşlara da, 
İhtiyaca göre belirlenecek sayıda Trafik Mühendisi istihdam etme zorunluluğu 
getirilmelidir. 

14- Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan "Trafik Genel Eğitim Planı" 
uygulamaya geçmiş, ancak sonuçları alınmış değildir. 

Belirtilen planda bir çok kuruma görev verilmiş, ancak kurumlararası 
koordinasyon ve işbirliği sağlanamadığından, uygulama imkanı sınırlı kalmıştır. 
Karayolları Trafik Güvenliği Yüksek Kurulunun onayından çıkan bir "Trafik Genel 
Eğitim Planı"nın daha fazla uygulama İmkanı bulacacağı, kurumların daha 
sorumlu davranacakları düşünülmektedir. Bu nedenle, Trafik Genel Eğitim 
Planı'nın, anılan Yüksek Kurulun onayı ile çıkması yönünde yasal değişiklik 
yapılmalıdır. 
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15- Gelişmiş ülkelerde trafik eğitimi, çocuklann kendilerine refakat eden 
anne ve babalanndan ayrılmaya başladıkları andan itibaren, yani 3 yaşından 
itibaren verilmeye başlanmaktadır. Bu yaştaki çocuklara, basit trafik güvenliği 
davranışı öğretilebileceği kabul edilmeMedir. Anaokullanmızda çocuklann trafik 
davranışını geliştirecek programlar mevcut olmasına rağmen, çocuklarımızın % 
10'u anaokuluna gitmekte ve bu eğitimi alabilmektedir. Anaokuluna gitmeyen 
çocuklar için ise bu imkan bulunmamaktadır. Aileler ise bu konuda yetersiz 
kalmakta, televizyon programlan ile de çocuklann trafik bilincinin 
oluşturulmasına yeterince katkı sağlanamamağadır. 

Anaokullanna gidemeyen çocuklarımızın trafik eğitimi konusu ele 
alınmayan konulardandır. Bu bağlamda, çocuğun ebeveyninin bu eğitimi 
üstlenmesi kaçınılmaz görünmektedir. Anne babaların düzenli olarak bu eğitimi 
verebilecek bilgi ve beceri ile donatılması zorunlu görülmektedir. 

16- Üniversiteler ve sınavla öğrenci alan diğer okullara giriş sınavlannda 
trafik güvenliği ve çevre bilgisine yönelik soruların yer alması olumlu trafik 
davranışının benimsenmesini, konuya gerekli önemin verilmesini 
kolaylaştıracaktır. 

17- Çeşitli Avrupa ülkeleri, okul öncesi çocuklar için Trafik Kulüplerine 
üyelik sunmaktadırlar. Bu kulüpler çocukların motor, zeka ve fizik seviyelerine 
uygun olarak, ailelere evde ve trafikte kullanım için değişik eğitim materyalleri 
dağıtmaktadır. Ayrıca, ailelerin ücretsiz olarak kamu kurumlarından trafikle ilgili 
bilgi ve belgeler almalan olanaklıdır. 

Ülkemizde de okullarımızda kurulacak trafik kolları faaliyetlerinde 
kullanabileceği her türlü dokümanla desteklenmeli, sivil toplum örgütlerinin 
inisiyatifiyle oluşturulacak trafik çocuk kulüpleri ile de çocuk ve öğrencilerimizin 
trafiğin sorunlan ile mücadele edebilecek beceriye kavuşmaları sağlanmalıdır. 
Ayrıca, isteyen her yurttaşın trafik bilgi ve belgelerine ücretsiz olarak 
ulaşabileceği bir düzenlemenin ilgili kamu kuruluşlannca da yapılması 
sağlanmalıdır. Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu bu aracın gerçekleştirilmesinde 
etkin kılınmalıdır. 

18- İlköğretim ve ortaöğretim okullanndan trafik dersi görerek mezun olmuş 
öğrencilerimizin, aldıkları trafik bilgisinin, trafik bilinçlerini ne derecede olumlu 
yönde etkilediği, trafik olgusuna nasıl yaklaştıktan, trafiğin tehlikelerini önlemede 
ne denli başanlı olduklan konuları henüz ölçülüp değerlendirilebilmiş değildir. 
Trafik güvenliği bilinci gelişmiş genç kuşaklann, mevcut eğitim yapısından 
beslenip, uygar bir trafik düzeninin öncüleri olarak bu trajik faciasının önüne 
geçip geçemeyeceklerine ilişkin veriler elimizde mevcut değildir. Okullarda 
verilen trafik eğitiminin niteliğini değerlendirebilmek, oluşturulacak eğitim 
politikalarına yön verebilmek amacıyla, bu konu ile ilgili bilimsel bir araştırmanın 
yapılması sağlanmalıdır. 

19- İlk ve orta öğretim kurumlannda okuyan öğrencilerin, trafikte can 
güvenliğini en üst düzeye çıkarmak, trafiğin tehlikeleri ve önleme çareleri 
hakkında yeterli bilgi ve beceri ile donatmak, gelecekte güvenli araç sürücüleri 
olmalannı sağlamak bakımından, okullanmızda uygulanmak üzere modern eğitim 
olanaklarının seferber edileceği kapsamlı bir "Trafik Eğitimi Projesi" bir an Önce 
hazırlanmalıdır. Bu projenin hazırlanması ve uygulanmasında Milli Eğitim 
Bakanlığı, konusunda uzman özel ve kamu tüm kurum ve kuruluş yetkililerinden 
yararlanılmalı, proje, görsel ve yazılı basında geniş şekilde duyurularak kamuoyu 
desteği aranmalıdır. 

20- Şehiriçi trafik kazalannda ölen yayalar içinde ilk ve orta dereceli okul 
öğrencileri önemli yer tutmaktadırlar. Bunun nedeni, öğrencilerin yollardan 
güvenli bir şekilde geçmelerini sağlayacak yeterli trafik bilgi ve becerisine sahip 
olmamalarıdır. Onun için öğrencilerin yol kullanıcısı olarak güvenli bir trafik 
ortamında bulunmaları, kendilerine bu konuda yardımcı olacak kişilerin desteğini 
gerektirmektedir. Karayolları Trafik Yönetmetiğl'nin 178'inci maddesinde geniş bir 
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şekilde görev ve sorumlulukları açıklanan "Okul Geçidi Görevlisi", okul 
önlerindeki geçitlerden, öğrencilerin güvenli geçişlerini sağlamakla yükümlü 
kılınmıştır. Ancak, öğretmenler, veliler ve 11 yaşını bitirmiş öğrencilerden seçilen 
Okul geçidi görevlisi uygulaması yaygın olarak işletilememektedir. 

Okul geçidi görevlilerinin, trafiğin öğrencilerin güvenliği için ciddi tehlike 
teşkil ettiği yerlerde düzenli ve sürekli olarak görev yapmaları sağlanmalıdır. Okul 
geçidi görevlisi olarak görev alma, uygar bir trafik ortamının kurulmasına 
yardımcı olacağı vurgulanmalı ve bu konuya gerekli ilgi gösterilmelidir. 
Ayrıca,öğrencilerimizin taşındığı okul servis araçları'nda bazen rehber öğretmen 
bulunmaması nedeni ile öğrencilerin güvenli bir şekilde araca binip 
inemediklerine tanık olunmaktadır. Belirtilen eksikliği gidermek için söz konusu 
araçlarda rehber öğretmen bulunması sağlanmakla birlikte, sorunun çözümüne 
katkısı olacak yollardan birinin de, Okul Aile Birlikleri vasıtasıyla trafik konusunda 
yeterli bilgisi olan velilerin, öğrencilerin anılan taşıtlara binmesi ve indirilmesi 
sırasında gönüllü olarak görev almalannın teşvik edilmesi olumlu katkılar 
yapacaktır. 

c. Yaygın Eğitim ve Basın-Yayın Yoluyla Trafik Eğitimi 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 8'inci maddesi, okul dışı trafik eğitimini de 
düzenleyen "Trafik Genel Eğitim Planı" hazırlamak ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak 
görevini Milli Eğitim Bakanlığına vermiştir. 

Aynı Kanunun 122'inci maddesi, öğrenim kurumları dışında, gerçek ve tüzel kişilerin 
karayolunu kullananların eğitimi ile ilgili çalışmalarını, konu ve kapsam yönünden tespite ve 
uygulama yönünden denetlemeye Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde Emniyet 
ve Karayolları Genel Müdürlüklerini yetkili kılmıştır. 

* Kanunun yaygın eğitimi düzenleyen bu iki maddesi arasmda çelişki ve uyumsuzluk 
bulunmaktadır.Yaygın trafik eğitimi ile ilgili görev ve yetkilendirme açık olmayıp, konunun 
sahibi belli değildir. 

Bu kapsamda, Karayolları ve Emniyet Genel Müdürlükleri, anılan Kanunun 170'inci 
maddesinde düzenlenen ve her yıl Mayıs ayının ilk Cumartesi günü kutlanan "Uluslararası 
Karayolu Trafik Güvenliği Günü" ve bu günü takip eden "Karayolu Trafik Haftası" 
münasebetiyle film, afiş, broşür, kitap, seminer, v.b. araç gereç desteği ile toplumda trafik 
bilincini arttırıcı etkinlikte bulunmaktadırlar. 

Kamunun, trafikte toplumsal bilinçlenmeyi hedefleyen tüm faaliyeti, belirtilen çerçeve ile 
sınırlı kalmaktadır. Kampanyanın ulaşabildiği toplum kesimlerinde trafik davranışlarının nasıl 
etkilendiği veya etkilenip etkilenmediğine dair elde bilgi yoktur.Ancak, insan yaşamının sadece 
bir döneminde aldığı böyle bir bilgilendirme sonucu davranışlarının değişebileceğini ummak 
gerçekçi olmayacaktır. Sürdürülebilir, kalıcı, iz bırakıcı trafik güvenliği eğitimi, eğitim 
sistemimize egemen değildir. 

2918 sayılı Kanunun 125'inci maddesi, ulusal, bölgesel ve yerel radyo ve televizyonlara, 
haftalık eğitim programlarının en az 30 dakikasını trafik eğitimi ile ilgili programlara ayırma 
zorunluluğunu getirmiştir. 

Ancak, belirtilen 30 dakikalık trafik eğitim programının hangi saatler arasında 
yayınlanması gerektiği belirlenmediğinden, bu programların gece yarısından sonra yayınlandığı 
bilinmektedir. Ayrıca, trafik eğitim programının içeriğinin nasıl olacağına ilişkin bir 
düzenlemenin yer almaması da eksiklik olarak görülmektedir. 

Yazılı basma, trafik eğitimi ile ilgili sorumluluk yüklenmemiştir. 
Yazılı ve görsel basının trafik olgusuna yaklaşımı genellikle haber amaçlı olup eğitici 

yönü bulunmamaktadır. 
Kitle iletişim araçlarının haber verme işlevleri ile birlikte daha pek çok toplumsal ve 

psikososyal işlevleri de yerine getirdikleri kabul edilmektedir. Bunlar arasmda, kamuoyu 
oluşturarak belirli bir konu üzerinde ikna etme, eğitim, eğlendirme gibi görevler bulunmaktadır. 
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Kitle iletişim araçlarının bu güçlerine rağmen, insanların fikir ve tutumlarım değiştirme 
bakımından etkileri sınırlı kalmaktadır. Bireyin aile, okul eğitimi ile formel yoldan, kitle iletişim 
araçları ile de enformel yoldan toplumsallaştığı kabul edilmektedir. 

Ülkemiz fikir gazetelerinin iç sayfalarında bir sütunda fotoğrafsız değerlendirilen trafik 
haberleri, diğer sansasyonel gazetelerde geniş alanda, bol fotoğraflı olarak kullanılmaktadır. 
Haber sıralaması içinde basit haberler sınıfında yer alan trafik haberleri için, fotoğraflar en 
dikkat çekici öğeler olmaktadır. Haberde, haber metninin ana fikri yani en önemli kısmı habere 
başlık olarak seçilmektedir. "Evde kamyon dehşeti", "hız kurbanları", "yine sürat, yine ölüm", 
"aşın sürat can aldı", "tren yolunda stop faciası" gibi başlıklar örnek olarak verilebilir. 

Trafik bilincinin oluşturulmasında, basm yayın organlarının hedef kitle tayin edip, hedef 
aracı doğru zamanda kullanamadığı ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye'de yayın yapan özel televizyon kanallarında haber sıkıntısı çekilebilen hafta 
sonunda çeşitli trafik kazalarına yer verilirken, haberin "bol olduğu" hafta içi günlerinde trafik 
kazaları "ölümle sonuçlanmış" ise bültene alınmaktadır. 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Türkiye'de ulusal yayın yapan on iki televizyon 
kanalının ana haber bültenlerim incelemiş, 31 Ocak 1998 tarihinde on iki kanalın haber 
bültenlerinde bir gecede "85 kanlı kaza" görüntüsüne yer verildiğini saptamıştır. 

Trafik kazaları haberlerinde, televizyon kanallarının ceset ve yaralıların görüntülerini 
mozaikleme yapmadan kullandıklan, bunun sakmcalara yol açabileceğini gözardı ettikleri, aynca 
görsel malzemenin çarpıcılığı nedeniyle, bu tür görüntülerin tekrar tekrar kullanılmasının 
habercilik etiği açısından sakıncalı olduğu ileri sürülmektedir. 

Bazı televizyonlar, bazen kaza haber süresini olabildiğince geniş tutmakta, 50 dakikalık 
haber bülteninin 20 dakikasını kaza haberine ayırmaktadır. Görüntülerde ise yanmış cesetlerin 
çarşaflar içinde taşınması 8 kez, hastane de yere konmuş yanık ceset görüntüleri ise 3 kez ve 
oldukça uzun şekilde tekrarlanmaktadır. 

Bazı kaza sahnelerinde, "Yalan" isimli müzik parçasının yanmış ceset görüntülerinde fon 
müziği olarak kullanıldığı görülmüştür."Yalan" adlı şarkının popülerliği sırasında böylesine bir 
"süsleme'"nin haberi daha çekici duruma getireceği düşünülmüş olmalıdır. 

Medyanın trafik kazalarım haber olarak veriş tarzının, okuyucu veya izleyicinin trafikte 
daha bilinçli ve tedbirli davranmasına hizmet etmediği değerlendirilmektedir. 

Yaygın trafik eğitimi içerisinde en önemli hedef grup anne ve babalar olmalıdır. Bir çok 
Avrupa ülkesinde ebeveynler, çocuklara dönük modern trafik eğitiminin temelinde yer 
almaktadır. Okula gitmeye başlamadan önce, çocuklara verilecek trafik eğitimine anne babalann 
katılımım öngören bir strateji oluşnırulmalıdır. 

Diğer hedef grup yayalar olmalıdır. Ülkemizde meydana gelen trafik kaza ölümlerinin % 
56'sini yayalar oluşturmaktadır.Yayaların yol kullamcılan olarak sürekli olarak bilgilendirilmesi 
aciliyet arzetmektedir. özellikle yerel yönetimlerin bu görevi aktif olarak üstlenmeleri, 
hazırlayacaklan eğitim programlarını, Milli Eğitim Bakanlığı, Karayollan ve Emniyet Genel 
Müdürlüklerinin onayından geçirmeleri uygun olacaktır. 

Yaygın trafik eğitimi ile ilgili ABD'deki uygulamalar dikkat çekicidir. ABD'de 
Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan Ulusal Karayollan İdaresi, çocukların güvenliği ile 
ilgili programlar hazırlamakta, ulusal kampanyalar, haftalar, günler düzenlemekte çeşitli 
standartlar belirlemektedir. 

ABD'de 13-19 Şubat 2000 tarihleri arasında "Çocuk Güvenliği Haftası Kampanyası" 
düzenlenmiş ve bu hafta boyunca aileler, çocuklann emniyet kemeri ve çocuk emniyet 
koltuğunun kullanımının önemi konusunda bilgilendirilmişlerdir. 

Yine" alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanımını önleme" adı altında, aynı İdare 
tarafından, amacı sarhoş ve uyuşturucu alarak araç kullanımının kesinlikle hoş görülmeyeceği 
mesajı vermek olan, her yıl bir ay boyunca yürütülen bir kampanya bulunmaktadır. Bu 
kampanya süresince sürücüler ve resmi trafik görevlileri, sarhoş sürücülerin kurbam olarak ölen 
ya da yaralananlan hatırlatmak ve anmak için gün boyunca farlan açık tutmaktadır. 1999 
yılındaki kampanyanın sloganı "İçtiniz ve araba kullandınız. Kaybettiniz..." gibi çarpıcı bir içerik 
taşımaktaydı. 

Devlet eliyle yürütülen diğer kampanyalar ise şöylece özetlenebilir: İlgili eyaletin en 
popüler takımlarının oynadıkları maçlar sırasında oyuncular, emniyet kemeri kullanımından, 
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alkollü araç kullanımına kadar trafik güvenliği konularında, Trafik Güvenliği Bürosu ile işbirliği 
yaparak görev almışlar, yerel televizyon kanallarında gösterilen filmlerde rol üstlenmişler, 
skorbordlarda trafik güvenliği ile ilgili mesajlar vermişlerdir. 

Bunun dışında, acil araçlara güvenli bir biçimde nasıl yol verileceğine ilişkin "Kurallara 
Uy, Kenara Çekil" kampanyası yürütülmüştür. 

Amacı, tüm üyeler için bir bilgi paylaşımı kurumu olarak hizmet etmek, trafik güvenliği 
ile ilgili yerel, bölgesel ve eyalet çapındaki faaliyet ve çabalan desteklemek, medya ile ilişkileri 
geliştirmek için plan ve politika oluşturmak üzere, yasa uygulayıcı kurumların, sigorta şirketleri, 
otomobil üreticileri, kamu ve özel sektör örgütleri ve trafik güvenliği avukatlarından oluşan 
"Daha Güvenli Bir Kaliforniya için Trafik ittifakı" adlı kuruma benzer bir platformun, 
ülkemizde de oluşturulması, güvenli ve uygar bir trafik ortamı sağlanmasına ne denli önemli 
katkılarda bulunacağı açıktır. Karayolları Trafik Güvenliği Yüksek Kurulu ve Alt Kurulun, 
belirtilen fonksiyonu yerine getirebileceğini öne sürmek gerçekçi olmayacaktır. Anılan 
Kurulların, teşkilatlanma yapısı, oluşum biçimi, çalışma anlayışı, trafikte toplumsal 
bilinçlenmeyi harekete geçirecek nitelikte değildir. Trafikte görevli ve sorumlu kurum ve kuruluş 
personelinden tasarruf etmek kaydıyla, Başbakanlığa bağlı olarak oluşturulacak ve 
koordinasyondan sorumlu olacak birimin teşkilat kurgusuna, anılan misyonu da yerine getirecek 
bir yapının eklenmesi düşünülmelidir. 

ÖNERİLER: 

1- Mevzuatımızda yaygın trafik eğitiminin sorumluluğu Emniyet ve 
Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bırakılmıştır. Bu iki genel müdürlük öğretici 
kadrosu ve teşkilat yapısıyla, eğitim binası ve malzemesi yönünden yeterli 
olmadığı gibi, her iki kuruluşun da asli görevi eğitim sistemini geliştirip 
uygulamak değildir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, merkezde Yaygın Eğitim Genel 
Müdürlüğü, il ve ilçelerde Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile ülke düzeyinde bu 
eğitimi verebileceği ileri sürülse bile, pek çok disiplini içeren trafik eğitiminin yeni 
bir kurumsal örgütlenme yolu ile verilmesi daha esaslı bir çözüm olabilecektir. Bu 
amaçla; 

Halkı trafik konusunda bilgilendirmek ve trafik güvenliği eğitimine yönelik 
faaliyette bulunmak ve bu kapsamda; okul öncesi, ilkokul ve lise trafik eğitiminde 
farklı yaş grupları için yeni eğitsel yöntem ve gereçlerin geliştirilmesi ve 
değerlendirilmesi, yeni öğretmen ve polis memurlarının eğitilmesi, halihazırda 

^trafik güvenliği eğitimi veren öğretmen ve polis memurlarının bilgi düzeylerinin 
arttırılması bir bütün olarak ele alınmalı ve planlanmalıdır. 

2- Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde yayın yapan radyo ve televizyonların, 
haftada en az 30 dakika trafik eğitimi ile ilgili program yayınlama yükümlülüklerini, 
gece geç saatlerde, televizyonların İzlenme oranının çok düşük olduğu zaman 
aralığında yer vererek yerine getirmeleri, beklenen faydayı sağlamamaktadır. Bu 
nedenle, eğitim programlarının TV yayınlarının en çok izlendiği saatlerde 
gösterilmesi için gerekli mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır. Yayınlanacak trafik 
eğitim programının oluşturulmasında çocuk, genç ve yaşlı her türlü toplum 
kesiminin, farklı algı ve kavrama yetenek düzeyleri göz önünde bulundurulmalıdır. 

Yazılı basının ise trafik eğitimine yer verme yükümlülüğü bulunmamaktadır. 
Yazılı basına, haber amaçlı trafik kazası ile birlikte kazaların oluş nedenini, önleme 
çarelerini, kurallara uyma alışkanlığını halka benimsetebilecek düzenli görüş ve 
yorumlara da yer vermesi sorumluluğu verilmelidir. 

3- Trafiğin risklerini bilen ve korunma yollarını öğrenen birey, kısaca trafikte 
sorumlu yurttaş hedefine ulaşmada halkı bilgilendirme kampanyaları son derece 
önem taşımaktadır. Kamu kaynaklı kampanyalar, genellikle yetersiz içerikte olup, 
yılın sadece birkaç gününde yapılmakta, dolayısıyla yetersiz ve etkisiz 
kalmaktadır. Yol boylarına "trafik canavarı olmayın" resimleri asmaktan, kaza 
geçiren araçları sergilemekten, birkaç kitap, afiş, broşür dağıtmaktan öteye 
geçememektedir. 
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Kamu otoritesi, trafikte yeni bir silkiniş, yeni bir çığırın öncülüğünü 
yapmalı, bu bağlamda, önündeki sorunun toplumun sağlık ve esenliğini tehdit 
eden bir sorun olduğunu kabul ederek, çözümü konusunda trafiğin özel resmi 
tüm taraflarının yer aldığı platformdan destek almalıdır. Trafiğin tehlikelerine en 
açık kesim olan çocuk, yaya, yolcu gibi trafik gruplarına yönelik spesifik "trafik 
kürleri" uygulamalı, bu anlamda emniyet kemeri, yol güvenliği kampanyaları 
düzenlemeli, tüm yıla yayılmış, trafiğin her türlü unsuruna yer veren, toplumsal 
dikkati dağıtan genişlikteki kampanyaların verimsiz olacağı bilinmeli, trafik kural 
ihlallerinin "sosyal ayıp" sayılacağı bir toplumsal tepkinin önünü açmalıdır. 

4- Şehiriçi ulaşımda milyonlarca insan her gün toplu taşıma hizmetlerinden 
faydalanmaktadır. Belediye veya halk otobüslerinde, minibüslerde, trenlerde 
seyahat eden bu insan kitlesinin çok az bir kesimi okumakta, kalan kısmı farklı 
davranış içinde olmakta, çoğunluğu yolculuğunun bir an önce bitmesini 
beklemektedir. Elimizde var olan böylesine önemli bir insan potansiyelinin, bu 
ulaşım araçlarına konulacak görsel araçlar vasıtasıyla çarpıcı, kolay öğrenilebilir, 
yazı, filmler oynatmak suretiyle trafik bilinci arttırılabilir. Araçtan, güvenli trafik 
düzeni adına kazanılmış bir kişi olarak inmesi sağlanabilir. 

Trafik eğitimi ile ilgili belgesel, film v.b. materyallerin hazırlanmasında 
sanat, spor dünyasında yıldız olmuş kişilerin rol almalan, alıcı kitleye daha rahat 
ve kalıcı mesaj verilmesine yardımcı olacaktır. 

Ayrıca, sinemalarda da, film başlamasından önce, 5-10 dakika 
uzunluğunda aynı içerikte trafik filmi gösterilmesi faydalı olacaktır. 

5- İnsanlarımızın önemli bir çoğunluğu üzerinde din adamlarımızın etkili 
oldukları bilinmektedir. Bu sebeple, tüm ülkede din görevlilerinin, alkol alarak, hız 
yaparak, trafikte saygısız ve kasıtlı davranarak trafik kazalarına sebep olanların 
dini açıdan sorumlu olacaklarını halka anlatmalarında büyük fayda vardır. Ayrıca, 
din adamlarımız, insanların saygı ve esenlik içinde yaşamalarını amaç edinen ve 
hoşgörüyü esas alan bir toplum projesi içinde, trafikteki sürücü davranışlarında 
da aynı duyarlılığın gösterilmesinin dinin icaplarından olduğu yolunda cemaati 
uyarma ve yönlendirmeleri, çarpık sürücü psikolojisini düzeltmeye yardımcı 
olacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığının bir an önce bu yönde yoğun bir faaliyete 
geçmesi sağlanmalıdır. 

6- Kamuoyu oluşturmada, bilgilendirme ve eğitimde önemi yadsınamaz kitle 
iletişim araçlarından radyonun, trafiğin hizmetine sunulması, yaygın trafik 
eğitimimizin geniş kitlelere, düzenli olarak bilgi aktarılmasına katkısı olacaktır. 
Kurulacak "Trafik Radyosu", günlük yol ve hava koşullan, kapalı yolların durumu, 
trafiğe katılanların trafik eğitimlerinin arttırılması, dünyadaki trafik güvenliği 
konusundaki gelişmeler, mevzuat v.b. konulara yer verebilir. Trafik radyosu, 
yaşanabilir, zevk alınabilir, huzurlu bir trafik ortamı kurulması görevini 
üstlenebilir. Trafik bilgi yarışmaları v.b. etkinliklerle de trafik olgusunun canlı 
tutulmasına ortam hazırlayabilir. 

"Trafik Radyosunun" kurulması için, Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonundan, 
projelendirme ve uygulama aşamasında finansman sağlanabilmelldir. 

7- RTÜK, mevzuata aykırı olarak yayın yapan ulusal ve yerel televizyonlara 
ekran karartma cezası uygulamaktadır. Bu ceza yerine, televizyonun kapalı 
kalacağı süre boyunca, trafikle ilgili eğitici programların yayınlanması 
zorunluluğu getirilmesi, bulunmaz bir fırsat olacaktır. 

8- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, trafik kazalarına karışan otobüs 
firmalarının adlarının teşhir edilmesine olanak tanımaktadır. Bu düzenlemeye 
paralel olarak, bir yılda 100 ceza puanını dolduran, alkollü ve hızlı araç kullanmayı 
alışkanlık haline getiren, ölümcül kazalara sebebiyet veren sürücüler de "trafik 
yüzsüzü" olarak teşhir edilebilir. Trafikteki "kötülerin" toplum tarafından bilinmesi 
ve iyi sürücülerin" onlardan aynlması gerekmektedir. Bunun bir yolu da, trafik 
kuralını çiğnemede hiçbir sakınca görmeyen, fütursuz sürücülerin, 3 ve 3'ten fazla 
kural ihlali yapmaları halinde, kendilerine ait araçların uygun yerlerine, işlediği 
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trafik ihlallerini belirten çıkartma yapıştırılması şeklinde olabilir. Bu çıkartmaların 
boyutu, kural ihlalinin vahameti ve sayısı oranında büyültülmelidir. Toplumsal 
ayıplama ve ayıplanma mekanizması böylece harekete geçirilmelidir. 

9- Trafikte "rol modeli" olan, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan ve Vali gibi 
devlet büyükleri, trafik kurallanna uymada topluma örnek olmalıdır. Sayın 
Cumhurbaşkanınca başlatılan "kırmızı ışıkta durma" uygulamasına tüm üst düzey 
yöneticiler ayrımsız katılmalıdır. Emniyet Genel Müdürlüğü bir genelge 
yayınlayarak, sivil veya resmi görev, başında veya izinli iken tüm Emniyet 
Teşkilatı mensuplarının trafik kurallanna uymaları konusunda dikkatleri çekilmeli, 
kamu taşıtlarını kullanan sürücülerin, trafikteki tutum ve davranışlarına özen 
göstermeleri, trafiği tehlikeye sokacak saldırgan ve kural tanımaz psikolojik yapı 
içinde olanlann rehabilitasyonu yönünde çalışma yapılmalıdır. Başbakanlıkça, 
İçişleri Bakanlığı ile koordineli olarak izleme birimi kurulmalı, yurttaşların, resmi 
araç sürücülerinin hatalarını, devlet hatası olarak değerlendirdikleri dikkate 
alınarak, kamuda güvenli ve kurallara uygun bir sürücülüğün oluşturulması için, 
ödüllendirme ve cezalandırma yöntemleri ciddiyetle uygulanmalıdır. 

10- Televizyon, film, dizi ve reklamlarda, hızlı ve spor araçların ilgi çekecek 
şekilde kullanıldığı görülmektedir. Hız yapmayı özendiren bu tür reklam filmlerinin 
gösterilmesine, uzmanlarca "trafik güvenliğine olumsuz katkı yapmayacakları" 
yönünde görüş bildirilmesi halinde izin verilmelidir. 

11- Ülkemizin en popüler futbol ve spor takımlarının oynadıkları maçlar 
öncesinde oyuncuların, emniyet kemeri kullanımından, alkollü araç kullanımına 
kadar trafik güvenliğine ilişkin düzenlenecek kampanyada, ilgili trafik birimleri ile 
işbirliği yaparak görev almaları sağlanmalı, yerel televizyon kanallarında 
gösterilecek trafik konulu filmlerde rol üstlenmeleri, skorbordlarda trafik güvenliği 
ile ilgili mesajlar vermeleri sağlanmalıdır. 

d. Sivil Toplum Örgütleri ve Kampanyalar 

Karayolunda can ve mal güvenliğinin artırılması ve kazaların azaltılması amacına yönelik 
olarak, alt yapının düzeltilmesi, denetimlerin etkinleştirilmesi gibi çeşitli teknik ve idari 
önlemlerin alınması gerektiği görülmektedir. 

Tüm bu önlemlerin, kendilerinden beklenen amaca tam olarak hizmet edebilmeleri için, 
kişiler ve toplum tarafından da benimsenmesi bir zorunluluktur. 

Toplumun tüm kesimleri, bazıları kendi istek ve çıkarları doğrultusunda, bazıları da 
zorunlu olarak, sürekli biçimde trafik olgusunun içinde yer almaktadır. Dolayısıyla hemen her 
birey trafiğin bir parçasıdır ve sorunlardan etkilenmektedir. 

Bu bakımdan, trafik sorunlarının çözümüne, tüm toplumun ve toplumun bu alandaki 
temsilcisi ve sözcüsü konumundaki kuruluşların da katılması gerekmektedir. 

Belli kesimlerin sözcüsü ve temsilcisi olan demokratik kitle örgütleriyle, konunun bir 
yönüyle ilgilenmek ve çözüm üretimine katkıda bulunmak amacıyla bir araya gelmiş kişilerden 
oluşan sivil toplum örgütlerini, trafik güvenliğinin sağlanması çalışmalarının içine daha çok 
katmak, onlara bazı görevler, hatta yetki ve sorumluluklar vermek, trafik güvenliği konusunda 
yeni yaklaşımın önemli bir yönünü oluşturmalıdır. 

Trafik güvenliğini sağlamanın, yalnızca bir polisiye olay olmadığı, bunun sadece 
cezalarla sağlanamayacağı düşüncesi, bu konunun bir toplumsal olay olduğu gerçeğinin bir 
başka ifadesidir. 

önemli olan, bireylerin bir toplumsal görev ve sorumluluk anlayışı içinde, ceza 
korkusundan da önce, kendiliklerinden kurallara uyma alışkanlıklarım edinmeleri ve 
geliştirmeleridir. Bu alışkanlığın kişilerde yerleşmesi, toplumsal kültürün bir parçası olarak trafik 
kültürümüzün oluşmasuu ve gelişmesini sağlayacaktır. Bu da, trafik güvenliği konusunda ortaya 
çıkan pek çok sorunun giderilmesi için çaba harcamaya gerek kalmadan, sorunlann hiç ortaya 
çıkmaması veya azalması biçiminde bir etki yaratacaktır. 
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Sivil toplum örgütlerinin işlevlerinin başında, işte bu ortak bilinci yaratma ve genel bir 
duyarlılık oluşturma görevleri gelmektedir. Sivil toplum örgütlerince, kendi üyelerine ve 
topluma bu yönde verilecek mesajlar, kişiler tarafindan, kamu gücünden gelen ve cezalarla 
desteklenmek istenen mesajlara göre, çok daha kolay ve tepkisiz biçimde kabul edilecektir. 

Altyapının geliştirilmesi, eğitim ve denetim araçlarının kullanılması, trafik güvenliğinin 
sağlanmasında ne kadar önemli ve gerekliyse, trafik bilinciyle, toplumsal duyarlılık ve özellikle 
hoşgörü, trafiğe çeşitli biçimlerde katılan bireylerde aynı ölçüde var olması gereken özelliklerdir. 

Ancak bunların kişilerce kazanılması, öncelikle gerekliliklerinin dile getirilmesine, daha 
sonra da yararlılıklarının anlatılmasına ve kabul edilmesine bağlıdır. Bütün bunlar da hiçbir özel 
veya kamu kurumu tarafindan bir iş, bir görev olarak gerçekleştirilecek işlevler değildir. 

Sürekli tekrarı, uzun süreyi ve yorucu ikna çalışmalarım kapsayan duyarlılık ve hoşgörü 
kazandırma sürecini harekete geçirecek ve devamlı gündemde tutacak olanlar sivil toplum 
örgütleridir. 

Aynı örgütlerin, bu trafik kültürü ve çevresini yaratma görevlerinin yanı sıra, daha somut 
biçimde bilgilendirme ve bilgi iletme görevleri de büyük bir ağırlık taşımaktadır. Bu 
bilgilendirmeye bir örnek, trafik kurallarım koyanlarla, bu kuralları uygulayacak olan kişiler 
arasında gerçekleşmesi gerekenidir. 

Trafik kurallarım sürücülere ve yayalara sürekli tekrarlamak, özellikle yapılan değişiklik 
ve yenilikleri duyurmak, trafik güvenliğini sağlamada büyük bir önem taşımakta ve sivil toplum 
örgütlerinin katkı yapacağı ve yapmakta olduğu önemli bir işlevdir. 

Aynı şekilde, trafiğe katılanların ve kuralları uygulamak zorunda olanların da kurallara 
ilişkin görüş ve düşüncelerinin yasa ve kural koyuculara iletilmesi ve kuralların daha 
uygulanabilir ve daha kolay benimsenebilir olmasının sağlanmasında, sivil toplum örgütlerine 
önemli görevler düşmektedir. 

"Huzurlu bir trafik ortamının yaratılması ve kazaların azaltılması için herkesin trafik 
kurallanm uygulaması, denetlemesi ve savunması gerekir" düşüncesinin hem oluşturulmasında 
hem de uygulanmasında en önemli katkıyı yapacak olan kuruluşlar, yine sivil toplum 
örgütleridir. 

Trafik güvenliğinin bir veya birkaç boyutuyla birden ilgilenen bu tür örgütlerin sayısı gün 
geçtikçe artmakta ve hem temsil ettikleri kesimler genişlemekte, hem de hitap edebildikleri 
çevreler büyümektedir. 

Dünyada da temsili demokrasiden katılımcı demokrasiye geçişin en önemli kurumlan 
arasında yer alan bu tür örgütler, uluslararası ilişkilerde de hükümetler dışı nitelikleriyle kabul 
görmekte ve her türlü toplumsal konuda giderek daha çok rol oyrıamaktadırlar. 

Hiç kimse, trafiğin bir parçası olmaktan kaçınamayacağı için, konunun toplumun 
bütününü ilgilendirmesi ve psikolojiden teknolojiye kadar çok çeşitli boyutlara sahip olması 
nedeniyle, trafik güvenliği konusunda sivil toplum örgütlerinin işlevi, diğer alanlardakinden çok 
daha fazladır. 

Nitekim, ölümlü trafik kazası sayısı, ülkemizden çok daha az olan çeşitli Avrupa 
ülkelerinde, kazalan daha da azaltmak için çeşitli çalışmalar yapılmakta ve sivil toplum örgütleri 
bu çalışmalar içinde önemli görevler üstlenmektedir. Bu çalışmalar, yol güvenliği bilincinin 
oluşturulması, sürekli kılınması ve korunmasıyla, taraflararası iletişim ve denetime katkı 
başlıklan altında özetlenebilir. 

Gelişmiş Batı Ülkelerinde, sivil toplum örgütlerine trafik güvenliği konusunda verilmiş 
olan bu görevlerin hepsi ülkemiz için de geçerlidir. Aynca ülkemizin özgün koşullar gereği, 
Batıda büyük ölçüde aşılmış olan, kamu kurallarına saygılı olmama, toplumsal sorumluluk 
bilincinin yeterince gelişmemiş olması gibi nedenlerden ortaya çıkan sorunların giderilmesi de, 
yine Türkiye'de sivil toplum örgütlerinden beklenen bir çalışmadır. 

Diğer taraftan, gelişmiş Batı ülkelerinin baş etmeğe çalıştıklan trafik sorunlarının 
çoğunun ülkemizde de varolması, hem bunların, hem de hızla gelişen ülkemizde, geçmişten 
gelerek biriken ve bugüne sarkan olumsuz toplumsal alışkanlıklardan ve davranışlardan doğan 
sorunlann giderilmesi gerekmektedir. 

Bu kadar büyük ve karmaşık sorunlar yumağının çözülmesi, toplumsal katılım olmadan 
başanlamayacağı için, sivil toplum örgütlerinin önemi, ülkemizde, diğer pek çok ülkeye göre 
daha da artmaktadır. 
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Trafik güvenliği konusunda ilgililerin yanı sura ilgilenenlerin ve kendiliklerinden bazı 
katkılarda bulunma gereğini duyarak bir araya gelenlerin oluşturduğu ilginç bir örnek; Trafikte 
Ortak Akıl Platformu (TRAP)'dur. 

TRAP tarafından basın mensupları, üniversite yönetimleri, öğretim görevlileri, ve 
öğlencilerinin, eski ve yeni parlamenterlerin, büyük şirket sahip ve yöneticüerinin, doğrudan 
sektörde çalışan kuruluşların yanı sıra, ilgili bakanlık temsilcilerinin de katılımıyla, son 2 yılda 
düzenli ve sistematik bir biçimde arama, karar ve diyalog konferansları yapılmış, çalışma 
yöntemleri ve projeleri belirlenmiştir. Bunlar arasında ticari araç sürücülerine düzenli sağlık 
kontrolü yaptırılması, trafikte sivil denetimin sağlanması gibi projeler yer almaktadır. 

Beyaz Nokta Vakfı ise bir "trafikte söz" kampanyası başlatmıştır. Kampanya kapsamında 
sürücülerin, tek yanlı bir sözleşmeyle; kırmızı ışıkta duracağını, emniyet şeridini ihlal 
etmeyeceğini, alkollü araç kullanmayacağını, emniyet kemerini takacağım ve başkalarının 
haklarım çiğnemeyeceğini taahhüt etmeleri ve bunu arabalarına yapıştıracakları, "söz" yazılı 
çıkartmayla belirtmeleri amaçlanmaktadır. 

Türkiye Acil Yardım, Kurtarma, Yangın ve Eğitim Vakfı (TAYEV) ise, Hollanda'da 
bulunan Uluslar arası Acil Yardım Teknikleri Merkezi ile işbirliği yaparak, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi bünyesinde, İzmir'in 6 karayolu girişinde, teknik ve tıbbi kurtarmayı bir bütünlük 
içinde en kısa sürede gerçekleştirecek istasyonların kurulmasını sağlamıştır. 

Uzun yıllardır büyük bir özveriyle faaliyetini sürdüren Türkiye Trafik Kazaları Yardım 
Vakfı, Fahri Trafik Müfettişleri Demeği, Trafik Canavarını Yok Etme Derneği, Trafik Kazalarım 
önleme Derneği gibi gönüllü kuruluşların sayısının ve etkinliklerinin yukarıda örnek olmak 
üzere sözü edilenlere benzer yenilerinin kurulmasıyla artması olumlu bir gelişmedir. Bununla 
birlikte, bu tür örgütlerin birbirleriyle eşgüdüm, dayanışma ve işbölümü anlayışı içinde 
çalışmaları, ortak amacın gerçekleşmesi açısından bir zorunluluktur. 

Bu gelişme, trafik güvenliği sorununun toplumca görüldüğünü ve giderilmesinde de 
toplumun sorumluluk ve görev üstlenmeye hazır olduğunu göstermektedir. 

Bu büyük sorunun halledilmesinde, en azından hafifletilmesinde, ortaya çıkan bu elverişli 
ortam kesinlikle iyi değerlendirilmeli, gönüllü olarak hizmet sunmaya hazır sivil toplum 
örgütlerinin gücünden yararlanılmalıdır. 

Trafik kazaları sadece Türkiye'de değil, pek çok ülkede insan yaşamım ve yaşam 
kalitesini tehdit etmektedir. Bu nedenle, birçok ülkede trafik kazalanm önleyici çalışmalar 
yapılmakta, yol kullamcılannm riskli davramşlanm değiştirmeyi hedefleyen kampanyalar 
düzenlenmektedir. Bu tür çalışmalann başka ülkelerde çok değişik ve ilginç örnekleri 
bulunmaktadır. 

Bunların başında, Avrupa Birliği'nin uyguladığı "Yol Güvenliği Kampanyası"ndan söz 
edilebilir. 

AB YOL GÜVENLİĞİ KAMPANYASI 
Trafik kazalan nedeniyle Avrupa Birliği'nde her sene 45.000 insan hayatını kaybetmekte, 

yaklaşık 1.6 milyon insan da yaralanmaktadır. 
Bu verilerle ortaya çıkan tablo, her yıl Avrupa Birliği'nde her 80 vatandaştan 1 'inin trafik 

kazası nedeniyle hayatım kaybedeceği, her 3 vatandaştan 1 'inin de hastanede tedavi görmesini 
gerektirecek kadar ağır yaralanacağıdır. Trafik kazası kurbanlan, normal hayat beklentilerinden 
ortalama 40 yıl az yaşamaktadırlar. Bu, insani boyutta korkuç bir kayıptır. 

Bunun yanısıra, kazalann ekonomik maliyeti de korkunç bir durumdadır. Polis ve acil 
servis hizmetlerinin faturalan, araçlara ve mülkiyete verilen zarar ile üretim kaybı, ölüm basma 
ortalama 1 milyon ECU olarak hesaplanmaktadır. 

Bu ölümlerin ve acıların azaltılmasının bir yolu olmalıdır. 
Ve de vardır. Ve de sadece 10 saniye tutacak bir düşünceyi ve hareketi içerir. 
"Hayatınızı kurtarmak için 10 saniye", basit ve dolaysız bir mesajdır. 
Bu mesajı desteklemek için düzenlenen kampanyalar, tüm üye devletleri kapsamakta ve 

otomotiv ve turizm klüpleri tarafından ulusal düzeylerde koordine edilmektedir. Geçen ay 
İngiltere'de başlayan çalışmalan İtalya ve Almanya'da toplum ile bağlantısı çok iyi kurulmuş 
ulusal çalışmalar takip etmiştir. Benzer bir ulusal kampanya, yalanda Atina'da başlatılacaktır. 
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Kampanya ile verilen mesaj, 10 saniyede gerçekleştirilecek 4 çabuk, basit ve masrafsız 
önlem ile hayatınızı kurtarabileceğinizdir. 

Nedir bu önlemler? 

• Çocukları her zaman uygun bir çocuk koltuğuna oturtun ve/veya emniyet kemersiz yolculuk 
etmelerine izin vermeyin. 

Saatte 50 km'Iik bir hız ile meydana gelen bir çarpışmada, araç içerisinde bulunan 
20kg'lik bir çocuk, önüne çıkan ilk sert cisime 400 kg'lik bir şiddet ile çarpacaktır. 
Uygun bir çocuk koltuğu ve/veya emniyet kemeri kullanımı ile, ölümlü yaralanmalar 
%75 oranında azaltılabilmektedir. Bu nedenle, araç içerisindeki çocuk koltuğuna önem 
verin. Düzgün bir şekilde yerleştirilmiş mi? Boyutları uygun mu? Her defasında 
kullanıyor musunuz? Çocuklar bu koltuklara oturtulmaktan şikayetçi olabilirler; ama 
inanın ki bu şikayet diğer alternatiften çok daha iyidir. 

• Araç içerisinde açıkta hiçbir sey bırakmayın, herşeyi bagajınıza yerleştirin. Ani bir fren 
anında, cam içerisinde bulunan bir harita, araç içerisinde bulunanlara güçlü bir karate tekmesi 
hızı ile çarpacaktır. Fotoğraf makinanız el bombası, şemsiyeniz ölümcül bir füzeye 
dönüşebilir. Haftalık alışverişiniz sizi öldürebilir. Neyiniz varsa, ya bagaja yerleştirin, ya da 
kapı içlerinde bulunan ceplere. 

• Koltuğunuzun ve kafalığınızın ayarım yapın. Kafalık, bir kafa dinlendirici değil, kafa 
koruyucudur ve sizi kazalarda en sık rastlanan omurilik yaralanmalarından korumak için 
orada bulunmaktadır. Saatte sadece 10 km'Iik hız ile meydana gelen kazalarda bile ağır 
omurilik yaralanması riski vardır. 

• Emniyet kemerinizi her zaman takılı tutun ve herkesin takılı tutmasını sağlayın. Araç 
içerisinde emniyet kemersiz hiç kimse bulunmasın. 

• ön koltukta ya da arka koltukta emniyet kemeri kullanma alışkanlıkları olmadığı için, her yıl 
AB'ye üye 15 ülkede 7.500 kişi hayatım kaybediyor. Sadece ön koltukta değil, arkada da 
emniyet kemeri kullanımı bu kadar önemliyken, AB nüfusunun sadece % 40'mın kullandığı 
tahmin ediliyor. Emniyet kemeri, yolun uzunluğu ne olursa olsun, araç içindeki herkes için 
zorunlu olmalıdır. Emniyet kemeri bağlı olmayan bir yolcu, kaza anında araç içindeki diğer 
insanlara küçük bir fil şiddeti ile çarpabilir. 

• Bazı ülkelerde "kültürün" emniyet kemeri kullanımına karşı olduğu söyleniyor. Bunun anlamı 
basit ama insanları, özellikle de gençlerin, sırf bağımsız olmak ya da "sözde cesur görünmek" 
uğruna hayatlarını bu şekilde tehlikeye atmalarını veya sakatlanmayı göze almalarım kabul 
etmek mümkün değil. 

Avrupalı Sürücülerin Yol Güvenliğine Yönelik Yaklaşımları: 
Trafik kazaları nedeni ile Avrupa Birliği nüfusunun yaklaşık %1.25'i ortalama hayat 

beklentisinden 40 yıl daha az yaşayacak, ve %33'ü hastanede tedavi görmek durumunda 
kalacaktır. Avrupa'daki çoğu ülke, yol trafik güvenliğini arttırmak için birbirine benzer önlemler 
almaktadır; sürücü davranışı, hız limitleri, alkollü araç kullanımı ve emniyet kemeri zorunluluğu 
ile ilgili kurallar gibi. Ancak trafik riskininin azaltılmasında her ülke farklı seviyelerde başarılı 
olabilmektedir. Ülkelerde yol güvenliğinin geliştirilebilmesi ve "en iyi uygulama"nın 
belirlenebilmesi için, sürücülerin yaklaşımlan, tutumlan, algılayışları ve davramş biçimleri ile 
mevcut alkollü araç kullanımı kısıtlamalan, hız limitleri ve polis yaptınmlan gibi ortamsal 
faktörler arasında karşılaştırmalı bir çalışma yapılması uygun bulunmuştur. 

1989 yılında, Avrupa'daki çeşitli yol güvenliği kuruluşlarından araştırmacılar tarafindan, 
araç sürücülerin yol güvenliğine yaklaşımlanmn incelenmesi için bir konsorsiyum 
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oluşturulmuştur. Bu grup, kısaca SARTRE (Avrupa Karayolu Trafik Riskine Sosyal 
Yaklaşımlar- "Social Attitudes to Road Traffik Risk in Europe") olarak bilinmektedir. 

Projenin ilk aşaması (SATRE 1), 1991-1992 yıllan arasında lû'u Avrupa Birliği üyesi 
olmak üzere toplam 15 ülkede uygulanmıştır. Her ülkede, aktif sürücü olan 1000 kadar ehliyet 
sahibine uygulanan anket ile Avrupa genelinde 17.430 araç sürücüsüne ulaşılmıştır. Projenin 
temel çıkarım ve analizleri daha sonra yaymlanmış; sonuç ve önerileri 1994 yılmda Avrupa 
Birliği Trafik Güvenliği Üst Düzey Grup'una sunulmuştur. Bu uygulamadan 5 yıl sonra, ikinci 
bir anket (SARTRE 2) düzenlenmiştir. Bu anketin sonuçlan da yayınlanmıştır. 

Bu ikinci ankette, ilk anketteki metod değiştirilmemiş, yeni bölümlerin yanı sıra, ilk 
ankette faydalı bulunan sorular yinelenmiştir. SARTRE 2, 1996-1997 kışında, 19 ülkede 
gerçekleştirilmiş, bu çalışma sonucunda toplam 20.725 araç sürücüsüne ulaşılmıştır. Elde edilen 
verilere göre, projede yer alan Avrupa Birliği üyesi 13 ülkede 45.000 kişi, projenin kapsadığı 
ülkelerin tümünde ise toplam 57.000 kişi 1996 yılında trafik kazalan nedeni ile hayatım 
kaybetmiştir. 

SARTRE 1 ve SARTRE 2 anketlerinin sonuçlanna bakıldığında, aradan geçen zamanda bazı 
önemli değişiklikler göze çarpmaktadır, örneğin: 

• Emniyet kemeri kullanımında gözde görülür artışlar olmuştur; özellikle bu konuda yeni 
yasalann uygulamaya konulduğu ispanya ve Portekiz'de. 

• Birkaç istisna dışında tüm ülkelerde alkollü araç kullanımına yönelik yaklaşımlarda olumlu 
değişiklikler olmuştur 

• Hızlı araç kullandıklannı söyleyen insan sayısı artmış, cezalandırıldıklarını söyleyen insan 
sayısı azalmıştır 

• Yayalara ve diğer sürücülere karşı saygılı davrandıklarını söyleyen sürücü sayısı artmıştır. 

Sürücülerin riske yönelik yaklaşımlan ve sürüş anında risk algılayışlan, davranış ve 
güvenliğin temel belirleyicileridir. Anketler, sürücülerin risk algılayışları konusunda ülkeler 
arasında büyük farklılıklar olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, yol standartlan, 
sürücü eğitimi, yasalann uygulanması, araç güvenlik testleri ve karayolu güvenliği 
kampanyalarının geliştirilmeleri gibi yol güvenliği önlemleri, Avrupalı sürücüler arasında büyük 
destek bulmaktadır. Bunların yanı sıra, üçüncü bir firen lambasının yapımı, tüm Avrupa'da 
geçerli olacak ortak bir ceza puanı uygulaması, yeni sürücüler için alkollü araç kullanımının 
tümden yasaklanması gibi Avrupa çapmda gerçekleştirilecek önlemler de büyük bir çoğunlukça 
kabul görmektedir. Yol izleme sistemi, alkolmetre ve hız kısıtlayıcısı gibi araç-içi cihazlar da, 
Avrupalı sürücüler tarafından faydalı bulunmaktadır. 

Ulaştırmanın geleceği sorulduğunda, Avrupalı sürücülerin yarıdan fazlası, yürüyüş, 
bisiklet ve toplu taşımacılık gibi diğer ulaştırma türlerine hükümetlerin daha fazla önem vermesi 
gerektiğini belirtmişlerdir. 

Hava kirliliğini önleyici önlemler, trafik güvenliğini de arttıracak şekilde düzenlenebilir. 
Her iki araç sürücüsünden biri, hava kirliliğinin azaltılmasına faydası olacaksa toplu taşımacılığı 
daha sık kullanmaya hazır olduğunu belirtmektedir. Ancak, çoğu sürücü toplu taşımacılığın 
geliştirilmeye ihtiyaç duyduğunu düşünmektedir. 

Çeşitli araç-içi cihazlar, motorlu araç kullanımı, ulaştırma planlaması ve yol güvenliği 
alanlannda hükümetlerden beklentiler ile ilgili sürücülerin görüşlerinin alınması, karayolu 
ulaştırma sisteminin geleceğine yönelik önerilerin geliştirilip değerlendirilmesinde faydalı 
olacaktır. Ulaştırma sistemi şimdiye kadar ağırlıklı olarak motorlu taşıtlar göz önünde 
bulundurularak düzenlenmiştir. Ancak, SARTRE 2 ile başlayan dönemde, Avrupalı birçok 
sürücünün diğer ulaştırma türlerine de önem verilmesi gerektiği düşüncesi ortaya çıkmıştır. 

8,5 milyon nüfuslu İsveç'te, ulusal düzeyde örgütlenmiş, trafik güvenliğinde eğitim ve 
bilgilendirme amaçlı gönüllü bir derneğin üye sayısı 5,5 milyondur. 

İsviçre'de Trafik Kazalan Mağdurlan Derneği, kazaya kanşanlara maddi ve manevi 
destek ve yardım sağlamaktadır. 
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Almanya'da kilise görevlileri, anaokulu çocuklarının trafik güvenliğini arttırıcı faaliyetler 
yapmakta, okul servis araçlarında görev almaktadırlar. 

Fransa'da bar sahipleri, alkollü iken araç kullanılmaması için kampanya faaliyetlerine 
destek vermekte ve hazırlanan afişleri barlarına asmaktadırlar. 

Sivil toplum örgütlerinin etkin katılımıyla, trafik güvenliği konusuyla doğrudan ve 
dolaylı ilgilenen ve bu güvenliğin arttırılmasından ve ortak çalışmalara katılmaktan ayrıca yarar 
sağlayacak olan şirketlerin de belirli kampanyalar düzenlemeleri ve yapılanlara katılmaları 
amaca uygun olacaktır. 

Çeşitli ülkelerde bu türden çalışmaları aşağıda birkaç örnek verilmiştir. 
Sigorta şirketleri gelirlerinin bir kısmım karayolu güvenliği faaliyetlerine harcamışlar ve 

karayolu güvenliğine ilişkin bilimsel araştırmaları desteklemişlerdir. 
Kamyon ve otobüs gibi ağır vasıta üreten şirketler, veya bu tür kurslara destek 

vermişlerdir. 
Petrol şirketleri, araç kullanma sürelerine ve hız sınırlamalarına uyulması, defansif 

sürücülük gibi konularda kampanyalar düzenlenmiş veya bunlara destek vermişlerdir. 
Ülkemizde de, bilgilendirme ve uyarma amaçlı kampanyaların yanı sıra, doğrudan 

kazaları önlemeye ve azaltmaya yönelik ortak çalışmalar ve kampanyalar yapılmalıdır. 
Sanayi kuruluşları, meslek odaları, üniversitelere ve sivil toplum örgütleri, bu tür 

çalışmalara katılabilecek mali kaynak ve eleman gücüne sahiptirler. 
Bir trafik güvenliği bilinci çerçevesinde duyarlık göstermeleri ve güçlerini birleştirerek, 

hem bu bilincin yaygınlaştırılması, hem de kazaları önleyici somut çalışmalara katılmaları 
imkanları vardır. 

ÖNERİLER: 

1- Ülkemizde de diğer alanlardaki gerekliliği gibi, trafik ve yol güvenliği 
konusunda da sivil toplum örgütleri, özellikle kamu kuruluşlarınca birer muhatap 
ve partner olarak kabul edilmelidir. 

2- Belirli projeleri uygulamaya çalışan vakıf, dernek gibi kuruluşlara, devlet 
bütçesinden ve ilgili fonlardan proje karşılığı parasal destek sağlanmalıdır. 

Projeler, bu raporda kurulması Önerilen Başbakanlık Karayolu Güvenliği 
Koordinasyon Başkanlığı veya Karayolu Güvenliği Araştırma Kurumu tarafından 
değerlendirilmeli, ne ölçüde mali destek verileceği kararlaştırılmalı, ayrıca 
özellikle kampanya projeleri, bir bütünün parçalan olarak, zamanlama ve 
tamamlanma yönlerinden koordine edilmelidir. 

Başta sivil toplum örgütleri olmak üzere, toplumun olabildiğince çok çeşitli 
kesimlerinin doğrudan ve kuruluştan aracılığıyla trafik güvenliğini sağlama 
çalışmalarına katılmalan amaçlanmak ve teşvik edilmelidir. 

3' Ülkemizde gece olan kazalara, çoğu zaman arkalarında reflektör olmayan 
traktörlerin sebep olduğu bilinmektedir. Kedigözü de tabir edilen küçük ve 
maliyeti oldukça düşük reflektörlerin, örneğin ildeki bir sanayi şirketince imal 
edilerek ya hibe yoluyla, ya da maliyetine il ve ilçedeki ziraat odalarına ve 
muhtarlara dağıtılarak, traktörlere takılması sağlanabilir. 

4- Otomobil üreticisi ve satıcısı firmalann, otomobil satışlarında, ülkemizin 
nüfusunun çok genç olması, çocuk sayısının fazla olması, küçük çocukların arka 
koltukta oturması zorunluluğunun yeterince bilinmemesi gibi özelliklerden 
hareketle, müşterilerine bir özel çocuk koltuğu hediye etmeleri veya maliyetine 
yakın bir fiyatla satın alınmasını önermeleri ve hazıriatacaklan "otomobil, çocuk 
ve gençler" gibi, bir isim altında gerekli ve zorunlu bilgileri ve tavsiyeleri içeren 
bir kitapçığı hediye etmeleri, satıcılar için iyi bir promosyon olacağı gibi, yeni 
otomobil sahibinde trafik güvenliği bilincinin oluşmasına ve çocuklann 
kazalardan korunmasına önemli bir katkı sağlayacaktır. 

5- Ticari faaliyetleri ve ürünleri gençlere hitap eden firmaların, trafik 
kazalarına en çok kansan ve sebep olan nüfus kesiminin başında gelen gençleri 
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trafik güvenliği konusunda çeşitli yöntemlerle uyarmaları ve bilgilendirmeleri de, 
önemli katkı sağlayacak bir çalışma alanı olabilir. 

6- Üniversitelerimizin de trafik güvenliğinin artırılması konusunda çok 
çeşitli alanlarda ve biçimlerde, özellikle gençlerle iç içe olmaları, bilimsel 
çalışmalar ve yaklaşımlarla ortak projeleri destekleyebilecek olmaları açılarından 
çok önemli katkıları olabilir. 

Yapılacak her türlü ortak çalışma ve kampanyaya üniversitelerimizin etkin 
olarak katılması imkanı vardır. 

Güzel sanatlar fakültelerinde hazırlanacak afişlerin, eğitim fakültelerinde 
hazırlanacak bilgilendirme metinlerinin ve iletişim fakültelerince oluşturulacak 
kısa film ve spotların her zaman, her yerde kullanılması, değerlendirilmesi 
mümkündür. Bir üniversite kampusu içinde ve çevresinde tüm öğrencilerin bu tür 
araçları kullanarak, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleriyle birlikte 
yapacaktan bir kampanyanın, çoğu birer genç sürücü de olan öğrenciler ve çevre 
halk üzerinde olumlu etki yapmaması, yararlı sonuçlar vermemesi düşünülemez. 

7- Yol ve araç teknik alt yapısı çok gelişmiş, vatandaşlarında toplumsal 
sorumluluk ve yasalara uyma bilinci üst düzeylere çıkmış ileri ülkelerde son 
yıllarda trafik güvenliğini arttırmanın en önemli yöntemi insanı ön plana çıkarmak, 
doğrudan ondan ve onun gönüllü örgütlerinden katkı beklemek biçiminde 
oluşmaktadır. 

Aynı yöntemin ülkemizde de yaygın biçimde uygulanmasının, trafik 
güvenliğini arttırmada çok etkili bir araç olacağı kuşkusuzdur. 

2. Denetim 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 6'ıncı maddesi uyarınca, Türkiye genelinde 
"duran ve akan trafiği düzenleme ve yönetme"görevi ve yetkisi trafik polisine aittir. Trafik 
polisinin bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde polisi, polisin ve trafik teşkilatının görev 
alam dışında kalan yerlerde de jandarmayı, trafik eğitimi almış subay, astsubay ve uzman 
jandarmalar eliyle trafiği düzenlemeye ve trafik suçlarına el koymaya görevli ve yetkili kılmıştır. 
Jandarma 01.09.1997 tarihinden itibaren, Jandarma trafik timleri vasıtasıyla trafik 
düzenleme ve denetleme görevine başlamıştır. 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 5/b-a maddesi, polise, trafik kazası neticesinde 
hastalanan veya yaralananların bakımlarını sağlayacak tedbirlerin süratle alınmasına yardımcı 
olma ve yakınlarına haber verme görevi yüklemiştir. 

Aynı yasanın 122'inci maddesi ise gerçek ve tüzel kişilerin, karayolunu kullananların 
eğitimi ile ilgili çalışmalarım konu ve kapsam yönünden tespit ve uygulama yönünden 
denetlemeye, Karayolları Genel Müdürlüğü ile birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü'nü sorumlu 
kılmıştır. 

Emniyet teşkilatınca, trafik hizmetleri Ağustos 2000 tarihi itibariyle, merkez teşkilatında 
amir-memur olarak 164, taşra teşkilatında 18.025 olmak üzere toplam 18.189 trafik polisince 
yürütülmektedir. Şehiriçi trafik tescil ve denetlemede 11.809, şehirdışı (bölge) trafik 
hizmetlerinde 6.216 görevli personel bulunmaktadır. 18.189 trafik polisinin 5.200'ü trafik tescil 
hizmetlerinde, kalanı trafik denetleme hizmetlerinde çalışmaktadır.T.M.K.( Teşkilat -Malzeme-
Kadro) trafik hizmeti için 37.722 adet kadro öngörmektedir. Bu demektir ki 19.533 adet 
personele daha ihtiyaç duyulmaktadır. 

Türkiye genelinde trafik hizmetleri, merkezde; 1 adet Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığı, 
3 adet Trafik Daire Başkanlığı, 1 adet Trafik Araştırma Merkez Müdürlüğü, Taşrada; 10 adet 
özel statülü İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 2 adet A tipi ti Trafik Denetleme Şube 
Müdürlüğü, 69 adet Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, 81 adet Bölge Trafik 
Denetleme Şube Müdürlüğü, 395 adet İlçe Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği, 144 adet 
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Bölge Trafik Denetleme İstasyon ve Denetleme Büro Amirliği, toplam 706 adet birim tarafından 
yerine getirilmektedir. 

15 adet İlçe Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile 14 adet Bölge Trafik 
Denetleme istasyon Amirliği ise araç, gereç, personel yetersizliği nedeniyle gayri faal 
durumdadır. 

Türkiye genelinde toplam 268 adet İlçe Trafik Denetleme İrtibat Bürosu görev 
yapmaktadır. 

Emniyet Trafik Denetleme Hizmetleri, 2.952 adedi resmi, 479'u sivil 343 adet binek oto, 
20 adet ambulans, 2 adet büyük kurtarıcı, 110 adet küçük kurtarıcı, 926 adet motorsiklet, 87 adet 
minibüs olmak üzere toplam 4.576 adet araç füosunca görülmektedir. Mevcut araçların % 89'u 
1-11 yaş arasında, % 11 'i, 11 yaşından büyüktür. 

Tüm Türkiye sathında emniyet trafik denetleme faaliyeti, 223 adet, eski tip, video 
kamerasız, 212 adet video kameralı radar, 19 adet lodametre, (ağırlık ölçer), 2.466 adet değişik 
markalı alkolmetre ile yürütülmekte, ayrıca, telsiz, el feneri gibi gereçlerle bu hizmetler 
desteklenmektedir. 

Emniyet trafik bölgesi sorumluluğunda; 1.749 km. otoyol, 21.094 km. devlet yolu, 1.942 
km. il yolu olmak üzere toplam 24.785 km. yol bulunmaktadır. 

Jandarma trafik bölgesi sorumluluğunda; 8.106 km. devlet yolu, 18.057 km. il yolu ve 
303.837 km. köy-orman yolu olmak üzere toplam 333.000 km'lik yol bulunmakta ve 960 
jandarma trafik timi tarafından trafik hizmeti yerine getirilmektedir. 

Trafik polisi "Trafik Kontrollerine ilişkin Yönerge"ye göre, trafik kontrolünü seyir 
halinde kontrol, ihbarlı kontrol, ve sabit kontrol şeklinde yürütmektedir. Son yıllarda seyir 
halinde kontrole ağırlık verilmektedir. 

Genel uygulama olarak, şehiriçi ve şehirdışı trafik denetim kontrol programları iller 
tarafından hazırlanmakta, Emniyet Genel Müdürlüğü günlük kontrol programının illerce 
yapılması sırasında hangi trafik denetimine ağırlık verilmesi gerektiğini tamim etmektedir. 
özellikle günlük denetlemelerde hız, kırmızı ışık, alkollü araç kullanma ve emniyet kemeri 
uygulamalarının yer almasına özen gösterilmektedir. Günlük denetlemelerde 12 saatlik mesainin 
% 25'i hız, % 10'ü alkol ve % 10'u da emniyet kemeri denetimlerine ayrılmaktadır. 

Şehiriçi trafik polisi gündüz mesaisinin yaklaşık % 30'unu, yani 3 ekipten l'ini hatalı 
park yapan araçların kaldırılmasına, sinyalizasyon olmayan kavşaklarda trafiği düzenlemeye 
ayırmaktadır. 

Şehiriçi trafik kazalanmn yoğun olması, eskortluk görevi, devlet büyüklerinin 
geçişlerinde kavşak düzenlemeleri nedeniyle, polisin "günlük kontrol programın"ında sapma 
olduğu bilinmektedir. 

Şehirdışı trafik denetlemesi ile görevli Bölge Trafik İstasyonları, bulunduğu il sınırlan 
itibariyle koordineli bir trafik denetim uygulaması içinde bulunamamaktadır. Denetimler, 
sorumluluk bölgesinde bulunan yollar üzerinde, değişik güzergahlarda sürdürülmektedir. Trafik 
kazalanmn yoğun olduğu bir güzergahta tüm güne yayılmış, belirli aralıklarla, görevli bir 
denetleme ekibinden diğerine geçen devamlı bir denetlemenin "algılanan yakalanma riski"'ni 
arttıracağı kanaatine varıldıgmdan, Emniyet Genel Müdürlüğü trafik kontrolünde böyle bir 
yaklaşımı pratiğe geçirme çabası içindedir. 

• Araçlann ağırlık ölçümleri (tonaj) görevi mevzuatla Karayollan Genel Müdürlüğü'ne 
verilmesine rağmen, ağırlıklı olarak Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nce yerine getirilmektedir. 

Ülkemizde denetimin trafik kazalanmn önlenmesine etkisi konusunda herhangi bir 
çalışmaya rastlanılmamıştır. Dünya Bankasının 107 Karayolu Güvenli projesi üzerinde yaptığı 
çalışmalar, trafik kazalanmn önlenmesinde, denetlemenin % 12 gibi önemli bir paya sahip 
olduğunu göstermektedir. 
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Etkin trafik denetiminin unsurlarını, 1997-2001 yıllarında, "Avrupa Topluluğunda Trafik 
Güvenliğinin Arttırılması" adlı rapor şu şekilde vermektedir: 

"Yakalanma riski, sorgulanma riski, mahkeme edilme riski, cezanın miktarı ve cezanın 
ödettirilmesi konusunda kesinlik. Bu caydırıcılık zinciri çok iyi organize edilmeli ve en iyi etki 
için her zincir aynı ahenkte birbirini tamamlamalıdır. Zincir halkalanmn birinde eksiklik 
etkinliği ortadan kaldırır. Yolu kullananlar (sürücü, yolcu, yayalar) üzerinde olumlu etki, 
prosedürün hızlı işlemesiyle yalandan ilgilidir." 

Dünyada trafik denetiminin ortak özellikleri konusunda hemen hemen görüş birliği 
bulunmaktadır.Bu özellikler şunlardır: 

1- Denetim yoğun olmalıdır. Denetimlerin yoğunlaşacağı süre içinde program bir basın 
toplantısı ile duyurulmah, uygulanacak denetim programının amacı anlatılmalıdır. Yapılacak 
denetimlerden halk haberdar edilmelidir.Yapılan faaliyetlerde maksimum ilgiyi çekebilmek için, 
denetimler halkın ummadığı yer ve zamanlarda yapılmalıdır. 

2- Denetimler süresinde denetime uğrayıp, hatası bulunmayan yol kullanıcılarına 
çeşitli mağazaların indirim kuponları verilmelidir. Veya çeşitli çıkartmalar, logolar ve 
broşürler dağıtabilir. Böylece halkın dikkatinin denetimlere çekilmesi ve sponsor firmanın 
reklamlar yoluyla halkın şuuraltına denetimlerin aktarması sağlanabilir. 

3- Denetimin hedefi iyi belirlenmelidir. Hedef belirlenirken mutlaka, ihlal edilip de en 
çok zarara sebebiyet veren unsurlar göz Önüne alınmalıdır. 

4- Denetimlerde toplumun desteği sağlanmalıdır. Denetimlerin kendi güvenlikleri için 
yapıldığı, her türlü iletişim araçlarından faydalanılarak topluma aktarılması gerekir. 

5- Denetim hukuka uygun ve adil olarak gerçekleştirilmelidir. 
6- Yeterli personel görev almalıdır. Kontrol elemanlarının görülebilir (resmi üniforma -

resmi araç) olması kazaların önlenmesindeki etkiyi arttırmaktadır. 
7- Cezalandırma, ihlali hemen takip etmelidir. 
8- Denetimin denetimi mutlaka yapılmalı ve elde edilen sonuçlar değerlendirilerek 

yeni yaklaşımlar belirlenmelidir. 
9- Trafik Denetimlerinde teknolojiden mutlaka faydalanılmalıdır. Merkezi bir 

sistemin bilgisayarına bağlı radar ve kapalı devre televizyon sıstemlerince izlenen sürücülerin, 
bu tür bir denetimi "atlatma" imkanlan bulunmamaktadır. "Akıllı trafik sistemlerince" yapılan 
trafik denetimleri karayolu kullanıcılarının "algılanan yakalanma riskini" oldukça arttırmaktadır. 
Bir bakıma yol kullanıcılarını "gizli bir göz" izlemektedir. 

a. Denetim Konuları 
Ülkemizde en çok ihlal edilen trafik kuralları sırasıyla; hız, emniyet kemeri, araç 

muayene süresini geçirme ve eksik belge ile trafiğe çıkmadır. 
(1) Hız Denetimi 

2918 sayılı Karayollan Trafik Kanunu'nun 50'inci ve Yönetmeliğin 100 ve 101'inci 
maddelerine göre, şehirlerarası karayollarında hız sının otomobiller için 90, şehiriçinde 50 ve 
otoyollarda 120 km'dir. Aynı Kanunun 51'inci maddesi uyarınca da, hız sınırlarında % 10 
tolerans arttınmı söz konusu olduğundan, otomobiller için azami hız limiti sırasıyla, 99, 55 ve 
130 km. olmaktadır. 

Hız kontrolleri üç polisten oluşan bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilmektedir. 
Genellikle hız kontrolleri çeşitli illerde aynı yerlerde yapılmaktadır. Hız kontrolünün yapıldığı 
yerler çok nadir olarak değişmektedir. 

Radar, ülkemizde hız ölçüm cihazı olarak kullanılan tek araçtır. Araçtan yansıyan ışının 
frenkansında meydana gelen değişim, aracın hızının büyük bir doğrulukla tespit edilmesine 
imkan vermektedir. Yüksek yoğunlukta trafik akışı olan yerler için ise elverişli değildir. Meskun 
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mahallerdeki trafik çoğunlukla tıkalı olduğundan, aracın hızına ilişkin doğru bir radar değeri elde 
etmek imkansızdır. Kullanılan radar (500-1500 metre) uzun mesafelerdeki araçların hız değerini 
saptamaktadır. 

Son yıllarda lazer donanımlı hız ölçüm cihazları uluslararası alanda giderek daha yaygın 
bir şekilde kullanılmaktadır. Bu cihazın özelliği, trafik yoğunluğu çok fazla olan yollarda bile 
araçların hızlarım ayn ayrı tespit edebilmesidir. 

Trafik denetiminden sorumlu kuruluşlar da lazer esaslı hız ölçüm cihazları kullanarak, 
daha sağlıklı hız tespiti yapılabilecek, trafiğin yoğun olduğu bölgeleri, hız ihlalleri açısından 
kontrol altına alabileceklerdir. Mevcut radarlardan eski olanlarının en son teknolojik yeniliğe 
sahip radarlarla değiştirilmesi, yeni alınacaklarda belirtilen özelliklerin aranması etkin denetime 
yardımcı olacaktır. 

Almanya, otoyollarmdaki trafik denetimini, yolun geliş ve gidiş bölümleri arasına 
yerleştirilmiş güneş enerjisiyle çalışan, kumanda edilebilen Trafik Bilgi Panoları ile 
yapmaktadır. Bunlar üzerinde video kamera, fotoğraf makinesi ve radar bulunmaktadır. Böylece 
hız limiti ihlalleri çok kolaylıkla ve düşük maliyetle tespit edilebilmektedir. Polis istediği zaman, 
otoyolda hız tahdidi ile ilgili değişiklikleri yapabilmektedir. 

Gelişmiş ülkelerde, özellikle otoyollarda denetimin tamamen elektronik araç-gereçlerle 
yapılması, trafik polisinden tasarruf sağlanmasına yol açmaktadır. 1 milyon nüfuslu Münih 
şehrinde tüm trafik biriminde 200 trafik polisi çalışmakta ve bu sayı yeterli bulunmaktadır. 4 
milyon nüfusu aşkın Ankara'da bulunan 1.000'i aşan trafik polisi sayısı yeterli görülmemektedir. 
9 milyon nüfusu aşkın Paris'te 2.330 trafik polisi görev yapmaktadır. Bunların 700'ü sadece 
okulların eğitme başlama ve kapanma saatlerinde görev yapmakta, başka bir görevi 
bulunmamaktadır. Paris'te araç sayısı 5.5 milyondur. 10 milyon nüfuslu İstanbul'da 2.414 trafik 
polisi bulunmaktadır. İstanbul'daki araç sayısı ise 2.300.000 dolayındadır. Bu İlimizde sadece 
park yasağına uymayan araçlara ceza yazmak için 23.292 trafik polisine daha ihtiyaç vardır. 
Trafik denetiminde modern teknolojinin yaygın olarak kullanıldığı ülkelerde, trafik polisine olan 
ihtiyaç oldukça azalmaktadır. 

Hareketli radar denetimi, sabit radar denetiminden daha yararlıdır. Karayolu 
kullanıcılarının çoğunluğu sabit radar denetim noktalarını öğrenmekte ve sadece bu alan içinde 
hızlarına dikkat etmektedir. Hareketli radar denetiminde, yol kullanıcıları, polis aracının 
varlığından habersizdir. Dolayısıyla, bu yöntem hız limitini aşanları önlemede kesin sonuçlar 
sağlamaktadır. 

Aşın hız trafikte mücadele edilecek en önemli ve sonuçları oldukça ağır kural 
ihlallerinden biridir. 

1999 yılı sürücü tali kusurlan sonucunda meydana gelen toplam 155.735 adet kazanın 
25.115 adedi aşın hızlı araç kullanma nedeniyledir. Bir başka deyişle sürücü tali kusurlarının % 
16.13'ünü aşın hızla araç kullanmak kusuru oluşturmaktadır. Bu oran, % 74.04 oram ile birinci 
sırada bulunan uykusuzluk, yorgun, hasta ve dolgun araç kullanmaktan kaynaklanan sürücü tali 
kusurunu takiben ikinci sırada yer almaktadır. 

Aşın hızlı araç kullanma sonucu 1.170 kişi yaşamım yitirmiştir. Bu rakam, ölüm oranlan 
içinde % 38.84'le ikinci sırayı oluşturmaktadır. 

Bu rakamlar, Aşın hızlı araç kullanma ile ilgili yoğun denetim faaliyetinin ne kadar 
gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. 

Araç hızının yüksek olması durumunda 10 km/saat'lik bir azalmanın, kazalarda % 12 
oranında bir azalma getireceği araştırmalarla görülmüştür. 

özellikle büyük şehirlerimizin şehiriçi trafiğinde hız, en önemli trafik ihlallerinden 
biridir. Hız denetiminde tam bir basan sağlanamamaktadır. Hız limiüerine uymayan sürücülerin 
saptanmasında yetersiz kalınmakta, hız sınırlamasına uyan araç sürücüleri korna, sellektör, el kol 
hareketleri v.b. ile taciz edilmekte, rahatsız edilen sürücüler kendilerini sahipsiz hissetmekte, 
böyle bir durumda nereye başvuracaklarım bilememekte, çoğu zaman hızlı ve sonuç alma 
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umutlan bulunmadığı için ilgili makamlara ihbarda bulunmamaktadır. Sonuçta trafiğe kural 
tanımaz sürücüler egemen olmaktadır. 
(2) Kırmızı Işık Denetimi 

Yapılan araştırmalar sonucu, gelişmekte olan bir çok ülkede sürücülerin, trafik 
işaretlerine, yaya geçitlerine ve kavşaklarda öncelikli geçiş kurallarına karşı genellikle saygısız 
ve duyarsız oldukları ortaya çıkmıştır. 

Kentiçi trafiğin şartlarına uygun olmayan sinyalizasyon yapısı da, kırmızı ışık ihlallerini 
artırmaktadır, örneğin, ana yoldan ayrılarak tali bir yola geçme sürecinde, sağa dönüş 
hareketinin başlangıcında kırmızı ışık yanmakta, aym yola birleşen diğer güzergah üzerinde de 
kırmızı ışık yanmış bulunmaktadır. Yani hiçbir yönden o anda beljrtilen yola trafik akımı 
sağlanmamaktadır. Sağa dönen sürücüler, bu durumda kırmızı ışığı ihlal ederek yollarına devam 
etmektedir. Bazen, tam aksine, belirtilen yol geçişi için aym anda iki taraf içinde yeşil ışık 
yanmakta, bu durum da trafiği tehlikeye düşürmektedir. 

özellikle ışıklı işaretle yönetilen kavşaklarda, ışıklı işaretler kapatılmadan düzenleme 
yapılmaktadır. Bu noktalarda görev yapan polis memurlarının taşıt yolu üzerinde, sürücüler 
tarafından görülebilmelerinin mümkün olmadığı yerlerde durduklarına, bir kavşakta birden fazla 
memurun bazen birbirleriyle çelişkili işaretler verdiklerine, ya da ışıklı işaretler ile memurun 
farklı komut verdiklerine sıkça rastlanmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerde, kavşaklarda kırmızı ışık ihlalini cezalandırmaya yönelik olarak, gizli 
şekilde yerleştirilmiş kameralar bulunmaktadır. Fotoğraf çekebilen veya video kaydı yapabilen 
bu kameralardan elde edilen bilgiler sonucu ihlal tespit edildiğinde ceza, sürücünün adresine 
gönderilmektedir. 

Ülkemizde maalesef, kavşaklarda kırmızı ışık ihlalini önlemeye yönelik kameralı sistem 
bulunmamaktadır. 

1999 yılı sürücü asli kusurları sonucu meydana gelen 349.550 kazadan 10.160'ı yani % 
2.1'i kırmızı ışık ihlali şeklinde gerçekleşmiştir. On iki sürücü asli kusur sıralamasında kırmızı 
ışık ihlali 7. sırada gelmektedir. Kırmızı ışık ihlali sonucu 47 ölüm olayı görülmüştür. Oram, % 
1.76'dır. 

(3) Emniyet Kemeri Denetimi 
1996 yılında yapılan bir çalışma ile, ani fren ve arkadan çarpmalarda baş ve gövdenin 

direksiyon simidine çarpmasını ve başm ön camdan, araba yuvarlanma ve devrilmelerinde 
araçtan fırlamayı önleyen emniyet kemerini, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde, ön koltukta 
oturanların % 75-80'inin kullandığı saptanmıştır. Bu oranın 2000 yılı itibariyle yükselmiş olduğu 
tahmin edilmektedir. Aym çalışmada, Avrupa'da meydana gelen kazalarda ölen 25.000 kişiden 
10.000'inin emniyet kemeri kullanmış olsalardı hayatta kalacakları belirtilmiştir. 

Emniyet kemeri, bir kaza anında, sürücü ve yolcuları ağır yaralanma ve sakatlıklardan % 
35, ölümlerden % 40 oranında korumaktadır. Ülkemizde özel araç sürücülerinin % 65 kadarı, 
yarımda oturanların % 57'si, taksi sürücüleri yanında oturanların % 17'sinin emniyet kemeri 
kullandığı belirlenmiştir. Resmi araç sürücülerinde emniyet kemeri kullanma oram % 9.3, 
yanında oturanların ise % 15.6'dır. 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 78'inci ve Yönetmeliği'nin 150'inci 
maddeleri uyarınca, otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs ve otobüslerde emniyet kemeri 
kullanma zorunluluğu bulunmaktadır. Sayılan taşıtlarda, sürücü yarımdaki ön koltukta 10 
yaşından küçük çocukların taşınması yasaktır. 

10 yaşından küçük çocukların aracın ön koltuğunda, kendisine refakat eden birinin 
yanında, hatta tek başına oturtulduğu, çocuklarını arka koltukta "çocuk emniyet koltuğu" 
içerisinde oturtan aile sayısının hayli düşük olduğu trajik bir gerçektir. Bu konudaki bireysel 
duyarlılığmuz son derece zayıftır. Yapılan denetimlerde de kural dışı bu uygulama gerekli 
şekilde takip edilmemektedir. 
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Emniyet kemeri kullanılması ve çocukların araçta taşınması konusunda, toplumsal bilinci 
ateşleyecek kapsamlı kampanyalar düzenlenebilir, kampanya kapsamında, kurallara uygun 
davrananlara, ücretsiz sinema, tiyatro biletleri, eşantiyon malzemeler v.b. dağıtılması şeklinde 
ödüllendirme mekanizması harekete geçirilebilir. 

A.B.D.'nin bazı eyaletlerinde, çocukların "çocuk emniyet koltuğu"nda taşınması 
konusunda yasal düzenleme yapılmış olup, uygulanmaya geçilmek üzeredir. 

Çocukların araçta seyahatleri konusunda mevzuatımızın, çağdaş ülkelerin benimsendiği 
kriterler de dikkate alınarak yeniden gözden geçirilmesi, yeni koruma tedbirlerini" içermesi 
sağlanmalıdır. 
(4) Takoğraf Denetimi 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 31'inci, Yönetmeliği'nin 99'uncu maddeleri, 
şehirlerarası yük veya yolcu nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde takoğraf cihazlarının 
bulundurulması ve kullanılması zorunluluğu getirilmiştir. 

Şehiriçi ve belediye mücavir alanı içinde yük ve yolcu nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve 
çekici türündeki taşıtlarla, 1984 ve daha önceki yıllarda üretilen araçlar ile resmi taşıt olarak 
tescil edilmiş araçlarda takoğraf bulundurma ve kullanma zorunluluğu aranmamaktadır. 

Kamyon, otobüs ve çekicilere takılarak, aracın hızım ve sürücünün yasal çalışma sınırını 
aşıp aşmadığını saptamaya yarayan takoğraf cihazının bulundurulup, kullanılmasına ilişkin 
olarak getirilen istisnalar trafik güvenliğini olumsuz etkilemektedir. 

1998 yılı Emniyet Genel Müdürlüğü trafik istatistiklerine göre, kazaların yaklaşık % 
20'sinin, 1984 yılından Önce trafiğe çıkmış araçlar tarafından gerçekleştirildiği, ağır vasıtaların 
sebep olduğu trafik kazalarının, % 74.8'inin şehiriçinde meydana geldiği dikkate alındığında, 
getirilen istisnaların yararlı olduğunu söylemek zordur. 

Takoğraf cihazlarına müdahale edildiği, hız limitlerini aşan araçların süratlerinin hız 
limiti altında imiş gibi ayarlanmasına imkan verdiği, dolayısıyla takoğraf cihazı kullanan 
araçların hız ihlali ve çalışma süresine uygun davranıp davranmadıklarının etkin bir şekilde 
denetlenmesinin sağlanamadığı yönünde görüş ve tespitler bulunmaktadır. 

Aşırı hız, uykusuzluk, yorgunluk ve dalgınlık nedeniyle oluşan trafik kazalarını önlemede 
hemen tüm ülkelerin kullandığı takoğraf cihazının, ülkemiz trafik kazalarını önlemeye katkısının 
ne olduğu konusunda bir araştırma bulunmamasına rağmen, kullamlmasımn yararlı olduğu 
şeklinde genel bir kam hakimdir. Ancak, takoğraf cihazlarına müdahale edildiğinde, müdahale 
edilme şekli ve zamamm belirten bir aparatı (sensör) da bünyesinde bulunduran sistemin 
kullanılması konusu değerlendirilmeye alınmalıdır. 
(5) Alkol Denetimi 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48'inci maddesi, alkollü içki almış 
olanlardan, güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş kişilerin karayolunda araç sürmelerini 
yasaklamaktadır. Hangi miktarda alkolün güvenli araç sürüşünü engelleyeceği konusunu ise 
yönetmeliğe bırakmıştır. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 97'inci maddesi, alkollü araç 
sürücülerinden kanlarındaki alkol miktarı 0.50 promilin üstünde olanların araç 
kullanamayacaklarını belirtmiş, taksi veya dolmuş, otomobil, minibüs, otobüs, kamyon, çekici 
gibi araçlarla kamu hizmeti, yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüler ile resmi araç 
sürücülerinin alkollü araç kullanımını yasaklamıştır. 

Dünyada alkolü yasaklayan bazı İslam ülkeleri dışındaki diğer ülkeler, alkolün belirli 
oranlarda alınıp araç kullanılmasına izin vermektedir. Genellikle 100 cc kanda 0.5 cc (0.50 
promil) alkolün üstü zararlı kabul edilmektedir. Buna karşı, Rusya ve îsveç 0,35, Avrupa'nın bir 
çok ülkesi 0,80 ve ABD ise, eyaletler arası farklı uygulamalar da dikkate alındığında 1.0-1.2 
promil alkol almış sürücülere, sürüş izni vermektedir. 

1999 yılında 60.583 kişinin 1 kez, 16.494 kişinin 2 kez, 4.774 kişinin 3 kez, 1.453 kişinin 
4 kez, 485 kişinin de 5 kez belirlenen limit üzerinde alkol alarak araç kullandıkları saptanmıştır. 
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Belirtilen rakamlar trafik denetimleri sonucunu yansıtmaktadır. Promil üstü alkolle araç 
kullananların sayısının çok daha fazla olduğu tahmin edilmektedir. Denetlenmeyenler de göz 
önünde bulundurulduğunda, bu rakamın artacağı doğaldır. 

1999 yılı sürücü tali kusurları sonucu meydana gelen kaza sayısı toplamı olan 155.735 
sayısının 8.958'ini alkollü olarak araç kullananlar oluşturmaktadır. Oram ise % 5.75'dir. Alkollü 
olarak araç kullanma nedeninden kaynaklanan kazalarda 107 kişi hayatim kaybetmiştir. Diğer 
sürücü tali kusurları sonucu görülen ölümlere oram ise % 3,55'dir. 

Sonuç olarak, ülkemiz trafik denetiminin yapısı modern denetiminin ilkeleri ışığında 
incelendiğinde, denetimin kapsamı ve amacının halka anlatılamaması, denetimlerde toplumun 
desteğinin sağlanamaması, denetim hedefinin iyi seçilememesi, herkese eşit ve yansız uygulama 
yapılamaması, teknolojiden yeterince yararlanılamaması ve cezalandırmanın etkin ve caydırıcı 
bir şekilde uygulanamaması gibi temel eksiklikleri bünyesinde barındırdığı anlaşılmaktadır. 

ÖNERİLER: 
1- Ulusal bir felaket haline gelen trafik kazalannı önlemede en etldn yolun, 

tüm toplum kesimlerinin kendisini sorumlu hissedeceği ve ortak çalışma 
kararlılığı göstereceği ulusal bir seferberlik ilanı olduğuna inanılmaktadır. Trafik 
suç ve suçluları ile mücadelede, kendisine yasal görev verilen kamu görevlilerinin 
bu görevlerini yerine getirmede tam bir sorumluluk bilinci ile hareket etmeleri, 
belirtilen hedefe ulaşılmasının önünü açacaktır. Bu kapsamda, tüm güvenlik 
kuvvetlerinin göstereceği görev duyarlılığı büyük önem taşımaktadır. 

- Trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesinden Trafik zabıtasının sorumlu 
olduğunu, trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olamadığı yerlerde genel 
zabıtanın (polis) trafiği düzenlemeye ve trafik suçlarına el koymaya görevli ve 
yetkili bulunduğunu düzenleyen, 2918 Karayolları Trafik Kanunu'nun 5 ve 6'ıncı 
maddeleri, 

- polisi, görevli bulunduğu mülki sınırlar içinde, hizmet branşı, yer ve 
zamana bakmadan, bir suçla karşılaştığında suça el koymak, önlemek, sanık ve 
suç delillerini tespit, muhafaza ve yetkili zabıtaya teslim etmekle görevli ve yetkili 
kılan, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ek 4'üncü maddesi, 

hükümleri gereği, trafik polisi olsun olmasın bütün polislerin trafik 
ihlallerini önleme ve trafik suçlarını tespit ve takipte kanunla tanınan görev ve 
yetkileri duraksamadan yerine getirmeleri sağlanmalıdır. 18.000'i aşan sayılan ile 
trafikte görev yapan trafik polisinin yanında, tüm emniyet teşkilatı gücün de yer 
almalı, bu amaçla İçişleri Bakanlığı, Emniyet Teşkilatına bir genelge yayınlayarak, 
görevlilerin konu ile ilgili sorumluluklarını hatırlatmalı, trafik suç ve suçluları ile 
yapılacak mücadelenin, diğer suçlarla mücadelede gösterilen ciddiyet ve 
kararlılıkla yürütülmesi zorunluluğuna dikkat çekilmelidir. Bu konunun sıralı 
amirlerce denetlenmesi ve görevinin icabını yerine getirmeyenler hakkında yasal 
işlem yapılmasına özellikle vurgu yapılmalıdır. 

2- Trafik sistemimizin göze çarpan en belirgin vasıflarından biri, trafiğe 
katılanlarda, kurallara uymadıkları takdirde, polis tarafından mutlaka 
yakalanacaklan korkusunun yani "yakalanma riskinin" bulunmamasıdır. Bu 
durum, toplumda yasa dışı diğer davranışlann yeterince ve zamanında 
cezalandırılmadığı inancından kaynaklanmaktadır. Yani trafik suçlan ve ihlalleri 
ile mücadelede basan, diğer suç ve suçlularla mücadeledeki genel başarı 
oranında olabilecektir. Bireyler, haksız ve yasa dışı fiillerin izlenip, derhal 
karşılığını bulacağı bir ortamın varlığına dair ortak bir bilinç içinde olmalan 
halinde, trafikte yapacağı kural ihlalinin de aynı şekilde cezalandıracağına 
inanacak, kural hakimiyeti böylece sağlanabilecektir. 
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Diğer suç ve suçlulara yönelik olarak devletin izleyeceği politika, toplumun 
genel suç anlayışını şekillendirecek, trafiğe katılanların da, trafik suç ve ihlallerine 
yönelik genel eğilim ve değerlendirmelerini belirleyecektir. 

Toplumun genel suç kavramına yaklaşımının bir uzantısı olan trafik suç ve 
ihlallerini en aza indirmenin yolu, oldukça zorlu, genel suç anlayışına bağlı olması 
nedeniyle de son derece karmaşıMır. Bu nedenle, hak ve adalet duygularının 
yükseltilmesi sayesinde kendi hakkına razı, başkasına zarar vermeyen, 
başkasının hakkını gözeten bir birey projesi, trafik ortamının da güvenilir 
kılınmasının anahtarı olacaktır. 

3- Denetim kavramı toplumumuzda cezalandırma aracı olarak 
algılanmaktadır. Trafik denetimi de bu yanlış algılamanın bir parçası 
durumundadır. Trafik güvenliğini sağlamakla görevli trafik polisi, cezalandırıcı 
olarak görülmoMedir. Gelişmiş ülkelerde de trafik polisi cezalandırıcı niteliği ile 
öne çıkmakta, ancak kurallara saygılı sürücülüğü teşvik eden ödüllendirme 
özelliği de dikkati çekmektedir. 

Trafik denetim sistemimize, etkin bir denetimin unsuru olan "ödüllendirme" 
mekanizması da dahil edilmelidir. Yapılan denetimler sırasında hatası 
bulunmayan yol kullanıcılarına, Trafikten sorumlu kuruluşların organize edeceği, 
özel seMörün sponsorluğunda ve/veya Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonundan. 
faydalanmak suretiyle çeşitli mağazaların indirim kuponu, çeşitli çıkartmalar, 
logolar, broşürler dağıtılmalı, araçlarına, trafik kurallarına saygılı araç kullanmaları 
nedeniyle onurlandırıcı çıkartmalar yapıştın/malıdır. Polis, denetimleri yoluyla, 
trafikte "iyi sürücüyü" ortaya çıkarabilmeli, toplum da bunun farkında 
olabilmelidir. Belirlenecek uygun bir zaman aralığında (10 yıl gibi) kural ihlali 
yapmayan sürücülere fahri trafik müfettişliği görevi verilebilmelidir. Polisin, 
denetiminde kullandığı ödüllendirme enstrümanı, yazılı ve görsel basında genişçe 
yer bulabilmelidir. Vergi rekortmenleri için düzenlenen ödüllendirme yöntemleri 
örnek alınabilir. 

4- Her ülkede görülebileceği gibi, ülkemizde de kamu personeli içinde çıkar 
karşılığında görevini kötüye kullananlar bulunmaktadır. Trafik polisimiz içinden 
de bu kapsamda değerlendirilebilecek personel çıkabilmekte, zaman zaman 
basına yansıyan haberler ve soruşturmaya konu olmaları nedeniyle de olay, 
kamuoyunca hassasiyetle izlenmektedir. 

Bu durum, etkin bir çözüm yolu bulma ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Bazı 
ülkelerde polise cezayı tahsil etme yetkisi tanınmamakta, istisnai olarak da trafik 
polisine üzerinde para taşıyamayacağı şekilde elbise giydirilmeldedir (cepsiz 
elbise). 

Trafik para cezası tahsil yetkisi de bulunan trafik polisini, çıkar sağlamak 
yoluyla görevini kötüye kullandığına ilişkin iddialardan korumak ve polisin 
yıpranan imajını düzeltmek için, trafik denetimlerine halkın katılımının sağlanması 
bir çözüm olacaktır. Trafikle ilgili dernek, vakıf ve oda temsilcilerinden, valilik 
veya kaymakamlıklarca seçilmiş kişilerin katılacağı trafik denetimleri daha 
katılımcı bir yapıya bürünecek, olası olumsuz iddiaların önü alınabilecek, şeffaf 
bir yönetimin işleyip gelişmesine yardımcı olacaktır. 

5- Trafik denetiminde sorumlu birimler modern teknolojiden yeterince 
faydalanamamaktadırlar. Trafik polisinin daha etkin kontrol yapabilmesi ve trafik 
suçlan ile daha iyi mücadele edebilmesi için, trafik kontrollerinde kullanılan 
araçların (lazer radar, traffi-phat, kapalı devre televizyonlar, akıllı trafik sistemleri 
gibi) modern cihazlarla donatılması gerekir. 

Belediyeler ile Emniyet Müdürlüklerinin işbirliği yapması suretiyle, şehrin 
önemli merkez ve kavşaklarına yerleştirilecek kameralann link vasıtasıyla emniyet 
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müdürlüklerine görüntü aktarması halinde, trafik denetimlerinde hızlı ve verimli 
sonuç alınması sağlanacak, denetimin caydırıcılık niteliği ağırlık kazanacaMır. 

Ayrıca, bu sistem sayesinde polisin kavşaklarda "canlı trafik lambası" 
vazifesi görmesi şeklindeki çağdışı uygulamaya son verilecek, gerekirse ışıklara 
müdahale merkezden yapılabilecek, böylece şehirlerimizde "ışık hakimiyeti" 
sağlanabilecektir. 

Bu sistemin bir faydası da trafik polisinden tasarruf sağlamak olacaktır. 
1995 yılı uluslararası verilere göre, 35.200.000 araç sayısı olan İtalya'da, trafik 
polisi sayısı 11.653, polis başına düşen araç sayısı 3.020; İspanya'da bu sayılar 
sırasıyla 18.200.000, 7.823 ve 2.339 iken; Türkiye'de 6.228.016, 11.047 ve 564'dür. 
Yani Türkiye'de bir polise 564 araç düştüğü görülmektedir. Bu sayı 2000 sayılında 
500'ün de altına inmiş durumdadır. Diğer gelişmiş ülkelerin bizden 2-4 kat fazla 
araca sahip olmalarına rağmen çok daha az trafik polisine sahip olmaları, modern 
teknolojiyi denetim hizmetlerinde etkin ve yaygın olarak kullanmalarının bir 
sonucudur. 

Belirtilen nedenlerle, öncelikle nüfusu 1 milyonu geçen şehirlerimize, 
kazaları azaltıcı, çevre temizliğine destek verici ve şehiriçi trafiğin düzenlenmesi 
ve denetlenmesi görevini yapan personelde tasarruf sağlayıcı, anılan sistemi içine 
alan "Trafik Kontrol Merkezleri" kurulmalıdır. Buna paralel olarak, trafik veri 
tabanı kurularak, trafik ekip araçlarından sorgulama yapılması, denetimin 
caydırıcılığını arttıracaktır. Japonya'da başarıyla uygulanan "trafik kontrol 
merkezi" sistemi değerlendirmeye alınmalıdır. 

6- Adil bir denetimin trafik güvenliğine olan etkisi tartışılamaz. Trafik 
polisinin denetimler süresince kimi yol kullanıcılarına karşı farklı bir tutum için 
olması, kimi zaman ihlalleri görmezlikten gelmesi, yol kullanıcılarının polisle ilgili 
edinmiş olduğu olumlu kanaati zedelemekte ve bu durum polisin yansız olduğu 
imajını yıpratmaktadır. 

Trafik polisinin, tayin, sürülme, ceza gibi olumsuzluklarla karşılaşmamak 
için bazı önemli, etkin ve yetkin kişilerin trafik ihlallerini göz ardı ettiği inancı 
kamuoyunda yaygındır. Trafilrte tam bir kural hakimiyeti sağlanamamasında 
önemli bir faktör olan ve toplumun devletten tüm vatandaşlarına adil ve eşit 
davranması gerelrtiği inancını da baltalayan bu tablo yıllardır sürüp gitmektedir. 

Trafikte suç ve ceza uygulamasında ayrıcalıklı bir muamele görmeyi 
bekleme alışkanlığımız halen devam etmeMedir. 

Yıllar önce, gecenin geç bir vaktinde, kimsenin yolda olmadığı bir saatte 
kırmızı ışılda geçmesi nedeniyle toplumdan özür dileyerek bakanlık görevinden 
istifa eden çağdaş ülke insanının bu davranışını, trafikte, hukukta, hayatta, 
Batılı'nın kurala bağlılığının bir örneği olarak kabul etmek gerekmektedir. 

Devletin en üst katlarından yüksek sesle dile getirilecek "kanun önünde 
herkesin eşit olduğu" ilkesi, "kimsenin görev ve konumundan dolayı ayrı işleme 
tabi olmayacağına dair gösterilecek toplumsal duyarlılık, trafik ihlallerinin adil, 
yansız ve tam olarak cezalandırılması alanında da yansıma bulacaktır. 

7- 1999 yılında aşın hız ve bununla ilişkili kural ihlalleri sonucu 1.170 kişi 
hayatını kaybetmiştir. Bu sayı toplam kazalarda ölenlerin yaklaşık dörtte birine 
eşittir. En çok işlenen kural ihlallerinden olan aşırı hız, ölümcül sonuçlara yol 
açmaktadır. 

İçinde 10 kişi bulunan bir araç, bir başka engele veya araca saatte 40 km. 
hızla çarpması halinde, içindeki yolculardan ikisi ölmekte, çarpma hızı 60 km>saat 
olması durumunda dört kişi ölmekte, çarpma hızı 75 km/saat olduğunda 8 kişi 
ölmekte, hız 120 km/saat olduğunda ise herkes ölmektedir. Normal hava 
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şartlarında şehirlerarası düz yolda 90 km/saat hızla giden bir aracın, önüne aniden 
çıkan bir başka araca çarpma ihtimali sıfıra yakın bulunmakta, hız 110 km/saat'e 
eriştiğinde, çarpma hızı 75 km/saat ve çarpma kaçınılmaz bulunmaktadır. 

Sabit bir cisme; 50 km/saat hızla çarpıldığında araçta önden itibaren 50 cm, 
70 km/saat hızla çarpıldığında 100 cm, 90 km/saat hızla çarpıldığında ise 200 cm 
kadar hasar meydana gelmekte ve 70 km/h üzerinde hız halinde ölüm kaçınılmaz 
olmaktadır. 

Araçların 80 km/saat hızla kafa kafaya çarpışmaları halinde ölüm riski % 25 
civarında iken 100 km/saat hızda bu risk % 90'lara çıkmaktadır. Hızdaki çok küçük 
artışlar ölüm riskinde çok büyük artışlara neden olmaktadır. 

Yayalara çarpmalarda 40 km/saat hızda ölüm riski % 20 iken, 60 km/saat 
hızda % 90'a çıkmaktadır. 

Ayrıca, araçlarda 90 km/saat'in üzerindeki hızlarda yakıt sarfiyatı giderek 
artmakta, bunun sonucunda ekonomik kayıpların oluşmasının yanı sıra, çevreye 
de zararlı gazlar atılmaktadır. 

Uluslararası çalışmalarla ortaya konulan bu gerçeklerin, toplumumuza iyi 
anlatılamadığı bir gerçektir. 

Aşın hız İle ilgili bilgilendirme kampanyalarının çok önemli ve trafikte ölen 
ya da yaralananların sayısını azaltmada etkin oldukları bilinmektedir, özellikle ağır 
araç sürücüleri ve hızlı araç kullanma arzusu ile dolu genç sürücülere yönelik 
olarak gerçekleştirilecek bu tür kampanyaların yılın belirli aylarında tekrarlanması 
sağlanmalı, kampanya sonuçlan değerlendirilip, topluma duyurulmalıdır. 
"Araçlann teknik düzeyi yükseldi, yollar da iyi durumda, bu durumda 90 kmJs ile 
gidilir mi?" yaklaşımına asla prim verilmemelidir. 

8- Ülkemizde, alkollü araç kullanımı da oldukça yaygındır. 0,50 promilln 
altında alkolle araç kullanmaya İzin verilmektedir. 

Alkol alınabilen içkili eğlence ve dinlenme yerlerinde, işletmelere, tesislerin 
uygun yerlerine alkolmetre koymalan zorunluluğu getirilmeli, alkol alan kişi daha 
aracına binmeden kaç promil alkol alındığını öğrenebilmelidir. Limit üstü alkol 
alanlar, güvenli sürüş yeteneğini kaybettiğinden kendisini gideceği yere orada 
görevli bir kişi götürebilmelidir. Mevzuatta böyle bir düzenlemeye gidilmesi 
halinde, alkol denetiminde yaygınlık sağlanacak, trafik güvenliğine katkı 
sağlanmış olacaktır. 

9- Alkollü araç kullanmayı önleyen cihazlann araçlara taktırılması da 
önerilebilir. Araç sahibi, araca takılı alkolmetreye üfleyip, limit üstü alkol almadığı 
anlaşıldığında araç çalışabilmekte, aksi halde aracın çalışması mümkün 
olmamaktadır. Araca takılı alkol ölçme cihazına, alkol almamış birinin 
üfleyebileceği de dikkate alınarak, sistemle ilgili hazırlık çalışmalarına 
başlanılmalıdır. 

10- Hız limitini aşmayı alışkanlık haline getirenlerin, (örneğin hız limitini 3 
kez aşanların) araçlarına hız kesici taktırma zorunluluğu getirilmelidir. Bazı 
otobüslerin üretimi sırasında takılan hız kesicilerin, üretim aşamasında tüm ağır 
taşıtlara konulması zorunlu tutulmalıdır. 

11.- Özellikle şehiriçi yollarda, hassas bölgelerde, okul ve yaya geçitlerinin 
bulunduğu yerlerde, belirtilen hız limitini aşmayı imkansız kılacak ve aşırı hızlı 
gidenleri rahatsız edecek şekilde yolun pürüzlendirilmesi veya yol eksenine dik 3 
mm.'yi geçmeyecek şekilde yol malzemesine uygun malzeme ile belirli aralıklarla 
bandlar oluşturulmalıdır. 
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12- Trafik düzenleme ve denetleme hizmetleri kapsamında; hizmetin 
yaklaşık % 30'luk kısmını yanlış veya hatalı park yapmış araçlar kaldırma, kavşak 
düzenlemesi, eskortluk gibi görevler oluşturmaktadır. Trafik polisi ayrıca araçların 
ağırlık denetiminde de (tonaj) görev almaktadır. 

2918 sayılı Karayolları Kanunu ve Yönetmeliğl'nln, trafik polisine yüklediği 
ağır görev, başka ülkelerde yoktur. İsveç'te duran ve akan trafiği düzenlemek ve 
yönetmek görevi belediyelerindir. Aynı ülkede araçlann tescil işlemini yaparak 
belge ve plaka vermek, sürücü belgesi vermek, araçlarla ilgili İstatistiki bilgi 
toplamak görevi otoyollar idaresinindir. 

Ülkemizde, şehiriçi trafiğin altyapısından sorumlu belediyelere, trafik 
düzenleme ve denetleme yetkisi verilmesi yıllardır tartışılan konulardandır. 

ABD'nin Chicago Eyaletinde; araçlann tescil İşlemini yaparak belge ve 
plaka vermek, sürücü belgesi düzenlemek, araçlarla ilgili istatistiki bilgi toplamak 
Ulaştırma Bakanlığı'nın görevidir. 

İsrail'de araçların tescil işlemi belediyelerin, sürücü belgesi vermek ve taşıt 
ve sürücü sicillerini tutmak görevi Ulaştırma Bakanlığı'nındır. 

İrlanda Cumhuriyetinde aynı görevler belediyeler tarafından yerine 
getirilmektedir. 

Şehirde yaşayanlar İçin trafiğin altyapısı ile birlikte işleyişinden de aynı 
organın sorumlu olması, seçmen olarak hesap sormayı daha tutarlı hale 
getirecektir. Belediyelere bu yetki verildiği takdirde, trafiğin tek elden planlanıp 
işleyişi sağlanacak, bütüncül bir yaklaşım benimsenecek, politik hedef olarak 
seçmenin önüne trafik projesi sunulabilecek, seçmen de taahhüt edilen işin 
takipçisi olacaktır. Böylece, trafik, siyasi enstrüman olarak tartışmaların ana 
konularından biri haline gelebilecektir. 

Şehiriçi trafik düzenleme ve denetleme görevi, öncelikle Büyükşehlr 
Belediyelerine, bir hazırlık döneminden sonra devredilmeli, uygulamadan olumlu 
sonuç alınırsa diğer belediyelere de yaygınlaştırılmalıdır. Bu hizmetin 
yürütülmesi, belediyelere ek bir mali yük getirebilecektir. İlave bir kaynak 
sağlamak amacıyla, trafik para ceza gelirlerinin de belediye bütçelerine 
aktarılması bir çözüm olarak görülmektedir. 

Aynı şekilde araç tescil işlemi yapılarak belge ve plaka düzenlemesi 
görevinin Belediyelere bırakılması, aynı projenin başka bir boyutu olarak 
değerlendirilebilir. 

Katılımcı demokrasilerde oynadıkları temel rol gözönüne alındığında, yerel 
yönetimlerin belirtilen görevleri yürütmeleri anlamlı görünmektedir. Konunun tüm 
ayrıntıları, uygulanabilirliği ilgili tarafların katılacağı bir çalışma grubunun 
verilerine dayalı olarak gündeme alınmalıdır. 

13- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 7/i maddesi, araçlann ağırlık 
kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve aykın görülen hususlar hakkında suç 
veya ceza tutanağı düzenlemek görevini Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 
vermiştir. Kanunla Karayolları Genel Müdürlüğü'ne verilen bu görevin, Emniyet ve 
Jandarma Birimlerince de yapılabilmesine ilişkin açık bir düzenleme 
bulunmamaktadır. Her ne kadar trafik zabıtasının trafik denetleme ve düzenleme 
görev ve yetkisi içinde bu görevi de yürütebileceği düşünülse de, konunun özel 
bir düzenlemeye tabi tutulması suretiyle bu genel düzenlemeden ayrıldığı 
görülmektedir. İlgili bakanlıkların yaptığı protokol sonucunda Emniyet ve 
Jandarma trafik birimlerince yürütülen söz konusu görev ve yetkinin açıkça bu 
merciler tarafından yerine getirilmesine yönelik mevcut yasal düzenleme 
değiştirilmelidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 547) 



— 168 — 

14- Karayolları Trafik Mevzuatı sürücü sertifikasına istinaden sürücü 
belgesi verme görevini, Emniyet birimlerine bırakmıştır. Sürücü belgesi vermeye 
Fransa'da sürücünün ikamet ettiği ilin valisi, İngiltere'de Sürücülük Politikası 
Grubu ile Sürücü ve Araç Belgelendirme Kurumu, Hollanda'da Ulaştırma 
Bakanlığı ve Belediyeler, Portekiz'de Karayolu İdaresi, Almanya'da; polis 
yetkilidir. 

Ülkemizde, sürücü kurslarından alınan sürücü sertifikası sürücü belgesine 
dönüştürülmeden önce, Emniyet makamlarınca, sürücünün, Kanunda belirtilen 
suçlardan hüküm giyip giymedikleri araştırılmakta, sonuç olumlu ise sürücü 
belgesi verilerek işlem tamamlanmaktadır. 

Emniyet makamlarından, belge almasında kanuni bir sakınca olup 
olmadığını belgelemek kaydıyla, Milli Eğitim Bakanlığı il ve ilçe teşkilatlan, sürücü 
sertifikası düzenlemelerini takiben sürücü belgesi de verebilmeleri yetkisi ile 
donatılmalıdır. Bu sayede iş ve işlemlerin bir bütünlük içinde, daha hızlı bir 
şekilde yürütülmesi sağlanmış olacaktır. Sürücü bilgileri ile ilgili kayıtların 
gireceği bilgisayar veri tabanında, emniyet makamlarının da yararlanması 
suretiyle, kurumsal işbirliği temin edilecek, sonuçta bu görev aktarımı sayesinde 
emniyet birimleri mesâilerini trafiğin ana sorunlarına, trafiğin denetim ve 
düzenlemesine ayırabileceklerdir. 

15- Polisin yaptığı eskortluk hizmetleri, denetim görevinin aksamasına ve 
ara verilmesine neden olmaktadır. Eskortluk hizmetlerini düzenleyen Yönetmelik 
yeniden gözden geçirilerek eskort verilen makamlar sınırlandırılmalı, anılan 
yönetmelik hükmü titizlikle uygulanmalı, ancak bu uygulama nedeniyle Trafik 
ekibinin denetim görevi aksatılmamalıdır. 

16- Trafik ihlallerinin oluş sıklığına uygun olarak cezalandırılmadığı 
bilinmektedir. Tutulan istatistikler, en çok trafik cezalarının belge eksikliği ve park 
yasağına aykırılık nedeniyle olduğunu göstermektedir. Trafik kazalarının asıl 
unsurları olan yorgun, dalgın, uykusuz ve alkollü araç kullanma, aşırı hız, yakın 
takip, hatalı sollama gibi kural ihlallerinin yeterince üzerine gidilemediği ortaya 
çıkmaktadır. Trafik ekiplerinin sabit kontrol denetimini esas alarak cezalandırma 
yöntemini benimsemiş oldukları sonucuna varılmaktadır. 

Bu olumsuz durumu önlemek için, günlük denetim programlan 
hazırlanırken aşın hızlı, alkollü, uykusuz ve yorgun araç kullanma gibi sonuçlan 
ölümle biten trafik kazalarının temel sebepleri üzerinde yoğunlaşmak, seyir 
halinde kontrol etkin bir şekilde uygulanmalı, trafik ekiplerinin denetimleri çok sıkı 
bir şekilde denetlenmelidir. 

17- Mülki İdare Amirleri her gün il ve ilçelerde, İl ve İlçe Emniyet ve 
Jandarma üst düzey yetkililerin katıldığı "asayiş saati" adı altında toplantı 
yapmaktadırlar. Bu kapsamda il ve ilçe trafiğinin sorunlarının, trafik kazalannm 
nedenlerinin, alınması gereken önlemlerin neler olabileceğinin ortaya konacağı 
bir "trafik saati" uygulaması faydalı olacaktır. Trafik saatinin, asayiş saatinin 
içinde birana konu olarak ele alınabilmesi de olanaklıdır. 

Bu bağlamda Mülki İdare Amirlerinin, İl ve İlçe Emniyet yetkilileri, II ve ilçe 
jandarma Komutanlık görevlilerinin sorumluluk bölgelerinde güvenli trafik 
ortamının yaratılması, trafik kazalarının azaltılması, toplumda trafik bilincinin 
oluşturulması yönünde göstereceği çaba ve gayretler, atanma ve yükselmelerinde 
bir ölçüt olarak değerlendirilebilirleridir. 

Mülki İdare Amirlerinin, il ve ilçelerinde bulunan kaza kara noktalarının 
ıslahı konusunda özel sektör gücünü ve yerel katılımı kullanarak başarılı olmaları 
halinde, ilgili makamlarca ödüllendirilmeleri, trafikte iyileştirme sağlayan her ile 
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basın ve yayın organlarının genişçe yer vermeleri sağlanmalı, bu tür iyileştirme 
örneklerinin artması konusunda il ve ilçe yöneticileri motive edilmelidir. 

18' Yayaların karıştığı kazaların önlenmesi açısından, yaya geçitlerinde 
araçların mümkün olduğunca düşük hızlarla seyretmelerinin sağlanması hayati 
önem taşımaktadır. Bununla birlikte, yayaların işlemiş oldukları kırmızı ışık 
ihlallerine polis müdahale etmemekte, bu ihlaller yeterince cezalandınlamamakta, 
hoş karşılanmaktadır. 

Trafik polisinin, yayaların işleyecekleri kural ihlalleri, özellikle, kırmızı ışıkta 
geçme, üst geçiti kullanma gibi konular üzerinde hassasiyetle durmaları 
sağlanmalı, uygulamanın yayalarda davranış değişiklikleri oluşuncaya kadar 
sürdürülmesine özen gösterilmelidir. 

19- Sürücü belgesi alacaklarda aranılan şartlar arasında belirtilen "sürücü 
belgelerinin geri alınmamış olma şartı"nın gereği yerine getirilmeme/itedir. Geçici 
süreli veya sürekli şekilde geri alınan sürücü belge bilgileri Emniyet Genel 
Müdürlüğü Bilgisayar veri tabanına işlenemediğinden, denetimlerde, polus, 
sürücünün belgesinin geri alınmasına rağmen yeni bir sürücü belgesi alıp 
almadığını saptayamamaktadır. Trafikte bu şekilde pek çok sürücünün olduğu 
yolunda duyumlar bulunmaktadır. 

Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) 
arasında işbirliği yapılarak, Emniyet Genel Müdürlüğü trafik veri tabanı, sürücüler 
ve sürücü belgeleri ile ilgili tüm bilgileri kapsamak üzere daha fonksiyonel 
kılınmalı, emniyet bilgisayar sistemi, karayolları mevzuatı ile öngörülen sürücü ve 
araçla ilgili cezaların izlenebilmesini olanaklı hale getirmelidir. 

Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında 
da gerekli bilgisayar iletişimi sağlanmalıdır. Jandarma Genel Komutanlığı 
bilgisayarları üzerinden sürücü sicillerinin sorgulanmasına imkan sağlayacak 
şekilde yürütülen çalışmalar biran önce sonuçlandırılmalıdır. 

20- Karayolları Trafik Kanunu'nun 45'inci ve Yönetmellği'nin 90'ıncı 
maddelerinde belirtilen "sağlık durumlarında sürücülüğe engel bedensel bir 
değişikliğin görülmesi ve tespit edilmesi halinde sürücünün sağlık kuruluşlarına 
nasıl ve kimin tarafından gönderileceği" konusu ayrıntılı olarak düzenlenmemiştir. 
Konunun yeniden ele alınarak, bu yetkinin kullanılma biçimleri açıklığa 
kavuşturulmalıdır. Özellikle kırmızı ışıkta geçme, alkollü araç kullanma, hız limitini 
aşma durumlarında, sürücünün işitme ve görme bozukluğu açısından da güvenli 
sürüş yeteneğini yitirip yitirmediği, ilgili sağlık kuruluşlarından rapor istenmek 
suretiyle saptanabilmelldir. 

21' Aşırı hız, alkollü araç kullanma, uykusuz ve dalgın araç sürme ihlalleri 
ile mücadelenin bir boyutu da, trafik denetiminden sorumlu birimlere, sürücülerin 
trafiği tehlikeye sokan tavır ve davranışlarının nedenini anlama, olayı sorgulama, 
sürücüyü uyarma amacını gerçekleştirebilecek yetkinin tanınması olacaktır. Bazı 
ülkelerde, aşırı hız nedeniyle trafik aracında sürücülerin birkaç saat sorgulanıp, 
uyanlabildiği, yapılan trafik ihlalinin nedenini anlamaya dönük yöntemlerin 
bulunduğu bilinmektedir. Trafik birimlerinin böyle bir yetkiyle donatılması halinde, 
kural tanımaz sürücülerin bir müddet uygun bir yerde eğitim amacıyla tutulması 
suretiyle, hem sürücülerin kendine gelmesi sağlanacak, hem de "trafiğin 
sakinleşmesine" katkıda bulunulacaktır. 

22- Trafikte ihbar müessesi, çağdaş ülkelerdeki etkinlik ve yeterlilik 
düzeyinde işlememektedir. İnsanımızın ihbar kavramına olumsuz bir anlam 
yüklemesi ve/veya yapacağı ihbarın karşılığının yerine getirileceğine inanmaması 
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nedeniyle, trafik ihlallerinin denetiminde toplumsal kontrol mekanizması 
arzulanan ölçüde devreye girememektedir. 

Trafikten sorumlu birimlerin, bu yargıyı tersine çevirmek, trafiMen sorumlu 
yurttaş bilincini yaratmak, trafik olgusuna herkesin sahip çıkmasını sağlamak 
amacıyla; yapılan İhbarların sayısı, nasıl değerlendirildiği, ihbar yapılırken hangi 
bilgilerin verilmesi gerektiği, ihbar yapmanın bir ayıp değil, bir yurttaşlık görevi 
olduğunun bilinmesinin gerektiğini, her türlü medya olanağını kullanarak 
işlemeleri sağlanmalıdır. 

23- Trafik sistemimizin denetim boyutu tüm genişliğiyle bilimsel bir 
araştırmaya konu olmamıştır. 

Trafik denetiminin, mevcut durumu, değerlendirilmesi ve iyileştirme 
önerilerinin belirlenmesinde bütüncül yaklaşımı yakalamak mümkün 
olamamaktadır. 

Bu itibarla, konunun, uygulama ve teorik kısmında çalışan tüm taraflarının 
yer alacağı "Türk trafik denetleme sisteminin mevcut durumu, sorunları ve çözüm 
önerileri" içerikli bir projenin başlatılması sağlanmalı, bu suretle elde edilecek 
verilerle trafikte daha isabetli önlemler alınabileceği bilinmelidir. 

24- Maddi hasarlı trafik kazaları, gelişmiş ülkelerde sigorta kapsamında 
değerlendirilmektedir. Maddi hasarlı kaza yapan taraflar, bir anlaşma tutanağını 
sigorta şirketine sunmaları suretiyle ihtilaf giderilmeMe, zarara uğrayan taraf 
zarar bedelini tahsil etmektedir. Maddi hasarlı kazaların polisi ilgilendiren bir tarafı 
bulunmamaktadır. 

Mevzuatımızda yapılacak böyle bir düzenlemeyle, trafik birimleri asıl 
görevleri olan trafik denetimine daha çok zaman ayırabilecek, denetim 
programlan aksamayacak, görev konunun asıl sahibi olan sigorta şirketlerine 
devredilecektir. 

25- Alkollü araç kullanmayı alışkanlık haline getirenlerin (3 kez önerilebilir), 
zorunlu alkolle mücadele programına katılmasına dair mevzuatta düzenleme 
yapılmalıdır. 

26- Devlet yönetiminde görevli üst düzey yöneticilerin, Cumhurbaşkanı, 
Başbakan, Bakan, Vali ve Kaymakamlann uygun zamanlarda, örneğin ulusal ve 
dini bayramlar, trafik haftası ve günleri gibi çeşitli günlerde, "trafik kurallarına 
uymanın yaşamsal önemini vurgulayan" mesajlar vermeleri ve konunun önemine 
dikkatleri çekmeleri yararlı olacaktır. 

27- Bazı gelişmiş ülkelerde, trafik polisinin yanında, trafik düzenlemesi 
sırasında, belli eğitimden geçirilmiş ve halktan seçilmiş kişilerin oluşturduğu 
"trafik gözlemcileri"de yer almaktadır. 

Hatalı veya yanlış park ihlallerini önleyen ve buna benzer bazı trafik 
kurallarına uymayı temin eden "trafik gözlemcileri" müessesesinin hayata 
geçirilmesi faydalı olacaktır. 

Trafik denetimine halk boyutunu katmanın bir yolu olarak görülebilecek bu 
uygulamada görev alabilecekler; fahri trafik müfettişleri arasından, trafikle İlgili 
kurulmuş dernek, vakıf ve oda temsilcilerinden seçilebileceklerdir. Belli bir eğitim 
sonrasında, öncelikle trafiğin sakin olduğu şehiriçi nolctalannda bu kişilere görev 
verilmelidir. Bu kişiler belirli bir tecrübeden sonra trafiği yoğun olan noktalara 
kaydırılmalıdır. Böylece, şehiriçi trafiğinin her noktasında "trafik gözlemcileri" nin 
de varlığıyla uygar bir trafik düzeninin kurulup, işletilmesine toplumsal destek 
sağlanmış olacaktır. 
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28- Trafik kazalarına neden olan unsurlar arasında sürücü, yol ve çevre 
bulunduğu halde, denetimsizlikten kaynaklanan kusurlar kaza tespit 
tutanaklarında yer almadığından, istatistiklere yansıtılamamaktadır. 

Örneğin, birkaç gün denetim yapılmamış bir güzergahta, limit üstü alkol 
almış sürücülerin veya uykusuz ve yorgun araç kullananların sebebiyet verdiği 
trafik kazaları meydana gelmişse, "denetimsizlik" elbette bir kusur kabul 
edilmelidir. Zira, uluslararası çalışmalar denetimin trafik kazalarını önleme 
etkisinin % 12 olduğunu gösterdiğine göre, tersi bir yorumla "denetimsizliğin" de 
kazaların % 12 artmasına neden olduğu ortaya çıkmaktadır. 

"Denetimsizlikten kaynaklanan kusur" yeni bir öneri olarak denetim 
sistemimize girmelidir. "Devlet hata yapmaz" anlayışı, belirtilen öneriye ilk başta 
direnç gösterebilirse de, hukukta var olan "kusursuz sorumluluk" ve "hizmet 
kusuru" kavramlarının mahkeme kararlarına gerekçe oluşturmaları, yeterli 
güvenlik tedbiri alınmaması nedeniyle can ve mal kaybına uğranılması 
durumunda devleti tazminat ödemeye mahkum eden "objektif sorumluluk" ve 
"sosyal risklerin paylaşımı" ilkeleri ışığında, kamu için yeni bir sorumluluk 
sahasının yaratılması suretiylo, trafik denetlemesinden sorumlu olanların görev 
bilincinde önemli değişikliklere yol açması mümkün olabilecektir. 

29- Karayolları Trafik Mevzuatı, şehirlerarası karayollarında araç türleri 
itibariyle hız limitlerini belirlemiştir. Şehirlerarası yollarda otomobiller için saatte 
90 km. hız sının getirilmesi, yol standarUannın öneminin yadsınması şüphesini de 
taşımaktadır. Örneğin; Ankara-Sivrihlsar karayolunda hız sının 90 km. iken, virajlı 
ve dar yol özelliği taşıyan Akdağmadeni-Yıldızeli karayolunda da hız sınırının 90 
km olarak saptanması, belirli bir hıza güvenli bir şekilde ulaşmaya elverişli 
karayolu ile devlet karayolu olup da hız yapmaya olmayan yollar için de aynı hız 
limitinin getirilmesi, uygulanabilir bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla, şehirlerarası yollann durumu yeniden incelenmeli, 2918 sayılı 
Karayollan Trafik Kanunu'nun 50'inci maddesinde İçişleri Bakaniığı'na tanınan 
"yol standartlannı dikkate alarak hız sınırlarını otomobiller için 20 km/s arttınna" 
yetkisine ek olarak, standarttan düşük yollarda her türlü araç için hız sınırlannı 
azaltma yetkisi de tanınmalıdır. 

30- Denetim noktalannın uygun yerlerde seçilememesi, trafik denetiminin 
güvenli bir ortamda yapılamamasına neden olmaktadır. 

Şehirlerarası ve şehiriçi karayolunun projelendirilmesi sırasında; toplu 
taşıma araçlannın, taksilerin, okul araçlannın durup kalkabileceği cepler 
yapılmasına daha fazla özen gösterilmeli, trafik kontrollerinin de trafiği tehlikeye 
düşürmeden bu ceplerde yapılması sağlanmalıdır. 

31- Okul Servis Araçtan Hizmet Yönetmeliği'ne göre faaliyet gösteren okul 
servis aracı sayısı, İstanbul'da 10.000'i, Ankara'da 5.000'i bulmuştur. Trafikte 
korunmalan birinci derecede önemi haiz çocuklanmızın yolcu olarak bu araçlarda 
sabahın eriten saatlerinde başlayıp, akşam saatlerinde sone eren seyahatleri, 
trafiğin en yoğun olduğu zamana rastlamalrtadır. Çocuklarımızın çoğu uykulanna 
bu araçlarda devam etmekte, trafik keşmekeşinin çilesini çekmektedir. 
Taşındıktan araçlann niteliği, sürücüsünün kişiliği ve duyarlılığı, en değerli 
varlıklanmızın güvenli bir trafik ortamı içinde taşınmalarının ana unsuriannı 
oluşturmaktadır. 

Okul servis araçlannın kanştığı kazalar, trafik kazalarının en dramatik ve 
acıklı yüzünü temsil etmektedir. Trafiğe, hayatı yeni algılamaya başlayan, sevgi ve 
umut dolu çocuklarımızı kurban vermek, dayanılması en zor felaket olsa gerektir. 

Zaman zaman alkollü olarak okul servis aracı kullanan sürücülere tanık 
olunmaktadır. Denetimler sırasında bazıları tespit edilip işlem yapılmakta, canlar 
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kurtarılmakta, bazen de taşıdığı değerlerin farkında olmayan, şefkat ve merhamet 
duygusundan mahrum "trafik zorbalan"nm kaderini çocuklarımız da paylaşmak 
zorunda kalmaktadırlar. 

İlgili okul servis araç odalarının İç denetimleri yanında, trafik polisinin konu 
ile ilgili özel gayretini içeren etkin denetimleri, okul servis araçları sürücülerinin, 
çocuklarımızı daha özenli taşımalarına katkı yapacaktır. 

Bu itibarla, Trafik birimlerinin okul idaresi ve öğrenci velileri ile işbirliği 
yaparak, anılan araçtan denetlemeleri sırasında; araçlarda rehber öğretmen olup 
olmadığı, öğrencilerin kolayca yetişebileceği cam ve çerçevelerinin sabit bulunup 
bulunmadığı, sağlık çantası ve trafik setinin olup olmadığı, aracın iniş ve biniş 
kapısının hava ile kumanda edilip edilmediği ve özellikle de araçların 3, 6 aylık ve 
yıllık bakım ve onarımları ile fenni muayenelerini yaptınp yaptırmadıktan, aracın 
15 yaşından büyük olmaması, yangın tüpü bulundurması zorunluluğuna uyup 
uymadıklarına ilişkin konulara dikkat etmeleri sağlanmalıdır. Okul servis 
araçlarının, zorunlu olarak izlemeleri gereken güzargahlar üzerinde görev yapacak 
"özel bir denetim ekibi"nin oluşturulması gereği üzerinde durulmalıdır. 

32. Otobüs terminallerinden hareket eden otobüs şoförlerinin kontrolü, 
belge denetimi ile birlikte, alkol ve takoğraf ağırlıklı olarak gerçekleştirilmededir. 
Polis tarafından gerçekleştirilen bu denetimin yanısıra, otobüs terminallerinde 
kurulacak sağlık merkezlerinde istihdam edilecek, doktor özellikle göz doktoru, 
psikolog ve ilgili diğer görevlilerin de bulunduğu bir ekip tarafından en az her üç 
ayda bir genel kontrol yapılması halinde daha baştan muhtemel kazaların önüne 
geçme imkanı bulunabilecektir. Otobüs terminalleri dışında, özel terminallerden 
kalkan otobüs sürücülerinin hareket öncesi denetimleri yapılamamaktadır. 
Belirtilen eksiklik giderilmelidir. 

33- Halk otobüsleri, minibüs ve taksiciler, daha fazla yolcu alma ve daha 
fazla para kazanma hırsıyla, genellikle, trafikte güvenli sürüş olanağını ortadan 
kaldırmaktadırlar. Mevcut trafik düzenimizin karmaşık boyutlara ulaşmasında 
bunların payı azımsanamaz. Şehiriçi trafikte, her noktada durup yolcu almaları 
veya indirmeleri, bir anda direksiyon kırıp diğer sürücülerin Önüne geçmeleri, 
sabırsız ve tahammülsüz sürüş psikolojileri nedeniyle, şehiriçi trafik 
denetlemelerinde bu sürücü grubuna ağırlık verilmelidir. 

34- Resmi araç ve sürücüleri de içler acısı durumdadır. Ekonomik ömrünü 
doldurmuş, güvenli yolcu taşıma özelliklerini kaybetmiş kamu araçları, trafik için 
ayn bir tehlike oluştururken, resmi araç sürücülerinin trafikte imtiyazlı sürücü 
davranışları, ülkemizde trafik kural-kaide hakimiyeti sağfanamamasına zemin 
oluşturmaktadır. 

Resmi araç sürücüsünün mensubu olduğu kurum, sürücüsünü uygar bir 
trafiğin kurulması konusunda öncülük yapacak nitelikte eğitip, geliştirememelrte, 
trafiğe aykırı davranışları yeterince izleyip, etkin önlem alamamaktadır. Trafik 
polisimizin kamu araçlannı denetlemeye yaklaşımı, devlet denetlenemez temeline 
oturmaktadır. Resmi araçların denetlenmesine, özel araçların denetimi mantığı ile 
yaklaşılmamaktadır. 

Kamunun, trafikte iflah olmaz bir tutkusu da, geçiş hakkı üstünlüğünü 
usulsüz kullanma ve sadece bu hakka sahip olan araçların kullanabileceği mavi, 
kırmızı renkli lambaları araçlarının önüne takması ve açık bulundurmasıdır. 
Ayrıca, emniyet kemerinin kullanılma oranının resmi araçlarda çok düşük olması, 
resmi araç sürücüsü ve içinde oturanların, trafik kazaları sırasında farklı bir 
muamele ile karşılanacakları psikozundan kaynaklansa gerektir. 

Trafik denetiminde görevli personelin, resmi araçların denetimine gerekli 
ciddiyet ve önemi göstermemelerinin önündeki psikolojik engel aşılmalı, resmi 
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araçların da trafikte denetlenebileceği ve yaptırım uygulanabileceği bir ortam 
yaratılmalıdır. 

35- Kasım 2000'de hizmete alınması planlanan 3. Türksat Uydusundan bir 
kanalın ücretsiz olarak trafik denetimleri için tahsis edilebileceğine ilişkin 
Ulaştırma Bakanlığı'nın olumlu yaklaşımı bulunmaktadır. 

Uzaydan trafiğin denetlenmesine olanak tanıyacak olan bu son derece 
önemli aygıttan yararlanma açısından bir an önce ilgililerle temasa geçilmeli, 
sistemin nasıl işleyebileceği konusunda çalışmalara başlanılmalıdır. 

36- Karayolları Trafik Kanunu'nun 73'üncü maddesi, "Seyir halinde 
sürücülerin cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanmalarını" 
yasaklamaktadır. Ancak, sürücülerin seyir halinde iken çok sık olarak cep 
telefonu ile konuştuklarına tanık olunmaktadır. Araç kullanımı sırasında cep 
telefonu ile konuşma, trafik kaza riskini sürücü açısında son derece arttırdığı gibi, 
bazı araçların teknik donanımını etkilemesi dolayısıyla da tehlikeli bulunmaktadır. 
Raporun yazıldığı günlerde, bir otobüste seyahat eden yolculardan birinin cep 
telefonu ile konuşma yapması, otobüsün fren sisteminde arızaya ve dolayısıyla 
kazaya yol açmış, otobüste bulunanlardan 43 kişi yaşamını yitirmiştir. Bu kaza, 
konunun önemini vurgulamak açısından dikkat çekici olmalıdır. 

Belirtilen nedenlerle, denetimler sırasında konu üzerinde önemle durulması 
gereği ilgili personele bildirilmeli, sürücülerin dikkatini bu yöne çekecek 
bilgilendirme faaliyetine ağırlık verilmeli, fahri trafik müfettişlerinin de bu konuda 
duyarlı olmaları sağlanmalıdır. 

37- Trafik polisleri, görevleri gereği trafik suçlarına el koymaları yanında, 
ilgili polislerin bulunmaması halinde diğer suçlara da müdahale etmektedirler. 
Bazı trafik polislerinin kelepçeleri bulunmaması nedeniyle, adi veya asayişe 
müessir suç işleyenleri yakaladığında, zanlıları kontrol altında tutmada zaman 
zaman zorlandığına tanık olunmaktadır. Bazen de el telsizi kullanmaları nedeniyle, 
iki elini tam kullanamadığı için olayları bastırmakta etkili olamamaktadır. Aynı 
olumsuz durum, trafiği düzenlerken de ortaya çıkmaktadır. Belirtilen olumsuzluğu 
önlemek için bütün trafik polislerine kelepçe dağıtılması sağlanmalı, el telsizleri 
yerine yaka telsizlerinin alınması planlanmalıdır. 

38- Trafik Polislerinin denetleme görevleri sırasında, fosforlu, uzaktan 
görülmeyi sağlayan, trafik polisi olduklarını gösterir bir yelek giymeleri konusuna 
yeterli öneminin verilmediği gözlenmektedir. 

Avrupa Birliği ülkelerinde tek tip ve standart hale getirilen trafik polisi 
kontrol yeleklerinden, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün de temin ettiği öğrenilmiştir. 
Söz konusu yeleklerin trafikte görevli tüm personele dağıtılarak denetimleri 
sırasında mutlak surette giymeleri sağlanmalıdır. Anılan yelekler, özellikle gece 
kontrollerinde görevlinin daha iyi görünüp, fark edilmesini kolaylaştırmak, hem 
denetleyenin hem de denetlenenin can ve mal güvenliği korumak ve ülkemizde 
bulunan yabancı uyruklu şahısların yolda trafik kontrolü olduğunu bilebilmelerini 
olanaklı kılmak açılarından yararlı olacaktır. 

b. Trafikte Suç ve Ceza Sistemi 
(1) Suçlar ve Cezalar 

1. Alkol: 
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48'inci maddesi ve Karayolları Trafik 

Yönetmeliği'nin 97'inci maddesi, alkol almaları nedeniyle güvenli sürme yeteneklerini 
kaybetmiş kişilerin karayolunda araç sürmelerini suç saymaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 547) 



— 174 — 

Alkollü içki almış olarak lamdaki alkol miktarına göre araç kullanma yasağı 
şöyledir: 

-Taksi veya dolmuş, otomobil, minibüs, otobüs, kamyon, çekici gibi araçlarla kamu hizmeti, yük 
ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüler ile resmi araç sürücüleri alkollü içki kullanmış olarak bu 
araçları süremezler. 
-Alkollü içki almış olarak araç kullandığı tespit edilen diğer araç sürücülerinden, kanlarındaki 
alkol miktarı 0.50 promilin üstünde olanlar araç kullanamazlar. 

Alkollü içki almış sürücülerin ve kanlarındaki alkol miktarının tespiti esasları: 
-Alkollü olarak araç kullanıldığından şüphe edilen ve yalnızca hasarla sonuçlanan trafik 
kazalarında, sürücülerin alkol durumları kaza tespit tutanağım tanzim eden görevlilerce olay 
yerinde teknik cihazlarla tespit edilerek, kaza tespit tutanağına yazılır. Bu halde hasarlı kazaya 
karışanların alkol durumlarının tespiti için ayrıca adli tabibe veya resmi sağlık kuruluşlarına sevk 
yapılmaz. 

Cihazla yapılan tespit sonunda, limit üstü alkollü içld aldığı tespit edilen 
sürücülerin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanuuu'nun 48'inci maddesine göre : 

1. Defada: 
• 34.800.000 TL. para cezası, 
• 3 ay sürücü belgesinin geri alınması, 
• 15 ceza puanı, 
2. Defada: 
• 34.800.000 TL para cezası, 
• 1 yıl süreyle sürücü belgelerinin elinden alınması 
o 15 ceza puanı 
3. Defada ise: 
• 1 aydan 2 aya kadar hafif hapis cezası ile hafif para cezası, 
• 15 ceza puanı 
• Sürücü belgelerinin 5 yıl süreyle geri alınması cezalan uygulanır. 
Bu süre sonunda yapılacak psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzman muayenesi 

neticesinde, belgesinin iadesinde salanca bulunmayanlara sürücü belgesi iade edilir. Muayene 
sonunda sürücü belgesinin iade edilmesinde sakınca bulunanlara ise sürücü belgesi verilmez. 

Alkollü olarak ölümlü ya da yaralamalı trafik kazasına neden olunması halinde ağır 
kusurun varlığı kabul edilir. 
-Cihazla yapılan tespite sürücünün itiraz etmesi halinde, kanındaki alkol miktarının belirlenmesi 
için, bu konuda eğitilmiş ve kan almaya yetkili kılınmış personel tarafından kam alınarak, tahlil 
için polis kriminal laboratuarına gönderilir. 
-Polis Kriminal Laboratuvarında tahlilin mümkün olmaması halinde, sürücü kanındaki alkol 
miktarmm tespiti için adli tıp merkezlerine ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı tahlil yapabilecek teknik 
ve tıbbi imkanlara salip olan en yakın sağlık kuruluşlarına gönderilir. 
-Kandaki alkol miktarının teknik cihazlarla ve kan alınarak labarotuvarda tespit imkanlarının 
bulunmadığı hallerde, alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüler en yalan resmi sağlık 
kuruluşuna sevk edilerek, bu kurum hekimi tarafından rutin alkol muayenesinden geçirilirler. 
-Uyuşturucu, uyutucu veya keyif verici gibi, doğal veya sentetik psikotrop madde almış olarak 
araç kullandığı tespit edilenler, almış oldukları maddelerin cins, miktar ve etki derecelerine 
bakılmaksızın araç kullanmaktan men edilirler ve haklarında Trafik Kanunu'nun 48'inci 
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maddesine göre 104.200.000 TL. para cezası ve 6 ay hafif hapis cezası ile cezalandırılıp, sürücü 
belgeleri süresiz geri alınır. 

Alkol seviyesi, nefes havasındaki alkolü analiz eden alkolmetre cihazı ile ölçülmektedir. 

2. Hız: 

Karayolları Trafik Kanumı'nun 50, 51 ve 52'inci maddeleri ile Karayolları Trafik 
Yönetmeliği'nin 100 ve 101'inci maddeleri hız ile ilgilidir. 

Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğinde yazılı kayıt ve şartlar dışında ve aksine bir 
işaret bulunmadıkça, yerleşim yeri dışındaki devlet ve il yollarında 90 km/s, otoyollarda 120 
km/s hızı geçmemek kayıt ve şartları ile, römoksuz taşıt cinsleri için şehiriçi ve şehirlerarası hız 
sınırları aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 47 ; Araçların Hız Sınırları 

Araç Cinsleri 

Otomobillerde 

Minibüs, kamyon ve kamyonet 

Arazi taşıtlarında ve motosikletlerde 

Tehlikeli madde taşıyan araçlar ve özel yük 
taşıma belgesi veya özel izin belgesi ile 
karayoluna çıkan araçlarda (Belgelerinde 
aksine bir hüküm yoksa) 

Motorlu ve motorsuz bisikletlerde 

Lastik tekerlikli traktörler, arızalı bir aracı 
çeken araçlar ve iş makinalannda 

Yerleşim Yeri 
İçinde 

50 
50 
50 

30 

30 

20 

Yerleşim Yeri 
Dışında 

90 
80 
80 

50 

50 

20 

Otoyolda 

120 
100 
90 

60 

. 

-
özel Durumlar: 

-Zorunlu haller dışmda şehirlerarası karayolunu kullanan motorlu araçlarda, araç cinsi 
gözetilmeksizin asgari hız sınır 15 km/s'tir. 

-Tehlikeli madde taşımaya mahsus olup, boş olarak trafiğe çıkan araçlar yukarıda belirtilen kendi 
sınıfına giren araçlara ait hızla sürebilirler. 
-Römorklu veya yan römorklu araçlarda en çok hız sınırı, aynı cins römorksuz araçlara ait en 
çok hız sınırından saatte 10 km. daha düşüktür. 
-Servis freni bozuk araçları çeken araçlar saatte 15 km'nin üstünde bir hızla sürülemez. 
-İçişleri Bakanlığı, Bayındurlık ve Iskan Bakanlığının uygun görüşünü alarak, otoyollarda 
otomobiller için hız sınırını 20 km/s arttırmaya yetkilidir. 

-Araç sürülürken yapılan hız, radar ve benzeri teknik cihazlarla ölçülebileceği gibi, kronometre 
veya değişik usullerle de ölçülerek tespit edilebilir. 
-Hız sınırlarını % 10'dan % 50'ye kadar aşmak (% 50 dahil) 17.000.000 TL para cezası ile 5 
ceza puanı tatbik edilmesini gerektirir. 

-Hız sınırlarını %50'den fazla aşmak, 34.800.000 TL para cezası ile 15 ceza puanının tatbikini 
gerektirir. 

Ayrıca hız kuralım 1 yıl içinde 5 defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri 1 yıl 
süreyle geri almır. Sürücü belgesi geri alınanların süresi sonunda psikoteknik değerlendirme ve 
psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda, sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı 
anlaşılanların belgeleri iade edilir. 

3. Emniyet Kemeri ve Koruma Sistemleri: 
Karayolu Trafik Kanunu'nun 78'inci maddesinde "belirli sürücülerin ve yolcuların, 

araçların sürülmesi sırasında koruyucu tertibat kullanmaları zorunludur" denilmektedir. 
Ayrıca Karayolları Trafik Yöneüneliği'nin 150'inci maddesinde, sürücüler ve yolcular 

için koruyucu ve tertibatların nicelik ve nitelikleri belirtilmiştir: 

-Üç tekerlekli yük motosikletleri hariç, motorlu bisiklet ve motosikletlerde, sürücülerin koruma 
başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı, 
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-Otomobil ve tescil bakımından otomobil gibi işlem gören arazi taşıtlarında, sürücü ile ön ve 
arka koltuklarda, minibüslerde ise sürücü ile yanında oturan yolcular için (halihazırda trafikte 
kullanılan ve emniyet kemeri kullanma zorunluluğu bulunan araçlann arka koltuklan hariç) 
emniyet kemeri bulundurulması ve kullanılması mecburidir. 

Yönetmelik hükümlerine göre, 1995 yılı itibariyle ülkemizde imalatı yapılan veya yurt 
dışından ithaline izin verilen araçlann arka koltuklarında emniyet kemeri bulundurulması ve 
kullanılması mecburidir. 

Ayrıca otomobil, otomobil gibi işlem gören arazi taşıtı ve minibüs gibi taşıtlarda sürücü 
yanındaki ön koltukta 10 yaşından küçük çocukların taşınması yasaktır. 

Otomobil ve minibüs cinsi taşıtlarda emniyet kemeri, bulundurmanla ve kullanmama 
8.500.000 TL para cezası ve 5 ceza puanı ile cezdandınlmaktadır. 

4.Takoğraf: 
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 31'inci ve Yönetmeliğin 99'uncu maddeleri, 

takoğraf bulunduracak ve kullanacak araçlan, istisnalan ve müeyyidelerini düzenlemiştir. Buna 
göre; 
-özelliklerine ve cinslerine göre, yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçlerin, 
-Kamyon, çekici ve otobüslerde aynca takoğraf, taksi otomobillerinde ise taksimetre, 
bulundurulması ve kullanılır durumda olması zorunludur. Ancak, 2918 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önceki yıllarda üretilen araçlarla, resmi taşıt olarak tescil edilmiş ve edilecek 
olanlar ile şehiriçi ve belediye mücavir alam içerisinde yolcu ve yük nakliyatı yapanlarda 
takoğraf bulundurma ve kullanma zorunluluğu aranmaz. Takoğraf cihazlan, mekanik veya 
elektronik olabileceği gibi elektro mekanik de olabilir. 

Birinci fıkranın (a) bendinde sayılan gereçleri bulundurmayan, kullanmayan veya 
kullanılabilir durumda bulundurmayan sürücüler 8.500.000 TL, (b) bendine göre araçlannda 
taksimetre, takoğraf bulundurmayan, kullanmayan ve kullanılabilir durumda bulundurmayan 
sürücüler 34.800.000 TL para cezası ile cezalandınlırlar. Sürücü aynı zamanda araç sahibi 
değilse, aynca, tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir. Aynı bentte 
belirtilen cihazlan bozuk imal edenler veya bozulmasına vasıta olanlar ile bu durumdaki 
cihazlan kullanan araç sürücüleri ve işletenleri üç aydın altı aya kadar hafif hapis cezası ve 
526.700.000 TL hafif para cezası ile cezalandınlırlar. Aynca (b) bendi hükmüne uygun dununda 
bulunmayan araçlar, trafik zabıtasınca, eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men edilir. 

S.Trafik Suçları Rapor Etme: 
Trafik zabıtası, trafik düzeni ve güvenliği açısından karşılaştıklan ve tespit ettikleri 

suçlara el koyarak; trafik suçu işleyenler hakkmda suç veya ceza tutanağı düzenlemek ve 
düzenlenen tutanaklardan, mahkemelik suçlara ait olanların ilgili mahkemeye, para cezası tahsil 
ve takibini gerektirenlerin de ilgili kuruluşa iletilmesini sağlarlar. 

Tutanaklar; mahkemelik olanlar için suç, para cezalan için ceza tutanağı olmak üzere iki 
şekilde olur.Trafik zabıtası, tespit edilmiş para cezalan için olay yerinde tahsil yapabilir. 

Trafik zabıtası, karşılaştığı trafik suçunun niteliğine göre (hafif suçlar için), yolu 
kullananlan eğitici ve öğretici uyanlarda bulunur. Yapılan bu uyanlar ile, yolu kullananlarda 
istenilen tutum ve davranış değişikliği gözlenmezse, suçlann karşılığı olan ceza-i müeyyideler 
uygulanır. 

Sürücücülerin trafik kurallanna uyup uymadığını denetlemekle sorumlu olan yetkililere 
yardımcı olmak üzere, Karayolu Trafik Kurulu'nca önerilen ve Karayolu Trafik Güvenliği Üst 
Kurulu'nca uygun görülen kişilere valilerce "Fahri Trafik Müfettişliği" görevi verilmektedir. 

Fahri Trafik Müfettişleri, 2918 sayılı Karayollan Trafik Kanunu'nun suç saydığı fiilleri 
işleyenler hakkmda işlem yapılması amacıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce kendilerine 
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verilen tutanağı düzenlemek ve bunları aracın tescilli olduğu trafik kuruluşuna gönderilmek 
üzere en geç bir hafta içerisinde herhangi bir trafik kuruluşuna teslim etmek zorundadırlar. 

6. Trafik Suçlarına El Koyma: 
Karayolları Trafik Kanununda yazılı trafik suçlan işleyenler hakkında; 
-Emniyet Genel MüdürlüğÜ'nün; trafik zabıtası personeli ve Karayollan Trafik 

Yönetmeliği'nin 7'inci maddesindeki esaslara uygun olarak diğer birimlerdeki Emniyet 
hizmetleri sımfı personeli ile, 

Jandarma Genel Komutanlığının; bu Yönetmeliğin 8'inci maddesi esaslarına göre yetkili 
kıldığı personel tarafından, Karayollan Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerine aylan hareket 
edenler hakkında; suç ve ceza tutanağı düzenlenir. 

Tutanakların düzenlenmesine ve yapılacak diğer işlemlere ait uygulamalar "Trafik Para 
Cezalanmn Tahsilinde Ve Takibinde Uygulanacak Esas Ve Usuller île Kullanılacak Belgeler 
Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre yapılır. 

Sürücülerin işlediği trafik suçu için, işlenmiş olan suçun özelliğine göre, yalnız idari veya 
adli işlem yapıldığı gibi, hem idari hem de adli işlem aynı anda yapılabilmektedir. 

örneğin, Karayolu Trafik Kanunu'nun 36'ıncı maddesine göre, sürücü belgesiz araç 
sürenler ve sürülmesine izin verenler, trafik zabıtası tarafından para cezası ile cezalandınldığı 
edildiği gibi, bunlara mahkeme tarafından da hafif hapis cezası da verilebilmektedir. 

7. Trafik Zabıtası Tarafından Suçların Yerinde Değerlendirilmesi: 
Trafik suçlarina, ağırlığına göre verilecek ceza miktan ve bu cezayı uygulayacak kuruluş 

Karayollan Trafik Kanunu'nda belirtilmiştir. Bu çerçevede, trafik zabıtası tarafından olay 
yerinde trafik ceza tutanağına göre para tahsili yapılmaktadır. Tahsilat derhal yapılamadığı 
takdirde, düzenlenen ceza tutanağının bir örneğin ilgiliye verilmekte ve tebliğ edildiği tarihten 
itibaren 10 gün içinde ödenmesi gerekmektedir. 

10 gün içinde ödenmeyen para cezalan 2 katma çıkmakta ve ödeme süresi 10 gün daha 
uzamakta, bu süre içinde de ödenmeyen para cezalan 3 katma çıkmaktadır. 

Uzama süresi içerisinde de ödenmeyen para cezalan, 6183 sayılı kanun hükümlerine göre 
3 kat olarak takip ve tahsil edilmektedir. 

Trafik zabıtası, 
-Trafiği tehlikeye düşürecek, engel olacak şekilde veya yasaklanmış yerlerde park eden araçlara, 
-Trafik kural ve yasaklarını aykın davranışları belirlenmiş bulunan, sürücüsü tespit edilemeyen 
araçlara, 
-2918 sayılı Karayollan Trafik Kanunu 26/1- 2, 31/b, 36/son ve 49'uncu maddeleri hü:kürnlerine 
uymayan araçları kullanan sürücülere, aynı zamanda araç sahibi tescil plakasına göre tutanak 
düzenler. 

Trafik zabıtasının, karşılaştığı trafik suçunun niteliğine göre olay yerine yapabileceği 
müdahaleler ve işlemler, Karayollan Trafik Kanunu'nda ve buna bağlı olarak çıkartılan 
Yönetmelikte aynnulı olarak belirtilmiştir. 

8. İdari Cezalar: 
Karayollan Trafik Kanunu'nda yazılı trafik suçlarını işleyenler hakkında, suçun niteliğine 

göre ceza miktan ve uygulayacak kuruluş belirtilmiştir. İdare tarafından verilecek cezalar ise, 
işlenen trafik suçunun agurlığma göre, sürücü belgelerinin geçici olarak geri alınması, para 
cezası, ceza puam ve işyerini geçici faaliyetten men, aracı trafikten men cezası olarak 
uygulanmaktadır. 
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Uluslararası ikili veya çok taraflı anlaşmalar uyarınca, diplomatik muafiyeti olan yabancı 
kişiler hakkında suç veya ceza tutanağı düzenlenmesini gerektiren durumlar ile çeşitli 
ülkelerdeki değişik uygulamalar dikkate alınarak, trafik görevlilerince yapılacak işlemlerin 
yürütülmesi ve uygulanması esasları İçişleri Bakanlığınca valiliklere bildirilir. 

9. Adli Cezalar: 
Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde gösterilen; Hafif para cezasını, hafif 

para cezası ile birlikte hafif hapis cezasını, belgelerin geri alınması ve iptali cezasını, 
işyerlerinin kapatılması cezasını gerektiren trafik suçlarına ilişkin davalara, aynı Kanunun 
112'inci maddesindeki hükümler çerçevesinde trafik mahkemelerinde, bunların bulunmadığı 
yerlerde sulh ceza mahkemelerinde bakılır. 

Türk Ceza Kanunu'nun 455'inci maddesi ölümlü, 459'uncu maddesi ise yaralamalı trafik 
kazalarına uygulanacak ceza miktarlarım belirlemektedir. 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ek 3'üncü maddesine göre; Trafik para 
cezaları, bu konuda yazılı filler için, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda 
uygulanan mutlak ceza tutarları, o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan 
olunan yeniden değerleme oranında arttırılır. 

İnsan davranışları üzerinde etki yapan temel unsurlar arasında, talimat, eğitim, örnekler, 
ödüllendirmenin yanında "cezalandırma" da yer almaktadır. 

Bir çok ülkede karayolu kanunları, genel ceza kanunlarından daha farklı bir cezalandırma 
sistemini öngörmektedir. Trafik cezalarının değerlendirilmesi diğer cezalarla bir olmamaktadır. 
Zira, işlenen trafik suçunun meydana getirebileceği sonuçlar herkes tarafından öngörülmesine 
rağmen, kimse bu kötü sonuçlan istememektedir. 

İzin verilen sınırın biraz üzerinde bir hızla araç süren kişinin davranışında kriminal bir 
niyet bulmak oldukça güçtür. Genelde sürücü hız sınırını aştığının farkında bile değildir. Kasıtlı 
olarak Kanunun ihlal edilmesi, trafikte istisnai durumlardandır. 

Bir çok trafik davasmda sürücünün kazayı engelleyip engelleyemeyeceği konusunda 
kesin bir sonuca varılamamakta, mahkemenin karan çoğu zaman konunun uzmanının, sürücünün 
suç işlemekte kastı olup olmadığı konusunda hazırladığı bilirkişi raporuna bağlı bulunmaktadır. 

Sürücüler trafik kurallarına, önem taşıdıktan için uyarlar. Fakat onlara göre, kuralların 
tamamına uyulması her zaman şart değildir. Bazı kurallar önemle üzerinde durulması gereken 
ciddiyete sahip iken bazdan ise onlar için birkaç sıradan sınırlamadan başka bir şey değildir. Bir 
çok sürücü trafik durumu uygun olduğunda, hız limitinin üzerine çıkma yetkisini kendinde 
bulmaktadır. Yol üzerindeki hız limitini gösteren işaret levhalarına ise nadiren uyulmakta, 
sürücüler, yüksek hız ile hareket edildiğinde trafik işaretlerinde belirtilen durumdan daha güvenli 
bir trafik durumuna sahip olunacağını düşünmektedir. 

Böylece sürücü, mevcut kurallara uymamakta, hangi davranışın tehlikeli hangisinin 
tehlikesiz olduğu konusunda aklında oluşturduğu muhakeme karar vermekte, sonuçta kazalara 
meydan okumaktadır. 

Ülkemizde bir sürücü ceza aldığında toplum tarafından trafik kullannı ihlal eden bir kişi 
olarak değil, sadece yol üzerinde kötü şansa sahip, talihsizliğe uğramış biri olarak 
değerlendirilmektedir. Hiç kimse onu kazaya yol açan bir suçlu olarak görmemektedir. 

Görüldüğü gibi, trafik kuralı ihlali diğer suçlardan farklılık göstermektedir, örneğin bir 
cinayet veya dolandıncılık suçundaki toplum düşüncesi, yapılan davramşın hatalı olduğu 
yönündeyken, trafik konusunda böyle bir düşünceye sahip olmayıp, olay şanssızlık olarak 
değerlendirilmektedir. 

Suç ve ceza siyaseti bakımından en önemli nokta, değişen değerleri fazla vakit 
geçirmeden ceza kanunlanna yansıtabilmektir. Adalet duygusunun en çabuk zedelenebileceği 
alan ceza hukukudur. Ceza hukukunun özünü ceza adaleti oluşturmaktadır. Cezanın amacı, 
toplumdaki suç eğilimlerini önleme, bireylerin adalet duygulanm onarma ve karşılamadır. Ceza, 
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hukukun yaptırımı olduğu gibi, adaletin de güvencesidir. Bu nedenle, ceza verilirken toplumdaki 
tüm koşullar iyi değerlendirilmeli, cezalarda adaletsizlik en düşük düzeyde tutulmalıdır. Bunun 
yanında suç ile cezalar arasında belirli bir oranın, dengenin bulunması da gerekir. Suçla ceza 
arasındaki dengesizlikler, adaleti sağlamadığı gibi, halkın tepkisini suçlunun üzerine çeker ve 
toplumun adalet duygusunu sarsar. Cezaların örnek olma niteliği kalkar, suçları önleyici işlevini 
yapamaz bir duruma gelir. 

Türk Ceza Kanunu'nda bütün taksirli suçlar iki maddede (455, 459) toplanmıştır, iş 
kazaları da, trafik kazaları da, diğer meslek kazaları da bu maddelere göre değerlendirilmektedir. 
Türkiye'de taksirle suç işleyenlerin sayısı, araç ve sürücü sayısı ile iş sahalarının olağanüstü 
artmasına koşut olarak hızla yükselmiştir, özellikle trafik kazaları ve bu kazalarda ölen ve 
yaralanan insan sayısı dünya ölçülerinin çok üstüne çıkmış, bu suçu işleyenlere verilen cezalar; 
suçu önlemede yetersiz kaldığı gibi, kamu vicdanını ağır şekilde yaralar hale gelmiş ve 
toplumdaki adalet duygularım zedeleyecek boyutlara ulaşmıştır, özellikle taksirli suçlarda 
uygulanan cezalandırma sistemi, toplumun isyan duygularım artırmıştır. Ağır kusurlu olanların 
dahi, ceza alsa bile, bu cezanın paraya çevrilebilir ve tecil edilebilir olması, toplumda suçun 
cezasız kaldığı izlenimini vermekte, suçu önlemek bir yana adeta özendirmektedir. 

Motorlu araçlarla işlenen ve öldürme ya da yaralama ile sonuçlanan trafik kazalarında bu 
suçlara ilişkin kusurluluk şekli, özellikle alkollü araç kullanılması sonucunda işlenen suçlarda 
kusurluluğun derecesini yeterince ortaya çıkarmamaktadır. Zira, uyuşturucu ve keyif verici 
maddeler ile alkollü araç kullanılması sonucunda işlenen eylemlerde, fiil ve sonuç arasında 
ortaya çıkan nedensellik değerine bağlı cezai yaptırımını, ceza hukukundaki klasik kusur 
teorisiyle açıklamak son derece güçtür. 

Çağdaş ceza kanunlarında, kusurluluğun bir türünü oluşturan ve taksirin daha da 
yoğunlaşmış şekli olan "bilinçli taksir" kavramına Ceza Kanununda yer verilerek, faildeki 
tehlikelilik haliyle orantılı cezanın, genel ve özel önleme fonksiyonlarının gerçekleştirilmesi 
yönünde bir eğilim görülmektedir. 

Trafik cezalarının caydırıcı olması konusu, trafik kazaları ile mücadele politikasının ana 
uğraşlarından biri haline gelmelidir. Uygulanan cezanın, "yeterliliği ve tahsil edilebilirliği" 
caydırıcılığın temel unsurlarındandır. 

Cezaların yeterliliği, ancak, cezaların günün ekonomik durumuna göre yeniden 
ayarlanması, kanunun hazırlandığı zaman dilimi içinde caydırıcı olan bazı cezalara ilaveten yeni 
cezaların öngörülmesi ile sağlanabilmektedir. Para cezası, belirli bir zaman diliminde trafikte 
caydırıcı ceza olarak fonksiyon görürken, bugün bu cezanın yanına hapis cezası, trafikten men 
cezası gibi cezaların konulması, trafik ceza sisteminin toplumdaki sosyal değişiklikleri izleyecek 
şekilde sürekli arayış içinde olduğunu ortaya koymaktadır. 

Ülkemizde trafik para cezalarının tahsil oranının üçte bir gibi son derece düşük oluşu, 
para cezalarının caydırıcılık niteliğini önemli ölçüde yitirmesine neden olmaktadır. 

Süresinde ödenmeyen para cezalan için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü 
Hakkında Kanun Hükümleri uygulanmaktadır. Bu Kanunun uygulanmasında, ceza verilen yol 
kullanıcısının adresi büyük önem taşımaktadır. Çünkü, tebligatlar verilen adreslere 
yapılmaktadır. Halbuki, bir çok sürücü, doğru adreslerini bildirmemektedir. Sonuçta, para 
cezalarının tahsili oldukça düşük oranda gerçekleşmekte, trafik denetlemeleri, sadece araçların 
torpido gözlerinin ceza ihbarnameleri ile dolmasına hizmet etmektedir. Cezaların takibinde 
bilgisayar kullanılmasına rağmen, özellikle 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'nun uygulama 
alam bulamamasından ve dolayısıyla sürücülerin iş ve ikamet adresi değlşiMMerinin 
saptanamaması nedeniyle cezalar etkisini gösterememektedir. 

Türkiye'de sürücüler üzerinde yapılan bir araştırmada, sürücülerin % 30'u trafik cezası 
makbuzlarının bazen verildiğini, sürücülerin % 6'sı ise hiç verilmediğini bildirmiştir, ödemeler 
sonucunda makbuz vermenin genel kural olduğu düşünülürse, ödeme işleminde bazı sorunlar 
olduğu görülmektedir. Yine aynı araştırmada, ticari taşıt şoförlerine para cezalarının 
arttırılmasının trafik kazalarını azaltıp azaltmayacağı konusundaki görüşleri sorulmuş ve 
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şoförlerin % 63 'ü bunun trafik kazalarının azaltılmasına bir etkisi olmayacağım söylemiştir. 
Aynı soru "Ceza Puanı" için sorulmuş, sürücülerin % 65'i ceza puanının kazalann meydana 
gelmesini etkilemediğini söylemiştir. 

Değerlendirmenin bu aşamasında, belli başlı Avrupa ülkelerinde hız limitini aşma, 
belirlenen promil üstü alkollü araç kullanma, emniyet kemeri takmama, sürücü belgesinin geri 
alınması, aracın trafikten men edilmesine ilişkin düzenleme ve cezalar ile cezalann ortak 
niteliklerinin irdelenmesi ufuk açıcı olacaktır. 
(2) Değişik Ülkelerde Trafik Cezaları 

Çeşitli türlerdeki yasal teşkilatlanmanın çok kanşık bir yapıda olmasından dolayı, değişik 
cezalann karşılaştırmalı bir tablosunu çıkarmak mümkün olamamaktadır. 

Yine de, her ülkede aşağıdaki cezalann uygulandığını söylemek olanaklıdır. 
-Suçluların özgürlüklerini kısıtlayan cezalar: Ertelenen veya ertelenmeyen hapis cezalan; 
-Parasal cezalar: Para cezalan, paraya çevrilen cezalar; 
-Haklan kısıtlayan cezalar: Sürücü belgesinin askıya alınması veya geri alınması, aracın 
çekilmesi veya trafikten men edilmesi. 

Bu cezalar birleştirilebilmektedir. 
Para cezalarının miktan konusunda iki görüş vardır: 

-Birkaç ülke, küçük para cezalannın çabuk ödemeyi garanti edeceğini ve itiraz edilmeyeceğini 
düşünmektedir. 
-Diğerleri ise ; para cezasının karayolu kullanıcılarını suç işlemekten veya her olayda yeniden 
suç işlemeyi önlemek için sert (katı) olması gerektiğini düşünmektedir. (Fransa, Norveç, İsviçre 
gibi) 

Devamlı olarak yeni cezalar ortaya çıkmaktadır. Bu cezalar, yasadışı davranışların 
sonuçlan konusunda suçluyu bilinçlendirme amacını güderler. Kaza önleme kurslan, 
rehabilitasyon önlemleri, toplumsal hizmet cezalan, v.b. Burada, yine bu tür cezalar özellikle 
alkollü araç kullanma ve hız suçlarına uygulanmaktadır. 

Karayolu güvenliğini tehlikeye düşüren en ciddi karayolu suçlan için, çeşitli ülkelerde 
verilen cezalann türleri ve miktarlan aşağıdaki açıklanmıştır. 

Alkollü araç kullanma en şiddetle cezalandınlan suçtur. Çoğu ülkede hapis cezası, ağır 
para cezası veya sürücü belgesinin askıya alınması veya geri alınması söz konusudur. 

Fransa'da alkolde ceza limitine ulaşılır ulaşılmaz (0.8 g/l) polisin sürücünün sürücü 
belgesini geri alma veya aracım trafikten men etme yetkisi vardır. Bu tür çabuk işlem, şiddetli 
cezalandırma olarak düşünülmektedir. 

Hız, suçlunun limiti aşma derecesine göre oldukça yüksek bir paya sahip cezalar içinde 
ikinci sırada yer almaktadır. 

Son olarak, yetersiz sabit güvenlik elemanlan (emniyet kemerleri ve çocuk koruma 
sistemleri) ağır bir şekilde cezalandırılmaktadır. 

1. Değişik ülkelerde Hızla ilgili cezai düzenlemeler : 
Aşağıda belirtilen sekiz ülkedeki düzenlemelerde belirlenen ve limitlerin üzerinde ya da 

belli şartlar altında (hava koşullan, trafik yoğunluğu, v.b.) uygun olmayan hızda araç kullanımı 
konusu, pratikte aynı terimlerle ele almmaktadır. Hız limitleri genel olarak yol ağlarına göre 
(yerleşim alanlan, yoğun trafik hatlan, v.b.), hava şartlan (yağış, sis kar) ya da sürücü 
kategorilerine göre (yeni sürücüler) değişmektedir. 

Almanya kendi karayolu ağının bir bölümünde hız limiti zorunluluğu getirmeden, azami 
hız tavsiye eden (130 km/saat) tek ülkedir. 
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Hafif araçlar için hız sının örnekleri şöyledir: 

Tablo 48 : Değişik Ülkelerde Hız Sınırları 

Ülke 
ALMANYA 

İNGİLTERE 

İSPANYA 

FRANSA 

İTALYA 

NORVEÇ 

HOLLANDA 

İSVİÇRE 

Yerleşim Birimleri 
İçindeki Yollar 

50 

48 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

Yerleşim Birimleri 
Dışındaki Yollar 

100 

90 

90-100 

90-100 

90-100 

80 

80 

80-100 

Otoyollar 

Sınırlandınlmamış 

önerilen 130 

112 

120 

130 

130 

90 

120 

120 

Hız ihlalleri, her ülkede cezalandınlmakta, ancak uygulanan cezalar farklı olmaktadır. 
Buna ilişkin tablo aşağıdadır. 
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Tablo 49: Bazı Avrupa Ülkelerinde Hız Limitini Aşmaya V 

HIZ 

ALMANYA 

Hız aşımına ve 
suçun yerine 
göre değişin 
1-10 km/s :20 
DM 
11 -15 km/s: 40 
DM 
16 - 20 km/s : 60 
DM 
21 - 25 km/s : 
80/100 
26 - 30 km/s: 
100/120 
51 - 60 km/s: 
300/350 
61 km/s 
üzeri:400/450 

İNGİLTERE 

Sürücü 
belgesinin 
alıkonması ile 
birlikte 1000 
pounda 
yükseltilebilen40 
pound para cezası 

İSPANYA 

Eğer radarla 
kaydedilirse ciddi 
bir idari suçtur. 

Muhtemel 3 ay 
süreli sürücü 
belgesi alıkoyma 
cezası ile birlikte 
50,000 peseta 
para cezası 

FRANSA 

20 km/s altında: 
900 F 30 km/s 
altında: 900 F 
30 km/s üzeri: 
5,000 F 

Para cezasına 
ilaveten hız 
seviyesine göre 1 
veya daha fazla 
puan düşülür. 

İTALYA 

Hız limitini 40 
km'ye kadara 
aşma: Sadece 
para cezası. 

Hız limitini 40 
Km'den fazla 
aşma: 60.000-
500.000 arası 
para cezası + 
sürücü belgesinin 
alıkonması. 

NORV 

Hız 
Şehir 
km, a 
35 k 
aşılmas 
sadece 
kron a 
cezası. 
Daha y 
aşmada 
10,000 
yükselt 
sürücü 
alıkonu 
trafikte 
edilebi 
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2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 51'inci maddesine göre, hız limitlerini % 
lO'dan % 50'ye kadar aşan sürücülere kademeli para cezası uygulanmakta, hız kuralını 1 yıl 
içinde 5 defa ihlal ederse, sürücü belgeleri 1 yıl süreyle geri alınmakta ve psikoteknik 
değerlendirme ve ceza puanı öngörülmektedir. Norveç'te hız ihlali yapılması halinde uygulanan 
"aracın trafikten men edilmesi" cezası bizde bulunmamaktadır. Almanya'da hız ihlallerinin 
kademelendirilmesi ve artarak giden ceza uygulaması ilgi çekicidir. 

3. Sürücünün Alkol Seviyesi: 

Çoğunluğunda binde 0.8 gram olmak üzere (8 ülkeden 5'inde), müsaade edilebilir alkol 
düzeyi ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. 

Tablo 50 : Bazı Avrupa Ülkelerinde İzin Verilen Alkol Üst Düzeyleri 

ÜLKE 

ALMANYA 

İNGİLTERE 

İSPANYA 

FRANSA 

İTALYA 

NORVEÇ 

HOLLANDA 

İSVİÇRE 

TÜRKİYE 

KAN ALKOL SEVİYESİ 

0.80 g/l 

0.80 g/l 

0.80 g/l 

0.50 g/l 

0.80 g/l 

0.50 g/l 

0.50 g/l 

0.80 g/l 

NEFES ALKOL SEVİYESİ 

0.40 mg 

0.40 mg 

0.40 mg 

0.25 mg 

0.40 mg 

0.25 mg 

0.25 mg 

0.40 mg 

0.50 promil 
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Tablo 51: Bazı Avrupa Ülkelerinde Limit Üstü Alkollü Araç Kulla 

Almanya İngiltere ispanya Fransa italya No 

POZİTtF 
ALKOL TESTİ 

Kaza yapmadan 
0.8-1.1 g/l arası: 
500 DM 
Sürücü 
belgesinin 1 ay 
alıkonması + 
puan düşümü 

Maksimum 5,000 
pound para cezası 
ve/veya 6 ay 
hapis cezası. 
12 aya kadar 
sürücü belgesinin 
alıkonması. 
10 yıl içinde 
suçun tekrannda 
3 yıl süreyle 
sürücü belgesinin 
alıkonması. 

Limit üzeri: Hafif 
idari suç:15,000 
peseta. 

0.7-0.8 g/l kan 
alkol 
suçu:maksimum 
5,000 
frank.Maksimum 
3 yıl sürücü 
belgesinin 
alıkonması ve 4 
puan düşülmesi. 
0.8 g/l ve üzeri 
suç: 
Maks.ceza 
30,000 
rrank.Maks.iki 
yıl,tekrannda4 
yıl hapis cezası; 6 
puan, trafikten 
men,belge 
alıkonması. 

1 aya kadar hapis 
cezası+ 500,000-
2,000,000 liret 
para cezası. 
Sür.belg. 15 gün 
alıkonması,tekrar 
ında hapis cezası. 
Dikkat:Suç tekrar 
edilmedikçe 
yasal kararlar 
uygulanmaz fakat 
sürücünün yasal 
kayıtlarına 
geçirilir. 

0.5-1 
için pa 
maaşı 
katıdı 
sürücü 
alıkon 
ertelen 
cezası 
seviye 
geçers 
yukar 
cezala 
21 gü 
cezas 
tekran 
sür.be 
edilir 
parka 

http://rrank.Maks.iki
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Tablodan da anlaşılacağı üzere, alkollü araç kullanma, hemen tüm ülkelerde en şiddetle 
cezalandırılan trafik suçudur. Bu suça kombine cezalar uygulanmaktadır. Hapis cezası, ağır para 
cezası, sürücü belgesinin geri alınması, aracın trafikten men edilmesi cezalan, ceza puanı 
uygulaması ile bu suçla mücadelede ülkelerin, trafik ceza sistemi içinde uygulanabilecek tüm 
cezalandırma enstrümanlarına başvurduklanm ortaya koymaktadır. 

Mevzuatımız, alkollü araç kullanmanın müeyyidelerini 3 ay, 6 ay, 5 yıl gibi sürelerle 
sürücü belgelerini geri alma, hafif hapis cezası, para cezası ve psikoteknik değerlendirme ve 
psikiyatri uzmam muayenesi olarak belirlemiştir. Alkollü araç kullanan sürücünün "aracınm 
trafikten men edilmesi" cezası kanunda yer almamaktadır. Aynca mevzuatımızda son derece 
önemli bir eksiklikgöze çarpmaktadır. Diğer ülkelerde, belirlenmiş promil üstü alkol alınarak 
araç kullanılması halinde, alınan alkoldeki promil aralıklan kademelendirilmiş, şiddeti artan bir 
şekilde ve değişik türde cezalar getirilmiştir. Biz ise sadece 0,50 promil, alkollü araç kullanmada 
sınır kabul edilmiş, 0,50 promili aşan promil ihlalleri kademelendirilmemiş, örneğin 1, 1,5 
promil alkollü araç kullananlara da aynı ceza öngörülmüştür. 

3. Emniyet Kemeri Takılması: 

Hız ve alkolün yanı sıra emniyet kemeri takılmaması da, trafik kazalarının sonuçlarının 
kötüleşmesinin ana sebeplerinden biridir. 

Bunun doğruluğu, yol risklerinin kontrolüne gerçekten öncelik veren tüm ülkelerde uzun 
zaman önce kanıtlanmıştır. 

Ne zaman bir ihlalin meydana geldiğini kabul etmek gerektiğine ilişkin değişik fikirlerin 
olduğu, alkol ve hız konularmdan farklı olarak, emniyet kemeri ile ilgili en azmdan ön koltukta 
oturanların kemer takma zorunluluğu konusunda hiç bir istisnai durum bulunmamaktadrr. 

Adım adım uygulamaya konulan düzenlemelerle zorunlu hale getirilen konular şunlardır: 

• ön koltukta emniyet kemeri düzeneğinin bulundurulması; 

• ön koltuklarda oturanlann emniyet kemeri takması, 

• Arka koltuklarda emniyet kemeri düzeneğinin bulundurulması, 

• Arka koltuklarda oturanlann emniyet kemeri takması, 

• Çocukların arka koltukta oturtulması, 

• Çocuklar için özel koltuk kullandınlması. 
Bununla birlikte, kullanıcılann emniyet kemeri takma refleksini kazanmalan oldukça 

çabuk olsa da, daha fazla tehlikede olduklan halde kısa süreli yolculuklarda kemer takma 
konusunda gönülsüz davranabilmektedirler. 

örneğin; uygulama zorunluluğu 15 yıl öncesine dayandığı halde, Fransa'da emniyet 
kemerini kullanma oram ancak yakın zamanlarda tatmin edici düzeye yükselmiştir, öte yandan, 
İngiltere'de arka koltukta emniyet kemeri takılmasında maksimum orana ulaşılması, ancak yeni 
düzenlemelerin uygulanmasından itibaren ikinci yılda mümkün olabilmiştir. 

Aşağıdaki tablo, emniyet kemeri takma ile ilgili düzenleme ve ceza düzeylerindeki belli 
başlı evreleri özetlemektedir. 
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Tablo 52 : Bazı Avrupa Ülkelerinde Emniyet Kemeri Kullanılmamasına Verilen Cezalar 

ÜLKE 

ALMANYA 

İNGtLTER 
E 
İSPANYA 

FRANSA 

İTALYA 

NORVEÇ 

HOLLAND 
A 
İSVİÇRE 
TÜRKİYE 

ÖN 
KOLTUK 
EMNİYET 
KEMERİ 

1.01.1976 

1.09.1983 

23.04.1975 

1.10.1979 

26.04.1989 

1.09.1975 

1.06.1975 

1.01.1976 
18.06.1986 

ARKA 
KOLTUK 
EMNİYET 
KEMERİ 

1.05.1984 

1.07.1991 

1.01.1993 

1.12.1990 

26.04.1990 

1989 

1.04.1992 

1.04.1994 
1995 

ÖZEL 
ÇOCOK 
KOLTUĞU 

1988 

1989 

1.01.1993 

1.01.1992 

1.01.1993 

1989 

ÇOCUKLARIN 
ARKA 
KOLTUKTA 
OTURMA 
ZORUNLULUĞU 
12 yaşından 
küçüklere 
14 yaşından 
küçüklere 

12 yaşından 
küçüklere 

10 yaşından 
küçüklere 
12 yaşından 
küçüklere 

10 yaşından 
küçüklere 

CEZALAR 

DM40 

100PAUND 

15.000 
PESETAS 
230 F, 1 
POtNT 
50.000 
LİRET 
500 KN 

50 GULDEN 

20İSV. FR. 
8.500.000 
TL. 

Tabloda yer alan ülkelerden; İspanya, İtalya ve İsviçre'de "çocukları arka koltukta 
oturtma zorunluluğu", Hollanda ve İsviçre'de araçlarda "özel çocuk koltuğu" bulundurma 
zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Ülkemizde araçlarda "özel çocuk koltuğu" bulundurulup kullanılması hususu 
düzenlenmemiştir. 10 yaşmdan küçük çocukların ön koltukta taşınması yasaklanmış ancak 
yaptırımı belirtilmemiştir. Emniyet kemerini kullanmama 8.500.000 TL para cezası ile birlikte 5 
ceza puam verilmesi, motosiklet kullanırken koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcu iken 
koruma başlığı bulundurmamak ve kullanmamak 8.500.000 para cezası ve 5 ceza puam 
verilmesi cezasına bağlanmıştır. 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 78'inci ve Yönetmeliği'nin 150'inci maddesi, 
araçların ön koltuğunda oturanların emniyet kemeri kullanmasını, 1995 yılı itibariyle üretilen 
araçların arka koltuklarında emniyet kemeri bulundurma ve kullanılmasını mecburi hale 
getirmiş, minibüslerin arka koltuklarında, kamyon, kamyonet, çekici ve şehirlerarası otobüslerde 
emniyet kemeri ile ilgili hükümlerin 01.08.1998 tarihinden sonra üretilen araçlarda 
uygulanacağım öngörmüş, 1995 yılından önce üretilmiş araçlarda arka koltukta emniyet 
kemerini bulundurma ve kullanma taşıt sahiplerinin isteğine bağlı kılınmıştır. 

Ayrıca, motorlu bisiklet ve motosikletlerde, sürücülerin koruma başlığı ve koruma 
gözlüğü, yolcularda koruma başlığı bulundurulması ve kullanılması zorunluluğu getirilmiştir. 

Taşıtlarda sürücü yanındaki ön koltukta 10 yaşmdan küçük çocukların taşınması 
yasaklanmıştır. 

4. Ceza Puanlı Sürücü Belgesi 

Üç ülkede (Fransa, İngiltere ve Almanya) "Ceza Puam" bazlı sürücü belgesi sistemi 
(eklenen veya düşülen) bdunmaktadır. Bu sistem, kuralları devamlı olarak ihlal eden sürücüleri, 
araç kullanma hakkından mahrum kalma riskleri olduğu konusunda uyarma amacım 
gütmektedir. 

Bu sistemin genel yapısı, temel suçlar için tanzim edilmiş cetvele göre, sürücü belgesi 
üzerine puan yazılması (Almanya ve İngiltere'de) veya puan düşülmesi (Fransa) şeklindedir. 
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Tüm puanlar kaybedildiğinde veya dolduğunda, değişen sürelerle sürücü belgesi geçerliliğini 
kaybetmekte ve belge sahibi de araç kullanmaktan men edilmektedir. Belirli şartlar yerine 
getirildikten sonra suçlu tekrar araç kullanabilir. 

Bu üç ülkeden ikisi, ceza puanı ekleyen sistemi tercih etmektedir. Fransa 12 puan olarak 
belirlenmiş bir başlangıç puanından düşüm yapılması şeklindeki sistemi seçerken, Almanya (18) 
ve İngiltere (12) puan yazılması sistemini seçmiştir. 

Ceza puanına tâbi suçlar ve sertlik seviyeleri konusunda birkaç farklılık ortaya 
çıkmaktadır. Hız, puan yazılması veya düşülmesi gereken bir durumdur. Sürücü belgesi 
Fransa'da üç, ingiltere'de dört ve Almanya'da beş hız suçundan sonra geçerliliğini 
kaybetmektedir. 

Aşağıdaki tablo birkaç suç için düzenlenmiş puan cetvelini vermektedir. 

Tablo: 53 Bazı Ülkelerde Uygulanan Ceza Puanlama Sistemleri 

Sürücü belgesinin geri 
alınmasıyla sonuçlanan 
ceza puanı 
SUÇLAR 

Puana tabi suç sayısı 

Dikkatsiz araç kullanma 
sonucu ölüm 

Kaza sonrası durmamak 

Alkollü araç kullanma 

Hız 

Kırmızı ışıkta geçme 

Belgesiz araç kullanma 

Sigortasız araç 
kullanma 

ALMANYA 

18 

82 

5 

7 

0.8-1.3 g/l arası 4 
1.3 g/l üzeri 7 

+25-40 km/s arası 3 
4 km/s üzeri 4 

3 

6 

5 

İNGİLTERE 

12 

33 

3-11 

8-10 

3 

3 

2 

6-8 

FRANSA 

12 

20 

6 

6 

20 km/s altı 1 
20-30 km/s arası 2 
30-40 km/s arası 3 
40 km/s ve üzeri 4 

4 

6 

düzenlenmemiş 

TÜRKİYE 

100 

19 

1 Yıl 
(Mahkemece) 

l.defa3ay 
2.defa 1 yıl 
3.defa 5 yıl (mahkemece) 
Son 1 yıl içinde 5 defa hız ihlali 
tespit edilenlerin sürücü belgeleri 
1 yıl geri alınır 

Belgeler geçersiz ise süresiz 
eksik ise geçici olarak 

İngiltere'de sulh hakimi suçlunun kişiliğine ve suça göre (suçun şekil ve şartına göre) 
puan miktarını ayarlayabiliyorken, Fransa ve Almanya'da idari yetki alanına giren bir güvenlik 
tedbiri olarak düşünülen puan sistemi cetveli katı bir şekilde uygulanmaktadır. 

Ceza puanlı sürücü belgesinin etkileri ülkeden ülkeye değişmekle beraber, aşağıdaki 
hususlarda birleşmektedir: 

• Altı ay olarak belirlenmiş aynı süreyle sürücü belgesinin geri alınması; 
• Tıbbi kontroller ve eğitim yoluyla sürücüyü bilgilendirmeye önem veren Almanya 

ve Fransa'da araç kullanma hakkının yeniden verilmesi için daha çok kontrol şartlarının olması; 
• Fransa ve Almanya'da araç kullanmaktan men edilmeden Önce ceza puanlarının 

ilerlememesi için kısmen ayarlanabilmesi. 
Aşağıdaki tablo bu farklı yaklaşımları özetlemektedir. 
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Tablo 54: Bazı Ülkelerde Sürücü Belgesinin Geri Alınma Şartları: 

Ülke 

ALMANYA 

İNGİLTERE 

FRANSA 

Alıkoyma 
(Askıya alma) süresi 

6 ay 

En az 6 ay 

6 ay 

Sürücü belgesini geri alma 
şartı 

•Psiko teknik test; 
•Geçilemezse tüm sürücü 
testlerini yeniden girilme
lidir. 

•özel bir şart yoktur. 

•Tıbbi ve psiko teknik test 
•sınavı tamamına veya bir 
kısmına girilmelidir. 

Kaybedilen puanların geri 
kazanılması 

•14 puanın üzerine gelindiğin
de, teorik (Karayolu Kanunu) ve 
pratik (sürüş) kurslar ile 4 puan 
düşürülebilir. 

Yoktur. 

•Alınan her kurs ile 4 puan geri 
alınabilir. 
•Her 2 yılda bir kurs 
•Maksimum 11 puan geri 
alınabilir. | 

Ülkemizde ceza puanı, Karayolları Trafik Kanunu'nun suç saydığı bir fiilden dolayı 
haklarında ceza uygulanan sürücülere, aldıkları her ceza için ceza puanlan verilmesi şeklindedir. 
Ceza puan sistemimiz "ekleme" esasım benimsemiştir. 

1 yıl içinde toplam 100 ceza puanını dolduran sürücülerin belgeleri 2 ay süre ile geri 
alınıp, eğitime tabi tutulmakta, aynı yıl ikinci defa 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü 
belgeleri 4 ay süre ile geri alınıp psikoteknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının 
muayenesine tabi tutulmakta, muayene sonunda sürücülük yapmasına engel hali yoksa belgeler 
süre sonunda iade edilmektedir. Bir yıl içinde üç defa 100 ceza puanını dolduran sürücülerin 
belgeleri süresiz olarak iptal edilmektedir. 

Ayrıca, ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren 
sürücülerin sürücü belgeleri 1 yıl süre ile geri alınmaktadır. 

Tablo incelendiğinde; Almanya'da ceza puanının önemli bir kısmının dolmasına yakın 
(18 toplam ceza puanının 14 puanının dolması), teorik ve pratik sürücü kursu alınması şartıyla 
belirli puan düşüşlerine imkan tanınmaktadır. Benzer uygulama Fransa'da da bulunmaktadır. 

Sürücü belgelerinin geçici alıkonulma süresi, belirtilen ülkelerde 6 aydır. Bizde 2 ay ile 4 
ay arasında değişmektedir. Sürücü eğitimi sadece, 2 ay süreyle sürücü belgesinin alınması 
halinde öngörülmektedir. Almanya ve Fransa'da sürücü belgesi geri almdığmda psikoteknik test 
uygulaması mevcuttur. Bizde 100 ceza puanını aynı yıl içinde ikinci kez dolduranlara bu test 
uygulanmaktadır. 

5.Bazı ülkelerde ve ülkemizde trafik para cezalarının durumu: 

Asgari ücret esas alınarak yapılan istatistiğe göre; alkollü araç kullanma ve hız sınınnı % 
50 aşma halinde uygulanan para cezalan, genelde tüm ülkelerde en ağır para cezalan olarak 
ortaya çıkmaktadır. Türkiye de, alkollü araç kullanma ve hız sınırını % 50 aşma ihlallerini 
cezalandırmada, trafik para cezalanma asgari ücrete oram bakımından yüksek düzeyde 
bulunmaktadır (Tablo 55 ve 56). 

Ancak parasal değerler dikkate almdığmda, temel trafik suçlarına verilen para cezalarının 
ülkemiz açısından oldukça düşük olduğu görülmektedir. (Tablo 9). Trafik Işığı ihlalinin karşılığı 
Türkiye'de 17.100.000 TL, İspanya'da 115 ABD dolan (yaklaşık 75 milyon TL )'dır. Alkollü 
araç kullanma halinde Türkiye'de sürücüye verilen para cezası 34.800.000 TL iken, Almanya'da 
500-1.000 Alman Markı(l 50-300 milyon TL)'dır. 
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Tablo 55 : 20 Ocak 2000 tarihi itibariyle, Ülkemizde ve Bazı Avrupa Ülkelerinde 
Uygulanan Trafik Para Cezalanmn Asgari Ücrete Oranı (%) 

AllkoUü 
Araç 

Kullanma 

Hız 
smırmı 

%50 
Aşmak 

Şerit İhlali 

Trafik 
Polisine 
Riayet 

Etmemek 

Trafik 
Işıklarına 

Riayet 
Etmemek 

Almanya 

41,67 

Danimarka 

16.50 

24,59 

13,51 

18,02 

13,74 

İspanya 

64,17 

19,17 

İsveç 

11,95 

9,65 

15,89 

18,71 

Japonya 

26,14 

26,14 

Norveç 

33,26 

16,63 

26,56 

33,26 

Türkiye 

40,94 

40,94 

20,12 

20,12 

20,12 
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Tablo 56 : Bazı Ülkelerde Trafik Suçlarına Verilen Cezalar 

İHLAL 

Trafik Işıklarına Riaye 
Etmemek 

Hız Sınırı % 50 Aşmak 

Trafik Polisine Riayet 
Etmemek 

Şerit ihlali 

Alkollü Araç Kullanma 

ÜLKE 
Türkiye 
Norveç 
Danimarka 
İsveç 
İspanya 
Türkiye 
Norveç 
Danimarka 
İsveç 
Türkiye 
Norveç 
Danimarka 
isveç 
Japonya 
Türkiye 
Norveç 
Danimarka 
sveç 
Türkiye 
Danimarka 
Mmanya 
spanya 
Japonya 

CEZASI 
17.100.00 TL 

2.000 Norveç Kronu 
760 Danimarka Kronu 
1.200 isveç Kronu 
115 ABD Doları 
34.800.000 TL 
2000 Norveç Kronu 
1.360 Danimarka Kronu 

767 İsveç Kronu 
17.100.000 TL 
1.600 Norveç Kronu 
1000 Danimarka Kronu 
1.019 İsveç Kronu 
50.000 Japon Yeni 
17.100.000 TL 
1.000 Norveç Kronu 
750 Danimarka Kronu 
619 İsveç Kronu 
34.800.000 TL 
800-100 Danimarka Kronu 
500 -1000 Alman Markı 
385 ABD Doları 
50.000 Japon Yeni 
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ÖNERİLER: 

1- Ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında, Türk Ceza Kanunu'nun 455 ve 
459'uncu maddeleri uygulanmaktadır. Bu maddeler, trafik kazaları için hazırlanmış 
özel maddeler olmayıp her türlü taksirli, suçlanda.kullanılan genel maddelerdir. Bir 
hekimin ihmali sonucu hastalığı artan yada ölen bir hastanın durumu da, bir iş 
kazasında yaralanma olayı da, bir ateşli silahın yanlışlıkla patlaması sonucu 
meydana gelen bir yaralanma yada, ölüm olayı da bu madde kapsamında 
değerlendirilmektedir. 

Türk Ceza Kanunu'nda taksirin tanımı yapılmamıştır. TCK'nun ,45'inci 
maddesi suçta "kast" kuralını koyduktan sonra, bu kuralın istisnası olarak "failin 
bir şey yapmasının veya yapmamasının neticesi olan bir fiilden dolayı kanunun o 
fiile ceza tertip ettiği ahval müstesnadır." demek suretiyle, kast olmaksızın da bir 
kimsenin cezalandırabileceğini kabul etmiştir. Taksir, "önlemsizlik", 

' "özensizlik", "meslek ve sanatta acemilik", "kurallara ve yönergelere uymama" * 
gibi kusurluluk hallerini belirtmektedir. 

'••••' Taksir, -hukuk, düzenin yüklediği ödeve aldırmazlık, ihtiyatsızlık ve, boşveriçi. 
bir'-tûtumdur." Gerekli özen ve itina gösterildiğinde. ..önlenmesi olanaklıdır.. 
Önğörebilme teorisine göre, kendi fiilinin mümkün ve Sngörülebifen neticelerini 
hesaplamakta iradi olarak özen göstermeyen kişi • taksirli sayılarak sorumlu 
tutulacaktır. 

ister yasa tarafından konulsun, isterse ortak deneyimler ürünü olsun, 
kurallara aykırı davranıldığı takdirde, bir takım zararlı sonuçların doğabileceği 
öngörülüyorsa taksir sözkonusudur. 

Taksir eskiden beri ağır, hafif ve pek hafif olarak üçe ayrılmaktadır. Ancak 
hukukumuz bakımından taksirden doğan kusurluluk ve sorumluluk belirlenirken 
böyle bir ayrım yapılmamıştır. Bu nokta TCK'nun 29'uncu maddesi hükmü dikkate 
alınarak, iki sınır arasında ceza tayininde kusurun yoğunluğu gözetilerek ceza 
tayini suretiyle dengelenmektedir. Aynı şekilde, TCK'nun 455 ve 459'uncu 
maddeleri son fıkraları uyarınca, kusur oranına göre cezadan indirim 
yapılmaktadır. Bu maddelerin uygulanmasında, 2 kişi de ölse 20 kişide ölse ceza 
tayini yönünden Kanunda açık bir ayrım bulunmamaktadır. Belirtilen eksiklik, iki 
sınır arasında ceza tayini suretiyle asgari sınırın aşılması, para veya tedbirlerden 
birine çevirme yahut çevirmeme, erteleme veya ertelememe ile halledilmeye 
çalışılmakta ise de, bu kez de takdire dayanan bu konularda farklı uygulamalara 
yol açıldığı görülmektedir. 

Özellikle alkol alarak ve hız limitini aşarak ölümlü trafik kazalarına neden 
olması halini, Türk ceza sistemi içinde düzenlenen "taksirli suçlar"'dan saymak, 
toplumun adalet duygularını incitmektedir. Alkol alan veya aşırı hız yapan kişi 
bilerek ve isteyerek adam öldürmeye veya yaralamaya sebebiyet vermek 
istemeyebilecektir. Ancak sürücüden, bu hareketiyle, olası bir ölümcül kazanın 
sonuçlarını kuvvetle öngörmesini beklemek de hayatın olağan akışına ve adil bir 
hukuk düzenin gereklerine daha uygun düşecektir. 

İşte bu noktada "bilinçli (öngörülü) taksir" müessesesinin Türk Ceza 
Kanunu'nda yer alması gereği gündeme gelmektedir. Biliçli taksirde; sonuç fiilen 
öngörülmüş, ancak istenmemiş ve fakat failin hareketi sonucu sonuç da meydana 
gelmiştir. Fail eylemin tehlikeli olabileceğini anlamakta ama tehlikenin derecesini 
anlayamamakta veya yeteneğine veya bilincine güvenerek hareket etmektedir. 
Yani düşünme ve öngörme varsa da isteme yoktur. 

Bilinçli taksir konusunda Kanunumuzda bir,hüküm yoktur. Kanunumuz 
sonucun fail tarafından öngörülmesini, taksirli suçlarda daha ağır sorumluluğu 
gerektiren bir hal olarak kabul etmemiştir. Bu durumda, hakimin, cezanın yukarı 
sınınna doğru çıkması gerektiği vurgulanmaktadır. Ancak, bu durumda "Kanunsuz 
suç ve ceza olmaz" prensibine bir aykırılığın olup olmayacağı sorunu ortaya 
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çıkmaktadır. Anılarıi sorunun çözümünde, TCK'nun cezaların-aıttmlıp azaltılmasını 
düzenleyen 29'uncu maddesinin uygulanabileceği, yani cezanın alt sınırının 

• aşılmasının, ceza tayininin belirtilen ilkeye aykırı düşmeyeceğini ileri sürenler 
varsa' da, Türk Ceza Kanunu'nda cezaların arttırılması konusu açıkça 
düzenlenmedikçe, o cezanın artırılması mümkün olamayacaktır. Buradan 
hareketle, Kanunda yer almayan.biliçli taksir halinde^ İşlenen bir suç nedeniyle de ,. 
cezaların arttırılmasının hukuken geçerli olamayacağı şeklinde görüşler 
bulunmaktadır. 

Bu nedenle,Öldürme ya da yaralama ile sonuçlanan trafik kazalarında bu 
suçlara ilişkin "kusur" düzenlemesini, işlenen, eylemlerle, fiil ve sonuç arasında 
ortaya çıkan nedensellik değerine bağlı cezai yaptırımı, ceza hukukundaki klasik 
kusur teorisiyle açıklamanın hukukun genel ilkelerine de uygun düşmemesi, failin 
tehlikelilik haliyle orantılı, cezanın genel ve özel önleme fonksiyonlarını 
gerçekleştirilmesi ve bu suçlara karşı caydırıcılığın sağlanması amacıyla, çağdaş 
ceza' kanunlarında kusurluluğun bir türünü ' oluşturan, taksirin 'daha da 
yoğunlaşmış şekli-olan "bilinçli, taksir" kavramının Türk-Ceza Kanunu'nda yer-. 
alması sağlanmalı, bu bağlamda, (Özellikle alkollü araç kullanma ye. hız limitini 
aşma halinde)-trafik kazasında birden fazla .ölüme ve. yaralanmaya neden 
olunması halinde, bilinçli taksirin .yoğunluğuna- bağlı -olarak, Türk Ceza • 
Kanunu'nun 455 ve 459'uncu maddelerinde belirtilen yaptırımlar ağırlaştırılmalı, 
cezanın arttırılma nedenleri açıklıkla belirlenmeli, biliçli taksir halinde kusura göre 
indirim yapılamayacağı TCK'da yapılacak değişiklikle temin olunmalı, yürürlükteki 
hukuki düzen içinde, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun, cezaların 
paraya veya tedbire çevrilmesini veya ertelenmesini düzenleyen 4'üncü ve 6'ıncı 
maddelerinin uygulamasında, yukarda belirtilen suçlar için verilen hürriyeti 
bağlayıcı cezaların paraya veya tedbire çevrilememesi ve tecil edilememesi 
yönünde hakime daha geniş takdir alanı tanınması ve hukuki istikrarın 
sağlanması bakımından anılan Kanunda değişiklikler yapılmalıdır. 

Ayrıca, ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına ilişkin taksirli suçların 
mükerrirleri hakkında daha ağır müeyyideler uygulanmalı, TCK'nun 455 ve 
459'uncu maddelerinin son fıkrasındaki kusur indiriminden yararlanamayacakları, 
veya belirli bir kusur oranının üstündeki hallerde mükerririer hakkında 647 sayılı 
Kanunun 4 ve 6'ıncı maddelerinin uygulanamayacağı hükmü getirilmelidir. 

2- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 84'üncü maddesinin son 
fıkrasının atıf yaptığı Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 157'inci maddesi, 
sürücülerin kusur oranlannın, "olayın bir bütün kabul edilip, yüz veya sekiz tam 
sayısı tam kötü puan esas alınıp değerlendirilmesi suretiyle" hesaplanmasını 
amirdir. 

Sürücü kusurlarının 8/8 esas alınarak hesaplanması yöntemi, gelişmiş 
ülkelerde bulunmamaktadır. Pek çok ülke, yüzdeli kusur yerine "hafif, orta ve ağır 
kusur" ilkesini benimsemiş durumdadır. 

Yönetmelikte ifade edilen "olayın bir bütün olarak kabul edilerek" kusur 
paylaşımı esası, ceza hukukunun temel prensiplerine de aykırı düşmektedir. Şöyle 
M, yargılama sonucunda verilecek cezanın olaya değil, olaya sebep olan faillere 
ait olması; yargılama konusunun olay değil, olayı meydana getiren failler olması; 
yasaların uygulanmasını sağlayan yönetmeliklerin yasaya ve hukukun temel 
kaidelerine aykırı olmaması, faile yargılama sonunda verilecek temel cezaya hangi 
hallerde hafifletici ve ağırlaştırıcı sebeplerin uygulanacağının yine yasa yoluyla 
düzenlenmesi gereği, belirtilen düzenlemenin hukukiliğini zedelemektedir. 

Mevcut yasal düzenlemeyi bir örnek, ile açıklamak gerekirse: Birden fazla 
failin 2918 sayılı Yasanın 84'üncü maddesinde yazılı asli kusurlardan biri ile 
kazaya sebep olması halinde, olay bir bütün kabul edilerek kusur tayini yapıldığı 
için, "yani faillerden her birinin kusur oranı paylaştırma sonucu düştüğü için" 
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aslında asirkusurlü olan talilerin birden fazla olması, adeta hafifletici sebep işlevi",* 
görmekte, çok daha az ceza ile cezalandırılmasma yol açılmaktadır. 

Belirtilen sebeple, Karayolları • Trafik -Yönetmeliği'nde . düzenlenen, 
sürücülerin kusur oranlannı tespitte esas alınan "olayın bir bütün olarak kabul 

•-• edilmesi" ilkesi yerine, "kazaya kansan sürücü ve yayaların kusurlu hareketlerinin 
" kendi ilcinde bir bütün olarak kabul edilmesi" ölçütü, benimsenmeli; spjrücü kusur 

oranlarının yüz veya sekiz sayısı temel alınarak hesaplanması yerine, kusurların 
"basit, orta ve ağır" şeklinde tasnifi İle tespiti temin olunmalı, bu konuda 
yapılacak yeni düzenleme ve değişiklikler Yönetmelikle değil, Karayolları Trafik 
Kanunu içinde gerçekleştirilmelidir. 

3- Doktrinde, ölümlü yada yaralamalı trafik kazalarının Türk Ceza Kanunu 
yapısı içinde "klasik kusur" kavramı ışığında yeterli ve etkin cezalandırılmadığı 
konusunda yapılan eleştiri de dikkate alınarak, Trafik Ceza Sisteminin bir 
bütünlük içinde, özel ceza kanunu özelliğini taşıyacak Karayolları Trafik Kanunu.. 
bünyesine ithal edilmesinin sağlanması halinde, Cezalandırmanın genel ve özel 
önleme fonksiyonlarının gerçekleşmesine •. daha fazla • hizmet, edeceği 
değerlendirilmektedir. 

'•4* Trafik- kazalarının ülkemizde önde gelen ve sonuçları ölümcül olan 
nedenleri arasında bulunan "hız kurallarını ihlal etme"i alkollü-araç kullanma" ve 
"sürücü belgesiz araç kullanma", Karayolları Trafik Kanunu'nda sürücünün asli 
kusurları arasında sayılmamaktadır. 

Yaşamsal öneme sahip bu ihlallerin, 2918 sayılı Kanunun 84'üncü 
maddesinde yapılacak değişiklikle "sürücü asli kusurları'"na dahil edilmesi 
sağlanmalıdır. Ölümlü ya da yaralamalı trafik kazasına sebep olmayan, sadece 
mevzuatla öngörüldüğü şekilde 3. kez alkollü araç kullanma halinde verilen 1 
aydan 2 aya kadar hapis cezası para cezasına çevrilmemeli, tecil edilmemelidir. 

5- Alkollü araç kullanma konusunda, mevzuatımızın diğer Avrupa ülkelerine 
nazaran en önemli eksikliği, promil üstü alkol alarak araç kullanma ihlallerini 
cezalandırmada kademelendirmemiş olması, aracın trafikten men edilmesi 
cezasının öngörülmemesi ve bir kez ve daha fazla alkollü araç kullanılması 

- halinde belirlenmiş tek bir para cezasının uygulanmasıdır. 
Bir çok Avrupa ülkesi, trafikte tehlike yaratacak alkol promillerini 

kademelendirmiş, promil arttıkça cezaların miktarı ve çeşitlerinde de artış 
sağlamıştır. Almanya'da 0,8-1,1 promil ile 1,1 üzeri promil; Fransa'da, 0.7-0,8 ile 
0,8 ve üzeri promil; Norveç'te, 0,5-1,5 promil üstü alkollü araç kullanımı giderek 
şiddetlenen cezalara konu olmaktadır. 0,50 promil alkol alan kişi ile -1 ve üstü 
promil alkolle araç kullananların trafikte eşit tehlike riski oluşturamayacakları, 
bilimsel çalışmalarla ortaya konulduğuna göre; tehlikenin yoğunluğuna göre dozu 
kademe kademe artan cezalar öngörülmelidir. 

Bu nedenle; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu "Alkollü içki etkisi altında 
araç sürme"yi yasaklayan 48'inci ve Yönetmeliğin 97'inci maddelerinde belirtilen 
promil üstü alkollü araç kullanma ile mücadele bakımından; 

-0,50 promil ve üstü olarak belirlenen ve eşit para cezası öngörülen 
düzenleme; 0,50-1,00 promil, 1,00-1,5 ve üzeri promil şeklinde kademelendirilmeli, 
promil yoğunluğuna göre sırasıyla 100.000.000, 200.000.000 ve 300.000.000 TL 
para cezasını, 

-İhlalin yoğunluğuna göre de; birinci defada alkollü araç kullandığı tespit 
edilen sürücülerin sürü belgelerinin 1 yıl, ikinci defada 2 yıl süreyle geri 
alınmasını, 

-İkinci defasında alkollü araç kullandığı tespit edilenlere ayrıca 3 aydan 6 
aya kadar hapis cezası verilmesi ve aracına 3 ay süre ile el konulmasını, 

-Sürücü belgelerinin geri verilmesinin, sürücünün psikoteknik 
değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunun olumlu olmasına 
bağlanmasını, 
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-Ayrıca, sürücü belgesi geri alınan sürücülerin 2 aylık "alkolle mücadele 
programına" katılmalarının zorunlu hale getirilmesinin sağlanmasın^ 

kapsayacak şekilde konu yeniden ele alınmalıdır. Ayrıca,, promil üstü alkol 
aldığını bildiği sürücüye araç kullandıran veya gerekli ve yeterli özeni 
göstermeyerek, promil üstü alkollü olarak araç kullanan sürücülere .izin veren 
.araç sahipleri için de aynı cezalar öngörülmelidir. 

6- Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 97'inci maddesi, "Alkollü olarak ölümlü 
yada yaralamalı trafik kazasına neden olunması halinde ağır kusurun varlığı kabul 
edilir." hükmünü getirmiştir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nunda 
düzenlenmeyen bu hususun yönetmelikle düzenlenmesi, normlar hiyerarşisine 
uymamaktadır. Anılan hususun kanunla düzenlenmesi sağlanmalıdır. 

7- Sürücü tali kusurları içerisinde yer alan ve ikinci önemli kaza nedeni olan 
limit üstü hızlı araç kullanımını önemli ölçüde engellemek amacıyla; 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 5İ 'inci maddesi; 
-Hız ölçeri' teknik cihaz veya çeşitli usullerle yapılan tespit sonucu hız 

sınırlarını; yüzde ondan yüzde otuza kadar aşan sürücülere 1Q0.OOO.QQO- TL, yüzde 
otuzdan yüzde eltiye kadar aşari sürücülere 200.000.000] TjL, yüzde .etliyi aşan 
sürücülere 300.000.000 TLpara cezasını, . . 

Suçun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde 3. def a hız., kuralını 
ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgelerinin 2 yıl süre ile geri alınmasını, . • 

-Psikotekriik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesinden 
geçirilerek sürücü belgesinin uygun bulunan sürücülere iadesini, 

-Tecil edilmemek ve para cezasına çevrilmemek kaydıyla 3 ay hapis cezası 
verilmesini, 

-3 ay süre ile aracın trafikten men edilmesini, 
-2 ay süre ile sürücü kurslarında sürücü eğitimi alınmasını, 
içerecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. 
8. Sürücü belgesi olmadan trafiğe çıkanlarla da etkin bir şekilde mücadele 

edilememektedir. 
Bu bakımdan, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 36'ıncı maddesi; 
-Sürücü belgesi olmadan trafiğe çıkanlara ilk tespitte 3 aydan 6 aya kadar 

hapis, tekrarı halinde 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesini, 
-Ayrıca bu kişilere her defasında 250.000.000 TL para cezası verilmesini, 
-Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı 

miktar için ceza tutanağı düzenlenmesini, 
-Aracın 3 ay trafikten men edilmesini, 
kapsayacak şekilde yeniden gözden geçirilmelidir. Ayrıca, sürücü belgesi 

olmayan kişilere, bilerek ve isteyerek aracını kullanmak üzere verenler için de 
aynı cezalar öngörülmelidir. 

9- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen trafik cezalarının 
caydırıcılığını temin amacıyla; Anılan Kanunun 3'üncü maddesi; 

-Bu kanun hükümlerine göre faillere uygulanan hafif hapis ve hapis 
cezalarının paraya çevrilemeyeceği, tecil edilemeyeceği, 
şeklinde düzenlemeyi içermelidir. 

10- Karayolları Trafik Kanunu sistematiği içinde, trafik cezalarının, suçların 
önem ve tehlike boyutuna uygun olarak tespit edilmediği anlaşılmaktadır. 

Anılan Kanunun 70'inci maddesinde "gerekli makamdan izin almadan yarış 
ve koşu düzenlemek" 34.800.000 TL para cezası, ek-1.maddesinde, "Ticari taşıt 
kullanma belgesi olmadan ticari amaçla araç çalıştırmak" 69.900.000 TL para 
cezası ile karşılanırken, alkollü araç kullanma ihlaline 34.800.000 TL, hız sınırını 
yüzde ondan yüzde elliye kadar aşana 17.100.000 TL para cezası verilmesinin 
öngörülmesi örnektir. 
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-•'Trafik'para cezalarının; kural -ihlallerinin trafikte'oluşturacağı risk* ve 
" tehlikeler dikkate alınıp} suç analizleri yapmak suretiyle önem ve öncelik sırasına 

uygun olarak yeniden gözden geçirilmesi sağlanmalıdır. 
11- 1999 yılında trafik polisince, trafik kural ihlalleri nedeniyle toplam 

75.063.737.000.000 TL, Jandarma Trafik Timlerince ise 4.054.826.310 TL peşin ve. 
ihbarlı pata. cezası yazılmıştır. Trafik para-cezalanma ancak,üçte biri tahsil 
edilebilmektedir. Pek çok sürücünün adreslerini doğru, beyan etmemeleri para. 
cezalarının tahsilini oldukça zorlaştırmakta, sürücülerin iş ve ikamet adresi 
değişikliği tespitinin yapılamamasından, dolayı cezalar etkisini 
gösterememektedir. . . 

'Sorunun çözümünün, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'nun, ülke 
genelinde, bilgisayar destekli ciddi, titiz, sürekli ve güncel uygulanması halinde 
bulunabileceği değerlendirilmektedir. 

•Yurttaşının kimlik ve adres bilgilerine hızlı ve doğru bir şekilde erişebilmeyi 
riiümkün kılan sistemi, devletin kurma zorunluluğu vardır. Bu doğrultuda, İçişleri 
Bakanlığı'noa yürütülen MERNİS projesi: v.e Başbakanlık: idareyi Çeliştirme 
Başkanlığı'nca yürütülen vergi, trafik, sürücü ve ad resi bilgilerinin en uçtQ hizmet 
veren karakol ile merkez arasında' ulaşımını hedefleyenjflusal bilgi sistemi projesi. 

>ile; Emniyet Genel Müdürlüğü'nce sürdürülen, Emniyet birimlerini .birbirine 
bağlayan polis bilgisayar ağı projesinin uyumlu, birbirini besleyen, kurumlararası. 
işbirliğini de kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. 

Böylece, ülkemizde kangren haline gelen "doğru kimlik ve adres" tespit 
etme sorunu ortadan kalkacak, tahsilinde zorluk çekilen trafik para cezaları da 
sürüncemede kalmayarak tahsili mümkün hale gelecek ve bu suretle de trafik 
para cezalarının caydırıcılığı sağlanabilecektir. 

Karayolları Trafik Kanunu'nun 115'inci maddesi, trafik para cezası ihbarlı 
olarak yazıldığında, yani para cezası derhal tahsil edilemediği takdirde, para 
cezalarının, tutanağın tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde ödenmesini, 10 gün 
içinde ödenmeyen para cezalarının iki katına çıkacağını ve ödeme süresinin 10 
gün daha uzayacağını, bu süre içinde de ödenmeyen cezaların üç katına 

. çıkacağını, süresinde ödenmeyen para cezaları için 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağını amirdir. 
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 165'inci maddesi ise, uzama süresi içinde 
ödenmeyen para cezalarının 6183 sayılı Kanuna göre 3 kat olarak takip ve tahsil 
edileceği yolunda bir ifade kullanarak, Kanunun uygulama kabiliyetine, Kanun 
Koyucunun amacına aykırı olarak bir sınırlama getirmiştir. Yönetmeliğin getirdiği 
bu ifade nedeniyle, tahakkuk eden para cezalan, ödeme süresi ne kadar uzarsa 
uzasın , yalnızca 3 kat ile sınırlı olarak tahsil edilmektedir. Bu durumda cezaların 
caydırıcılığı etkisi azalmakta, borcun süresinde ödenmesi yerine çok daha geç 
ödemeyi özendirmekte, dolayısıyla da devletin gelir kaybına neden olunmaktadır. 

Bu nedenle, süresinde ödenmeyen trafik para cezalarına 6183 sayılı 
Kanunun 51'inci maddesinde öngörülen gecikme zammının uygulanmasını 
sağlamak amacıyla, 2918 sayılı Kanunun 115'inci maddesi belirtildiği şekilde 
değiştirilmelidir. 

12- Sürücünün kimlik ve adres bilgilerini doğru ve zamanında bildirmesini 
düzenleyen, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 421b ve 44/a maddeleridir. 
Anılan düzenleme, sürücü belgesi alınırken yanlış ve sahte bilgi verilmesi halinde 
iki aydan üç aya kadar hafif hapis ve 87.600.000 TL hafif para cezası; ikamet 
adresi değişikliklerini sürücülerin 30 gün içinde sürücü belgesini veren kuruma 
bildirmedikleri takdirde 17.000.000 TL para cezası ve 5 ceza puanı verilmesini 
hiikme bağlamıştır. 

Belirtilen yaptırımlar maalesef etkin bir şekilde yerine, getirilememekte, 
Kanunun gerçekleştirmeyi amaç edindiği doğru kimlik ve adres bilgilerine 
ulaşılmasına yönelik yasal tedbirler özenle uygulanamamaktadır. İkamet adresi, 
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değişikliklerini' sürücüler bildirmedikleri takdirde',', sürücünün gerçek adresini 
sorumlu birimlerin bulması da çoğu zaman mümkün olamamaktadır. 

'• Çare • olarak,' öncelikle sürücünün ikamet adresi' değişikliğini bildirme' 
yükümlülüğü hafif hapis cezası' île de yaptırım altına alınmalı, belirtilen 
yaptırımlar ciddiyetle kullanılmalıdır. 

Sürücünün ikamet adresi değişikliklerini, internet ile de bildirilebilmesi 
imkanı sağlanmalıdır. 

13- 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu etkin vö yaygın bir şekilde tüm 
ülkede uygulanmasına kadar, trafikte sürücünün gerçek adresini tespit 
bakımından tevsik edici belgelerin araçların tescili sırasında aranması bir ara 
çözüm olarak düşünülmelidir. 

2918 sayılı Kanunda, telefon faturası, su faturası, doğalgaz faturası gibi 
belgelerin araç tescilleri sırasında ibrazının gerektiği şeklinde bir düzenleme 
yapılması sağlanmalıdır. 

14- İdari ve adli cezalar yönünden trafik ceza sistemimiz, para cezası, ceza ' 
puanı, aradın, trafikten meri'i; sürücü belgesinin geçici geri alınması, faaliyetten" 
men) hafif para cezası, hafif hapis cezası, sürücü belgelerinin geri alınması ve' 
iptali cezası ile işyerlerinin kapatılması cezasını benimsemiş durumdadır: 

Bazı ülküler;; toplumsal değişiklikler sonucu suç ve- ceza siyasetinde yeni ••' 
ceza türlerini kabul etmektedirler. "Toplumsal hizmet" cezaları diye-
adlandırabileceğimiz bu grup cezalar, özellikle ABD'de geniş bir şekilde uygulama 
alanı bulmaktadır. Cezaların suçlunun kişiliğine uydurulması anlayışının bir 
uzantısı olan bu sistemde, suçluya ceza olarak "bazı kurumlarda kamu hizmeti 
görevi yapma, sosyal hizmetlerde çalıştırma v.b." gibi mahkumiyetler 
verilmektedir. Bu cezalarla, suçlunun "sosyalleştirilmesi" amaçlanmaktadır. 

Ülkemizde özellikle ölümlü yada yaralamalı, trafik kazaları, alkollü araç 
kullanma, aşırı hız ihlallerine yönelik olarak, mevzuatımıza "sosyal hizmet" 
cezalarını içeren yaptırımlar konulmalıdır. Sosyal ceza olarak; trafik suçlusunun; 
yaralanmasına neden olduğu kazazedeye bakma, hastanelerde belirli süreyle 
görev alma, ölümüne neden olduğu kişinin ailesinin bazı ihtiyaçlarını karşılama, 
sürücü kurslarında hizmet gibi, suçlu sürücünün kişiliği göz önüne alınarak ıslah 
edici uygun tedbirler geliştirilmelidir. Ayrıca, bazı hak mahrumiyetlerine 
uğramaları sağlanmalıdır. Silah taşıma veya bulundurma ruhsatı alamama, ruhsatı 
iade etme, iptal etme gibi düzenlemeler, bu kapsamda düşünülmeli, ticari araç 
işletenlere "meslekten men" cezası verilmelidir. 

15- Mevcut uygulamada, trafikte peşin para cezası ödemek, yol kullanıcıları 
için cazip bulunmamaktadır. Devletin para cezasını takip ve tahsildeki yetersizliği, 
peşin para cezası yerine sonradan ödemeyi özendirmektedir. 

Trafik para cezalarının tahsil kabiliyetini arttırmaya ilişkin bir yöntem de, 
peşin ödenecek para cezalarının ihbarlı cezalara oranla daha düşük tutulması 
olabilir. Böyle bir düzenleme üzerinde durulmalıdır. 

16- Kaza yapan araçlardan yollara dökülen motor yağı v.b.nin tam 
temizlenmediği, bazen de yağmurla karışıp yolu oldukça kaygan hale getirdiği 
bilinmektedir. 

Yolun güvenli kullanımına önemli ölçüde etki eden bu olumsuzluklarla 
mücadele amacıyla daha etkin tedbirler (kazaya sebep olandan yolu temizliğini 
sağlamak amacıyla ücret alınması gibi) mevzuatta yer almalıdır. Ayrıca, 
otoyollardaki tel örgülerin kısmen sökülmesi, hayvanların bu yollara çıkmasına 
hatta insanların bu yolu kullanmasına imkan verdiğinden, söz konusu güzergahlar 
sürekli kontrol altına alınarak, sebep olanlar- hakkında yasal işlemler 
duraksamadan uygulanmalıdır. 

17- Aşırı hız ve alkollü araç kullanma nedeniyle verilen trafik para 
cezalarının mahkemelerce verilmesinin, cezanın caydırıcılığını sağlama, kural 
ihlalini en aza indirme amacına daha çok hizmet edeceği gözönünde 
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-bulundurularak, «Karayolları Trafik Kanunu'nda, belirtilen gidide değişiklik 
yapılmalıdır. :,t. 

18- 1999 yılı Emniyet Genel Müdürlüğü trafik istatistiklerine göre, toplam 
2.361 'araç kusurunun 1.227'sini kusurlu tekerlek ve lastik patlamasının-
oluşturduğu, araç kusuru sonucunda ölen toplam, 75 kişiden 41'inin aynı araç 
kusuru nedeniyle öldüğü görülmektedir.. • 

Kusurlu tekerlek ve lastik patlaması nedenleri içerisinde "araç lastiğinin diş 
profillerinin" Özelliklerini kaybetmesinin önemli derecede rol oynadığı 
bilinmektedir. 

2918 sayılı Kanunun "Araçların Teknik Şartlara Uygunluğu" hususunu 
düzenleyen 30'uncu maddesi, "lastiklerin" teknik şartlara uygun olmaması 
halinde sürücülere 8.500.000 TL para cezası verilmesi ve 8 ceza puanı 
uygulanmasını, ayrıca aracın teknik şartlara uygun duruma gelinceye kadar 
trafikten men edilmesini emretmektedir. 

Karayolları trafik mevzuatı kapsamında, özel olarak diş profilinin 
niteliklerini kaybetmesi halinde-verilecek ceza belirlenmemiştir. Lastiklerin diş 
niteliklerine denetimlerde dikkat edilmemekte, bu konuda trafik birimlerince ceza 
yazılıp*, yazılmadığına dair bir bilgi.de bulunmamaktadır* Avrupa'da trafik birimleri . 
trafik denetimleri sırasında, belirtilen durumla karşılaştıklarında, avuç içine, sığan 
bir cihaz ile araç lastiğinin dış profillerini Ölçmekte, yeterli derinlikte olmayan 
lastiklerinin değiştirilmesini sağlamaktadır. 

Ülkemizde ancak birkaç tane bulunan ve trafik polisinin eğitiminde 
kullanılan aracın lastik dişlerini ölçen cihazların tüm Türkiye'ye yayılıp 
denetimlerde kullanılması sağlanmalıdır. Teknik şartlara uygun olmayan 
lastiklerin tespiti halinde, araca uygun lastik takılana kadar, araç trafikten men 
edilmeli, araç kusurları içerisinde en önemli kusurlardan biri ve trafikte telafi 
edilemez can ve mal kaybına neden olan "teknik özelliğini kaybetmemiş lastik" 
kullanılması karşılığı öngörülen para cezası 100.000.000 TL'ye çıkarılmalıdır. 

19- 2918 sayılı Kanunun 31'inci, Yönetmeliğinin 99'uncu maddesi takoğraf 
cihazlarının hangi araçlarda bulundurulması ve kullanılması gerektiğini 
belirtmiştir 

Takoğraf cihazlannı bulunduracak ve kullanacak araçların imalatı veya 
montajı sırasında, takoğraf cihazlarının da takılması zorunlu kılınmalıdır. İmalatçı 
firmalara böyle bir sorumluluk yüklenmeli, aksi halde mevzuatta tatbik edilecek 
idari ve adli cezai müeyyideler belirtilmelidir. 

20- Sürücü belgelerinin 2 yıl geçici süreyle verilmesi düzenlemesi 
kapsamında, bu süre içinde sürücülere yönelik mevzuatta öngörülen 0.50 promil 
alkolle araç kullanma yerine, 0,1promile kadar alkollü araç kullanmaları, belirlenen 
hız limitlerinden 10 km/saat daha az hız yapmaları şeklinde düzenleme yapılmalı, 3 
kez trafik kuralı ihlalinde bulunulması veya asli kusurlu olarak trafik kazasına 
neden olunması halinde, sürücü belgesinin iptali ile yeni bir sürücü eğitimi alması 
zorunluluğu getirilmelidir. 

c. Trafik Polisi ve Eğitimi 

1. Trafik polisinin yetişme kaynağı, aldığı dersler, hizmet içi eğitimin yapısı, süresi, 
kimlerce verildiği ve düzeyi: 

Temel Trafik Eğitimi, 1982-1997 yıllan arasında değişik illerde bulunan Polis 
Okullarında 45'er günlük periyotlar halinde verilmekteydi. Birden fazla eğitim biriminde 
yürütülen kurslarda görevli öğretmenler sürekli değiştiğinden, eğitimlerin kalitesinde de büyük 
sorunlar yaşanmaktaydı. Eğitimlerde genel olarak, yalnızca mevzuat öğretilmekteydi. Genel 
anlamda eğitimin kalitesiyle ilgili sorunları aşmak amacıyla, 1996 yılında, bir dizi çalışmalar 
başlatılmıştır. 
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îlk olarak, eğitime alman personele yönelik anketler yapılmıştır. Anketlerde.elde edilen • 
en-önemli bulgu, kursiyerlerin eğitim ihtiyaçlarınınkarşılanamadığı, eğitim program ve 
içeriğinin görevin ifası sırasında karşılaşılan sorunları çözme niteliği taşımadığıdır.... 

Bu istatistik veriler esas alınarak, Temel Eğitimin Geliştirilmesi projesi hazırlanmış, 
çalışmanın, konusunda deneyimli eğitim firmaları tarafından yürütülmesi gerektiği 

-belirlenmiştir. Buna göre, bir eğitim firması, "Temel Trafik EğitimiMnin,geliştirilm.çsi işini ihale 
yoluyla yüklenmiştir. Yüklenici, 1997 yılında çalışmalarına başlamış, sırasıyla; trafik polisinin 
görev tanımı, eğitim ihtiyaç analizi, amir ve memurlara yönelik olarak eğitimden beklentiler etüt 
edilmiş, kamuoyu anketleri yapılmış ve basılı evrak ve bilgiler taranarak, eğitim biliminin 
kriterlerine uygun bir ihtiyaç analizi raporu hazırlanmıştır. "Program Geliştirme Çalışması" 
tamamen üniversite öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilmiştir. 

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun 19'uncu maddesini değiştiren 4199 sayılı 
Kanun hükmü gereği, Eskişehir Karayolu Trafiği Polis Okulu, yukarıda kısaca açıklanan 
çalışmalar sonunda geliştirilmiş eğitim programı ve modüler tekniğe uygun ders işleme , 
yöntemiyle eğitime başlamıştır, ilk eğitim dönemi 1999 Kasım ayında 3 ay süren " 1 . Dönem 
Temel Trafik ve Kaza inceleme Eğitimi"nde 320 kursiyere eğitim verilmiştir.. . 

. • Bu" öğretim dönemi sonunda yapılan "Program Değerlendirme Anketi" .sonuçlarına göre, 
kursiyerlerin genel olarak ailevi ve ekonomik nedenlerden dplayı kurs.süresini.uzun bulduklan 
anlaşılmıştır. Elde edilen bu önemli veriye göre, kursiyerlerin motivasyonunu arttırabilmek için* 
kurs ders saatleri aynı kalmak koşuluyla, günlük ders saati süreleri artırılarak 2 aya indirilmiştir. 

Okulun, 17 Ağustos 1999 depreminde hasar görmesi üzerine, % 50 kapasite ile eğitime 
devam edilmiştir. Böylece 2. ve 3. iki aylık dönemler sonunda, toplam 599 personel eğitimden 
geçirilmiştir. "4. Dönem Temel Trafik ve Kaza İnceleme Eğitimi" 300 kursiyer ile tam kapasite 
olarak yapılacaktır. 

2.Mevcut Trafik Görevlilerinin Eğitim Seviyeleri, Mezuniyetleri: 

Amir 
Ortaokul 
Lise 
Yüksekokul 
Toplam 

Memur 
Ortaokul 
Lise 
Yüksekokul 
Toplam 

229 
328. 
533 

1090 

1038 
15155 

1660 
17898 

(%21,01) 
(% 30,09 ) 
(% 48,90) 

(%100) 

(% 6.05) 
(% 84.67) 

(%9,27) 
(%100) 

3.Eskişehir Karayolu Trafiği Polis Okulunda düzenlenmekte olan temel trafik ve 
kaza inceleme eğitimine katılan personel sayısı ve denetlemeye katkıları: 

TEMEL TRAFİK VE KAZA İNCELEME EĞİTİMLERİ 

S.NO 

1 

2 

3 

ADI 

1. Dönem Temel Trafik ve Kaza İnceleme Eğitimi 

2. Dönem Temel Trafik ve Kaza İnceleme Eğitimi 

3. Dönem Temel Trafik ve Kaza İnceleme Eğitimi 

TARİHİ 

1999 

2000 

2000 ' 

KATILAN TOPLAM PERSONEL SAYISI 

KATILAN 
SAYISI 
310 

144 

145 

599 
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rr r " " Temel Trafik ve Kaza İnceleme Eğilimleriyle 599 personele, trafik birimlerinde görev 
almak-"üzere temâl bilgi, beceri ve tutumlar kazandınlmıştır. Ancak'sürecin 1999 yılı sonunda 

-başlamış ve henüz 599 personelin eğitilmiş olması nedeniyle, görevin kalitesini artırmadaki 
somut etkisini görmek için zamana gereksinim vardır. 

4.Yerinde eğitimler, jandarma eğitimleri: 
Trafik Birimlerinin eğitimli ve kalifiye personel gereksinimini karşılamak, hizmetteki 

uygulamalan belirli bir standarda ulaştırmak, uygulamalardan kaynaklanması muhtemel bir 
takım farklılıklan gidermek amacıyla, 2000 yılından itibaren, Geliştirme Eğitimleri kapsamında 
"Yerinde Eğitim " projesi başlatılmıştır. 

Bu eğitimlerle, trafik birimlerinde çalışmakta olan tüm personelin eğitilmesi 
amaçlanmaktadır. Eğitimler özellikle "Trafiğin Denetimi ve Kaza Tahkiki " konulan üzerinde 
yoğunlaşmaktadır. 

Eğitimler sırasında karşılaşılan en büyük sorun, "Trafiğin Denetlenmesi ve 
Düzenlenmesi, Trafik Yönetimi, Trafik Kazalannm Analizi ve Yeniden Yapılandırılması" 

. alanlanrida, yurtdışmdaki uygulamalar konusunda bilgi sahibr personel sıkıntısının çekilmesidir. 
Bû'Sikınümn giderilebilmesi amacıyla,- bîr. "Yurtdışı Eğitim:P„rojesi','.hazırlanarak; uygulamaya 

. geçilmesi gerekmektedir. ,•.-••. . . . .-.-
• • Eskişehir Karayolu Trafiği Polis Okulu, yılda 1200 personelin eğitimini karşılayabilecek 

fiziki eğitim yapısına sahiptir. Ancak; Emniyetin trafik birimlerindeki kurssuz personel sayısı 
5000 civanndadır. Bu sayıyı kısa sürede eritebilmek için, halen temel eğitim dışında bir eğitim 
programına alınmamış olan 10.000'e yakın personele, Geliştirme Eğitimleri kapsamında 45 
eğiticiyle, illerde, 2 hafta süreli "Trafiğin Denetlenmesi ve Kaza Analizi Dersleri" verilmektedir. 

Eğitimler 26 İl merkezinde gerçekleştirilmekte ve halen 32 ildeki Emniyet trafik 
personeli eğitimini kapsamaktadır. Eğitimlerde daha önce "Program Yönetimi ve Eğitim 
Formasyonu Eğitimi" verilen toplam 21 eğitici görev almaktadır. Eğitimler, 10 günlük periyotlar 
halinde düzenlenmektedir. 

Söz konusu Eğitimlere, Emniyet Teşkilatı personelinin yanı sıra, Jandarma Genel 
Komutanlığı'ndan gelen talep nedeniyle, eğitim kapsamına, alınan illerdeki Jandarma Trafik 
personeli de alınmıştır. 

Günümüze kadar düzenlenen "Yerinde Eğitimler" sonunda yapılan anketlerde; 
kursiyerlerde yüksek oranda katılım ve öğrenim isteği olduğu gözlenmiştir. Memnuniyet verici 
bu sonuçlar üzerine, eğitimlerin yaygınlaştınlması amacıyla yeni bir "Eğitim Formasyonu 
Eğitimi" programı hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. 26 Eylül-06 Ekim 2000 tarihleri 
arasında, Ankara'da, Emniyet Teşkilatından 25 Amir ile 5 Jandarma personeline formasyon 
eğitimleri verilmiştir 

Bu eğitici grubun da Geliştirme Eğitimlerinde görev almasıyla, Yerinde Eğitimler 
Ülkemizin yaklaşık % 70'lik bölümüne yaygmlaştınlacaktır. 

EĞİTİME ALINAN PERSONEL 

Emniyet Hizmetleri Sınıfı 

Jandarma Personeli 

Toplam 

EĞİTİLEN PERSONEL SAYISI 

1463 

255 

1718 

* Sayılar 2000 yılı itibariyledir. 

Bunun yanı sıra, Jandarma Genel Komutanlığında görevli 5 Personel, 25 Eylül-06 Ekim 
2000 tarihleri arasında düzenlenen "Eğitim Formasyonu Eğitimi"ne katılmış; Eskişehir Karayolu 
Trafiği Polis Okulu'nda düzenlenecek olan "4. Dönem Temel Trafik ve Kaza İnceleme 
Eğitimi"ne de 10 Jandarma Personelinin katılması için gerekli yazışmalar yapılmıştır. 
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5.Eğitimin Kalitesinin ve Denetimin Etkinliğinin Arttırılması İmkanları: 
Dünya Bankası Kredisi Destekli Karayolu iyileştirme ve Trafik Güvenliği Projesi • 

kapsamında, Danışman Firma Sweroad tarafından, 1999-2000 yıllarında, Ankara'da, 5 dönem 
halinde, "Trafik Yönetimi, Değişik Şekillerde Hız Denetimi, Değişik Yöntemler Kullanarak 
Sabit ve Gezici Denetim, Durma' Alanlarının Güvenliğinin Sağlanması Yöntemleri, Emniyet 
Kemeri Denetimi, Alkol Denetimi, Denetimin Etkinliği ölçme Yöntemleri" konulu eğitimler 
düzenlenmiştir. 

Eğitime; Pilot Proje güzergahında bulunan Ankara, Bolu, Çankırı, .Kırıkkale,.Karabük 
-illerindeki Bölge Trafik Denetleme istasyon Amirliklerinde görev yapmakta olan .personel,.; 

Eskişehir Karayolu Trafiği Polis Okulunda Trafiğin Denetlenmesi derslerine giren Öğretmen 
Emniyet Müdürleri ve Yerinde Eğitimlerde görev alan Komiser Sınıfı personel olmak üzere 
toplam 57 personel katılmıştır. 

Bu eğitimler yoluyla batı standardındaki denetimlerin, ülkemizde de uygulanması ve 
yaygınlaştırılması beklenmektedir. Ancak daha yoğun şekilde benzer eğitimlerin yabancı 
öğreticilerin katılımıyla devam ettirilmesi ve formatör eğitici yetiştirilmesi gerekmektedir. 

Ö.Sürüş Teknikleri Eğitimi: 
• Emniyet Teşkilatı motorlu araçların en yoğun ve sık kullanıldığı kurumların başında 

gelmektedir. Bu durum, Teşkilatın hizmet otolarını kullanan personelin sürücülük konusunda 
geliştirilmelerini zorunlu kılmaktadır. 

Sürüş teknikleri konusunda öncelikli olarak eğitici personel yetiştirilmiştir. Bu amaçla, 
trafik hizmetlerinde görevli Amir sınıfı 11 Eğitici Personele, 05-09 Haziran 2000 tarihleri 
arasında, 5 gün süreli olarak, Almanya'da faaliyet gösteren bir firmanın uzman eğiticileri 
tarafından, "ileri Derecede Sürücülük ve Risk Altında Karar Verme" konularında eğitim 
verilmiştir. 

Eğitime katılan personel, Teşkilatın hizmet otolarını kullanmakta olan personele yönelik 
olarak düzenlenmesi planlanan "Sürüş Teknikleri" eğitimlerinde, eğitici olarak görev 
alacaklardır. 

Bu eğitimlerin yaygınlaştırılması amacıyla, sürüş teknikleri eğitim materyallerinin satın 
alınması ve uygulamalı eğitimlerin yapılacağı özel bir alan oluşturulması için çalışmalara 
başlanmıştır. 

7. Ülkemizde Trafik Polisine Verilen Eğitimler ile Belli Başlı Ülkelerdeki Eğitim 
Uygulamaları: 

Düzenlenen eğitim programlarının geliştirilmesi, yararlanılacak kaynakların 
hazırlanması, kullanılacak eğitim materyallerinin sağlanması, eğitim ortamının çağdaş kriterlere 
uygun hale getirilmesi gibi, yoğun çaba gerektiren çalışmalar sırasında, Almanya, ingiltere ve 
Hollanda'da verilen Trafik Eğitimleri örnek alınmıştır. 

Eğitim Programlarının Geliştirilmesi ve eğitimler sırasında yararlanılacak yazılı 
materyallerin hazırlanması çalışmalarında yer alan kişilerin, alanında uzman olması başlıca 
kriter olarak belirlenmiştir. Program geliştirmesi çalışmalarında; Hollanda Trafik Polis 
Enstitüsü'nün programlarından yararlanılmıştır. 

Bazı ülkelerin trafik polisi eğitimine ilişkin programları şöyledir; 
ALMANYA 

* Eğitimin Adı : Trafik Polisleri için Temel Trafik Eğitimi 
Eğitimin Süresi : 3 Hafta 
Eğitimin içeriği : * Trafik Kanunları 

* Trafik Kontrollleri 
* Trafik Raporlarının Düzenlenmesi . • 
* Araç Teknolojisi 
* Genel Polis Kanunu • -
* Büyük Araç ve Ağır Yük Taşımacılığı 
* özel Konular ^ 
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* Eğitimin Adı • : Trafik Kazası İnceleme Kursu 
Eğitimin Süresi : 2 Hafta 
Eğitimin İçeriği •: * Zor (komplike) Olaylarda Kazalann İncelenmesi 

* Trafik Kaza Mahallinden İzinsiz Olarak Uzaklaşılan 
Hallerde Kaza İncelemesi 

* Savcılık ile İşbirliği ve Uzmanların Katılımı 
* Araç Teknolojisi 

. Ülkemizde düzenlenmekte olan "Temel Trafik ve Kaza İnceleme Eğitimi" Almanya 
örneğindeki "Trafik Polisleri için Temel Trafik Eğitimi" ve "Trafik Kazası İnceleme, Kursu"yla. 
içerik ve eğitim süreleri bakımından örtüşmektedir. 

Her iki ülkenin, trafik polisleri geliştirme eğilimleri kapsamında yürütmekte olduğu 
programlarda da paralel konular bulunmaktadır, örneğin, Almanya'da "Hız Denetimi, Trafikte 
Çalışan Uzmanlar İçin Semirlerler" düzenlendiği gibi, ülkemizde de, Geliştirme Eğitimleri 
kapsamındaki "Trafik Denetimleri derslerinde "Hız Denetimi ve Radar Kullanımı" konular yer 
verilmektedir. 

INGILTERE 

SIRA NO 
1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 

İngiltere'deTrafik Polislerine Verilen Eğitimin Programı 
KURSUN. ADI 
İleri Araç Kullanma 
Kursu 
Standart Motosiklet 
Kursu 
İleri Motosiklet Kursu 

Trafik Yönetimi 
işaretleme, 
Işıklandırma ve Önlem 
Alma Kursu 
İleri Takograf Kursu 
(Lucas) 
Standart Kaza Yeri 
İnceleme Kursu 

ileri Kaza Yeri 
İnceleme Kursu 
EDCRASH 
Bilgisayarlı Analiz 
Kursu 

SÜRESİ 
4 Hafta 

2 Hafta 

3 Hafta 

2 Hafta 
1 Gün 

1 Hafta 

4 Hafta 

2 Hafta 

4 Gün 

ÖNGEREKLİLİKLER 
Yüksek düzeyde yetenek gerektiren özel 
görevlerde olmak. 
Motosiklet Ehliyetine sahip olmak ve motosiklet 
deneyimi olmak. 
Yüksek düzeyde yetenek gerektiren, özel 
görevlerde olmak. 
Trafik Yönetiminde görev almak. 
Trafik Yönteminde görev almak ya da Trafik 
Polisi olmak. 

Trafik Devriye Polisleri ile Takograf analizi 
konusunda deneyimli diğer polisler katılabilir. 
Deneyimli ve matematik yeteneği olan polis 
memuru olmak, Okul tarafından yapılacak 
matematik sınavında başarılı olmak. 
Standart Kaza Yeri İnceleme Kursunu bitirmiş 
olmak 
Matematik yeteneği olan, deneyimli kaza yeri 
inceleme uzmanı olmak 

İngiltere'de,-trafik polislerine yönelik olarak yukarıdaki eğitimler düzenlenmektedir. 
Ülkemizde de Geliştirme Eğitimleri kapsamında "Motosiklet Kullanıcı, Eğitici, Takograf, Kaza 
Analizi "eğitimleri verilmektedir. 

Bu eğitimlerin yanı sıra, "İleri Sürücülük Teknikleri Eğitici Eğitimi" düzenlenmiştir. 
Ancak, yukarıda belirtilen, "Trafik Yönetimi, Kaza Analizi ve Bilgisayarlı Analiz" gibi 

alanlarda, bilgi sahibi personel sıkıntısı çekilmektedir. Bu sıkıntımn giderilebilmesi amacıyla, bir 
"Yurtdışı Eğitim Projesi" hazırlanmış, projenin uygulama aşamasına ise henüz geçilememiştir. 

• Yine İngiltere'nin Sussex Eyaletindeki trafik polisleri, meslek kariyerlerinin 5-10-15-20. 
yıllarında mutlaka bir eğitim programına alınmaktadır. Bu yöntemle bilgilerin tazelenmesi ve 
yeni öğretilerin aktarılması sağlanmaktadır. Eğitim, trafik birimlerinde görevli .her kademeden 
amir ve memuru kapsamaktadır. 
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Bü yöntemin-ülkemizde de uygulanması için. planlama .yapılmalıdır. Ancak,, son derece 
spesifik olan bu eğitimlerin içeriklerine ilişkin birikim sahibi uzmanları üniversitelerimizden 
bulmakta sıkıntı çekilmektedir. Bu nedenle, yurt dışına Formatör Eğiticiler göndermek ya da 
yabancı eğiticiyi ülkemize getirtmek şeklinde bir çalışma planlanmalıdır. . 

HOLLANDA ,. '. 
Hollanda Trafik Polis Enstitüsü'nün mevcut sistematiği ile eğitim plan ve programlan, 

Eskişehir Karayolu Trafiği Polis Okulu'nun programlarının oluşturulmasında örnek alınmıştır. 
Nitekim, uygulama derslikleri ile yeni satın alman Sürüş Teknikleri Eğitim Pisti, amlan yabancı 
eğitim merkezinde de bulunmaktadır. 

Ayrıca Hollanda, ingiltere ve Almanya'da Trafik Polis Okulu yıllık temel ve geliştirme 
eğitimlerini bir "Zaman Tablosu" haline getirip, broşür olarak tüm teşkilatlarına yaymaktadır. 
Sistem sayesinde, gerek memur düzeyindekiler kendi taleplerinin,, gerekse yöneticiler yeterli 
bilgi ve beceriye sahip olmadığını düşündüğü personelin alınacağı eğitimin adı ve tarihleri 
konusunda kendi planlamasını yapabilmektedir. Eğitim talepleri TrafiK Polis Okulu'na gelmekte 
ve yönetim yıllık planlamayı isimler bazında da hazırlamaktadır. 

8.Eskişehir Karayolu Trafiği Polis Okulu'nda verilen temel trafik eğitimi dersleri: 

Mesleki Dersler 
• 80 saat Trafiğin Denetlenmesi ve Düzenlenmesi 
• 40 saat Kaza Tahkiki 
• 16 saat Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemleri 
• 16 saat Trafik Polisinin Görev Hazırlıkları ve Asayiş Hizmetleri 
• 8 saat Trafik Eğitimi Dersleri, 

Okul bünyesinde görev yapmakta olan öğretmen Emniyet Müdürleri tarafından 
verilmektedir. 

Akademik Dersler 
• 8 saat Trafik Psikolojisi 
• 16 saat Çatışma ve Stres Yönetimi 
• 24 saat Trafik Tekniği 
o 16 saat Taşıt Mekaniği 
• 16 saat Temel İlkyardım 
Akademik dersler ise Eskişehir Anadolu ve Osman Gazi Üniversiteleri öğretim Üyeleri 

ile Sağlık Meslek Yüksek Okulu ve Anadolu Motor Teknik Lisesi Öğretmenleri tarafından 
verilmektedir. 

Teorik derslerin yanı sıra, uygulama dersleri olarak da karayolu üzerinde "Yaparak 
Öğrenme" yöntemiyle eğitime devam edilmektedir. Her eğitim döneminde 40 saat uygulama 
dersi bulunmaktadır. 1982-1996 yıllarında devam eden klasik eğitimlerde uygulama derslerinin 
olmaması, kursiyerlerin en başta şikayet ettikleri eksiklikti. Bu nedenle, Modüler öğretim 
Tekniğinin uygulandığı yeni eğitim sisteminde, uygulama derslerine programda ağırlıklı yer 
verilmektedir. 

Trafik polisinin eğitim düzeyi ile ilgili olarak yapılan araştırmalar 
Eskişehir Karayolu Trafiği Polis Okulu'nda, mesleki ve akademik eğiticiler tarafından, 

Modüler öğretim. Tekniğinin öğretimdeki etkisini sorgulamak amacıyla, "Program 
Değerlendirme Anketleri" uygulanmıştır. Anket verileri titiz bir çalışma ile akademisyenler 
tarafından analiz edilerek; 

•Okulda verilen eğitimlerin, trafik polisinin eğitim ihtiyacını karşılar nitelikte olduğu, 
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>Bilimsel kriterler göz önüne alınarak belirlenen "Modüler öğretim SistemP'nin, öğretimin 
etkililiğini önemli ölçüde arttırdığı, 
•Kurs -sırasında verilen uygulama derslerinin, kursiyerlerin, öğrendikleri bilgileri uygulamaya 
aktarmalarında gözle görünür bir fark yarattığı, 

. »Trafik polisinin eğitimlerinde yararlanılmak üzere hazırlanan-"Trafik Eğitim Setleri ile Eğitim 
Yardımcı MateryallefTnin, kursiyerlerin öğrenmelerini kolaylaştırdığı ve eğitimlerin-etkililiğini 
arttırdığı saptanmıştır. 

Tüm bu verilerden, Eğitimlerin; plan, program ve içerik olarak ihtiyacı karşılar nitelikte 
olduğu anlaşılmaktadır. Gerek Trafik Polis Okulundaki eğitimler, gerekse illerde düzenlenmekte 
olan Geliştirme Eğitimlerinin sonuçlan önümüzdeki yıllar itibariyle alınacaktır. 

9. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğünün "Trafik 
Alanında Çalışan Emniyet Genel Müdürlüğü Personelinin. İş Hayatı ve Stres" adlı raporu 
trafik polisleri ile ilgili önemli tespitlerde bulunmaktadır:. 

Bu Rapora göre; 
-Trafik Polislerinin etkin ve verimli bir biçimde denetim yapmalarım güçleştiren 

baskılara- maruz kaldıkları ve bu durumun tüm rütbe ve birimlerde yaygın olarak hissedildiği 
görülmektedir. 

-Trafik Polislerinin görevlerini yaparken baskıya maruz kalmalarının yanı sıra, trafik 
ihlallerine çeşitli nedenlerle tolerans gösterebildikleri de anlaşılmaktadır. 

-Genel olarak Trafik Polislerinin, halkla ilişkiler açısından sorun yaşamakta oldukları ve 
halkın güçlü desteğini hissedemedikleri görülmüştür. Tam ters yönde ifadelere rastlanmakla 
birlikte, mesleklerinin halk tarafından saygın bir meslek grubu olarak görülmediğine ilişkin 
inançlarım oldukça yaygın bir biçimde dile getirmişlerdir. Bu inancın nedenleri incelendiğinde, 
en önemli etkenin denetim görevini yaparken maruz kaldıklan baskılar olduğu çok açık bir 
biçimde görülmektedir. 

-Trafik personelinin, görevlerini yaparken amirleri tarafından yeterli düzeyde 
desteklenmediğine olan inancının oldukça yaygın olduğu gözlenmiştir. Aynı şekilde sorunlarını 
amirlerine iletememe ve amirlerinden mesleki bilgiler alamama konusunda da yaygın yakınmalar 
olduğu görülmektedir. 

-Trafik polisleri arasında, branşından memnuniyetsizlik ve yaptıkları işin etkili 
olmadığına inanç dikkat çekici düzeyde yüksektir. 

-Personel sayısı ve diğer fiziki imkanlarla ilişkili olmakla birlikte, araştırmanın ortaya 
koyduğu önemli ve nispeten daha hızlı çözümlenecek konulardan birisi de, personelin izin 
kullanamamasına bağlı olarak yaşanan sıkıntılardır. Gerek haftalık izinlerin gerekse yıllık 
izinlerinin rahat kullanılamamasının önemli bir sorun kaynağı olduğu anlaşılmaktadır. 

-Genel olarak trafik personelinin yaşı arttıkça trafikteki deneyiminin de arttığı 
görülmektedir. Bununla beraber, üst düzey trafik personelinin trafikteki deneyim süresi 
bakımından tüm rütbelerin gerisinde kalmış olması, bu konudaki politikaların bir başka yönüne 
dikkat çekmektedir. 

10. Son 10 yılda, trafik branşında çalışan personel içinde, 101 kişi görev başında, 15 
kişi intihar sonucu olmak üzere toplam 116 personel hayatını kaybetmiştir. 21 kişinin 
göreve devam edemeyecek derecede sağlığı bozulmuş, 34 kişi ise çalışma koşullarından 
dolayı çeşitli sağlık sorunları ile karşı karşıya kalmışlardır 

Ülkemizdeki eğitim seviyesinin yükselmesine koşut olarak trafik denetiminden sorumlu 
personelin de eğitim düzeyi artmaktadır. Toplumda bilinçli değişimler, trafik ve teknikteki 
gelişmeler görevli personelin sık ve düzenli olarak hizmet içi eğitim almasını gerektirmekte, bu 
denetimin teorik ve iş başında eğitim şeklinde düzenlenmesi ihtiyacı kendini hissettirmektedir. 

Eskişehir ilimizde Trafik Polis Okulunun kurulmasının, trafik polisinin trafik eğitimi 
kalitesini artırdığı gözlemlenmektedir. Daha önce birkaç haftalık trafik kursları ile trafik 
personeli yetiştirildiği halde, bu okul sayesinde 2 ay süresince, çağdaş ülkelerin trafik eğitim 
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müfredatından esinlenerek ve bilimsel bir anlayışla hazırlanan trafik dersleri ile, trafik bilgisi 
' daha yeterli, kendine güvenen trafik polisine, denetim hizmetlerinde daha etkin olması imkanı 
kazandırılmaktadır. 

18.000'i aşkın trafik polisinden sadece 599'unun bu okuldan mezun olması, 5.000 trafik 
polisinin trafik branş eğitimi almamış olması, yaklaşık % 85'inin lise, % 6'sının ortaokul, 
%9<unun yüksekokul tahsilini görmüş olmaları, bu konuda yapılacak çok daha işin olduğunu. 
ortaya koymaktadır. - ; ., 

Ülkemizin 333.000 km'lik devlet, il, köy ve. orman yolunun trafik düzenlemesi vev,. 
denetlemesinden sorumlu jandarma, temel, trafik kursunu, Jandarma Okullar Komutanlığı 
bünyesinde £ haftalık bir programla görmektedir. Jandarma trafik tim komutanları, Jandarma. 
Okullar Komutanlığı'nda 8 haftalık eğitim süresince; 
•Trafik para cezalarının tahsilinde takip edilecek esas ve usuller (6 saat) 
•Adli işlemler ve sigorta (12 saat) 
•Trafik ile ilgili kavramlar, terimler ve tanımlar (12 saat) 
•Trafik zabıtasının görev ve yetkileri (6 saat) 
•Trafikte kullanılan- teknik cihaz ve malzemenin tanımı'(1 8 saat);' ; . 
•Motor bilgisi (12 saat)' ' ! J 

•Temel trafik kuralları, taşıt ve karayolu bilgisi (48 saat) 
•Bilirkişi raporlarının tanzimi (6 saat) 
•Trafik kazaları tahkiki ve kaza tespit tutanağı düzenlemesine dair esas ve usûller (36 saat) 
•Araçların tescil işlemleri ve sürücü belgeleri (12 saat) 
•İlkyardım (6 saat) 
•Halkla ilişkiler ve toplum psikoloj isi (12 saat) 
•Jandarma trafik hizmetlerinin kuruluşu, görevleri ve tutulan kayıtlar, defterler ve çizelgeler (12 
saat) olmak üzere, toplam 238 saat kurs görmektedirler. Ayrıca, Jandarma, Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nün eğitim imkanlarından da yararlanmaktadır. 

Trafik polisinin toplumdaki imajımn nasıl olduğuna ilişkin 1997 yılında yapılan bir 
araştırma sonuçlan dikkat çekicidir. Bu araştırmalara göre: Ticari araç sürücülerinin % 77'si, 
trafik polisleri tarafından verilen cezayı hak etmediklerini belirtmektedirler. Aym çalışmada aynı 
taşıt sürücülerinin % 11'inin trafik cezalan ile ilgili yasa maddelerini hiç bilmedikleri, % 48'inin 
yasa maddelerinin bir kısmını bildikleri ortaya çıkmıştır. Polis denetimlerini sağlıklı bulanlann 
oranı ise % 62'dir. Anlatımlarda polis ile şoförler arasında en önemli sorunlann bazılan şöylece 
belirlenmiştir: 

1.- Adamına göre davranmak 
2.- Dinlemeden ceza yazmak, 
3.- Nazik davranmamak, 
4.- Keyfi ceza yazmak, 
5.- Hor görmek, 
6.- Halkla ilişkiler, 
7.- Yardımcı olmamak, 
8.- Trafikte yetersiz kalmak. 
Görüldüğü gibi trafik polisi ile sürücüler arasında en önemli sekiz sorundan ilki "adamına 

göre davranmak"tır. Sorunun kaynağı arasında, denetimlerde bulunanlar üzerindeki her türlü 
siyasi ve idari baskının varlığı düşünülmektedir. Trafik polisinin yol kullamcılan ile ilişkilerinde , 
problemler bulunmaktadır. Aynı çalışma, polisin şoförleri, kullandığı aracın değeri ve kılık 
kıyafetine göre değerlendirdiğini göstermiştir. Sürücülerin % 90'ı bu konuyu vurgulamışlardır. 

Aynı sürücülerin % 63'ü hatasına rağmen cezasız geçiş yapabildiklerini ifade etmişlerdir. 
% 24'ü ise trafik kurallannı ihlal ettiklerinde hiçbir polis müdahalesi ile karşılaşmadıklarım 
belirtmişlerdir. Aym zamanda, trafik kuralı ihlal edildiğinin gözlemlemesine rağmen, farklı 
derecelerde de olsa trafik polislerinin % 76'sının ceza vermeyebildiği sonucuna vanlmaktadır. 
Polisin, trafik ihlalleri karşısında oldukça hoşgörülü olduğu değerlendirilmektedir... 
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ÖNERİLER: 

1- Birçok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de trafikte görev alan polis memur 
ve amirlerini konumu ve üst görevlere yükselme imkanları, diğer birimlerde, görev 
alan (Asayiş^terörle mücadele v.b.) personele göre çok daha düşükdüzeydejdir. 

-• Mevcut-bu uygulama, Emniyet birimleri içinde trafikte çalışmayı .cazip 
kılmamakta, trafikte görev yapanların bir an önce mesleki yükselmeye., daha 
elverişli branşlarda görev alma yollarına başvurmalarını özendirmektedir. .. 

•• ülkemizin en önemli sorunlarından biri ile mücadelenin ana unsurlarından 
biri olan trafik denetiminde görev almanın, Emniyetin diğer önemli birimlerinde 
görev yapma ile eşit, aynı konumda ve üst görevlere atanmada aynı statüye 
kavuşturulması imkanı biran önce sağlanmalıdır. 

2- Polis okulu, kolej ve akademi eğitim - öğretimi kapsamında, belli 
sınıflardan sonra, trafikte amir ve memur ihtiyacını karşılamak ve trafikte 
branşlaşmayı sağlamak üzereryeterii ve yoğun teorik ye uygulamaya dönük trafik . 

"eğitimi verilmelidir. Okul ve akademi sırasında trafık^branşma-ayrılarak^ mezun 
olanların trafik birimlerinde .istihdamları sağlanmak, cttazı birimlere-.^örneğin, 
istihbarata-1 merkezden nokta, suretiyle yapılan-atamalar gibi, trafik polisinin de • 
atamalarına' standart getirilmelidir. Başka bir deyişle, trafik polisliği uzmanlık . 
haline getirilmeli, bu branş içinde kalınarak kariyer yapılması ve rütbe ilerlemesi 
imkanı sağlanmalıdır. 

3- Trafik denetiminin başarısı, karayolu kullanıcıları üzerinde yaptığı etkiye 
bağlıdır. Denetimde görev alan trafik personelinin yol kullanıcıları ile sağlıklı 
diyalog kurabilmesi, yol kullanıcılarının tutumunu değiştirebilmek için temel 
koşuldur. Ön yargı ile yaklaşan personel, yol kullanıcıları ile arasındaki iletişim 
bağını koparmaktadır. Sonuçta, denetim ile amaçlanan hatalı tutumun 
değiştirilmesi hedefine ulaşılamamaktadır. 

Denetimde bulunacak personelin niteliğinin, denetimin niceliğini etkilediği 
dikkate alınarak, personelin; 

-Olaylara süratle yaklaşıp karar vermesini, 
-Olaylar ve kişiler karşısında tarafsız, dürüst, kişisel çıkar düşünmeden 

karar vermesini, 
-Daima suçsuz ve hatasız olduğunu söyleyen kişilerin kendisini suçlayıcı 

ifadeleri karşısında görevini soğukkanlı, nazik ve gereken ciddiyetle yerine 
getirmesini, 

-Sorumluluğunu, bunun sınırlarını ve yetkilerini iyi bilmesini ve böylece 
trafik düzenlemesini ve denetimini ustalıkla yapabilmesini sağlamak amacıyla, 
insan ilişkileri, insan psikolojisi gibi konuları da içine alan çağdaş trafik eğitimi 
programı kesintisiz uygulanmalıdır. 

4- Son yıllarda trafik polisine verilen trafik ders müfredatında ve bu 
materyallerin hazırlanmasında önemli değişiklikler olmuş, Avrupa'nın bazı 
ülkelerinin eğitim programları benimsenerek uygulanmaya konulmuştur. Özellikle 
Eskişehir Karayolu Trafiği Polis Okulunun da hizmete girmesinden sonra, mezun 
olanların aldıkları eğitimin niteliğinin, denetimin verimliliği ve etkinliğini artırdığı 
gözlenmiştir. 18.000'i aşkın trafik personeli arasından, sadece 600'ünün bu 
okuldan eğitim almış olması, sonuçları değerlendirmek için henüz erken 
sayılmalıdır. Ancak trafik denetimi personelinin çağdaş üslup ve metodla 
davranmasının ve caydırıcı niteliğiyle yol kullanıcıları ile iletişime girebilmesinin 
anahtarı, görev VĞ yetki sınırını iyi bilmesi, saygı uyandırması, otoritesinden emin 
olunmasıdır. Mevcut 5.000 trafik polisinin trafik branş eğitimi almamış olması ve 
trafikte görev yapan personelin çoğunluğunun ortakokul ve lise mezunu olması 
(% 94), kaydedilen olumlu gelişmelerin hızlandırılmasını, trafikte görevli polis 
profilin daha- üst düzeylere çekilmesini işaret etmektedir. 
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••• Bu nedenle, -uygulama sırasında karşılaşacağı, trafik ve ihsan sorunları İler 
bâşedebilecek özellikleri kazandırmak amacıyla, taşrada görevli personele yönelik 
trafik denetimi, kaza tahkiki gibi eğitim programlarının yer ve sayılarının 
artırılması ile, bu eğitim programlarından yetişenlere eğitici formasyonu 
kazandırılarak, bulunduğu bölgede eğitim programlan verecek hale getirilmesi 
sağlanmalıdır. 

5- "Trafik Yönetimi, Kaza Analizi ve Bilgisayarlı Analiz" gibi alanlarda bilgi 
sahibi personel- sıkıntısı çekilmektedir. Gelişmiş ülkelerde,, trafik polisleri meslek 
kariyerlerinin 5-10-15-20. yıllarında mutlaka bir eğitim programına alınmaktadır. 
Bu yöntemle bilgilerin tazelenmesi ve yeni öğretilerin aktarılması sağlanmaktadır. 
Eğitim, trafik birimlerinde görevli hef kademeden amir ve memuru kapsamaktadır; 

Belirtilen konularda ülkemizde de eğitim yapılmasının önündeki en büyük 
engel, öğretici personel sayısındaki eksikliktir. Son derece spesifik bu eğitimlerin 
içeriklerine ilişkin -birikim sahibi uzmanlar üniversitelerimizde bulunmamaktadır. 
Bu nedenle yurtdışına Formatör Eğiticiler göndermek ya da yabancı eğiticiyi 
ülkemize getirtmek şeklinde bir çalışma planlanmalıdır. 

•••:••• :6-Düşük ücret alınması rüşvet alma riskini artırmakta ve binçok suç ihlali 
kayıtlara geçmemekte ve cezalandırılmamadadır. 

.İş tatmini sağlamada, mesleği severek ve benimseyerek yerine getirmede. 
maaş, tüm kamu görevlileri için olduğu gibi, trafik personeli içinde aynı etkiye 
sahiptir. 

Genel maaş düzenlemesinde yapılacak iyileştirmeler yanında, trafik 
polisinin özellikle, şehiriçi trafikte görev yapanları için daha özendirici özlük 
düzenlemesi yapılmalı, biraz daha fazla mali imkan tanındığı için bölge trafikte 
çalışma arayışlarının önüne geçilmelidir. 

7- Trafik polisinin işinden duyduğu memnuniyeti arttıracak, mesleğine 
bağlılığını ve inancını güçlendirecek, kurum içi etkili iletişimi güçlendirecek kısa, 
orta ve uzun vadeli kararlar alınması ve projelendirilmesi sağlanmalıdır. 

Dinamik ve toplumsal değişimlere duyarlı çalışma alanı olması nedeniyle, 
trafik personeline yönelik örgütsel-psikolojik çalışma ve incelemelerin yaygın ve 
kalıcı hale getirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, iş verimliliğine yönelik 
planlamalarda yardımcı olmak ve personele yönelik stres yönetimi, iletişim 
becerileri kazandırma v.b. hizmetleri sürekli vermek üzere, tüm illerde yeterli 
sayıda personel istihdam edilmesinin (psikolog, sosyal hizmet uzmanı) uzun 
vadede yararlı sonuçları olacağı düşünülmelidir. 

8- Trafik polislerinin denetim etkinliğini azaltan siyasi ve idari baskılar, 
yalnızca trafik personeli için değil, tüm ülke için önemli sonuçlar doğurmaktadır. 
Bu nedenle konu, trafik güvenliğinin sağlanmasını güçleştiren önemli engellerden 
biri olarak ele alınmalı, bu konuda kamuoyu desteği sağlanmalı ve tutarlı 
uygulamalar için politikalar belirlenmelidir. 

9- Trafik polisleri içinde yasal yetkilerini kendi kişisel gücü olarak algılama 
eğilimleri olduğu görülmektedir. Hatalı bireysel uygulamaları önlemeye yönelik iç 
denetimin, tutarlı, sürekli ve etkili bir biçimde sürdürülmesi gerekmektedir. 

Bu bağlamda, trafik polisinin performans denetimine tabi tutulması 
gündeme getirilmelidir. Trafik personelinin "görev" kapsamı netleştirilmeli, 
objektif kriterler tespit edilerek, belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşmadıkları 
ölçülmeli, belirli hizmet standartlarına ulaşanlar ödüllendirilmen, özlük (atama) 
v.b. yönünden yapılacak tasarruflarda, bu nitelikleri gözönünde 
bulundurulmalıdır. 

10- Trafikte görevli memur ile amir arasında kurulan ilişkiler sadece mesleki 
konularla sınırlı kalmamalı, memurun özel sorunlarını anlamaya yönelik, 
mümkünse çözümlemeye yönelik tutum içinde olunmalıdır. 

11- Trafik personelinin çalışma koşullarının özel yaşamlanna ve sosyal 
faaliyetlerine zaman ayırabilecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Personeli 
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sânâtsal faaliyetlere, teşvik etmek amacıyla,-aileleri ile-birlikte, toplu olarak.ye 
uygun fiyatlarla sinema, tiyatro,' konser-gibi etkinliklere katılımlarımn sağlanması, 
"ruhsal sağlıklarının desteklenmesi" açısından faydalı olacaktır. 

12- Emniyet Hizmetleri sınıfında çalışan ve risk grubu içinde yer alan trafik 
polislerinin psikiyatri taramaları yapılmasına özen gösterilmeli, ruhsal yönden 
rahatsızlığı olanların tespitlve tedavileri sağlanmalıdır.. 

13* Trafikte görev alanlara, "stress yönetimi" ve "sık görülen ruhsal 
bozukluklar" ile İlgili konferans ve hizmetiçi eğitimin, gerekli, materyaller temin 
edilerek tüm illerde verilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. 

14- Bazı ruhsal-hastalık veya rahatsızlık sorunu olan trafik görevlilerinin, 
meslekten atılma kaygısı ile doktora başvurmadıkları bilinmektedir. Emniyet 
Teşkilatı personelinin sınıflara ayrılarak, sınıfların özelliklerine göre kabul 
edilebilecek ruhsal hastalık gruplarının düzenlenmesi, bu kapsamda trafik sınıfı 
için de aynı belirlemenin yapılması, belirtilen sorunun giderilmesine yardımcı 
olacaktır. 

: : 45- Emniyet Genel Müdürlüğü, kendi ihtiyacı olan araç sürücüsü ihtiyacını 
•karşılarken, sürücünün psikoteknik değerlendirmeden başarıyla- geçmesi şarth 
aramaltrayrıcaazami her 2 yılda bir aynı değerlendirmeden geçmeleri sağlanmalı,: 
bu konuda ilgili yönetmeliğe hüküm konulmalıdır. •-. 

16" Sürücü asil kusurları içerisinde birinci sırada; "uykusuz, dalgın, yorgun 
araç kullanma" gelmektedir .Bu kusur nedeniyle, 1999 yılında, 115.312 kaza 
meydana gelmiş.ve bu kazalarda 1,597 kişi hayatını kaybetmiş, 47.205 kişi de 
yaralanmıştır 

Belirtilen tespit, trafik denetimlerinde "uykusuz, yorgun" araç kullanma 
üzerinde hassasiyetle durma gereğini işaret etmektedir. Trafik görevlilerinin, 
sürücünün "uykusuz, yorgun, hasta, dalgın" olduğunu anlayabilmesi, gelişmiş 
ülkelerde, belli bir eğitimden sonra mümkün bulunmaktadır. ABD'de yaygın olan 
ve 5-6 haftalık eğitimden sonra, bir teknik alete gerek kalmaksızın sürücünün 
"uykusuz, yorgun, dalgın" olduğunu tespite yarayan, polislerin bu tespitinin de 
mahkemede delil olarak kullanıldığı bir program uygulanmaktadır. 

Ülkemiz için de yaşamsal önemi olan bu uzmanlık eğitimi, trafik 
görevlilerine mutlaka verilmeli, konu ile ilgili "Adli Tıp Kurumu"nun bilgi ve 
deneyiminden yararlanılmalıdır. 

17- Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kurduğu 
ve Eskişehir'de bulunan Karayolu Trafiği Polisi Okulu gibi bir Trafik Okulu açmalı, 
görevli personelin bu okulda trafik eğitimi almaları sağlanmalıdır. 

18- Uyarıcı ilaç alanların testi, denetimlerde yapılamamaktadır. Anfetamin 
grubu olarak adlandırılan bu ilaçların alınıp alınmadığını Ölçen test cihazlarının 
maliyetinin yüksek olduğu belirtilmektedir. Konunun önemine binaen, anılan test 
cihazlarının da bir program dahilinde alınması yoluna gidilmelidir. 

Ayrıca, ülkemizin uyuşturucu madde haritası çıkarılmış değildir. Hangi 
bölgede hangi tür uyuşturucu kullanıldığının bilinmesi ve konuda trafikten 
sorumlu personelin eğitilmesi suretiyle trafik denetimlerinde uyuşturucu madde 
alarak araç kullananların saptanmasında etkinlik sağlanabilecektir. 

Bu nedenle, Sağlık Bakanlığının "uyuşturucu madde kullanımı haritası" 
hazırlaması sağlanmalıdır. 

d. Fahri Trafik Müfettişliği 

Fahri Trafik Müfettişliği uygulaması, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını. 
denetlemekle sorumlu olan yetkililere yardımcı olmak, sürücülerin her zaman, her yerde 
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deneflendiği olgusunu yerleştirmek amacıyla; 4199 sayılı Kanunun Ek-6'ınoı maddesi ile ihdas 
edilmiştir. 

. 01.05.1997 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Fahri Trafik 
Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği'ne göre, Fahri Trafik Müfettişi olacaklarda aranan 
şartlar; 

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
-En az kırk yaşında olmak, 
-En az Yüksekokul mezunu olmak, 
-En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak, 
-Asli kusurlu olarak trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak, 
-Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı 

uygulaması sonucu sürücü belgesi geri alınmamış olmak, 
-Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, 
-Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında, tecil edilmiş hükümler hariç olmak 

üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, devletin şahsiyetine 
karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı 

• kötüye kullanma; dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kinci suçtan veya istimal 
•ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet. 
sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak. -

Bu Yönetmelikteki şartlan taşıyan kişilerden Müfettişliğe istekli olanlar, iki adet 
vesikalık fotoğraf, ikametgah ve sabıka kaydı belgeleri ile sürücü belgesi ve öğrenim durumunu 
gösterir belgenin birer suretini dilekçesine ekleyerek, ikametinin bulunduğu il Valiliğine 
müracaat etmektedirler. 

Trafik sorununun çözümüne yönelik bilimsel araştırma ve çalışma yapanlar ile trafiğe 
hizmet etmiş olanlar ve bulunduklan görev, mesleki deneyim ve nitelikleri itibariyle müfettiş 
olarak görevlendirilmelerinde yarar görülenlerin isimleri de, Yönetmeliğin 5'inci maddesinin 
birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerindeki şartlara bakılmaksızın, Trafik Hizmetleri 
Başkanlığı'nın teklifi ve Emniyet Genel Müdürünün uygun görüşü ile Yüksek Kurulun onayına 
sunulmaktadır. Bu şekilde müfettiş seçilenlerin durumları ikamet ettikleri il valiliklerine 
bildirilerek kendilerine fahri trafik müfettişliği kimlik belgesi verilmekte ve eğitime tabi 
tutulmamaktadırlar. 

Mülki îdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında görev yapanlar ile Emniyet Hizmetleri 
Sınıfında Rütbeli olarak görev yapanlar, bu görevleri yaptıktan sonra aynlanlar ile emekli 
olanlar, bu Yönetmeliğin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerindeki şartlara 
bakılmaksızın Trafik Hizmetleri Başkanlığı'nın teklifi ve Emniyet Genel Müdürünün onayı ile 
fahri trafik müfettişliğine seçilirler. Bu şekilde müfettiş seçilenlerin durumlan ikamet ettikleri il 
valiliklerine bildirilerek kendilerine fahri trafik müfettişliği kimlik belgesi verilmekte ve eğitime 
tabi tutulmamaktadırlar. 

Her İlin Müfettiş sayısı, o ildeki merkez ve ilçe trafik tescil kuruluşlarına kayıtlı toplam 
motorlu araç sayısının binde biri oranında saptanmaktadır. Ancak o il ve ilçenin ekonomik, 
sosyal, kültürel, turizm ve benzeri gerekçeleri sebebiyle, il valisinin talebi üzerine bu rakam 
arttınlabilmektedir. Uygulamanın başladığı tarihten bugüne kadar 7.070 Fahri Trafik Müfettişi 
görev yapmakta olup, Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu'nca 14.06.2000 tarihinde onaylanan 
2.217 kişiden 1.760'nın eğitimi devam etmektedir. 243 kişinin ise çeşitli nedenlerden dolayı 
görevine son verilmiştir. Bugün itibariyle ülke genelindeki motorlu araç sayısına bakıldığında 
350 kişi kadar daha fahri trafik müfettişi kontenjanı bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Uygulamanın başladığı Kasım 1997 tarihinden 31 Ağustos 2000 tarihine kadar geçen 
sürede Fahri Trafik Müfettişleri, 627.058 adet trafik suçu tespit tutanağını îl Emniyet 
Müdürlüklerindeki görevlilere teslim etmişlerdir. Görevliler, bu tutanaklann bugüne kadar 
614.034'ünü (%97.9) trafik ceza tutanağına çevirmiştir. 13.024 trafik suçu tespit tutanağının 
büyük çoğunluğu ise tutanağın yanlış veya eksik düzenlenmesinden dolayı trafik ceza tutanağına 
çevrilememiştir. 
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Fahri Trafik Müfettişleri 169.788 ihbarname ile en çok Ankara'da ceza yazmışlar, 
Ankara'yı 113.712 ile İzmir,' 83.813 tte İstanbul, 52.953 ile Bursa, 17.973 ile de Adana illeri. 
izlemiştir. 

Fahri Trafik Müfettişlerinin en çok yazmış oldukları ceza maddeleri şunlardır: 

TRAFİK SUÇU 
Trafik ışıklarına riayet etmemek. (47/1-B) 
Trafik İşaret ve Levhalarına uymamak (47/1-C) > 
Hatalı park. (61) 
Geçme kurallarına uymamak.(Hatalı Sollama) (54/1 -A-B) 
Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek. (46/2-C) 
Saygısız araç kullanmak, araçlardan bir şey atmak, seyir halinde iken telefonla 
konuşmak. (73) 
Emniyet kemeri kullanmamak. (78/1-A). > 
Trafik güvenliği ile ilgili kural, yasak ve zorunluluk hükümlerine uymamak 

(47/1-D) 
Yakın takip. (52/l-C). 
Diğer 

% 
29 
11 
11 
12 
08 
04 
06 
03 

"01 
15 

Fahri Trafik Müfettişlerinin düzenlemiş oldukları trafik suçu tespit tutanakları, dikkat 
edilecek olursa, kazaların önlenmesi ve sürücü ve yolcuların kazadan en az zararla kurtulmalarını 
sağlayacak maddeler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu istatistikler, Fahri Trafik Müfettişlerinden 
beklenen başarının elde edilmeye başladığını göstermektedir. 

ÖNERİLER: 

1- Fahri Trafik Müfettişlerinin görev bilincini en üst düzeye çıkarmak, 
yaptıkları işten tatmin duymalarını sağlamak amacıyla; düzenledikleri trafik suç ve 
tespit tutanakları üzerine, polisçe uygulanan işlem hakkında, kendilerine düzenli 
bilgi verilmesi sağlanmalıdır. 

2- Fahri Trafik Müfettişlerinin genelde şehiriçi trafik ihlalleri konusunda 
tutanak tuttukları, şehirlerarasında seyahat eden araçların trafik ihlallerini ancak 
kendileri de o güzergahta seyir halinde ise değerlendirilebildikleri bilinmektedir. 

2918 sayılı Kanunun Ek 6'ıncı maddesinde, Fahri Trafik Müfettişlerinin bu 
hizmetlerini fahri ve ücretsiz olarak görecekleri belirtilmişse de; şehirlerarası 
trafik ihlallerini de takip edip, tutanağa bağlamak isteyenlere, tamamen bu amaçla 
çıkacağı seyahatler için uygun bir yolluk ücretinin kendilerine ödenmesi 
sağlanmalı, bu halde trafik denetiminin önemli parçası olan Fahri Trafik 
Müfettişliği kurumundan çok daha etkin ve verimli hizmet alınmasının mümkün 
olacağı dikkate alınmalıdır. 

3- Fahri Trafik Müfettişliğini daha kurumsal bir yapıya kavuşturabilmek için, 
Fahri Trafik Müfettişlerinin bir rol tanımı ve iş analizi yapılmalı, kişinin neden fahri 
trafik müfettişi olmak istediği iyice araştırılmalı, bunun için bireysel özelliklerini 
ortaya koyabilecek mülakatlar öngörülmeli, yetki ve sorumluluklarının sınırı iyi bir 
eğitimle öğretilmeli, görüşlerini ve sorunlannı rahatlıkla ve kolaylıkla ilgili yerlere 
iletebilmeleri ve yapılan yeni düzenlemelerden haberdar edilmeleri sağlanmalıdır. 
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e. Tescil, Vergilendirme, Sigorta 
(1) Tescil ve Vergilendirme 

•Tescil işlemleri (yeni kayıt, devir, nakil, zayi, yıpranma, trafikten çekme, hurdaya 
ayırma^ araç sahipleri veya adına yetki belgesi olan kişinin ibrazı mecburi belgeleri göstererek, 
üzerindeki bilgileri tam ve okunaklı olarak doldurulmuş Araç Trafik Tescil Müracaat ve ,îşlem 
Formunu yetkili memurun önünde imzalamaları suretiyle yapılmaktadır. 

Yeni kayıt işlemi esnasında; fatura, teknik belge (karayolu uygunluk belgesi), mali 
sorumluluk sigorta belgesi, taşıt alım vergisi, ek taşıt alım vergisi .ye Çevre Kirliliği önleme.. 
Fonu Hesabına yatırılması gereken miktarın ödendiğine dair belge, mali sorumluluk sigorta 
belgesi, tescil haremin yatırıldığına dair belge ile aracın özel veya teknik muayenesinin 
yapıldığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir. Araç sahibi veya yetkilinin fatura 
tarihinden itibaren 3 ay içerisinde tescil kuruluşuna müracaat etmesi bir zorunluluktur. 

Devir işlemlerinde, noter satış senedi, taşıt alım vergi belgesi, tescil harcı makbuzu ve 
mali sorumluluk sigorta belgesinin ibrazı gerekmekte olup, noter satış senedi tarihinden itibaren 
1 ay içerisinde tescil kuruluşuna müracaat edilmesi gerekmektedir. '••• . • -

• " "Yetkili memurlarca, ibraz edilen belgelerin doğruluğu kontrol edildikten sonrar.motorlu 
araçtescil ve trafik belgeleri tasdik'edilmekte ve laminasyon (naylon kaplama) işlemi .yapılarak 
araç sahiplerine teslim edilmektedir. 

Ekonomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme ve benzeri 
durumlar dolayısıyla, kullanılamaz hale gelen araçlar, muayeneye tabi tutulmadan sahiplerinin 
dilekçe ile isteği üzerine hurdaya çıkarılmakta ve "hurdaya çıkarılmıştır" kaydı konularak tescil 
belgesi sahiplerine verilmekte, trafik belgesi ile tescil plakaları geri alınarak iptal edilmektedir. 

Trafikten çekme işleminde, araç sahipleri veya adına yetki belgesi olan kişinin ilgili tescil 
kuruluşuna bir dilekçe ile müracaat etmesi gerekmektedir. Müracaat sırasında dilekçeye, vergi ile 
ilişiğinin kesildiğine dair bilgi ve belgeler ile tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakalarının 
eklenmesi gerekmektedir.Trafık belgesi ve tescil plakası geri alınarak iptal edilmekte, tescil 
belgesine "trafikten çekilmiştir" kaydı konularak araç sahibine verilmektedir. 

Ulaşım eski çağlardan beri insanoğlunun hayatında önemli bir yere sahiptir. Bundan 
yaklaşık 20-30 yıl öncesi bile zenginlik ve zevk aracı olan motorlu taşıt araçları, günümüz 
modern hayatının ayrılmaz bir parçası durumundadır. Ülkemizde de motorlu taşıt aracına sahip 
insan sayısı hızla artmaktadır. Bu artışa paralel olarak trafik sorunu da büyümektedir. Motorlu 
taşıt araçlarının üretimi, kullanımı ve vergilenmeleri ülke ekonomileri açısından çok önemli hale 
gelmiştir. Taşıt sayısının artmasına paralel olarak; vergileme, tescil, trafik para cezalan ve 
karayolları güvenliği önem kazanmakta ve vatandaşla devlet her gün karşı karşıya gelmektedir. 
Vergilemenin ve tescilin basit olması, trafik para cezalarının caydırıcı etkilere sahip olması 
gerekmektedir. Bundan yaklaşık 20-30 öncesi binlerle ifade edilebilen motorlu taşıt sayımız 
bugün milyonlarla ifade edilmektedir. Motorlu taşıt araçlarının binlerle ifade edildiği dönemde, 
her bir taşıt aracına plaka verilmesi halinde araç ve sahiplerini izlemek kolaydı. Oysa, 
günümüzde hem araç sayısı, hem de araçların el değiştirme oranı artmaktadır. 

1-Ycni Otomobil Satışları 
Otomobil satışlarında uygulanan işlemler, yıllardan bu yana eklenegelen yeni kural ve 

vergilerle karmaşık bir yapı kazanmıştır. Kişinin bu sistemde tek basma işlemleri tamamlaması, 
"Yeni Otomobil Satış Sistemi"nde de ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, en iyimser tahmin ile 5 ila 
6 gün almaktadır. 

Otomobilin satın alınarak trafiğe çıkabilmesi için gerekli olan işlemlerin karmaşık yapısı 
nedeni ile, tüm bu işlemler Noterden alınan bir vekalet ile kişi adına Trafik Müşaviri 
(Muameleci) tarafından yerine getirilmektedir. Bu durumda da işlemler 1 ila 2 gün içinde 
bitirilebilmektedir. 

İşlemlerin yapılmasında; Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi'ne 2 kere, Trafik Tescil 
Müdürlüğü'ne 2 kere gitmek zorunluluğu bulunmaktadır. 
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•İşlemlerin yapılması sırasında; Nakil Vasıtaları Vergi Dairesine 5 değişik vergi (TAV; Ek 
TAV; Eğitime Katkı Payı; Damga Resmi; özel işlem Vergisi), Vakıfbank'a 1 Çevre Koruma 
Fonu, Seçilmiş Bazı Bankalara 1 Vergi (MTV) olmak üzere, "3 ayrı yere 7 değişik vergi ve fon 
ödemesi" yapılmaktadır. 

işlemlerin yapılmasrsırasında "6 ayrı yere Harç veya Bağış" adı altında J.9.milyon.TL 
ödenmektedir. Uygulamada tüm bu işlemlerin kişi tarafından yerine getirilmesi olanak dışı 
olduğundan; işlemleri kişi adına yürüten Trafik Müşaviri'ne de ayrıca 40-50 milyon TL ödeme 
yapılmaktadır. 

Silindir hacmi < 1600 cc olan bir otomobilde 3 ayn yere ödenecek olan 7. değişik vçrgi 
ve fon toplamı, aracın ağırlığına göre 850 ila 1,600 milyon TL arasında, değişmektedir. Bu 
değerin nakit olarak taşınması ve değişik yerlere ödenmesi zordur. Bu da ayrıca ödemede ek bir 
risk sorunu yaratmaktadır. Karmaşık işlemler ayrıca kayıt dışı ve haksız kazanca yol açmaktadır. 

2-Yetkili Bayiler Tarafından Kullanılmış Otomobil (İkinci El) Satışları 

Kullanılmış araçların' satışı otomotiv ..pazarında önem taşımakta ve-özellikle«talebin 
düzenlenrhesinde^etkili olmaktadır. Ancak, halen Türkiye'de uygulanan<sistemde, yetkili bayiler 
tarafından kullanılmış araç satışının gerçekleştirilmesini engelleyen noktalar bulunmaktadır. Bu 
nedenle satışlar "Öto Açık Pazarlan"nda ve vatandaşlar arasında, çoğu kez kayıt dışı işlemlerle 
yürütülmektedir. 

Kullanılmış aracın Yetkili Bayi tarafından satışında iki sistem uygulanmaktadır. 
"Çekme Belgesi ile Satış" sistemi, aracın trafik kaydının silinerek Noterde yapılan satış 

sistemiyle Yetkili Bayie teslimi ile gerçekleşmektedir. Bayi aracı satın alarak ticari defterine 
kaydetmektedir. Bu işlem TAV'den de muaftır. 

Aracın yeni müşteriye satılması halinde Noter tarafından ikinci kez satış işlemi 
yapılmakta ve bunun maaliyeti Bayi tarafından ödenmektedir. Ancak serbest pazarda ve yapılan 
diğer satışlarda işlem tek Noter satış işlemiyle sonuçlanmakta olduğundan, yetkili bayinin 
yüksek maliyetli bu satış işlemini yapması çekici olmamaktadır. 

"özel Anlaşmalı Satış" sistemi, ise Yetkili Bayilerde genellikle bir takas işlemi olarak 
uygulanmaktadır. Araç, yeni araç takası ile bayi tarafından teslim alınmakta ve aracın mülkiyeti 
takas yapan sahibi üzerinde kalmak kaydı ile "özel Nitelikli" bir satış sözleşmesi yapılmaktadır. 
Ancak bu sözleşmenin hukuki bir değeri bulunmamaktadır. 

Daha sonra araca bir alıcı bulunduğunda, bayi tarafından aracın sahibi ile alıcı bir araya 
getirilmekte ve Noterde yapılan satış sözleşmesi ile satış işlemi yapılmaktadır. 

Bu sistemde bayi tarafından alınan aracın mülkiyetinin sahibi üzerinde kalması, çeşitli 
yönlerden sakınca oluşturmaktadır. 

3-Kişiler Arasında Satış 
Kişiler arasındaki satışlarda araçlar, genellikle, yalnızca Noterlerde yapılan satış 

sözleşmeleri ile el değiştirmektedir. Serbest pazarda yapılan bu tip satışların birçoğu vergi, harç 
ve benzeri masraflardan kaçınmak amacıyla tamamen kayıt dışı olmaktadır. 

Serbest pazarda kişiler arasında aracın el değiştirmesinde çoğu kere kayıt dışı işlemler 
uygulanmaktadır: 

Araçlar kişiler arasında el değiştirmekte ve Noterde yapılan sözleşmeden çok uzun süre 
sonra aracın tescili yapılmaktadır. Bu konuda 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 20/d 
maddesinde yer alan "1 ay içinde kayıt ve tescil yaptırma" zorunluluğu genellikle 
uygulanmamaktadır. 
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KULLANILMIŞ OTOMOBİL SATIŞ SİSTEMİ (Çekme Belgeli) 

İŞLEM 
SIRASI 

' 1 

2 

3 

4 • 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

İŞLEM TÜRÜ 

Trafik Tescil Müdürlüğü'ne 
Kullanılmış. Otomobil Plakasının 
Araç Sahibi veya Vekili 
Tarafından İade Edilmesi 
Trafik Tescil Müdürlüğü'nden 
Plakaların Ambara Alındı 
Kaşesinin Alınması 
Nakil Vasıtaları Vergi 
Dairesi'nden Eski Vergi Borçların 
Yatırılmış Olduğuna Dair Temiz 
Kağıdı ve:Çekme Belgesi Alınır. 
Trafik Tescil Müdürlüğü'nde-
Ruhsata Kaşe Yapılır. 
Notor'de Bayiye Satış İşleminin 
Gerçekleşmesi 

Bayi ile Yeni Müşteri Taşıt Alım 
Vergisi Beyannamesini Doldurur 
ve Beyanname Noter Tarafından 
Tasdik Edilir. 
Nakil Vasıtaları Vergi 
Dairesi'nden Eski Vergi ve 
Borçların Yatırılmış Olduğuna 
Dair Temiz Kağıdı Alınır ve TAV 
Yatırılır. 
Noter'de Müşteriye Satış 
İşleminin Gerçekleşmesi 

Nakil Vasıtaları Vergi 
Dairesi'nde Yeni Alıcı Adına 
Kayıt Yaptırılır. 
Karayolları Araç Muayene 
İstasyonu'nda Teknik Muayene 
Trafik Tescil Müdürlüğü'nde 
Ruhsat ve Plaka Tescil İşlemleri 
Yapılır. 

MALİYET 

Tür 
*** 

*** 

*** 

Harç 

Harç 

Harç 

Vergi 

Harç 

*** 

Muayene 
Ücreti 
Bağış 

Harç 
Ruhsat 

Miktar 
*** 

*** 

*** 

— 4-Milyon-- . . 

Milli Reasürans Tarafından 
Belirlenen Araç Değerinin 
% 0.075 i 50 Milyon (PTTi 
Damga, Değerli Evrak ve 

Sair Gider) 
4 Milyon 

Otomobile Göre 
Değişmekte 

Milli Reasürans Tarafından 
Belirlenen Araç Değerinin 
% 0.075 i 50 Milyon (PTTi 
Damga, Değerli Evrak ve 

Sair Gider) 
*** 

7,5 Milyon 

5 Milyon 

15 Milyon 
10 Milyon 

İlk Satış İşlem
leri 

İkinci Satış İşlem
leri 
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KULLANILMIŞ OTOMOBİL SATIŞ SİSTEMİ (özel Anlaşmalı Satış) 

İŞLEM 
SIRAS 

I 
1 

2 

3 

•4 

5 • 

6 

7 

8 

İŞLEM TÜRÜ 

Kullanılmış Otomobilin Bayiye 
Teslim Edilerek Takasla Yenisinin 
Alınması 
Bayi ile Eski Aracı Yeni Araç ile 
Takas Edilen Müşteri Arasında özel 
Nitelikli Bir Satış Anlaşması Yapılır. 
Noterden Alıcı Adına Eski Sahibinden 
Vekalet Alınır. 
Taşıt Alım Vergisi Beyannamesi 
Doldurulur ve Noter Tarafından 
Tasdik Edilir. 
Nakil Vasıtaları Vergi Dairesinden 
Eski Vergi ve Borçların Yatırılmış 
Olduğuna Dair Temiz Kağıdı Alınır 
ve TAV Yatırılır. 
Noterde Bayiye Satış İşleminin 
Gerçekleşmesi 

Nakil Vasıtaları Vergi Dairesinde 
Yeni Alıcı Adına Kayıt Yaptırılır. 
Trafik Tescil Müdürlüğünde Ruhsat 
ve Plaka Tescil İşlemleri Yapılır. 

MALİYET 
Tür 

+** 

*** 

Harç 

Harç 

Vergi 

Harç 

*** 

Bağış 
Harç 

Ruhsat 

Miktar 

*** 

*** 

5 Milyon 

4 Milyon 

. . Otomobile Göre.:. 
Değişmekte 

Milli Reasürans 
Tarafından Belirlenen 

Araç Değerinin 
%0.075i 50 Milyon 

(PTTi Damga, Değerli 
Evrak ve Sair Gider) 

*** 

5 Milyon 
15 Milyon 
10 Milyon 

Yıl aşımı nedeniyle, yaş farkından kaynaklanan önemli oranda vergi kaybı meydana. 
gelmektedir. 

4- Otomobil Galericileri Tarafından Satış 
Kişiler sahip oldukları taşıt araçlarını bazen doğrudan otomobil taşıt ahm-satım işi ile 

uğraşan otomobil galerilerine satmakta, galeri sahipleri de vatandaştan satın aldıkları taşıt 
araçlarını vatandaşlara tekrar satmaktadır. Bu sistemde satış sözlü sözleşmelerle düzenlenmekte 
ve galeri sahipleri herhangi bir resmi işlem yapmamaktadırlar. Dolayısıyla, bu tip satışlar, araç 
birkaç kez el değiştirmesine rağmen, taşıt alım vergisinde ve otomobil galericilerinin 
vergilendirilmesinde kayıplara neden olmaktadır. 

ÖNERİLER ; 

1- Ülkemizde uygulanan tescil ve vergileme sisteminin basitleştirilmesi ve 
Avrupa normlarına uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Avrupa ülkeleri ve 
Amerika Birleşik Devletlerinde uygulanan tescil ve vergileme sistemi basit ve 
uygulanması kolaydır. 
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2- Motorlu taşıtmamana sahip olmak artık bir ihtiyaçtır. Belli ekonomik güce. 
sahip insanlar sürekli olarak en az bir taşıt aracına sahip olmakta ve taşıt 
araçlarını- kısa zamanlarda değiştirmektedirler. Dolayısıyla, taşıt aracına ilişkin 
yasal yükümlülüklerin sürekli izlenmesine imkan sağlayacak bir sisteme 
geçilmelidir. 

Araçlarının plakaları taşıt yerine taşıt sahibine verilmelidir. Taşıtı izlemek 
yerine taşıt sahibini izlemek daha. kolaydır. Böylece, kişilerin yasal 
yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri denetlenebilir ve cezalar 
uygulanabilir hale gelecektir. 

Bu sistemde;llk defa taşıt aracı satın alan kişiye bir plaka verilmekte ve kişi bu 
plakaya vergisini ödediği müddetçe sahip olmaktadır. Aracını sattığı zaman 
plakasını almakta ve bu plakasını daha sonra satın aldığı araçlarda 
kullanmaktadır. Vatandaş her yeni araç satın aldığı zaman plaka alma 
zahmetinden kurtulmaktadır. Plakanın bulunduğu ilden alınabilmesi için o ilde 
ikamet ettiğini ye o ildeki bir kurum veya şirketten maaş aldığını veya o İlde gelir 
elde ettiğini:; belgelemek zorundadır. Böylece, Konya'da oturan bir vatandaşın 
İstanbul plakalı bir araca sahip olması :ye trafik«para ceza tutanaklarımn tebliği 
problemleri ortadan kalkmaktadır. Plakanın kişiye verilmesi halinde kişinin 
vergisini ve trafik kurallarını ihlal etmesi halinde maruz kaldığı para cezalarını 
ödeyip ödemediği kolaylıkla kontrol edilmektedir. Böylece, kuralları ihlal eden 
sürücüler için ağırlaştırılmış parasal ve kamusal cezalar uygulanabilmekte ve 
cezaların caydırıcı etkisi görülebilmektedir. Bu uygulamada örneğin, şehirlerarası 
yolcu taşımacılığı işi yapan bir şirketin plakaları belli olduğu için, şirket araçları 
tarafından yapılan kazaların sigorta şirketlerine bildirilmesi ve daha yüksek prim 
ödettirmek suretiyle caydırıcı etkilerinden faydalanılabilir. 

3- Taşıt araçlarının tescili ve vergilendirilmesi, ABD'de olduğu gibi, tek bir 
kurum tarafından yapılmalı, izlenmeli ve denetlenmelidir. Böylece işlemlerin tek 
bir merkezden yürütülmesi ile iş gücü ve zaman kaybı önlenebilecektir. Mevcut 
uygulamada işlemlerin karışık ve çokluğu, Maliye, İçişleri ve diğer ilgili 
Bakanlıkların gerçek görevlerini yapmalarını engelleyecek boyutlara ulaşmıştır. 

4- Araç ruhsat belgeleri araca verilmelidir. Ruhsat belgeleri araç ilk defa 
satıldığında ilk alan kişi adına plaka ve vergilemeyi yapan kurum kıratından 
düzenlenmektedir. Ruhsat belgeleri, aracın daha sonra kimlere, hangi kilometrede 
ve hangi fiyattan satıldığı konusunda bilgi verecek düzeyde düzenlenmelidir. 
Ruhsatın, aracı alan ve satan tarafından imzalanması ile birlikte mülkiyet satın 
alan kişiye geçmekte ve yeniden ruhsat çıkartılmasına gerek kalmamaktadır. 
Böylece, aracın geçmişine ait tüm bilgilerin denetimi sağUanmakta ve israf ve 
zaman kaybı önlenmektedir. Ayrıca, yüzde 50'nin üzerinde hasara uğramış araçlar 
için ayrı renkte bir ruhsat düzenlenmelidir. Ruhsatlarda bu tip bilgilerin 
bulunması, alım satımlarda vatandaşların kandırılmasını önleyecek ve 
mahkemelere bu konuda intikal eden dava sayısı azalacaktır. ABD'de kişi ve 
şirketlerin sahip oldukları araçların akaryakıt giderleri ruhsatlarında yazılı olan 
kilometre ile aracın kilometre göstergesinde yer alan rakamlarla kontrol edilmekte 
ve fazladan gider kaydı yapmaları önlenmektedir. Kilometre kontrolü ile 
taksicilerin ve yük taşıma işi yapan kişi ve firmaların vergisel denetimlerinde 
önemli bir bilgi faydalanmaya hazır hale gelecektir. Ülkemizde önemli bir vergi 
kaybına yol açan uygulamalar, bu sistemle önlenmiş olacaktır. 

5- Sıfır araç alım satımında tüm tescil ve vergilendirmeye ilişkin işlemlerden 
aracı satan bayii sorumlu olmalıdır. Ülkemizde de fiili olarak sıfır araçlar anahtar 
teslimi yöntemiyle satılmaktadır. Bu duruma yasallık kazandırılmalı ve tüm 
vergisel ve tescile ilişkin sorumluluk bayi tarafından yüklenmelidir. Böylece, yeni 
araçların yasalara uygun olarak tescil edilmesi ve vergilendirilmesi sağlanacak, 
bayiler kolaylıkla denetlenebilecektir. 
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..--:. 6-, Plakaların kişiye verilmesi halinde; kişiler araçlamu sattıkları zaman. 
plakalarıntrvöküp almaktadır. Otomobil galerilerinin satın aldıkları taşıt1 araçları • 
plakasız olacağından,, bu kesimin ticari kazancı daha kolaylıkla 
denetlenebilecektir. 

7- Plakaların kişilere verilmesi halinde, plaka numaraları kişi ile özdeş hale 
geleceği için, çalıntı araçların bulunması daha kolay olacaktır. Çünkü, güvenlik 

- güçleri plaka sahiplerini tanımaktadır. Ülkemizde uygulanan Noterden satış 
yöntemi ile sahiplik uygulamada problemlere yol açmaktadır. 

8- Motorlu taşıt vergilerinin ödenmesi, plaka ile ilinti kurulacağı için, daha 
kolay olacak ve vatandaşın bu vergilerini ödemesi kolaylıkla denetlenebilecektir. 

9- Plakanın • kişilere verilmesi halinde tescil ettirilmeyen ve vergisi 
ödenmeyen alım-satımlar önleneceğinden, taşıt alım vergilerinin tahsili 
sağlanacaktır. 

10- Satışlarda uygulanan Vergi sisteminin KDV+ÖTV olarak basitleştirilmesi 
ve verginin (KDV+ÖTV) Yetkili Bayiler tarafından tahsili gerekmektedir. 

11- İkinci el otomobil alım-satımı yapan galericilerin, taşıt araçlarının tamir 
.ve takımı. ile uğraşanların ve araçları parçalayıp satan kişilerin, işyeri açma 
•. talepleri için.standartlar getirilmeli, ye yeterli teknik,-kapasite.belgesi olmayanlara 
işyeri-, açma izni verilmemelidir. Örneğin, kullanılmış araçları parçalayıp satan 
kişilerin, belgesiz olarak bu işi yapmaları halinde maruz kalacakları cezalar çok 
büyüktür. Bunun sonucunda otomobil hırsızlığı önemli ölçüde ödenebilmektedir. 

12- İşlemlerin karışık ve uzun zaman alması, bu konuda aracılık yapan 
kişilerin türemesine yol açmıştır. Aracılık yapan bu kişilerin işlemlerinin 
belgelenmesi zor olduğu için, vergilendirilmeleri de problemler yaratmaktadır. 
Plakanın kişiye, ruhsatın araca verilmesi halinde, vatandaşın bu kişilere ödemek 
zorunda olacağı ücretler azalacak ve bu konudaki yakınmalar yok olacaktır. 

(2) Sigorta 

Trafiğe ilişkin sigorta ile ilgili olarak mevcut mevzuatımız "Karayolları Trafik Kanunu" 
ile "Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasına İlişkin Karar", "Okul Servis Araçları Hizmet 
Yönetmeliği" ile "Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımaları Hakkında Yönetmelik", 
"Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımaları Hakkında Yönetmelik" ile "Kasko Sigortası Genel 
ŞartlarTdır. 

Trafik kazalarından doğan sorumluluk hali ile sigortaya ilişkin mevzuatın en önemlisi 
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'dur. Bahsi geçen Kanunun 91'inci maddesi ile. 
işletenlerin, Kanunun 85/1 maddesinden doğan hukuki sorumluluğu için, zorunlu sorumluluk 
sigortası yaptırmaları öngörülmüştür. Buna göre, bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin 
ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarar uğramasına neden olursa, motorlu aracın bir 
teşebbüs unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi 
halinde, motorlu aracın işleteni veya bağlı bulunduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan 
müştereken ve müteselsilen sorumludur ve bu sorumluluklarını sigorta ettirmek zorundadır. 
Böylece, bahsi geçen maddede sorumlulukları öngörülen kişiler, araçlarının karayolunda 
işletilmesi nedeniyle meydana gelen kazaya bağlı olarak verecekleri zararların telafisi için 
sigorta yaptırmak zorundadır. İsminden de anlaşılacağı gibi, burada söz konusu olan bir 
sorumluluk sigortasıdır ve bir zorunlu sorumluluk sigortası olması nedeniyle de zarar görenlere, 
sorumlular yanında doğrudan doğruya sigorta şirketlerine başvurabilme ve dava açma hakkı 
tanınmıştır. 

Kanuna 17.10.1996 tarihinde yapılan ek 8'inci madde ile de, Türkiye Sigorta ve 
Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptıranlar ile sigorta 
yaptırılan araçlara ait bilgilerin tutulacağı bir bilgi merkezinin oluşturulması öngörülmüş ve 
Birliğin de elde ettiği bilgilerin, trafikten men edilecek araçların saptanmasında kullanılmak 
üzere İçişleri Bakanlığı'nın emrine hazır tutulması hükme bağlanmıştır. 
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-• • Ayrıca, söz konusu Kanun ile dolaylı bir şekilde, işletenlerin ihtiyari olarak, zorunlu 
sigorta ile verilen teminatların üzerindeki kısım içinde sorumluluk sigortası yaptırabilecekleri 
öngörülürken, zorunlu sigortaya ilişkin olarak, Kanunun sorumluluğun kaldırılması veya 
tazminatın azaltılmasına, doğrudan doğruya dava hakkına ve zamanaşımına dair hükümlerinin, 
ihtiyari mali mesuliyet sigortası içinde uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

Konuyla ilgili bir diğer mevzuat ise; 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu'na dayalı 
olarak çıkartılan "Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasına ilişkin Bakanlar Kurulu 
Karandır. Buna göre, taşıma yetki belgesine sahip otobüs işletmeleri, şehirlerarası ve uluslararası 

. yolcu taşımalarında görevlendirilecekleri sürücüler ile bunların yardımcıları ve taşıyacakları 
yolcular için ferdi kaza sigortası yaptırmalan gerekmektedir. Otobüs Zorunlu-Koltuk Ferdi Kaza 
Sigortası ile, teminat kapsamındaki kişilerin taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine 
kadar geçen süre içinde (mola ve duraklamalar dahil) maruz kalacaklan her türlü kazalann 
sonuçlarına karşı bir koruma verilmektedir. 

Karayollan Zorunlu Sorumluluk Sigortası'ndan farklı olarak, burada yaptınlacak olan 
sigorta, can sigortalanılın bir türü olarak, Türk Ticaret Kanunu!nda düzenlenen Ferdi Kaza 
Sigortasıdır. Dolayısıyla, bir ölüm ya da yaralanma halinde, zarar görenlere poliçede belirtilen 
maktu miktar ödenecektir. 

• Ulaştırma Bâkanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri. Hakkında Kanun'â dayalı olarak çıkartılan 
bu yönetmelikler gereği, otobüsle yolcu.taşımacılığı yapmak üzere;-taşımacı yetki belgesi.almış 
kişiler ile kamu kuruluşlannın, taşıyacaklan yolcular ve taşımada görevlendirilecek sürücüler 
için Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası yaptırmalan zorunludur. 

İhtiyari nitelik taşıyan Kasko Sigortası genel şartlan ile, sigortalının karayolunda 
kullanılabilen ve genel şartlarda belirtilen araçlannın uğrayacağı zararlann tazmine ilişkin 
esaslar ele alınmıştır. Diğer bir ifade ile, Kasko Sigortası kişinin aracına gelen zararlarla 
sınırlıdır. Kişinin uğrayacağı diğer zararlar ise, karşı tarafın zorunlu mali sorumluluk sigortası ile 
teminat altına alınmıştır. Kasko Sigortası ile kişilerin yüksek risk altındaki önemli bir varlığı 
olan araçlan sigortalamak suretiyle, karşılaşabilecekleri mağduriyetleri önlenmektedir. 

Yukanda bahsi geçen mevzuattan doğan ve trafik kazalannın önlenmesine yardımcı 
olabilecek nitelikteki düzenlemeler ise şu şekilde özetlenebilir. 

Karayollan Trafik Kanunu'nun 93'üncü maddesi uyarınca, zorunla mali sorumluluk 
sigortasının tarife ve talimatlan Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenirken, sigorta süresi 
içinde tazminat ödemesine neden olmayan işletenlerin primlerin indirilmesi yoluyla 
ödüllendirilmesi, tazminat ödemelerine neden olan işletenlerin ise primlerin arttırılması yoluyla 
cezalandınlması dikkate alınmaktadır. Bu bağlamda, tarife ve talimatlarda "hasarsızlık indirimi-
zamlı prim oranlan" uygulamasına gidilmiştir. Ayrıca, Kanunun 91'inci maddesi ile de, geçerli 
teminat tutarlan üzerinden zorunlu mali sigortası bulunmayan araçlann trafikten men edileceği ' 
ve işletenin para cezası ile cezalandırılacağı öngörülmüştür. 

Sigortası olmayan otobüs işletmecisi yolcu taşımacılığı yapamayacağı gibi, Emniyet 
Teşkilatı ve diğer kamu idarelerince yapılacak denetimlerde sigortasızlığın saptanması halinde, 
durum en kısa sürede Ulaştırma Bakanlığı'na bildirilmektedir. 

Bahsi geçen yönetmelikler ile Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası bulunmayan 
otobüs işletmecisinin uluslararası yolcu taşımacılığı yapamayacağı ve taşıtlannın trafiğe 
çıkmasına izin verilmeyeceği, taşımanın devamı sırasındaki denetimlerde sigortanın 
bulunmadığının ortaya çıkması halinde ise, yolculuğa vanş noktasına kadar izin verilmekle 
birlikte, durumun Bakanlığa bildirileceği öngörülmüştür. Aynca, yetki belgesi almak için 
başvuranlar, başvurulannda sigorta poliçelerini eklemek zorunda olduklan gibi, süresi 
bitiminden 15 gün önce yaptınlacak yeni sigorta poliçesinin aslının ya da Noter onaylı bir 
örneğinin de Bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir. 

Kasko sigortasının kazalan önleme bakımından katkısı, sigorta şirketlerinin kazalann 
önlenmesi ve araç güvenliğinin artması yönünde ciddi bir baskı grubu oluşturabilmesinde 
yatmaktadır, örneğin, sigorta şirketleri kazaya sebep verme veya kaza anında güvenilirlik 
açısından araçlan izleyerek buna göre fiyat verirken, kamuoyunu güvenli araçlar hakkında 

' aydınlatmak, araç üreticilerini güvenlik konularında zorlamak ve ciddi sorunlar olduğunda araç 
üreticilerinin bu sorunları saklamasını engelleyerek, çözüme zorlamak amaçlanmıştır. 
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. Sektörün kazaları önlemede diğer bir katkısı da, sadece riskli üretici ve araçların değil, 
riskli sürücülerin de yakından izlenmesini sağlamasıdır. Zira, riskli sürücüler için. prim artırımı 
•uygulamasına gidilebilmektedir. Şirketler piyasadaki rekabete bağlı olarak iyi fiyat vermek ve 
.risk yönetimini sağlamak için, riskli sürücüleri de-izlemektedir. Şirketlerin ..bu politikalar*, 
üreticileri daha güvenli araçlar (hava yastığı, emniyet kemeri, güvenli kasa, fren sistemi v.b.) 
üretmeye zorladığı gibi, kişileri de daha dikkatli sürücü.olmaya zorlamaktadır. 

özellikle prim artışı ve indirimi' bakımından kazaları engelleyici etkisi olduğunu 
düşündüğümüz sigortaya ilişkin denetimlerde büyük bir boşluk yaşanmaktadır. Zorunlu Trafik 
Sigortası bakımından, 1995 yılı itibariyle sigortasız araç sayısının trafiğe kayıtlı araç sayısına 
oram % 46.8, 1996 yılı itibariyle % 35.7, 1997 yılı itibariyle % 37.6, 1998 yılı itibariyle % 
407'dir (Veriler Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinden alınmıştır.). Bu oranda, 
sigortalı araç sayısı, zeyilnameleri de içermiş olduğundan, aslında kaçak sayısı daha da 
yükseklerde seyretmektedir. Bu oranlar ise, özellikle Belçika gibi kaçakların % l'lerde seyrettiği 
diğer Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında çok büyük boyutlardadır. 

AB Uygulaması ve Diğer Ülke Uygulamalarından örnekler: 
Motorlu taşıtların sigortalanması hususunda birlik sağlanması ve AB alanında geçerli 

olacak tek sigorta pazarının bu alanda da'uygulanmasına yönelik olarak, bugüne kadar dört adet 
AB direktifi' uygulamaya konulmuştûK ' Üye "devletlerin bu. alandaki mevzuatlarının 
yakınlâştmlmasını öngören direktiflerden olan 72/166/AET sayılı ve 24 Nişten 1972 tarihli Pilici-
Direktif özellikle her bir üye devletin kendi ülkesindeki araçların sigortalanmasını sağlaması; 
buna karşılık, başka bir üye devlette sigortalanmış-olan araçların sigortalı olup olmadığı 
konusunda denetim yapmaktan kaçınması gerektiği belirtilmiştir. 

84/5/AET sayılı ve 30 Aralık 1983 tarihli H'inci Direktifte ise, özellikle I. Direktifte 
belirtildiği gibi yapılması gereken sigortanın, zorunlu olarak hem mala hem de. cana ilişkin 
hasarları kapsaması gerektiğinden bahsedilmiş, üye devletlerin daha yüksek olarak 
saptanabilmesine karşın, cana ilişkin hasarda tek bir kişi söz konusu ise 350.000 ECU, birden 
fazla kişiyi kapsayan bir hasar var ise, bu tutarın kişi sayısı ile çarpımı ile elde edilen tutar ile 
mala ilişkin hasarda talep başına etkilenen şahıs sayısına bakılmaksızın 100.000 ECU teminat 
asgari zorunlu teminat olarak belirlenmiştir. Ayrıca, üye devletlere, bu asgari miktarlardan ayrı 
olarak kişi sayısına bakılmaksızın başka şekilde hesaplama yapılması hakkı da tanınmıştır. 
Ancak, bahsedilen limitler, Türkiye'de belirlenmiş olan sigorta teminatlarının miktarı ile 
karşılaştırılamayacak kadar yüksek kalmaktadır. Türkiye'de ölüm halinde geçerli olan teminatlar 
kişi başına: 12.240 ECU (7.000.000.000 TL), otomobiller bakımından ise kaza başına 61.200 
ECU (35.000.000.000 TL)'dir. Bu konu da şüphesiz, kişilerin sigortalı olmak kaydıyla, AB 
dahilinde serbestçe ve denetimsiz dolaşım hakkı elde etmenin yanı sıra, kişinin oto kontrolünü 
kullanması gereğini de doğurmaktadır. 

Konuya ilişkin 2000/26/AB sayılı 16 Mayıs 2000 tarihli IV'üncü Direktifte, özellikle her 
bir sigorta şirketinin hasan bildirebileceği bir temsilcisinin bulunması, ayrıca her bir üye devlette 
sorumlu bilgi merkezlerinin bulunması gerektiğinden bahsedilmiştir. Bütün bu önlemler ve 
zorunlu tutulan hususlar, kişilerin ve araçların AB dahilinde takip edilebilmesi ve Topluluk 
alanında geçerli olan zorunlu sigortanın takibinin iyi'yapılabilmesini sağlamaktadır. 

Sigorta primi, belirsizliğin azaltılmasını dengeleyen güvenlik karşılığında sigortalının 
ödediği bedeldir. Prim, sigortalının uğrayabileceği kesin ancak olabilecek en yüksek parasal 
kayıp şeklinde açıklanabilir. Buradan hareketle, sigorta, bir riziko hatta önemli bir riziko arz 
eden eylemlere girişilmesine izin veren, hatta teşvik edici bir araç olarak kabul edilebilir. 
Sigorta, doğrudan riske engel olunmasına ve riskin önlenmesine yönelik değildir. Kaldı ki, çok 
zayıf bir risk sigortayı etkisiz kılar. 

Bazı olayların, kazaların ya da felaketlerin maliyetinin büyüklüğü, bir yandan para ile 
ölçülebilir bir zararın sonuçlarının genişletilmiş sosyalizasyonuna (reasürans tekniği), diğer 
yandan ise kısmen rizikonun gerçekleşme ihtimalinin azaltılmasına ilişkin araştırmaya doğru 
yönelmiş, kısmen de bu araştırma tarafından yönlendirilmiş bir riziko ekspertizliğinin ortaya 
çıkmasına yol açmıştır. 
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Otomobil sigortası, önleyici bir etkinliğin kurulması ve geliştirilmesi açısından, objektif 
olarak en uygun konumda bulunan kurumlardan biridir.- Gelişmiş ülkelerde, otoyolları 
kullananların hemen tamamı, bir sigorta kurumuyla- sözleşme yapmaktadır. Sigorta kurumunun 
başarılı olabilmesi için, sigortalı hakkında bilgi edinme araçlarına sahip olunması gerekmektedir. 
Bu bilgi, stratejilerin geliştirilmesine, risk yönetiminin aydınlanmasına ve örneği 
kişiselleştirilmiş bir önleme-etkinliğinin faydası hakkında karar vermeye olanak tanıyacaktır. Bu 
bilgi ile donatılmış sigorta kurumu, sigortalıyı etkilemek üzere çok sayıda araçtan 
faydalanmaktadır. Başlangıçta yapılan bir elemenin dışında, sözleşmenin devamında xla her 
zaman bir elemenin yapılması mümkündür. Genellikle, tarifelendirme • araç-gereçlerini 
kullanmak suretiyle yolu kullanan sigortalıyı etkileyebilir, örneğin, ikramiye-kayıp (bonus-
malus) tipi fiyatlandırma sistemleri, sigortalının mali katkısını belirlemek üzere onun geçmişini 
göz Önünde tutarak prim miktarını kişiye özel yapmaya çalışır. îkramiye-kayıp sisteminde, 
saptanan riskin, beyan edilen zarar-ziyan bağlamında azaltılmasıyla yol kullanıcılarının 
davranışlarını etkilemeyi amaçlamaktadır. Şu halde, daha adil . bir tarifelendirmeyi 
gerçekleştirmek ve olumlu sonucu ödüllendirmek üzere ikramiye-kayıp sistemi geliştirilmiştir. 

Sigorta koşullan, karayollarında güvenliği'"destekleyen kurumlarla uyumlu şekilde 
tasarlanarak • güvenlik 'artırılabilir. Sigorta koşulları, .sigortalı kişiyi güvenli aracı-almaya, 
güvenlik cihazlarım araca monte 'etmeye ve kullanmaya ve karayollarında aracı güvenli 
kullanmaya motive etmelidir. 

İkramiye sistemi Avrupa'da yaygın olarak kullanılmaktadır.- Yıllık primden ikramiye 
kazasız yıllar için verilir ve böylece kaza yapmadan, dikkatle araç kullanmayı ödünlendirir. 
Norveç'te kazasız 15 yıldan sonra, temel primden % 80 ikramiye almak mümkündür. Sigortanın 
daha kalıcı yapıda kararlarını etkileyen diğer ödüllendirme unsurlarının karayollarındaki 
güvenliğe katkısı olabilir. Bunun örnekleri, bütün koltuklardaki yolcuların emniyet kemeri 
takacakları teminatını veren herkese veya her zaman koruma performansı iyi özel giysiler giyen 
motosiklet sürücülerine prim indirimi yapmaktır. Sigorta şirketleri tarafından, kaza olasılığı 
düşük olan müşterileri çekmek (iyi riskler) ve kötü ünlü müşterilerden kaçınmak (kötü riskler) 
için bir takım ödüllendirme önlemleri geliştirilmiştir. İkramiye sistemi ödül ve cezanın bir 
birleşiminden oluşur. Ancak kazadan sonra bir miktar para alarak ifade edilen ceza, kazasız bir 
yıldan sonraki ödülden daha ciddidir. 

ÖNERİLER: 

1- Öncelikle denetimlere önem verilerek, denetimler sonucunda 
uygulanacak cezaların caydırıcılığının sağlanması gerekir. Motorlu araçların 
zorunlu sorumluluk sigortasının aranmasında etkin bir denetim sisteminin 
olmaması, çok sayıda araç işleticisinin trafikte büyük oranda sigortasız olarak 
dolaşmasına neden olmaktadır. Denetim, tescil işlemleri sırasında kontrol, yol 
denetimi, pul sistemi ve sigortasız araçların merkezi bir sistem içinde takibi 
şeklinde dört başlık altında incelenebilir. 

a) Tescil işlemi sırasında, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta sözleşmesi 
sigortacı tarafından, yenilemelerde ve sigortalı değişikliklerinde trafik tescil 
kuruluşuna bildirilmelidir. Bu bildirim sözleşmenin sona ermesi halleri için de 
geçerli olmalıdır. Ayrıca, tescil işlemi sadece o il için yapılmalı, araç ve işleteni il 
değiştirdiğinde, gidilen ilin tescil kayıtlarına nakil yapılmalıdır. 

b) Yol denetimi sırasında ise, sadece ehliyet ve ruhsatın değil, araç 
işleteninin sigortasının bulunup bulunmadığı da araştırılmalıdır. 

c) Pul sisteminin amacı, işletenlerin sigortasının bulunup bulunmadığının 
dışarından da anlaşılmasının sağlanmasıdır. Oto kontrolü, sağlayacak olan bu 
sistem ülkemizde etkin bir şekilde uygulanmamakta, bu nedenle amacını yerine 
getirememektedir. Bu hali ile pul, sigorta şirketleri için mali bir yük 
görünümündedir. 
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a) memezı sısıemıe denetim: sigortasız oldukları saptanacak araçların, 
bilgisayar, kayıtları ile yerel yetkili denetim elemanlarına duyurulması bir başka 
denetim yoludur. 

2- Trafik sigortalarının yenilenmesi ile ilgili olarak getirilebilecek olan bir 
sistemle kaçakların sayısı asgariye indirilebilir. Bunun için de öncelikle sigorta 
şirketlerine,- süre bitiminden önce sigorta ettirenlere bildirimde bulunma 
zorunluluğu getirme, süre sonunda yenilenmemiş sigortaların ise tescil 
kuruluşuna bildirileceği şeklinde bir uygulamaya gidilmesi düşünülebilir. 

3- Kaza tespit tutanağının daha işler bir hale getirilmesine yönelik 
çalışmalara hız verilmelidir. Mevcut durumda kaza tespit tutanağı, Karayolları 
Trafik Kanunu'nun 83'üncü maddesi gereği, trafik veya yerel genel zabıtaca 
düzenlendiğinden, zabıtanın olay yerine gelmesi çok uzun bir zaman alabilmekte 
ve bu da kişileri sıkıntı içine sokmaktadır. Bu nedenle, diğer Avrupa ülkelerinde 
olduğu gibi, kazaya karışan taraflarca da, karşılıklı olarak kaza tespit tutanağı 
düzenlenebileceğine ilişkin düzenlemelere Öfkemizde de ihtiyaç duyulmaktadır. 

4- Ayrıca, -sigorta şirketlerinin, trafik güvenliğinin artırılması için yol 
güvenliği, kamuoyunun eğitimi gibi diğer tedbirlerde de destekleyici ve aktif rol 
almaları sağlanabilir. ~ 

5- Mevzuatta öngörülen trafikten men cezalarının [uygulanmasına gereken 
önem verilerek, • bunun ödünsüz bir şekilde uygulanması gerekir. Yolcu 
taşımalarında söz konusu olan, taşımanın sigortasız olarak yapılması ve varış 
noktasına kadar sigortasız olarak devam ettiğinin saptanması halinde, durumun 
derhal ilgili Bakanlığa bildirilmesi ve varış noktasında gerekli işlemlerin yerine 
getirilmesi için gerekli duyarlılığın gösterilmesi gerekir. 

6- Zorunlu sigortaların kişileri dikkatsiz davranmaya ittiği şeklinde görüşler 
ileri sürülmekteyse de, alkollü araba kullanma ya da ağır kusur sayılacak 
nitelikteki kural ihlalleri halinde, sigorta teminatının ortadan kalkması 
öngörülmektedir. Bu nedenle, kişi kendisini büyük bir sıkıntı içine bırakabilecek 
tazminat ödemeleri ile karşı karşıya kalabileceğinden, bu durum kişiyi daha 
dikkatli araç kullanmaya sevk edecektir. 

7- Sigorta primleri ödenecek tazminat miktarlarına uygun değildir. Sigorta 
güvenlik sistemi genişletilerek, zorunlu ferdi kaza sigortası ve diğer sigortaların 
teminatları yükseltilip Avrupa Birliği standartlarına getirilmeli ve oransal olarak 
her yıl artırılmalıdır. 

8- Sigortalı hakkında bilgi edinme yöntemleri geliştirilerek, ikramiye-kayıp 
gibi fiyatlandırma sistemleri ile prim miktarının kişiye özel hale getirilmesi 
sağlanmalı, kaza öncesi belirli bir süre herhangi bir kazaya karışmayan sürücüye 
prim iadesi, kaza sonrası ise prim artırımı şeklindeki esnek uygulamalara olanak 
tanınmalıdır. 

3. Kaza Sonrası Yardım Hizmetleri 

Ülkemiz, araç başına düşen kaza ve ölü sayısı bakımından, önceki bölümlerdeki 
açıklamalardan ve verilen istatistiki bilgilerden de açıkça görüldüğü gibi, oldukça kötü 
durumdadır. Uluslararası Yol Güvenliği Teşkilatı'nın 1996 istatistiklerine göre, Türkiye'de her 
10.000 araca düşen yıllık ölü sayısı 75 iken, bu sayı Fransa'da 33, Almanya'da 19, Japonya'da 
15'tir. 

Trafik kazalarındaki ölümlerin % 10'unun ilk 5 dakikada, % 50'sinin ilk yarım saatte 
olduğu bilinmektedir. Bilinçli, kaliteli, hızlı ve sürekli bir şekilde sağlanan acil yardım hizmetleri 
ile ölenlerin en az % 20-25'inin kurtarılması mümkün olabilecekken,, her yıl Marmara 
depreminde kaybettiğimizin yarısı kadar can kaybettiğimiz trafik kazalarında, kurtarma ve acil 
yardım konularında bir aşama kaydedemediğimiz ortadadır. Maalesef, trafik kazalarında 
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yaralananların kurtulma ve sakat kalmama oranı, gelişmiş ülke değerlerinin çok altında 
kalmaktadır. 

Trafik kazalarındaki bu kötü bilanço, ülkemiz insanlarının kaza .sonrası ilkyardım ve. 
kurtarma konusundaki bilinçsizliğini ve eğitimsizliğini gözler önüne sermekte, ilkyardım ve 
kurtarma konularının ne denli önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Ülkemizde trafik kazası 
sonrası yaşanan- olaylar, hemen her gün görsel ve yazılı basın aracılığıyla kamuoyunun 
gündemine getirilmekteyse de, kaza anında hızlı ve doğru bir değerlendirme yaparak karar 
verebilen ve kararını süratle ve bilinçli bir şekilde uygulayabilen özel eğitilmiş personel eksikliği 
halen giderilebilmiş değildir. 

Trafik kazalarında kaybettiğimiz insanlara istatistiksel bir sayı olarak bakmak yerine, bu 
insanlarımızın yitirilmesiyle birlikte kaybettiğimiz ekonomik ve sosyal değerleri de düşünmemiz 
ve değerlendirmelerimizde gözönünde bulundurmamız gerekmektedir. 

Bilimsel çalışmalar göstermiştir ki, kaza yerinde gerçekleştirilen acil tıbbi yardım, 
kazazedenin ihtiyaç duyacağı tedavi giderleri ile hastanedeki kalış ve tedavi sürelerini yan yanya 
azaltmaktadır. Bu da gözardı edilemeyecek bir ekonomik kazançtır. 

Yaşam ile ölüm arasındaki o kısa ve kritik anda, kurtarma hizmetinin yanında, 
doktor/paramedik- ve tıbbi ekipmanların varlığı herşeyi değiştirebilir. Ancak birçok yerde 
kurtarma ekipmanlarının bulunmayışı, bulunsa bile kimi görevlilerin acil yardım ve kurtarma • 
konusunda eğitilmemiş olması gibi nedenlerle, kaza kurbanlan ikinci bir kez daha kurban 
edilmektedir. 

Acil yardım ve kurtarma hizmetlerinde temel prensip, kaza yerinde bir yandan kurtarma 
ve ilkyardım önlemleri alınırken, diğer yandan da yaralıların öncelik durumuna göre nereye, ne 
şekilde ve nasıl taşınacağının planlanmasıdır. 

Sonuç olarak kısaca belirtmek gerekirse, trafik kazası sonrası yaralının hayatta 
kalabilmesi ve yaşamının idamesi için; 

-Yardım İsteme (Acil yardım çağnsı), 
-İlkyardım, 
-Kurtarma, 
-Acil Sağlık Yardımı, 
-Uygun Şekilde Nakil, 
-Hastane Tedavisi'nin yapılması, gereklidir. 

a. Acil Yardım Çağrısı (Haberleşme) 

Haberleşme, ilkyardım ve kurtarma çalışmalan ile sağlık kuruluşlannda yapılacak acil 
sağlık yardımı, trafik kazaları açısından büyük önem taşımaktadır. Bu hizmetlerdeki basan, kaza 
sonucu meydana gelen ölüm ve sakatlanmalan en aza indirger. 

Bir kazanın zamanında haber verilememesi veya ilkyardım konusunda bilgisiz kişilerin 
yaralılan sağlık kuruluşuna taşırken ilk ve acil yardım kurallanna dikkat etmemeleri de ölüm ve 
yaralanma sayısının artmasına sebep olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde kaza haberinin kısa sürede 
alınması ve yardım ekiplerinin hızlı müdahaleleri, ölüm ve yaralanma sayısını azaltmaktadır. 

Trafik kazalarında erken haber alma çok önemlidir. Bu amaçla, otoyollarda kullanılan 
acil haberleşme sistemlerinin diğer yollarda da yaygınlaştınlması gerekir. Yarahlann uygun 
sağlık kuruluşlanna dağıtılması ve bu kuruluşlara gelen yaralılar hakkında bilgi verilerek, 
müdahale ekibinin hazır tutulmasını sağlamanın yaran büyüktür. 

Ülkemizde kaza sonrası kimden, nasıl yardım talebinde bulunulacağı karmaşık ve kişiye 
göre değişken bir durumdadır, örneğin, acil yardım talebinde bulunulabilecek birkaç telefon 
numarası aşağıda sıralanmıştır; 
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Polis (Trafik) .154 
Polis 155 
Jandarma 156 
İtfaiye 110 

. Orman Yangını 177 
Acil Sağlık Yardımı 112 
Kazaların çoğunluğunda yukarıda sayılan kurumların bir kaçının ortak çalışması şarttır. 

Bu kurumların birbirleri ile senkronize olarak haberleşmesi, acı bir gerçektir ama hala tam 
anlamıyla mümkün değildir. Kurumların hepsi farklı bakanlık veya kurum bünyesinde faaliyet 
göstermektedir Ülkemizde trafik kazaları başta olmak üzere, bu kurumların ortak olarak 
kullanacağı haberleşme şekli ve ekipmanları bulunmamaktadır. Bunun sonucunda kurumların 
senkronize hareketi mümkün görünmemektedir. Kaza/olay yerinde bu kurumların birbirleri ile 
haberleşmesinde de problemler bulunmaktadır. 

• Acil yardım numaralarının çokluğu, acil yardım için aranacak numaraların bilinmemesi, 
acil yardım numaralarının sürekli; yanlış çağrılar nedeniyle meşgul edilmesi, buralara gelen 
yardım taleplerinin kurumlararasmda ortak kullanılmaması, vatandaşın kimden yardım talep 
edeceğini tam anlamıyla bilememesine yol açmaktadır. 

b. İlkyardım 
Bu alanda da, ilkyardım eğitimlerinde bir standardın olmayışı, eğitim ve öğretim 

kurumlarında zorunlu ve sertifikalandırılmış ilkyardım eğitiminin verilmemesi, broşür-afiş 
hazırlanarak halkın aydınlatılmaması, kurtarma işinin sahipsiz olması, kazalarda kurtarma işinin 
kamu işi olarak görülmesi, ülke genelindeki itfaiye teşkilatlarında kurtarma ekipmanı eksikliği, 
kurtarma konusunda yetişmiş nitelikli personel azlığı gibi sorunlar bulunmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerde, başta sağlık, güvenlik ve itfaiye personeli olmak üzere, halka temel 
yaşam desteği (ilkyardım) adı altında kısa fakat temel nitelikli kurslar verilmekte; böylece acil 
durumlar karşısında bireylerin bilgi ve beceri eksikliğinden doğan panik ve yanlış uygulamalar 
en aza indirilmeye çalışılmaktadır. İlkyardımda bulunacak kişinin ilkyardım konusunda 
becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Kaza ile karşılaştığında, rahatlıkla kazazedeye 
müdahale ederek onun hayatta kalma şansını artıracaktır. 

Nitelikli ve eğitimli ilkyardım bilgi ve becerisine sahip bireylerin oluşturulması ile ileri 
ülkelerdeki kazalarda ölüm ve sakat kalma oranlan oldukça azalmıştır. 

Ülkemizde ilkyardım kursları, Batı ülkelerinde olduğu gibi düzenli olarak 
uygulanmamaktadır. Sürücü kursları ile ilköğretim ve liselerin belirli sınıflarında sadece 
bilgilendirme dersi olarak okutulmaktadır. Halbuki bu dersin, mutlaka beceri geliştirme dersi 
şeklinde, uygulamalı olarak verilmesi gereklidir. 

İlkyardım dersini vermeye yetkili kurumlar bu sorumluluklarım tam anlamıyla yerine 
getirememektedir. Ayrıca, bu ilkyardım eğitimlerinde belli bir standart da yoktur. Anlatılan ve 
öğretilen konu, kişi Ve kuruma göre değişmektedir. 

c. Kurtarma 

Ülkemizde kurtarma ve acil yardım hizmeti, ilkyardım ekibi gelinceye kadar, çoğu kez 
trafik polisleri, kendi araçlanndakiler, kaza yerinden geçen bir aracın içindekiler veya yoldan 
geçen yayalar tarafından, bilinçsiz olarak yapılmakta ve yaralı rast gele kaza yerinden 
çıkartılmakta ve oradan geçen bir araçla da en yakın hastaneye taşınmaktadır, özellikle araç 
içine sıkışmış kazazedelerin araçlardan çıkarılmasında ya son derece ilkel araç-gereçler ya da 
modern cihazlar eğitilmemiş personel tarafından kullanılmakta, bu ise ciddi yaralanmalara yol 
açmaktadır. Basın-yaym organlarında, trafik kazası neticesinde sıkıştığı arabadan araç ve gereç 
yokluğu nedeniyle çıkartılamayan ve saatlerce can çekişerek ölen insanlann dramı sık sık yer 
almaktadır. 
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Yaralı omurgasının kırık veya çıkıklarında, yaralının uygun kurtarma ve taşıma ile hiç bir 
. zarar görmeden iyileşmesi mümkün olduğu halde, hasta veya yaralının-rast gele omuzlayarak, 
omuz ve bacaklarından karga-tulumba taşınması, felç ve hatta ölümle sonuçlanan/durumlara yol 
açmaktadır. Kazazedenin kurtanlmasında ve yeniden hayata döndürülmesînde "yaralanmanın 
oluşmasından tedavinin uygulanmasına kadar geçen zaman" çok büyük önem taşımaktadır. 
Burada- da, acil yardım ve Jcurtarma hizmetleri organizasyonu içinde, yer alması gereken 
kurumların işbirliği içinde çalışmasının önemi, bir kez daha gündeme gelmektedir. . 

(1) Kurtarma Ekipmanları ve Personelinin Durumu 

Trafik Hizmetleri Başkanlığı, 80 ildeki itfaiye müdürlüklerinin mevcut kurtarma 
ekipmanlarına ilişkin bir durum tespiti yapmıştır. Buna göre: 

1-Teknik ve kaba kurtarma ekipmanı.olarak: Atlama çadırı ve ipi, kurtarma tüneli, suni . 
solunum cihazı ve maskeleri, yangın söndürme tüpleri, yanmaz elbise, seyyar merdiven, hidrolik 
merdiven, kaporta doğrultma takımı, yangın battaniyesi, ilk yardım malzemelerir-sedye, yaralı 
taşıma brandası, hidrolik hızar bulunduğu belirtilmiştir. 

•2*Kurtarma ekipmanı olarak: kesici, ayırıcı, açıcı, delici, gerdirici, kaldırıcı rem ile 
kurtarma apoleti, kombi cihazı ve kaldırma yastığı, manivela, kazma, kürek, balta, eldiven, 
kriko, el. feneri, çarşaf, kemer, makas, kanca, halat, kendir, projektör, balyoz; çekiç gibi 
malzemelerin kullanıldığı ifade edilmiştir. 

3-Kurtarma ve müdahale maksadıyla kullanılabilecek olan bu malzemelerin, 80 ilimizin 
7'sinde yeteri kadar, 26'sında çok azı, 47'sinde ise hiç birinin bulunmadığı belirtilmiştir. 

4-Kurtarma aracı olarak bir çok marka ve modelde araçlardan faydalanılmakta olup, 
genelde arazöz, ambulans, minibüs, pikap, köpüklü-köpüksüz itfaiye araçları, kargo, kılavuz oto, 
kamyonet, vidanjör kamyon ve vinç türü araçlar kullanıldığı görülmektedir. 

5-Sadece 8 ilimizde 1995 ve daha üst modelde araçların bulunduğu, 34 ilimizdeki 
araçların ise eski model olduğu, 38 ilimizde ise hiç araç bulunmadığı tespit edilmiştir. 

6-Diğer 42 ilde toplam olarak 28 adet teçhizatlı, 25 adet teçhizatsız kurtarma aracı, 5 adet 
ambulans, 14 adet dizaynsız itfaiye aracı, 18 adet dizaynsız veya yarı dizaynlı değişik marka ve 
modellerde dönüştürülmüş itfaiye aracı, 14 adet arazöz olmak üzere 104 araç kullanıldığı 
belirtilmektedir. 

Kurtarma personelinin durumuna bakıldığında, 13 ilde yetişmiş kurtarma ekibinin 
bulunduğu, 35 ilde kurtarma personelinin eğitimsiz olduğu, 6 ilde halen personel eğitimlerine 
devam edildiği, 36 ilde hiç kurtarma ekibi olmadığı ortaya çıkmıştır. 

Personel kabiliyeti ve ekipmanları kullanım açısından, 29 il kendilerini başarılı, 51 il ise 
başarısız saymaktadır. 

(2) Kaza Yerine İntikaldeki Sorunlar 

Kurtarma ekiplerinin kaza yerine intikalleri ve sonrasında, yoğun trafik akışı,, otoyol 
ücretleri, ayrıntılı ihbari bilgiler verilmemesi, dar ve yapımı bitmemiş yollar, kurtarma ve acil 
yardım konusunda bilinçsiz sağlık ekibi ve müdahalede bulunan vatandaşların eğitimsizliği, 
eksik teçhizat ve malzeme, güvenlik çemberi oluşturmada zorluklar, siren yokluğu, gecekondu 
bölgelerine ulaşılamaması, teknik donanımı eksik araçlar ile geç müdahale gibi sorunlar ortaya 
çıkmaktadır. 

Bu genel tablonun hiç de iç açıcı olmadığı ortadadır. Ortalama alındığında, listelenen 
kurtarma araç ve teçhizatının itfaiye teşkilatlan için yeterli olmadığı gibi, bu araç ve teçhizatı 
kullanacak eğitimli personel sayısının da çok az olduğu ve ihtiyaçlara cevap. veremediği 
görülmektedir. Aynı şekilde, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliğine gidilemediği için olay 
mahallinde de sorunlar yaşanmaktadır. 
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d. Kaza/Olay Yeri Güvenliği ve Yönetimi 

Ülkemizde kaza durumunda öncelik genelde araçta olduğundan, yardım talebi veya haber 
verme işlemi büyük çoğunlukla polise yapılmakta ve olay yeri yönetimi ve güvenliğinden polis 
sorumlu olmaktadır. Kurtarma ekiplerinin olay yerinde bulunmaması veya zamanında gelmemesi 
ile birimlerin senkronize çalışması gerçekleşememekte ve bu durumda olumsuz sonuçlar 
doğmaktadır. 

Örneğin iki aracın çarpışması sonucu araçların birinde yangın çıktığını varsayalım. Bu 
yangın söndürülmeden araç1 içerisindeki kişilere ulaşılması ve ilkyardım yapılması imkansızdır. 
Böyle bir durumda; öncelikle yangının söndürülmesi, kazazedenin araçtan usulüne uygun 
çıkartılması, ilkyardımın yapılması, gerekmektedir. 

Kaza durumunda birinci öncelikli kazazede olmak durumundadır. İnsan yaşamı bütün 
değerlerin üzerindedir. Kazalara müdahalede polis, itfaiye ve sağlık ekibinin, bir bütünün 
parçalan gibi spnkronize çalışması...halinde, kaza sonrası yaralanma dereceleri ye ölümler 
azaltılabilir. 

•. Kurtarma ve ilkyardım konusunda çalışan birimlerin senkirohize olamaması, kurumların 
yetki ve sorumlulukları tam anlamıyla yerine getirmemesi, olay yerindeki yaralıların naklinde 
önceliklerin dikkate alınmaması, olay yerinde ekiplerin yetkilerinin tam'bilinmemesi, olzfy yeri 

•yönetiminde ekiplerin sorumluluklarını yerine getirmeyip, kendi kurumlarını Ön plana çıkarma 
çabalan, gibi sorunlar bulunmaktadır. 

e. Acil Tıbbi Yardım 
Ülkemiz insanlannın acil hastalık ve yaralanma hallerinde, en kısa sürede bir sağlık 

ekibiyle birlikte olay yerine ulaşmak, yerinde ilk müdahaleyi yapmak ve gerekiyorsa en kısa 
sürede ihtiyacı olan sağlık yardımını alabileceği merkeze ulaştırmak amacıyla, Sağlık 
Bakanlığı'nca 1994 yılında Ankara, istanbul ve îzmir illerinde pilot proje olarak 112 Acil Sağlık 
Hizmetleri faaliyete geçirilmiştir.- Projenin başanlı olması üzerine, Sağlık Bakanlığı'nca 1997 
yılından itibaren 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin ülke genelinde yaygınlaştınlması karan 
alınmıştır. 

Acil sağlık hizmetlerinin yurt sathında eşit, ulaşılabilir, kaliteli, süratli ve verimli olarak 
yürütülmesini sağlamak amacıyla; sağlık hizmeti sunan ve sağlık hizmeti ile ilgili olan bütün 
kurum ve kuruluşlann uymakla yükümlü olduklan esaslar ile bu kuruluşlar arasında 
koordinasyon sağlanmasına ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek olan acil sağlık 
hizmetlerinin sevk ve idaresine dair usul ve esaslar 11 Mayıs 2000 tarih ve 24046 Sayılı Resmi 
Gazete'de yayınlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği ile belirlenmiştir. 

112 Acil Sağlık Hizmetleri, hastane öncesi dönemi kapsayacak şekilde, illerin nüfus 
yoğunluğu, ulaşım imkanlan, coğrafi konumu ve trafik kazalarının durumlan gibi faktörler 
gözönüne alınarak ülke genelinde planlanmıştır. 

112 Acil Sağlık Hizmetleri, Ekim 2000 tarihi itibariyle 63 ilimizde, birer Acil Sağlık 
Hizmetleri Komuta Kontrol Merkezi'nin koordinasyonunda; 374 acil sağlık hizmeti 
istasyonunda, 415 ambulansla vatandaşlanmıza hizmet vermektedir. 

Acil Sağlık Hizmetlerinde çalışan profesyonel ekibin (doktor, acil tıp teknisyeni, vb.) 
kadrolannın oluşturulması, acil yardım hizmetleri finansmanının sağlanması, acil sağlık hizmeti 
sunmakla yükümlü kuruluşlann sorumluluklarını yerini getirmesi için yaptırım uygulanması, 
(SSK, diğer sağlık kurumlan)Travma Merkezlerinin sayısının artınlması, acil yardım konusunda 
yetişmiş profesyonel ekibin ülke genelinde dengeli dağılımının sağlanması,, hizmet sunumunda 
birimlerin ortak hareket etmesi, acil yardım hizmeti sunumunda sigortacılık sektörünün 
desteğinin sağlanması, hizmetin sunumundaki standart uygulamaların belirlenmesi, acil sağlık 
hizmetlerinde çalışanlann standart eğitim modülünün oluşturulması gereklidir. 
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•- Ayrıca; acil yardım istasyonlarının ülke genelinde yaygınlaştırılması, acil*yardım 
istasyonlarında "ve ambulanslarda standardın sağlanması, ülke genelindeki ambulanslarda 
standart donanım ile standart- sağlık ekibinin (hekim, yardımcısı personeli, şoför) oluşturulması, 
sistemin kendi kendini finanse edecek yapıya kavuşturulması gereklidir. 

ÖNERİLER: 

1-JJIke genelinde tek bir acil yardım telefon numarası kullanılmalıdır. 
2- Her il merkezinde yasa ile yetki ve sorumlulukları belirlenmiş özerk 

yapıda, trafik konusuyla doğrudan alakalı kuruluşların ortak olduğu bir alarm 
merkezi oluşturulmalı veya kurulmalıdır. Acil yardımda görevli kurumlar bu 
merkez tarafından sevk ve idare edilmelidir. Mevcut durum tekrar gözden 
geçirilerek yasahdüzenlemeler yapılmalı, çok başlılık ortadan kaldırılıp, tek.kurum 
görevlendirilecek şekilde düzenlenmelidir. Tanımlar çok:kesin olmalı ve bir 
standart sağlanmalıdır. 

'' 3- Trafiğin yoğun olduğu, kazaların sıkça meydana geldiği karayollarında 
kurtarma aracı ve ekiplerinin kurulması imkanları araştırılmalıdır. 

4- Şehiriçi' ya da şehirlerarası yollarda, kaza yerine ilk ulaşan genellikle 
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerdir. Ekibin, kaza yerinde alınacak 
önlemlerin yanı sıra, kurtarma çalışmalarında da yeterli eğitime ve araç-gerece 
sahip olması gerekmektedir. 

5- Yeniden düzenlenen Trafik Kanunu ile, karayollarındaki ve kırsal alandaki 
kazalara ve kurtarma çalışmalarına Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 
ekiplerin de katılması öngörülmektedir. Bu nedenle, Genel Komutanlık içinde 
gerekli birimlerin oluşturulması, ilgili personelin eğitilmesi ve gerekli donanıma 
sahip olunması konusunda çalışmaların başlatılması gerekmektedir. 

6- Kurtarma ekiplerinin oluşturulmasında devletin desteğine, ek olarak, 
kamu yararına kurulan trafik ile ilgili dernek, vakıf, federasyon gibi kuruluşlar ile 
özel ve tüzel kişilerin de katkıları sağlanmalıdır. 

7- Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün sadece Ankara'da yerleşik bir birliği 
olup, birlik her türlü kurtarma operasyonuna müdahale edebilecek kurtarma 
araçlan, ekipmanı ve ambulanslar ile donatılmış ve personeli yurt içinde ve yurt 
dışında iyi eğitim almıştır. 

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tamamen kendi imkanları ile 
yurt dışı ve yurt içinde, özellikle trafik kazalarında kurtarma çalışmalarına yönelik, 
yabancı uzmanlardan eğitim almış olup, Ankara'da üç, Aksaray ve Sivrihisar'da 
birer kurtarma timi, ambulans-kurtarma araçları ile çalışmalarını sürdürmektedir. 
Bu ekipleri her an kullanılır halde hazır bulundurulmak üzere, gerekli yasal ve 
idari tedbirler alınmalı ve uygulanmalıdır. 

8- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, özellikle insan hayatı 
kurtarmaya yönelik organizasyonlara değişik kurum ve kuruluşlardan katılacak ve 
alanında eğitim görmüş ya da eğitilecek uzman personelin özlük haklarını 
düzenleyerek, statülerinin özendirici olması konusunda desteği sağlanmalıdır. 

9- Yurdumuzdaki afet yönetimi ve kurtarma hizmetlerinin kendi 
koşullarımıza göre yeniden organizasyonu ve yasal düzenleme gerekli 
görülmektedir (altyapı-eğitim-finansman-teknolojik koordinasyon imkanlarından 
yararlanma). 

10- Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı'nın ilgili birimlerinin, özellikle afetlerde 
kurtarma çalışmalarına yönelik, diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği 
planlamalarını yapması beklenmektedir. 

11- Kurtarma hizmetlerinde kullanılacak malzemeler ülke ve kurum 
şartlarına uygun olmalı, teknik cihaz ve malzemelerin satın alınmasında çok 
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dikkatll davranılmalıdır. Alımlar sonunda atıl kapasite oluşturulmamasına dikkat 
edilmelidir.' • ' • • * - . 

- 12- Sigorta mevzuatının düzenlenmesi, uygulamada farklı 
değerlendirmelere ve ölçümlere yer vermeyecek biçimde yapılmalıdır.' 

13- Temel prensip olarak, tıbbi kurtarma ile teknik kurtarma bir bütün olarak 
. ele alınmalıdır. . 

•14* Konu hakkında halk bilinçlendirilerek, yetersiz olan eğitim düzeylerini 
geliştirmek üzere TRT, özel televizyonlarımız ve basının konuya ağırlık vermeleri 
sağlanmalıdır. 

15- İlkyardım eğitiminde bir standart oluşturulmalıdır. 
16- Eğitim ve öğretim kurumlarında zorunlu, süreli ve sertifikalandırılmış 

ilkyardım eğitimi verilmelidir. 
17- İlkyardım konusunda .broşür' ve, afişler hazırlanarak .halk 
bilinçlendirilmelidir. 
18- Kurtarma hizmetini verecek birim belirlenmeli, gerekli ekipman ve 

personel desteği ile ilgili birimde görev alacak personele süratle eğitimleri 
verilmelidir. 

19- Kurtarma konusunda nitelikli personel yetiştirilmelidir. 
20- Kurtarma ve ilkyardım konusunda çalışan birimler senkronize olmalıdır. 
21- Olay yerinde yaralı ve araç öncelikleri belirlenmelidir. 
22- Ülkemizde trafik kazasında ölenlerin ve yaralananların tam sayısı 

bilinemediğinden, konu ile ilgili istatistiklerin güvenilirliği tartışmalara neden 
olmaktadır. Bu durum, devletimizi, trafik sorunlarının ele alındığı uluslararası 
platformlarda zora sokmaktadır. Hastanelerde kaza sonrası ölenlerin takibi Sağlık 
Bakanlığı'nca yapılamadığı ve bildirilmediği için, bu ölümler trafik istatistiklerine 
yansımamaktadır. 

Oysa Avrupa ülkelerinde kaza sonrası yaralıların durumu izlenerek belli 
sürelerle meydana gelen ölümler kaza istatistiklerinde yer almaktadır. Bu süre 
Fransa'da 6, İtalya'da 7, Avusturya'da 3 gündür. 

Trafik kazasında yaralananların ilgili sağlık kuruluşlarında belli süre takip 
edilerek, hayatlarını kaybetmeleri halinde sayılarının bilinmesi gereği temel trafik 
politikalarının ana dayanak noktasını oluşturacaktır. 

Bu nedenle, Sağlık Bakanlığı'nın yıllardır bir sisteme oturtamadığı bu 
soruna bir çözüm bulması sağlanmalı, hastanelere intikal eden kazazedelerin 
sağlık durumları 30 gün süreyle takip edilerek, ölmeleri halinde durum 
istatistiklere geçmek üzere ilgili Trafik birimine gönderilmelidir. 

23- Trafik kazalarında yaralananlara ilk yardım ve kurtarma hizmetinin ilk 
yarım saat içinde verilmesi yaşamsal önem taşımaktadır. Ancak, kazazedelere, 
kaza sonrası belirtilen süre içinde İlk yardım ve Kurtarma hizmetinin verilmesinde 
standart bir uygulama oluşturulamamıştır. Uygun mesafelerde konuşlanmış 
sağlık birimlerinin bulunmaması nedeniyle, zamanında yapılması gereken tıbbi 
yardımdan yoksun kalan yaralılar hayatlarını kaybedebilmektedir. Kaza anında, 
kaza yerinde ve çevrede bulunanların yardımı gündeme gelmektedir. Bu 
kapsamda, belirli mesafeler arasında açılmasına izin verilen akaryakıt 
istasyonlarının anılan yardımı sağlayabilecek donanıma kavuşturulabilmesi pratik 
çözüm olarak görülmektedir. 

Bu nedenle, akaryakıt istasyonlarının açılması konusunu düzenleyen 
"Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik" ve 
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"Oayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği"nin ilgili hükümlerine ek yapılarak, trafik-
kazalarının ve ölümlerinin yoğun, araç hacminin yüksek olduğu yollar üzerinde 
bulunan akaryakıt istasyonlarının açılma şartlan arasına, doktor ve hemşire 
istihdamı ile gerekli kaza kurtarma ekipmanlarının yer alacağı bir ilk yardım ve 
kurtarma ünitesini bulundurmaları zorunluluğu getirilebilir. 

24-Ölümlerin % 50'sinin kazanın oluşumundan sonraki ilk 30 dakika içinde* 
meydana geldiği gerçeği dikkate alınarak "hızlı ulaşım ağı" oluşturulmalı, bu 
amaçla kazaların yoğun olarak görüldüğü yerlerdeki merkez ve dispanserler ile-
hastanın tedavi edileceği hastanede, helikopterlerin iniş ve kalkışına imkan 
tanıyacak gerekli düzenlemeler yapılmalı ve helikopterlerle "hava ulaşım ağının" 
kurulması sağlanmalıdır. 

25- Trafik kazasında yaralanarak sağlık kurumuna getirilenlere, bir sosyal 
güvenlik örgütüne bağlı olup olmadıklarına bakılmaksızın gerekli müdahalenin 
yapılması ve- tedavilerinin başlatılması İçin, bürokratik işlemlerin azaltılmasına 
yönelik gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 
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V. YENİ YAKLAŞIMLAR VE HEDEFLER 
Ülkemizde her yıl trafik kazalarında yaklaşık on bin yurttaşımız ölmekte, sayılan yüz bini 

aşan yurttaşımız yaralanmakta ve sakat kalmaktadır.- Trafik kazalarınınl yıllık maliyeti 
katrilyonları aşmaktadır. Son 15 yıl içinde yaklaşık 120.000 yurttaşımız yaşamını yitirmiştir. Bu 
orta büyüklükte- bir Anadolu kentimizin haritadan silinmesi demektir. Aynı dönemde, yaklaşık 
1.5 milyonu aşkın yurttaşımız da yaralanmış, ya da sakat kalmıştır. Bu dönemde trafik 
kazalarından^ ailesi içinde bir yakınının kaybı ya da sakat kalmasıyla yaklaşık 8 milyon kişi 
etkilenmiştir. Bunun yarattığı onulmaz acılar bir yana, özellikle genç bir nüfusa sahip ülkemizin 
çok büyük kayıplar verdiği ortadır. Türkiye Cıımhuriyeti'nin hiç bir döneminde, hiç bir sorun 
ülke vatandaşları için bu kadar can alıcı sonuçlar yaratmamış, bu kadar geniş bir kitleyi 
etkilememiştir. • • • ^ 

Trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, ulaştırma sistemini de içine alan ülke 
politikaları oluşturularak stratejiler belirlenip, bunlara bağlı-olarak Üretilecek-planlar 
uygulanmadığı takdirde, karayollarında trafik güvenliği-daha da kötüye'gidecektir. Ülkemizde,'-
önümüzdeki yıllarda, trafikteki yoğunluğun çok daha hızlı ve fazla ©İması beklenmektedir: Artan 
araç sahipliliği, trafik hareketliliğini de artıracaktır * ' • •* 

Çözüm yollarını bulabilmemiz için öncelikle sorunun varlığını kabul etmemiz ve tüm 
yönleriyle doğru tespitler yapmamız gereklidir. Burada sorun, trafik kazalarının çok can 
aldığının ve vahim bir konu olduğunun bilinmemesi değildir. Bu nokta bilinmekte ve her fırsatta 
onaylanmaktadır. Gerçek sorun, trafik kazalarının azaltılması yönünde, yalnızca yasal 
düzenlemeler ve günlük önlemlerle yetinilmesi ve bu konuda bir ülke politikası oluşturulmayıp, 
bunun kararlılıkla uygulanmamış olmasıdır. 

Ne yazık ki, trafik kazalarının azaltılması ülke gündeminin öncelikli konuları arasında yer 
almamaktadır. Bu alanda, ortaya konmuş bir ülke stratejisi, yakın ve uzun vadeli planlamalar ve 
hedefler bulunmamaktadır. Böyle bir yaklaşım benimsenmediği için, trafikle ilgili uygulayıcı 
kuruluşların da plan ve hedefleri bulunmamakta ve günlük rutin çalışmalarla yetinilmektedir. 

öncelikle, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik bir "Devlet Politikası ve Stratejisi" 
ortaya konmalıdır. Bu strateji, kısa, orta ve uzun vadeli planlan içermeli ve yine hazırlanacak bir 
"Ulaştırma Ana Planı" ile desteklenmelidir. Ulaştırma ana planı, Türkiye'nin orta ve uzun 
dönemde yolcu ve yük taşımacılığında, ulaştırma türleri arasında ülke koşullarını ve çıkarlannı 
dikkate alan, yeni bir optimum denge sağlamayı amaçlamalıdır. Bu strateji ve planlar ortaya 
konurken, Ulaştırma Şurası Raporlan, Meclis Komisyon Raporlan ve teknisyen-uzman 
birikiminden faydalanılmak ve Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu'nca son şekli verilmelidir. 

Kamuoyu bilinci ve duyarlılığı son yıllarda artmakla beraber, halen yeterince yüksek 
değildir. Gönüllü kuruluşlann örgütlülüğü ve etkinliği de yetersiz bir düzeydedir. Medyanın 
ilgisi son derece azdır. Yasayla yayınlanması zorunlu olan trafikle ilgili eğitici-uyancı yayınlar, 
TV'lerde özellikle seyirci sayısının çok düştüğü gece yarılannda yayın saatleri bulmaktadır. 
Yazılı medyada, sayısı.yirmileri aşkın trafik ölümleri bile, eğer kaza ilgi çekici değilse, çok 
sınırlı yer bulmaktadır. 

Trafik güvenliğinin sağlanması yönünde en önemli faktör olan insan davranışının uzun 
dönemli etkilenmesine yönelik kampanyalar, bilimsel ve koordineli biçimde yapılmamaktadır. 

Trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak ortaya konacak planlar, mutlaka, süreleri 
belirtilmiş, ölçülebilir hedeflerle tanımlanmalıdır. Çalışma, trafik kazalan ve ölü-yaralı 
sayılanndaki azalmalan belirtir "Genel Hedefler"le başlanmalıdır. Bu ' Genel Hedefler', ilgili 
kuruluşların, 'Uygulama Hedefleri' ile bağlantılı olmalıdır. Genel Hedeflere erişme yolunda, her 
kuruluşun kendi uygulamaları ile ilgili, yine süre ile bağlantılı ölçülebilir hedefler ortaya 
konmalıdır (Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ilişkin olarak, üç yılda hız ihlallerinin %30 azaltılması 
gibi). 

' Planlar, ortaya konacak 'Uygulama Hedefleri'ne nasıl, hangi kaynak- ve yöntemlerle 
erişileceğini açıkça belirtmelidir. Böylece, gerekli kaynak ve personel sayısı da hedeflerle 
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•iHşkilendirilecektir. Bu tür planlar, her yıl, hedeften sapma -olup-olmadi'ğinı; olduysa neden 
gerçekleştiğinin açıklıkla izlenip, değerlendirme yapılmasına izin verecektir. Bu tür bir plânlama 

• çalışmasının başlatılması için, halen uygulanmakta olan "Trafik Güvenliği Projesi" 
birikimlerinden yararlanılabilir. 

Ülke geneli için hazırlanan trafik güvenliği' hedef planlan, ilgili kuruluşların yapılanma 
.'. modellerine uygun,, bölgesel ve il bazlı trafik güvenliği programlarına indirgenmeKdir. 

Herkesin benimsediği, ve bir seferberlik anlayışı ile sahip çıktığı "ulaşım politikası 
.hedefleri" belirlenmeli ve bu hedeflere ulaşabilmek için, genel yol .güvenliği .önlemleri, ve 

. amaçlan hazırlanmalıdır. Sonuca ulaşabilmek için ise, bir ulusal yol güvenliği programı 
.. oluşturulmalıdır. Oluşturulan programın yararlan, ve maliyeti belirlenmeli ve gelecek için 

güvenlik vizyonlan belirlenmelidir. Trafik güvenliği konusunda oldukça önemli aşamalar 
yapmış ülkelerden, Hollanda, Danimarka ve isveç, gelecek için güvenlik vizyonlannı belirlemiş 
olan ülkeler arasındadır, örneğin, İsveç Parlamentosu'na göre, İsveç'in uzun dönemdeki hedefi, 
"sıfır ölüm ve sıfır ciddi yaralanma" iken, Danimarkalılar, "her yaralanmak kazanın bir tanesi 
bile çok fazladır" vizyonunu benimsemektedir. Danimarka'nın bu vizyonu,' herhangi bir 

. yaralanmalı yol kazasının olmadığı, bir ulaşım sistemini .amaçlamaktadır. Hollanda, 
."sürdürülebilir, güvenlik": vizyonunu .• benimsemekte ve bunu "Hollanda'da yıllar boyunca 
• binleree^ölümün ve on binlerce-yaralanmanın kaçınılmaz nedeni olan<"bir'ydl ulaşım sistemini 
gelecek nesillere devretmek istemiyoruz'.' şeklinde ifade .etmektedir. Finlandiya ise, ,1990 yılında 
belirlediği hedefte, "trafik kazalan sonucu meydana gelen ölümler 1989'a göre yanya 
indirilmeli, kaza ve yaralanma riski azaltılmalıdır" ilkesinden hareket etmiştir. 

İsveç'te 2000 yılı yol güvenliği hedefleri, "ölen sayısının 400'den fazla olmaması, ciddi 
yaralı sayısının 3.700'den fazla olmaması, toplam yaralı sayısının 17.000'den fazla olmaması" 
şeklinde belirlenmiştir. Bu hedeflere ulaşabilmek için, 1994 yılında hazırlanmış olan programda 
yer alan konular şu şekilde özetlenebilir: Yolu kullanan sürücü ve yayalara yol güvenliğine 
yönelik, geliştirilmiş tutum, davranış ve inançlann kazandınlması, alkollü araç kullanımında 
azalma, hız ihlallerinin azaltılması, diğer trafik kurallanndaki ihlallerin azaltılması, daha güvenli 
arabalar, motosiklet ve bisiklet kullanımında daha fazla kask kullanımı, iyileştirilmiş kurtarma 
operasyonlan, tıbbi bakım ve rehabilitasyon. 

Belirlenen hedeflere ulaşabilmek için, bu konuda çalışanlan yönlendirmek amacıyla etik 
kurallar da belirlenmiştir. örneğin;*"yaşam ve sağlık, toplum içinde diğer herhangi bir fayda 
uğruna feda edilemez", "ölüm ve/veya ağır yaralanma durumlannda, benzer bir olaym önlenmesi 
için gerekli tedbirler derhal alınmalıdır". 

Avrupa Birliği, 2001 yılma kadar üye ülkelerde trafik kazalan toplam ölü sayısında 
18.000 kişilik azalmayı hedeflerken, Komisyon yeni bir yaklaşım benimsemiş ve trafik 
güvenliğinde insan unsuruna anahtar rolün verilmesini önermiştir. 

Ülkemiz için de trafik güvenliğinin sağlanabilmesi için, ulusça sahip çıktığımız 
hedeflerin acilen belirlenmesi gereklidir. Bu hedeflerden biri, önümüzdeki beş. yıl içinde 
ülkemizdeki ölümlü kazalann, her yıl bir önceki yıla göre yüzde 10-20 azaltılması olabilir. 

Trafik kazalannın azaltılabilmesi amacıyla altyapının düzeltilmesi, denetimlerin 
artınlması, yeni yasal düzenlemeler yapılması gibi alanlann hepsi, bir değerlendirmeye tabi 
tutulduktan sonra, dikkate alınmalıdır. 

Bir bütünlük oluşturan trafik güvenliğinin unsurlanndan birisinin, diğerine göre çok fazla 
önceliği yoktur. Bütün unsurlar birbirleriyle bağlantılı ve tamamlayıcı niteliktedir. 

Aynca, trafik güvenliğinin kendisi de, ülkenin genel toplumsal gelişmesinin ve ekonomik 
büyümesinin bir parçasıdır ve bunların bir uzantısı olarak, bunlarla birlikte ele alınmalı ve 
değerlendirilmelidir. 

Trafik güvenliği, hem ülkenin genel toplumsal ve ekonomik politikalannın bir boyutu ve 
ürünü, hem de kendisini oluşturan unsurların çok sayıda ve çok çeşitli olması nedeniyle, özel 
olarak ele alınması gereken bir konudur. 

Bu "bakımdan, ülkenin önemli sorunları arasında yer alan bu konuya, önce siyasal 
düzeyde olmak üzere, bilim dünyamızda ve toplumumuzda gereken önem verilmelidir. Bu 
alanda yapılacak her türlü çalışmanın yararlı ve verimli olabilmesinin ilk koşulu, güçlü, 
kesintisiz ve istikrarlı bir siyasi iradenin varlığıdır. 
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Devietin en üst kurumlanndan başlayarak, kararlılığını' çeşitli biçimlerde gösterecek bir 
siyasi iradenin, açık ve kesin biçimde belirtilmesi ve sürekli olarak gösterilmesi, hem kamu 
kuruluşları için etkin çalışmanın temelini oluşturacak, hem de geniş halk kesimlerinin katılımını 
sağlayacaktır. 

Çeşitli halk kesimlerinin ve toplumsal örgütlerin trafik güvenliğini sağlamada çok büyük 
etkilerinin olduğu, Avrupa'da yürürlüğe, konulan pek çok kampanyada görülmüştür. Ülkemizde 
son yıllarda hızla gelişmekte olan sivil toplum örgütlerinin bir bölümü doğrudan trafikle 
ilgilenmekte, önemli bir kısmı başka konularla ilgilenmekle beraber, trafik konusuna da büyük 
ilgi duymakta ve katkı sağlamaktadır. 

Siyasi iradenin ortaya koyacağı kararların sonuç verebilmesi için, alınan kararların geniş 
kitleler tarafından da benimsenmesi ve bir toplumsal görev ve sorumluluk anlayışı çerçevesinde-
uygulanması gerekmektedir. 

Sivil toplum örgütleri bu iki unsuru da yerine getirebilecek kuruluşlar olmaları nedeniyle, 
ortak amaca ulaşmada büyük önem taşımaktadırlar. 

Trafik güvenliğini artırmak için, bilim çevrelerimizin yapacakları çalışmalarla ortaya 
konacak, çözüm önerileri, siyasi iradenin hemen yasal düzenlemeye dönüştüreceği, uygulama 
birimlerinin hem. görev, hem de sorumluluk gereği* bunları .en iyi. biçimde yerine getireceği, 
toplumun'da yasalara uyma zorunluluğunun yanı .sıra saygı ve hoşgörü çerçevesinde, bu kurallara 
uyacağı, ortak bir anlayış ve davranış platformunun oluşması,için, herkes üstüne, düşen görevi... 
yerine getirme çabası içinde olmalıdır.. 

2001 Trafik Güvenliği Yılı 
Yurttaşlarımızın can ve mal güvenliği anlamında ülkemizin en önemli sorunu olan trafik 

kazalarının azaltılması ve yurttaşlarımızın sürücü, yaya, yolcu olarak daha güvenli ve uygar bir 
trafik ortamı içinde yaşayabilmeleri için yukarıda belirtildiği biçimde bir devlet politikasının ve 
stratejisinin oluşturularak uygulanması büyük önem taşımaktadır. 

Trafik kazalarını azaltma konusunda önce bir genel hedef belirlenmesi ve buna uygun 
proje ve kampanyaların uygulanması Avrupa ülkelerinde uygulanan bir yöntemdir. Yukarıda 
verilen örnekler çerçevesinde benzer bir yaklaşımın ülkemizde de belirlenmesi gerekli ve yararlı 
görülmektedir. 

Genel bir politika belirlenmesi, buna uygun amacın oluşturulması ve bu amaca göre de 
kampanyalar yapılması trafik güvenliği konusunda önemli bir adım oluşturacaktır. 

Bu adımın hemen, hiç zaman kaybedilmeden atılması büyük önem taşıdığı için, 
önümüzdeki 2001 yılının "Trafik Güvenliği Yılı" ilan edilmesi ve söz konusu çalışmaların bu 
yılın etkinlikleri arasında yapılması uygun olacaktır. 

2001 Trafik Güvenliği Yılı içinde, önce Türkiye'deki ölümlü trafik kazalarının, her yıl bir 
önceki yıla göre %10 azaltılması bir hedef olarak belirlenmelidir. 

Bu hedefe ulaşmak için de en önemli önlem, sürücülerin kurallara, ve özellikle de hız 
sınırlamalarına uymalarını sağlamak olmalıdır. Ülkemizdeki trafik kazalarının doğrudan ve 
dolaylı nedenleri arasında hız sınırlarını aşma kusuru birinci sırada gelmektedir. 

Bunun için sivil toplum örgütlerinin de öncülüğüyle sürücülerin hız sınırlamalarına 
uymalarını sağlayacak bir bilgilendirme ve bilinçlendirme kampanyası yapılmalıdır. 

Aynı amaç doğrultusunda, 2001 yılı boyunca trafik zabıtası (emniyet ve jandarma) yoğun 
olarak hız denetimi yapmalı, cezalandırmanın yanısıra, uyarma işlevini de yerine getirmelidir. 

Trafik güvenliğini sağlamada oluşturulacak yeni yaklaşımımın en önemli unsuru; sivil 
toplum örgütleri aracılığıyla toplumu ve doğrudan kişileri konunun içine çekmek; onlara yönelik 
olarak onlarla birlikte çalışmak olmalıdır. 

Trafikteki en önemli ihtiyacımız, ortak bir bilincin ve duyarlılığın oluşmasıdır. Bunu da 
yaratacak olan sivil toplum kuruluşlarıdır. Yorucu ikna çalışmaları, inandırma, benimsetme ve 
sahip çıkarak koruma işlevlerinin hepsi trafik güvenliğinde büyük-önem taşımakta ve bunların 
gerçekleştirilmesi de, kamu kuruluşlarından çok sivil toplum örgütlerinden beklenecek 
çalışmalar olmalıdır. 
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•j : Bu nedenle ilan edilecek olan 2001 Trafik Güvenliği Yılı'nda sivil toplum örgütleriyle 
kamu "kuruluşları yoğun bir işbirliği içine girmeli, bilinçli ve bilimsel kampanyalar 
düzenlenmelidir. 

Bu kampanyalar çerçevesinde sürücülerin kurallara uygun davranmaları, özellikle de 
süratle araçkulİanmamalan yönünde özendirilmeleri, uyarılmaları ve yönlendirilmeleri önemli 
amaçlardan biri olmalıdır. 

Yollar ne kadar kusurlu olursa olsun, sürücüler alacakları önlemlerle, hızlı gitmeyerek o. 
kusurların sebep olabileceği kazaların sayısını azaltabileceklerdir. 

Yurttaşlarımızın güvenlikleri.açısından alacakları daha yavaş, özenli ve dikkatli araç 
sürmek gibi önlemler kazaları önlemede çok etkili olacaktır. . •. . . . 

Yavaş araba kullanmakla hem hızın meydana çıkardığı kaza riski azalacak, hem de ilk 
bakışta görünmeyen, ülke açısından değişik yararlar da sağlanabilecektir. 

Bunlardan biri, düşük hızda araç kullanmak ile sağlanacak toplam petrol tasarrufunun 
milyonlarca dolan bulacak olmasıdır. 

1970'li yıllarda A.B.D. ve İngiltere'de trafik kazalarının sayısını azaltmada en kesin ve 
eh kalıcı çözümün hız üst sınırlarının aşağı çekilmesi olduğu sonucuna varılmıştır. 

1974 petrol krizinin yarattığı* toplumsal yakıt tasarrufu gereksinmesi de hesaba katılarak, 
•ner ülkede kamuoyunabir seferberlik çağnsi yapılmış ve otoyollar dahil^üm ülkede hız sınırları. 
aşağı çekilmiştir. Dünyanın en geniş,-, en güvenli ve en denetimli.yollarına sahip bu iki ülkede, 
otoyollarda bile 105-110 km'den hızlı araç sürmek kesinlikle yasaktır. 

2001 Trafik Güvenliği Yılı'nda ülkemizde sürücülerin hız sınırlarına uymaları yolunda 
çalışmalar yapılması çeşitli açılardan büyük yararlar sağlayacaktır. 

Sürücülerin toplumsal sorumluluk anlayışları gereği ve/ya kurallara uyma 
mecburiyetinden dolayı hız sınırlarına uymalanyla, Türkiye'de en az %30'u aşın hızdan 
meydana gelen ölümlü trafik kazalannda, bu oranda bir azalma olacaktır. 

Bu kadar önemli bir sonucun, uzun süreler beklemeden, büyük parasal kaynaklar 
ayırmaya gerek kalmadan, hemen, yalnızca sürücülerin bilinçli, anlayışlı ve kurallara uygun 
davranması ile sağlanması mümkündür. 

Tüm sürücülerin bu gerçeğin bilincinde olması gerekir. Bu bilinci yaymak ve 
yerleştirmek için, düzenlenmesi önerilen kampanyalar çerçevesinde bu konunun üstünde ısrarla 
durmak gerekecektir. 

Hız sınırlanna uyma alışkanlığının yerleşmesi, ülkemizde gelişmiş ve zengin 
ülkelerdekinden çok daha fazla önem taşıyan yakıt tasarrufu konusunda da büyük bir katkı 
sağlayacaktır. 

Yapılan hesaplamalara göre bir aracın 90km/saat yerine lOOkm/saat hızla seyretmesi 
halinde yakıt tüketimi %9 artmaktadır. 

Türkiye'de kullanılan yakıtın üçte birinin şehirlerarası yollarda tüketildiği varsayımına 
dayalı bir hesaplamaya göre de, 2001 yılında araçlann 90km/saat yerine lOOkm/saat ile 
seyretmeleri halinde, bugünkü fiyatlarla bir yıl içinde 132 trilyon TL daha fazla yakıt bedeli 
ödemek gerekecektir. Hızın llOkm/saat'e çıkması halinde fazladan ödenmesi gerekecek bedel 
191 trilyon TL olacaktır. 

Yurtdışından döviz ödenerek ithal edilen petrolde bu kadar yüksek meblağlara varan 
tasarruflann, sürücülerin zaten mecbur oldukları kurallara uymalanyla, zaten trafikte yapmalan 
yasak olan şeyleri yapmama gibi her vatandaştan beklenmesi olağan davranışlan göstermeleriyle 
sağlanması mümkündür. 

Bunun yanısıra, trafik kazalarının çok daha az meydana geldiği, tüm sürücülere çift yönlü 
yollara kıyasla daha yüksek güvenlik sağlayan bölünmüş yolların yapım maliyetinin yaklaşık 1,4 
trilyon TL olduğu düşünüldüğünde, sürücülerin hiçbir özveride bulunmadan, yalnızca mecbur 
olduklan hız sınırlamalanna uymalanyla elde edilecek yakıt tasarrufuyla her yıl ülkemizde 
birkaç yüz kilometre daha fazla yol yapma imkanının doğacağı anlaşılmaktadır. -

Kişilerin kendi can ve mal güvenlikleri için olduğu kadar, ülkenin genel ekonomik ve 
toplumsal çıkarlan açısından da bu kadar büyük önem taşıyan, başta hız sınırlamaları olmak 
üzere trafik kurallarına uyma konusunda 2001 Trafik Güvenliği Yılı'nda bir.seferberlik anlayışı 
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içinde her kesimin katılacağı bir anlayış, sorumluluk ve toplumsal bilinç ortamının yaratılması 
başta gelen amaç olmalıdır. 

Ülkenin gelişmesine paralel olarak yoğunluğu giderek artacak olan trafik ortamının 
güvenli hale getirilmesi için gerekli görülen , tüm karar alıcıları ve katılımcıları kapsayacak bir 
silkinişin 2001 Trafik Güvenliği Yılı'nda başlatılmasının çeşitli yönlerden çok büyük yararlan 
olacaktır. 

Bunun için önce Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hükümet, trafik güvenliği konusunda 
siyasal kararlılığını ortaya koyacak ve gerekli girişimleri yapacaktır. 

Bu girişimler arasında, konuya ilişkin idari yapının gözden geçirilerek yeniden 
oluşturulması, ön hazırlığı yapılmış olan Taşuna Kanunu'nun çıkanlmasıyla, ölümlü trafik 
kazalanna neden olan sürücülerin suçlanmn Ceza Kanunu'na konulacak "bilinçli taksir" 
kapsamında cezalandınlmasının sağlanması gibi düzenlemeler yer almalıdır. 

Başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer Bakanlıklar ve kurumlar da, geliştirilen 
önerileri dikkate alarak gerekli yasal düzenlemeleri 2001 yılında öngörülen genel atılım ve 
silkiniş çerçevesinde yapmalıdırlar. ' " 

Otoparklar ve servis araçlari gibi önem taşıyan' konularda da yeni düzenlemeler 
yapılması, hem.trafik güvenliğinin arttınlması, hem de yurttaştan çokıahatsız eden-yolsuzlukları • 
•vehaksız kazançlan azaltma yönünde büyük katkılar sağlayacaktır. ' • 

Karayolu ulaşım sektöründe çalışan çeşitli kesimlerin' temsilcisi olan odalann- ve 
derneklerin de aynı duyarlılığı göstererek, gereken düzenleme ve yenileşmeleri 
gerçekleştirmeleri, amaçlanan silkinişin Önemli bir parçası olacaktır. 

Başta üniversitelerimiz olmak üzere bilim çevrelerinin ve sivil toplum örgütlerinin de 
çalışmalarım yoğunlaştırarak 2001 Trafik Güvenliği Yılı'nda etkin görev üstlenmeleri 
beklenmektedir. 

Her biri sürücü, yolcu ve yaya olarak sürekli ve kaçınılmaz biçimde trafik ortamının 
içinde olan yurttaşlanmızın da, bir toplumsal sorumluluk anlayışı içinde üstlerine düşen görevi 
yerine getirme konusunda gösterecekleri duyarlılığm da artmasıyla trafik güvenliğinin 
yükseltilmesinde önemli aşamalar yapılabilecektir. 
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VI. GENEL DEĞERLENDİRME VE ÖZET 

A. TRAFİK KAZALARI ÜLKEMİZİN CAN GÜVENLİĞİ ANLAMINDA EN 
ÖNEMLİ SORUNUDUR. 

1. Türkiye'de her yıl trafik kazalarında yaklaşık onbin yurttaşımız ölmekte, sayılan yüzbini 
aşan yurttaşımız yaralanmakta ve sakat kalmaktadır. Trafik kazalarının yıllık maliyeti 
katrilyonları aşmaktadır. Son 15 yıl içinde yaklaşık 120.000 yurttaşımız yaşamını yitirmiştir. 
Bu orta büyüklüktedir Anadolu kentimizin haritadan silinmesine karşılık gelmektedir. Aynı 
dönemde'yaklaşık-1.5 milyonu -aşkın yurttaşımızda yaralanmış, ya da. sakat kalmıştır. Bu 
• dönemde.itrafik kazalarından, ailesi içinde bir '.yakınının, kaybı, ya 'da sakat: kalmasıyla 
yaklaşık 8 milyon kişi .etkilenmiştir. Bunun yarattığı onulmai^cılar bir.yana,özellikle genç 
bir nüfusa sahip ülkemizin çok büyük kayıplar verdiği ortadır.: 

2. Türkiye Cumhuriyeti'nin hiç bir döneminde, hiç bir sorun ülke vatandaşlan için bu kadar can 
alıcı sonuçlar yaratmamış, bu kadar geniş kitleyi etkilememiştir. 

3. Trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik ulaştırma sistemini de içine alan ülke politikalan 
oluşturularak stratejiler belirlenip, bunlara bağlı olarak üretilecek planlar uygulanmadığı 
takdirde, karayollannda trafik güvenliği durumu daha da kötüye gidecektir, öncelikle 
aşağıda özetlenecek, mevcut duruma yönelik tespitler endişe vericidir. Sonrasında 
önümüzdeki yıllarda trafik büyümesinin çok daha hızlı olması beklenmektedir. Artan araç 
sahipliliği, trafik hareketliliğini de artırmaktadır. 

4. Çözüm yollannı bulabilmemiz için öncelikle sorunun varlığını kabul etmemiz ve tüm 
yönleriyle doğru tespitini yapmamız gerekir. Burada sorun, trafik kazalannın çok can aldığını 
ve vahim bir konu olduğunun bilinmemesi değildir. Bu husus bilinmekte ve her fırsatta teyit 
edilmektedir. Gerçek sorun, trafik kazalannın azaltılması yönünde yalnızca yasal 
düzenlemeler ve günlük önlemlerle yetinilmesi ve bu konuda bir ülke politikası 
oluşturulmamış, böyle bir politikanın kararlılıkla uygulanmamış olmasıdır. Elden geleni 
yapmak ve umut etmekle, başanya yönelme ve başanlı olma arasında büyük farklar 
bulunmaktadır. Bu saptama yapıldığında, sorunun ve çözüm yollannın tesbitinde ve bunların 
uygulanmasında önemli mesafeler almak mümkün olacaktır. 

B. TRAFİK GÜVENLİĞİNDEKİ YETERSİZLİĞİN NEDENLERİ 
1. Trafik kazalannın azaltılması ülke gündeminin öncelikli konuları arasında yer.almamaktadrr. 

Bu alanda, ortaya konmuş bir ülke stratejisi, yakın ve uzun vadeli planlamalar ve hedefler 
bulunmamaktadır. Böyle bir yaklaşım benimsenmediği için, trafikle ilgili uygulayıcı 
kuruluşların da plan ve hedefleri bulunmamakta ve günlük olağan çalışmalarla 
yetinilmektedir. 

2. Böyle bir planlama yapılsa dahi, uygulamada karar vericilerin ve siyasi otoriteninisrarlı bir 
irade ve destek göstermesi ve yaptmm gücü olan tek bir sorumlu kuruluşun bunun takibini 
yapması gereklidir. Bu tür bir yaklaşım henüz ortaya çıkmamıştır, özellikle uzun vadede 
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*yapılması gerekenlere ilişkin kapsamlı 5 yıllık plan raporları ve değişik komisyon,rapbrlan 
hazırlanmıştır. Ancak bu önerilerin hemen hiçbirisi hayata geçirilememiştir. 

3. Görev ve sorumluluklanna giren çalışma alanlannda, trafik güvenliğinin sağlanmasına etkide 
bulunan sayılan onu aşkın resmi kuruluş bulunmaktadır. Bu kuruluşlann trafikle ilgili 
çalışmalgnnı bütçe tahsisi ve birbirlerini tamamlama .ve birlikle, yürütme açısından Jkoordine 
edecek yapılanmalar bulunmamakta, mevcut olanlar etkin çalıştırılmamaktadır. . 

4. öncelikle bu vahim tabloya rağmen, trafik güvenliği gerçek manada bir büyük sorun olarak 
. algılanmamaktadır. Dahası, sorunların ve çözüm önerilerinin tespitinin birden çok bilimsçl 

faaliyet alanının konusu olduğu da bilinmemektedir. Böylelikle, trafikte bulunan ya da görev 
alan herkes çözüm beyan etmekte ve uygulama kararlan hemen.çoğu kez, trafikle ilgili 
bilimsel temellere dayanmamaktadır. Bu durum, uzun vadeli planlamalan hayata geçirmekte 
zorluklar yaşayan ülkemizde, özellikle kısa dönemli kararlarda vekaynak tahsislerinde. 
büyük yanlışlıklar yapılması sonucunu doğurmaktadır. Belki de bunlardan daha önemlisi, bu 
alanda yetişmiş insan gücümüz hiç bulunmamasına karşın, bunun ihtiyacını ve ne şekilde 
karşılanacağını bile henüz tanımlayamamış olmamızdır. 

s; Trafik güvenliği alanın alt disiplinlerinde üniversite ve sonrası eğitim veren kurumlar bugün , 
için yeterli olmaktan uzaktır. Bu alanda araştırma faaliyetleri yürütecek bağımsız "bir 
'araştırma kurumu' yoktur. Yetişmiş elemanlann istihdamım yönlendirecek, yasa destekli 
programlar bulunmamaktadır. 

6. Ülkemizde ulaştırma sektöründeki dengesizliklerin giderek daha da olumsuz bir durum 
aldığı görülmektedir. Yolcu taşımacılığında, karayollannm payı %95'e yükselmiştir. Düşük 
binek aracı sahipliliği karşısında bu derece yüksek bir orana sahip olmak, çok büyük bir 
oranda otobüs taşımacılığı ile açıklanabilir. Yük taşımacılığında, 1980'lerin başında ortaya 
konan 'Ulaştırma Ana Planı'nda % 70 'lere çekilmesi hedeflenen karayolları payı tam tersine, 
% 82'lerden % 93'lere tırmanmıştır. Bu durum, hiç bir Avrupa ülkesiyle kıyaslanmayacak 
biçimde kamyon sayısı ve hareketliliğini doğurmaktadır. 

7. Karayollarında otobüs ve kamyon trafiğinin artışı, mevcut yollann kapasitesini ve ömrünü 
çok olumsuz etkilemektedir. Bu durumda araçlann farklı seyir hızlan, hatalı sollama nedenli 
ve bir seferde çok ölümle sonuçlanan trafik kazalannı ortaya çıkarmaktadır. Bu durum, bazı 
karayollannda çok şeritli bölünmüş karayolu taleplerini ortaya çıkarmakta ve sınırlı 
kaynakların diğer ulaştırma türleri ve trafik güvenliğini destekleyecek daha düşük bütçeli 
yatırımlara yönlenememesine neden olmaktadır. 

8. Karayolu projelendirme ve inşaatlannda, özellikle yüksek hızlan özendiren ve erişimi öne 
çıkaran çözümler yeğlenmekte, trafik güvenliği gerekleri bilgi ve yönlendirme eksikliği 
nedeniyle yerine getirilememektedir. Bu durum özellikle kent geçişlerinde ve yol kenarı tesis 
ve diğer yollarla bağlantılarda sorunlar yaratmaktadır. 

9. Yolların işaretlenmesi genelde sorunludur. Araçların periyodik muayeneleri son derece 
yetersiz ekipmanla yapılmaktadır. 

10. Plansız kentleşme, belediyelerdeki ulaşım ve trafik uzmanlannm bulunmayışı, kentlerde 
ulaşım altyapısına ilişkin sakat ve yanlış uygulamalar doğurmaktadır. 

11. Karayollarındaki taşımacılığı disiplin altına alacak, çalışma koşullarını düzenleyerek .trafik 
güvenliğine dolaylı ancak çok önemli ve kalıcı yararlar sağlayacak bir "Taşıma Kanunu" 
halen çıkarılamamıştır. 
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12. Trafik güvenliğine ilişkin mevcut yasa ve yönetmelikler, erkinlikle .uygulanamamaktadır. . 
Burada cezaların yetersizliğinden çok; denetimin yaygın yapılamaması ve yasa ihlallerine 
yönelik yaptırımların, her yurttaşa, yasamn tanımladığı her durumda uygutanamamasrönerr 
taşımaktadır. 

13-. Etkin, güvenilir ve hızlı işleyen bir trafik veri bankası ve tescil sisteminin bulunmayışı, 
cezaların tahsilinin zamanında yapılamaması ve etkinliğinin azalması sonucunu 
doğurmaktadır. 

14. Kentiçlerinde, özellikle "korunmasız yol kullanıcılan!' olarak adlandmlan yayalann güvenlik 
durumlan son derece olumsuzdur. Raylı taşıma olanaklarının uzun süre değerlendirilmemesi, 
nüfusları bir milyonu aşmış birçok kentimizde, toplu taşımacılıkta önemli sorunlar 
yaratmaktadır. Bu durum kentiçlerinde özel oto hareketliliğini artırmakta ve tüm mühendislik. 
çözümleri yalnızca bu taşıtlann bir yerden diğerine az kesintiyle akıtılmasını öne 
çıkarmaktadır. Bu durum, artan hızlar ve yetersiz yaya olanaklanyla birlikte her yıl çocuk, 
genç ve yaşlı binlerce yayanın ölümüne yol açan ortamı hazırlamaktadır. 

15ı Trafik kazalannın nedenleri derinlemesine araştmlmamaktadırv/rrafiğin tüm konulanna 
"hakim olması zaten mümkün olmayan polis memurlannın hazırladığı raporlara dayanan 
istatistikler ve analizler çözüm üretmekten uzaktır. Kaza yerlerime nedenlerine ilişkin 
verilerin güvenilir olmaması ve eksik toplanması, bunlara dayanan analizleri sakat ve 
sübjektif yapılması sonucunu doğurmaktadır. Bu durumda, hatalı çözümler yüksek 
maliyetlerle ortaya çıkmaktadır. 

16. Okul öncesinden başlayarak, öğretimin her kademesinde öğrencilere verilen trafik güvenliği 
dersleri sayıca ve içerik olarak yetersizdir, özellikle teorik eğitime ağırlık verilmesi, yaş 
gruplanna uygun, risk bilgisi üzerine yoğunlaşan yaklaşımın mevcut olmaması dikkat 
çekicidir. Bu eğitimi verecek pedagojik hazırlıklı öğretmen bulunmamaktadır. Ailelerde 
trafik güvenliği konusundaki bilinç ve duyarlılık alt düzeydedir ve çocuklannın eğitiminde 
etkin görev almamaktadırlar. Daha da olumsuzu, eksik ve yanlış bilgileri ve çoğu kez kural 
tanımaz davranışlanyla yetişkinler vegörevliler, çocuk ve gençlere kötü örnekler teşkil 
etmektedirler. 

17. Trafik kazalarının oluşmasında en önemli etken insan davranışının geliştirilmesine ve 
rehabilite edilmesine yönelik yasa destekli yaygın programlar bulunmamaktadır. 

18. Sürücü adaylanna verilen eğitimin kalitesi, özellikle pratik eksikliği ve bazı durumlarda 
sınavlann güvenilirliği açısından kuşkular taşımaktadır. 

19. Kamuoyu bilinci ve duyarlılığı yüksek değildir. Gönüllü kuruluşlar ve devlete bağlı olmayar 
kuruluşlara! Örgütlülüğü çok yetersizdir. Medyanın ilgisi son derece azdır. Yasada, yer 
almasına rağmen, trafikle ilgili eğitici-uyancı yayınlar, TV'lerde Özellikle seyirci sayısının 
çok düştüğü gece yanlannda yayın saatleri bulmaktadır. Yazılı medyada, günlük yirmileri 
aşkın trafik Ölümleri bile, eğer kazanın kendisi ilgi çekici değilse çok sınırlı yer bulmaktadır. 

20. Trafik güvenliğinin sağlanması yönünde en Önemli faktör olan insan davranışının uzun 
dönemli etkilenmesine yönelik kampanyalar, bilimsel ve koordineli biçimde 
yapılmamaktadır. 

21. özellikle kaza sonrasında, ölüm. ve ağır yaralanmaları azaltacak, güvenlik gereçlerinin 
araçlarda kullanımı son derece sınırlıdır. 
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22. Kaza sonrası ölümleri önemli ölçüde aşağıya çekebilecek; kurtarma ve acil yardım hizmetleri. 
yetersizdir. Bundan daha önemlisi, bîrden fazla kuruluşun işbirliğini gerektirenim alanda' 
koordinasyon eksikliği had safhadadır. -

G. DEĞERLENDİRMELER VE İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ .. 

Bu bölümde, trafik güvenliği ile ilgili değişik konu başlıklarında kısa değerlendirmeler 
yapılıp, mevcut durumu iyileştirmeye yönelik ."öneriler" verilecektir. Ancak, belirtilecek tüm bu.. 
önermelerin hayata geçirilebilmesi, izlenmesi ve başarılı sonuçlar alınabilmesi için aşağıda 
öncelikle "Genel öneriler" de bulunulacaktır. Bu " Genel Öneriler", trafik güvenliğinde ülke 
politikası ve statejileri oluşturulması yolunda, mutlaka yapılması, sağlanması gereken alt yapı 
unsurları olarak değerlendirilmelidir. . ,r 

•/.Gene/ Öneriler: Mutlaka yapılması, sağlanması gerekenler7 

1. Trafik Güvenliği'nin sağlanmasına yönelik bir "Devlet Politikası ve Stratejisi" ortaya 
konmalıdır. Bu strateji, kısa, orta ve uzun vadeli planlan içermeli ve yine hazırlanacak bir 
"Ulaştırma Ana Planı" ile desteklenmektedir. Bu starateji ve planlar ortaya konurken, 
'Ulaştırma Şurası Raporları', Meclis Komisyon Raporları' ve teknisyen-uzman birikiminden 
faydanılmalı ve Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu'nca son şekli verilmelidir. 

2. Türkiye'nin orta ve uzun vadede yolcu ve yük taşımacılığında; değişik ulaştırma türleri 
arasında yeni dengeler oluşturmaya yönelik, Ulaştırma Sektöründe her türlü strateji, 
uygulama planı ve bütçelemenin temelini teşkil edecek, "Ulaştırma Ana Planı"nı 
hazırlanmalıdır. Planın, her türlü siyasi endişeden uzak, titizlik ve özveri ile hayata 
geçirilmesi sağlanmalıdır. Bu Plan ile en ucuz ve en güvenli taşımacılık türü olan demiryolu 
taşımacılığı, hükümet değişikliklerinden etkilenmeyecek kalıcı bir devlet politikasına 
dönüştürülmelidir. Karayolu bağlantılı ve destekli bir demiryolu taşımacılığı ve çift raylı 
hızlı tren uygulamaları ile üretim bölgelerinden tüketim bölgelerine, ülkenin kuzeyi 
güneyine, doğusu batısına bağlandıkça kalkınma ivme kazanacak, bölgeler arası adaletsizlik 
ortadan kalkacaktır. 
Planın hazırlanmasına yönelik ilgili devlet kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinden oluşan 
bir teknisyenler kurulu bir araya getirilmeli ve kurulun çalışmaları karar vericilerden 
oluşturulacak bir üst kurul tarafından izlenmeli ve karara bağlanmalıdır. 

3. Planların ve Önerilerin hayata geçirilmesi için güçlü, kesintisiz ve İsrarlı bir siyasi irade 
desteği sağlanmalıdır. Bu siyasi irade, partiler üstü bir yaklaşımla, hazırlanacak planların ve 
yasaların hiç bir ödün verilmeden uygulamasını izlemeli ve denetlemelidir. Bu çalışmalar 
sırasında, kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesine de özen gösterilmelidir. Bu amaçla 
aşağıda bazı öneriler geliştirilecektir. Ancak, önerilen ya da başka yapılanmalar hayata 
geçirilse dahi, güçlü ve İsrarlı siyasi irade desteği başarıda vazgeçilmez ön şarttır. 
önerler şöyle özetlenebilir: 
a. Mevcut Trafik Kanunu'nda yer alan, "Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu" ve "Karayolu 

Güvenliği Yüksek Kurulu" etkin biçimde çalıştınlmahdır. Bu iki kurulun etkin 
çalıştırılması ve konuyla ilgili bakanlıklar arası işbirliği ve koordinasyonu etkin biçimde 
sağlamak, yukarıda belirtilen kurulların çalışmasını da bu amaç doğrultusunda daha 
verimli hale getirebilmek için, hiyerarşik olarak tüm bakanlıkların üzerinde, 
Başbakanlığa bağlı bir "Karayolu Güvenliği Araştırma ve Koordinasyon Başkanlığının 
kurulması yararlı ve gerekli görülmektedir. Bu Başkanlık, 3056 sayılı Başbakanlık 
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Teşkilatı Hakkındaki Kanun çerçevesinde Başbakanlık Merkez: Teşkilatı ana hizmet 
birimi olarak doğrudan Bâşbakan'a bağlı olarak çalışmalıdır. 

b. TBMM'de her siyasi partiden iki temsilcinin katılımıyla, üyeleri her yasama döneminde 
yenilenen kalıcı bir "Karayolu Trafik Güvenliği" İhtisas Komisyonu oluşturulmalıdır. 

4. Karayolu'ile.yolcu ve eşya taşınması ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik her türlü 
planlama ve uygulama birliğini sağlamak üzere yetki ve sorumluluklar bir kuruluş veya 
Bakanlık içinde toplanmalıdır. . . . . 

5. Trafik Güvenliği'nin Sağlanmasına yönelik ortaya konacak, planlar, jnutlaka süreleri 
belirtilmiş, ölçülebilir hedeflerle tariflenmelidir. Çalışma, trafik kazaları ve ölü-yaralı 
sayılarındaki azalmaları belirtir "Genel Hedefler"le başlamalıdır. 2001 yılında, ölümlerde 
%10, 2000-2005 dönemi içinde %25 azalma gibi. Bu ' Genel Hedefler', ilgili kunıluşlann, 
'Uygulama Hedefleri' ile bağlanmalıdır. Genel. Hedeflere erişme yolunda, her kuruluşun 
kendi uygulamalan ile ilgili, yine süre ile bağlantılı ölçülebilir hedefler ortaya konmalıdır. 
•Emniyet Genel Müdürlüğüne ilişkin olarak, üç yılda hız ihlallerinin. %30. azaltılmasi gibi. 
'.Planlar; ortaya* konacak 'Uygulama- Hedefleri'ne . nasıl, hangi kaynak.. Ve. yöntemlerle-

• çalışılarak erişileceğini açıkça tariflemelidir. Böylelikle; gerekli<Jcaynak ve:personel sayısı.da 
• hedeflerle ilişkilendirilecektir. Bu tür planlar, .her yıl hedeften sapma olup-olmadığını,: 
• olduysa neden gerçekleştiğinin açıklıkla izlenip, değerlendirme yapılmasına izin verecektir. 

Bu tür bir planlama çalışmasının başlatılması için, halen uygulanmakta olan " Trafik 
Güvenliği Projesi" birikimlerinden yararlanılabilir. 

6. Ülke geneli için hazırlanan trafik güvenliği hedef planlan, ilgili kunıluşlann yapılanma 
modellerine uygun bölgesel ve il bazlı trafik güvenliği proğramlanna indirgenmelidir. 

7. Eğitim, bilgi ve yetişmiş eleman eksikliğinin süratle ortadan kaldırabilmesi için: 
a. Başbakanlığa bağlı, özerk, ilgili kamu kuruluşlanndan bağımsız bir "Karayolu Trafik 

Güvenliği Araştırına Merkezi"nin teşkili için hazırlıklar başlatılmalıdır. Bu kuruluşun 
yapılanması için uzmanlardan oluşan bir komisyon çalışmaya başlatılmalıdır. 

b. YÖK'le önceliğinde; nitelikli, uluslararası bilimsel gelişmelere koşut ve çağın gereklerine 
uygun trafik güvenliği alanının değişik disiplinlerinde yüksek lisans eğitimi ve araştırma 
faaliyeti yürütecek yeni ve güçlü yapılanmalann oluşturulması sağlanmalıdır. Bu amaçla, 
eğitici olarak değerlendirilmek üzere her yıl belirli sayıda öğrencinin yurt dışına 
gönderilmesi ve bu süre zarfında yurt dışından eğitici temin edilmesi olanaklan 
yaratılmalıdır. 

8. Konu ile ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesi, ihlallerde ceza 
uygulamalannın herkese ve her durumda tavizsiz ve titizlikle uygulanması sağlanmalıdır. Bu 
amaçla denetim faaliyetleri kapsamında kısa vadede yapılması gerekenler aynca 
belirtilecektir. Ancak siyasi iradenin, bu alanda uygulayıcılara açık ve sürekli bir destek . 
vermesi yaşamsal önemdedir. 

9. Trafik kazalannın oluşmasında ve sonuçlannın şiddetinin artmasında en önemli unsur olan 
"limitler üstü hızla araç kullanımının" önlenmesine yönelik mühendislik ve denetim 
tedbirlerinin yanı sıra, kampanyalar aracılığı ile özel bir seferberlik başlatılmalıdır. 

10. insan davranışının geliştirilmesine yönelik programlar geliştirilmelidir. Trafik güvenliği 
konusunda toplumsal duyarlılığın arttırılması, doğru örnek olma kavramlannın bireylere 
aşılanması için; başta medya olmak üzere, tüm özel ve kamu kuruluşları ile sosyal 
örgütlenmeler işbirliği içinde bir eylem planını hayata geçirmelidirler. 

11. İlgili kuruluşlarda ve belediyelerde trafik güvenliğine harcanacak bütçenin artınlması 
sağlanmalıdır. Milli bütçe dışındaki kaynakların tek elde toplanması ve 'trafik güvenliği' 
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alanında hizmet verecek Başbakanlığa bağlı " Karayolu'Güvenliği. Araştırma, ve 
Koordinasyon Başkanlığına aktarılması gereklidir. Böylelikle, bu bütçenin tamamen amaç 
doğrultusunda ve ortak bir plan dahilinde kullanılması mümkün olacaktır. 

12. İlgili kuruluşlarda, trafik güvenliği alanında hizmet veren personelin, bir 'uzmanlık alanında' 
çalıştığı kabul edilerek, terfi ve görev yeri değişikliklerinde bu hususun dikkate alınması 
gerekli olacaktır. 

13. özellikle Karayolları Genel Müdürlüğü .ile Belediyelerde, büyüklüklerine göre .sayılan 
değişecek trafik mühendisi istihdam edecek yasal düzenlemeler yapılmalı ve bunun için 
gerekli parasal kaynaklar sağlanmalıdır. 

14. özel sektörün ve özellikle sigorta sektörünün trafik güvenliği çalışmalanna maddi destek 
sağlaması için bir altyapı oluşturulmalıdır. 

15.' Şehirlerde trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik ya da trafik güvenliğini etkileyecek alan 
• kullanımı, ulaştırma biçimlerine karar Verilmesi gibi temel stratejilerin" oluşturulmasında;' 

yerel yöneticilerin dönemlik değişken uygulamalannın, kentlerin uzun vadeli ulaşım ve trafik 
• güvenliği yapılanmasını olumsuz .etkilemesine izin verilmemelidir. 

16. Şehirlerde toplu taşımacılığı özendiren ve özellikle raylı taşımacılığı destekleyen ulaştırma 
planlan üretilmeli ve hayata geçirilmelidir. 

17. Etkin, güvenilir'iye hızlı işleyen bir trafik veri bankası yaratılması yaşamsal önemdedir. Bu 
amaçla; bağımsız çalişacak araştırma kurumunun, ortak veri bankası oluşturması ve bu 
bankayı kulanarak kazaların detaylı analiz ve değerlendirmesini yapması gerekecektir. 

2. Değişik Alanlarda Öneriler 

Kamuoyunda; komisyon çalışmalarından özellikle, yeni yasa düzenlemelerine ilişkin 
öneriler ortaya çıkanlması beklentisi çok belirgindir. Hemen belirtmek gerekir ki, 2918 sayılı 
Karayolları Trafik Kanunu'nda 1984 yılından bu yana tam 11 değişiklik gerçekleşmiş ancak 
trafik güvenliğinde beklenen olumlu değişiklikler elde edilememiştir. 

Gerek karar vericilerde, gerekse de kamuoyunda trafik kazalannın azaltılması 
çalışmalannda, bir türlü gerçekleşemeyen bütüncül stratejilere dayalı eylem planlan yerine, yasa 
değişiklikleriyle kısa sürede sonuç alma düşüncesi varlığını korumaktadır. Oysa, yasa 
değişiklikleri bu bütüncül çalışmanın bir küçük unsuru olduğu gibi, yasaların yeterince etkili 
uygulanamaması, ya da yaşama geçirilememesi sorunlan da göz ardı edilmektedir. Komisyon 
çalışmalannın temel gayesi, kuruluş amacına uygun olarak sorunun tüm yönlerini ortaya koymak 
ve kapsamlı çözüm önerileri hazırlamak olmuştur. 

Bu çalışma çerçevesinde, gerekli olduğu tesbit edilen yeni yasa değikliği önerileri de 
oluşturulmuş ve değerlendirilmiştir. Bu öneriler, kural ihlallerinde caydıncılık unsurunu ortaya 
çıkarmak ve oluşan ihlallerin cezalandınlmasında "neden-sonuç", bir başka deyişle, "suç-ceza" 
ilişkisinin daha doğru biçimde kurulmasına yönelik yasa değişiklikleri kapsamında 
şekillenmiştir. 

a. Yasal Düzenlemeler 
Değerlendirme: 
Yasa ve yasalann etkin uygulanmasını olumsuz etkileyen trafik alanındaki tespitler şöyle 

özetlenebilir. 
a) Trafik kural ihlallerini yapanların tümü yakalanamamaktadır. 
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b) İhlali saptananların tümü cezalandınlamamaktadır. 
c) Bazı ihlallere öngörülen maddi cezalar düşüktür. Ancak, maddi cezaların 

yükseltilmesinde üç önemli kısıt saptanmaktadır: 
i- . .Cezaların, peşin .tahsil edilme oranı 1/3'tür. Adres değişikliklerinin 

'..izlenememesi vb. nedenlerle sonradan tahsillerde çok ciddi gecikmeler söz 
konusudur. 

ii- ' Cezaların yükseltilmesi, kontrol sıklığında azalmaya ve direkt tahsilatı yapan 
polis üzerinde olumsuz izlenimlerin yoğunlaşmasına neden olmaktadır. " 

iii- Plakaya ceza.yazılmasındaki sınırlamalar (bazı cezalara uygulanamaması ve 
tahsilatta gecikmeler) sorun yaratmaktadır. 

d) Ceza bedelleriyle kural ihlalinin kaza oluşmasındaki önemi arasında doğru bağlantılar 
bulunmamaktadır. 

e) Alkollü araç kullanma, • aşırı hız yapma gibi kural ihlallerinin, kaza oluşmasında 
. . kanıtlanan direkt etkilerine karşın, ceza uygulamasında • özel. değerlendirmeler 

yapılamamaktadır. 
f) Sürücü, belgesini geri alma..ve hapis cezası gibi parasal cezalara göre .caydırıcılığı 

daha yüksek olması gereken yaptınmlar,süreleri bakımından yine de- yeterince etkili • 
olamamaktadır. 

g) Trafik kazasının sorumlularına uygulanan yaptırımlar, kazanın sonuçlan itibariyle, 
mağdurlarda ve tüm kamuoyunda yeterli bulunmamakta, hatta tam aksine sorumluları 
yüreklendirdiği iddia edilmektedir. 

öneriler: 

Aşağıda yasalarda yapılacak bazı temel değişikliklere yer verilmektedir. Bu önerilerin 
ve gerekçelerinin aynntılan ile diğer bazı önermeler Ana Rapor'un ilgili kısmında yer 
almaktadır. 

1. Trafik kazalannm sorumlulanna uygulanmak üzere, tanımlanacak bazı durumlarda 
"Bilinçli taksir" kavramının Ceza Kanununda yer alması temin edilmelidir. 

2. Türk Ceza Kanununun 455 ve 459. maddelerinde belirtilen yaptınmlar özellikle 
alkollü araç kullanımı ve hız limitinin üstünde araç kullanımı durumlarında 
ağırlaştınlmalıdır. Trafik kazasında bir ve birden fazla ölüme neden olunması 
halinde, bilinçli taksirin yoğunluğuna bağlı olarak cezanın ağırlaştınlma nedenleri 
açıklıkla belirlenmeli, verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar paraya çevrilememeli ve 
tecil edilememelidir. 

3. Doktrinde, ölümlü yada yaralamalı trafik kazalannm Türk Ceza Kanunun yapısı 
içinde "klasik kusur" kavramı ışığında yeterli ve etkin cezalandırılamadığı 
konusunda yapılan eleştiriyi de dikkate alınarak, Trafik ceza sisteminin bir bütünlük 
içinde, özel ceza kanunu özelliğini taşıyacak Karayollan Trafik Kanunun bünyesine 
ithal edilmesinin cezalandırmanın daha etkin, verimli ve caydıncı olmasına katkı 
yapacağı değerlendirilmelidir. 

4. Trafik kazalannm ülkemizde önde gelen ve sonuçlan ölümcül olan nedenleri 
arasında bulunan "hız kurallanm ihlal etme" alkollü araç kullanma" ve "sürücü 
belgesiz araç kullanmak" gibi kusurlann, Karayollan Trafik Kanunu'nda sürücünün 
asli kusurları arasında sayılması sağlanmalıdır. 

5. Alkollü araç kullanma ve hız ihlallerinde derecelendirilmeye gidilmelidir. İlk (en 
düşük) dereceye karşılık gelen yaptınmlar, bugünkü yaptınmlara oranla 
ağırlaştınlmalıdır. 
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• Ancak, özellikle derecelendirmeye bağlı olarak (örneğin hız limitinin. %50 aşılması, 
ya da 1 promil üstü alkollü araç kullanma durumlarında), ihlalin bir kere daha 
tekrarını beklemeden ve ceza puanı sistemini dikkate almadan (puan -ayrıca 
düşülebilir), ehliyete uzun süreli(en az 1 yıl) el koyma, tecil edilmeyen ve paraya 
çevrilmeyen hapis cezası uygulamaları ile zorunlu kurs programlarına katılımın 
sağlanması gibi düzenlemelere gidilmelidir, .{hilallerin bu seviyejerde ikinci ve 
takipeden tekrarlarında cezalar ağırlaştınlarak uygulanmalıdır (Ehliyete süresiz el 
konulması gibi). 

6. Trafik kural ihlallerine karşılık gelen yaptırımların, ihlallerin trafikte oluşturacağı 
risk ve tehlikeler dikkate alınıp, suç analizleri yapmak suretiyle önem ve öncelik 
sırasına uygun olarak yeniden gözden geçirilmesi sağlanmalıdır. 

7. Trafik ihlallerindeki yaptırımların zaman yitirilmeksizin uygulanabilmesi için, 
değişik Bakanlıklarca yürütülmekte olan ve kimlik ve adres vb. bilgilere doğru ve 
çabuk ulaşılmasını sağlayacak projeler ile bu .bilgilerle diğer trafik güvenliği 
değerlendirmelerine olanak sağlayacak trafik veri bankası projelerinin eşgüdüm 
içinde ve fakat en kısa zamanda tamamlanacak şekilde kaynak tahsisi yapılmalı ve 
takip edilmelidir. 

8. Trafik kazalarında sürücülerin kusur oranlarını tespitte esas alınan "olayın bjr bütün-
olarak kabul edilmesi" .yerine "kazaya kansan sürücü ye yayaların kusurlu 
hareketlerinin kendi içinde bir bütün olarak kabul edilmesi" sağlanmalı; 'sürücü 
kusur oranlarının yüz veya sekiz sayısı temel alınarak hesaplaması yerine kusurların 
"basit, orta ve ağır" şeklinde tasnifi ile tespiti temin olunmalıdır. 

9. Karayolu ile yük ve yolcu taşımacılığını disiplin altına alacak ve Karayolları Trafik 
Kanunu ile birlikte çalışabilecek bir "Taşıma Kanunu" ivedilikle yasalaştınlmalıdır. 

b. Denetim 

Değerlendirme: 
Denetim faaliyetleri trafik güvenliği sağlanması çalışmalarının en önemli ayaklarından 

birini oluşturmaktadır. Yasalann etkin biçimde ve herkese, her durumda uygulanmasıyla mevcut 
olumsuz tablonun iyileştirilmesinde en önemli adım atılmış olabilecektir. 

öneriler: 
Trafik sistemimizin göze çarpan en belirgin olumsuz vasıflanndan biri, trafiğe 

katılanlarda, kurallara uymadıklan takdirde, polis tarafından mutlaka yakalanacaktan 
korkusunun yani "Yakalanma riskinin" bulunmamasıdır. Bu durumun kademeli olarak ortadan 
kaldınlması için denetim faaliyetlerinin etkinliği ve yaygınlığı artınlmalıdır. Bu amaçla; aşağıda 
belirtilecek önlemler alınmalıdır, önerilerin detaylı açıklamalan ile diğer destekleyeci unsurlann 
açıklamalan Ana Rapor'un ilgili bölümünde yer almaktadır. 

1. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve il Valilikleri ve Emniyet 
Müdürlükleri bünyelerinde "trafik güvenliğinin sağlanması" konusunun diğer 
güvenlik çalışmalarının ardından geldiği gözlemini yapmak mümkündür ve ülke 
geçmişi değerlendirildiğinde bunu bir dereceye kadar doğal karşılamak gerekir. 
Ancak trafikte mevcut olumsuz tablonun değiştirilmesi için, yeni öncelikler ve 
ağırlıklar belirlenmesi gerekmektedir. öncelikle İçişleri Bakanlığı bünyesinde " 
Trafik Güvenliğinin özel önemle izlenecek bir ağırlığa sahip olması gerekir. En üst 
kademeden, diğer yöneticilere ye birimlere sürekli ve öncelikli gündem olarak 
aktanlacak bu mesaj, her kademede ve nihayet en uçtaki uygulama birimlerinde 
algılanabilecektir. 
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2. "Mevcut şartlarda en iyisini yapmak", ya da "Elimizden geleni yapmak" yaklaşımı 
terkedilmelidir. Belirtilen yeni öncelik ve ağırlıklara paralel olarak, ülke, bölge ve il 
'bazında- süreleri ve hedefleri belirtilmiş denetim uygulama planları oluşturulmalıdır. 
Bu planlamada şehiriçi bölgeler ve çok yoğun trafikli- sorunlu bölgeler ayrıca ele 
alınmalıdır. Hangi denetim unsurlarına, hangi kaynak ve çalışma yöntemiyle ne 
ağırlık verileceği belirtilmelLve bu ağırlıkla ne hedeflendiği ortaya konmalıdır. 
örneğin,- ortalama hızların ya da hız ihlallerinin bir yılda, belirtilecek oranda 
azaltılması gibi. 

3. Bu uygulamalar sürekli ve titiz bir şekilde her kademede izlenmeli, değerlendirmeler 
yapılmalı, aksayan yönler saptanmalı ve gerekirse düzeltilmelidir. 

4. Uygulamadaki personele, yasalan tatbik ederken her zaman ve her koşulda destek 
verildiği/verileceği mesajı açık ve yaşatılarak aktanlmalıdır. Trafik yasa ve 
yönetmelik hükümlerinin devletin en üst kademesinden, sıradan bireye kadar herkese, 
her duriımda uygulanması için tüm Türkiye üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. 

. Ancak, böylece sahadaki personel, tarafsız, korkusuz ve etkin biçimde çalışabilir. . 
5. özellikle kent içlerinde, otomatik ve yan otomatik trafik kontrol cihazlanmh 

kullanılmasına başlamak gerekir. Bu yaklaşımlar, denetimin •etkinliğini ve 
• sürekliliğini artıracaktır. Aynı zamanda; kentiçlerinde başta sinyalizasyon olmak 
üzere trafiğin düzenlenmesi ve yönetilmesine ilişkin karar ve uygulamalar konu 
uzmanlannca yapılmalıdır. Bu uygulamalann trafik mühendisliği gereklerine uygun 
yapılması, sistemin başansını yükseltecek; trafik polisinin asli görevi olan denetim 
faaliyetlerine yoğunlaşmasına yardımcı olacaktır. 

6. Denetimlerde, trafik kazalarının oluşmasında ve şiddetinin artmasında en önemli 
unsurlar olan, limitler üstü hızlı ve alkollü araç kullanmalann önlenmesi ve emniyet 
kemeri kullanımının yükseltilmesine yönelik kontrollere ağırlık verilmelidir. 

7. Değişik kural ihlallerine ilişkin (özellikle, hız, alkol ve emniyet kemeri), sürücülerde 
eksik olan risk bilgisini aktaracak kampanyalann denetim faaliyetleriyle birlikte 
yürütülmesi, denetim faaliyetlerinin etkisini artıracak ve polisin çalışmasının yalnızca 
"cezalandırma olarak" algılanmasını önleyecektir. 

8. Etkin, güvenilir ve hızlı işleyen bir trafik veri bankası sistemi yaratılarak, daha 
güvenilir kaza verilerine ulaşılması ve bu verilerle değerlendirmeler yapılması 
sağlanmalıdır. Bu görev yalnızca, emniyet birimiyle smırlanmamalıdır. İlgili tüm 
kuruluşlann (Sağlık Bakanlığı, Karayollan Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel 
Komutanlığı, belediyeler vb. gibi.) işbirliği içinde olması gereklidir. 

9. Kaza nedenlerinin araştınlması mevcut kaza formlanmn doldurulmasıyla 
bitirilmemelidir. Trafik kazalannın nedenlerinin derinlemesine incelenmesi amacıyla, 
değişik kuruluşlardan uzmanlann katılımıyla "derinlemesine kaza araştırma" ekipleri 
kurulmalı ve çalıştınlmalıdır. Bu amaçla Emniyet Teşkilatı koordinatör görevi 
üstlenebilir. 

10. Trafik polisinin mümkün olduğunca denetim görevini yapması sağlanmalıdır. Bu 
amaçla araç tescilleri başta olmak üzere, Emniyet Teşkilatının yürüttüğü bazı 
hizmetlerin diğer kuruluşlara aktanlması hususu titizlikle değerlendirilmelidir. 

11. Trafik polisinin, büro, eskort ve koruma gibi bazı görevlerden mümkün olduğunca 
arındırılması sağlanmalıdır. Eğer bu mümkün olamıyorsa, trafik denetim 
hizmetlerinin etkinliğinin izlenebilmesi için, trafik polisinin fiili olarak hangi alanda 
ne oranda çahştınldığı açıklığa kavuşturulmalıdır. 

12. Denetim noktalannın uygun yerlerde seçilememesi, trafik denetiminin güvenli bir 
ortamda yapılamamasına neden olmaktadır. Şehirlerarası ve şehiriçi karayolunun 
projelendirilmesi sırasında; toplu taşıma araçlannın, taksilerin, okul araçlannın durup 
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kalkabileceği cepler yapılmasına daha bir özen gösterilmeli, trafik kontrollerinin'de' 
trafiği tehlikeye düşürmeden bu ceplerde yapılması temin olunmalıdır. 

13. özellikle toplu halde yolcu taşıyan şehirlerarası ve şehiriçi otobüsleri ile okul servis 
araçlarının gerek sürücüleri ve gerekse kullandıkları gerçler açısından çok daha 
dikkatli, sürekli ve titiz bir şekilde kontrolleri sağlanmalıdır. Bu amaçla, çıkarılacak 
"Taşıma Kanunu" çerçevesinde yolcu taşımalarının disiplin altına aluihîası, 
belediyeler ile okul idarelerinin de etkin bir biçimde emniyet görevlileriyle işbirliği 
içinde bulunmaları gerçekleşmelidir. 

14. Trafik. Polisinin eğitim kalitesinin yükseltilmesinde., başlatılan çabalar artırılarak 
sürdürülmelidir. Güncel gelişmelerin izlenmesi için meslek içi geliştirme 
programlarının sıklığı ve etkinliği artırılmalıdır. Polis Akademisi'nden mezun genç 
polislerin trafik alanında daha fazla değerlendirilmesini teşvik edecek düzenlemelere 
gidilmelidir. 

c. Mühendislik 

Değerlendirme: 
Altyapıya ilişkin düzenlemeler, trafik güvenliğinin sağlanmasında kalıcı ve uzun vadeli 

değişimlerin gerçekleşmesi olanağı yaratmaktadır. Aşağıdaki öneriler, şehirlerarası karayolları 
ve şehiriçi yollar ve ulaşım-trafık sorunlan başlıklarında gruplandırılmıştır. önerilerin aynntılı 
gerekçeleri ve diğer bazı değerlendirmeler Ana Raporun ilgili kısmında yer almaktadır. 

Öneriler: 

Şehirlerarası Yollar: 

1. Mevcut ve potansiyel kazalann yoğunlaştığı Devlet yollan üzerinde bulunan kaza 
kara noktalan, bütçeden kaynak sağlanarak bir an önce ortadan kaldınlmalıdır. 

2. Karayolu alt yapısı ile ilgili olarak özellikle kara noktalar başta olmak üzere, 
çözüm önerileri geliştirilmeli ve uygulamaya başlanmalıdır. Bu çözümler 
için sorumlu kurum; elindeki olanaklara göre trafik mühendisliği prensipleri 
dahilinde en ucuz ve en az yatınm gerektiren çözümlere yönelmeli, 
kaynakların en efektif biçimde kullanılması sağlanmalıdır. 

3. Karayolu proje ve inşaatlarında, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik 
yaklaşımlar dikkate alınmalı, bu amaçla mevcut proje tasanm kriterleri revize 
edilmelidir. 

4. Karayolu projelerinde ve mevcut yollarda mühendislik açısından trafik güvenliği 
kontrolleri yapılmalıdır. Böylelikle yeni kara noktalar yaratılmasının önüne 
geçilmelidir. 

5. Trafik işaretlemelerine özel önem verilerek eksiklikler giderilmeli, düşey 
işaretlemelerde trafiğin yoğunluğuna bağlı olarak standart yükseltilmeli, il, şehir içi 
ve köy yollannda yetersiz düşey işaretlemeler bir an önce tamamlanmalı, yatay 
işaretlemelerde kalıcı işaretleme malzemeleri kullanılarak, işaretsiz yol 
bırakılmamalıdır. 

6. İhtiyaç duyulan ve Karayolan Genel Müdrlüğünce tespit edilen oto korkuluk 
yapımına hız verilmelidir. 

7. Karayolu alt yapısının tasanm, yapım ve bakımında görevli teknik 
personelin trafik mühendisliği konusunda da eğitilmesi sağlanmalıdır. Gerek 
merkez teşkilatında, gerekse bölgelerde, trafik güvenliğinin önlenmesine 
yönelik çalışmaların önem ve kapsamına uygun sayıda ve nitelikte teknik 
personelin görevlendirilmesi için kadro ve diğer özlük haklarlan açısından 
gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 
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8. Sathi kaplama çalışmalarında,-serbest agrega (mıcır) kalmayacak şekilde teknolojik 
değişikliğe gidilmeli, serbest agregayı en aza indiren makineler ve1 yapım teknikleri 
kullanılmalıdır. Uzun ve kısa süreli karayolu bakım -ve onarım işlerinde 
işaretlemeye özel Önem verilmelidir. 

9 Yol kenarlarında trafik işaret levhaları dışında, sürücülerin dikkatini dağıtacak her 
. türlü ilan, afiş, reklam vb.leri kaldırılarak, ilgili yönetmelikta-bu yönde düzenleme 
yapılmalıdır. Böylece aynı zamanada görüntü kirliliğinin de önüne geçilebilecektir. 

10. Karayolu Genel Müdürlüğünün elinde bu günkü bütçe kaynaklarıyla makul 
sürelerde bitirilmeyecek kadar, halen yapımı devam eden pek çok proje vardır. Bu 
projelerin trafik güvenliği göz önüne .alınarak öncelik sıralaması yapılmalı, daha 
önemli projelere ağırlık verilerek mevcut kaynaklarla biran önce bitirilmelerine 
çalışılmalıdır. Politik tercihler yerine ülke ihtiyaçları göz önüne alınmalı, aciliyeti 
olmayan yapım çalışmalarına, acil yapım çalışmaları bitirilene kadar ara 
verilmelidir. 

11. Periyodik araç muayenelerinin tekniğine uygun yapılabilmesi için, özelleştirme de 
dahil olmak üzere, ivedilikle yeni adımlar atılmalıdır. 

Şchiriçi yollar 

1. Kentiçi trafik düzenlemesi ve yönetimine ilişkin kararlar mutlaka uzman görüşlerine 
dayandınlmalıdır. il ve ilçe trafik komisyonlan aracılığı ile değişik kesimler görüşlerini 
bildirmelidir. Ancak, uygulamaya yönelik kararların, kent planlaması ve trafik mühendisliği 
bilimi gerekleri yerine, trafikte değişik rolleri olan kuruluş temsilcileri arasında "oylama" ile 
yapılması hususu yeniden değerlendirilmelidir. Konu ile ilgili Meslek Odalan'nuı 
komisyonlara asil üye olarak katılması ve görüş bildirmesi sağlanmalıdır. 

2. Yerel yönetimlerin, kent planlaması ve trafik mühendisliği gerekleri yerine, başka 
gerekçelerle sübjektif, dönemlik uygulamalar yapması, kent ulaşımını yalnızca ilgili 
dönemlerde değil, uzun vadede son derece olumsuz etkilemektedir. Kent nazım planlan ve 
ulaşım ana planlarının oluşturulmasında keyfi müdahalelerin önlenmesi yönünde 
uygulamalara geçilmesi gereklidir. 
Bazı sorunlu ulaşım koridorları üzerindeki alanlarda yeni konut gelişmesine izin verilmemeli 
veya nüfus yoğunluğu düşük tutulmalıdır. Kent merkezinde yeni işyeri alanlarının 
gelişmesinin önlenmesi veya sayısının sınırlı tutulması gibi planlama kararlarıyla belirli 
ulaşım koridorları üzerindeki yolculuk talebini azaltıcı önlemler alınmalıdır. 

3. Belediyelerde, nüfuslarına bağlı olarak değişik sayılarda trafik mühendisi istihdamım zorunlu 
kılacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

4. Belediye sınırları içindeki işaretlemelerde ulusal yeknesaklığın sağlanması için, belediyeler 
üzerinde yaptırım gücü yaratacak yasal düzenlemelere gidilmelidir. 

5. Özellikle, belediye sınırları içindeki yol inşaat ve onarımlarında kurallara uygun 
işaretlemelere hiç önem verilmediği gözlenmektedir. Bu konuda da, yerel yönetimler 
üzerinde yaptırımlarda bulunulmasını sağlayacak ve pratikte uygulanabilir yasal 
düzenlemeler yapılmalıdır. 

6. Kentiçlerinde özellikle yaya güvenliğini ortaya çıkaran ve sağlayan uygulamalar 
yapılmalıdır. Bu amaçla, hızların aşağıya çakilmesine yönelik tedbirler (özellikle tüm okul 
önlerinde, yaya ağırlıklı bölgeler ile tüm ara sokaklarda hız kasisleri uygulanması) ile yaya 
yollarının (kaldırımların) sürekliliği ve kullanılabilirliği sağlanmalıdır. 
Trafik kazalarının yoğun olarak meydana geldiği şehir içlerinde ve il yollarında kaza kara 
noktalan analizi ve iyileştirmesi çalışmalan artmlmalıdır. 

7. Belediyelerin sorumluluğunda olan yol ağı uzunluğunun tespiti için çalışma başlatılmalıdır. 
8. Arızalı sinyalizasyon tesisleri bırakılmamalı, sinyalize kavşaklarda trafik polisi 

görevlendirildiğinde, sinyalizasyonu kumanda eden kontrol cihazı kullanılarak, tüm yönlere 
sarı yanıp-sönen ışığa çevrilmesi uygulamasına gidilmelidir. 
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\9: Büyük kentlerimizden başlamak üzere, merkezi trafik kontrol-ve yönetim sistemi kurularak, 
trafiğin tek merkezden yönetimine gidilmeli ve trafiğin kesintisiz akışını sağlayan "yeşil 
dalga" uygulaması başlatılmalıdır. •••• 

10.3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak çıkarılan otopark yönetmeliği hükümlerine 
uyulmadığı için "Otopark Kanunu" çıkarılmalıdır. Bu kanunla her türlü binada ve özellikle 
insanların topluca gittikleri, hipermarketler, spor salonları, toplantı salonları, pazar yerleri 
gibi yerlerin yeterli park yeri bulundurması mecburiyeti getirilmeli, park yeri bulunmayan 
inşaatlara, inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izni kesinlikle verilmemelidir. Belediyelerin 
denetiminde bu konuya özel önem verilerek aksi uygulamalar cezalandırılmalıdır. 

11. Raylı sistemlerin duraklarının bulunduğu yerlere, otopark alanları yapılmalıdır. . . 
12. özellikle kent merkezlerindeki park ücretleri yüksek tutularak, araçlarla kent merkezine 

gelinmesi caydınlmalı, özel araç sahiplerinin iş yerlerine toplu taşım araçlarıyla gelmesi 
özendirilmelidir. Bu amaçla, hazırlanacak "Kent Ulaşım Ana Planlan" çerçevesinde toplu 
taşıma ve raylı sistem yatınm ve uygulamalan desteklenmelidir. 

d. Eğitim-Bilgilendirme 

Değerlendirme: 
Trafik kazalarının oluşmasının nedenleri arasında en etkin unsur insan davranışıdır. însan 

davranışının daha okul öncesi dönemden başlayarak, doğru, etkili ve sürekli bir trafik eğitimi ve 
bilgilendirmesiyle biçimlenmesi, diğer tüm alanlardaki değişimi ve başanyı ortaya çıkaracak ve 
destekleyecek yegane unsur olarak değerlendirilmelidir. Konu ile ilgili diğer öneri ve 
açıklamalar Ana Rapor'da yer almaktadır. 

öneriler: 
Okul Öncesi ve Okul Çağı Eğitimi: 

1. Okullarda trafik eğitiminin içeriği ve veriliş yöntemleri tümüyle gözden geçirilmelidir. Okul 
öncesi dönemden başlamak üzere, lise sona kadar her yaş seviyesine uygun müfredat yeniden 
tanımlanmalıdır. 

2. Yaş seviyelerine uygun ders içerikleri tanımlanırken, o yaş grubuna ait öğrenme ve algılama 
yetenekleri göz önüne alınmalı ve yine aynı gruba gerekli trafik konulan aktanlmalıdır. Bu 
konular, basit kural bilgileri yerine risk bilgisi üzerine yoğunlaşmalıdır. örneğin, ilk öğretim 
boyunca, çocuklarımızın yaya ve yolcu olarak trafikte bulunduklan göz önüne alınarak, bu 
alandaki riskler üzerine yoğunlaşılmalıdır. Lisenin son iki sınıfında, sürücü adayı konumuna 
yaklaşan gençlere sürücülükle ilgili risk unsurlan tanıtılmalıdır. 

3. Müfredatın hazırlanış ve sunumunda mutlaka, interaktif eğitimi destekleyici ve fakat ucuz ve 
yaygın olarak kullanılabilecek materyallerin üretimi ve kullanımı sağlanmalıdır. Bu amaçla, 
tepegöz folyalerinden, üzerinde uygulamalar yapılabilecek föy ve kitapçıklardan 
yararlanılması düşünülmelidir. Materyallerin mutlaka değişik yaş gruplarına göre hazırlanmış 
ders içeriklerine paralel hazırlanması gerekmektedir. 

4. Müfredat ve materyallerde, mümkün olduğunca, yöresel trafik koşullan ile eğitimin 
verileceği yerleşim yeri büyüklükleri de dikkate alınmalıdır. Dersin teorik işlenmesinde, 
öğrencilerin derse katılımını arttıncı uygulamalara önem verilmelidir. 

5. Her yaş grubuna verilen pratik eğitimin etkinleşmesi ve yaygınlaşması sağlanmalıdır. Ancak 
bu eğitimde de, yaş gruplarının trafikteki rolleri dikkate alınmalıdır. Okul öncesi ve ilk 
öğretim boyunca özellikle yaya ve yolcu olarak trafikteki riskler, okul yakın çevresi trafik 
ortamından yaralanılarak öğretilmelidir. Lise öğrencilerine verilen pratik eğitimde ise, 
sürücülerin karşılaştıkları durumlar ve riskler ele alınabilir. 

6". Trafik derslerinin, mevcut yasalar çerçevesinde ve eğer gerekiyorsa, değişiklik yapılarak, 
"zorunlu ders" olarak okutulması sağlanmalıdır. Buna ilaveten, değişik branş 
derslerinde(Örneğin, Türkçe-Edebiyat, Matematik, Fizik gibi.) trafikle ilgili uygulamalar 
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. .yapılabilmesi' için müfredat gözden geçirilmeli,' öğretmenler • kısa süreli kurslara tabi 
tutulmalıdır. 

7. özellikle lise sınıflarında, öğrencilerin benzer yaş gruplarında- trafik kazalarında mağdur 
olmuş gençlerden, belirli bir psikolojik ve pedagojik hazırlıktan sonra, trafik derslerinde 
"konuk. eğitici" olarak yararlanılması sağlanmalıdır. Böylelikle, öğrencilere, kazaların 
yalnızca.sözcük ve istatistikten ibaret^olmadıklan mesajı en kuvvetli biçimde verilmiş 
olabilecektir. Benzer şekilde, hastane Ve polis.kontrol noktalan ziyaretleri de devreye 
alınmalıdır. 

8. özellikle okul çağı öncesi ve izleyen dönemlerde, ailelerin çocuklarının trafik eğitimlerine 
etkin bir biçimde katılmaları yönünde, ders içerikleri ve işleyişinde düzenlemeler 
yapılmalıdır. Ebeveynlerin katkısı ile yapılabilecek, trafik ödevleri verilmelidir. 

9. Yukarıdaki maddelerde amlan kimi değişikliklerin ve bunlara yönelik hazırlığın mevcut yerel 
birikimle yapılması mümkün olmayabilir. İlk hazırlık safhasında, mutlaka trafik güvenliği ve 
eğitiminde uluslararası basanlar elde etmiş yabancı uzmanlardan yararlanılması gereklidir. 
Bu uzmanlann, saptanacak bir dönem ve program dahilinde, karar vericiler ve her 
kademeden seçilecek elemanı, eğitmesi; sağlanmalıdır. Bu eğitimden sonra, eğitilmiş grubun 
izleyen çalışmalan yönlendirmesi mümkün olabilir. 

1<D. Trafik?\ve ilkyardım derslerini verecek'öğretmen.ve bu öğretmenlerin yetişeceği branş 
bulunmaması nedeniyle, bu açığı kapatmak. için, Yüksek. Öğretim.- proğramlanrida yeni 
düzenlemeler yapılmalı, ya da Eğitim Fakültelerinde Trafik ve ilkyardım Dersleri "ek branş" 
niteliği kazanacak şekilde ders proğramlanna yerleştirilmelidir. 

11. Okul öncesi ve okul çağı çocuk ve gençleri için trafik kulüpleri oluşturulmalıdu*. Bu kulüpler 
aracılığı ile, broşür vb. dokümanlar kullanılarak eğitim sağlanmalı ve üyeler aracılığı ile 
diğerf çocuk ve gençleri aydınlatıcı çalışmalar yapılması olanaklan araştınlmalıdır. 

12. Kural ihlali yapan sürücülerin, belirli aralıklarla açılacak yenileme kurslanna, tüm 
sürücülerin ve sürücü adaylannın "davranış eğitimi" kurslanna katılmalan ve gerekiyorsa 
psikoteknik testlerden geçirilmeleri yönünden yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Bu konunun 
detaylı açıklamalan Ana Rapor'un ilgili bölümünde yer almaktadır. 

Üniversite Eğitimi 

Değerlendirme 

Ülkemizde, trafik konusunun birçok bilim alanının kesiştiği ayn ve özel bir bilim alam 
olduğu üzerinde pek durulmamaktadır. Durum böyle olunca, trafikle ilgili değişik alanlarda 
görev yapabilecek (mühendislik, eğitim, istatistik, psikoloji) eleman eksikliğinin ve hatta 
yokluğunun ayırdma vanlmamaktadır. Bu vahim tablo, yüksek eğitim programlan ve bu 
programlan yürütecek akademisyenlerin azlığı ile katmerleşmektedir. Bunlann ayırdında 
olmaksızın, trafik güvenliği yıllardır, bu alanda hiçbir üniversite eğitimi almamış, ya da 
yetersiz programlardan mezun görünmüş elemanlarla, yalmzca bürokratik ve idari görevleri 
nedeniyle belirli bir süre trafikle ilgili uygulamalarda görev alan kişilerin yorum ve 
kararlarıyla sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu durumda trafik mühendisi/uzmanı istihdam 
talebi de ortaya çıkmamakta ve yüksek öğrenimdeki eksiklikler de yok sayılmaktadır. 
Güncel bir örnek olması açısından, deprem ve bina güvenliği, yine birçok bilim dalının 
uğraş verdiği bir alandır. Binlerce yurttaşımızın yitirildiği bu konuda, tüm eksiklere karşın, 
son deprem deneyiminden görüldüğü üzere ilgili alanlarda onlarca deneyimli akademisyenin 
varlığı söz konusudur. Yine, deprem, jeoloji mühendislikleri gibi sayılan onu bulan 
programlar üniversitelerde okutulmakta, araştırmalara konu olmaktadır. Oysa her yıl, onbin 
yurttaşımızın canını alan trafik disiplininde akademik kadro yok denecek kadar azdır, sınırlı 
birkaç lisans üstü program söz konusudur. 

Bu tablonun değişmesi için, öncelikle "trafik güvenliğinin, değişik bilim dallannın içinde 
bulunduğu, özel bir bilim alanı olduğu saptamasının yapılması gerekir. Bu saptama 
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yapıldıktan sonra, bu eğitimi nasıl, nerede ve hangi akademik kadro ile verilmesi gerektiği 
açıklığa kavuşturulmalıdır. 

öneriler: 

1. .Doğruvbir başlangıç, yapılabilmesi için, trafik güvenliği alanının değişik disiplinlerinde 
çok nitelikli lisans üstü eğitim verebilecek, yeni programlar başlatılmalıdır. Bu alandaki 
akademisyen açığının kapatılabilmesi için, bir süre konuk yabancı ..akademisyenler 

. görevlendirilmelidir. 
2. Bu programlara öğrenci kabulü için, mutlaka temel bazı derslerin lisans düzeyinde 

alınmış olması şartı aranmalı, programın bir hobi ya da unvan olarak kullanılmasının 
önüne geçilmelidir. 

3. Bu programlardan mezun olacak, saptanacak sayıda öğrenci akademisyen olarak 
yetiştirilmek için yurtdışı doktora programlarına gönderilmelidir, özel ve resmi tüm 
burs programlarında, mutlaka trafik mühendisliği/trafik güvenliği programlarının da yer 
alması sağlanmalıdır. 

•4; Yine- aynı- programlardan.;
:mezun. olacak diğer öğrencilerin,- gerekiyorsa, yasal 

düzenlemelerle, Karayolları Genel Müdürlüğü, • Belediyeler, gibi kuruluşlarda jderhal 
göreve başlatılmalarının zemini hazırlanmalıdır. Bu alandaki, olası meycut açık, .binler 
seviyesindedir. 

5. Başbakanlığa bağlı Tübitak benzeri bir yapılanma içinde, bağımsız "Karayolu Güvenliği 
Araştırma Kurumu" kurulmalıdır. Bu merkezin, ilerleyen yıllarda, gerek görüldüğü 
takdirde diğer ulaştırma türlerini de içine alan bir ilgi alanı tanımı yapılabilir. Kurumun, 
ülkesel koşullar dikkate alınarak ve ilgili uygulamacı kuruluşların da önerebileceği 
alanlarda, trafik güvenliği araştırmaları yapması için kaynak ve personel sağlanmalıdır. 
Kurumun idari yapılanmasının, konu ile ilgili özel sektör araştırmalarının da 
yapılabildiği biçimde olması gerekir. 

İnsan Davranışının Geliştirilmesi 

Değerlendirme: 

Sürücü, yaya ve yolcu olarak insanların kazada etkili olan davranışı esas olarak kurallara 
uymamaktır. Kural dışı davranış ise' bilgisizlikten, ya da kurallara bilinçli olarak 
uyulmamasmdan ileri gelmektedir. Sürücülerin kurallan bildikleri halde ihlal etmelerinin temel 
olarak iki nedeni vardır: 

• Sürücülükle ilgili, dikkat, konsantrasyon, muhakeme yeteneği, hafıza, algı ve refleks 
gibi yeteneklerin yeterli düzeyde olmaması. 

• Kişinin kendisine, yaşamına, diğer insanlara, trafik kurallarına yönelik tutumları, 
inanç ve alışkanlıklarının olumsuz olması. 

Güvenlik bilinci gelişmemiş, sosyal sorumluluk duygusuna yeterince sahip olmayan, risk 
alma, isteği yüksek, kendini kontrol etmede sorun yaşayan kişilerin trafik ortamında da hız ihlali,. 
alkollü araç kullanma, emniyet kemeri takmama gibi suçları sıklıkla işledikleri tespit edilmiştir. 

Bu konularda, sürücü davranışının geliştirilmesine yönelik çabaların yoğunlaştırılması 
gerekmektedir. Bu amaçla, psikoteknik değerlendirme uygulamasının yaygınlaştırılması ve 
kapsamının genişletilmesi suretiyle, sürücülerin tutum ve davranışlarında olumlu değişim ve 
gelişim sağlanması hedeflenmelidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 547) 



- 2 4 7 -

Oncrilcr: 

a) Sürücü adayı gençlere yönelik: 

Gençlikleri, deneyimsizlikleri ve yaşlarının özellikleri itibariyle, diğer yaş gruplarına ve 
deneyimli sürücülere göre yüksek olan kazalara karışma oranının düşürülmesinin temini için: 

1. İlk kez verilecek sürücü belgelerinin, 1-2 yıl gibi geçici süre ile verilmesi hususu 
değerlendirilmelidir.(Süre sonunda adayın sicili temizse asıl belgeyi almaya hak kazanması 
sağlanabilir.) 

2. Bu sürücüler için alkol miktannm 0 (sıfır) promil olması, hız limitlerinin 10-15 km daha 
düşük tutulması ve özellikle genç sürücülere bir süre yetişkin sürücü refakatinde araç 
sürmesine izin verilmesi hususları değerlendirilmelidir. 

b) Psikoteknik değerlendirme gereksinmeleri: Tüm sürücülere yönelik: 

1. ..Alkol, hız- ihlali, hatalı sollama, ışık ihlali gibi kural ihlallerini yaptığı tesbit edilen 
sürücülerin birinci defada cezalandırılması ve "Sürücü Davranışı Geliştirme-Rehabilitasyon 
ve Yeniden Eğitim" programlarına katılma şartının getirilmesi hususunun değerlendirilmesi 
ve kanun hükmü haline getirilme, gereği değerlendirilmelidir. 

2. Kırmızı ışığa riayet etmeyen sürücüler ile 'geçme kural ve yasaklan'm, ihlal etme alışkanlığı 
olan sürücülerin caydınlması amacıyla, kanunun ilgili'maddelerinde değişiklikler yapılarak, 
psiko teknik değerlendirmeden geçirilmeleri öngörülmelidir. 

3. ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin'de, 
psikoteknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulmalan 
sağlanmalıdır. 

4. Ticari taşıtlarla yük ve yolcu taşıyanlar, trafikte daha sürekli yer almakta ve güvenliği daha 
yaygın biçimde etkilemektedirler. Bu sınıfa giren sürücülerin, Ticari Taşıt Kullanma Belgesi 
almak üzere Odalara müracaatlannda, belge almadan önce psikoteknik değerlendirmeye tabi 
tutulmaları zorunluluğu öngörülebilir. 

5. 2 ila 10 yıl aralıklarla ve yaşa bağlı olarak sürücülerin periyodik sağlık muayenesine ve 
psikoteknik değerlendirilmeye tabi tutulmalan ülkemiz şartlannda da ihtiyaç haline gelmiştir. 
Bu konu değerlendirilmelidir. 

c) Sürücü davranışı geliştirme 

1. Gelişmiş ülkelerde, 1960'lardan bu yana uygulanmakta olan Sürücü Davranışı 
Geliştirme Programı, henüz ülkemizde yaygın ve etkin bir biçimde bulunmamaktadır. 
Bu programlann, ülkemiz insanına uygun olarak acilen ülke çapında yaygınlaşması 
gerekmektedir. Bu amaçla, üniversitelerin psikoloji bölümlerinde ve meslek 
örgütünde eğitim programlan ve hizmet içi eğitim programlan gündeme getirilmeli 
ve bu programı yapabilecek trafik psikologlanmn hızla yetiştirilmesi sağlanmalıdır. 

2. Buna paralel olarak, 100 ceza puanını doldurması ve hız ile alkollü sürüş tekrarlan 
nedeniyle ehliyeti geri alınıp, eğitime tabi tutulan sürücülerin eğitim programlarında 
mevcut durumda yapılmakta olan kural bilgilerinin tekran yerine, sürücü davranışı 
geliştirme konusuna ve yaklaşımlanna yer verilmesi gereklidir. 

Bilgilendirme-Kampanyalar: 

öneriler: 

1. Halen dağınık biçimde sürdürülen, kamuoyunun trafik güvenliği konusunda eğitilip, 
uyarılması, kısaca bilgilendirmesi faaliyetlerinin tek elden, bilimsel olarak yürütülmesiyle 
kurulması önerilen " Karayolu Güvenliği Araştırma Kurumu" görevlendirilmelidir. 
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2. Belirtilen.kurum.aracılığı ile, trafik güvenliğine ilişkin kampanyalar hazırlanıp, uygulanmalı 
ve gelişmeler izlenip, değerlendirilmelidir Ayrıca, kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik 
stratejik kararların oluşturulması ve uygun görülürse, okul çağı trafik eğitimine yönelik temel 
bazı önermelerin bu kurum eliyle hazırlanıp, ilgili uygulayıcı kuruluşlara sunulması mümkün 
olabilir. 

3. TV yayınlarında trafik güvenliğine ilişkin eğitici ve uyancı yayınlara en.az 30 dakika 
süreyle, 19-22 saatleri arası yer verilmesi zorunluluğu yasa değişikliği ile getirilmelidir. 
Yayınlanacak programlarda, her yaş grubuna: yönelik, farklı algılama ve yetenek düzeyleri 
dikkate alınmalkıdır. Bu kuşakta, 1. Maddede belirtilen kurumun onayı alınarak hazırlanmış 
süresi 2 dakikayı aşmayan trafik güvenliğine, yönelik spot filmlerin ücretsiz yayınlanması 
sağlanmalıdır. 

4. Radyo ve yazılı basının da trafik güvenliğine yönelik faaliyetlere katkısının artırılması için 
belirli sayıda program ve dizi yazı-haber yayınlama sorumluluğu getirilmelidir. 

5. Yol şartlan, trafik durumu vb. bilgileri düzenli .olarak işleyip, bilgilendirmeler yapacak, 
"Trafik Radyosu"nun kurulması ve işletilmesi sağlanmalıdır. 

6. Trafikte "doğru model olma" çok önemlidir, Tüm trafik kurallarına, başta devlete ait otolar 
olmak üzere her kesimin, her koşulda ve her zaman uymasına yönelik ciddi ve kalıcı bir 
saferberlik başlatılmalıdır. 

Sürücü Kursları: 

Öneriler: 
1. Mevcut "Sürücü Kurslan", "Sürücü Okullarına dönüştürülmelidir. Özel okul statüsünde de 

çalıştırılabilecek sürücü kurslan böylece kurumsallaşma sürecine girecek, kamu yaran ağır 
basan eğitim-öğretim faaliyeti asıl hedef olacak, hizmetin daha etkin ve verimli sunulması 
yönünde beklenen kamuoyu baskısı sağlanabilecektir. 

2. Sistemin arzulanan ölçüde sağlıklı çalışmasında önemli bir faktör olan 'denetleme' 
mekanizmasının problem alanları belirlenmeli, yalnızca mevzuat açısından değil fonksiyonel 
açıdan da denetim için çareler, aranmalıdır. Sürücü kurslannın denetiminde, konusunda 
uzman resmi ve özel kişi, kurum ve kuruluşlardan yararlanılmalıdır, 

3. "Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası"na , her motorlu taşıt sürücü kursu için kod numarası 
yazılması işlemlerinin tamamlayıcı unsuru olarak, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce "kurum 
kodlarının" sürücü belgelerine de işlenmesi konusunda yürütülen çalışmalar 
tamamlanmalıdır. Böylelikle, hem kurslann, hem de devletin kurs performanslannı izleme 
olanağı doğabilecektir. 

4. Otobüs firmalannın dernekleri marifetiyle kendi sürücü kurslannı açıp, sürücülerini orada 
yetiştirip, seçmeleri teşvik edilmelidir. Aynca, sürücü eğitiminde mutlaka, belge türüne göre 
bir sınıflandırma yapılıp, "ihtisas sürücü kurslan"nm açılması planlanmalıdır. 

5. Sürücü kursu öğreticisi yetiştirmek amacıyla, yüksek okullar, meslek liseleri açılması gibi 
düzenlemeler değerlendirilmelidir. Sürücü kurslannda ders verecek öğretmenlerde, özel 
şartlar aranmalıdır. 

6. Sürücü kurslannda, teorik bölümde sürücü adaylanna, değişik trafik durumlanndaki riskler 
anlatılmalıdır. Pratik eğitimin süresi ve kalitesi artınlmalı ve özellikle gerçek trafik 
ortamında eğitim imkanlan araştınlmalıdır. 

7. Ağır vasıta Sürücü adaylanna, psikoteknik değerlendirmeler yapılmalı ve "Sürücü 
Davranışları Geliştirme ve Rehabilitasyon" programlan uygulanmalıdır. 

8. Pratik sınavlarda, sınav görevlisinin sürücü yanında oturması sağlanmalı ve sınav heyetinin 
objektifliğinin artınlması yönünden yeni gözlemcilerin sınava katılması durumu 
değerlendirilmelidir. Pratik sınav süresinin ortalama 45 dakika olması sağlanmalıdır. 

•9. Sürücü belgelerinin 5 yılda bir yenilenmesi sağlanmalıdır. Böylece, adres değişikliklerine 
bağlı sorunların hafifletilmesi mümkün olabileceği gibi,. sürücünün sağlık şartlarının 
uygunluğu denetlenebilecek, yenileme ve ileri eğitim proğramlannın uygulanma şansı 
yaratılabilecektir. 
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10. Mevcut sürücü belgesi sınıf ve içerikleri, Avrupa Birliği'nin 91/459/ EEC • Yönergesi'nin 
' ilgili maddelerine uyacak şekilde ivedi olarak- değiştirilmelidir. Bunu izleyecek gerekli' 

düzenlemeler tamamlanmalıdır. 
11. Kursları başarıyla tamamlayan adaylara verilen sertifikaların ardından, sürücü adaylarına 

belirli bir deneyim kazanma ve bunun izlenmesi süreci yaratılmalı, sürücü belgeleri bu 
sürenin ardından yapılacak değerlendirmelere bağlı olarak verilmelidir. 

12. Ağır taşıt kullanabilmek için adayların, gerekli sürücü belgelerine, yaratılacak bir kademeli 
sistemle, belirli sürücü sınıf belgelerini saptanacak sürelerle sahip olup-kullanma şartlarını 
tamamladıktan sonra başvurmaları sağlanmalıdır. 

13. Değişik nedenlerle, sürücü belgeleri belirli sürelerle geri alınan sürücülerin, bu süre içinde 
gerekli yenileme kurslarına katılması ve bu kursların sonunda yapılacak değerlendirmelerde 
durumu uygun görülmeyen sürücülerin , belgelerinin geri verilme süresinin uzatılması 
yönünde düzenlemeler yapılmalı ve yasalar titizlikle ve etkin biçimde uygulanmalıdır. 

14. Sürücü belgelerinin değişik ceza vb. uygulamalarda, otomasyon sisteminin direkt anahtarı 
olarak kullanılması sağlanmalıdır. Bu amaçla belgeler uygun formda yapılmalıdır. 

e. ilk ve Acil Yardım 

Değerlendirme: 
Trafik kazalarındaki ölümlerin %10'unun ilk 5 dakikada, %50 sinin ilk yarım saatte 

olduğu bilinmektedir. Uzmanlar bilinçli, kaliteli ,hızlı ve sürekli bir şekilde sağlanan acil yardım 
hizmetleri ile ölenlerin en az %20-25 inin kurtarılmasının mümkün olabileceğini ifade 
etmektedirler. 

Trafik kazası sonrası yaralının hayatta kalabilmesi ve yaşamının idamesi için aşağıdaki 
konu başlıklarında değerlendirmelerde bulunulmuş ve Ana Rapor'un ilgili kısmında bu 
açıklamalara yer verilmiştir. Bu ara başlıklarda yapılması gerekenler şöyle özetlenebilir: 
a. Acil yardım çağnsı-haberleşme 
b. İlkyardım 
c. Kurtarma 
d. Acil Sağlık Yardımı 
e. Uygun Şekilde Nakil 
f. Hastane Tedavisi 

Öneriler: 
1. Ülkemizde değişik konularda sayılan onları aşkın acil yardım telefon numaralan 

bulunmaktadır. Bu numaraların, tek numarada toplanarak bir "ortak alarm merkezi" 
kurulması çalışmaları başlatılmalıdır. Bu alanda, onu aşkın kuruluşun işbirliği yapması 
gereklidir. Konunun ivedilikle ele alınması için, "Trafik Güvenliği Yüksek Kurulu'nun" 
insiyatifiyle çalışmaların yürütülmesi uygun olacaktır. 

2. Oluşturulacak "ortak alarm merkezi" ilgili tüm birimleri senkronize olarak olay yerine 
sevketmek ve gelişmeleri izlemek gibi görevleri de yerine getirmelidir. 

3. Başta öğrenciler olmak üzere, her bireyin "ilk yardım" bilgi ve becerileri ile donatılması için 
bir eylem planı hazırlanmalıdır. Bu amaçla hedefleri belli yıllık programlar hazırlanmalı, 
uygulanıp, izlenmelidir. 

4. Ülkemizde 'kaza sonrası' kurtarma hizmetinin sorumlusu belli değildir. Bu nedenle değişik 
kurumlarda araç ve ekipman dağılımı bulunmakta, ancak bunlardan tek elden ve senkronize 

• olarak yararlanılamamaktadır. Trafik kazsı sonrası kurtarma hizmetleri 'sorumluluğu yasa ile 
bir kuruma verilmeli ve bu şekilde organizasyona gidilmelidir. 

5. Trafik kazalarına müdahale konusunda birçok kuruluş görev almaktadır. Bunlar, trafik polisi, 
jandarma, sağlık teşkilatı, belediyeler, itfaiye, sivil savunma vb. .kurumlardır. Bu ekiplerin 
senkronize çalışmaları için, "olay yeri sorumlusu" kavramı geliştirilmelidir. Benzer şekilde, 
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; değişik ekiplerin birlikte çalışmaları, için ortak eğitim programları düzenlenmeli ve pilot 
uygulamalar gerçekleştirilmelidir." 

6. Ortak Alarm Merkezi kurulana kadar, acil yardım telefonu ile uygun tıbbi yardım alma ve 
hastane koşullarında tıbbi müdahale sürelerinin değişik yol ve bölgelerde izlemesi yapılmalı 
ve bu sürelerin aşağıya çekilmesi için başta Sağlık' bakanlığı olmak üzere ilgili tüm 
kuruluşlarla ortak çalışmalar yapılmalıdır. 

7. Acil tıbbi yardım konusunda aşağıdaki hususlarda planlara dayalı iyileştirmeler 
gerçekleşmelidir: 

a. Acil Sağlık Hizmetlerinde çalışan profesyonel ekibin (Doktor, Acil Tıp Teknisyeni, vb.) 
kadrolarının oluşturulması, 

b. Acil yardım hizmetleri finansmanının sağlanması, 
c. Acil sağlık hizmeti sunmakla yükümlü kuruluşların sorumluluklarını yerini getirmesi için 

yaptırım uygulanması, (SSK, diğer sağlık kurumları) 
d. Travma merkezlerinin sayısının artırılması, 
e. Acil yardım konusunda yetişmiş profesyonel ekibin ülke genelinde dengeli dağılımının 

sağlanması, 
f. Hizmet sunumunda birimlerin ortak hareket etmesi, 
g. Acil yardım hizmet sunumunda sigortacılık sektörünün desteğinin sağlanması, 
h. Hizmetin sunumundaki standart uygulamaların belirlenmesi, 
i. Acil sağlık hizmetlerinde çalışanların standart eğitim modülünün oluşturulması, 

j . Acil yardım istasyonlarını ülke genelinde yaygınlaştırılması, 
k. Acil yardım istasyonlarında ve ambulans standardının sağlanması, 
1. Ülke genelindeki ambulanslarda standart donanım ile standart sağlık ekibinin (Hekim, 

yardımcı personeli, şoför) oluşturulması, 
m. Sistemin kendi kendini finanse edecek yapıya kavuşturulması, 

D. SONUÇ 
Komisyon raporu; trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik, mevcut durum tesbiti 

yaparak alınması gereken önlemlere yönelik kaçınılmaz biçimde 'genel' önermelerde 
bulunmaktadır. 

Bunun aksi, yani her alanda daha ayrıntılı öneriler geliştirmek, gerek süre ve gerekse de 
komisyonun uzmanlık alanı dışında olması nedeniyle olası değildir. Komisyon, yaptığı 
toplantılar ve topladığı bilgiler çerçevesinde bazı somut eksiklikleri saptamış ve değişik 
katmanlardan gelen talepleri dikkate alarak, raporuna yansıtmaya çalışmıştır. 

Ancak, kabul edilmek gerekir ki, bunların geçerliliğinin ve etkilerinin irdelenerek daha 
rafine hale getirilmesi, her alanda bir araya getirilecek konu uzmanlarının çalışmaları 
neteicesinde mümkün olabilir. Bu önermelerin yaşama geçirilmesi içinse, raporda da belirtildiği 
üzere siyasi iradenin konuyu ele alması ve takipçi olması gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, 
karar vericilerce öncelikleri saptanmamış ve siyasi irade desteği alamamış uygulama kararlarının 
ne kadar ayrıntıya inilmiş olsa bile, gerçekleşme şansı bulunmamaktadır. Dahası, trafik 
güvenliğinin sağlanmasına yönelik ülke stratejileri belirlenip, hazırlanacak 'ulaştırma ana planı' 
çerçevesinde eylemlere girişilmedikçe, alınacak tekil karar ve yaptırımların, çözüm olamayacağı 
açıktır. 

Bu bakımdan 2001 yılının Trafik Güvenliği Yılı ilan edilmesi ve bu yılda ilk iş olarak 
trafik kazalarının her yıl bir önceki yıla göre %10 azaltılması gibi bir hedef konulması çözümün 
ilk adımı olarak görülmektedir. 
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; Genel olarak trafik güvenliğini arttırmak için, ve bu amaca"." uygun olarak her^kesim 
•üzerine düşen görevleri yerine getirmekte 2001 Trafik Güvenliği yılında yoğun bir çaba içine 
girmelidir. 

Bu çerçevede öncelikle Taşıma Kanunu çıkarılmalı, bilinçli taksir kavramı Ceza 
Kanunu'na konulmalı, yurttaşları çok rahatsız eden otoparklar ve servis araçları konularında, 
haksız kazançları da önleyecek yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

Üniversiteler, meslek birlikleri gibi kuruluşlarla, sivil toplum .örgütleri birlikte, 
kampanyalar düzenlemeli, özellikle trafik kazalanmn en önemli nedenlerinden biri olan hız 
sınırlamalarına uyma konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmalıdırlar. 

Genel bir seferberlik yaklaşımı içinde, kamu kurumlarının görevleri nedeniyle; sektörde 
çahşanlann meslek ahlakı ve sorumluluğu gereği, yurttaşların da toplumsal bilinç ve görev 
anlayışıyla, 2001 Trafik Güvenliği Yılından başlayarak birlikte oluşturacaklan duyarlılık ve 
sorumluluk ortamı, trafik güvenliğini sağlamada gerekli görülen silkinişi yaratabilecektir. 

Başkan 

Ahmet Tan 
İstanbul 

Kâtip 

Cahit Savaş Yazıcı 
İstanbul 

Üye 

Osman Aslan 
Diyarbakır 

Üye 

Sühan Özkan 
İstanbul 

Başkanvekili 

Aydın Ayaydın 
İstanbul 

Üye 

Kemal Çelik 
Antalya 

Üye 

Bedri Yaşar 
Gümüşhane 

Üye 

Sevgi Esen 
Kayseri 

Üye 

İsmail-Çevik 
Nevşehir 

Sözcü 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Üye 

Bekir Ongun 
Aydın 
Üye 

Fadlı Ağaoğlu 
İstanbul 

Üye 

Teoman Rıza Güneri 
Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 547) 



— 2 5 2 -

KAYNAKÇA 

KİTAPLAR 

Başbakanlık Özürlüler İdaresi. Başkanlığı, Hareket Engelliler İçin Ulaşımın İyileştirilmesi 
Rehberi Avrupa Ulaştırma Bakanları Konferansı OECD ECMT, Ankara, 1999. 

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Trafik Mevzuatı, Eylül 2000. 

DÎE, Türkiye İstatistik Yıllığı 1999, Ankara, Haziran 2000. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, Trafik İstatistik Yıllığı, Ankara, 1998. 

Emniyet Genel.Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı Trafik. Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 
Trafik Güvenliği Hakkında Derlemeler ve Trafik Kültürü, Ankara, 1999. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 
Trafik İstatistik Yıllığı, Ankara, 1999. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 
Ağır Vasıta Sürücülerinin Çalışma Koşulları ve Trafik Kazaları, Ankara, 1999. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 
Ankara'da Yaya Güvenliği Araştırması (18 Km'Iik Konya Yolu Güzergahında), Ankara, 
1999. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 
Karayolu Trafik Güvenliğini Geliştirmek İçin Yapılması Gerekenler, Ankara, 1999. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 
Karayolu Trafik Güvenliği Hakkında Derlemeler, Ankara, 1997. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 
Türkiye ve OECD Ülkelerinde Trafik Kazalarında Ağır yaralanıp, 30 Gün İçinde 
Ölenlerin Tespit İşlemleri, Ankara, 1999. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 
Trafik Para Cezalarının Takip ve Tahsiliyle İlgili Araştırma Ön Raporu, Ankara, 1999. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 
Stres Tarama Çalışması, Ankara, 1999. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 
1999 Yılında Türkiye'de Meydana Gelen Trafik Kazaları Sonucunda Oluşan Sosyo-
Ekonomik Kayıplar ve Bu Kayıpların Ortadan Kaldırılması Sonucunda Ülkemize 
Kazandırılabilecek Alt ve Üst Yapı Tesisleri, Ankara, 2000. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 
Karayolu Trafik Güvenliğinde Uzun Dönemli Planlama (Finlandiya, İsviçre Örneği ve Bu 
Alanda Türkiye'de Yapılanlar), Ankara, 1999. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 547) 



- 253 -

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 
• Türkiye ve Avrupa'da (İngiltere, İspanya, Norveç, İtalya, Almanya, Fransa, Hollanda, 
İsviçre) Karayolu Trafiğini Düzenleyen Yasal Dayanaklar, Trafik Suçlarının Takibi İle 
Cezalandırılması ve Trafik Polisi, Ankara, 1998. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 
Japonya'da Trafik Kontrol Sistemi, Ankara, Mayıs 1998. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 
Ülkemizde Emniyet Kemeri Kullanımı, Ankara, 1999. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, Trafik İstatistik Yıllığı, Ankara, 1998. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, Karayolları Trafik Kazalarını 
İstikrarlı. Olarak Azaltacak önerileri önlemler, Mayıs 2000. 

İstanbul.Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un Ulaşım Sorunu ve Çözüm önerileri, Trafik 
Kaza İstatistikleri, Nedenleri ve Çözüm önerileri, Ulaşım Daire Başkanlığı, istanbul, Eylül 
2000. 

Karayolu Trafik Polis Okulu, Yaya Eğitimi İçin Sunuş Metinleri, Ekim 1999. 
özer Güçmen, Karayolu Ulaşımında Güvenlik Sorunun Başlıca Yönleri ile Genel İncelemesi 
(Doçentlik Tezi), 1975. 

MPM, Trafik Hizmetleri Açısından Ulaşım Sektörünün Geleceği Sempozyumu, Ankara, 
1999. 

Nevin Kılıç, Nuray Uluğ, N. (2000). Trafikte kural ihlallerine yönelik tutumlar: Bir ön 
çalışma. XI. Ulusal Psikoloji Kongresi'nde sunulmuş bildiri.20-22 Eylül 2000. Ege 
Üniversitesi, Ankara, 2000. 

Nusret Sefa Kuralay, Çarpışma Mekaniği ve Örneklerle Trafik Kazalarının 
Rekonstrüksüyonu, TMMOB Yayın No: 158, İzmir, 1994. 

19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü - Samsun Valiliği, Trafik 2000 Kampanyası, Mayıs 2000. 

Rıdvan Ege, Türkiye'nin Trafik Düzeni ve Yasalar Yeterli mi? Trafik Kazaları Y. Vakfı, 
Ankara, 2000. 

Samsun Valiliği, Trafik 2000 Kampanyası, 14 Şubat-14 Mayıs 2000. 
Tacettin Kakillioğlu, Kaza Sonrası Yardım Hizmetleri, Sağlık Bakanlığı İlkyardım ve Acil 
Hiz. D. Bşk. Ankara, Eylül 2000. 

TAYEV, Afete Karşı Sivil Koordinasyon, Ankara, Ekim 2000. 

TMMOB, II. Ulaşım ve Trafik Kongresi - Sergisi Bildirileri, Yayın No: 242, Ankara, 1999. 

Trafik Canavarını Yoketme Derneği, Kurucu Heyetimizce Hazırlanmış 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Yasasında Değişiklik Önerileri, Ankara, 1996. 

Uluslararası Sürücüler Derneği, Tehlikeli Yük Taşımacılığı (Araç Sürücülerinin ADR'nin 10 
315 Kenar Numarasına Göre Eğitimi İçin Temel Eğitim), İstanbul, 2000. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 547) 



- 2 5 4 -

Yollar Türk Milli Komitesi, Türkiye'de Karayolu Trafik Güvenliği Nedenler - Öneriler -
Eylem Planı, Ekim 1994. 

DERGİLER 

Trafik ve Şoför Dergisi, "Meclis Trafik Araştırma Komisyonuna Dergimizden Belgeler, 
Trafik özel Sayısı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, Ağustos 2000. 

Selim Hovardaoğlu, "Trafik kurallarına uymam, çünkü haklıyı": Sürücü 
davranışlarına sosyal psikolojik bir bakış. 3P Dergisi. (3) .5.118-196, 
1997. 

BÜLTEN 

Makro, Trafik Kazalarının Anotomisi, Mart 1998. 
Tüketici Bülteni, Trafik Özel Sayısı, Mayıs 1998. 

Hatice Şıngır Karaçanta, Trafik Psikolojisi, Trafik Psikoloji Bülteni, Nisan 1997. 

Yeşim Yasak, Güvenli Sürücülükte Yetenek ve Becerilerin önemi, Türk Psikoloji Bülteni, 
Mart-Haziran 2000. 

RAPORLAR 

Ahmet Bulut, Trafik Güvenliğinde Altyapı, Karayolları Genel Müdürlüğü Bakım Dairesi 
Başkanlığı, Ağustos Ankara. 

Aksaray Valiliği, Trafik Kazalarının Nedenleri ve Çözümleri, Ağustos 2000. 

Amasya Valiliği, Trafik Kazalarının Nedenleri ve Çözümleri, Ağustos 2000. 

Ankara Valiliği, Trafik Kazalarının Nedenleri ve Çözümleri, Eylül 2000. 

Ankara B.Şehir Belediyesi, Türkiye Geneli ve Ankara İçin Trafik Çözümleri, Eylül 2000. 

Ankara B.Şehir Belediyesi, Ankara Trafik ve Ulaşım İyileştirme Etüdü, Ağustos 1998. 

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası, Trafik Kazalarının Asgariye İndirilmesi İçin 
Çözüm önerileri, Eylül 2000. 

Artvin Valiliği, Trafik Kazalarının Nedenleri ve Çözümleri, Ağustos 2000. 

Bartın Valiliği, Trafik Kazalarının Nedenleri ve Çözümleri, Temmuz 2000. 

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Trafik Kazalarının 
Önlenmesinde Sigortanın Rolü, Ankara, Eylül 2000. 

Başbakanlık özürlüler İdaresi Başkanlığı. Çağdaş Toplum Yaşam ve 
Özürlüler. I. Özürlüler Şurası Kararlan. Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 1999. 

Beyaz Nokta Vakfı, Trafikte Söz Kampanyası, Temmuz 2000. 

Batman Valiliği, Trafik Sorunları, Tespitler ve öneriler, Temmuz - 2000. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 547) 



— 2 5 5 -

Bayburt Valiliği* Trafik-Kazalarının Nedenleri ve Çözümleri, Ağustos 2000. 

Bilecik Valiliği, Trafik Kazalarının Nedenleri ve Çözümleri, Temmuz 2000. 

Bilsit (London School of Public Relatıons), T.C. Karayollarında Taşıt Geçme Yasağı 
Levhasının Yolların Sol Tarafına da Konulması, Ankara, Nisan 2000. 

Bingöl Valiliği, Trafik Kazalarının Sebepleri ve Çözüm Önerileri, Temmuz 2000. 

Birgit Bukasa & Yeşim Yasak, Sürücü Seçiminin Önemi ve Türk 
Profesyonel Sürücülerinin Performans Değerlendirmesi, XI. Ulusal 
Psikoloji Kongresi'nde sunulmuş bildiri. 20-22 Eylül 2000. Ege Üniversitesi, 
îzmir, 2000. 

Birgit Bukasa, U. Wenninger & Y. Yasak, SürücüSeçimi. XI. Ulusal Psikoloji Kongresi'nde. 
düzenlenmiş çalışma grubu, notları. .18-19Eylül 2000/ Ege Üniversitesi, «İzmir, 2000." 

Bolu Valiliği, Trafik Sorunları ve öneriler, Temmuz 2000. 

Boray Uras, Saldırgan ve Ölümcül Nitelikli Motorlu Araç Kullanımını Önlemeğe Yönelik 
Görüş ve öneriler, Ağustos 2000. 

Çankırı Valiliği, Trafik Kazalarının Nedenleri ve Çözümleri, Temmuz 2000. 

Çorum Valiliği, Trafik Kazalarının Nedenleri ve Çözümleri, Temmuz 2000. 

Cumhurbaşkanlığı, Ülkemizde Meydana Gelen Trafik Kazaları ve Alınması Gerekli 
Önlemlere İlişkin İnceleme ve Araştırma Raporu, Ankara, Mart 1995. 
Deniz Ticaret Odası, Türkiye'deki Ulaştırma faaliyetlerinin İrdelenmesi ve Çözüm 
önerileri, İstanbul, Ağustos 2000. 

Denizcilik Müsteşarlığı, Denizlerde Yük ve Yolcu Taşımacılığı, Eylül 2000. 

Denizli Valiliği, Trafik Kazalarının Nedenleri ve Çözümleri, Ağustos 2000. 

Diyarbakır Şoförler ve Otomobilciler Odası, 2918 Sayılı Karayolları ve Trafik Kanununda 
Yapılması Düşünülen Değişikliklerle İlgili Görüş ve Önerilerimiz, Ağustos 2000. 

Diyarbakır Valiliği, Trafik Analiz Raporu, Temmuz - 2000. 

DPT, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Karayolu Trafik Güvenliği Alt Komisyon 
Raporu, Ankara, 2000. 

Dumlupmar Üniversitesi, Ulaşım ve Trafik Sorunu, Meslek Yüksek Okulu, Eylül 2000. 

Düzce Valiliği, Trafik Kazalarının Nedenleri ve Çözümleri, Temmuz 2000. 

Edirne Valiliği, Trafik Kazalarının Nedenleri ve Çözümleri, Ağustos 2000. 

Elazığ Valiliği, Trafik Kazalarının Nedenleri ve Çözümleri, Temmuz 2000. 

Erdemir Karakaş, Trafik Sorunlarına İlişkin Bazı Görüşler, Ağustos 2000. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 547) 



- 2 5 6 -

Erzincan Valiliği, Trafik Sorunlarının Nedenleri ve. Çözümleri, Temmuz 2000. 

Erzurum.B.Şehir Belediyesi, Erzurum'da Ulaşım ve Trafik Sorunu, Mayıs - 2000. 

Erzurum Valiliği, Trafik Analiz Raporu, Temmuz 2000. 

Eskişehir Valiliği, Trafik Kazalarının Nedenleri ve Çözümleri, Eylül 2000. 

Gazi Üniversitesi, Trafik Planlaması ve Uygulaması, Eylül 2000. 

Giresun Valiliği, Trafik Kazalarının Nedenleri ve Çözümleri, Temmuz 2000. 

Gümüşhane Valiliği, Trafik Kazalarının Nedenleri ve Çözümleri, Eylül 2000. 

Gürşan Atik, Trafik Canavarının Ölümü -ECE Trafik Eğitiminde, Eylül 2000. 

Hakkari Valiliği, Trafik Kazalarının Nedenleri ve Alınması Gereken önlemler, Temmuz 
2000. 

İğdır Valiliği, İğdır İlinin Trafik Sorunları ve Çözüm önerileri, Temmuz -2000. 

îçel Valiliği, Trafik Kazalarının Nedenleri ve Çözümleri, Temmuz 2000. 

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri, Türkiye'de Trafik Kazalarının Nedenleri ve Alınması 
Gereken Tedbirler, Sebati Buyuran, Fikret Çakır, Sayı: S.B.61/13, F.Ç.92/43 
İstanbul Ünv. Adli Tıp Enstitüsü, Trafik Kazalarını Önleme, Ağustos 2000. 

İstanbul Kamyoncular Esnaf Odası, Trafik Kazalarının Azaltılması ve Karayolları Trafik 
Kanununda Yapılması Gereken Değişikliklerle İlgili Görüş ve önerileri, Eylül 2000. 

İzmir Valiliği, Trafik Kazalarının Nedenleri ve Çözümleri, Ağustos 2000. 

Jandarma Genel Komuntanlığı, Türkiye'deki Trafik Kazalarının Sebepleri, Alınması 
Gereken Tedbirler ile İlgili Çözüm önerileri ve J.Gn.K.lığınca Alınan Tedbirler, Eylül 
2000. 

Kamil Koç Otobüsleri, Kamil Koç FirmasınınTrafik Kazaları ve Çözüm önerileri, Eylül 
2000. 

Karabük Valiliği, Trafik Kazalarının Nedenleri ve Geliştirilen Çözüm Yolları, Temmuz 
2000. 
Karayolları Genel Müdürlüğü, Karayolu İyileştirme Trafik Güvenliği Projesi, Temmuz 2000. 

Karayolları Genel Müdürlüğü, Trafik İşaretleme, Ağırlık Denetimi, Araç Teknik Denetimi 
Bilgileri, Temmuz 2000 

Karayolu Trafiği Mağdurları Avrupa Federasyonu, Karayolu Trafiği Mağdurları ve Onların 
Ailelerinin Hayat Seviyesi ve Kalitesini Düşüren Temel Nedenler Hakkındaki Araştırma, 
İyileştirme önerileri, Şubat 1995. 

Kars Valiliği, Trafik İle İlgili Mevcut Durum, Problemler ve Öneriler, Temmuz 2000. 

Kastamonu Valiliği, Trafik Kazalarının Nedenleri ve Çözümleri, Ağustos 2000. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 547) 



- 257 -

Kayseri Valiliği, Trafik Kazalarının Nedenleri ve Çözümleri, Ağustos 2000. 

Kırıkkale Valiliği, Trafik Kazalarının Nedenleri ve Çözümleri, Eylül 2000. 

Kırşehir Valiliği, Trafik Kazalarının Nedenleri ve Çözümleri, Eylül 2000* 

Kocaeli Valiliği, Trafik Kazalarının Nedenleri ve Çözümleri, Temmuz 2000. 

Koç Holding, Türkiye'de Trafik Güvenliği Sorunu ve Çözümler, İstanbul, 1992. 

Konya Valiliği, Trafik Kazalarının Nedenleri ve Çözümleri, Eylül 2000. 

Malatya Valiliği, Mardin İlinin Trafik Sorunları ve Çözüm Önerileri, Temmuz - 2000. 

Manisa Valiliği, Trafik Kazalarının Nedenleri ve Alınacak Tedbirler, Ağustos 2000. 

Mardin Valiliği, Mardin Trafik Etüdü, Temmuz 2000. 

Milli Eğitim Bakanlığı, Trafik Genel Eğitimi Raporu, Eylül 2000; 

Muş Valiliği, Muş İlinin Trafik Sorunları ve Çözüm önerileri, Temmuz -2000. 
Namık Kemal Uyanık, Ülkemizde Uygulanmakta Olan Motorlu Araç Tescil Sistemi ve 
Öneriler, Ekim 2000. 

Norm Elektronik Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş, Türkiye'de Elektronik Takograf Uygulaması ve 
Geliştirme önerileri, Eylül 2000. 

Ordu Valiliği, Trafik Kazalarının Nedenleri ve Çözümleri, Eylül 2000. 

OSD, Motorlu Araçlar Teknik Mevzuatı, 3. Baskı, Ağustos 1999. 

OSD, Yük Taşıma Araçlarında Aşırı Yükleme ve Trafik Güvenliği, Trafik Güvenliğinde 
Taşıt Araçları Teknik Mevzuatı ve önemi, Mayıs 1998. 

POAŞ, Türkiye'de NATO Boru Hattı Sistemi ve Sistemin Sivil Amaçlı Olarak Kullanımı, 
Eylül 2000. 

Rıdvan Ege, Karayolu Trafik Yasası'nda Uygulanamayan veya 
Uygulanması Gereken Öneriler, T.C. Türkiye Büyük Millet Meclisi (10/139, 
14,126,132,133) Esas Numaralı Trafik Güvenliği Araştırma Komisyonu'na 
Sunulan Rapor. Ankara, 2000. 

Sakarya Valiliği, Trafik Hizmetleri Görüş ve öneriler, Temmuz 2000. 

Sinop Valiliği, Trafik Kazalarının Nedenleri ve Çözümleri, Ağustos 2000. 

Siirt Valiliği, Trafik Kazaları ve Alınacak Tedbirler, Temmuz - 2000. 

Sivas Valiliği, Trafik Kazalarının Nedenleri ve Çözümleri, Eylül 2000. 

Şırnak Valiliği, Trafik İle İlgili Problemler ve öneriler, Temmuz - 2000. 

Svveroad, İlerleme Raporu Araç Güvenliği İyileştirmeler Konusunda öneriler, Ekim 1999. 
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Nebi Sümer, Kazaya Yatkın Sürücü Davranışlarında Kişilik Özelliklerinin 
Rolü, T.C. Türkiye Büyük Millet Meclisi (10/139,14,126,132,133) Esas 
Numaralı Trafik Güvenliği Araştırma Komisyonu'na Sunulan Rapor, Ankara 2000. 

Sweroad, Trafik Güvenliği Projesi, Ankara, Aralık, 1999. 

Tekirdağ Valiliği, Trafik Kazalarının Nedenleri ve Çözümleri, Temmuz 2000. 

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, Türkiye'de Trafik Sorunlarının Nedenleri ve 
Çözüm Önerileri, Eylül 2000. 

Uşak Valiliği, Trafik Kazalarının Nedenleri ve Çözümleri, Temmuz 2000. 

TBMM, Trafik Kazalarının Nedenlerini ve Alınması Gerekli Tedbirleri Tespit Etmek 
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Raporu, 19. Dönem, 5. Yasama Yılı 20.10.1995. 

TMMOB Makine Mühendisleri Odası, II. Ulusal Trafikte Güvenlik ve Çağdaş Uygulamalar 
Sempozyumu - Trafik Güvenliğinde Stratejik Kararlar ve Hedef Planlar, Nisan 1995. 

TMMOB Makine Mühendisleri Odası, II. Ulaşım ve Trafik Kongresi Sergisi Bildiriler Kitabı, 

29 Eylül - 2 Ekim 1999 Ankara Ostim Sergi Sarayı. 

Tokat Valiliği, Trafik Kazalarının Nedenleri ve Çözümleri, Eylül 2000. 

Trabzon Valiliği, Trafik Kazalarının Nedenleri ve Çözümleri, Eylül 2000. 
Türk Standartları Enstitüsü, Karayolunda Motorlu Taşıtlarla İlgili Standartlar, Ankara, 
1998. 

Tunceli Valiliği, Tunceli ilinin Trafik Sorunları ve Çözüm önerileri, Temmuz-2000. 

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda 
Yapılması Gereken Değişikliklere İlişkin öneriler, Ankara, Temmuz 2000. 

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Trafik Kazalarının Azaltılmasında Trafik 
Sigortası, Alınması Gerekli Görülen Önlemler, Eylül 2000. 

TÜSÎAD, Türkiye'de Trafik Güvenliği Sorunu, Yayın No:T/87.1.94.), İstanbul, 1987. 

Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye'de Ulaşım Sektörü, Eylül 2000. 

Van Valiliği, Trafik Kazalarının Nedenleri ve Çözümleri, Temmuz 2000. 

Ulrike Wenninger & Yeşim Yasak, Türk Sürücülerinin Performanslarının 
Değerlendirilmesi. XI. Ulusal Psikoloji Kongresi'nde sunulmuş bildiri. 20-22 
Eylül 2000. Ege Üniversitesi, İzmir, 2000. 

Yalova Valiliği, Trafik Kazalarının Nedenleri ve Çözümleri, Temmuz 2000. 

Yeşim Yasak, & Bengi öner, Türk insanı gözüyle trafik kurallarının anlamı: 
Bir ön çalışma. X. Ulusal Psikoloji Kongresi'nde sunulmuş bildiri. 14-22 
1998. Ankara Üniversitesi, Ankara, 1998. 

Yeşim Yasak,& Bengi öner, The values and the traffic rules sehema of 
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A 999,' Roma, italya. 

Yeşim Yasak, & Yiğit-Işık 1. (1998). Driver Behaviour Profile in Turkey: 
Relationship Between Driver Behaviour and Risk Taking. Driver 
Improvement- 6th International Workshop, pp 180-190. Bergish Gladbach-
Germany: Bast (20-22 Ekim 1997 tarihleri arasında Berlin'de düzenlenen 6. 
Uluslar arası Sürücü Davranışı Geliştirme ve Rehabilitasyon Çalışma Grubu 
Bildiri Kitabı) 

Yeşim Yasak, Çağdaş Yaşamda Temel Hak ve özgürlüğümüz Yaşamak 
mı? Yoksa Araç Kullanmak mı? Trafik Güvenliğinde İnsan Faktörü. T.C. 
Türkiye Bttvük Millet Meclisi (10/139.14.126.132.133) Esas Numaralı Trafik 

Güvenliği Araştırma Komisvonu'na Sunulan Rapor. Ankara. 2000. 

Yozgat Valiliği, Trafik Kazalarının Nedenleri ve Çözümleri, Eylül 2000. 

Zonguldak Kent Konseyi, Ulaşım ve Trafik Komisyonu, Eylül 2000. 
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DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 

1. - Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye 
bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde bir
leşimin başında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, sunuşlar ve işaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin hergün yapılması önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 15.6.1999 tarihli 15 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
16.1.2001 Salı 
Saat: 14.00 
17.1.2001 Çarşamba 
Saat: 14.00 

* Adalet Komisyonu 
17.1.2001 Çarşamba 
Saat: 10.00 
18.1.2001 Perşembe 
Saat: 10.00 

* Dışişleri Komisyonu 
18.1.2001 Perşembe 
Saat: 10.00 

* Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu 
18.1.2001 Perşembe 
Saat: 10.00 

* Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler, Komisyonu 
18.1,2001 Perşembe 
Saat: 10.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
44 ÜNCÜ BİRLEŞİM 16 . 1. 2001 SALI Saat: 15.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. - Balıkesir Milletvikili İlyas Yılmazyıldız'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik 
Yapılması, Balıkesir Üniversitesi Bünyesinde Tıp, Eczacılık, Dişçilik, Güzel Sanatlar, Savaştepe 
Eğitim, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültelerinin Kurulması Hakkında KanunTeklifınin (2/313), 
İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme alınmasına ilişkin önergesi 

2. —• Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 
Küçük Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borç Faizlerinin Bir 
Bölümünün Affı, İcra Takip İşlemlerinin Durdurulması ve Yeni Bir Ödeme Planına Bağlanmasına 
Dair Kanun Teklifinin (2/468), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme alınmasına 
ilişkin önergesi 

3. - Çankırı Milletvekili İrfan Keleş'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 
(2/446), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme alınmasına ilişkin önergesi 

2 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 - SEÇİM 

4-OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5-MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

5$< 



6. - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. - Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, SSK'nın bugünkü durumunun 
araştırılarak yeniden yapılandırılması için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 
98 inci, îçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/11) (*') 

2. - Konya Milletvekili Veysel Candan ve 23 arkadaşının, Emekli Sandığı'mn sorunlarının 
araştırılarak yeniden yapılandırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/12) 

3. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımızın 
daha etkin kullanımını sağlamak ve komşu ülkelerle olan su sorununa çözüm bulmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, îçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
il işkin önergesi (10/13) 

4. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, işsizlik ve yoksulluk sorununun 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

5. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, köylerin sorunlarının araştırılarak köy 
kalkınması ile ilgili alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına İlişkin önergesi (10/16) 

6. - Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu ve 36 arkadaşının, telefonların yasa dışı olarak 
dinlendiği iddialarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/17) 

7. - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak ve 23 arkadaşının, bazı basın kuruluşlarının kamu 
imkânlanndan baskı kurmak suretiyle yararlandıklan iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

8. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 43 arkadaşının, THK yönetimi hakkındaki iddialan 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

9. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 21 arkadaşının, erozyonun nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

10. - Sivas Milletvekili Musa Demirci ve 35 arkadaşının, hayvancılık sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

11. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik ve 19 arkadaşının, tanm sektörünün sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

12. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, yerel basının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

13. - İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve 24 arkadaşının, Ege kıyılanndaki balık çiftliklerinin 
neden olduğu zararların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/25) 

14. - Konya Milletvekili Remzi Çetin ve 23 arkadaşının, ilköğretim okullarının içinde bulunduğu 
sorunlann araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

15. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik ve 23 arkadaşının, Uluslararası Çok Taraflı Yatınm 
Anlaşması (MAI)'nın ülkemiz açısından doğabilecek etkilerini araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

16. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 23 arkadaşının, ülkemizde yaşanan ekonomik 
krizin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

17. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, üniversite kurulacak illerin tespiti 
ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) 

(*) Hükümet bulunamadığından görüşmeleri bir defaya mahsus ertelenmiştir. 
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6. - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

18. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, Erzincan İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/32) 

19. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 arkadaşının, üniversite kurulacak illerde 
aranacak kriterler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 

20. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 27 arkadaşının, bankacılık sektörünün sorunlarının ve 
devlete devredilen bankaların batış nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

21. - İzmir Milletvekili B. Suat Çağlayan ve 26 arkadaşının, Dünya Bankası tarafından 
desteklenen Birinci Sağlık Projesi ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

22. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 21 arkadaşının, teröre destek veren ülkeler ve bu 
ülkelerdeki kuruluşlar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

23. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 21 arkadaşının, göç olayının nedenlerinin ve 
göçten kaynaklanan sorunlann araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/36) 

24. - Amasya Milletvekili Akif Gülle ve 21 arkadaşının, Amasya İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunları İle özellikle Amasya'nın kamu yatırımları, özel sektörü teşvik edici tedbirler 
ve kamu hizmetleri yönünden ihmal edilmesinin ortaya çıkardığı sorunlann araştırılarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

25. - Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener ve 20 arkadaşının, Sivas ilinin sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

26. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 21 arkadaşının, gençliğin sorunları ve uygulanan 
politikalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

27. - Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 20 arkadaşının, Doğu Anadolu'nun bölgesel 
kalkınması ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

28. - İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 50 arkadaşının, Türkiye'nin bilgi ve bilgi teknolojisi 
kaynaklarının etkin kullanımı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

29. - Adana Milletvekili Yakup Budak ve 21 arkadaşının, Adana İlinin sınai, tarımsal, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/41) 

30. - Çankırı Milletvekili Hüseyin Karagöz ve 21 arkadaşının, Çankırı İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/42) 

31. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız ve 24 arkadaşının, zeytin ve zeytinyağı 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/43) 

32. - Konya Milletvekili Remzi Çetin ve 31 arkadaşının, MGK için hazırlandığı iddia edilen bir. 
rapor konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

33. - Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener ve 34 arkadaşının, bazı gizli bilgi ve belgelerin bazı aracı 
kuruluşlara sızdırılarak borsada haksız kazanç sağlandığı iddialarının araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 
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34. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 20 arkadaşının, Elazığ İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

35. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 19 arkadaşının, ulusal kemik iliği bankası 
kurulması amacıyla Dr. Oktar Babuna tarafından başlatılan kampanya hakkındaki iddiaları araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

36. - Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 21 arkadaşının, tekstil ve konfeksiyon 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/48) 

37. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın ve 23 arkadaşının, İstanbul TEM otoyolunun Çamlıca 
ve Mahmutbey gişelerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

38. - Çanakkale Milletvekili Sadık Kırbaş ve 23 arkadaşının, kamu harcamaları üzerindeki 
parlamenter denetimin etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/51) 

39. - Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 20 arkadaşının, sermaye piyasasının ve borsalarla 
ilgili olarak ortaya atılan iddiaların ve sorunlann araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

40. - Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, özelleştirmelerle ilgili olarak ortaya 
atılan iddiaların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

41. - Tokat Milletvekili M.Ergün Dağcıoğlu ve 19 arkadaşının, Tokat İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/54) 

42. - Adana Milletvekili Yakup Budak ve 21 arkadaşının, Türk aile yapısının korunması ve 
güçlendirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

43. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 25 arkadaşının, kültür politikalarının incelenmesi 
ve millî bir kültür politikası oluşturulması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/56) 

44. - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve 41 arkadaşının, Türk çaycılığının ve çay 
üreticilerinin sorunlarının ve çözüm yollannın tespiti amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

45. - Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar ve 29 arkadaşının, GAP'ın bir an önce bitirilmesi için 
gerekli önceliklerin tespiti, projenin yavaş ilerlemesinin altında yatan sebeplerin belirlenmesi ile kalıcı 
çözümlerin üretilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

46. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, 903 sayılı Kanuna göre kurulan 
resmî vakıflarla ilgili yolsuzluk ve şikâyet iddiaları ile bu vakıflann gelirlerinin nerelerde kullanıldığının 
tespiti ve faaliyetleri ile ilgili alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

47. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 27 arkadaşının, meslek liselerinin eğitimdeki yeri, 
günümüzdeki durumu ve öğrencilerinin karşılaştıkları sorunlann değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/61) 

48. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 21 arkadaşının, Kırıkkale İlinin, uygulanan 
politikalar sonucu karşılaştığı sınai, tarımsal ve ekonomik alanlardaki sorunlarının tespiti ve çözüm 
yollannın belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 
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49. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol ve 19 arkadaşının, Şanlıurfa İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

50. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 22 arkadaşının, Türkçenin korunması, 
kullanılması ve bu alandaki eksikliklerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

51. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 26 arkadaşının, sınır ticaretinin ekonomik boyutları 
ile yerli üretime etkisinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/65) 

52. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 20 arkadaşının, ülkemizde meydana gelen deprem 
felaketi konusunda alınması gereken kalıcı önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

53. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, yangınlann zararlarını en aza indirmek 
için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

54. - İzmir Milletvekili B. Suat Çağlayan ve 26 arkadaşının, pratisyen hekimlerin sorunlarının 
araştırılarak ülke sağlığı açısından alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/75) 

55. - Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey ve 28 arkadaşının, Dicle Nehrine petrol atığı 
bırakıldığı iddialarının araştırılarak alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/76) 

56. - Erzincan Milletvekili Mihrali Aksu ve 55 arkadaşının, üniversite kurulacak illerde aranacak 
kıstasların belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

57. - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve 26 arkadaşının, cezaevlerinde meydana gelen 
olaylann ve sorumlularının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/78) 

58. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız ve 32 arkadaşının, Anadolu basınının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

59. - Balıkesir Milletvekili tlyas Yılmazyıldız ve 32 arkadaşının, Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün modernize edilerek daha etkin ve verimli hizmet verebilmesi için alınması gereken 
önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

60. - Trabzon Milletvekili Nail Çelebi ve 23 arkadaşının, Trabzon İlinin ekonomik, sosyal ve 
kültürel sorunlarının araştırılarak kamu hizmetlerinden daha fazla yararlandınlması için alınması 
gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

61. - Batman Milletvekili Burhan İsen ve 27 arkadaşının, POAŞ'ın özelleştirilme ihalesiyle ilgili 
olarak ortaya atılan iddiaların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 İnci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/82) 

62. - Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 28 arkadaşının, tanm sektörünün ve çiftçilerin içinde 
bulunduğu sorunlann araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/83) 

63. - Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 27 arkadaşının, Türkmenistan doğalgazının Türkiye 
içi dağıtımıyla ilgili Mavi Akıntı Projesi hakkında ileri sürülen iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/84) 
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64. - Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 23 arkadaşının, Ankara'nın ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak örnek bir başkent olmasını sağlamak için alınması gereken 
önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

65. - Adıyaman Milletvekili Mehmet özyol ve 20 arkadaşının, Adıyaman İlinin sosyal, kültürel 
ve ekonomik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/87) 

66. - Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 24 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğuda bazı 
illerde uygulanan olağanüstü halin kaldırılarak ekonomik kalkınmayı sağlayacak kalıcı önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

67. - Fazilet Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bülent Arınç'ın, 
Ahmet Taner Kışlalı cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

68. - Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın ve 29 arkadaşının, Siirt İlinin ekonomik ve sosyal 
yönden kalkınmasını engelleyen nedenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

69. - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz ve 22 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinin ekonomik kalkınmasını sağlayacak önlemlerin araştınlması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/93) 

70. - Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu ve 25 arkadaşının, Bayburt İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlannın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/94) 

71. - Edirne Milletvekili Şadan Şimşek ve 21 arkadaşının, Edirne İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/95) 

72. - Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 27 arkadaşının, sokak çocuklarının sorunlarının 
saptanarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

73. - İzmir Milletvekili B. Suat Çağlayan ve 21 arkadaşının, tütün mamullerinin insan sağlığı 
üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik kamusal tedbirlerin araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/97) 

74. - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz ve 22 arkadaşının, öğretmenliğin yeniden 
saygınlık kazanması ve özlük haklannm iyileştirilmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/98) 

75. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu ve 27 arkadaşının, Bursa'nın Büyükorhan, 
Harmancık, Orhaneli ve Keleş İlçelerinin ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlannın araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

76. - Ankara Milletvekili Mehmet Arslan ve 29 arkadaşının, İç Anadolu Bölgesinin modern bir 
yapıya kavuşturulması ve ekonomik kalkınmasının sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

77. - İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 22 arkadaşının, enerji sorununa çözüm bulunması için 
alınması gereken önlemlerin araştırılarak yeni bir enerji politikası belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/101) 
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78. - Van Milletvekili Hüseyin Çelik ve 27 arkadaşının, Van İlinin ekonomik, sosyal, kültürel ve 
kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

79. - Kayseri Milletvekili Hasan Basri Üstünbaş ve 35 arkadaşının, Kayseri İlinin ekonomik, 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/103) 

80. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 31 arkadaşının, vakıf müesseseleri konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/104) 

81. - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz ve 23 arkadaşının, antepfıstığı üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

82. - Hatay Milletvekili Metin Kalkan ve 20 arkadaşının, muhtarlann 2000'li yıllardaki 
işlevlerinin incelenerek, sorunlarına çözüm bulunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

83. - Hatay Milletvekili Metin Kalkan ve 21 arkadaşının, demiryolu ulaşımındaki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

84. - Hatay Milletvekili Metin Kalkan ve 19 arkadaşının, Hatay İlinin sorunlarının araştırılarak 
çözüm yollannın belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/108) 

85. - Fazilet Partisi adına Fazilet Partisi Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdüllatif 
Şener'in, Çeçenistan sorununa yönelik izlenen dış politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

86. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 21 arkadaşının, Mafya-Siyaset-Para ilişkileri 
konusundaki iddiaların araştınlması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

87. - Malatya Milletvekili Namık Hakan Durhan ve 38 arkadaşının, Malatya-Kayseri yolu 
üzerinde bulunan tütün deposunda meydana gelen yangın konusunda Anayasanın 98 incî, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11l) 

88. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel ve 48 arkadaşının, 1992 yılında hizmete giren Galata 
Köprüsünün açılamamasından kaynaklanan sorunlann araştınlması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

89. - İstanbul Milletvekili Ali Coşkun ve 19 arkadaşının, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının 
güvenliği ve deniz kirliliğinin yarattığı çevre sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

90. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve 20 arkadaşının, ücretlilerin durumunun araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

91. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy ve 20 arkadaşının, jeotermal enerji kaynaklarının 
değerlendirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

92. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 26 arkadaşının, KOBİ'lerin sorunlarının araştırılarak 
çözüm yollannın belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) 

93. - Fazilet Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman, Manisa Mil
letvekili Bülent Annç ve 29 arkadaşının, terör olayları ve Hizbullah terör örgütü konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/117) 

94. - Adana Milletvekili Yakup Budak ve 20 arkadaşının, asgari ücretle çalışanların durumlarının 
araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/118) 
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6. - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

95. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 25 arkadaşının, kesintisiz zorunlu eğitimin 
etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

96. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 31 arkadaşının, SİT alanı uygulaması konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/120) 

97. - Niğde Milletvekili Doğan Baran ve 24 arkadaşının, patates üretimi konusundaki sorunlann 
araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121) 

98. - Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu ve 21 arkadaşının, Giresun'un ekonomik bakımdan 
geri kalmışlığının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/122) 

99. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın ve 29 arkadaşının, Yazıcılar Holding'in hisselerinin 
halka arzı ile ilgili ortaya atılan iddiaların araştmlması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

100. - Bitlis Milletvekili İbrahim Halil Oral ve 67 arkadaşının, Bitlis-Ahlat İlçesinin tarihi, kültürel 
ve turistik değerlerinin araştırılarak ekonomik ve sosyal yönden kalkınması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

101. - Afyon Milletvekili Müjdat Kayayerli ve 47 arkadaşının, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile 
ilişkilerinin incelenerek, AB üyesi ve aday ülkelerdeki Türklerin sosyal, ekonomik, kültürel ve eğitsel 
sorunlarının araştırılması ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/125) 

102. - İstanbul Milletvekili Cahit Savaş Yazıcı ve 20 arkadaşının, İstanbul'un ulaşım sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

103. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 25 arkadaşının, kamu çalışanlan ve özellikle teknik 
personel arasındaki ücret eşitsizliği konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

104. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız ve 28 arkadaşının, esnaf ve sanatkârlar ile KOBİ* 
lerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129) 

105. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu ve 21 arkadaşının, Diyarbakır İlinin nüfus 
artışı ve göç sonucu oluşan sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/130) 

106. - Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen ve 21 arkadaşının, Balıkesir İlinin tarımsal, 
ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlannın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

107. - Aksaray Milletvekili Murat Akın ve 19 arkadaşının, özel bir firmanın Aksaray İlinde 
kurmayı planladığı şeker fabrikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/134) 

108. - Mardin Milletvekili Metin Musaoğlu ve 19 arkadaşının, Mardin İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/135) 

109. - Konya Milletvekili Veysel Candan ve 21 arkadaşının, belediyelerin kaynak sorunları ve 
denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

110. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp ve 21 arkadaşının, emeklilerin sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 
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6. - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

111.- Fazilet Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, 
zorunlu tasarruf kesintileri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

112. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik ve 46 arkadaşının, Ankara İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/138). 

113. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp ve 23 arkadaşının, memurların ekonomik durumlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

114. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp ve 21 arkadaşının, çiftçilerin ekonomik sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

115. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 32 arkadaşının, Karadeniz'deki kirliliğin tüm 
boyutlanyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

116. -Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 36 arkadaşının, kamudaki taşıt alımı ve 
kullanımına yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/143) 

117. -Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 37 arkadaşının, kamudaki bina, konut ve 
tesis harcamalarına yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/144) 

118. - Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 36 arkadaşının, kamu harcamaları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 

119. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel ve 24 arkadaşının, İstanbul'daki kaçak yapılaşma ve 
derelerin ıslahı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

120. -Çanakkale Milletvekili SadıkKırbaş ve23 arkadaşının, ekonomidekikayıtdışılığıntüm 
boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

121. - Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, 
Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve İçel Milletvekili Turhan Güven'in, ilköğretimde yaşanan 
sorunlann araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/148) 

122. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 25 arkadaşının, enerji sıkıntısının nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) 

123. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 22 arkadaşının, Amerika'da kızılderililere ve 
zencilere karşı uygulanan soykırım iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150) 

124. - Malatya Milletvekili Miraç Akdoğan ve 22 arkadaşının, Malatya İlindeki kayısı üretiminin 
ve üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/151) 

125. - İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 20 arkadaşının, İzmir İlinin kentsel somnlarına çözüm 
bulunabilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve Seferihisar Yat Limanının sit alanı içine 
alınması ile viyadük inşaatlarının durdurulmasının nedenlerinin araştmlması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/152) 

126. - Sivas Milletvekili Musa Demirci ve 20 arkadaşının, yurtdışında eğitim görenlerin 
diplomalarının denkliği konusunda çıkan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/153) 
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6. - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPİLMASİNA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

127. - DYP Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Aydın Milletvekili Ali Rıza 
Gönül ve İçel Milletvekili Turhan Güven ile 19 arkadaşının, bankacılık sektöründe yaşanan sorunların 
ve Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankalar hakkında ileri sürülen iddiaların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca birMeclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) 

128. - Çankırı Milletvekili Hüseyin Karagöz ve 22 arkadaşının, ülkemizdeki tuz kaynaklarının 
araştırılarak tuz üretim kapasitesinin artırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/155) 

129. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay ve 20 arkadaşının, Batman İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/156) 

130. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay ve 20 arkadaşının, Mardin İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/157) 

131. - İstanbul Milletvekili Cahit Savaş Yazıcı ve 20 arkadaşının, Boğazlardaki deniz trafiğinin 
yarattığı tehlikelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/158) 

132. - Fazilet Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekilleri Kahramanmaraş Milletvekili Avni 
Doğan, Manisa Milletvekili Bülent Annç ve Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu'nun, sözde Ermeni 
soykınmı iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159) 

133. - Samsun Milletvekili Kemal Kabataş ve 20 arkadaşının, kamuda çalışan memur ve işçilerle 
emeklilerin özlük haklan konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/160) 

134. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 20 arkadaşının, iklim değişikliklerinin 
sebepleri ve sonuçları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) 

135. - Konya Milletvekili Veysel Candan ve 21 arkadaşının, yolsuzluk ve usulsüzlük olaylarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/162) 

136. - Fazilet Partisi Grubu Adına, Grup Başkanvekilleri Kahramanmaraş Milletvekili Avni 
Doğan ve Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu'nun, sekiz yıllık zorunlu kesintisiz temel eğitim 
uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

137. - Ağrı Milletvekili Nidai Seven ve 31 arkadaşının, Ağrı ilinin ekonomik, sosyal, kültürel ve 
kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 

138. - F.P. Grubu adına Grup Başkanvekilleri Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan, Çorum 
Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve Manisa Milletvekili Bülent Arınç'ın, özürlülerin sorunları konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/16) 
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7. - SÖZLÜ SORULAR 

1 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, özel fınans kurumlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/508) (28) 

2 . - Eskişehir Milletvekili Mehmet Mail Büyükerman'm, bir sendika başkanının Cumhurbaş
kanı hakkında yaptığı konuşmaya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/512) (1) 

3 . - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa-Birecik Devlet Hastanesinin uzman 
doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) (1) 

4 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul Boğazındaki köprülere ilişkin Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/515) (1) 

5 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan İlindeki camilere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/524) (l) 

6 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan İlindeki kooperatiflere ve toplu konut 
kredisi taleplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1) 

7 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan İlindeki hastanelerin önanmı için 
ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) (1) 

8 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan İlinde yürütülen projelere ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/527) (1) 

9 . - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, şeker sanayiinde çalışan geçici işçilere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/531) (1) 

10 . - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Şanlıurfa İlindeki demiryolu projesine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) (1) 

11 . - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Ankara İlindeki imam ve müezzin sayısına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/535) (1) 

12 . - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Devlet Memurluğu Sınavı yapılmadan önce açılan 
sınavları kazananların durumuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/537) (1) 

13 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, tarım sektörünün sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/544) (1) 

14 . - İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin tıbbî cihaz 
ve sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) (1) 

15 . - Konya Milletvekili Özkan öksüz'ün, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 
tarafından bir camiye düzenlenen operasyona ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) (1) 

16 . - İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, hava meydanlarındaki ticarî işletmelere ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/554) 

17 . - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Birecik İlçesine Bağ-Kur irtibat bürosu açılıp 
açılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi(6/555) 

18 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, kurumlararası nakilleri izne bağlayan genelgeye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/557) 

19 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Yargıtay üyeleri ile Başsavcı hakkında tazminat 
davası açılıp açılamayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/558) 

20 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Hizbullah örgütünün sorgu kasetlerindeki 
konuşmaların basında yer almasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/560) 

21 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Kovancılar'a askerlik şubesi açılmasına 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/564) 

22 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakoçan-Sarıcan baraj projesine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/565) 

23 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan Küçük Sanayi Sitesi 
inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

24 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Kovancılar Küçük Sanayi Sitesi 
inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

25 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Kovancılar İlçesi Devlet Hastanesine 
uzman doktor atanıp atanmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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7. - SOZLU SORULAR 

26 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Kültür Merkezi inşaatına ilişkin Kültür 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/574) 

27 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Keban imam Hatip Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/575) 

28 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Sivrice öğrenci pansiyonuna ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

29 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Kovancılar İlçesindeki öğrenci 
pansiyonuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

30 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan ilçesi vakıf öğrenci yurduna 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

31 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Palu-Gökdere Beldesinin ulaşımına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/580) 

32 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan - Karacan Köyüne telefon 
bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/582) 

33 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan ilçesine bağlı bazı köy 
yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/583) 

34 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan İlçesi Yeşilbelen Köyünün 
yol ve içme suyu sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/584) 

35 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan İlçesi Sarıbaşak Köyü 
İlköğretim Okuluna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/585) 

36 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan İlçesi Kocadayı ve Keklik 
köylerinin ilköğretim okullarının ne zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/586) 

37 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan İlçesi Kuşbayırı Köyünün 
içme suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 

38 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İline bağlı bazı köylerin yol sorununa 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) 

39 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İline bağlı bazı köylerin yollarına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/589) 

40 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İli köylerinin içme suyu sorununa ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/590) 

41 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İli Karakocan ilçesine bağlı Bulgurcuk, 
Güllüce ve Demirdelen köylerinin yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

42 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan ilçesine bağlı bazı köylerin 
yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) 

43 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Kovancılar - Okçular yoluna ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) 

44 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Kovancılar - Karasungur ve Mirahmet 
köylerinin yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/594) 

45 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karaçor grup yoluna ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/595) 

46 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ'da yapımı devam eden kapalı yüzme 
havuzunun ödenek ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/596) 

47 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan - Bulgurcuk Köyünün içme 
suyu projesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

48 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan - Çelebi Köyünün içme suyu 
ve yol sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 

49 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan - Çıtak Köyü Okulunun ne 
zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/599) 

50 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan - Çıtak Köyü yoluna ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

51 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan - Demirtaş Köyü yoluna 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) 

52 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan - Demirtaş Köyünün imam 
ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/602) 
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7. - SOZLU SORULAR 
53 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki belediyelere yapılan yardımlara 

ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 
54 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Bağ-Kur emeklilerinden kesilen prime ilişkin 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 
55 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Sarıcan Beldesinin sağlık personeli 

ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/606) 
56 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan- Başyurt Köyünün yoluna 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 
57 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, MTA'nın Elazığ İlinde yaptığı çalışmalara 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/608) 
58 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Bingöl karayoluna ilişkin Bayındırlık ve 

İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 
59 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan-Sancan Beldesinin ve 

köylerinin öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/610) 
60 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Güney Çevre Yolu'na ilişkin Bayındırlık 

ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) 
61 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine bağlı bazı köylerin 

spor sahası ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 
62 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine bağlı bazı köylerin 

kapalı bulunan okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/613) 
63 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine bağlı bazı köylerin 

telefon sorununa ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/614) 
64 . . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesi Karapınar Köyünün 

okul ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 
65 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesi Gündeğdi Köyünün 

sulama göleti ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 
66 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine bağlı bazı köylerin 

kanalizasyon sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 
67 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine bağlı bazı köylerin 

içme sularına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 
68 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesi Devlet Hastanesinin 

uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/619) 
69 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesi Altınoluk İlköğretim 

Okulu ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 
70 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesi Başyurt Köyünde 

bulunan hazine arazilerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/621) 
71 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine bağlı bazı köylerin 

sulama kanaleti ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 
72 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesi Kalkankaya Köyüne 

sulama göleti yapılıp yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/623) 
73 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine bağlı bazı köylerin 

imam ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/624) 
74 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Arıcak-Kaş Köyü sulama projesine 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/625) 
75 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Keban İlçesine bağlı bazı köylerin içme 

sularına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) 
76 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Keban İlçesine bağlı bazı köylerin 

kanalizasyon sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 
77 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Keban İlçesine bağlı bazı köylerin grup 

yoluna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/628) 
78 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Keban İlçesine bağlı bazı köylerin 

sulama kanalı ve içme suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/629) 
79 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlinde temel eğitim okulu yapılıp 

yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/630) 
80 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlinde hayvancılık ve tarım alanında 

uygulanan projelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/631) 
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81 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, DSt Bölge Müdürlüğünün Elazığ ve 

ilçelerindeki yatırım projelerine İlişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/632) 

82 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünün Elazığ 
İlindeki yatırım projelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

83 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karayolları Bölge Müdürlüğünün Elazığ 
İlindeki çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/634) 

84 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlinde uyguladığı projelere ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/635) 

85 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlinde uyguladığı projelere ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/636) 

86' . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlindeki tarihi eserlere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 

87 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Harput'taki eski eserlerin onarımı ile ilgili 
projelere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) 

88 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün Elazığ 
İlinde uyguladığı projelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/639) 

89 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, İller Bankasının Elazığ'da yapacağı işlere ve 
ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

90 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Keban Baraj Gölü çevresinin ağaçlandırılmasına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/642) 

91 . -Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havaalanına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) 

92 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, TCDD Genel Müdürlüğünün Elazığ İlinde 
uyguladığı projelere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

93 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ ve ilçelerinde uyguladığı projelere ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/645) 

94 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Tekel Genel Müdürlüğünün Elazığ ve 
ilçelerinde uyguladığı projelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) 

95 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ ve ilçelerinde uyguladığı projelere ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/647) 

96 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan-Palu-Arıcak ilçelerinde 
boşalan köylere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 

97 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ ve ilçelerinde uyguladığı projelere ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

98 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Orman Bölge Müdürlüğünün Elazığ ve 
ilçelerindeki çalışmalarına ve ödenek miktarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 

99 . - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, İç Anadolu Bölgesinin ulaşımına ve Ankara-Gölbaşı-
Şereflikoçhisar-Aksaray-Ulukışla arasında bir demiryolu bağlantısı kurulup kurulmayacağına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/652) 

100 . - Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın, elektrik iletişim hatlarındaki enerji kayıplarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/653) 

101 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Bafra Hıdırellez Köyünde yaşanan heyelan 
tehlikesine ve köylere yapılan afet yardımlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/655) 

102 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Rusya'dan helikopter alınacağı yolunda basında 
çıkan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/658) 

103 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, "Basında Bugün" adlı bültenin içeriğine ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/659) 

104 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi için verilen ilan ve 
reklamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/661) 

105 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, DMS sonucuna göre yapılacak atamalara ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/662) 

106 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, POAŞ ihalesiyle ilgili iddialara ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 
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107 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa-Gemlik-Kurşunlu Beldesinin sahil yoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/665) 

108 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, THK tarafından Samsun İlinde toplanan kurban 
derilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/667) 

109 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, Ladik Derinöz Barajı projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/669) 

110 . - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Şırnak, Cizre ve Silopi sanayi siteleri 
projelerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) 

111 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, TÜPRAŞ'm özel bankalardaki hesaplarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/672) 

112 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, MİT ajanı olduğu iddia edilen bir basın 
mensubuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/673) 

113 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, memurlara yapılan çocuk yardımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/674) 

114 . - Nevşehir Milletvekili Mükremin Taşkın'm, Galatasaray-Leeds maçı öncesi meydana gelen 
olaylara ve sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/675) 

1 1 5 . - İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, Göztepe-Erzurumspor maçında güvenlik görevlilerinin 
sergilediği tutuma ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/676) 

116 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, Batman-Sason karayoluna ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 

117 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, Batman Adliye Binası inşaatına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

118 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, meslek liselerinden liselere geçişin 
engellendiği iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

119 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, Batman ilinde yapımı devam eden bazı 
hastanelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/680) 

120 . - Nevşehir Milletvekili Mükremin Taşkın'ın, DSİ tarafından Nevşehir'de yürütülen yatırım 
projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/681) 

121 . - Nevşehir Milletvekili Mükremin Taşkın'm, Nevşehir'deki Tekel İçki Fabrikasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) 

122 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Halkalı SSK Hastanesi inşaatına ve Küçükçekmece 
SSK Dispanserine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) 

123 . - Van Milletvekili Hüseyin Çelik'in, Türkiye-İran geçiş yollarındaki bazı uygulamalara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/684) 

124 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, daha önceki hükümetler döneminde yapılan cep 
telefonu ihalelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

125 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, Samsun-Çarşamba jandarma birliklerince ve 
polis tarafından bir kişiye işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/686) 

126 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, Bafra Kaymakamlığınca hazırlanan bir kitaba 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/687) 

127 . - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Avrupa Birliği çevre mevzuatına uyum 
konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

128 . - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Şanlıurfa'da serbest bölge kurulması için 
yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/690) 

129 . - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Şanlıurfa ve Gaziantep illeri arasındaki 
otoyol çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

130 . - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Şanlıurfa İlindeki mayınlı tanm arazilerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/692) 

131 . - Van Milletvekili Fetullah Gültepe'nin, Türk Telekom'a alınan geçici işçilere ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) 

132 . - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, tarımsal girdi fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/695) 
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133 . - İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, İzmir çevre yolu ve Aydın otoyolu kamulaştırma 
bedellerinin ödenmediği iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/696) 

134 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan-Kemah-Muratboynu Köyünün bazı 
sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/697) 

135 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan-Kemah-Eriç Köyü içme suyu 
şebekesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/698) 

136 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan'ın bazı köylerinin yol ve içme suyu 
sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

137 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan-Kemah-Dedeoğlu Köyü sulama 
göletine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/700) 

138 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Hicaz Demiryolu Projesi ve Hac taşımacılığına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/701) 

139 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, emekli subayların özel sektörde görev almalarına 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

140'. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal 
tesislerde başörtüsü yasağı uygulandığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/703) 

141 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, başörtüsü sorununa ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/704) 

142 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, nüfus dairelerinde bir kuruluşun perakende satış fişi ile 
tahsilat yaptığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

143 . - Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'ın, Van İlinde sınır ticaretinin kısıtlanmasının 
nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) 

144 . - Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'ın, Van Bölgesi sağlık hizmetlerini geliştirme ve 
destekleme projesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

145 . - istanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul-Kınalıada'da bulunan aktarıcı antenlere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/713) 

146 . — İstanbul Milletvekili Yücel Erdener'in, deneme üretimi yapılan tohumluklara ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) 

147 . - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Birecik İlçesinin öğretmenevi ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/715) 

148 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan-Tercan-Gevenli, Balıklı, Kemah-
Kemerkaya köylerinin içme suyu ve sulama kanalı sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/716) 

149 . - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, 27-28 Mayıs 2000 tarihlerinde yapılan açık lise 
sınavlarında Ankara Ayrancı Lisesinde bazı öğrencilerin sınava alınmadığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/717) 

150 . - Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek'in, 27-28 Mayıs 2000 tarihinde yapılan açık lise 
sınavlarında Ankara Ayrancı Lisesinde bazı öğrencilerin sınava alınmadığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) 

151 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yurtdışındaki işçilerimizin hukukî sorunlarına ve 
1993 yılında Hollanda'da polis tarafından öldürüldüğü iddia edilen bir Türk vatandaşına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) 

152 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İstanbul'un fethi kutlamalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/722) 

153 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, nüfus müdürlüklerince alman faks ücretlerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) 

154 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna 
yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/724) 

155 . - İstanbul Milletvekili Ali Coşkun'un, Hazine garantisi veya izni verilen kamu kuruluşlarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) 

156 . - İstanbul Milletvekili Ali Coşkun'un, teşvik kredisi alanların karşılaştıkları sorunlara ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/726) 

157 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Sigorta Teftiş Kurulu Samsun Grup 
Başkanlığının başka bir ile taşınması yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/727) 

158 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep-Merkez-Yamaçoba gölet ve sulama 
projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/728) 
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159 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep-Nurdağı İlçesindeki Ballıkaya Barajı 
projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/729) 

160 . - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, havaalanlarındaki VIP uygulamasına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

161 . - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Mardin-Şırnak sınırında yer alan Ilısu Barajı projesine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/731) 

162 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Samsun İdare Mahkemesi üyelerinin tayin 
edilme nedenlerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

163 . - Konya Milletvekili Özkan öksüz'ün, UZEV'in yasalara uymayarak halkı mağdur ettiği 
iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 

164 . - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Devlet ve özel üniversitelere yapılacak Devlet 
yardımları belirlenirken uyulacak kriterlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) 

165 .— İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Yargı Mevzuatı Bültenine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/736) 

166 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bolu tünel inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/737) 

167 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türk Ticaret Bankası Genel Müdürü hakkında açılmış 
ceza davası olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/739) 

168 . - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Mardin-Midyat İlçesindeki tarihî ve kültürel önemi 
olan alanlara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) 

169 . - Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, İstanbul-Bayrampaşa Cezaevi ile diğer 
cezaevlerinde meydana gelen olaylara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

170 . - Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, ceza ve tutukevlerine ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/743) 

171 . - Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, Af Tasarısı ve F tipi cezaevi projelerine ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) 

172 . - Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, tutuklu ve mahkûmların sorunlarına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/745) 

173 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun Türk Telekom Bölge Müdürlüğünün 
Trabzon'a nakledilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/746) 

174 . - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa'nın turizm potansiyeline ilişkin Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/748) 

175 . - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa Bağ-Kur hizmet binasına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) 

176 . - Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, Şanlıurfa Bağ-Kur İl Müdürlüğü binası ve perso
nel sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

177 . - istanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Olimpiyat 
Komitesine olan borcuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/751) 

178 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Olimpiyat 
Komitesine olan borcuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/752) 

179 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop İlindeki sağlık personeli açığına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

180 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, 2000 yılı yatırım programında köy hizmetlerinin 
payına ve Sinop İlinin durumuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

181 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop-Boyabat İlçesinde organize sanayi bölgesi 
kurulması çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 

182 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop İlindeki taşımalı eğitim uygulamasına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) 

183 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, 2000 yılı yatırım programında Sinop İlinin genel 
durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) 

184 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Marmara Depremi Acil Yeniden Yapılandırma 
Projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/758) 

185 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop-Türkeli İlçesi balıkçı barınağına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/759) 

186 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop-Gerze İlçesi balıkçı bannagma ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) 

187 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop-Yenikent balıkçı bannagma ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/761) 
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188 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop-Soğuksu bölgesinde depolanan zehirli varillere 

ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) . 
189 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul SSK hastanelerindeki gönüllü fazla çalışma 

uygulamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/763) 
190 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa-Yenişehir Havaalanının ne zaman 

açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 
191 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa-Yenişehir otoyolu projesine ilişkin 

Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 
192 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, okullardaki zehirlenme olaylarına ilişkin 

Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) 
193 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa-Yalova'daki okullara dağıtılmak üzere 

gönderilen kuru incire ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 
194 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, organize sanayi bölgelerindeki vergilendir

meye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 
195 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, organize sanayi bölgelerinde uygulanan 

teşviklere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/770) 
196 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, organize sanayi bölgelerinde uygulanan vergi 

indirimleri ve yürürlük tarihine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 
197 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa doğalgaz kombine çevrim santrali ve 

nakil hattının bulunduğu tesislerin kamulaştırma bedeline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/772) 

198 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, enerji hatlarının periyodik bakımına ve 
Bursa-Orhaneli orman yangınlarının bakımlarla ilişkisi olup olmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

199 . - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın, Talim ve Terbiye Kurulunun kabul ettiği 
yabancı dil öğretim programı kararına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/774) 

200 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki camilere ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/775) 

201 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki imam ve müezzin sayısına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/776) 

202 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize Ardeşen Küçük Sanayi Sitesi altyapı 
çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

203 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize Organize Sanayi Bölgesi etüt çalışmalarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/778) 

204 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/779) 

205 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki ürün araştırma ve yayın 
çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) 

206 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde hayvancılığın geliştirilmesi için 
yapılan çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/781) 

207 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki tarımsal projelere ilişkin Tanm ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) 

208 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki öğretmen açığına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 

209 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize Pazar ve Ardeşen öğretmen evi projesine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) 

210 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize Merkez görme engelliler okulu projesine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

211 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki okul projelerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

212 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/787) 

213 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/788) 

214 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki içme suyu projelerine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 
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215 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki kanalizasyon projelerine ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru Önergesi (6/790) 
216 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki köy yollarına ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/791) 
217 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize Ardeşen İçme Suyu Projesine ilişkin 

Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/792) 
218 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İçme Suyu Projesine ilişkin Bayındırlık ve 

İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 
219 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Karayolları Genel Müdürlüğü aracılığıyla 

Rize'de yürütülen projelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) 
220 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, İller Bankasının Rize İlinde yürüttüğü projelere 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/795) 
221 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin 

Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) 
222 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Çamhhemşin - Ayder Ilıcası - Kavran Yaylası 

yolu projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/797) 
223 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize - Fındıklı- Yeniköy Kanlıdere balıkçı 

barınağı projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/798) 
224 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize Devlet Hastanesi inşaatına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/799) 
225 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Fındıklı Guatr Hastanesi inşaatına ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/800) 
226 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize'de yürütülen projelere ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/802) 
227 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize'de yürütülen projelere ilişkin Orman 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) 
228 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki konut kooperatiflerine ve kredi 

taleplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) 
229 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize'de yürütülen projelere ilişkin Kültür 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 
230 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize'de yürütülen projelere ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/806) 
231 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/808) 
232 . - Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Talim ve Terbiye Kurulunun yabancı dil öğretim 

etkinlikleri programı ile ilgili kararına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 
233 . - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, Talim ve Terbiye Kurulu'nun yabancı 

dil öğretim etkinlikleri programı ile ilgili kararına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/810) 

234 . - Ağrı Milletvekili Musa Konyar'ın, ilköğretim okullarında uygulanacak yabancı dil öğretim 
programına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) 

235 . - Bitlis Milletvekili Yahya Çevik'in, Talim ve Terbiye Kurulunca dil öğretimi konusunda 
alman bir karara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/812) 

236 . - Antalya Milletvekili Salih Çelen'in, Talim ve Terbiye Kurulunca yabancı dil öğretimi 
konusunda alınan bir karara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) 

237 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'tn, Gaziantep - İslahiye ilçesinde bulunan Tekel Üzüm 
İşletme Fabrikası'nın depo olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/814) 

238 . - Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'ın, Talim ve Terbiye Kurulunca yabancı dil öğretimi 
konusunda alman bir karara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/815) 

239 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinin balıkçı barınağı ihtiyacına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/816) 

240 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/817) 

241 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) 
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242 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/819) 
243 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 
244 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/821) 
245 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/823) 
246 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Adalet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 
247 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/825) 
248 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) 
249 . - Balıkesir Milletvekili Agâh Oktay Güner'in, Talim ve Terbiye Kurulunun yabancı dil 

öğretim etkinlikleri programı konusunda aldığı bir karara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/828) 

250 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bulgaristan'dan gelen soydaşların bazı sorunlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/829) 

251 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa İlinin demiryolu bağlantısının ne zaman 
kurulacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) 

252 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa - İznik ilçesinin içme suyu sorununa ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/831) 

253 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa-Yenişehir Havaalanı inşaatına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) 

254 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa İlinin hastane ihtiyacına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) 

255 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa İlinde eğitime katkı payı olarak toplanan paralara 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/835) 

256 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, cep telefonu baz istasyonlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/837) 

257 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonu'ndan Samsun İline gönderilen paralara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/838) 

258 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, okul ve cami yakınlarında alkollü içki satış 
yasağına uyulmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/839) 

259 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, öğretmenlerin geçici görev yolluklarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) 

260 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, deprem sonrası yapılan bağış ve yardımlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/842) 

261 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, afet kapsamına alınan yerlerin tespitinde 
uygulanan kriterlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 

262 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Ayvacık baraj gölü üzerindeki köprü 
inşasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/844) 

263 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Bafra yoluna ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/845) 

264 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Ayvacık-Suat Uğurlu Barajının yapımı ile kaçak 
bina durumuna düşen yapılara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/846) 

265 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, başörtülü vatandaşların kamu kurum ve 
kuruluşlarının tesislerine ve dersanelere alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/847) 

266 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinin 
çıraklık yaygın eğitim programından çıkarıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/848) 
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267 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, görevde on yılını dolduran yöneticilerin 
nakil işlemlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/849) 

268 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, Batman tündeki kapalı okul sayısına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/850) 

269 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, Batman İlindeki öğretmen açığına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/851) 

270 . - Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Tarım Kredi Kooperatifleri 
ortaklarının kredi borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/852) 

271 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İzmir İlindeki vergi kaçakçılığı iddialarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru Önergesi (6/853) 

272 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Halk Bankası yönetimi hakkındaki yolsuzluk 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/854) 

273 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ayaş Tüneli projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/855) 

274 . - İzmir Milletvekili Güler Aslan'ın, İzmir Adnan Menderes Havaalanının uluslararası 
taşımacılığa açılmasına ve Çeşme'ye bir havaalanı yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/856) 

275 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Güneydoğu Umut Petrol San.ve Tic. A.Ş.ne verilen 
krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/857) 

276 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, İstanbul Avrupa yakası elektrik dağıtım 
mukavelesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/858) 

277 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, imam hatip ve meslek lisesi öğrencilerinin 
yatay geçiş haklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/860) 

278 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, emekli bir albayın askeri mahkemede 
yargılanması sırasında getirilen yayın yasağına ve internette yayınlanan bazı iddialara ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/861) 

279 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, emekli bir albayın casusluktan yargılanması 
sırasında getirilen yayın yasağına ve internette yayınlanan bazı iddialara ilişkin Millî Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

280 . - Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'ın, Siirt Havaalanına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/863) 

281 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bazı bankaların faaliyetlerine son veren Bakanlar 
Kurulu kararının önceden sızdırıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/864) 

282 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, genel nüfus sayımına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/866) 

283 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, 2000 yılında belirlenen yoksulluk sınırına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/868) 

284 . - Adana Milletvekili Mehmet Ali Bilici'nin, Ceyhan Depreminden sonra mağdur olan işyeri 
sahiplerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

285 . - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, Amasya çevre yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/870) 

286 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Yunanistan'ın soydaşlarımıza yaptığı uygulamaya 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) 

287 . - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, Amasya-Taşova'dan geçen Yeşilırmak'ın neden 
olduğu taşkınlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 

288 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, öğretmen atamalarındaki bazı uygulamalara ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/873) 

289 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, koruma görevi yapan personel sayısına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/874) 

290 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Türk Eczacılar Birliğinde yapılan denetimlere 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) 

291 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Batı Trakya Türklerine ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/878) 

292 . - Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, Türk Telekom'un abone sayısına ve 
personel sayısına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 

293 . - Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, eğitime katkı payı adı altında toplanan 
paralara ve deprem yardımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/880) 
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294 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Amerika'daki lobi çalışmalarına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 

295 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, okullarda öğrencilerden toplanan paralara 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/884) 

296 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, koruma görevi yapan polis memurlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/885) 

297 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, memur maaşlarında yapılacak artışlara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/886) 

298 . - Sakarya Milletvekili Nezir Aydın'ın, deprem bölgesindeki vatandaşların vergi borçlarına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) 

299 . - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ndeki geçici 
işçilerin kadro sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/888 ) 

300 . - Muğla Milletvekili Hasan Özyer'in, 14 Ağustos 2000 tarihindeki tabiî afet nedeniyle İller 
Bankasınca dağıtılan ek ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) 

301 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, otomotiv yan sanayiinde uygulanan şase tadilat projesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

302 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa TEDAŞ Müdürlüğünün bazı uygulamalarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/892) 

303 . - Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, bazı medya sahiplerinin kamu 
ihalelerine katılmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

304 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa-İznik'te dolu yağışından zarar gören çiftçilere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/896) 

305 . - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Konya İlindeki okullara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) 

306 . - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Konya İlindeki eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/898) 

307 .- İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, bir bankanın faaliyetinin durdurulmasının 
geciktirildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/899) 

308 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, faaliyeti durdurulan bankalar hakkındaki 
murakıp raporlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/900) 

309 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, faaliyeti durdurulan bir bankanın murakıp 
raporunun olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/901) 

310 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, faaliyeti durdurulan bir bankanın hissedarlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/902) 

311 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen 
bir bankanın basınla olan ilişkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/903) 

312 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen 
bir bankanın kamu bankalarından aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/904) 

313 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay eski 2. Başkanının bazı basın 
mensupları hakkındaki iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/905) 

314 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay eski 2. Başkanının basın 
mensupları hakkında yayınladığı iddia edilen emre ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/906) 

315 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay eski 2. Başkanının bir siyasî parti 
ile ilgili yayınladığı iddia edilen emre ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/907) 

316 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay eski 2. Başkanının yayınladığı 
emre ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/908) 

317 . - Konya Milletvekili Özkan Ökstiz'ün, Konya İlinde inşaatı devam eden sağlık kuruluşlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/909) 

318 . - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Muğla'daki termik santrallere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) 

319 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Vezirköprü Devlet Hastanesinin 
personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) 
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320 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Vezirköprü İlçesinde yürütülen 

hizmetlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) 
321 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Vezirköprü'nün okul, lojman ve 

öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) 
322 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Vezirköprü Adliye Sarayı ve hizmet içi 

eğitim merkezine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) 
323 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Vezirköprü ve Duruçay Barajı projelerine 

ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 
324 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, belediye ve tapu müdürlüklerinde yaşanan 

vergi tahsilat sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) 
325 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa-Keles, Harmancık, Büyükorhan, 

Orhaneli ilçelerinin yol sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) 
326 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'm, Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde EMİM adlı 

bir birim olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 
327 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'm, Genelkurmay Başkanlığınca hazırlandığı ileri 

sürülen ANDIÇ'a ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/923) 
328 . - Hakkâri Milletvekili Hakkı Töre'nin, Hakkâri-Şemdinli-Derecik beldesi arasında yapılacak 

karayolu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) 
329 . - Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, köy okullarının sorunlarına ilişkin Millî Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/928) 
330 . - Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, ilköğretimde önerilen ders kitaplarına ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) 
331 . - Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, ilköğretim masraflarının devlet tarafından 

karşılanmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) 
332 . - Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, zorunlu eğitim uygulamasına uymayan velilerin 

cezalandırılmalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) 
333 . - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, pancar üreticilerinin kredi borçlarına ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) 
334 . - Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle'nin, ücretli usta öğreticilerine ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) 
335 . - Hakkâri Milletvekili Hakkı Töre'nin, Hakkâri Havaalanı Projesine ilişkin Ulaştırma 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) 
336 . - Hakkâri Milletvekili Hakkı Töre'nin, Hakkâri-Yüksekova baraj inşaatına ilişkin Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/935) 
337 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, kapatılan bankaların rehabilite edilip 

edilmeyeceklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/936) 
338 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, geçici işçilere kadro verilmesine yönelik 

çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/937) 
339 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, Bankalar Düzenleme ve Denetleme Üst 

Kurulunun geç oluşturulmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/938) 
340 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, kapatılan bankalara verilen kredilere ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/939) 
341 . - Kayseri Milletvekili Sevgi Esen'in, Bankalar Düzenleme ve Denetleme Üst Kurulunca 

denetlenen bankalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) 
342 . - Kayseri Milletvekili Sevgi Esen'in, Bankalar Düzenleme ve Denetleme Üst Kurulunun 

oluşumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/941) 
343 . - Kayseri Milletvekili Sevgi Esen'in, kiralarda uygulanan artış oranlarına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/942) 
344 . - Kayseri Milletvekili Sevgi Esen'in, kapatılan bankalarla ilgili olarak hazırlanan raporların 

ilgili Devlet Bakanınca bekletildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/943) 
425-
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345 . - Kayseri Milletvekili Sevgi Esen'in, faaliyetleri durdurulan bankalar hakkında önceden 
bilgi sızdırıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) 

346 . - Kayseri Milletvekili Sevgi Esen'in, altı yeni bankaya kuruluş izni verilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/945) 

347 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, terörist başı Abdullah Öcalan'ın idam kararının 
TBMM' ne sevk edilmemesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/946) 

348 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, ceza infaz kurumlarında meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/947) 

349 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, Batum tren yoluna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/948) 

350 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, aftan yararlanacaklara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/949) 

351 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, Af Kanunu Tasarısının öncelikle ele alınacak 
olmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/950) 

352 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, Bakanlar Kurulu'nda değişiklik yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/951) 

353 . - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, öğretmen atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/952) 

354 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, memur, işçi, emekli, dul ve yetimlerin 
ücretlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/953) 

355 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, Samsun-Hopa duble yoluna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/954) 

356 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, Cumhurbaşkanınca iade edilen KHK'lere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/955) 

357 . - Antalya Milletvekili Salih Çelen'in, Af Kanunu Tasarısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/956) 

358 . - Antalya Milletvekili Salih Çelen'in, cezaevlerinde meydana gelen olaylara ve çözüm 
yollarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/957) 

359 . - istanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, bazı kamu bankalarının giderlerine ve 
reklam harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/958) 

360 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Marmara Depreminde hasar gören 
okullara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/959) 

361 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, et ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/960) 

362 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 
devredilen İnterbank'a ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/961) 

363 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 
devredilen Bank Ekspres'e ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/962) 

364 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 
devredilen Bank Kapital'e ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/963) 

365 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 
devredilen Yaşarbank'a ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/964) 

366 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 
devredilen Etibank'a ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/965) 

367 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 
devredilen Esbank'a ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) 

368 . - istanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 
devredilen Egebank'a ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/967) 

369 . - istanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 
devredilen Yurtbank'a ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/968) 

370 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) 
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371 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/970) 
372 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/971) 
373 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/972) 
374 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/973) 
375 . - Bursa .Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/974) 
376 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, özelleştirme çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/975) 
377 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/976) 
378 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/977) 
379 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/978) 
380 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, belediyelere tahsis edilen Hazine arazilerine ve arsa sertifikası 

verilen vatandaşlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/979) 
381 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/980) 
382 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/981) 
383 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, yardıma muhtaç aile sayısına ve yapılan yardım tutarına 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/983) 
384 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/984) 
385 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/986) 
386 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/987) 
387 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/988) 
388 . -Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/989) 
389 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/990) 
390 . -Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/991) 
391 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/992) 
392 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/993) 
393 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/994) 
394 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/996) 
395 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 

Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/997) 
396 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/998) 
397 . -Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/1000) 
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398 . - İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, kamu bankalarınca medya kuruluşlarına verilen kredilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1006) 

399 . - Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın, batık bankaların kuruluş izinlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1007) 

400 . - Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, bankacılığa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1009) 

401 . - Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, yeni bir banka kurma başvurusu olup olmadığına ilişkin 
B aşbakandan sözl ü soru önerges i (6/1010) 

402 . - Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, fona aktarılan bankalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1011) 

403 . - Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, kamu bankalarının görev zararlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1012) 

404 . - Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın, banka yolsuzluklarının kamuoyuna yeteri kadar 
yansıtılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1014) 

405 . - Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, batık banka sahipleri hakkında yeni bir yasal 
düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1015) 

406 . - İsparta Milletvekili Ramazan Gül'ün, Romanya'da bir Türk şirketine ait bankaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1018) 

407 . - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, kamu bankalarından verilen kredilerin 
onaylanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1019) 

408 . - Manisa Milletvekili Mehmet Necati Çetinkaya'nın, yolsuzluklara karşı alınacak tedbirlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1024) 

409 . -Manisa Milletvekili Mehmet Necati Çetinkaya'nın, el konulan bankaların faaliyet raporlarının 
işleme konulmasının geciktirildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1025) 

410 . - Bingöl Milletvekili Necati Yöndar'ın, bankalar operasyonu ile ilgili iddialara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1026) 

411 . - M u ş Milletvekili Mümtaz Yavuz'un, banka yolsuzluğuna adı karışan bir şahsın yurt dışına 
kaçtığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1028) 

412 . - Diyarbakır Milletvekili Nurettin Atik'in, ticari sır kavramına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1031) 

413 . - Ağrı Milletvekili Musa Konyar'ın, batık banka sahibi bir şahsın mali durumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1034) 

414 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, sağlık memuru yetiştirme programı ile ilgili 
çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1037) 

415 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Türkiye'nin yurtdışında tanıtımını yapan bir şirkete 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1038) 

416 . - Kayseri Milletvekili Sadık Yakut'un, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen bankalara 
Halk Bankası'ndan verilen kredilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/1040) 

417 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yurt dışından getirilen makinaların yaş tespitine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1041) 

418 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, özelleştirme kapsamındaki kurumlarda yapılan 
tayinlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1042) 

419 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman ve bazı ilçelerindeki sağlık ünitesi 
projelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) 

420 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Tekel Genel Müdürlüğü'nün Adıyaman'da 
uyguladığı projelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1044) 

421 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 
Adıyaman'da uyguladığı projelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1045) 

422 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'daki cami, imam ve müezzin sayısına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1046) 

423 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) 

424 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1048) 
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425 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1049) 

426 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1050) 

427 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Orman — 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) 

428 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1052) 

429 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Habur Sınır kapısına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1053) 

430 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1054) 

431 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'daki stad, saha ve kapalı spor salonu 
çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1055) 

432 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1056) 

433 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman ve bazı ilçelerindeki sanayi sitelerine 
yönelik çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) 

434 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'ın öğretmen sorununa ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından Bakanından sözlü soru önergesi (6/1058) 

435 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'ın eğitim sorunlarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1059) 

436 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1060) 

437 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1061) 

438 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da hayvancılığın geliştirilmesine yönelik 
projelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1062) 

439 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da tarımın geliştirilmesine yönelik 
projelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063) 

440 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman ve çevresinde bulunan tarihî eserlere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1064) 

441 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1065) 

442 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066) 

443 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Mahallî İdareler Reformu Yasa Tasarısına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1067) 

444 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da boşaltılan köy olup olmadığına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1068) 

445 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'a bağlı köylerde yürütülen bazı projelere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1069) 

446 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Kültür 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1070) 

447 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1071) 

448 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Atatürk Barajının korunmasına yönelik projelere 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/1072) 

449 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 

450 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, 2000-2001 malî yılı bütçelerinden Adıyaman'daki 
bazı projeler için ayrılan ödeneklere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/1076) 

451 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1077) 
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452 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Karayolları Genel Müdürlüğünün Adıyaman'daki 
projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1078) 

453 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman Gölbaşı Kanalizasyon Projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) 

454 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, İller Bankası Bölge Müdürlüğünün Adıyaman'daki 
yatırım projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) 

455 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da afet bölgesi kapsamına alınan belediye 
olup olmadığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1081) 

456 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'a demiryolunun götürülüp 
götürülmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) 

457 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1084) 

458 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1085) 

459 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da iskâna tâbi olan vatandaşlara ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1086) 

460 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen bazı projelere ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1087) 

461 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, GAP Atatürk Barajı Gölünün çevresindeki 
ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1088) 

462 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, DSİ' nin Adıyaman'daki projelerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1089) 

463 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'daki çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1090) 

464 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'daki petrol üretimine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1091) 

465 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, Kırıkkale Üniversitesinde bir öğretim üyesinin 
doktora tezinin kabulünden sonra iptal edilmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1092) 

466 . - İstanbul Milletvekili Bahri Sipahi'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden ihale olan bir firma 
hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1093) 

467 . - İstanbul Milletvekili Bahri Sipahi'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesince açılan otobüs 
ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) 

468 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden ihale alan bir firma 
hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1095) 

469 . - i s tanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, bazı SSK Hastanelerinin başhekim ve yöneticileriyle 
ilgili iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1096) 

470 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, Kuzey Irak'ın Erbil Kentinde düzenlenen Türkmen 
Kurultayına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1097) 

471 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, tıbbi cihazlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1098) 

472 . - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, Merzifon ilçe Emniyet Müdürlüğünde pasaport şubesi 
kurulup kurulmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1099) 

473 . - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, Merzifon'a bir dispanser ve eczane açılıp açılmayacağına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1100) 

474 . - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, Merzifon'da BAĞ-KUR irtibat bürosu açılıp 
açılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1101) 

475 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 2762 sayılı Vakıflar 
Kanununa uymadığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1102) 

476 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, Türk vatandaşlığından çıkanlara ve vatandaşlığa 
alınanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1103) 

477 . - Balıkesir Milletvekili tlyas Yılmazyıldız'ın, Bakanlığın açtığı ihalelere ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1104) 

478 . - Balıkesir Milletvekili tlyas Yılmazyıldız'ın, depremden zarar gören belediyelere yapılan 
yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1105) 
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479 . - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Konya'da Emekli Sandığı Bölge Müdürlüğü kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1106) 

480 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğullan'nın, İstanbul'da su satışı yapan firmalara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1107) 

481 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğullan'nın, Emlak Bankasınca verilen konut kredilerine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1108) 

482 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu üyeliğine atanan 
bürokrat hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1109) 

483 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ziraat Bankasının bilgisayar sisteminin döşenmesi ile 
bakım ve onarımının yapımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1110) 

484 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ziraat Bankasınca bir firmaya verilen kredinin battığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1111) 

485 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, TEDAŞ ve TEAŞ bünyesindeki termik santrallara ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1112) 

486 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Çanakkale Assos Küçükkuyu sahil yolu projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1113) 

487 . - Balıkesir Milletvekili Ilyas Yılmazyıldız'ın, Balıkesir-Gömeç İlçesinde sel felaketinden zarar 
gören vatandaşlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1114) 

488 . - Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in, yolsuzlukların cezalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1115) 

489 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul'da bazı dolmuş hatlarında sahte plaka ile araç 
çalıştırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) 

490 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun TRT'de yayınlanan sabah programında yer verilen 
gazetelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1117) 

491 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun THY seferlerinde dağıtılan gazetelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1118) 

492 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun THY Adıyaman seferlerine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1119) 

493 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, DSt'nin Gaziantep'teki yatırım projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1120) 

494 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Belkıs-Nizip Pompaj Sulama Projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1121) 

495 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep Sulama Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1122) 

496 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep-Karkamış Hükümet Konağı Projesine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1123) 

497 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep-Nurdağı İlçesi Emniyet Amirliği binası 
inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1124) 

498 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep-Araban İlçesi özel İdare lşhanı inşaatına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1125) 

499 . - Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek'in, tasdikname üzerine kayıt yapan okul müdürlerinin 
görevden alındığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1126) 

500 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, demiryolu yapımında kullanılacak olan krediye 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1127) 

501 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Türk Telekomun özelleştirilmesi ile ilgili basında 
yer alan iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1128) 

502 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Istanbul-Taksim'de yılbaşı gecesi meydana gelen 
olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1129) 

503 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, 1995,1996 ve 1997 yıllarında petrol şirketlerine yapılan haksız 
ödemelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1130) 

504 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Istanbul-Güngören Belediye Başkanlığınca bazı sokaklara 
Merve Kavakçı adının verildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1131) 
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8. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1.. -Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/53) (S. Sayısı: 433) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) (*) 

2. - İzmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun; İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın; Amasya 
Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; Ankara Milletvekili Yıldırım Akbulut'un; Şırnak Milletvekili Mehmet Salih 
Yıldırım'ın; Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Konya Milletvekili Ömer İzgi ve Ankara Milletvekili Nejat 
Arseven'in; İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 42 Arkadaşının; Zonguldak Milletvekili Hasan Gemici'nin ve 
İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair 
İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/94, 2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/311, 2/325, 2/442, 
2/449) (S. Sayısı: 527) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

3. X - Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/734) (S. Sayısı: 549) (Dağıtma tarihi: 
27.11.2000) 

4. X - Uluslararası Denizcilik Örgütü Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/549) (S. Sayısı: 202) (Dağıtma tarihi: 15.11.1999) 

5. - Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/513) (S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi: 26.11.1999) 

6. - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilecek Taşınmaz Mallar Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/506) (S. 
Sayısı: 205) (Dağıtma tarihi: 15.11.1999) 

7. X - Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, HEK ve Hurda 
Durum ve İşlemlerine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/618) (S. 
Sayısı: 406) (Dağıtma tarihi: 24.4.2000) 

8. X-Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/630) 
(S. Sayısı: 418) (Dağıtma tarihi: 4.5.2000) 

9. - Emniyet Teşkilâtı Kanunu, Polis Yükseköğretim Kanunu ve 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Emniyet Teşkilâtı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/497, 1/212) (S. Sayısı: 438) (Dağıtma ta
rihi : 5.6.2000) 

10. - Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/538) (S. Sayısı: 402) (Dağıtma tarihi: 11.4.2000) 

11. - Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Avukatlık Kanununa Bazı 
Maddelerin Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Kütahya Milletvekili Emin Karaa'nın, 1136 Sayılı Avukatlık 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/422, 1/411,2/317) (S.Sayısı: 413) (Dağıtma tarihi: 1.5.2000) 

12. - Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/253) (S. Sayısı: 257) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

13. - Van Milletvekili Mustafa Bayram'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/287) (S. Sayısı: 271) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

14. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydm'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/352) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

15. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydm'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/371) (S. Sayısı: 291) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

16. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydm'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/307) (S. Sayısı: 322) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından görüşmeleri bir defaya mahsus ertelenmiştir. 
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17. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/391) (S. Sayısı: 323) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

18. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/392) (S. Sayısı: 324) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

19. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/393) (S. Sayısı: 325) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

20. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/395) (S. Sayısı: 326) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

21. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/396) (S. Sayısı: 327) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

22. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayii 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/369) (S. Sayısı: 98) (Dağıtma tarihi: 30.7! 1999) 

23. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/274) (S. Sayısı: 101) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) 

24. X - Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/343) (S. Sayısı: 104) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) 

25. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Kara Taşımacılığı 
Alanında İlkeler Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/303) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 
3.8.1999) 

26. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/489) (S. Sayısı: 174) (Dağıtma tarihi: 19.10.1999) 

27. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/530) (S. Sayısı: 183) (Dağıtma tarihi: 
25.10.1999) 

28. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı 
Büyükelçilikler Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/547) (S. Sayısı : 204) (Dağıtma 
tarihi: 15.11.1999) 

29. X - Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/539) (S. Sayısı: 199) (Dağıtma tarihi: 17.11.1999) 

30. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/479) (S. Sayısı: 173) (Dağıtma tarihi: 13.10.1999) 

31. - Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/477) (S. Sayısı: 377) (Dağıtma tarihi: 
8.3.2000) 

32. - Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/485) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
25.2.2000) 

33. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı: 71) (Dağıtma tarihi: 
23.7.1999) 
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34. - Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/597,1/562) (S. Sayısı: 394) (Dağıtma tarihi: 10.4.2000) 

35. X - Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve İçişleri ve Çevre Komisyonları Raporları (1/393) (S. 
Sayısı: 89) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) (*) 

36. - Ankara Milletvekili Aydın Tümen'in; 4.6.1985 Tarih ve 3213 Sayılı Maden Kanununun 2 nci 
Maddesinin III Numaralı Bendinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin; 4.6.1985 Tarih 
ve 3213 Sayılı Maden Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde Eklenmesi ile 
11.12.1936 Tarihli ve 3078 Sayılı Tuz Kanununun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/380, 2/453) (S. Sayısı: 399) 
(Dağıtma tarihi: 11.4.2000) 

37. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/269) (S. Sayısı: 102) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

38. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Siyasî Ahlak Komisyonu Kanunu Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/75) (S. Sayısı: 40) (Dağıtma tarihi: 15.7.1999) 

39. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/312) (S. Sayısı: 
43)(Dağıtmatarihi: 21.7.1999) 

40. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/326) (S. Sayısı: 64) (Dağıtma tarihi: 23.7.1999) 

41. - Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/390) (S. Sayısı: 72) (Dağıtma tarihi: 26.7.1999) 

42. - Hazır Gıda İaşesi Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/439) (S. Sayısı: 
74) (Dağıtma tarihi: 26.7.1999) 

43. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/327) (S. Sayısı: 80) (Dağıtma tarihi: 28.7.1999) 

44. X - Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren Uluslararası Sergiler 
Bürosu Genel Kurul Kararına Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayısı: 85) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) 

45. X - Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/266) (S. Sayısı: 94) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

46. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/267) (S. Sayısı: 95) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

47. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/331) (S. Sayısı: 
103) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

48. X - Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle Astsubayların Giyeceğine 
Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma 
Komisyonları Raporları (1/402) (S. Sayısı: 112) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

49. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/319) (S. Sayısı : 117) (Dağıtma tarihi : 
9.8.1999) 

50. - Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/502) (S. Sayısı : 138) 
(Dağıtma tarihi: 12.8.1999) 
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51. - Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/385) (S. 
Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 13.8.1999) 

52. - Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/469) (S. Sayısı: 142) (Dağıtma tarihi: 14.8.1999) 

53. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/293) (S. Sayısı: 149) (Dağıtma tarihi: 25.8.1999) 

54. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/308) (S. Sayısı: 151) (Dağıtma tarihi: 25.8.1999) 

55. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/270) (S. Sayısı: 143) (Dağıtma tarihi: 26.8.1999) 

56. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Hukukî 
ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/283) (S. Sayısı:165) (Dağıtma tarihi: 1.10.1999) 

57. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlinde Büyükşehir Belediyesi Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/191) 
(S. Sayısı: 181) (Dağıtma tarihi: 19.10.1999) 

58. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi Genel Müdürlüğü Arasında 
Arsa Tahsisi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/511) (S. Sayısı: 177) (Dağıtma tarihi: 20.10.1999) 

59. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/542) (S. Sayısı: 185) (Dağıtma tarihi: 25.10.1999) 

60. - Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/481) (S. Sayısı : 187) 
(Dağıtma tarihi: 25.10.1999) 

61. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol ve 38 Arkadaşının, Şanlıurfa İlinde Büyükşehir Belediyesi 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/18) (S. Sayısı: 192) (Dağıtma tarihi: 2.11.1999) 

62. - Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/537) (S. Sayısı: 194) (Dağıtma tarihi: 2.11.1999) 

63. - Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania Sınırlamaları 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/384) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 
4.11.1999) 

64. X - EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmada Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/529) (S. Sayısı: 200) (Dağıtma tarihi: 15.11.1999) 

65. .- Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının 
Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Millî 
Savunma Komisyonları Raporları (1/381) (S. Sayısı: 196) (Dağıtma tarihi: 17.11.1999) 

66. X - Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolünde Yapılan Değişikliğin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/541) (S. Sayısı: 208) (Dağıtma tarihi: 18.11.1999) 

67. - Samsun Milletvekili Ahmet Demircan ve 18 Arkadaşının, Kuzey Anadolu Projesi Bölge 
Kalkınma idaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/119) (S. Sayısı: 213) (Dağıtma tarihi: 25.11.1999) 

68. - Uşak Milletvekilleri Mehmet Yaşar Ünal ile Hasan özgöbek'in, Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/129) (S. Sayısı: 220) (Dağıtma tarihi : 
6.12.1999) 
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69. - Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 8 Arkadaşının, Konya Ovası ve Orta Anadolu 
Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/4) (S. Sayısı: 219) (Dağıtma tarihi: 8.12.1999) 

70. - Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve İçişleri Komisyonları Raporları 
(1/568) (S. Sayısı: 252) (Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

71. - Kimlik Bildirme Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile Bir 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/570) (S. Sayısı: 253) 
(Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

72. - Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/557) (S. Sayısı: 254) (Dağıtma tarihi : 
21.12.1999) 

73. - Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı, Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı, Jandarma Teşkilâtı Görev ve Yetkileri Kanununa İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile 
Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/569, 
1/571, 1/572,2/72) (S. Sayısı: 295) (Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

74. - Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Uzman Jandarma 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/560, 
1/573) (S. Sayısı: 296) (Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

75. - Denizli Milletvekili Beyhan Aslan'ın, Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 9 
Eylül 1993 Tarih ve 504 Sayılı KHK'nin 1 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/23) (S. Sayısı : 300) 
(Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

76. - Malatya Milletvekili Yaşar Canbay'ın, Malatya İl Merkezinde Fırat ve Beydağı Adında İki İlçe 
Kurulması ve Mevcut Yeşilyurt ile Battalgazi İlçe Belediyeleri de Dahil Edilmek Suretiyle Malatya 
Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/328) (S. Sayısı: 299) (Dağıtma tarihi: 24.12.1999) 

77. - Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/565) (S. Sayısı: 303) (Dağıtma tarihi: 24.12.1999) 

78. - Türk Ceza Kanununun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Birer 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/556) (S. Sayısı: 
304) (Dağıtma tarihi: 24.12.1999) 

79. - Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu'nun, İl özel İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi 
(2/143) (S. Sayısı: 287) (Dağıtma tarihi: 28.12.1999) 

80. - Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
İçişleri Komisyonları Raporları (1/566) (S. Sayısı: 310) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

81. - Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara 
Sâri Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/386) (S. Sayısı :313) (Dağıtma 
tarihi: 26.1.2000) 

82. - Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarıları ve Millî Savunma 
ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/387, 1/414, 1/462) (S. Sayısı : 314) (Dağıtma tarihi : 
26.1.2000) 

83. - Bartın Milletvekili Zeki Çakan'ın, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumlan 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/22) (S. Sayısı: 315) (Dağıtma tarihi: 28.1.2000) 

84. - Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan ve 48 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/34) (S. Sayısı: 316) (Dağıtma tarihi: 28.1.2000) 
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85. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin 
Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde. Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/329) (S. Sayısı: 321) 
(Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

86. - İzmir Milletvekili Hasan Ufuk Söylemez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İki Arkadaşının İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 221'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

87. - Kayseri Milletvekili Abdullah GüTün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/170) (S. Sayısı: 222'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

88. - Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/171) (S. Sayısı: 223'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

89. - Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/172) (S. Sayısı: 224'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

90. - Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/174) (S. Sayısı: 226'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

91. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/175) (S. Sayısı: 227'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

92. - Mardin Milletvekili Fehim Adak'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İki Arkadaşının İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/176) (S. Sayısı: 228'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

93. - Ankara Milletvekili Rıza Ulucak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/177) (S. Sayısı: 229'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

94. - Kocaeli Milletvekili Meral Akşener'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'm İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/186) (S. 
Sayısı: 234'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

95. - Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/187) (S. 
Sayısı: 235'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

96. - Kocaeli Milletvekili Meral Akşener'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/196) (S. 
Sayısı: 241'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

97. - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/197) (S. 
Sayısı: 242'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

98. - Kocaeli Milletvekili Osman Pepe'nin, Darıca Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/338) (S. Sayısı: 320) 
(Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 
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99. - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/278) (S. 
Sayısı: 262'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 

100. - Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/351) (S. 
Sayısı: 272'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 

101. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu, Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Bitlis 
Milletvekili Zeki Ergezen'in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları ve Hatay Milletvekili 
Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/367) (S. Sayısı: 274'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 

102. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/413) (S. Sayısı: 347) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 

103. - Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonları Raporları (1/470) (S. Sayısı: 348) (Dağıtma tarihi: 21.2.2000) 

104. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna İki Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/85) (S. Sayısı : 349) 
(Dağıtma tarihi: 21.2.2000) 

105. - Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/364) (S. Sayısı: 350) (Dağıtma tarihi: 21.2.2000) 

106. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/591) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi : 
23.2.2000) 

107. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/181) (S. Sayısı: 360) (Dağıtma tarihi: 23.2.2000) 

108. X - Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesinin Tadiline İlişkin Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/580) (S. Sayısı: 352) (Dağıtma tarihi: 25.2.2000) 

109. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Kaya ve 8 Arkadaşının, Kahramanmaraş İlinde Büyükşehir 
Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/352) (S. Sayısı: 365) (Dağıtma tarihi: 25.2.2000) 

110. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/329) (S. Sayısı: 358) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

1 1 1 . - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/252) (S. Sayısı: 359) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

112. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/178) (S. Sayısı: 361) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

113. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/169) (S. Sayısı: 362) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

114. — Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/167) (S. Sayısı: 363) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

115. - Burdur Milletvekili Süleyman Coşkuner'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/362) (S. Sayısı: 364) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 
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116. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Kültür 
Merkezlerinin Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı: 372) (Dağıtma tarihi: 6.3.2000) 

117. - Fazilet Partisi Genel Başkanı Malatya Milletvekili Recai Kutan ve Doğru Yol Partisi Genel 
Başkanı istanbul Milletvekili Tansu Çiller ile 185 Milletvekilinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/452) (S. Sayısı: 379) 
(Dağıtmatarihi: 6.3.2000) 

118. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 50 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/263) (S. Sayısı: 378) (Dağıtma tarihi: 7.3.2000) 

119. - İzmir Milletvekili Haşan Ufuk Söylemez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazları (3/305) (S. Sayısı: 332'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

1 2 0 . - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nm İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/309) (S. Sayısı : 
334'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

121. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazları (3/346) (S. Sayısı: 339'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

122. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu ve Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nm İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazları (3/347) (S. Sayısı: 340'a l inci Ek) (Dağıtma tarihi; 22.3.2000) 

123. - Amasya Milletvekili Gönül Saray Alphan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/394) (S. Sayısı : 
344'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

124. - Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/397) (S. Sayısı : 
345'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

125. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/107) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 
28.3.2000) * 

126. - Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle ve 56 Arkadaşının, Erzincan'a Erzincan Üniversitesi 
Adıyla Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/297) (S. Sayısı: 382) (Dağıtma tarihi: 28.3.2000) 

127. - Aksaray Milletvekilleri Sadi Somuncuoğlu ve Kürşat Eser'in, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/376) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 
30.3.2000) 

128. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/634) (S. Sayısı: 
386) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000) 

129. - Burdur Milletvekili Hasan Macit'in, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/420) (S. Sayısı: 388) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000) 

130. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam ve 13 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/370) (S. Sayısı: 392) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000) 
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131. - Aksaray Milletvekili Murat Akm'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/240) (S. Sayısı: 393) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000) 

132. - Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç ve 18 Arkadaşının, Trabzon tli Merkezinde Gazipaşa, Fatih ve 
Değirmendere Adıyla Üç İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/413) (S. Sayısı: 396) (Dağıtma tarihi: 11.4.2000) 

133. - Ağrı Milletvekili Nidai Seven ve 73 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/190) (S. Sayısı: 397) (Dağıtma tarihi: 13.4.2000) 

134. - Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ün, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi 
(2/100) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 17.4.2000) 

135. - Giresun Milletvekilleri Mustafa Yaman, Burhan Kara, Hasan Akgün, Turhan Alçelik, Rasim 
Zaimoğlu ve 14 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/333) (S. Sayısı: 403) 
(Dağıtma tarihi: 18.4.2000) 

136. X - Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; 
Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Silahlı Kuvvetler İhtiyaç 
Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt 
İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/382, 1/258) (S. Sayısı: 407) (Dağıtma tarihi: 24.4.2000) 

137. - Erzurum Milletvekilleri İsmail Köse, Cezmi Polat ve Mücahit Himoğlu'nun, Doğu Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/379) (S. Sayısı : 408) (Dağıtma tarihi: 
24.4.2000) 

138. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 3 arkadaşının, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/105) (S. Sayısı: 409) (Dağıtma tarihi: 24.4.2000) 

139. - Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/595) (S.Sayısı: 411) (Dağıtma tarihi: 26.4.2000) 

140. - Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı: 412) (Dağıtma tarihi: 26.4.2000) 

141. X - özel Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi Değişikliklerinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/655) (S. Sayısı: 415) (Dağıtma tarihi: 1.5.2000) 

142. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/654) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma tarihi: 1.5.2000) 

143. - Bursa Milletvekili Burhan Orhan'ın, Beş İlçe ve Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/301) (S. Sayısı: 419) 
(Dağıtma tarihi: 4.5.2000) 

144. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu ve 21 Arkadaşının, İnegöl Adıyla Bir İl, Alanyurt, 
Cerrah, Kurşunlu, Tahtaköprü ve Yenice Adıyla 5 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/357) (S. Sayısı: 420) (Dağıtma 
tarihi: 4.5.2000) 

145. - Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 8 Arkadaşının, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/173) (S. Sayısı: 425) (Dağıtma tarihi: 15.5.2000) 
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146. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek ve Dört Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/344) (S. Sayısı: 424) (Dağıtma tarihi: 23.5.2000) 

147. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Karnin Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/628) (S. Sayısı: 430) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) 

148. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/648) (S. Sayısı: 431) (Dağıtma tarihi: 29.5.200p) 

149. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/649) (S. Sayısı: 432) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) 

150. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Türk Ceza Kanununun Bazı Maddeleri ile Terörle 
Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/295) (S. Sayısı: 436) (Dağıtma tarihi: 
29.5.2000) 

151. - Burdur Milletvekili Hasan Macit'in, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 94 üncü Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/378) (S. Sayısı: 43 j) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) 

152. - Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Erzu
rum Milletvekili İsmail Köse ve Konya Milletvekili Ömer Izgi ile 7 Arkadaşının, Aynı Mahiyetteki 
Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/559, 2/250, 2/360) (S. Sayısı: 435) (Dağıtma tarihi: 
30.5.2000) 

153. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/465) (S. Sayısı: 439) (Dağıtma tarihi 5.6.2000) 

154. - Van Milletvekili Mustafa Bayram'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/430) (S. Sayısı: 440) (Dağıtma tarihi: 5.6.2000) 

155. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/443)) (S. Sayısı: 441) (Dağıtma tarihi: 5.6.2000) 

156. - İçel Milletvekili Hidayet Kılınç'ın, Belediyelerin Faiz Borçlarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/427) (S. Sayısı: 460) 
(Dağıtmatarihi: 7.6.2000) 

157. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri 
Arasında Radyokomünikasyon Meclisi ve Dünya Radyokomünikasyon Konferansı ile Radyokomünikasyon 
Sektörü ile İlgili Diğer Toplantıların Düzenlenmesi, Gerçekleştirilmesi ve Giderlerinin Karşılanmasına İlişkin 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/661) (S. Sayısı: 454) (Dağıtma tarihi: 8.6.2000) 

158. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve Aşka-
bad'da Diplomatik Temsilciliklerin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/666) (S. Sayısı: 455) (Dağıtma tarihi: 8.6.2000) 

159. X - En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil 
Eylem Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/673) (S. Sayısı: 457) (Dağıtma tarihi: 8.6.2000) 

160. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Eki 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/672) (S. Sayısı: 456) (Dağıtma tarihi: 12.6.2000) 
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161. X - 14 Aralık 1972 Tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 7 nci ve 26 nci Maddelerine 
Uygun Olarak, Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında 5 Nisan 1966 Tarihinde Düzenlenen 
Hollanda-Türkiye Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Revizyonunu Amaçlayan ve Hakların Meşruluğunu 
İlgilendiren Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/674) (S. Sayısı : 458) (Dağıtma tarihi : 
12.6.2000) 

162. X - 14 Aralık 1972 Tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 7 nci ve 26 nci Maddeleri 
Uyarınca, 5 Nisan 1966 Tarihli Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesinin Revizyonunu Amaçlayan Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/675) (S. Sayısı: 459) (Dağıtma tarihi: 12.6.2000) 

163. - Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/581) (S. 
Sayısı: 482) (Dağıtma tarihi: 12.6.2000) 

164. - Nevşehir Milletvekilleri Mükremin Taşkın ve İsmail Çevik'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/424) (S. Sayısı : 486) (Dağıtma 
tarihi: 14.6.2000) 

165. - Bolu Milletvekili Mustafa Karslıoğlu'nun, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanunu ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/447) (S. Sayısı: 487) (Dağıtma tarihi: 
14.6.2000) 

166. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/677) (S. Sayısı: 491) (Dağıtma tarihi: 15.6.2000) 

167. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/671) (S. Sayısı: 489) (Dağıtma tarihi: 19.6.2000) 

168. - İzmir Milletvekilleri Süha Tanık ve Işılay Saygın'ın, İzmir tünde Uzundere Adı ile Bir İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/365) (S. Sayısı: 498) (Dağıtma tarihi: 19.6.2000) 

169. - Amasya Milletvekili Ahmet tyimaya'nın, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ile Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan 
ve Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın, Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/433, 
2/500) (S. Sayısı: 493) (Dağıtma tarihi: 21.6.2000) 

170. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Arasındaki Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/676) (S. Sayısı: 490) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

171. - Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı: 492) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

172. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Belbaşı 
Tesisinin Kapanması ve Yeni Bir Sismik Araştırma İstasyonunun Faal Hale Getirilmesi ile İlgili Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/667) (S. Sayısı: 497) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

173. - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 41 Arkadaşının, Elbistan Adı ile Bir İl ve Üç ilçe 
Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/428) (S. Sayısı: 499) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

174. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Çalışma örgütü Arasında Uluslararası Çalışma 
örgütünün Ankara'daki Ofisi İçin Yer Tahsisine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/579) 
(S. Sayısı: 500) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

175. - öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu 
öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporları (1/685) (S. 
Sayısı: 505) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 
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176. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve Duşanbe'de 
Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu ([1/683) (S. Sayısı: 512) (Dağıtma tarihi: 27.6.2000) 

177. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Hükümetleri Arasında Doğal ve İnsanlardan 
Kaynaklanan Afetlerde Acil Yardım ve Acil Müdahale Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/681) (S. Sayısı: 513) (Dağıtma tarihi: 
27.6.2000) 

178. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Ayrıcalıklar ve Bağışıklıklar Ek Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/686) (S. Sayısı: 514) (Dağıtma tarihi: 27.6.2000) 

179. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 
Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Eki Sağlık Bakımı Hakkında Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/687) (S. Sayısı: 515) (Dağıtma tarihi: 27.6.2000) 

180. - Devlet İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/564) (S.Sayısı: 522) (Dağıtma tarihi: 28.6.2000) 

181. - Adıyaman Milletvekili Hasari Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören'in, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/423) (S. Sayısı: 443'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

182. - Nevşehir Milletvekili İsmail Çevik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören'in, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/424) (S. Sayısı: 444'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

183. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve İki Arkadaşının, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazları 
(3/425) (S. Sayısı: 445'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

184. - Kastamonu Milletvekili M. Hadi Dilekçi'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören ve Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazları (3/460) (S. Sayısı: 450'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

1 8 5 . - Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören'in, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/462) (S. Sayısı : 
452'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

186. - Kır Bekçileri Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/711) (S.Sayısı: 521) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

187. - Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı 
ve Bulundurulmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/420) (S. Sayısı: 524) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

188. - Balıkesir Milletvekili Ilyas Yılmazyıldız'ın, Devlet Memurları Kanununa Ek Geçici Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/314) (S. Sayısı: 525) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

189. - Ankara Milletvekili Ali Işıklar ve 29 Arkadaşının, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/423) (S. Sayısı: 526) 
(Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

190. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/665) (S. Sayısı: 528) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

191. X - Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridorunun Üzerinde Uluslararası Taşımacılığın 
Geliştirilmesi Hakkında Çok Taraflı Temel Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/668) (S. Sayısı: 529) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

192. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/670) (S. Sayısı: 
530) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 
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193. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî 
Yardımlaşma Sözleşmesinin ve Sözleşmeye İlişkin Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/707) (S. Sayısı: 532) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

194. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti İçişleri 
Bakanlığı ile Yunanistan Cumhuriyeti Kamu Düzeni Bakanlığı Suç ile, Özellikle Terörizm, örgütlü Suçlar, 
Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ve Yasadışı Göç ile Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/708) (S. Sayısı: 
533) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

195. - Trabzon Milletvekili Nail Çelebi'nin, Kamulaştırma Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/251) (S. Sayısı : 
534) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

196. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydıti'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/509) (S. Sayısı: 
468'e 1 inci ek) (Dağıtma tarihi: 13.10.2000) 

197. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin 
Barışçıl Amaçlı Kullanımı İçin İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/688) (S. Sayısı: 535) (Dağıtma tarihi: 16.10.2000) 

198. - İzmir Milletvekilleri Süha Tanık ve Işılay Saygın'ın, İzmir İlinde Karabağlar Adı ile Yeni Bir İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergeleri (2/366) (S.Sayısı: 538) (Dağıtma tarihi: 15.11.2000) 

199. - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ile 22 Ocak 1990 Tarihli 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/427, 1/426) (S. Sayısı : 540) (Dağıtma tarihi: 
17.11.2000) 

200. - Balıkesir Milletvekilleri tlyas Yılmazyıldız'ın, Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/306) (S. Sayısı: 542) (Dağıtma tarihi: 20.11.2000) 

201. - Hakkâri Milletvekili Evliya Parlak ve 2 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/450) (S. Sayısı: 543) (Dağıtma tarihi: 20.11.2000) 

202. - Çorum Milletvekilleri Melek Denli Karaca ve Vahit Kayırıcı'nm, Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/260) (S.Sayısı : 541) (Dağıtma tarihi : 
21.11.2000) 

203. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Ankara ve 
Saraybosna'da Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı've Dışişleri Komisyonu Raporu (1/653) (S. Sayısı : 548) (Dağıtma 
tarihi: 24.11.2000) 

204. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/748) (S. Sayısı : 551) (Dağıtma tarihi : 
24.11.2000) 

205. X -Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî 
Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı: 550) (Dağıtma tarihi: 27.11.2000) 

206. - Yozgat Milletvekili İlyas Arslan ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin önergesi (2/11) (S. Sayısı: 556) (Dağıtma tarihi: 29.11.2000) 

207. - Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(1/777) (S. Sayısı: 557) (Dağıtma tarihi: 29.11.2000) 

208. X - Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Hazar 
Geçişli Boru Hattı Projesinin Uygulanmasına İlişkin Hazar Geçişli Boru Hattının Uygulanma İlkeleri 
Hakkındaki Hükümetlerarası Deklarasyonun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/737) (S. Sayısı: 558) (Dağıtma tarihi: 4.12.2000) 
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8. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

209. X - Birleşmiş Milletler Hazır Barış Gücü Düzenlemeleri Sistemine Katkılar Hakkında Türkiye 
Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Arasında Ortak Niyet Beyanının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/761) (S. Sayısı: 559) (Dağıtma tarihi: 4.12.2000) 

210. - Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ün, Yüksekseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/429) (S. Sayısı: 560) (Dağıtma tarihi: 5.12.2000) 

211. - Bolu Milletvekili Necmi Hoşver'in, Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada öncelikli 
Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/444) (S. Sayısı: 561) 
(Dağıtmatarihi: 5.12.2000) 

212. - Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin ve 5 Arkadaşının, Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar, Şehir 
ve Bölge Plancısı ve Ekonomistlerin Maaş ve Tazminatlar ile Diğer Sosyal ve Ekonomik Haklarının 
İyileştirilmesine Dar Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/470) (S. Sayısı: 562) (Dağıtma tarihi: 5.12.2000) 

213. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/738) (S. Sayısı: 563) (Dağıtma tarihi: 11.12.2000) 

214. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fas Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı: 565) (Dağıtma tarihi: 17.12.2000) 

215. - Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı 
Emniyet Teşkilatı Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/217) (S. Sayısı: 569) (Dağıtma tarihi: 
8.1.2001) 

216. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/499) (S. Sayısı: 570) 
(Dağıtma tarihi: 8.1.2001) 

217. - Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/732) (S. Sayısı: 571) (Dağıtma tarihi: 11.1.2001) 
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Dönem : 21 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 547) 

İstanbul Milletvekili M. Murat Sökmenoğlu ve 32 Arkadaşı, 
Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 Arkadaşı, istanbul 
Milletvekili Aydın Ayaydın ve 32 Arkadaşı, DYP Grubu 
Adına DYP Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Saffet 
Arıkan Bedük, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve içel 
Milletvekili l\ırhan Güven ile İstanbul Milletvekili Aydın 
Ayaydın ve 20 Arkadaşının Trafik Kazalarının Nedenlerinin 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi 
Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
Maddeleri Uyarınca Birer Meclis Araştırması Açılma
sına İlişkin Önergeleri ve (10/139, 14,126,132 ve 133) Esas 

Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Trafik kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken hukukî ve idarî önlemlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
araştırması açılması için gereğini arz ve talep ederiz. 

Saygılarımızla. 
M. Murat Sökmenoğlu 

İstanbul 
Vedat Çınaroğlu 

Samsun 
Nail Çelebi 

Trabzon 
Ali Oğuz 
İstanbul 

Yaşar Canbay 
Malatya 

Bozkurt Yaşar Öztürk 
İstanbul 

Ahmet Aydın 
Samsun 

Ali Özde mir 
Gaziantep 

Mehmet Yalçınlcaya 
Şanlıurfa 

Mehmet Emrehan Halıcı 
Konya 

Hüseyin Çelik 
Van 

İsmail Kahraman 
İstanbul 

LatifÖztek 
Elazığ 

Namık Kemal Atahan 
Hatay 

Basri Coşkun 
Malatya 

Cemal Enginyurt 
Ordu 

Hasari Güler 
Adıyaman 

Mustafa Örs • 
Burdur 

inci maddeleri uyarınca bir Meclis 

26.6.2000 
Zeki Çakan 

Bartın 
İsmail Köse 

Erzurum 
Akif Gülle 
Amasya 

Rıza Ulucak 
Ankara 

Necdet Saruhan 
İstanbul 

Hasan Kaya 
Konya 

Cezmi Polat 
Erzurum 

Ahmet Erol Ersoy 
Yozgat 

ibrahim Konukoğlu 
Gaziantep 
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Yıldırım Ulupınar 
İzmir 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

Hakkı Töre 
Hakkâri 

Halil İbrahim Özsoy 
Afyon 

Evliya Parlak 
Hakkâri 

Mustafa Gül 
Elazığ 

GEREKÇE 
Trafik sorunu, ülkemizin en önemli sorunlarından birisi olmaya devam ediyor. Evladını trafik 

kazasında kaybetmiş; yüreği evlat acısıyla yanmış bir baba, Boray Uras, İstanbul'dan Ankara'ya 
yürüyerek geliyor. İstanbul'un Bağdat Caddesi'nde meydana gelen öteki elim olay da kamuoyunu 
derinden yaraladı. Trafik cezalarını önemli ölçüde artıran kanun yürürlüğe girdikten sonra da sorun 
çözüme kavuşmadı. Sadece ceza anlayışına dayalı önlemlerin bir çözüm getirmediği görüldü. Bu 
yüzden trafik kazalarının uygar ülkelerde olduğu gibi en aza indirilebilmesi için yeni yaklaşımlar 
geliştirilmelidir. 

Trafik eğitimi ve şoför yetiştirilmesi konusunda daha ciddî adımlar atılmalıdır. Ehliyet kursları 
sıkı biçimde denetlenmeli, trafiğe çıkma konusunda deneyim kazanmayan kursiyerlere ehliyet ve
rilmemelidir. Alkollü araç kullanımı konusundaki yasal cezalar artırılmalı, trafik denetimleri göz
den geçirilmelidir. 

Türk Ceza Kanunu ve Karayolları Trafik Kanununda değişiklik getiren kanun teklifleri ilgili 
komisyonda beklemektedir. 

Şehir içi hız limitleri ve şehirler arası yollardaki trafik işaret ve hız limitleri konusunda 
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları yeniden ele alınmalı ve denetlenmelidir. Trafik 
kazalarının önlenmesinde trafik eğitiminin ve toplumsal bilincin önemi büyüktür. Bu konuda 
gerekiyorsa kurumsal yenilikler yapılmalıdır. 

Yukarıda açıklanan gerekçelerle trafik sorununun nasıl çözüme kavuşturulacağı konusunda bir 
Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasında büyük yararlar vardır. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Son yıllarda bir facia halini alan trafik kazalarıyla ilgili gerekli tedbir alınması amacıyla 

Anayasanın 98 inci ve içtüzüğün 104 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını 
müsaadelerinize arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Zeki Ünal 
Karaman 

Azmi Ateş 
İstanbul 

Zülfükar İzol 
Şanlıurfa 

İsmail Özgün 
Balıkesir 

M. Zeki Çelik 
Ankara 

Turhan Alçelik 
Giresun 

Hü şeyin Kansu 
İstanbul 

Sait Açba 
Afyon 

Eyüp Sanay 
Ankara 

Aslan Polat 
Erzurum 

Yakup Budak 
Adana 

Mahfuz Güler 
Bingöl 

Osman Aslan 
Diyarbakır 

18.5.1999 
İrfan Gündüz 

İstanbul 
Yahya Akman 

Şanlıurfa 
Mehmet Özyol 

Adıyaman 
Latif Öztek 

Elazığ 
Mehmet Bedri İncetahtacı 

Gaziantep 
Ahmet Karavar 

Şanlıurfa 
Sacit Günbey 

Diyarbakır 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 547) 
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GEREKÇE 

Gün geçmiyor ki elim bir trafik kazası haberi duymayalım. Toplum olarak âdeta kazada ölen
leri ve yaralananları kanıksar hale geldik. "Trafik canavarı yine can aldı" diyerek belki olayı dra
matize etmeye çalıştık ama, bu gibi teşbihlerin, palyatif tedbirlerin, kazaları önlemede yeterli 
olmadığını gördük. 

Ülkemiz insanı, enflasyon, yoksulluk, işsizlik, içki, fuhuş, kumar gibi birtakım sosyal ve 
ekonomik sıkıntılarla boğuşurken bir de trafik terörü ile başı dertte. Trafiğe çıkarken kişiler, sanki 
harbe gidiyormuşcasına çoluk çocuğuyla, yakınları ve sevdikleriyle helâlleşmek ihtiyacını duyar. 
Dinlenmek, tatil yapmak veya sılaî rahim yapmak isteyenler yola çıktıklarında içlerinde gizli bir 
huzursuzluk açık bir tedirginlik gözleniyor. Yolun, yolculuğun tadını alamıyor. 

Kolay değil, neredeyse her yıl İstiklâl Harbinde şehit düşen ecdadımızın sayısı kadar trafiğe 
kurban veriyoruz. İstatistikler gerçekten çok ürkütücü. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri 
Başkanlığının verilerine göre, 1994'de 233 803 kaza olmuş, 5 942 kişi ölmüş ve 104 717 kişi 
yaralanmış. 1995'de 279 663 kaza olmuş, 6 004 kişi ölmüş, 114 319 kişi yaralanmış; 1996'da 344 
641 kaza olmuş, 5 428 kişi ölmüş, 104 599 kişi yaralanmış. 1997'de 392 661 kaza olmuş, 5 134 kişi 
ölmüş, 111 056 kişi yaralanmış, 1998'de 446 025 kaza olmuş, 4 852 kişi ölmüş, 115 489 kişi 
yaralanmış, 1999 yılının ilk üç ayında 110 619 kaza olmuş, 1 030 kişi ölmüş, 24 863 kişi yaralan
mıştır. 

Bu durumda son 5 yıl 3 ay içinde, 28 382 vatandaşımız trafik kurbanı olmuştur. Şüphesiz insan 
hayatını maddî ölçülerle değerlendirmek mümkün değildir. Ancak, kazaların sebep olduğu 
ekonomik kayıpların, trilyonlar değil, katrilyonlarla ifade edildiği de bir gerçektir. 

Şüphesiz trafik kazalarının çeşitli sebepleri vardır. Henüz dünya standartlarının % 20'sine 
ulaşmış bulunan karayollarımızın durumu herkesçe bilinmektedir. Trafiğe çıkan araç sayısında 
büyük patlama olmasına rağmen altyapıda aynı oranda bir düzelme veya gelişme görülmemiştir. 
Örneğin 1987'de otomobil sayısı 1 240 000 iken bu rakam 1999'un ilk üç ayı sonu itibariyle 4 mil
yon 300 bine ulaşmıştır. 1987'de 5 km.'ye düşen toplam araç sayısı 166 iken, 1999'un yine ilk 
üçüncü ayı sonu itibariyle yani 11 yıl üç ay sonra bu rakam 671*e çıkmıştır. 1987'de toplam araç 
(otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs) 1 973 670 iken; 1999'un ilk üç ayı sonu itibariyle 
bu sayı 8 406 177'ye çıkmıştır. Altyapıda önemli bir gelişme olmayınca, trafik de gençlik parkın-
daki çarpışan arabalara dönmüştür. 

Altyapı yetersizliği dışında; trafik kazalarının en önemli sebeplerinden biri de alkoldür. Ayrıca 
eğitim eksikliği, trafik kurallarını boşverme, trafikteki araç modellerinin yaşlı olması, dikkatsizlik, 
tedbirsizlik ve kontrollerin yeterli olmayışı gibi sebepler de vardır. Hatta ilginçtir, Türk Petrol'ün 
trafik kazalarıyla ilgili yaptırdığı araştırmada, trafik kazalarının en önemli sebeplerden birini, 
ülkemizde demokrasi geleneğinin yerleşmemiş olmasına bağlamaktadır. Demokrasinin hâkim 
olduğu gelişmiş ülkelerde trafik kazalarının çok az olduğu da vurgulanmaktadır. 

Ülkemizde âdeta bir katliam halini alan trafik kazalarının salt para cezalarıyla ve alındığı 
söylenen palyatif tedbirlerle önlenemeyeceği anlaşılmış bulunmaktadır. 

Tüm vatandaşlarımızı ve hepimizi ilgilendiren böylesine hayati öneme haiz bir konunun 
TBMM tarafından ele alınarak çok yönlü bir araştırmaya tâbi tutulması ve acilen bazı tedbirlerin 
alınması gerekmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 547) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Bilindiği gibi geçtiğimiz Kurban Bayramında trafik kazalarında 200'e yakın vatandaşımız ha

yatını kaybetmiş, 500'e yakın vatandaşımız yaralanmıştır. Karayollarında meydana gelen bu 
kazaların özellikle Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı gibi bayram tatillerinde yoğunlaşması, bu 
tatillerde karayollarında alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığını gündeme getirmektedir. 

Özellikle bayram tatilinde, karayollarının aşırı yoğun olması, sürücülerin gitmek istedikleri 
yere bir an önce varmak için kural ihlâlleri yapmaları ve gerekli önlemlerin yeterince alınma
masından dolayı her yıl binlerce yurttaşımızın hayatını kaybetmesine, binlerce insanımızın ise 
yaralanıp sakat kalmasına neden olmaktadır. 

Her tatil dönüşü, karayolları yüzlerce can alıp ve yüzlerce yaralı bırakmaktadır. Bu konuda 
yeterli önlem alınmadığı takdirde önümüzdeki yıllarda bu sayılar giderek çoğalacak, savaşlarda 
dahi kayıp verilmeyen sayının çok üzerinde trafiğe şehit verilecektir. Bu nedenle olayın, cezai, 
ekonomik, sosyal ve hatta psikolojik boyutlarının incelenmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, Kurban Bayramında özellikle İstanbul'da hava, deniz ve şehiriçi ulaşımında tatil 
dönüşü için yetkililerin gerekli önlemi almamasından dolayı tatilciler büyük sıkıntı yaşamışlardır. 
Çektikleri sıkıntılar, tatil dönüşü insanlarımızın ruh sağlığının bozulmasına neden olmuştur. 

Şehirlerarası ulaşımın, özellikle bayram tatillerinde kara, hava ve deniz yollarında yoğunlaş
ması nedeniyle meydana gelen kazaları önleyici ve ulaşımı rahatlatıcı tedbirlerin yetkililerce alınıp 
alınmadığının tespiti ve ayrıca sözkonusu kazaların cezai, ekonomik ve sosyal boyutlarının tespit 
edilmesi, alınacak yeni önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci TBMM İçtü
züğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince, Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

22.3.2000 
Aydın Ayaydın 

İstanbul 
Veysi Şahin 

Mardin 
Cavit Kavak 

İstanbul 
Cemal Enginyurt 

Ordu 
Abdülkadir Akçan 

Afyon 
Ş. Ramis Savaş 

Sakarya 
Hüsamettin Korkutata 

Bingöl 
Rıdvan Budak 

İstanbul 
Mehmet Güneş 

Şanlıurfa 
Kenan Sönmez 

Bursa 
Miraç Akdoğan 

Malatya 

Sait. Açba 
Afyon 

Ali Naci Tuncer 
Trabzon 

Sühan Özkan 
İstanbul 
Ali Er 

İçel 
Nihat Gökbulut 

Kırıkkale 
Mehmet Hanifı Tiryaki 

Gaziantep 
Oktay Vural 

İzmir 
Bekir Gündoğan 

Tunceli 
Turhan Tayan 

Bursa 
Birkan Erdal 

Ankara 
Cengiz Aydoğan 

Antalya 

Oğuz Tezmen 
Bursa 

Nazif Okumuş 
İstanbul 

Erdoğan Toprak 
İstanbul 

Ali Gebeş 
Konya 

Aslan Polat 
Erzurum 

Necdet Tekin 
Kırklareli 

Ahmet Arkan 
Kocaeli 

Orhan Ocak 
Bursa 

Hakkı Oğuz Aykut 
Hatay 

Yılmaz Karakoyunlu 
İstanbul 

Orhan Bıçakçıoğlu 
Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 547) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye, enflasyon, işsizlik, yolsuzluk, terör gibi büyük sorunlarla mücadele etmekle birlikte, 
bir de bunlara ek olarak trafik terörüyle uğraşmak zorundadır. 

Trafik kazalarında Türkiye dünya ülkeleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Kazaların sonu
cuna göre istatistikler ürkütücü boyutlara ulaşmıştır. 

Son beş yılda, ülkemizde 1 812 990 trafik kazası olmuş, bunun sonucunda 26 418 vatandaşımız 
hayatını kaybetmiş, 555 463 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Yaralananların büyük çoğunluğu ise, 
sakat kalmıştır. 

Hiç şüphesiz insan hayatını maddî ölçülerle değerlendirmek mümkün değildir. 

Ancak, kazaların sebep olduğu ekonomik kayıpların, katrilyonlarla ifade edildiği bir gerçektir. 

Bu tablo, Avrupa Birliğine aday olan Türkiye için düşündürücüdür. 

Trafik kazalarının çeşitli sebepleri vardır. Bunların başında karayollarımızın yetersizliği ve 
denetimsizliği gelmektedir. Trafiğe çıkan araç sayısı hızla artamta iken, buna paralel olarak altyapı 
çalışmalarına gerekli yatırım, ilgi ve destek gösterilmemiştir. 

1987 yılında toplam araç sayısı 1 973 670 iken, bu rakam 1999 yılında 8,5 milyon civarına yük
selmiştir. 

Altyapı yetersizliği dışında; trafik kazalarının en önemli sebeplerinden biri de alkollü araç kul
lanmaktır. 

Ayrıca, eğitim eksikliği, trafıkdeki araçların yaşlı oluşu, dikkatsizlik, tedbirsizlik, trafik kural
larına uymama ve kontrollerin yeterli olmayışı gibi sebepler de trafik kazalarının artmasına neden 
olmaktadır. 

Trafik kazalarını, para cezalarıyla veya palyatif tedbirlerle önlemenin mümkün olmadığı ortaya 
çıkmıştır. 

Trafik kurallarına uyma çağdaş toplum olmanın bir göstergesidir. Trafik kazalarının asgarî 
seviyede olduğu ülkelerdeki uygulamalar ve kurallar ülkemiz için de dikkate alınmalıdır. 

Özellikle, AB'ne aday olan ülkemizin, ileri ülkelerde uygulanan ve özellikle AB normlarına 
uygun yasa düzenlemelerine acilen ihtiyaç olduğu bir gerçektir. Halen ülkemizde uygulanan trafik 
kurallarına ilave olarak AB'de uygulanan kuralların tespiti ve bununla ilgili olarak getirilmesi 
gereken yeni düzenlemelerin süratle TBMM gündemine indirilmesi gerekmektedir. 

Her yıl binlerce vatandaşımızın ölümüne, onbinlerce vatandaşlarımızın yaralanmasına ve sakat 
kalmasına neden olan ve ülkemizi katrilyonlarca lira maddî kayba uğratan trafik kazalarının neden
lerini ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98, TBMM İçtüzüğünün 104 
ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını Grubumuz adına arz ve talep 
ederiz. 

Saygılarımızla. 

Saffet Arıkan Bedük Nevzat Ercan Turhan Güven 
Ankara Sakarya İçel 

DYP Grup Başkanvekili DYP Grup Başkanvekili DYP Grup Başkanvekili 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İstanbul'un çeşitli semtlerinde, özellikle Bağdat Caddesi'nde belirli gün ve saatlerde gençler 
kendi aralarında otomobil yarışı yapmakta, bu yarışlar sonucunda ise; caddede seyir halindeki 
araçlara veya yayalara çarpma sonucu ölümcül kazalar meydana gelmektedir. 

Yıllardan beri süre gelen anlamsız ve toplum tarafından benimsenmeyen bu yarışlar neti
cesinde gencecik suçsuz insanların hayatlarına son verilmekte, öte yandan da ne amaca hizmet ettiği 
belli olmayan, şımarık ve sorumsuz gençlerin sebep olduğu ölümcül trafik kazaları sonucu, sorum
suz fakat henüz hayatlarının baharında olan sürücü gençlerin de hapishaneye girmeleri ayrı bir 
üzücü durum yaratmaktadır. 

Bugüne kadar bu tür yarışlar sonucunda onlarca insanımız hayatını kaybetmiştir, ancak bu 
ölümcül kazalara sebep olan sürücüler de yasalarımızın yetersizliğinden ötürü az bir ceza ile kur
tulmaktadırlar. Hiçbir caydırıcılığı olmayan bu tür kazaların sebep olduğu ölümcül kazaların sorum
lularının taksirli trafik suçu işlemiş olduğundan bahsetmek mümkün değildir. Bunların trafik suçu 
işleyen kişi olarak değil, olsa olsa katil olarak yargılanmaları gerekir. 

En son geçen hafta İstanbul Bağdat Caddesi'nde yine bu tür bir yarış sonucu Selin ile Erdem 
adında genç iki nişanlının henüz hayatının baharında hayata veda etmeleri, öte yandan yine gence
cik ama sorumsuz bir gencin de hapishaneye girmesi yetkilileri daha etkin önlem almaya zorla
maktadır. 

Bugüne kadar meydana gelen bu tür kazaların ortadan kaldırılmasına yönelik alınan önlemlerin 
yetersiz olduğu görülmektedir. 

İstanbul Bağdat Caddesi'nde iki gencin hayatlarının sona ermesi ile biten bu anlamsız 
yarışların sona ermesini sağlamak amacıyla bugüne kadar alınan önlemlerin değerlendirilmesi, 
varsa suçlu kişi ve kuruluşların tespit edilmesi, Trafik Yasası ve Türk Ceza Kanununun ilgili mad
delerinin caydırıcı hale getirilmesi ve olayın ekonomik, sosyal ve psikolojik boyutları ile ele alın
ması hususunun araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105 inci 
maddeleri gereğince Meclis araştırması açılması için gereğini arz ve talep ederiz. 

Aydın Ayaydın 
İstanbul 

Necdet Tekin 
Kırklareli 

Âbdülkadir Akçan 
Afyon 

Oğuz Tezmen 
Bursa 

Hasan Özgöbek 
Uşak 

Ahmet Erol Er s oy 
Yozgat 

Ali Naci Tuncer 
Trabzon 

Masum Türker 
İstanbul 

Nihat Gökbulut 
Kırıkkale 

Süleyman Coşkuner 
Burdur 

Mehmet Hanifı Tiryaki 
Gaziantep 
Sait Açba 

Afyon 
Sııhan Özkan 

İstanbul 
Şamil Ayrım 

İstanbul 

Cavit Kavak 
İstanbul 

Nazif Okumuş 
İstanbul 

Ali Gebeş 
Konya 

Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
Bartın 

Mehmet Gül 
İstanbul 

Ömer Ertaş 
Mardin 

Ediz Hun 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 547) 



- 7 -
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 30.6.2000 tarihli 123 üncü Birleşiminde 700 
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Gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ahmet Tan 

İstanbul 
Komisyon Başkanı 
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I. ARAŞTIRMANIN DAYANAĞI, KONUSU, YÖNTEMİ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, ülkemizde her yıl yaklaşık on bin insanımızın ölmesine, 

yüz binden fazla yurttaşımızın yaralanmasına ve/veya sakat kalmasına, yaralanan ve sakat 
kalanlarla, aile fertlerinin derin elem ve ıstıraplara boğularak, ruhsal ve psikolojik travmalara 
uğramasına ve ülke ekonomisine katrilyonlarla ifade edilen maddi zararlar vermesine yol açan 
trafik kazalarının nedenlerinin araştırılması ve alınması gereken önlemlerin saptanması amacıyla, 
bir araştırma komisyonu kurarak konuya el atmıştır. 

Geniş çaplı, ani ve derin etkileri ile doğal afetler, insanoğlunu tehdit eden en büyük 
felaketlerdendir. Ülkemizde, sonuçlan çok yıkıcı olan ve giderilmesi son derece güç olan 
zararlar veren deprem konusunda uyanmaya başlayan toplumsal bilincin, zamana yayılan, 
tesirleri göreceli olarak hissedilen ve bir facia halinde toplumsal dokumuzu yok etmeye devam 
eden trafik kazaları konusunda da oluşması yaşamsal bir öneme sahiptir. 

Ülkemizdeki trafik kazalarının gelişmiş ülkelerdeki trafik kazaları düzeyine 
indirilememesinde, trafik konusunda görevli kurum ve kuruluşların gösterdiği çabaların yetersiz 
ve etkisiz kalmasının yanı sıra, toplumsal baskının alınacak veya alınması gereken önlemlerin 
belirleyicisi olamamasının da büyük rolü vardır. 

Devlet, vatandaşının ulaşım ve seyahat hakkım esenlik içinde kullanabileceği güvenli bir 
trafik ortamım sağlayacak, etkili ve verimli bir idare düzeneği kuramamıştır. Devlet, trafikte 
çağdaş ülkelerin benimsediği bir yaklaşım olan trafik kazalarım yıllar itibariyle azaltacak 
hedefler koymamakta, bu konuda yapılmış çalışma ve alınmış kararlar da bulunmamaktadır. 
Hangi tarihte, nasıl bir trafik tablosu ile karşılaşılacağına dair bir trafik projeksiyonu 
öngörülmemektedir. 

Trafik kazalarında ölen ve yaralanan insanların sayışım tam olarak bilmeyen devlet 
görüntüsünden kurtulunmalıdır. Terörü ve enflasyonu, bir devlet politikası doğrultusunda 
yenmede gösterilen kararlılığı, trafik kazalarının en aza indirilmesinde de beklemek, 
vatandaşların en doğal hakkı olsa gerektir. 

Trafik kazalarının mutlaka varolacağını ve toplumu kemireceğini kabullenmek ve insanın 
güçsüz kaldığı bazı doğa olaylarında olduğu gibi, trafik kazalarının şimdiye kadar kaçınılamamış 
olan sonuçlarım bir yazgı olarak kabullenmek mi, yoksa trafik kazalarım "kader" gibi 
algılamayan bir zihinsel dönüşümü gerçekleştirmek mi gerekecektir? Ülkemiz şu anda bu iki 
seçenekten birisini seçmek gibi kritik bir noktaya gelmiştir. 

Bundan önce aynı amaçla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı ve 
yeterince ele alınıp değerlendirilmeyen raporun uğradığı talihsizliğe düşülmemelidir. 
Komisyonun hazırladığı bu rapor son olmalı, bundan sonra tüm yoğunluğun uygulama konusuna 
verilmesi için ilgililerce gereken önlemlerin alınması sağlanmalıdır. 

A. ARAŞTIRMANIN DAYANAĞI 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 30.06.2000 tarihli 123. Birleşiminde, 

"Trafik kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98., İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu 
araştırmayı yapacak Komisyonun 13 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin 
Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve 
gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına" şeklinde verdiği 30.06.2000 tarih ve 700 sayılı 
karan. 

B. ARAŞTIRMANIN KONUSU 
Ülkemizde meydana gelen trafik kazalannın nedenlerinin araştınlarak alınması gereken 

yasal, idari, toplumsal ve yapısal önlemlerin neler olabileceğinin belirlenmesi ve güvenli bir 
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trafik ortamının sağlanmasında resmi ve özel tüm kurum, kuruluş ve örgütlerin görev, 
sorumluluk ve işbirliğine esas olacak temel ilke ve hedeflerin saptanmasını kapsamaktadır. 

C. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Trafik Kazalarının Nedenlerinin Araştırılarak Alınması Gereken önlemlerin Belirlenmesi 
Amacıyla Kurulan (10/139,14,126,132,133) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu, 
ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan trafik kazalarının meydana geliş sebebi, sonuçlan ve 
etkilerinin araştırılması ve toplumsal bir kangren haline gelen soruna çözüm önerileri 
bulunabilmesi amacıyla konu ile ilgili tüm resmi ve sivil kurum, kuruluş ve örgütlerin görevli ve 
temsilcileri ile tespit edilen dört ilimizde bölgesel toplantılar düzenlemiştir. Bu toplantılardan ilki 
19.07.2000 tarihinde Diyarbakır ilimizde gerçekleştirilmiştir. 

Bu toplantıya çevre illerin Valilik, Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlükleri 
görevlileri ile trafik konusunda teşkilatlanmış yerel sivil toplum örgütleri davet edilmiştir. Davet 
edilen 22 ilden 20 il görevlileri toplantıya katılmış, görüş ve önerilerini Komisyonumuza 
sunmuşlardır. Gönüllü kuruluşlar da, bu hususta belirledikleri çözümleri dile getirme imkanı 
bulmuşlardır. 

Anılan toplantılardan ikincisi istanbul ilinde 15, 16, 17.08.2000 tarihlerinde yapılmıştır. 
Bu ilimizde de, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan temsilciler, 18 ilden il Emniyet Müdürlüğü 
ve Büyükşehir Belediyesi görevlileri ile istanbul il Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, 
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yetkililer, üniversitelerin konu ile ilgili fakültelerinden öğretim 
görevlileri, trafik kazalarının önlenmesine yönelik çalışmalarda bulunan dernek ve gazete 
temsilcilerinin katıldığı ve 3 gün boyunca süren kapsamlı bir çalışma düzenlenmiştir. 

Üçüncü toplantı 08.09.2000 tarihinde Antalya ilinde, 22 ilin trafikten sorumlu il Emniyet 
Müdür Yardımcıları ile trafikle ilgili konularda faaliyet gösteren 4 sivil toplum örgütü 
temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 

Bu tür toplantıların sonuncusu ise 19,20,21.09.2000 tarihlerinde 19 ilden ti Emniyet 
Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi görevlileri ile Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Bayındırlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ve üniversitelerin 
konu ile ilgili fakültelerinden öğretim görevlileri, trafik kazalarının önlenmesine yönelik 
çalışmalarda bulunan dernek temsilcilerinin katılımıyla Ankara'da yapılmıştır. 

Ayrıca Özel olarak 27.09.2000 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkam, 
17.10.2000 tarihinde içişleri Bakam, 19.10.2000 tarihinde Ulaştırma Bakam ve 23.11.2000 
tarihinde de Yüksek öğretim Kurulu Başkanı ile toplantı düzenlenmiş, görüş ve önerileri 
alınmıştır. 

istanbul toplantısındaki katılımcılara ve TBMM üyelerine yönelik ayrı ayrı iki anket 
düzenlenmiş, anket sonuçları çalışmalar sırasında dikkate alınmış ve değerlendirilmiştir. 

Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarının gerçek boyutunun anlaşılması, trafik 
hizmetlerinin yerine getirilmesinde mevzuatla görev verilen kurum ve kuruluşların bugüne kadar 
yaptığı iş ve işlemlerin saptanması ve hizmetlerin sunulmasında karşılaşılan sorunlar ile bu 
sorunların giderilmesine yönelik çözüm önerilerinin bilinmesi amacıyla, söz konusu kuruluşların 
gönderdiği metinler değerlendirilmiştir. 

Raporun hazırlanması çalışmaları sırasında, Türkiye'de trafik kazaları konusunda 
yayınlanmış yapıt ve raporlar incelenmiş, dünyada ve özellikle Avrupa ülkelerinde trafiğin ana 
unsurlarını irdeleyen bilimsel yayınlar taranmış, konuya yer veren gazete ve dergilerin makale ve 
haberleri gözden geçirilmiş, Komisyonun dört ilde yaptığı toplantılarda ileri sürülen görüş ve 
öneriler hassasiyetle süzülmüş, sorumlu vatandaş bilinciyle hareket ederek, trafik probleminin 
çözümüne katkıda bulunan yurttaşların önerilerinden olabildiğince yararlanılmıştır. 
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li. TÜRKİYE'DE TRAFİK VE ULAŞIM 

A. TÜRKİYE'DE TRAFİK MEVZUATI VE KURUMLARI 

1. Trafik Mevzuatının Gelişimi 

Trafik sözcüğü, İtalyanca "trafıcco", Fransızca "trafıc", ingilizce "traffıc, Osmanlıca'da 
ise "seyrüsefer" yani geliş-gidiş sözcükleriyle ifade edilen, "yayaların, hayvanların ve araçların 
yol üzerindeki hal ve hareketleri" anlamında kullanılan bir kelimedir. 

Cumhuriyetin ilanından sonraki yıllarda ülkemizde çok az sayıda motorlu araç 
bulunmakta ve bu nedenle trafik ciddi bir sorun olarak kabul edilmemekteydi. 

01 Mart 1926 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek 13 Mart 1926 
tarihinde yayımlanan ve 01 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren 765 sayılı Türk Ceza 
Kanunu'nun 564. ve 565. maddeleri ile getirilen hükümlerle, mal ve can güvenliğini tehlikeye 
düşürecek şekilde taşıt kullananları takip ve kontrol etmek üzere genel zabıtaya yetki verilmiştir. 
Trafik kazalarını önleme bakımından büyük önem taşıyan bu maddelerden, özellikle 565. 
maddede, bir kimsenin caddelerde ve umumun gelip geçtiği yerlerde veya umuma açık yerlerde 
hayvanları, arabaları ve otomobilleri şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek şekilde 
sevk ve idare etmesi durumunda, hem 20 güne kadar hafif hapis, hem de ayrıca hafif para cezası 
ile cezalandırılması öngörülürken, diğer yandan failin ruhsatnameye tabi arabacı veya şoför 
olması durumunda bir aya kadar meslek ve sanatın tatili cezasımn da bu cezaya ilave edilmesi 
hükme bağlanmıştır. 

Daha sonra 14 Nisan 1930 gün ve 1471 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1580 sayılı 
Belediye Kanunu'nun "Belediyenin Görevleri" başlığını taşıyan 15. maddesinin 9. fıkrası ile 
belediyeler veya beldelerle köyler arasında seyrüsefer eden yük ve binek araba ve hayvanları ile 
otomobil, otobüs ve kamyonların azami istiap hadlerini tespit, sınıflarını ve numaralarım tayin 
ile işletenlerin ehliyet ve sıhhatlerini kontrol etmek görevi, bu vesait sahiplerinin daimi 
ikametgahlarının bağlı olduğu kaza belediye idaresine verilmiştir. 

Aym maddenin 10. fıkrası, nakliye vasıtalarının nev'i ve cinsine göre belde dahilinde 
azami ve asgari süratini belirlemek, seyrüsefer tarifelerini tanzim ve ilan ile trafik düzenini temin 
etmek görevini belediyelere vermiştir. 

Bu maddenin 74. fıkrası ile belediyenin görevleri içinde yer alan seyrüseferleri tanzim 
için talimatlar yapmak görevinin yerine getirilebilmesi için, öncelikle büyük illerde olmak üzere, 
taşıtların kayıt tescil işlemlerinin yapılması, şoför adaylarına sınavla ehliyetname verilmesi, 
trafik düzeninin sağlanması ve araçların fiyat tarifelerinin belirlenmesi amacıyla seyrüsefer 
talimatnameleri hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır. 

Ancak trafik hizmetlerinin belediyelerce yapılması, her belediyenin diğerlerine uymayan 
kurallar uygulamasına, araçların teknik muayenelerinin gereği gibi yapılamamasına, ehliyet 
sınavlarında müsamaha edilmesine, şehirlerarası yollar ile kırsal kesimlerde trafik denetimlerinin 
yapılamamasına neden olduğu görülmüş ve yeni tedbirler alınması zorunluluğu meydana 
gelmiştir. 

Bu amaçla, 14 Temmuz 1934 tarih ve 2751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2559 
sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 19. maddesinde, "polisin sokak, meydan ve umuma 
mahsus yerlerde intizamı temin ve seyrüsefer talimatnamesindeki vasıflara uygun olmayan nakil 
vasıtalarını işletmekten ve bu vasıtaları sarhoş olarak veya seyrüseferin intizam ve selametini 
bozacak surette idare edenleri çalışmaktan men edeceği" yönünde bir hüküm mevcut ise de, 
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trafik kural ve nizamlarını saptayan esas hükümler bulunmadığından, bu hüküm verimli 
olamamıştır. 

Tekniğin ilerlemesiyle birlikte motorlu araçların çoğalıp meydana gelen kazaların endişe 
verici bir durum alması sonucu, 1930'dan itibaren başlamış olan kanun hazırlıkları tekrar ele 
alınarak konu Emniyet Genel Müdürlüğü'nde, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'nda, Ankara, 
İstanbul ve İzmir Belediyelerinde incelenmiş ve bir tasan hazırlanıp 1938'de Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'ne sevk edilmiş ise de, bu tasarı yasalaşamamıştır. 

İkinci Dünya Savaşı'nm meydana getirdiği darlıklar, mevcut taşıtların bünyelerinde 
olumsuz bir etki yapmıştır. Savaş sonrasında meydana gelen ekonomik ve toplumsal gelişmeler, 
ulaştırma hizmetlerine olan talep artışını da beraberinde getirmiştir. Buna teknolojik gelişmelerin 
karayolu sistemine sunduğu kolaylıklar ve yeni model araçların daha yüksek hız yapacak şekilde 
üretilmesi de eklenince, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de karayolu taşımacılığı büyük 
ölçüde artmıştır. Tüm bu gelişmelerin sonucu ise, trafik kazalarında ve kaza sonucu meydana 
gelen ölüm ve yaralanma sayılarında hızlı bir yükseliş olmuştur. 

Karayollanmızı ülkemizin taşıma ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye getirmek ve alt yapıyı 
gerçekleştirmek üzere, 11 Şubat 1950 tarihinde kabul edilen ve 01 Mart 1950 tarihinde yürürlüğe 
giren 5539 sayılı Kanunla Karayolları Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 

Böylece, karayolu alt yapısı hızla gerçekleştirilmeye başlanmış, zamanla yolu 
kullananların çoğalması sonucu meydana gelen trafik kazalarının, can ve mal güvenliğini artan 
bir şekilde tehlikeye düşürmesi ve hatta tehdit etmeye başlaması nedeniyle, karayolu trafiğinde 
bir düzenleme ve kontrol sistemi getirmek üzere hazırlanan ikinci kanun tasarısı 11 Mayıs 1953 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş ve 6085 sayılı Karayolları Trafik 
Kanunu olarak 18 Mayıs 1953 gün ve 8411 sayılı Resmi Oazete'de yayımlanmıştır. 

6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 3. maddesinde; "trafiğin tanzim ve 
murakabesinin Emniyet Genel Müdürlüğü'nce teşkil edilecek bölge ve il trafik zabıtasmca 
yapılacağı, ayrıca merkezde ve teşkilatında şube müdürlüğü bulunan il emniyet müdürlüklerinde 
trafik şubesi ve diğer il emniyet müdürlüklerinde de trafik bürolan kurulacağı" hükme 
bağlanmıştır. 

Böylece, özel bir trafik zabıtasının kuruluşu, ancak Cumhuriyetin ilanından 30 sene sonra 
mümkün olabilmiştir. 

Bu Kanunla, Emniyet ve Karayolları Genel Müdürlüklerinin mevcut görevlerine ilave 
olarak yeni görevler verilmiş, şehirlerde trafik düzenine ait kararları almak üzere İl Trafik 
Komisyonları kurulmuştur. 

Aynca, belediyelere şehiriçinde trafiğin düzenlenmesine ve alt yapısının yapılmasına 
ilişkin yükümlülükler getirilmiştir. 

6085 sayılı Karayollan Trafik Kanunu'nun 76. maddesiyle 1580 sayılı Belediye 
Kanunu'nun karayolu trafiğine ilişkin hükümleri kaldınlmıştır. 

6085 sayılı Karayollan Trafik Kanunu'nun ağırlığı üç konuda idi: 
1- Trafik suçlanna ait cezaların istisnasız olarak mahkemeler tarafından verilmesi, 
2- Trafiğin tanzim ve kontrolünün motorlu araçlarla donatılmış trafik zabıtası tarafından 

yapılması, 
3- Teknik muayene ve kontrollerin, trafik güvenliği donatımı ve bunlann sürekli hale 

getirilmesi işinin Karayollan Genel Müdürlüğü tarafından yapılmasıdır. 
19 Eylül 1949 yılında Cenevre'de aktolunan Karayollan Trafik Sözleşmesi'ne 

katıldığımıza ilişkin 02 Mayıs 1955 tarihinde kabul edilen 6547 sayılı Kanun, 11 Mayıs 1955 
tarih ve 9003 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

6085 sayılı Karayollan Trafik Kanunu'nun 77. maddesi uyarınca bazı maddelerin yayımı 
tarihinde, diğer maddelerin ise» geçici 5. maddesine göre teşkilat kanunlanmn yayımı tarihinden 
itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. 

20.03.1954 gün ve 8663 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6376 sayılı Kanunla 
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Teşkilatı, 21.03.1954 gün ve 8664 sayılı Resmi Gazete'de 
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yayımlanan 6387 sayılı Kanunla Karayolları Fen Heyeti ve aynı Resmi Gazete'de yayımlanan 
6406 sayılı Kanunla da Trafik Mahkemeleri Kuruluş Kanunları çıkarılmıştır. 

Bilahare 6085 sayılı Kanunun 77. maddesi 6498 sayılı Kanunla değiştirilerek, yürürlüğe 
giriş şekli 4 yılda kademeli olarak yeniden tespit edilmek üzere Bakanlar Kuruluna yetki 
verilmiştir. 

6085 sayılı Kanunun bütçe olanakları ile aynı yıl içerisinde bütün Türkiye'de uygulama 
imkanı olmadığından, Bakanlar Kurulu'nun; 20.04.1954 gün ve 4/2863 sayılı kararı ile İstanbul 
ve Ankara'da, 19.07.1955 gün ve 4/5543 sayılı karan ile Bursa, Adana, İzmir ve Aydm'da 
10.11.1956 gün ve 4/8120 sayılı Karan ile Çorum, Samsun, Kayseri, Niğde, Gaziantep, Hatay, 
Bolu, Sakarya, Kocaeli, Edirne, Eskişehir, Balıkesir ve Manisa'da , 18.11.1957 gün ve 4/9696 
sayılı Kararı ile de diğer 48 ilde yürürlüğe girişi tespit edilmiş ve tüm illerde trafik teşkilatı 
tamamlanarak, uygulamaya 01.03.1958 tarihinden itibaren bütün yurtta geçilmiştir. 

Ancak, uygulamada konu ile ilgili her kuruluş kendi gelişmesini sürdürmüş, trafik 
sistemimiz kayıt-tescil, ehliyet, yol ve trafik işaretleri, araç muayene istasyonları, trafik polisi, 
trafik cezalan, sigorta ve taşıt vergileri yönünden gelişmiş ülkelerdeki sistemlere gerek kuruluş, 
gerekse mevzuat bakımından şeklen benzemiş olmasma rağmen, görev verilen kuruluşlar 
arasında istenilen düzeyde koordinasyon olmaması nedeniyle, karayollannda etkili bir trafik 
güvenliği sağlanamamıştır. 

Bir süre sonra, 6085 sayılı Kanun, uygulamada görülen yetersizlikler nedeniyle, 
12.01.1961 tarihinde 232 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve yapılan bu değişiklikle, trafik polisine 
bir kısım trafik suçlarında peşin para tahsil etme yetkisi tanınmıştır. Aynca, hukuki mesuliyet 
şoförden alınarak mal sahibine intikal ettirilmiş, lastik tekerlekli traktörler kayıt-tescile tabi 
tutularak, kullananlann da ehliyetname sahibi olması şartı getirilmiştir. 

13.05.1964'te kabul edilen 471 sayılı Kanunla ve 09.05.1967 tarihinde kabul edilen 866 
sayılı Kanunla, 6085 sayılı Karayollan Trafik Kanunu'nda iki değişiklik daha yapılmıştır. 

Bütün bunlara rağmen 6085 sayılı Kanunun uygulanmasında meydana gelen aksaklıklar 
ve noksanlıklar tamamen giderilemediğinden, 1981 yılında İçişleri Bakanlığı'nca karayolu trafiği 
yönünden günün ihtiyaçlanna, ülke şartlarına ve uluslararası antlaşmalara uygun olarak bütün 
konulan kapsayacak şekilde yeni bir Karayollan Trafik Kanunu Tasarısı hazırlanmış ve bu 
tasarının hazırlanmasında teknik konu ve ortak hükümler için yabancı ülke mevzuatlanndan 
yararlanılmıştır. 

Bu tasan, Danışma Meclisi ve Milli Güvenlik Konseyi ihtisas Komisyonlannda daha da 
olgunlaştırılarak 13.10.1983 tarihinde Milli Güvenlik Konseyi'nce kabul edilmiş, 18 Ekim 1983 
gün ve 18195 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 2918 sayılı Karayollan Trafik 
Kanunu'nun 137. maddesi, Kanunun bazı maddelerinin yayımı tarihinde, diğer maddelerinin ise 
yirmi ay sonra yürürlüğe gireceğini hükme bağladığından, Kanunun tümü 18 Haziran 1985 
tarihinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu olarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu Kanunla trafik hizmetlerinin yürütülmesi konusunda yeni bir teşkilatlanmaya 
gidilmiştir. Buna göre genel zabıtanın tüm yetkilerini taşıyan ve görevleriyle de sorumlu kılınan 
trafik zabıtası trafik hizmetlerini 2918 sayılı Karayollan Trafik Kanunu'nun 5. maddesine göre 
merkez, bölge, il ve ilçe trafik kuruluşlan ile yürütür. 

Bu Kanunla, trafik kazalarının bilimsel esaslara göre tespit edilmesi, trafik suçu 
işleyenlerin her zaman her yerde yakalanabileceği imajının verilmesi ve karayolları üzerinde 
devletin varlığı ve otoritesinin hissedilmesini sağlayacak şekilde trafik zabıtasına önemli görev 
ve yetkiler verilmiştir. 

Aynca, alt yapı hizmetleri gibi teknik hizmetlerin geliştirilmesi, yollanmızın daha 
güvenli hale getirilmesi, eğitim ve sağlık alanlarında Bayındırlık ve İskan, Milli Eğitim, Sağlık 
ve Sosyal Yardım, Ulaştırma,Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlıklan ile belediyelere, İl ve İlçe 
Trafik Kuruluşlanna önemli görev, yetki ve sorumluluklar verilmiştir. 

2918 Sayılı Karayollan Trafik Kanunu'nun getirmiş olduğu temel yenilikler şunlardır. 
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1- Trafik kuralı, insan, araç ve yol gibi unsurlar açısından değerlendirilerek, ilgili 
kuruluşların yetki ve sorumlulukları yeniden belirlenmiştir. 

2- Sürücü adaylarının yetiştirilmesi amacıyla, sürücü kursları açılması hükmü 
getirilmiştir. 

3- Milli Eğitim Bakanlığı'nca ilköğretim ve orta dereceli okulların ders programlarına 
yeteri kadar zorunlu trafik dersleri konulması esası getirilmiştir. 

4- öğrencilerin trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla okul geçidi görevlilerinin yetkili 
kılınması kararlaştırılmıştır. 

5- Trafik polisine, sürücüsü tespit edilemeyen araçların kural ihlali yapması halinde, 
aracın tescil plakasına göre tutanak düzenleme yetkisi verilmiştir. 

6- Taşıtların teknik yönden daha bilimsel esaslara göre muayeneye tabi tutulmaları 
sağlanmıştır. 

7- İşlenen her trafik suçu için ceza puanı esası getirilmiş ve 100 ceza puanım aşan 
sürücülerin sürücü belgelerinin 2 ay süre ile geri alınması uygulamasına geçilmiştir. 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapan kanunlar aşağıda 
belirtilmiştir. 

KANUN NO 

3058 
3176 
3315 
3321 
3493 
3538 
3672 
3759 
4199 
4262 
4550 

KABUL TARİHİ 

16.10.1984 
28.03.1985 
04.11.1986 
18.11.1986 
03.11.1988 
19.04.1989 
31.10.1990 
27.08.1991 
17.10.1996 
21.05.1997 
08.03.2000 

RESMİ GAZETE 
SAYISI 
18550 
18715 
19282 
19289 
19986 
20152 
20684 
20983 
22800 
22999 
23991 

RESMİ GAZETE 
TARİHİ 

19.10.1984 
04.04.1985 
15.11.1986 
22.11.1986 
11.11.1988 
28.04.1989 
03.11.1990 
07.09.1991 
27.10.1996 
25.05.1997 
12.03.2000 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununu Değiştiren ve Resmi Gazete'nin 
27.10.1996 Tarihli ve 22800 Sayısında Yayımlanarak Yürürlüğe Giren 4199 Sayılı 
Kanunun Getirmiş Olduğu Yenilikler; 

a) Karayolu güvenliği konusunda hedefleri tespit etmek, kararları almak, gerekli mevzuat 
ve projeleri hazırlatmak ve bu alandaki hedeflerin uygulanması amacıyla, Başbakanın 
başkanlığında, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık ve Ulaştırma Bakardan 
ile Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilat müsteşarlanndan oluşan "Karayolu Güvenliği Yüksek 
Kurulu" ihdas edilmesi öngörülmüştür. 

Ayrıca bu Kurulun alt kurulu niteliği taşıyan ve Yüksek Kurul'da yer alan Bakanlıklann 
en az Daire Başkam seviyesinde ve Üniversite, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, 
Türkiye Trafik Kazalarını önleme Derneği, Trafik Kazalan Yardım Vakfı ve Mimarlar 
Mühendisler Odalan Birliği temsilcilerinden oluşan Trafik Güvenliği Kurulu oluşturulmuştur. 

b) Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yetersiz olduğu tespit edilen yerlerde (devlet-il 
yolu, köy-orman yolu) jandarma trafik eğitimi almış subay, astsubay ve uzman jandarmalar 
eliyle trafiği denetlemeye, düzenlemeye ve trafik suçlanna el koymaya görevli ve yetkili 
kılınmıştır. 
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c) Öte yandan, yürürlükteki Kanunda yer alan Sağlık Bakanlığı'nın görevlerinin nelerden 
ibaret olacağı hususuna açıklık getirilmiş ve kaza sonrası müdahalelerde önem arz eden ilk 
yardım istasyonlarının kurulması öngörülmüştür. 

d) Gelişen ve değişen ülke şartları dikkate alınarak İl ve İlçe Trafik Komisyonlarının 
görev ve yetkilerine açıklık getirilmiş, komisyonların trafik düzeni ve güvenliği açısından daha 
etkin hizmetlerde bulunmaları hedeflenmiş ve bu komisyonlara Milli Eğitim Bakanlığı 
temsilcisinin de katılımı sağlanmıştır. 

e) Araç alım satımlarında, alan veya satan şahısların mağduriyetlerinin giderilmesi 
amacıyla, araç satış sözleşmesinin düzenlendiği tarih itibariyle, önceki malikin vergi kaydının 
kapatılarak son malikin vergi mükellefi olarak kayda alınması esası getirilmiştir. Diğer taraftan, 
satışı yapılmış ve alıcılar üzerine tescili yapılamamış araçların eski sahiplerinin noter satış senedi 
ile bir yıl içinde müracaatları halinde trafik ve vergi kayıtlarının resen alıcısı adına yapılması 
esası getirilmiştir. 

f) Kanunun ilgili maddesinde yapılan bir değişiklikle, sürücü belgesi almadan 
karayolunda araç kullananların sebep olduğu trafik kazalarını önlemek amacıyla, geçmişte 
etkisiz ve yetersiz olan para cezasının yerine hapis cezası getirilmiştir. 

g) Sürücülerin ikametgahlarını saptamak, yetkililerce yazılan trafik cezalarının takip ve 
tahsiline imkan sağlamak, ceza puanını dolduran sürücülerin belgelerini geri almak, sürücü 
belgelerini Avrupa Birliği standartlarına uydurmak amacıyla, sürücü belgelerinin İçişleri 
Bakanlığı'nca uygun görüldüğünde değiştirilmesi imkanı getirilmiştir. 

h) Kamyon sürme yaşı sürücülerde 18'den 22'ye çıkarılmış ve ayrıca sürücü belgesi 
almak isteyenlerde aranan koşullar yeniden düzenlenerek, ceza maddelerinin kapsamı oldukça 
daraltılmıştır. 

ı) Yasaya dayanılarak çıkarılan Yönetmelik ile "belirtilen miktarlar üzerinde alkollü araç 
kullandığı tespit edilen sürücülerin birinci defada 3 ay, ikinci defada da 1 yıl süreyle sürücü 
belgeleri ellerinden alınır, üçüncü defa tekerrürü halinde bu sürücüler bir ay hapis olunurlar" 
hükmü getirilmiştir. Bu sürücülerin sürücü belgelerinin psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri 
uzmanı muayenesi sonrası beş yıl geçtikten sonra iade edilmesi öngörülerek, alkollü içkiler etkisi 
altında araç kullanımının önüne geçilmesi, bu sebeple meydana gelen kazaların önlenmesi 
düşünülmüştür. 

Ayrıca, sigaranın insan sağlığı Üzerindeki olumsuz etkileri dikkate alınarak, sürücü ve 
yolcuların toplu taşıma araçlarında sigara içemeyecekleri, cep ve araç telefonu kullanarak araç 
süremeyecekleri düzenlemesi getirilmiştir. 

i) Trafik kazalarına önemli derecede etki eden hız faktörü yeniden değerlendirilmeye 
alınarak, bir yıl içerisinde hız sınırı kuralım 5 defa ihlal ettiği saptanan ve hız yapmayı alışkanlık 
haline getiren sürücülerin belgelerinin bir yıl süreyle geri alınması, bu sürenin sonunda da psiko-
teknik muayeneden geçirilmek suretiyle mani hali olmadığı anlaşılanların belgelerinin iade 
edilmesi hükmü getirilmiş ve bu faktöre bağlı kazaların önlenmesi ya da azaltılması 
amaçlanmıştır. 

j) Kamu kurum ve kuruluşları ile işletmelerin yük nakli yaptırdıkları araçlara azami 
toplam ağırlıklanmn üzerinde yük veremeyecekleri hükmü getirilerek, karayolu yapısının zarar 
görmemesi ve ağır yük yükleme kaynaklı kazaların önlenmesi amaçlanmıştır. 

k) Karayolu üzerinde başı boş bırakılan hayvanların ölüm, yaralanma veya maddi hasarlı 
trafik kazasına sebebiyet vermelerinin önlenmesi amacıyla hayvan sahipleri hakkında yeni 
düzenleme yapılmıştır. 

1) Bir motorlu aracın işletilmesi, bir kimsenin ölümü veya yaralanmasına sebebiyet 
verirse motorlu aracın işleteni ile birlikte motorlu aracın bir firma adı altında veya firma 
tarafından kesilen bilet ile işletilmesi halinde motorlu aracın işleteni ile birlikte bağlı olduğu 
firmanın da müştereken ve müteselsilen doğan zararlardan sorumlu tutulmasına yer verilmiştir. 

m) Sigorta hukukunda son yıllarda meydana gelen gelişmeler dikkate alınarak zorunlu 
mali sorumluluk sigortası yanında, primlerin taksit halinde tahsil edilmesi ve Türkiye Reasürans 
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Şirketler Birliği nezdinde Sigortalılar Bilgi Merkezi kurulmasına dair yeni düzenleme 
yapılmıştır. 

n) Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru b'ir yıl içinde işlenen trafik suçlarına ait 
ceza puanları toplamı 100 puanı aşan sürücülerin sürücü belgelerinin 2 ay süreyle, ikinci kez 
aşanların 4 ay süreyle geri alınması, aynı yıl içinde üçüncü kez 100 ceza puanı alanların ise 
sürücü belgelerinin süresiz olarak iptal edilmesi, bu sürücüler için psiko-teknik değerlendirme ve 
psikiyatri uzmanı muayenesi şartı aranması ve ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu 
olarak sebep veren sürücülerin sürücü belgelerinin 1 yıl süreyle geri alınması esasları 
getirilmiştir. 

o) Vatandaşlarımızın trafik bilincinin güçlendirilmesi amacıyla, T.C. sınırları içinde 
yayın yapan ulusal, bölgesel ve yerel radyo ve televizyonlara haftalık eğitim programlarının en 
az 30 dakikasını trafik eğitimi ile ilgili programa ayırmaları, Milli Eğitim Bakanlığı'nca 
ilköğretim ve ortaöğretim okullarında ders programlarına eğitim amacıyla yeteri kadar zorunlu 
trafik ve ilkyardım dersleri konulması hükmü getirilmiştir. 

p) Ticari amaçla çalışan taksi, dolmuş ve minibüs gibi taşıtlarla yolcu taşımacılığı, 
kamyonet, triportör ve benzeri taşıtlarla yük taşımacılığı yapmak isteyen sürücüler ile 
şehirlerarası karayolunda otobüs ve kamyon gibi taşıtlarla yük ve yolcu taşımacılığı yapan 
sürücülerin eğitimine önem vermek amacıyla; bu sürücülerin "Ticari Taşıt Kullanma Belgesi" 
almaları zorunlu hale getirilmiştir. 

r) Trafik para cezalarının etkili ve caydırıcı olmasını sağlamak için, Karayolları Trafik 
Kanunu'nda yer alan trafik para cezalarının mutlak rakamlarının, her takvim yılı başından geçerli 
olmak üzere, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tespit edilen yeniden değerleme oranında 
arttırılacağı esası getirilmiştir. 

s) Karayolunda yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve benzeri taşıtların karışmış olduğu 
ölümlü trafik kazalarında, kusurlu araç veya araçları kullanan sürücülerin ve araca ait plaka 
numarası ile birlikte otobüs firmasının unvanının, televizyon ve basın organları aracılığıyla kamu 
oyuna görüntülü ve yazılı olarak, kusur oranlarından söz edilmeksizin ilan edileceği hükmü 
getirilerek, araç işleten firmaların da sorumluluk almaları amaçlanmıştır. 

t) Sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığım denetlemekle görevli yetkililere 
yardımcı olmak amacıyla, Karayolu Trafik Güvenliği Kunılu'nca önerilen ve Karayolu Trafik 
Güvenliği Yüksek Kunılu'nca uygun görülen kişilere, Fahri Trafik Müfettişliği görevi verileceği 
hükme bağlanmıştır. 

u) Bu Kanun ile getirilen yemliklere bağlı olarak ve gelişen ülke şartlan da dikkate 
alınarak trafik hizmetlerinin etkinliğini arttırmak amacıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü 
bünyesindeki Trafik Daire Başkanlığı kaldınlmış ve 3 yeni Daire Başkanlığı ihdas edilmiştir. 

Diğer taraftan, Kanun ile, sürücü belgelerinin verilme işlemleri tamamen Milli Eğitim 
Bakanlığı'na devredilmiş, belediye sınırlan içindeki karayolu kenarında açılacak tesisler 
hakkında Karayollan Genel Müdürlüğü'nün ilgili bölge müdürlüğünden uygun görüş alınması ve 
korsan taşımacılığın önlenmesi amacıyla hükümler getirilmiştir. 

Ayrıca, başarılı sürücülerin ödüllendirilmesi, ışıklann kullanılması, karayollarında dönüş 
kurallarına dair hususlar yeniden düzenlenmiştir. 

2918 Sayılı Karayollan Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapan 4550 Sayılı Kanunla 
Getirilen Yenilikler: 

1- Takoğraf cihazlarının bozulmasına vasıta olanlann yanısıra, bozuk cihazlan 
araçlannda bulunduran araç sahiplerine ve sürücülere de aynı cezanın verileceği hükmü 
getirilmiş ve aynca, söz konusu cihazlann bulundurulmasına ve kullanmasına dair esaslara 
istisna getirilmiştir. 

2- Kanunda yazılı suçlardan alkollü olarak araç kullanma suçunu birinci ve ikinci defa 
işleyenler ile hız sınınnı bir yıl içerisinde 5 kez ihlal edenlerin ve 100 ceza puanını dolduranların 
sürücü belgelerinin geçici olarak geri alınması işlemleri trafik zabıtasına verilmiştir. 
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3- A1,A2,B,C,D ve E sınıfı sürücü belgesi alacak olanlarda en az ortaokul veya 8 yıllık 
temel eğitimi bitirmiş bulunmaları şartının 31.12.2004 tarihine kadar aranılmaması öngörülmüş 
ve ilkokul mezunu olmaları yeterli sayılmıştır. 

2. Mevcut Yasal Düzenleme 

a. Kanunlar 
- 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu (18.10.1983 tarih ve 18195 sayılı R.G.) 

-1593 Sayılı Erişme Kontrollü Karayolu Kanunu (11.06.1972 Sayılı R.G.) 
- 237 Sayılı Taşıt Kanunu (12.01.1961 tarih ve 10705 sayılı R.G.) 

b. Yönetmelikler 
- Karayolları Trafik Yönetmeliği (18.07.1997 tarih ve 23053 sayılı R.G.Mükerrer) 
- Trafik işaretleri Hakkında Yönetmelik (19.06.1985 tarih ve 18789 sayılı R.G.) 
- Karayolu Trafik Güvenliğinin Sağlanması Yönünden, Yolun Yapısında Yapılacak Her Türlü 
Çalışmalarda Alınacak Tedbirler ile Karayolu Dışında, Kenarmda veya Üzerindeki Levhalar, 
Işıklar ve işaretlemeler Hakkında Yönetmelik (19.06.1995 tarih ve 18789 sayılı R.G.) 
- Karayolları Kenarmda Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik (15.05.1997 tarih 
ve 22990 sayılı R.G.) 
- Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik (28.02.1998 tarih ve 23272 
sayılı R.G.) 
- Araçların imal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik (03.02.1993 tarih ve 21485 sayılı R.G. 
Mükerrer) 
- Araçların Muayeneleriyle Muayene İstasyonlarının Açılması ve işletilmesi Hakkında 
Yönetmelik (09.01.1989 tarih ve 20044 sayılı R.G.) 
- Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkındaki Yönetmelik (22.10.1976 tarih ve 
15742 sayılı R.G.) 
- Karayolları Trafik Garanti Fonu Yönetmeliği (03.05.1997 tarih ve 22978 sayılı R.G.) 
- Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak 
Belgeler Hakkında Yönetmelik (27.01.1989 tarih ve 20062 sayılı R.G.) 
- Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği (03.02.1987 tarih ve 19361 sayılı R.G.) 
- Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu Yönetmeliği (19.07.1998 tarih ve 23407 sayılı R.G) 
- Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Yönetmeliği (01.05.1997 tarih ve 22976 sayılı R.G.) 
- Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Eğitim ve Sınav Yönetmeliği (27.12.1997 tarih ve 23213 sayılı 
R.G.) 
- Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği (01.05.1997 tarih ve 22976 sayılı 
R.G.) 
- Otopark Yönetmeliği (01.07.1993 tarih ve 21624 sayılı R.G.) 
- Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımaları Hakkında Yönetmelik (08.09.1994 tarih ve 22045 
sayılı R.G.) 
- Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımaları Hakkında Yönetmelik (20.08.1994 tarih ve 
22027 sayılı R.G.) 
- Tehlikeli Atıkların Kcntrolü Yönetmeliği (27.08.1995 tarih ve 22387 sayılı R.G.) 
- Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği (21.05.1992 tarih ve 21234 sayılı R.G.) 
- Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği (14.08.1997 tarih 
ve 23080 sayılı R.G.) 
- Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı Merkez ve Taşra Trafik Kuruluşları -
Görev ve Çalışma Yönetmeliği (14.08.1997 tarih ve 23080 sayılı R.G) 
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- Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nün Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği 
(10.04.1997 tarihli R.G.) 
- Tekerlekli Araçlar ile Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile 
İlgili Teknik Mevzuatın Uygulanmasına Dair Yönetmelik 
- Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (07.05.1997 tarih ve 22982 sayılı R.G.) 
- Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliği (07.01.1997 tarih ve 23576 
sayılı R.G) 
- iki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği 

c. Kararlar 
- Ticari Plakaların Verilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Karan 
(86/10553) 
- Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Kararlan 
- Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu Kararlan 
- il ve ilçe Trafik Komisyonlan Kararlan 

d. Yönerge 
-Trafik Kontrollerine İlişkin Yönerge 

3. Trafikle İlgili Görevli Kurullar, Kuruluşlar ve Komisyonlar 

Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu 
Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu, Başbakanın başkanlığında ve Kanunda yazılı 

Bakanlann katılımıyla toplanır. Trafik Hizmetleri Başkanlıgı'nca hazırlanarak, Karayolu Trafik 
Güvenliği Kurulu'nca uygun görülen önerileri değerlendirerek karara bağlar ve kararlann 
yaşama geçirilmesi için gerekli koordinasyon önlemlerini belirler. 

Kurul yılda iki defa olağan, Başbakanın gerek görmesi halinde de olağanüstü olarak, 
gündemle toplanır. 

Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu 
Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri 

Başkanı'nın başkanlığında, Kanunda belirtilen Bakanlık temsilcileri ve kamu kurum ve 
kuruluşlarının temsilcileri ile ayda bir kez toplanır. Zorunlu hallerde Başkan tarafından 
istenildiği zaman toplantıya çağrılabilir. 

Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu, Trafik Hizmetleri Başkanlıgı'nca trafik hizmetlerinin 
çağdaş ve güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla önerilen veya katılacak temsilcilerce 
önerilecek önlemlerin uygulanabilirliğini tartışarak, karara bağlar. 

Kurulun görev ve yetkileri şunlardır: 
1.- Trafikle ilgili kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanmasına ilişkin önerilerde 

bulunmak, 
2.- Trafik kazalanmn azaltılmasına ilişkin önerilerde bulunmak, 
3.- Uygulamada görülen aksaklıktan tespit etmek, 
4.- Kendi görev alanına giren konularla ilgili yasal düzenlemeden kaynaklanan 

eksiklikleri belirlemek. 

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Trafik Kuruluşları 
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne verilen görevler Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak 

kurulan Trafik Hizmetleri Başkanlıgı'nca yürütülür.Trafik Hizmetleri Başkanlığı, Emniyet Genel 
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Müdür Yardımcısı tararından yerine getirilir. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez, bölge il ve 
ilçe trafik zabıtası kuruluşları Trafik Hizmetleri Başkanlığı'na bağlı olarak çalışır. 

Kuruluşlann Görev ve Yetkileri: 
1.-Araçları, Kanuna göre araçlarda bulundurulması gerekli belge ve gereçleri, sürücüleri 

ve bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kurallara uyup 
uymadığım, trafik düzenlemelerinin ve çeşitli tesislerin Kanun hükümlerine uygun olup 
olmadığım denetlemek, 

2.-Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek. 
3.-El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek, 
4.-Trafik suçu işleyenler hakkında tutanak düzenlemek, gerekli işlemleri yapmak ve takip 

etmek, 
5.-Trafik kazası neticesinde hastalanan veya yaralananların bakımlarım sağlayacak 

tedbirlerin süratle alınmasına yardımcı olmak ve yakınlarına haber vermek, 
6.-Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek, 
7.-Sürücülerin belgelerini vermek, 
8.-Ülke çapında taşıtların ve sürücülerin sicillerini tutmak, teknik ve hukuki 

değişikliklerini işlemek, istatistiki bilgileri toplamak ve değerlendirmek, 
9.-Trafik kazalarının oluş nedenleri ile ilgili tüm unsurları kapsayan istatistik verileri ve 

bilgilerini toplamak, değerlendirmek, sonuçlarına göre gereken önlemlerin alınmasını sağlamak 
ve ilgili kuruluşlara teklifte bulunmak, 

lO.-Hasar tazminatı ödemelerini hızlandırmak amacıyla, sigorta şirketlerince istenecek 
gerekli bilgi ve belgeleri vermek, 

11.-Ayrıca Kanunla ve Kanuna göre çıkarılmış olan yönetmeliklerle verilen diğer 
görevleri yapmaktır. 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Trafik zabıtasının bulunmadığı ve yeterli olmadığı yerlerde, polis; polisin ve trafik 

teşkilatının görev alam dışmda kalan yerlerde de Jandarma, trafik eğitimi almış subay, astsubay 
ve uzman jandarmalar trafiği düzenlemeye ve trafik suçlarına el koymaya görevli ve yetkilidir. 

Jandarma Genel Komutanlığı'ne verilen görevler, Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı 
olarak kurulan, merkezde Asayiş Daire Trafik Şube Müdürlüğü, (81) ilde trafik kısmı ve ilçe 
jandarma komutanlıklarına bağlı olarak teşkil edilen (960) trafik timi vasıtasıyla yürütülür. 

Görev ve Yetkileri: 
1.- Kontrolünden sorumlu olduğu karayolları üzerinde araçları ve bu araçlarda 

bulundurulması gereken belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve 
karayolunu kullanan diğer kişilerin kural dışı hareketlerini denetlemek, duran veya akan trafiğin 
düzenlenmesini ve yönetilmesini sağlamak, 

2.- Meydana gelen trafik kazalarına el koymak, kazanın oluş nedenlerini tüm kusurlu 
unsurlara göre inceleyerek, iz ve delillerini tespit etmek, adli işlemlere ve istatistiki bilgilere esas 
olmak üzere kaza tespit tutanağı tanzim etmek veya ettirilmesini sağlamak, 

3.- Trafik kazaları sonucu yolun trafiğe kapanmış olması halinde, kazaya ait iz ve delilleri 
kaybolmayacak şekilde işaretlemek, trafik güvenliği yönünden gerekli tedbirleri almak ve yolun 
trafiğe açılmasını sağlamak, 

4.- ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan trafik kazalarında, kazazedelere ilk ve acil 
yardımın yapılmasını, en yakm sağlık kuruluşuna götürülmesini, götürülmesi sağlık yönünden 
sakıncası bulunan yaralılar için de, sağlık personelinin olay mahalline getirilmesini sağlamak, 

5.- Meydana gelen trafik kazalarını oluş nedenlerine göre incelemek, tüm kusurlu 
unsurlara göre değerlendirmek ve sonuçlarına göre gereken tedbirleri almak ve gerektiğinde ilgili 
kuruluşlara bilgi vermek, 
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6.- Karayolları Trafik Kanunu'nun suç saydığı bir fiilden dolayı sürücüler hakkında suç 
veya ceza tutanağı düzenlemek, 

7.- Ayrıca, Karayolları Trafik Kanunu ve Kanuna göre çıkarılmış olan yönetmeliklerle 
jandarmaya verilen diğer görevleri yapmak. 

Karayolları Genel MUdürlüğü 
Görev ve Yetkileri: 
1 .-Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollannda can ve mal güvenliği yönünden 

gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak önlemleri almak, aldırmak, 
2.-Tüm karayollarındaki işaretleme standartlannı tespit etmek, yayınlamak ve kontrol 

etmek, 
3.-Trafik ve araç tekniğine ait görüş bildirmek, karayolu güvenliğini ilgilendiren 

konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak, 
4.-Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında, İçişleri Bakanlığı'nın uygun 

görüşü alınmak suretiyle, yönetmelikte belirlenen hız sımrlannm üstünde veya altında hız 
sınırları belirlemek ve işaretlemek, 

5.-Trafik kazalannın oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve karayollannda gerekli 
önleyici teknik tedbirleri almak, 

6.-Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollannda trafik güvenliğini ilgilendiren 
kavşak, durak yeri, aydınlatma, yol dışı park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak, yaptırmak veya 
diğer kuruluşlarca hazırlanan projeleri tetkik ve uygun olanlan tasdik etmek, 

7.-Yetkili birimlerce veya trafik zabıtasınca tespit edilen trafik kaza analizi sonucu, 
altyapı ve yolun fiziki yapısı ile işaretlenmeye dayalı kaza sebepleri göz önünde bulundurularak 
önerilen gerekli önlemleri almak, 

8.-Araçlann ağlık kontrollerini yapmak ve yaptırmak, aykırı görülen hususlar hakkında 
suç veya ceza tutanağı düzenlemek, 

9.-Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak ve yaptırmak ve Kanunun 13,14,16,17, 
18, 35, 47/a ve 65. maddeleri hükümlerine aykın hareket edenler hakkında suç veya ceza 
tutanağı düzenlemek; 47 nci maddesinin (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen kural ihlallerinin 
tespiti halinde, durumu bir tutanakla belirlemek ve gerekli işlemin yapılması için en yakın trafik 
kuruluşuna teslim etmek, 

10,-Kanunla ve bu Kanuna göre çıkanlmış olan yönetmeliklerle verilen diğer görevleri 
yapmaktır. 

Milli Eğitim Bakanlığı 
Görev ve Yetkileri: 
1.-Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için 123 üncü madde gereğince sürücü 

kurslan açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek, bunlan her safhada denetlemek, 
2.-Resmi ve Özel kurslarda eğitilenlerin sınavlanm yapmak, başarılı olanlara sertifika 

verilmesini sağlamak, 
3.-Okul öncesi, okul içi ve okul dışı trafik eğitimini düzenleyen trafik genel eğitim planı 

hazırlamak ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak uygulamaktır. 

Sağlık Bakanlığı 
Görev ve Yetkileri: 
1 .-Karayollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini 

planlamak ve uygulamak, 
2.-Trafik kazalannda yaralananların en kısa zamanda sağlık hizmetlerinden istifadelerini 

temin etmek üzere, İçişleri Bakanlığı'nın uygun görüşü de alınarak karayolları üzerinde ilk 
yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak, 

3.-Her ilde trafik kazaları için eğitilmiş sağlık personeli ile birlikte yeteri kadar ilk ve acil 
yardım ambulansı bulundurmak, 
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4.-Kanunla ve diğer mevzuatla verilen trafikle ilgili diğer görevlerini yapmaktır. 

Ulaştırma Bakanlığı 
Görev ve Yetkileri: 
Karayolları Trafik Kanunu ve diğer mevzuatla verilen hizmetleri yapmak, bu Kanun 

açısından karayolu taşımasına ilişkin koordinasyonu sağlamaktır. 

Tanm, Orman ve Köyişleri Bakanlığı 
Görev ve Yetkileri: 

Orman yollarında; 
1 .-Trafik düzeni ve güvenliği açısından ana orman yolları ile gerekli görülen diğer orman 

yollarında işaretlemeler yaparak tedbir almak ve aldırmak, 
2.-Bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerle orman yolları için verilen 

trafikle ilgili diğer görevleri yapmak, 
Köy yollarında; 

1.-Trafik düzeni ve güvenliği açısından gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak, 
tedbir almak ve aldırmak, 

2.-Yol güvenliğini ilgilendiren konulardaki; kavşak, durak yeri, yol dışı park yeri, 
aydınlatma ve benzeri tesislerin projelerini incelemek ve gerekenleri onaylamak, 

3.-Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında 17 nci maddede sayılan tesisler 
için, bağlantıyı sağlayacak geçiş yolları yönünden izin vermek, 

4.-Yetkili birimlerce veya trafik zabıtasmca tespit edilen trafik kaza analizi sonucu, 
karayolu yapısı ve işaretlenmeye dayalı kaza nedenleri göz önünde bulundurularak gerekli 
tedbirleri almak, 

5.-Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerle orman yollan için verilen 
trafikle ilgili diğer görevleri yapmaktır. 

Belediye Trafik Birimleri 
Görev ve Yetkileri: 
Karayolları Trafik Kanunu belediyelere şu görevleri vermiştir; 
1.-Yapım ve bakımından sorumlu olduğu yollan trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak 

durumda bulundurmak, 
2.-Gerekli görülen kavşaklara ve yerlere trafik ışıklı işaretleri, işaret levhaları koymak ve 

yer işaretlemeleri yapmak, 
3.-Karayolu yapısında ve üzerinde yapılacak çalışmalarda gerekli tedbirleri almak, 

aldırmak ve denetlemek, 
4.-Karayolunda trafik için tehlike teşkil eden engelleri gece veya gündüze göre kolayca 

görülebilecek şekilde işaretlemek veya ortadan kaldırmak, 
5.-Yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vuku bulduğu 

yerlerde, yetkililerce teklif edilen tedbirleri almak, 
6.-Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yapılmasını sağlamak, 
7.-Kanun ve Kanuna göre çıkanlan yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır. 
Aynca, 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanunun 

7.maddesine göre Büyükşehirlerde Ulaşım Koordinasyon Merkezleri (UKOME) kurulmuştur. 
Bu Merkezlerin görevleri, şehrin ulaşım planma göre toplu taşıma araçlanmn güzergah, zaman 
ve bilet tarifelerini yapmak ve uygulamaktu-. Kanun, bu işlemler yapılırken il trafik komisyonlan 
ile gerekli koordinasyonun sağlanmasını da öngörmüştür. 

İl ve İlçe Trafik Komisyonları 
Görev ve Yetkileri: 
1.- îl sınırları içinde mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak 

amacıyla gerekli tedbirleri almak, 
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2.- Trafiğin düzenli bir şekilde akımım sağlamak bakımından alt yapı hizmetleri ile ilgili 
tedbirleri almak, trafikle ilgili sorunları çözümlemek, bütün ülkeyi ilgilendiren, Karayolu Trafik 
Güvenliği Yüksek Kumlu'nun müdahalesini gerektiren konulan İçişleri Bakanlığı'na iletmek, 

3.- Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve 
güvenliği yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile 
motorsuz taşıtlann çalışma şekil ve şartları, çalıştırabileceği yerler ile güzergahlarım tespit 
etmek ve sayılarım belirlemek, 

4.- Gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait otopark olmaya 
müsait boş alan, arazi ve arsalan geçici otopark yeri olarak ilan etmek ve bunlann sahiplerine 
veya üçüncü kişilere işletilmesi için izin vermek, 

5.- Bu Kanunla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak. 

4. Yeni Bir Kurumsal Yapılanma İhtiyacı ve Öneriler 

a. Merkezi Örgütlenme 
Türkiye'de karayolu ulaşımı ve ulaşımda güvenliğin sağlanması konulannda planlama, 

uygulama ve denetim hizmetleri, ilgili Bakanlıklarca her bakanlığm kendi hizmet alanında 
yaptığı çalışmalarla verilmektedir. 

Karayolu güvenliği; karayollannın yapımı, bakımı ve işaretlenmesi açısından Karayollan 
Genel Müdürlüğü'nü, duran ve akan trafiğin yönetimi ve denetimi açısından Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nü ilgilendirmektedir. Kazalarda ilk yardım ve acil yardım Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı'nın, genel trafik eğitimi ile sürücülerin eğitimi ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevleri 
arasında bulunmaktadır. 

Mühendislikten psikolojiye, makineden insana kadar çok boyutlu bir bütünlük oluşturan 
trafiğin bu yapısı, belirtilen niteliğinin bir gereğidir. Dolayısıyla her bakanlığm ve her ilgili 
kurum ve kuruluşun ilgisi ve görevi ölçüsünde bu olayın içinde bulunması kaçınılmazdır. 

Trafik güvenliğim tek başına, bazı kesimlerce ve kişilerce önerildiği biçimde ayn bir 
bakanlık veya genel müdürlük çatısı altında toplamak, konunun her boyutunun birbirinden çok 
farklı olması açısından, yarar sağlamayacaktır. 

Sürücü eğitimini Milli Eğitim'den, trafik kazalannda ilk yardımı Sağlık Bakanlığı'ndan 
alarak, oluşturulacak trafik birimine bağlamak hizmetin verilmesinde bir yarar sağlamayacağı 
gibi, ilgili bakanlıkların bazı görevlerini ana hizmet biriminden ayırmak, hizmetin aksamasına 
bile neden olabilecektir. 

Tüm eğitim hizmetlerinin Milli Eğitim Bakanlığı'nda, ama trafik ve sürücü eğitiminin 
yalnızca trafikten sorumlu bir bakanlık veya birimde, tüm sağlık hizmetlerinin Sağlık 
Bakanlığı'nda, ama trafik kazalarında ilk yardımın bu yeni bakanlıkta olması beklenen yaran 
sağlayamayacaktır. 

Trafik güvenliği alanında aksayan tarafların, konu bütünlüğüne zarar verilmeden, en iyi 
biçimde ilgili bakanlıklarca ve genel müdürlüklerce giderilebileceği akla daha uygun 
gelmektedir. 

Karayolu ulaşımında güvenliği sağlamada örgütlenme açısından en doğru yol ilgili 
birimlerin daha etkin çalışmasını ve bu birimler arasında da verimli bir işbirliği ve 
koordinasyonu temin etmektir. 

Bu amaç çerçevesinde halen İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 
bünyesinde bir Emniyet Genel Müdür Yardımcısının başkanlığını yaptığı Trafik 
Hizmetleri Başkanlığınca yürütülen tüm trafik hizmetlerinin, yine aynı Bakanlığa bağlı 
bir Genel Müdürlük tarafından görülmesi düşünülebilir. 

Kurulacak böyle bir Genel Müdürlüğün kendisine ait sürekli personeli olacak, tayin ve 
terfıler büyük ölçüde kendi içinde gerçekleştirilecek ve daha da önemlisi, her yıl genel bütçeden 
trafik güvenliği için alınacak ödeneklerle, kendi bütçesini doğrudan kendi amacına uygun 
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harcayabilecektir. Trafik Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi bir isimle kurulacak böyle bir Genel 
Müdürlükle hizmetlerin daha etkin görülmesi sağlanabilecektir. 

Türkiye'de trafik güvenliğini, bir yandan ulaşım politikalarının tespiti ve uygulaması 
yoluyla, diğer yandan da doğrudan karayolu güvenliğine ilişkin yasal düzenleme ve 
denetlemelerle sağlama yolları bulunmaktadır. 

Bunlardan birincisi, yani genel ulaşım politikalarım belirleme, hükümetlerin, Devlet 
Planlama Teşkilatı'mn ve Yüksek Planlama Kurulu'nun görevleri arasında yer almaktadır. Bu 
uygulamanın sürmesi, ancak genel planlama sırasında güvenlik konusunun, çok önemli bir unsur 
olarak değerlendirmelerde göz önünde bulundurulması gerektiği düşünülmektedir. 

Buna karşılık doğrudan karayolu güvenliğinin de başlı başına önemli bir konu ve sorun 
olarak görülmesi ve ele alınması gerekmektedir. Ancak bu alanda görevli ve sorumlu çok sayıda 
kamu kuruluşu vardır, üst kurullar da oluşturulmuştur, fakat eksik olan koordinasyondur. 

Bugün için, karayolu güvenliği konusunda hedefler tespit etmek, uygulatmak ve 
koordinasyonu sağlamak amacıyla 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 4. maddesine göre 
Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu ile Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu oluşturulmuştur. 

Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Başbakanın başkanlığında Adalet, İçişleri, Maliye, 
Milli Eğitim, Bayındırlık ve Iskan, Sağlık, Ulaştırma ye Orman Bakanları'nın katılmasıyla 
oluşmakta ve yılda en az iki kere toplanması öngörülmektedir. 

Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu ise, Yüksek Kurul'da yer alan kamu kurumlarının en 
az daire başkanı seviyesinde görevlileri ile Yasa'da belirlenmiş ilgili sivil toplum örgütlerinin 
temsilcilerinin katılımıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanı'nın 
başkanlığında ayda bir toplanmaktadır. 

Kurul'un, ilgili kuruluşlar arasındaki koordinasyon, kazaların azaltılması, eksiklik ve 
aksaklıkların belirlenmesi gibi konularda önerilerde bulunma ve önlemlerin uygulanabilirliğini 
tartışarak karara bağlama görevi vardır. 

Temsil ve dolayısıyla uygulama gücü çok yüksek olan Karayolu Güvenliği Yüksek 
Kurulu, öngörülen sıklıkta toplanamamakta, aldığı kararların çok genel olduğu görülmekte, 
ayrıca alınan kararların uygulanması izlenmemekte, izlemeyle görevli bir birim de 
bulunmamaktadır. Kurulun sekreterya görevinin verildiği, Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki şube 
müdürlüğü, bu iş için yetersiz ve Bakanlıklararası koordinasyonu sağlamada bürokratik hiyerarşi 
ve güç açısından zayıf kalmaktadır. 

Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu, yasada öngörüldüğü biçimde her ay toplanmakta, 
yararlı çalışmalar yapmakta ve öneriler geliştirmektedir. Ancak bu kurulun da yaptırım gücü 
bulunmamakta, önerilerini Yüksek Kurul'a ve ilgili bakanlıklara iletmekte ve uygulatmada 
yetersiz ve etkisiz kaldığı görülmektedir. 

ÖNERİLER: 

1- Konuyla ilgili bakanlıklararası işbirliği ve koordinasyonu etkin biçimde 
sağlamak ve yukarıda belirtilen kurulların çalışmasını da bu amaç doğrultusunda 
daha verimli hale getirebilmek için, hiyerarşik olarak tüm bakanlıkların üzerinde, 
Başbakanlığa bağlı bir "Karayolu Güvenliği Koordinasyon ve Araştırma 
Başkanlığının kurulması yararlı ve gerekli görülmektedir. 

Bu Başkanlık, 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkındaki Kanun 
çerçevesinde, Başbakanlık Merkez Teşkilatı ana hizmet birimi olarak doğrudan 
Başbakan'a bağlı olarak çalışmalıdır. 

Başbakan adına yetki kullanacak olan bu birim, bugüne kadar çeşitli 
çevrelerce dile getirilen bir merkezi otorite ihtiyacını karşılayacaktır. 

Sürekli koordinasyon birimi niteliğindeki bu Başkanlık, karayolu 
güvenliğine ilişkin hizmetlerin hiçbirini kendisi üretmeyecek, bu hizmetleri yapan 
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kuruluşlar arasında yalnızca etkin bir koordinasyon sağlamakla görevli olacak, 
bunun için gerekli az sayıda uzmanla, yeni ve büyük bir örgüt olmadan görev 
yapacaktır. 

Görevleri arasında, gerekli ve uygun gördüğü önerileri, karar haline 
dönüştürülmek üzere Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu'na sunmak, burada 
alınan kararların ilgili bakanlık ve birimlerce uygulanmasını izlemek de yer 
alacaktır. Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu da, bu Başkanlığa bağlanacak ve 
Başkanlığın uygulamadaki danışma kurulu olarak görev yapacaktır. Halen 
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanı'nın yürütmekte olduğu Trafik 
Güvenliği Kurulu Başkanlığı da, yasada yapılacak bir değişiklikle, birimi 
güçlendirmek ve otorite kazandırmak ve ana birimle uyum içinde çalışmasını 
sağlamak amacıyla kurulacak olan Karayolu Güvenliği Koordinasyon ve 
Araştırma Başkanlığı'na devredilmelidir. 

2- Koordinasyonu bu biçimde sağlayacak olan Başkanlığın asli görevinin 
diğer parçası olan araştırma konusu da, eksikliği tüm çevrelerde duyulan ve 
kurulması ısrarla istenen "Karayolu Güvenliği Araştırma Kurumu" eliyle 
yürütülmelidir. TÜBİTAK ve TAEK gibi bilimsel ve özerk bir yapıya sahip olması 
gereken ve sürekli bir bilimsel araştırma birimi niteliği taşıyacak bu Araştırma 
Kurumu'nun, karayolu güvenliğinde söz konusu olacak mühendislik ve psikoloji 
gibi ilgili tüm disiplinleri kapsayacak bir çalışma alanı söz konusu olacaktır. Bu 
bakımdan bir üniversite bünyesi içinde kurulması da düşünülebilir. 

Karayolu Güvenliği Araştırma Kurumu, veri toplama ve veri tabanı 
oluşturarak kullanıma sunma, Başkanlıktan kendisine iletilen istekler 
doğrultusunda veya kendiliğinden bilimsel araştırma ve inceleme yapma, proje 
üretme, proje değerlendirme ve tip projeler üretme gibi işlevleri yerine 
getirecektir. Elde edeceği sonuçları ve bunlara uygun önerileri yayınlamanın yanı 
sıra, ilgili birimlere duyuracak, özellikle Başkanlığa ileterek uygulamaya 
geçirilmesine çalışacaktır. 

3- Karayolu güvenliğinin sağlanması, konuya ilişkin görüş ve öneri 
geliştirme yanında, alınacak önlemleri ve yapılan yeni düzenlemeleri önce 
benimsemeleri, sonra da kendi tabanlanna ve üyelerine anlatmaları açısından çok 
çeşitli kesimlerin, kurum, kuruluş ve örgütlerin katılımını gerekli kılmaktadır. Bu 
amaca yönelik olarak, yılda bir toplanacak Karayolu Güvenliği Danışma 
Kurulu'nun oluşturulması yararlı olacaktır. 

Tüm üniversitelerin ilgili birimleri, dernekler, odalar, birlikler, vakıflar gibi 
sivil toplum örgütlerinin katılımıyla toplanacak olan Danışma Kurulu, kitlelerle 
Araştırma Kurumu ve Koordinasyon Başkanlığı arasında bir iletişim halkası 
olacak, bilgi ve öneri akımını sağlayacaktır. 

Karayolu Güvenliği Danışma Kurulu'yla ilgili işlemler ve sekreterya işleri 
Başbakanlık Karayolu Güvenliği Koordinasyon ve Araştırma Başkanlığı'nca 
yapılacaktır. Bu tür bir örgütlenme yapısı, niteliği gereği çok yönlü ve çok taraflı 
olan karayolu güvenliği konusunda bir bütünlük yaratabilecek, hem her birimin 
kendi işini etkin biçimde yapmasını, hem de tüm birimler arasında bir etkileşim ve 
koordinasyon oluşmasını sağlayacaktır. 

4- Trafik Fonunda birikecek paylar da, doğrudan Karayolu Trafik Güvenliği 
Koordinasyon ve Araştırma Başkanlığı'na aktarılmalıdır. Böylece Başkanlığın 
çalışmaları devlete ayrıca mali bir yük getirmeyecek, aynı zamanda fon doğrudan 
amacına uygun olarak kullanılabilecektir. Fon, Başkanlık eliyle trafik 
koordinasyonunda, denetiminde ve eğitiminde harcanacaktır. 
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b. Yerel Örgütlenme 

Yerel düzeyde de trafikle ilgili kuruluşların görev ve yetkilerinin yeniden düzenlenmesi 
gerekmektedir. 

Büyükşehir belediyeleri bünyesinde çalışmakta olan Ulaşım Koordinasyon Merkezleri 
(UROME) ile İl Trafik Komisyonları arasında yasanın öngördüğü koordinasyonun tam 
sağlanamadığı, hatta aralarında yetki tartışması olduğu görülmektedir. 

ÖNERİLER: 

1- Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde UKOME'lerin ve İl Trafik 
Komisyonlarının yetki ve sorumlulukları yeniden belirlenmelidir. 

Yeni düzenlemede, UKOME'ler güçlendirilmeli, kentsel boyutta düzenleyici 
ve etkin bir ulaşım otoritesi haline getirilmelidir. 

Kentsel ölçekte kamu ve özel toplu ulaşım ile ilgili tüm kararlar UKOME'ler 
tarafından alınmalı, böylece kentte faaliyet gösteren tüm taşıma türleri arasında 
bütünleşme sağlanmalıdır. 

2- Ayrıca kentiçi trafik denetiminde, özellikle trafiğin düzenlenmesi ve 
akışın sağlanmasında bazı görev ve yetkilerin de belediyelere devredilmesi 
düşünülmelidir. Park yasağı gibi kural ihlallerinin belediyelerce takibi 
mümkündür. Böylece bu tür işlerle uğraşan çok sayıda emniyet trafik görevlisinin 
daha etkin ve yoğun denetimde kullanılması imkanı doğacaktır. 

3- // ve ilçe trafik komisyonlarının oluşum ve görevlerinin de, şehirlerin 
artan ve gelişen ihtiyaçları doğrultusunda, daha fazla kesimlerin katılımını da 
sağlayacak biçimde yeniden düzenlenmesi, sorunların azaltılmasına yardımcı 
olacaktır. 

B. TÜRKİYE'DE ULAŞIM 
Ulaşım yük ve yolcunun bir yerden bir yere taşınmasıdır. 
Ulaşımı sağlayan taşıma türleri; 
-Karayolu 
-Demiryolu 
-Suyolu 
-Havayolu 
-Boru hatları şeklinde tasnif edilebilir. 
Ülkenin kalkınmışlık düzeyinin belirlenmesinde önemli bir gösterge olan ulaşım, ülke 

özellikleri ve gereksinimleri dikkate alınmadan, bir başka ifade ile ulaştırmaya yönelik 
uygulanabilir planlamalar yapılmadan sağlanmaya çalışıldığında, ülkemizde olduğu gibi içinden 
çıkılmaz sorunlara neden olmaktadır. 

Yolcu ve yük taşımacılığında ekonomiklik, hız, güvenlik ve konfor her ulaşım türünde 
aranması gereken özelliklerdir. Bunların yanında çevreyi en az kirletmesi, ülkede mevcut enerji 
kaynaklarım kullanması ve bu şuada yolcu/km veya ton/km başına tükettiği enerjinin az olması, 
ilk tesis ve bakım-onarım kolaylığı, ulaştırma türlerinin tercihinde göz Önünde tutulması gereken 
diğer unsurlardır. 

Ulaştırma sektörleri arasında gereken dengeyi kuramayan ülkelerde karayolu taşıması, 
diğer taşıma türlerinden, istenmediği halde, öne çıkmakta, ülkeler bu durumu düzeltecek 
tedbirleri almakta gecikmekte veya alamamaktadır. 
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Dünyada, yolcu ve yük taşımacılığında ulaşım türlerinin yalnız birinden yararlanan ülke 
yoktur. Hemen her ülkede demiryolu, karayolu, havayolu ulaştırmasının yanında, ülkenin coğrafî 
konumuna göre suyolu ulaştırması ile boru hatlarından da yararlanılır. 

Burada önemli olan ülkenin sosyal durumuna, mali imkanlarına, sahip olduğu enerji 
kaynaklan ile arazisinin topografık özelliklerine, teknolojik yapısına uygun düşen ulaştırma 
türlerinin seçilip, her birine gerekli olan ağırlığın verilmesidir. 

Bunun yanında ulaştırma bir bütün olduğuna göre, bu türler arasında dengelerin 
sağlanması, türlerin birbirlerinin rakibi değil birbirlerini besleyen sistemler şeklinde bir bütün 
olarak işletilmeleri ülke için ekonomik, hızlı, güvenli bir taşıma hizmetinin sağlanmasında göz 
önünde tutulacak ana unsurlardır. 

Türkiye, coğrafi yapısı itibariyle her tür taşımanın yapılabileceği bir ülkedir. Buna karşın 
ülkemizde 1998 yılı verilerine göre taşımacılık yolcuda %95, yükte %89 oramnda karayolu ile 
yapılmaktadır. 

Tablo 1 : Yük Taşımacılığının Ulaştırma Sistemlerine Göre Dağılımı ve Payları 
(Milyon Ton) 

YILLAR 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

KARA 
45634 
48463 
58832 
62480 
66416 
65710 
61969 
67704 
97843 
95020 
112515 
135781 
139789 
152210 
155254 

% 
78 
80 
83 
78 
82 
76 
82 
84 
89 
89 
85 
87 
87 
89 
89 

BORU 

6839 
3004 
3063 
2594 
3014 
3020 
3021 
2998 
2754 
2780 

% 

7,87 
3,99 
3,81 
2,37 
2,82 
2,29 
1,94 
1,86 

DEMİR 
7959 
7396 
7403 
8149 
7707 
6958 
7363 
7697 
8118 
8032 
8288 
8685 
9331 

1,61! 7973 
1,60 7600 

% 
13,69 
12,20 
10,45 
10,16 
9,47 
8,01 
9,79 
9,58 
7,41 
7,52 
6,28 
5,58 
5,80 
4,66 
4,47 

DENİZ 
4504 
4682 
4541 
9454 
7152 
7234 
2780 
1758 
904 
587 
7900 
8140 
8400 
7940 
8300 

% 
7,74 
7,73 
6,41 
11,79 
8,79 
8,33 
3,70 
2,19 
0,82 
0,55 
5,99 
5,23 
5,22 
4,64 
4,88 

HAVA 
59 
64 
79 
88 
95 
119 
83 
113 
167 
199 
251 

266 
303 
315 

% 
0,10 
0,11 
0,11 
0,11 
0,12 
0,14 
0,11 
0,14 
0,15 
0,19 
0,19 

0,17 
0,18 
0,16 

TOPLAM 
58156 
60605 
70855 
80171 
81370 
86860 
75199 
80335 
109626 
106852 
131974 
155627 
160784 
171180 
174249 
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Tablo 2 : Yolcu Taşımacılığının Ulaştırma Sistemlerine Göre Dağılımı ve Fayları 
(Milyon-Kişi) 

YILLAR 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

KARA 
91567 
97609 
112034 
123236 
131001 
134991 
131029 
142172 
146029 
140743 
155202 
154836 
162979 
186159 
175236 

% 
93 
93 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
94 
94 
95 
95 
95 
95 

DEMİR 
6489 
6052 
6174 
6708 
6845 
6810 
6048 
6259 
7147 
6335 
5797 
5229 
5840 
6161 
6146 

% 
7 
6 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
5 
4 
4 
3 
3 
3 

DENİZ 
131 
139 
157 
186 
171 
127 
92 
58 
53 
47 
61 
58 
49 
54 

% 
0.13 
0.13 
0.13 
0.14 
0.12 
0.09 
0.7 

0.04 
0.03 
0.03 
0.04 
0.04 
0.03 
0 

HAVA 
718 
785 
945 
991 
1079 
1208 
845 
1138 
1721 
2268 
2266 
2754 
3007 
3243 
3349 

% 
0.73 
0.75 
0.79 
0.76 
0.78 
0.85 
0.61 
0.76 
1.11 
1.52 
1.63 
1.69 
1.75 
2 

TOPLAM 
98905 
104585 
119310 
131121 
139096 
142736 
138014 
149627 
154950 
149393 
163726 
162877 
171875 
195617 

Not: Denizyolu, D.B.Deniz nakliyat A.Ş. tarafından yapılan yurtiçi taşımalarıdır. 
Kaynak: Ulaştırma ö.l.K.Raporu (VIII. Beş Yıllık Plan) 

Yukarıdaki tablolarda da görüleceği gibi, karayolu taşımacılığının ezici bir ağırlığı vardır. 
Ülkemizde karayolu taşımasının toplam payının diğer türlere göre bu derece yüksek olmasının 
nedeni, karayolu alt yapısındaki gelişmenin diğer türlere ait alt yapıların gelişmesinden hızlı 
olusudur. Sonuçta güvensiz olması, ülkenin ekonomik ve enerji kaynaklarına ters düşmesine 
rağmen karayolu taşıması uzun yıllardan beri ülke düzeyinde yolcu ve yük taşınmasında ana 
sistem olmuştur. 

Buna karşılık, 1998 yılında ülkemizde tüm şehirlerarası yük taşımacılığında 
demiryolunun payı % 4.6, denizyolunun ise % 4.64'tür. Aym yıl şehirlerarası yolcu taşımalarının 
yalnızca % 3'ü demiryolu ile yapılmış, denizyolu ile hemen hiç yolcu taşınmamıştır. 
Havayolunun payı ise, yük taşımada % 0.18, yolcu taşımada ise % 2 olmuştur. 

1983-1993 Ulaştırma Ana Planında karayolu ulaşımının taşıma payımn %70'lere 
çekilmesi hedeflenmiş olmasına rağmen, söz konusu planın uygulanmayışı nedeni ile bu pay 
azalacağına daha da yükselerek bugüne gelinmiştir. Diğer ulaşım türleri geliştirilerek karayolu 
taşımacılığının sırtına yüklenen yükün diğer türlere de dağıtılması ile taşımaların dengelenmesi; 
trafik kazalarının yarattığı olumsuzluğu iyileştirecek en temel politika olmalıdır. Aksi halde 
trafik kazalarının azalabileceğini düşünmek temel faktörü göz ardı etmek demektir. 

Son yıllarda görülen gelişmeler bu sakıncalı durumun bir süre daha devam edeceğini 
göstermektedir. Bu olgu ülkemizdeki trafik kargaşasının ve güvensizliğinin yani kazalarının en 
önemli nedenidir. 

Trafik kazalarının daha az olduğu ülkelerde ulaşım türleri arasında uygun bir denge 
vardır ve karayollarının toplam taşımadaki payı Türkiye'dekinden çok daha düşüktür. Bazı 
gelişmiş ülkeler ile ülkemizin durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 3 : Ülkemiz ile Bazı Gelişmiş Ülkelerde Taşımacılığın Ulaşım Türleri 
Arasında Dağılımı 

ÜLKELER 

ABD 

ALMANYA 

TÜRKİYE 

KARAYOLU 

27,2 

58,2 

95 

DEMİRYOLU 

38,3 

22 

3 

DENİZYOLU 

24 

12 

0,1 

HAVAYOLU 

10,5 

7,3 

1,9 

Kaynak: Present stiuations of traffic accidents in developed and developing countries 

Türkiye'de yük ve yolcu taşımacılığının çok büyük bir oranda karayoluyla yapılması, 
yollardaki ağır vasıta sayısını arttırmaktadır. 

Karayolu üzerindeki ağır taşıt oranının bu derece yüksek oluşu da trafik güvenliğini 
azaltan en önemli hususlardan biridir. Bu durum aşağıdaki tabloda diğer bazı ülkelerle 
karşılaştırmalı olarak görülmektedir. 

Tablo 4 : Çeşitli Ülkelerde ve Türkiye'de Otomobil ve Diğer Araç Sayı ve Oranları 

ÜLKELER 
AVUSTURYA 
DANİMARKA* 
FİNLANDİYA 

FRANSA* 
'.İNGİLTERE* 

NORVEÇ 
TÜRKİYE 

OTOMOBİL 
3.690.692 
1.734.327 
1.942.752 

25.500.000 
22.818.718 

1.661.287 
4.452.160 

DİĞER ARAÇ 
570.740 
69.326 

170.233 
2.584.100 

641.341 
198.959 

3.907.476 

TOPLAM 
4.261.432 
1.803.653 
2.112.985 

28.084.100 
23.460.059 
1.860.246 
8.359.636 

OTOMOBİL (%) 
86,61 
96,16 
91,94 
90,80 
97,27 
89,30 
53,26 

DİĞER ARAÇ (%) 
13,39 
3,84 
8,06 
9,20 
2,73 
10,70 
46,74 

Kaynak : Karayolları Genel Müdürlüğü "Kaza istatistikleri özeti 1998" 
(*) 1994 verileridir. 

Tabloda görüldüğü gibi, pek çok Avrupa ülkesinde trafiğe çıkan toplam araçların % 2.73 
ile % 13.39'u otomobil dışındaki diğer araçlardan oluşurken, bu oran ülkemizde % 46.74'dür. 
Başka bir anlatımla Türkiye'de otomobil sayısına yakın sayıda diğer tür araçlar da yolları 
kullanmaktadır. Bu da, Türkiye'de kamyon ve otobüslerin kanştıklan kazalann sayısımn yüksek 
olmasının en önemli nedenlerinin başında gelmektedir. 

Bu durum, aşağıdaki tabloda da görüleceği gibi, şehiriçi taşımalarında da farklı değildir. 
Denizyolu taşıması imkanı olmasına rağmen İstanbul ve izmir'de karayolu taşıması payının %90 
dolayında olması, büyük şehirlerde görülen trafik sıkışıklığı, trafik güvensizliği ve trafikten 
doğan çevre sorunlannın ana sebebidir. 

Oysa, şehiriçi ulaşımda da taşıma türleri arasında, şartlara ve olanaklara göre, uygun bir 
denge kurulması, trafik güvenliği için son derece önemlidir. 
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Tablo S : İstanbul Şchiriçi Ulaşım Sistemleri Günlük Değerleri 1997 

TAŞIMA 
TÜRÜ 

KARAYOLU 
TAŞITLARI 
%89,39 

RAYLI 
ULAŞIM 
°/o6,14 

DENİZYOLU 
TAŞITLARI 
%4,42 

ARAÇ TÜRÜ 

İETT 
ÖHO 
ÖZ 
OTOMOBİL 
MİNİBÜS 
DOLMUŞ VE 
TAKSİ 
TAKSİ 
SERVİS OTOLARI 
KORSAN OTOLAR 
T.C.D.D. 
HAFİF METRO 
TRAMVAY 
İETT TRAMVAY 
İETT TÜNEL 
ŞEHİR HATLARI 
İDO 
DENİZ 
MOTORLARI 

ARAÇ 
SAYISI 

2377 
837 
307 

1141344 
5055 
590 

17416 
25700 

1552 
101 
26 
34 
3 
2 

59 
17 

236 

YOLCU 
SAYISI 

2000000 
600000 
93000 

1200000 
1100000 

47000 

348300 
1700000 
5000000 
250000 
120000 
130000 

6000 
15000 

300000 
30000 
50000 

YOLCU % 

23,56 
7,09 

1,1 
14,14 
12,96 
0,55 

4,1 
20,03 
5,89 
2,94 
1,41 
1,53 
0,07 
0,18 
3,54 
0,3 

0,59 

Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Ana Planı 

Hatalı ulaşım politikalarının sonucunda meydana gelen taşımacılık türleri arasındaki 
dengesizlik, kazalann oluşmasında en büyük etkenlerden biridir. 1950'lerden sonra uygulanan 
hatalı politikalar sonucu, ulaştırmada demiryollan ve denizyollan ihmal edilerek tüm ulaştırma 
yatırımlan karayollanna yönlendirmiş, buna karşılık demiryolunun payı yarıdan daha fazla, 
denizyolununki ise % 80 dolayında azalmıştır. 1983-98 yılları arasında ulaştırma sektörüne 
aynlan kaynakların ulaştırma türlerine dağılımı aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo 6 : Ulaştırma Sektörüne Ayrılan Kaynakların Türlere Dağılımı 

Ulaştırma 
Türü 
Karayolu 
Demiryolu 
Havayolu 
Denizyolu 
Boru hattı 
Toplam 

Ulaştırmaya ayrılan kaynaktan aldığı pay(%) 
1983 

54 
21,7 

8,3 
14,6 
1,4 
100 

1988 
60,4 
ıı,ı 
15,4 
5,8 
7,3 
100 

1994 
72,5 

7,2 
12,6 

1,8 
5,9 
100 

1998 
73,66 

8,77 
6,1 
2,7 

8,77 
100 

1999 
68,5 
11,3 
7,85 
3,05 

9,3 
100 

Kaynak: Birleşik Taşımacılık Sendikası Yayını 

Halbuki, ülkemizde daha önce ciddi çalışmalarla 1983-1993 dönemini kapsayan bir 
Ulaştırma Ana Planı hazırlanmıştır. 

1983-93 Ulaştırma Ana Planı (UAP), ülkemizde yaygın bir katılım ile gerçekleştirilen, 
bütün ilgili sektörleri kapsayan ve somut kararlar dizisiyle sonuçlanıp onaylanan ulaştırma 
sektöründeki ilk ve son plandır. UAP çalışması, zamanın Başbakanının direktifiyle başlatılmış, 
15 bakanlık, 40 kuruluş ve özel sektör temsilcileri katılmış, koordinasyonu ve yönetimi DPT 
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tarafından sağlanmıştır. Çalışma, Başbakanın başkanlığındaki ilgili bakanlıklardan oluşan bir 
grup tarafından 7 toplantıda izlenerek 1 yıl içinde tamamlanmıştır. Çalışmanın amaçlan; 

. Büyüyen ve kalkınan ülkemizin, insanlannın ve ekonomisinin talep edeceği ulaşım 
imkanlarım kestirmek ve mümkün olacak en üst düzeyde karşılamak, 

. Milli güvenlik için gerek duyulabilir ulaşım imkanlanm hazırlamak, 

. Her ulaşım alt sisteminin toplam taşıma içindeki yerini tespit etmek, kamu ve özel 
kesimi bu amaç doğrultusunda yönlendirmek, 

. Gündemde bulunan önemli projelerin genel içindeki yerini tespit etmek, 

. Ulaştırma sektöründeki planlamayı, kontrollü işletmeyi ve idari yapıyı geliştirici 
önerileri belirlemek, 

. 1983-1993 dönemi için kuruluşların detay planlarının ve yıllık planlannın esaslanm 
oluşturmaktır. 

özetlenen bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan UAP'nın, 3 yılda bir, benzer çalışmalarla 
revize edilmesi önerisi de, ülkeyi yöneten siyasal kadrolara kendi politikalarına uygun, bilimsel 
ve teknik gerekçelerle planda değişiklik yapma imkanı tanımaktaydı. Ancak söz konusu 
dönemlerde ülkeyi yöneten hükümetler, kendi politikalanm plana yansıtacak revizyonlar yapmak 
yerine plansızlığı tercih etmişlerdir. UAP, yasal açıdan uygulanması zorunlu bir belge olma 
özelliğini 1993 yılına kadar sürdürmesine karşın, uygulamaya konulmasının ilk yıllanndan 
itibaren dikkate alınmayan bir belge olmuştur. Giderek plan önerileriyle uygulama arasındaki 
fark büyümüş, dahası plan öngörülerinin tam tersi yatmmlar yapdmıştır. 

1. Demiryolu Ulaşımı 
Ülkemizde demiryolu taşımacılığı I930'lu yıllardan sonra büyük ölçüde ihmal edilmiştir. 

Başbakan Bülent Ecevit de bu konuya çeşitli vesilelerle dikkat çekmiş ve Haziran İ998'de 
toplanan 9. Ulaştırma Şurasında yaptığı konuşmada "Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'm başlatmak 
üzere Anadolu'ya çıktığında, iletişim ve ulaşım ağında etkili bir duruma gelmeyi öncelikli bir 
gereksinim olarak benimsediğini, bunu Savaşı kazanabilmenin başta gelen bir koşulu olarak 
gördüğünü, Kurtuluş Savaşı'm kazanıp cumhuriyeti kurduktan sonra da ekonomik kalkınmanın 
ve ülke bütünlüğünü güvence altına almanın öncelikli bir koşulu olarak demiryollannı 
yaygınlaştırma karan almış olduğunu" belirtmiştir. Ecevit yine aym konuşmasında, "o yıllarda 
maddi olanakların sınırlı olmasına karşın, bir yandan yabancılann elindeki demiryollannın 
ulusallaştırıldığmı, bir yandan da demiryolculuğun sınai altyapısının oluşturulduğunu" ifade 
ederek, "bütün dünyada demiryolu teknolojisinde hızlı atılımlar gerçekleştirilirken, Türkiye'de 
bazı çevrelerin demiryolu taşımacılığını çağdışı bir ulaşım sistemi gibi gördüğünü veya 
gösterdiğini, oysa demiryollannın öneminin çağımızda azalmadığını, tam tersine, teknolojideki 
önemli gelişmeler sayesinde büsbütün arttığım" belirtmiştir. Kara, deniz, demir ve havayolunun 
birbirleriyle bağlantılı ve dengeli olması gerektiğine de dikkat çeken Başbakan, "karayolu 
bağlantılı ve destekli bir demiryolu taşımacalığı ve çift raylı hızlı tren uygulamalan ile üretim 
bölgelerinin tüketim bölgelerine, ülkenin kuzeyi güneyine, doğusu batısına bağlandıkça 
kalkınmanın ivme kazanacağını ve bölgeler arasında adaletin sağlanacağım, bu nedenle, en ucuz 
ve en güvenli taşımacılık türü olan demiryolu taşımacılığının, hükümet değişikliklerinden 
etkilenmeyecek kalıcı bir devlet politikasına dönüştürülmesi" gereğine işaret etmiştir. Başbakan 
Ecevit, Devlet Demiryollannın 141. Kuruluş yıldönümü münasebetiyle Eylül I997'de yaptığı 
konuşmada ise, bir başka noktaya daha dikkat çekerek, "demiryolu ulaştırmacılığına ağırlık 
vermenin, hem can kayıplarının en aza indirilmesi bakımından, hem de maliyet bakımından da 
son derece önemli olduğunu" vurgulamıştır. 

Demiryolu ile yurtiçi yük taşımalannın VII. Plan döneminde yıllık ortalama % 10.09 
artması hedeflenmiş, buna karşılık 1995-1999 yılları arasında yük taşımaları yıllık ortalama 
binde 4 oranında azalarak toplam taşımalardaki payı % 4.7 olarak gerçekleşmiştir. Demiryolu ile 
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yolcu taşımaları 1995-1999 yılları arasında yılda ortalama % 3.7 artmış, ancak toplam yurtiçi 
yolcu taşımaları içinde 1995 yılında % 4 olan payı, 1998 yılında % 3'e gerilemiştir. 

Demiryolu altyapısında fiziki ve geometrik standartların iyileştirilmesi ve erişebilirliğin 
arttırılması ihtiyacı devam etmektedir. VII. Plan döneminde, 1999 yılı sonuna kadar ikinci hatlar 
dahil 139 km yeni demiryolu hizmete açılmıştır. Ayrıca, 820 km. elektrifikasyon tesisi (tali 
hatlarla birlikte 972) ile 779 km. sinyalizasyon tesisi tamamlanmış, 891 km. yol yenilenmiştir. 
2000 yılında da 400 km. yol yenilenmesi programlanmıştır. 

Ayrıca, VIII. BYK Planı döneminde, 85 km yeni yol yapılması, 1.800 km. yolun 
yenilenmesi, 180 km. sinyalizasyon ve 160 km. elektrifikasyon tesisinin tamamlanması 
planlanmaktadır. 

Karayolu yapımında yaklaşık 100 m. genişliğinde kamulaştırmaya ihtiyaç varken, 
demiryolunda bu 50 m. civarındadır. Ayrıca demiryolunun ömrü 30 yıl iken, karayolunun ömrü 
15 yıl olarak kabul edilmektedir. Demiryolunun bir diğer üstünlüğü, enerji tüketinıinin 
karayolunun % 25'i, çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu en son sistem ile kurulmuş 
demiryollarının maliyetinin ise, bugünkü otobanların maliyetinin 1/3'ü kadar olmasıdır. 

Ülkemizin 8.607 km'si ana hat olmak üzere, tali hatlarla birlikte 10.508 km demiryolu 
ağı mevcuttur. Bu ağ ise ihtiyacı karşılamaktan oldukça uzaktır. 

Bugünkü demiryolu ağının 4.086 km'si Osmanlı İmparatorluğundan devralınmış, geri 
kalan 4.414 km demiryolunun 3.271 km'si 1923-1950 yılları arasında yapılmıştır. 7.357 km. 
demiryolu yarım asırdan daha yaşlı, eski teknoloji ile yapılmış, tek hatlı, elektrifikasyonsuz, 
sinyalizasyonsuz, ğeomotrisi bozuk, koridorları yanlış, üst yapısı eski ve modern demiryolu 
araçlarına uyumsuz durumdadır. Sanat yapılan (viyadük ve tüneller) tek hatta göre 
yapıldığından, mevcut hatları çift hatta göre rehabilite etmek son derece güç, hatta imkansızdır. 

1955 yılında %24 olan demiryolu yolcu taşıma payı, 1970'de % 8'e ve 1996'da % 3'e 
kadar düşmüştür. 1955 yılında % 53 olan demiryolu yük taşıma payı ise 1970'de % 22'ye, 
1996'da % 7'ye kadar düşmüştür. Son 41 yılda demiryolu yük ve yolcu taşıma payı yaklaşık 8 
kat azalmıştır. 

1999 yılı sonu itibariyle ülkemizde demiryolu çift hatlarının, toplam hat uzunluğuna oram 
% 5.rdir. Yani ağırlıklı olarak tek hat işletmeciliği yapılmaktadır. 

1000 km2'ye düşen demiryolu kıstasına göre, Türkiye'nin Norveç hariç tüm Avrupa 
ülkelerinden oldukça az, Ürdün ve Suriye'ye göre fazla demiryolu ağma sahip olduğu aşağıdaki 
tabloda görülmektedir. 
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Tablo 7: Türkiye'de ve Dünyada Demiryolu Ağı (Km) 

ÜLKE 

TÜRKİYE 
İNGİLTERE 

LÜKSEMBURG 
YUNANİSTAN 

İRLANDA 
PORTEKİZ 
ALMANYA 

DANİMARKA 
İTALYA 

HOLLANDA 
İSPANYA 
BELÇİKA 
FRANSA 
İSVİÇRE 
NORVEÇ 

AVUSTURYA 
İSVEÇ 

FNLANDİYA 
ÇEK CUMH. 
SLOVAKYA 

ÜRDÜN 
SURİYE 

S.ARABİSTAN 

ÜLKE 
YÜZÖLÇÜMÜ 

1000 KM2 
779,452 
244,0 
2,6 

132,0 
70,3 
92,1 

357,0 
43,1 
301,2 
41,5 
504,8 
30,5 
547,0 
41,3 
387,0 
83,9 

450,0 
338,1 
78,9 
49,0 
97,7 
185,2 

2,149,7 

DEMİRYOLU 
UZUNLUĞU 

1000 KM 
8.607 
16.666 
274 

2.474 
1.954 
2.850 

40.826 
2.349 
16.014 
2.739 
12.284 
3.380 

31.851 
2.989 
4.021 
5.672 
9.821 
5.859 
9.435 
3.673 
293 

1.525 
1.392 

1000 KM2 'ye DÜŞEN 
DEMİRYOLU 

11,0 
68,3 
105,4 
18,7 
27,8 
30,9 
114,4 
54,5 
53,2 
66,0 
24,0 
110,8 
58,2 
72,4 
10,4 
67,6 
21,8 
17,3 

119,6 
75,0 
3,0 
8,2 
0,6 

1999 yılında 432 demiryolu kazası olmuş, 169 kişi ölmüş, 287 kişi de yaralanmıştır. 

Tablo 8 : Türkiye'de Demiryolu Kazaları 

Toplam kaza sayısı 
Ölü 
Yarah 

1992 

954 
83 

245 

1993 

957 
154 
312 

1994 

855 
132 
418 

1995 

869 
137 
285 

1996 

847 
140 
313 

1997 

672 
183 
235 

1998 

451 
158 
169 

1999 

432 
169 
287 

Avrupa'da yapılan bir araştırmaya göre; ulaştırma sistemlerinde ölüm riski, 1 milyar 
yolcu-km başına demiryoUarmda 17 iken, bu oran karayollannda 140'tır. 

Ülkemizde milyar yolcu-km başına düşen kaza sayısı 1996 yılı itibariyle karayollannda 
2.200 iken, demiryoUarmda lOO'dür. Yani karayollannda demiryoUanna göre 22 kat daha fazla 
kaza meydana gelmektedir. Meydana gelen kazalardaki ölü sayısı milyar yolcu-km basma 
karayollannda 40 iken, demiryoUarmda kuruluşun hatalanndan kaynaklanan kazalarda 5'tir. 
Karayollannda yaralı sayısı milyar yolcu-km başına 675 iken, demiryollannda 38'dir. 

2. Denizyolu Ulaşımı 
21.yüzyılın taşıma biçimi olma yolundaki kombine taşımacılık, transit ülke durumundaki 

Türkiye'yi de limanlar ve diğer ulaştırma altyapıları yönünden etkileyecektir. 
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Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz, 8.300 km. kıyı şeridine, 25 milyon hektarlık 
karasularına, ayrıca 1 milyon hektarı aşan 200 doğal göl, 158 baraj gölü ve 750'den fazla gölet 
alam yanında, 177.714 km. uzunluğunda 33 akarsu kaynağına sahiptir. Buna karşın, yük ve 
yolcu taşımacılığmda deniz ve su yolu ulaştırması payı oldukça düşük kalmış, bu payın 
arttırılmasını öngören hedeflere ise bir türlü ulaşılamamıştır. 

Denizyolu ile yük taşımacılığının toplam yük taşımacılığına oram 1999 yılı verilerine 
göre % 4.88'dir. Toplam yolcu taşımacılığı içindeki payı ise 1997 yılı değerleri ile % 0.03'tür. 

Denizyolu taşımacılığı, büyük tonajlı ve hacimli eşyaların taşınmasında, enerji tüketim 
düzeyinin düşüklüğü de göz önünde bulundurulduğunda, en ucuz ve elverişli tür olarak 
görülmektedir. 

Orta ve uzun dönemli politikalar, yasal düzenleme ve teşviklerle, yük taşımacılığmda 
denizyolu payının arttırılması, trafik kazalarının azalmasına, karayolu altyapısının kısa sürede 
aşınmasının önlenmesine önemli katkılarda bulunacaktır. 

Trafik kazalarının az olduğu ülkelerde, özellikle eşya taşımasında demiryolu ve su yolu 
taşımalarının payı oldukça yüksektir. 

Denizyolu taşıması payının İstanbul'da % 6, İzmir'de % 4 dolayında bulunması büyük 
şehirlerimizde de kaza riski ile çevreyi kirletici ve taşıma maliyeti yüksek karayolu ağırlıklı 
taşımanın hüküm sürdüğünü göstermektedir. 

Uluslararası tespitlere göre, denizyolu ulaşımı, havayoluna göre 22, karayoluna göre 7, 
demiryoluna göre ise 3.5 kat daha ucuz durumdadır. Halbuki, Türkiye'de gemi ile yük taşımanın 
maliyeti dünya standartlarının çok üzerinde bulunmaktadır. Karayolu taşımacılığının maliyetinin 
Türkiye'de denizyolundan daha ucuza gelmesi, bu taşıma moduna olan talebi arttırmaktadır. 

Yük taşımacılığında az bir oranda da olsa pay sahibi olan denizyolu, şehirlerarası yolcu 
taşımacılığında bu orana bile ulaşamamaktadır. Ülkemizde denizyoluyla şehirlerarası yolcu 
taşımacılığı coğrafi zorunluluktan dolayı sadece Gökçeada, Bozcaada ve Marmara Adası'na 
yapılmaktadır. Yaz sezonu Karadeniz Limanlan-lstanbul ve îzmir-lstanbul yolcu seferleri 
ulaştırmadan ziyade "gezi" amaçlıdır. Çünkü gemi sayıları yetersiz, gemiler düşük süratli, 
ücretler pahalıdır. 

Yolcu taşımacılığında en büyük basan İstanbul ve İzmir'deki şehir içi taşımalarındadır. 
Ancak özellikle İstanbul'da yapılan tespitlerde 10.000.000 günlük yer değiştirmenin sadece 
300.000'i yani % 3'ünün denizyoluyla yapılabildiğini göstermektedir. Denizyolu yolcu 
taşımacılığının gelişmemesindeki en önemli faktör, maliyetin fazlalığıdır. Maliyet içinde 
akaryakıt gideri % 40'ın üzerindedir. 

3. Karayolu Ulaşımı 
Ülkemizdeki otoyol, devlet yolu ve il yollarının yapımı ve bakımından Karayolları Genel 

Müdürlüğü, köy yolları ağından Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, orman yollarından da Orman 
Genel Müdürlüğü sorumludur. 

Türkiye'de 1950 yılından başlayarak ulaştırma sektörleri içinde karayolu, yük ve yolcu 
taşımacılığında lokomotif sektör olmuş, bu özelliğini gittikçe arttırmak suretiyle taşımacılıkta 
belirleyici ana unsur haline gelmiştir. 1999 yılı itibariyle yolcu taşımacılığında karayolunun payı 
% 96, yükte ise % 89 olarak gerçekleşmiştir. 

1983-1993 yıllarını kapsayan Ulaştırma Ana Planı ve beş yıllık kalkınma planlarında 
öngörülen, ulaştırma sektörü taşıma türleri arasında denge sağlanması, yük ve yolcu 
taşımacılığmda karayolu ağırlıklı sistem yerine, diğer ulaştırma türlerinden daha fazla 
yararlanılması yönündeki hedeflere ulaşılamamıştır. (Ayrıntılı bilgi IV.A. 1 bölümünde) 
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4. Havayolu Ulaşımı 

Havayolu ulaşımı hız, konfor gibi nedenlerle yolcu taşımacılığında elverişli olmasına 
karşılık finansman, bakım ve işletme giderlerindeki büyük kaynak ihtiyacı bakımından pahalı bir 
sektör konumundadır. 

1998 yılı itibariyle havayolunun yurtiçi yolcu taşımacılığındaki payı % 2, yük 
taşımacılığındaki payı ise % 0.18'dir. 

Ulaştırma türleri yönünden ABD'de havayolunun taşımacılıktaki payı % 10.5, 
Almanya'da % 7.3, Türkiye'de ise % 2'dir. 

Havayolumuzun ülke yük ve yolcu taşımacılığındaki payının, hem ülkelerarası, hem de 
yurtiçi taşıma modlan arasındaki yeri dikkate alındığında son derece yetersiz olduğu 
görülmektedir. 

DHMİ tarafından işletilen havalimanı ve meydanlann sayısı 1999 yılı sonu itibariyle, 
20'si uluslararası statüde olmak üzere 38'e ulaşmıştır. 1999 sonunda 75 uçak ve 11,620 koltuk 
kapasitesine erişilmiştir. 

1999 sonu itibariyle iç ve dış hatlarda orta ve geniş gövdeli uçaklarla yolcu taşımacılığı 
yapan özel sektör havayolu işletmelerindeki uçak sayısı 47, koltuk kapasitesi ise 8.910 olmuştur. 

1999 yılı itibariyle dış hat yolculannın % 32'si özel sektör havayolu işletmeleri, % 26'sı 
THY, % 42'si yabancı şirketler tarafından taşınmıştır. 

Dış hat yolculannın taşınmasında önemli payı olan özel sektör havayolu işletmeciliğinin, 
yurtiçi yolcu taşımasındaki payının arttınlması için özendirici tedbirler geliştirilmelidir. 

Ulaştırma Bakanlığı'mn katkısı ile İl özel idarelerinin başlattığı ve pek çoğu ekonomik 
yapılabilirlik, öncelik gibi değerlere uyulmaması yüzünden ölü vaziyette bekleyen STOL tipi 
havaalanlannın, kapasite kullanım oranlarının arttınlması için besleyici havayolu sisteminin 
kurulup geliştirilmesi gerekmektedir. 

Türkiye genelinde halen hizmete açık 46 adet havaalanı bulunmaktadır. Bu 
havaalanlarından, 16 adedi konvansiyonel, 19 adedi stol, 11 adedi de sivil tesisler ilaveli askeri 
havaalanıdır. 

Bugün, Türk Hava Yollan A.O'nın yanı sıra, 9 özel havayolu işletmesi, büyük gövdeli 
uçaklarla yurtiçi ve yurtdışı bir çok noktaya charter ve tarifeli seferler düzenlenmektedir. Türk 
Hava Yollan da dahil olmak üzere havayolu işletmelerinin envanterdeki uçak sayısı 651'e, 
koltuk kapasitesi 24.129'a ulaşmıştır. 

5. Boru Hattı Ulaşımı 
Ham petrol, doğalgaz ve rafineri ürünlerinin taşınmasında güvenli ve ekonomik olması 

nedeni ile boru hattı taşımacılığı giderek yaygınlaşan bir sistemdir. 
Boru hatlanmn yaygınlaştınlmasının, rafine ürünlerinin tüketim merkezlerine hem daha 

güvenli ve ucuz bir şekilde ulaşmasım sağlayacağı, hem de binlerce tankerin karayolundan 
çekilmesi ile trafik güvenliğine katkıda bulunacağı açıktır. 

Türkiye NATO Boru Hattı sistemi, Batı ve Doğu olmak üzere birbiri ile irtibatı 
bulunmayan iki ayn sistemden oluşmaktadır. Her iki sistemin bugünkü toplam uzunluğu 3.000 
km, depolama kapasitesi ise 825.000 m3'ü bulmaktadır. 

1999 yılında 507.850 m3 askeri yakıt ve 913.988 m3 sivil yakıt taşınmıştır. Buna göre 
sistemin %25 kapasitesi askeri amaçlı, %45 kapasitesi sivil amaçlı olarak kullanılmış ve %30 
kapasitesi de atıl kalmıştır. 

Sistemin sivil kullanıma açılabilmesi için geçmişte milli bütçe imkanlan kullanılarak 16 
değişik yerde depolar inşa edilmiş olmasına rağmen, bu amaç istenilen düzeyde 
gerçekleştirilememiştir. Bunun asıl nedeni, sistemden 3 cinsten fazla yakıtın geçirilememesi ve 
askeri yakıtlar ile sivil yakıtlann özelliklerinin farklı olmasıdır. 
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Son zamanlarda NATO içerisinde Tek Yakıt Konsepti çalışmaları devam etmektedir. 
Konseptin, Türkiye'de tam olarak uygulamaya konulması halinde, boru hattı sisteminden askeri 
motorinin çıkarılması ve onun yerine sivil amaçlı olarak kullanılan bir cins yakıtın, örneğin, sivil 
motorinin sisteme alınması imkanı elde edilmiş olacaktır. Bu durumda 2 cins sivil yakıt (normal 
benzin ve sivil motorin) boru hattından geçirilebileceğinden, sistemin sivil kullanıma açılması 
daha da kolaylaşacaktır. 

Ülkemizde yurtiçi ve uluslararası yük ve yolcu taşımacılığının büyük bölümünün 
karayolu üzerinden yapılması, ağır taşıtların karıştığı kaza sayışım arttırmaktadır. Gelişmiş 
ülkelerde taşımacılığın, taşıma modlan arasındaki dağılımı dengeli olduğundan, karayolunu 
kullanan taşıt sayısı az olmakta, dolayısıyla kaza riski de azalmaktadır. Ülkemizde "kombine 
taşımacılık"sistemine geçilememesi, demir ve denizyoluyla yapılan yük ve yolcu taşımalarının 
bir türlü istenen düzeye çıkanlamaması, kamyon ve otobüs gibi ağır taşıtların trafiğe çıkışım 
arttırmakta ve bu araç türlerine olan talep sürekli artmaktadır. Demiryolu ve denizyolu 
ulaşımının geliştirilmesi, kombine taşımacılık açısından hayati önem arz etmektedir. 

Ulaşım sektöründe, alt sistemlerin birbirini tamamlayıcı bir yapı içerisinde gelişebilmesi 
ve ekonomik ve sosyal yaşamın gereksinimlerinin, yerinde, zamanında, ekonomik ve güvenli 
biçimde karşılanabilmesi için gerekli olan ve sistemin bir bütün olarak ele alınmasını sağlayacak 
bir Ulaştırma Ana Planı Halen bulunmamaktadır. Ulaştırma Ana Planının eksikliği, ulaştırma alt 
sektörlerinin hemen hepsinde plansız, birbirinden bağımsız, kısa vadeli çözümlere yönelinmesine 
neden olmaktadır. 

Ulaştırma alt sistemleri arasında çok büyük bir koordinasyonsuzluk ve kopukluk 
yaşanmaktadır. Bu durum, Türkiye ekonomisini son derece olumsuz etkilemekte, Türkiye'nin 
uluslar arası ulaşım sistemleriyle entegrasyonunu engellemektedir. Ulaşım koridorları savaşında 
Türkiye'yi güçsüz ve etkisiz bırakmaktadır. 

Ülkenin kıt ekonomik kaynakları ulaştırma sektöründe kullanılırken, trafik kazalarım 
önlemede birinci derecede yapım, bakım ve onarım ihtiyacı bulunan, kaza kara noktalarının 
yoğun olduğu yol ağlan dikkate alınmalıdır. 

Türkiye'de karayolu taşımasının, tüm taşımalardaki payı % 90 civannda olmasına 
karşılık, bu taşımalan gereğince düzenleyecek yasalar ve kuruluş yoktur. Demiryolu ulaşımının 
devletin yönetiminde olması, denizyolu ve havayolu ulaşımının ise uluslararası normlarla 
düzenlenmesi sebebiyle, bu sektörlerde, alt yapımn kullanımı, ücret ve zaman tarifeleri, 
sorumluluk v.b.konularda bir başıboşluk söz konusu değildir. Buna karşılık, bireysel taşıt 
sahiplerinin hakim olduğu karayolu taşımasmda, piyasaya giriş-çıkış koşullan, tarifeler, taşıma 
süresi, sorumluluk, taşıtların nitelikleri, personel nitelik ve çalışma koşullan, sigorta ve tazminat 
vb. konularda bir yetersizlik ve düzensizlik bulunmaktadır. 

Yolcu taşımasmda isteyen istediği noktalar arasında taşıma yapabilmekte, bu da ülke 
düzeyinde ekonomik olmayan, atıl kapasite yaratıcı, trafik güvenliğini azaltıcı, kırıcı bir rekabete 
yol açmaktadır. 

Yolcu taşımacılığında görülen durum eşya taşımacılığında da vardır, isteyen herkes bir 
miktar peşin ödeme ile kamyon edinebilmekte, istediği güzergahta istediği şekilde taşıma 
yapabilmektedir. Bu kimselerin çoğu, taşıtlannı borçlanarak aldıkları için, çalışma süreleri, 
çalışma koşullan ve yüklemede, çoğu zaman kazaya yol açacak zorlamalarla karşı karşıya 
kalmaktadır. 

Dünyada herhalde Türkiye'den başka, 1.500 km. boyunca otobüsle yolcu, tankerle 
akaryakıt, kamyonla yük taşman başka bir ülke bulunmamaktadır. Yük ve yolcu taşımacılığında 
karayolu, deniz ve demiryollan politikasmı günübirlik, palyatif çözümlere teslim etmek 
anlamına gelen bu yaklaşım, karayollan güvenliğine ilişkin sorunlann da en önemli 
kaynaklarından birini oluşturmaktadır. 

Yalnızca Şırnak ilimizde 17.000 dolayında tankerin faaliyette bulunması bu çarpıklığı 
açıkça göstermektedir. 
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ÖNERİLER: 

Ülkemiz ulaştırma sisteminin içinde bulunduğu düzensizliği azaltabilecek 
çözüm önerileri şöylece sıralanabilir: 

1-Ülke düzeyinde yolcu ve yük taşımacılığı konusunda stratejik kararlar 
alınarak, taşımalar demiryolu, denizyolu, havayolu ve boru hatları gibi diğer 
türlere de kaydırılmalı ve bunlar arasında ülke koşullarına uygun bir denge 
sağlanmalıdır. Ulaştırma altyapılarının bu temel stratejik kararlar çerçevesinde 
planlanıp gerçekleştirilmesi bir zorunluluktur. Bu bizi yeni bir ULAŞIM ANA 
PLANI'nın hazırlanması ve bunun uygulanması gerektiği sonucuna götürmektedir. 

Maden cevheri, tahıl, kömür vb. kitle taşımasının, tutarlı bir ulaşım ana 
planı doğrultusunda geliştirilecek demiryolu ve denizyolu alt yapısına 
kaydırılması, ayrıca petrol ve petrol ürünleri taşımasının, yaygınlaştıracak boru 
hatları ile yapılması, pek çok trafik kazasının nedeni olan karayollarındaki ağır 
taşıt trafiğinin önemli oranda azalmasına yol açacaktır. 

Çeşitli avantajları sebebiyle şehirlerarası yolcu taşımasında, pek çok ülkede 
olduğu gibi, karayolu taşımasının ana tür olarak etkinliğini sürdürmesi doğaldır. 
Bununla birlikte, yolculuk talebinin fazla olduğu bazı koridorlarda, hızlı ve 
konforlu bir taşıma sağlaması bakımından, demiryolu ve denizyolu, hatta 
havayolu taşımasının toplam taşımadaki paylarının bugünkünün çok üzerinde 
olması mümkündür. Bu da gerek altyapı ve gerekse işletmecilik açısından bazı 
temel stratejik kararların alınıp uygulanmasını gerektirmektedir. Hazırlanacak yeni 
Ulaşım Ana Planı bu temel kararları içermelidir. 

2- Türkiye'de yolcu ve eşya taşımasında çok belirgin olarak hakim tür olan 
karayolu taşımacılığını disipline edecek bir KARAYOLU TAŞIMA KANUNU 
bulunmamaktadır. Bunun sonucu olarak, bireysel taşımacılığın hakim olduğu bu 
sahada taşıma piyasasına giriş-çıkış koşullan, taşıt nitelikleri, personel nitelik ve 
çalışma esastan, tarifeler, taşıma süresi, sigorta, tazminat vb. konularda 
eksiklikler ve başıboşluk bulunmaktadır. Kazalann çoğunluğunda başlıca 
etkenlerden biri olan bu başıboşluğu giderip, karayolu taşıma sektörüne bir düzen 
ve disiplin getirilmesi için çıkarılması zorunlu görülen Karayolu Taşıma 
Kanunu'nun mevcut trafik kanunu ile bütünleştirilmesi, kanunun hazırlanmasında 
gözden kaçırılmamalıdır. 

Bu bakımdan Meclis Komisyonlarında bulunun Karayolu Taşıma Kanunu 
Tasansı'nın bir önce yasalaşması gerekmektedir. 

3- Ulaşım türleri arasında eşit rekabet şartlarının oluşturulabilmesi için, 
altyapı yapım, bakım ve kullanımı ile ilgili mali yükümlülüklerde de denklik 
sağlanmalıdır. 

4- Ulaştırma alt sektörlerinin tümünü ele alan kapsamlı bir bilgi sistemi 
geliştirilmelidir. 

5.-Demiryolu işletmeciliğinde hizmet etkinliğini arttırmak ve özel kesim 
katılımına uygun ortam hazırlamak üzere, alt yapı işletmeciliği ile taşımacılık 
hizmetleri ayrılmalı, taşımacılık hizmetlerinin özel sektör tarafından görülmesi 
sağlanmalıdır. 

6-VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda, plan dönemi için gerçekleştirilmesi 
öngörülen, demiryolu şebekesine 85 km. yeni yol eklenmesi, 1.800 km. yolun 
yenilenmesi, 180 km. sinyalizasyon ve 160 km. elektrifikasyon tesisinin 
tamamlanması hedeflerine ulaşılması halinde bile, demiryolu taşımacılığının 
nitelik ve nicelik yönünden toplumun ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak 
kalacağı, çağdaş ülkelerin demiryolu gelişiminin önemle ve gıpta ile izlenilmesine 
devam edileceği bir gerçek olarak ortadadır. 
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Yıllar boyunca demiryolları ulaşım ağının arttırılamaması, yapım, bakım ve 
onarım hizmetleri gereğinin istenen seviyede yerine getirilememesinin nedeni, 
demiryollarının ulaştırmadaki önemini göz ardı eden siyasi tercihler olmuştur. Bu 
nedenle, ihmale uğrayan demiryolu ağındaki açığın kapanmasının devlet 
imkanları ile giderilebileceğini ileri sürmek rasyonel olmayacaktır. Beklemeye 
tahammülü olmayan bu ulaştırma alt sektörünün yeniden yapılanmasında çağdaş 
finansman modellerinden yararlanılması, yap-işlet-devret modeli gibi sistemlerin 
devreye sokulması düşünülmelidir. Bu tür bir planlamaya, öncelikle, kazaların 
yoğun olduğu, tek şeritli yolların bulunduğu güzergahlar esas alınarak 
başlanmalıdır. 

7- Denizyolu taşımasının İstanbul'da % 6, İzmir'de % 4 dolayında olduğu 
dikkate alındığında, deniz kenarındaki İllerimizde denizi, kentiçi ulaşımda ve 
dolayısıyla trafik kazalarını önlemede alternatif bir kaynak olarak görüp, 
değerlendiremediğimiz açıkça görülmeldedir. Denizyolunu, trafik kazalarını 
azaltmada kullanabileceğimiz etkin bir ulaştırma türü kılabilmek bakımından, 
denizyolu ile yolcu taşıyan deniz işletmelerinin girdi maliyetlerinin % 40'mı 
oluşturan akaryakıtın, vergi vb. nedenlerle pahalı temin edilmesi sorunu 
çözümlenmelidir: Denizyolu ile yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan 
akaryakıttan vergi alınmamak suretiyle taşıma fiyatlarının düşmesi sağlanmalı, 
yolcu ve yük taşımacılığında denizyolu tercih edilebilir ulaştırma alt sektörü 
haline getirilmelidir. 

Ulaşımın karayolundan diğer taşıma türlerine kaydırılması konusunda 
verilebilecek küçük bir örnek, Antalya il merkezi ve havaalanı ile Alanya 
civanndaki yoğun turistik merkezler arasında deniz otobüsü çalıştırılmasıdır. 
Böylece şehirler, hatta bölgeler arası uzun mesafeli yolcu ve mal taşımacılığının 
da yapıldığı Antalya-Alanya karayolu, turist otobüs ve minibüslerinin bu yoldan 
çekilmesiyle rahatlayacak, diğer yandan da turistlerin daha rahat ve güvenli 
yolculuk yapmaları sağlanarak Türk turizmine büyük katkıları olacaktır. 

8- Havayolu ile yurtiçi yolcu taşımacılığında gelişmiş ülkeler düzeyine 
erişilmemesinde, vatandaşlarımızın ekonomik durumunun yeterince elverişli 
olmaması başlıca nedenlerden biridir. Hava taşımacılığının diğer taşıma türlerine 
göre pahalı olması, bu sektöre olan ilgiyi azaltmakta, sadece belli refah 
düzeyindekiler havayolunu kullanılabilmektedir. 

Havayolunun, karayolu trafiğinin yoğunluğunu hafifletmede etkili ve verimli 
olarak kullanılamadığı bilinmektedir, illerimizde kurulan "Stol tipi havaalanları" ile 
birlikte, tüm havaalanlarımızın kapasite kullanım oranları arttırılmalı, taşımacılıkta 
havayolları, bireylerin tercih edebileceği ulaştırma türü haline getirilmelidir. 

9- Ülkemizde 1000 kişiye düşen taşıt sayısı 136, Avrupa ülkelerinde ise 500-
700 dolaylarındadır. Türkiye'nin yolları daha bomboş sayılmakta, bu sayının 
artması kaçınılmaz bulunmaktadır. Türkiye'nin önündeki bu ulaşım talebine göre 
karayolları politikasını geliştirmenin kısa ve orta vadede zorunlu olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu gelişmeye paralel olarak, diğer alt sektörler ile raylı sistemin 
karayolu ile rekabet edebilecek bir düzeye getirilmesi, ulaştırma politikasının 
öncelikleri arasında yer almalıdır. 

10- Ülkemizde yolcu taşımacılığının %70-75'i otobüsler tarafından 
gerçekleştirilmektedir. 1999 yılı itibariyle 517 otobüs firması, 8649 otobüs ile 
hizmet vermektedir. Resmen belirlenmiş olan bu otobüs firması sayısı, Avrupa 
Birliği üye ülkelerindeki toplam otobüs firması sayısından fazladır. Örneğin 
İngiltere'de bir tek otobüs firması bulunmaktadır. 

Ülkemizde, otobüs ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapmak isteyenler, 
"Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımaları Hakkında Yönetmelik" hükümlerinin 
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aradığı belirli sayıda otobüs sahibi olma ile otobüslerin yaş ve kapasite şartlarını 
yerine getirmeleri kaydıyla, "D" türü taşımacı yetki belgesine sahip olmak 
zorundadırlar. 

Otobüs firması kurulurken, firmanın çalışacağı hatta, yeni bir otobüs 
firmasına ihtiyaç olup olmadığı diğer taşıma türlerinin o güzergahta etkinliği, 
mevcut otobüs sayısının yeterliliği gibi unsurlar değerlendirilmemektedir. Bu 
nedenle otobüs firmaları sayısı her geçen gün artmakta, bozulan yolcu taşıma arz-
talep dengesi, firmalararası kıyıcı ve kinci rekabete yol açmakta, yetersiz kapasite 
kullanımı sorunu ortaya çıkmakta, en önemlisi de ağır sonuçlan olan trafik 
kazalarına davetiye çıkarılmaktadır. 

Trafik güvenliğini olumsuz etkileyen bu yapıya son vermek için, artan yolcu 
talebini karşılamak amacıyla güzergahta çalışan mevcut firmalardan kapasite 
arttırmaları istenmeli, istenen sonuç alınamıyorsa yeni işletmecilere izin verilmeli, 
şehirlerarası yolcu taşımacığının şehirler itibariyle istatistiği çıkarılarak, o 
güzergahlardaki yolcu arz talep haritası hazırlanmalı, hatlardan demiryolunun 
nasıl etkileneceği araştırılmalı, otobüs işletmecisi olacaklarda ağır suçtan hüküm 
giymeme, trafik yasasını ihlal etmemiş olma, yetkili makamlara yeterli maddi 
güvence verme şartlan aranmalı, taşımacılık tamamen serbest piyasa kurallarına 
göre değil, denetimli piyasa ekonomisi kurallarına göre yönlendirilmelidir. 

11- Demiryollannın sorunu altyapı sorunudur. Bu imkanlarla Türkiye'de 
modem bir demiryolu işletmeciliği kesinlikle yapılamaz. Demiryolu 
taşımacılığından bahsedebilmek için öncelikle demiryolu olması gerekir. 

Bu demiryolunun da çift hatlı, elektrifikasyonla, sinyalizasyonlu, minimum 
kurp yan çapı 2.500-3.000 metre olan, makasa bağlantılan, rayları ve bağlantı 
elemanları ile sürate uygun, iki nokta arasını en kısa mesafede bağlayan, hız ve 
süre açısından diğer araçlarla rekabet edebilecek bir demiryolu olması gereklidir. 

AB ülkeleri, bir yüksek hız hattı haritası oluşturarak, hatlarını bu standarda 
entegre etmekte, yeni yollar yapmakta ve mevcut harita ile çakışan eski yollarını 
da rehabilite etmektedir. 

Türkiye'nin de yeni bir demiryolu haritasına ihtiyacı vardır. Bu harita 
oluşturulmadan ve bu haritaya göre belirlenecek demiryolları en son teknolojiye 
göre kurulmadan ve söz konusu haritada belirlenmiş olan koridorlarla çakışan 
eski demiryolları da yeni kurulanlarla aynı standarda çekilmeden, Türkiye'de yeni 
ve modern bir demiryolu taşımacılığı dönemi başlatılması mümkün 
görünmemektedir. 

12- Gelişmiş bir demiryolu taşımacılık sisteminde kaza riski sıfıra yakındır. 
Örneğin Fransızlann TGVadı verilen hızlı treni 7.000 km'lik bir ağ üzerinde saatte 
280-300 km. hızla çalışmasına rağmen, 70-80 milyon yolcunun taşındığı bu 
hatlarda bugüne kadar kayda değer hiçbir kaza olmamıştır. 

Demiryolu taşımacılığının dünyada öne çıkmasında, enerji sarfiyatı, hız, 
konfor, arazi kullanımı, çevre gibi unsurlar bakımından üstünlüğü yanında, hiç 
şüphesiz emniyet unsurunun da payı çok yüksektir. Aynca önümüzdeki en önemli 
sorunlardan biri olan enerji tasarrufu konusunun da bu bağlamda dikkate 
alınması gerekir. 

Ülkemizde demiryolu alt yapısı son derece yetersiz olsa bile, bu haliyle dahi 
karayolu taşımacılığına göre oldukça güvenli taşımacılık alternatifi olduğunun 
kamuoyuna iyi anlatılması gerekmektedir. Emniyetli ulaştırma türü olması 
nedeniyle, demiryollan ile seyahati tercih edenlerin güç birliğine giderek, 
taleplerini daha etkin ve kalıcı bir yapıda, sivil toplum örgütleri vasıtasıyla dile 
getirmeleri, oluşturulacak ulaştırma politikalarında demiryollarına ağırlık veren 
düzenlemelerin yapılmasına katkı sağlayacaktır. 
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13- 1892 yılında hizmete açılan 577 km'lik Istanbul-Ankara demiryolunun, 
1975 yılında yapılan planlama ile 416 km'ye indirilmesi, 260 km. hız sağlamak 
suretiyle seyahat süresinin 7 saatten 2,5 saate düşürülmesi hedeflenmiştir. Proje 
kapsamı içinde yer alan bazı kesimlerde % 75'ler civarında gerçekleşme 
sağlanmasına rağmen, 1975 yılında başlayan Istanbul-Ankara arasında yüksek 
standartlı yeni bir demiryolu hattı yapımının başarılamamış olması, insanın hızlı, 
konforlu, güvenli taşınma hakkını göz ardı etmek, yurttaşını ulaştırmada güvenliği 
en az, riski en yüksek taşıma türü olan karayolu ile seyahate mahkum etmek 
anlamına gelmektedir. 

1975 yılında başlatılan bahse konu projenin, teknolojinin değişen ve gelişen 
şartlarına göre yeniden ele alınıp, kısa zamanda sonuçlandırılması, trafik 
kazalarını en aza indirme davasının önemli bir ayağım oluşturacaktır. 

14- Ülkemiz NATO Boru Hattı Sisteminin sivil kullanıma daha fazla 
açılmasının, binlerce tankerin, binlerce kilometre yol yaparak, trafik güvenliğini 
son derece olumsuz etkileyecek şekilde akaryakıt taşıması ihtiyacını azaltacağı, 
bu taşımanın sadece yakın yerler arasında sınırlı kalacağı düşünülmektedir. 

Türkiye NATO Boru Hattı Sisteminin sivil amaçlı kullanılmasını önleyen bir 
faktör de, doğu ve batı hattı olarak bilinen iki ayrı boru hattının birbiri ile irtibatının 
olmayışıdır. 

Boru hattının akaryakıt taşımacılığında daha etkin ve verimli 
kullanılabilmesini sağlayabilmek bakımından, Batı ile Doğu Boru hattı 
sistemlerinin, Kırıkkale Rafinerisi üzerinden birbirleri ile irtibatlandırılması 
gerekmektedir. 

15- Mevcut boru hattından askeri jet yakıtı, askeri motorin ve normal benzin 
olmak üzere 3 cins yakıt geçirilebilmektedir. Ülkemizin, NATO'nun kabul ettiği 
"Tek Yakıt KonseptV'ni kabul etmesi halinde, boru hattından askeri motorin 
çıkarılabilecek, yerine sivil amaçlı olarak kullanılabilen bir yakıt geçirilebilecektir. 

Bu konuda yapılan çalışmaların hızlandırılması suretiyle, boru hattından 
sivil amaçlı yararlanılması imkanı artacak, sivil amaçlı akaryakıtın uzun mesafeler 
boyunca karayolu ile taşınmasının önüne geçilecek ve böylece trafikte rahatlama 
sağlanacaktır. 

16.- Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin, ulaşım politikalarını belirlemede 
kombine taşımacılık sistemine öncelik verdikleri bilinmektedir. Ülkemiz de, 
Avrupa Birliğine girme sürecinde ulaşım politikalarını, Avrupa normlarına 
uydurmak zorundadır. Ulaştırmanın alt sektörleri olan kara, hava, demiryollarını 
çağdaş planlama, etkin işbirliği ve akılcı tedbirlerle dengelemenin en önemli 
ayağını, belirtilen taşıma modlannı en optimal düzeyde işletecek merkezi bir 
otoritenin varlığı oluşturmaktadır. Mevcut durum itibariyle, Karayolları Genel 
Müdürlüğü'nün Bayındırlık Bakanlığı, denizcilik faaliyetlerinin, Denizcilik 
Müsteşarlığı şeklinde Başbakanlığa bağlı olması, ulaştırma sektörünün makro 
planlama aşamasında, daha baştan, sorunlarla karşılaşmasına neden olmaktadır. 
Problemi aşmanın en uygun yolunun, adı geçen kuruluşların da Ulaştırma 
Bakanlığına bağlanması olduğu düşünülmelidir. 
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III. TRAFİK KAZALARI 

Otomobil, geniş anlamda kendinden hareketli bütün taşıtları kapsamak üzere, batı 
uygarlığı teknik düzeyinin önemli bir simgesi olmuştur. Bu taşıt, 20. yüzyıl başından beri toplum 
hayatına hızla girerken, her sosyal olay gibi kendine özgü sorunları da birlikte getirmiştir. 
Otomobilin ortaya çıkmasıyla, sosyal ve ekonomik bakımdan meydana gelen çok yönlü 
değişiklikler yanında, insan yaşamım ve varlığım tehlikeye sokan olumsuz gelişmeler de 
görülmüş ve bu durum gittikçe artan bir tempoda süregelmiştir. 

Yol kullanıcısının amacı dışmda, beklenmedik şekilde ve birden oluşan, kısaca "trafik 
kazası" olarak adlandırılan insan taşıt-yol-çevre uyumsuzluğu, tüm toplumlar için, savaş, salgın 
veya amansız hastalıklar ve doğal afetlerle kıyaslandığında, çok defa bunların da önüne geçen bir 
yıkım halini almıştır. 

Karayollarında meydana gelen trafik kazaları dünya genelinde bir sorun olup, her yıl 700 
binden fazla kişinin ölümü, 6 milyonu aşkın kişinin de yaralanması ya da sakat kalması ile 
sonuçlanmaktadır. Karayollarında meydana gelen kazalar dünya ekonomisine yılda yaklaşık 500 
milyar ABD dolan civarında zarar vermektedir. 

Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO), dünya genelinde 3 ila 35 yaş arasında bireyler için trafik 
kazalarının, diğer kaza ve hastalıklara kıyasla en başta gelen ölüm ve sakatlanma sebebi 
olduğunu saptamıştır. Harvard Üniversitesi tarafından Dünya Bankası adına yapılan son 
araştırmalar, karayollarında meydana gelen kazaların dünyada başta gelen üçüncü ölüm nedeni 
olduğunu ortaya koymuştur. 

Karayollarında meydana gelen kazalar, gerek kazaya kansan tüm bireyler için, gerekse bu 
kişilerin yakınları için ciddi bir sağlık problemi ve trajedi özelliğini taşımaktadır. Trafik 
kazalarının insan yaşamında meydana getirdiği mağduriyet konusunda yapılan bilimsel ankete 
katılan ölü ve sakat yakınlarının % 4'ü, sakatlann ise % 7'si uyuşturucu madde kullanmaya 
başladıklannı, kazayı takip eden ilk üç yılda ölü yakınlanmn % 37'si, sakatlar ve yakınlarının da 
% 17'si intihar etmek istediklerini beyan etmişlerdir. 

Yollarda meydana gelen kazaların kurbanları, yaşamlarının en verimli çalışma yıllanın 
trafik kazalan sebebiyle kaybetmekte, dolayısıyla ülke ekonomisi de bundan büyük zarar 
görmektedir. 

Dünya Bankası tarafından yalan geçmişte yapılan bir araştırmaya göre, trafik kazalarının 
Türkiye'ye sosyo-ekonomik maliyetinin GSMH'nın yaklaşık % 2.1'i oranında olduğu tahmin 
edilmektedir (bu rakam 2000 yılı için yaklaşık 4-5 katrilyon TL., dolar bazında ise 5-6 milyar 
dolara eşittir). 

Bunun anlamı, karayolu güvenliğinin, topluma büyük maliyetler getiren ve başından kaza 
geçenler için trajik etkileri olan çok ciddi bir sorun olarak görülmesi gerektiğidir. Kazalara bağlı 
ölüm ve yaralanmalarda ve maddi hasarlı kazalarda sağlanacak bir azalma, buradan elde edilecek 
önemli kaynak ile sağlık ve eğitim gibi önemli alanlara yatınm yapılmasına olanak verecektir. 

1985 yılından 1998 yılma kadar Türkiye'de ve dünyanın belli başlı ülkelerinde meydana 
gelen yaralanmalı ve ölümlü trafik kaza sayıları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 
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Tablo 9 : Yıllara Göre Türkiye'de ve Bazı Ülkelerde Yaralanmalı ve Ölümlü Trafik 
Kazaları Sayılan 

YILLAR 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

ALMANYA 

360270 
374364 
356606 
375187 
377366 
389350 
385147 
395462 
385384 
392754 
388003 
373082 
380835 

İTALYA 

157786 
155427 
158208 
166033 
160828 
161782 
170702 
170814 
153393 
170679 
182761 
190068 
190031 

377257 204615 

İNGİLTERE 

245645 
247854 
239063 
246994 
260759 
258441 
235798 
233025 
228865 
234101 
230376 
235939 
240046 
238923 

FRANSA 

191096 
184626 
170994 
175887 
170590 
162573 
148890 
143362 
137500 
132726 
132949 
125406 
125202 
124387 

TÜRKİYE 

34774 
45478 

51980 
55771 
56532 
58304 
63289 
62584 
66029 
62696 
63259 
65245 

İSPANYA 

81234 
87703 
98182 
106356 
109804 
101507 
98128 
87293 
79925 
78474 
83586 
85588 
86067 
97570 

Tablo 9-a: Yıllara Göre Diğer Bazı Ülkelerde Yaralanmah ve ölümlü Trafik 
Kazaları Sayıları 

YILLAR 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

HOLLANDA 

42347 
43580 
42663 
41859 
44061 
44915 
40703 
41051 
40218 
41391 
42641 
41041 
41036 
41299 

PORTEKİZ 

29156 
30485 
38656 
41915 
43499 
45110 
48953 
50581 
48645 
45830 
48339 
49265 
49417 
49319 

BELÇİKA 

54826 
58515 
59669 
61756 
62982 
62446 
58223 
55438 
54933 
53018 
50744 
48750 
50078 
51167 

YUNANİSTAN 

21537 
19462 
18966 
20753 
20299 
19609 
20764 
22006 
22165 
22222 
22798 
23606 
24319 
24836 

İSVEÇ 

15929 
16677 
15652 
17207 
17969 
16975 
16003 
15599 
14959 
15888 
15626 
15321 
15752 
15514 

AVUSTURYA 

46275 
45015 
43947 
44243 
46565 
46338 
46013 
44730 
41791 
42015 
38956 
38253 
39695 
39225 

İSVİÇRE 

24302 
24700 
23773 
24544 
24606 
23834 
22821 
23272 
22852 
23526 
23030 
21578 
22076 
22232 
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Tablo 9-b : Yıllara Göre Diğer Bazı Ülkelerde Yaralanmah ve Ölümlü Trafik 
Kazaları Sayıları 

YILLAR 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

DANİMARKA 

11502 
11170 
10164 
9978 
9922 
9155 
8757 
8965 
8513 
8279 
8373 
8080 
8004 
7556 

FİNLANDİYA 

7759 
8708 
8636 
9569 
9682 
10175 
9374 
7882 
6147 
6245 
7812 
7274 
6980 
6902 

NORVEÇ 
8975 
9141 
8335 
8167 
8494 
8801 
8677 
8495 
8642 
8406 
8625 
8779 
8765 

İRLANDA 

5518 
5776 
5752 
5577 
5831 
6067 
6494 
6677 
6376 
6610 
8117 
8686 
8496 

8864 I 8239 

A.B.D. 

2257695 
2294762 
2335438 
2344629 
2425077 
2540946 
2227053 
2251173 
2216092 
2128223 
2371844 
2448288 
2455118 
2029000 

Tablo 9-c: Yıllara Göre Diğer Bazı Ülkelerde Yaralanmah ve Ölümlü Trafik 
Kazaları Sayıları 

YILLAR 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

JAPONYA 

552788 
579190 
590723 
614481 
661363 
643097 
662388 
695345 
724675 
729457 
761789 
771084 
780399 
803878. 

KANADA 

183478 
187563 
196966 
193704 
196246 
181960 
173921 
172713 
171205 
169622 
167038 
158999 
152765 
150974 

YENİ 
ZELANDA 
13548 
13465 
13362 
12561 
12004 
12818 
12163 
11639 
10994 
11876 
12220 
10564 
9482 
8770 

MACARİSTAN 

19563 
19332 
19842 
21315 
24367 
27801 
24589 
24623 
19526 
20723 
19818 
18393 
19097 
20147 

Yukandaki tablolar değerlendirildiğinde, yıllar itibariyle kaza sayılarını azaltan ülkelerin 
başlıcaları aşağıda belirtildiği gibidir: 

Almanya: 1990 yılında: 389.350 
1998 yılında: 377.257 

Fransa: 1990 yılında: 162.573 
1998 yılında: 124.387 

Hollanda: 1990 yılında: 44.915 
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1998 yılında: 41.299 
Avusturya: 1990 yılında: 46.338 

1998 yılında: 38.225 
İsviçre: 1990 yılında: 23.834 

1998 yılında: 22.232 
A.B.D.: 1990yılında: 2.540.946 

1998 yılında: 2.029.000 

Yıllar itibariyle trafik kaza sayılarının artış gösterdiği ülkelerden başlıcalan ise şunlardır : 

İtalya: 

Portekiz: 

Yunanistan: 

Japonya: 

Türkiye: 

1990 yılında: 
1998 yılında: 
1990 yılında: 
1998 yılında: 
1990 yılında: 
1998 yılında: 
1990 yılında: 
1998 yılında: 
1990 yılında: 
1998 yılında: 

161.782 
204.615 
45.110 
49.319 
19.609 
24.836 
643.097 
803.878 
55.771 
65.245 

Türkiye'de yaralanma ve ölümle sonuçlanan trafik kazası sayısı 1985 yılında 34.774 iken, 
1998 yılında 65.245'e yükselmiştir. Bu sayılar, kaza sayıları artış gösteren diğer ülkelerle 
kıyaslandığında yüksek değilmiş gibi görünse de, adı geçen ülkelerde 1000 kişiye düşen araç 
sayısının aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi 500-700 dolaylarında, Türkiye'de ise 136 civarında 
olduğu dikkate alındığında, durumun biç de öyle olmadığı ortaya çıkmaktadır. 

Tablo 10 : Türkiye'de ve Diğer Bazı Ülkelerde 1000 Kişiye Düşen Araç Sayısı 

ÜLKELER 

TÜRKİYE 
ALMANYA 
İSPANYA 
BELÇİKA 
İSVEÇ 
İSVİÇRE 
FİNLANDİYA 
NORVEÇ 
İZLANDA 
JAPONYA 

1000 NÜFUSA DÜŞEN 
ARAÇ SAYISI 

136 
616 
568 
547 
520 
627 
465 
572 
620 
614 

Çeşitli ülkelerde ve Türkiye'de son 15 yıl içinde meydana gelen ölümlü trafik kazaları 
yıllar itibariyle aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 11: Türkiye'de Ve Bazı Ülkelerde Trafik Kazalarındaki Ölüm Sayılan 

YILLAR 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

TÜRKİYE 

5680 
7315 
7530 
6846 
6332 
6286 
6231 
6214 
6457 
5942 
6004 
5428 
5181 
4935 

ALMANYA 

10070 
10620 
9498 
9862 
9779 
11046 
11300 
10631 
9949 
9814 
9454 
8758 
8549 
7792 

İTALYA 

7700 
7642 
7327 
7494 
6923 
7151 
8098 
8029 
7177 
7104 
7033 
6688 
6724 
6326 

İNGİLTERE 

5342 
5618 
5339 
5230 
5554 
5402 
4753 
4379 
3957 
3807 
3765 
3740 
3743 
3581 

FRANSA 

11387 
11947 
10742 
11497 
11476 
11215 
10483 
9900 
9568 
9019 
8891 
8541 
8444 
8918 

İSPANYA 

6374 
7045 
7615 
8252 
9344 
9032 
8836 
7818 
6378 
5615 
5751 
5483 
5604 
5957 

HOLLANDA 

1438 
1527 
1485 
1366 
1456 
1376 
1281 
1285 
1252 
1298 
1334 
1180 
1163 
1066 

Tablo 11-a: Bazı Ülkelerde Trafik Kazalarındaki ölüm Sayılan 

YILLAR 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

01990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

PORTEKİZ 

2438 
2577 
2985 
3294 
3088 
3017 
3218 
3084 
2700 
2504 
2711 
2730 
2521 
2126 

BELÇİKA 

1801 
1951 
1922 
1967 
1993 
1976 
1873 
1672 
1660 
1692 
1449 
1356 
1364 
1500 

YUNANİSTAN 

2011 
1712 
1772 
1783 
2005 
2050 
2112 
2158 
2159 
2253 
2411 
2058 
2199 
2226 

İSVEÇ 

808 
844 
787 
813 
904 
772 
745 
759 
632 
589 
572 
537 
541 
531 

AVUSTURYA 

1524 
1495 
1469 
1620 
1570 
1558 
1551 
1403 
1283 
1338 
1210 
1027 
1105 
963 

İSVİÇRE 

881 
1003 
923 
917 
897 
925 
834 
834 
723 
679 
692 
616 
587 
597 

DANİMARKA 

772 
723 
698 
713 
670 
634 
606 
577 
559 
546 
582 
514 
489 
499 

FİNLANDİYA 

541 
612 
581 
653 
734 
649 
632 
601 
484 
480 
441 
404 
438 
400 

NORVEÇ 

402 
452 
398 
378 
381 
332 
323 
325 
281 
283 
305 
255 
303 
352 
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Tablo 11-b : Bazı Ülkelerde Trafik Kazalarındaki ölüm Sayıları 

YILLAR 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

İRLANDA 

410 
387 
462 
463 
460 
478 
445 
415 
431 
404 
437 
453 
472 
458 

LÜKSEMBURG 

79 
79 
68 
84 
67 
70 
80 
73 
76 
66 
70 
71 
60 
57 

İZLANDA 

24 
24 
24 
29 
28 
24 
27 
21 
17 
12 
24 
10 
15 
27 

A.B.D. 

43825 
46056 
46390 
47087 
45582 
44529 
41462 
39235 
40150 
40716 
41798 
42065 
41967 
41471 

JAPONYA 

12039 
12112 
12151 
13447 
14412 
14595 
14436 
14886 
13269 
12768 
12670 
11674 
11254 
10805 

KANADA 

4364 
4068 
4286 
4154 
4246 
3960 
3691 
3501 
3615 
3263 
3347 
3092 
3064 
2934 

AVUSTRALYA 

2941 
2888 
2772 
2887 
2801 
2331 
2113 
1981 
1953 
1938 
2013 
1970 
1767 
1763 

YENİ ZELANDA 

746 
766 
799 
728 
762 
729 
650 
646 
600 
580 
581 
514 
540 
502 

Tablo 11-c: Bazı Ülkelerde Trafik Kazalarındaki ölüm Sayıları 

YILLAR 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

MACARİSTAN 

1756 
1632 
1571 
1706 
2164 
2432 
2120 
2101 
1678 
1562 
1589 
1370 
1391 
1371 

ÇEKCUM. 

987 
896 
915 
956 
1078 
1291 
1331 
1532 
1524 
1637 
1588 
1568 
1597 
1360 

KORE CUM. 

8650 
8857 
8287 
13297 -
14493 
14174 
15443 
13386 
11962 
11600 
11871 
14551 
13343 
10416 

POLONYA 

4688 

7333 
7901 
6946 
6341 
6744 
6900 
6359 
7310 
7080 

Ölüm sayısı azalan ülkeler: 

Almanya: 1985 yılında: 19.070 
1998yılında: 7.792 

İtalya: 1985yılında: 7.700 
1998yılında: 6.326 

Büyük Britanya: 1985 yılında: 5.342 
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1998yılında: 3.421 
Fransa: 1985 yılında: 11.387 

1998yılında: 8.918 
İspanya: 1985 yılında: 6.347 

1998yılında: 5.957 
Türkiye*: 1985yılında: 5.680 

1998yılında: 4.935 
(*Bu sayılar kaza anındaki ölüm sayıları olup, kaza sonrası ölenler ile jandarma bölgesinde 
hayatını kaybedenler dahil değildir.) 

Ölüm sayısı artan ülkeler: '• 

Yunanistan : 1985 yılında: 2.011 
1998 yılında: 2.226 

Kore Cumhuriyeti: 1985 yılında: 8.650 
1998 yılında: 10.416 

Polonya: 1985 yılında: 4.698 
1998yılında: 7.080 

1999 yılında Türkiye'de ve dünyada meydana gelen trafik kaza sayıları ile yaralı ve ölü 
sayılan şöyledir: 

Nüfusu 82.037.000 olan Almanya'da 50.609.000 araç sayışma karşılık toplam 395.689 
kaza meydana gelmiş, bu kazalarda 7.772 kişi ölmüş, 521.127 kişi yaralanmıştır. 

Nüfusu 39.394.000 olan İspanya'da 22.411.000 araç sayısına karşılık toplam 97.811 kaza 
oluşmuş, bu kazalarda, 5.738 kişi hayatım kaybetmiş, 142.894 kişi yaralanmıştır. 

Nüfusu 126.000.000 olan Japonya'da 77.810.000 araca karşılık, toplam 850.363 kaza 
meydana gelmiş, bu kazalarda 10.372 kişi ölmüş, 1.049.031 kişi yaralanmıştır. 

Nüfusu 64.777.000 olan Türkiye'de ise, 8.837.000 araca karşılık, toplam 67.003 kaza 
oluşmuş, bu kazalarda, 4606 kişi hayatım kaybetmiş, 113.656 kişi de yaralanmıştır. Bu rakamlar 
kaza anındaki ölüm sayılan olup, kaza sonrası ölenler ile jandarma bölgesinde hayatım 
kaybedenler dahil değildir. 

Görüldüğü gibi, Türkiye'de trafik kazalannda ölenlerin sayısı 1979 yılında 4.536, 1985 
yılında 5.680 iken, 1987 yılında 7.530 ile en yüksek noktaya erişmiş, o tarihten sonra ise sürekli 
olarak düşmüş, 1998 yılında 4.935, 1999 yılında 4.606 olmuştur. Türkiye'de trafik kazalannda 
ölenlerin sayısının, son yıllarda azalmakla beraber halen 1979 yılındakinden daha fazla olduğu 
görülmektedir. Oysa diğer pek çok ülkede aynı dönemde trafik kazalannda ölenlerin sayısı 
bazılannda yan yanya kadar olmak üzere, azalmıştır. 
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Tablo 12 :1999 Yılı Türkiye'de ve Bazı Ülkelerde Trafik Kazaları 

ÜLKELER 

ALMANYA 
FRANSA 
İSPANYA 
HOLLANDA 
İSVİÇRE 
LÜKSEMBURG 
JAPONYA 
MACARİSTAN 
KORE CUM. 
ÇEK CUM. 
TÜRKİYE 
AVUSTURYA 
İNGİLTERE 
FİNLANDİYA 
DANİMARKA 
NORVEÇ 

NÜFUS 
M000 

82037 
59225 
39394 
15760 
7123 
429 

126686 
10092 
46430 
10290 
64777 
8.087 

57.334 
5.147 
5.314 
4.446 

ARAÇ SAYISI 
M000 

50609 
-

22411 
-

4470 
305 

77810 
2706 

13083 
4716 
8837 

4.207 
27.446 
5,454 
2.203 
2.582 

KAZA SAYISI 
Yaralamalı+ölümlü 

395689 
124524 
97811 
42271 
23434 

1062 
850363 

18923 
275938 
26918 
67003 
39.225 

238.923 
6.871 
7.444 
8.668 

YARALI 
SAYISI 

521127 
167114 
142894 
51097 
29527 

1507 
1049031 

24670 
401564 
34710 

113656 
963 

3.421 
396 
454 
352 

ÖLÜ 
SAYI 

SI 

7772 
8487 
5738 
1090 
583 
58 

10372 
1306 

10756 
1455 
4606 
57,1 
54,7 
15,9 
17,9 
36,7 

KAZA 

8143 
24,1 

54,6 

227,92 
1,4 
0,8 
0,9 
1.1 
M 

ÖLÜM 

1,31 
1,6 

1,08 

9,24 

Tablodan da anlaşılacağı gibi; Almanya'mn j araç sayısı İspanya'nın 2,5 katı olmasına 
rağmen, kaza ve yaralı sayısı İspanya'ya göre dört kat, ölü sayısı ise 1,3 kat fazladır. 

Japonya'nın araç sayısı Almanya'ya göre 1,5 kat fazladır. Japonya'da meydana gelen 
toplam kaza sayısı Almanya'mn 2 katım aşkmdır. Aym şekilde yaralı sayısı 2 kat, ölü sayısı ise 
1,5 kat fazladır. 

Ülkemizi ele alacak olursak, ülkemizdeki araç sayısı Almanya'mn 5,5'te l'i, İspanya'nın 
2,5'te l'i, Japonya'nın 8,8'de l'i iken, meydana gelen kaza sayısı Almanya'ya göre 5.9 kat, 
İspanya'ya göre 1,5 kat daha az, Japonya'ya göre ise 13 kat daha azdır. 

ölü sayısı bakımından ise; Almanya'ya göre 1.7 kat, İspanya'ya göre 1.3 kat, Japonya'ya 
göre ise 2.3 kat daha azdır. 

Bu istatistiğe göre, Türkiye, Almanya'mn sahip olduğu araç sayısına sahip olsa idi, 
meydana gelecek muhtemel ölü sayısı 26.254 olacaktı. Bu sayı ise, büyük bir ilçemizin bir yıl 
içinde yok olması anlamım taşımaktadır. 

Trafik istatistiklerini oluşturmada, özellikle, trafik kaza sayılarının tespitinde izlenen 
metot açısından farklı görüşler bulunmaktadır. 1999 yılmda Türkiye'de meydana gelen trafik 
kaza sayısı olan 67.003 rakamına, maddi hasarlı kazalar dahil değildir. Avrupa ülkelerinde de 
izlenen yol aynıdır. Bu ülkelerde maddi hasarlı kazalar, bir trafik polisi olayı gibi ele alınmayıp, 
sigorta şirketlerim ilgilendiren ve tarafların anlaşması ile o kuruluşlara intikal ettirilen olaylar 
olarak kabul edildiği için, trafik kaza istatistiklerine yansıtılmamaktadır. Türkiye'de konu ile 
ilgili bazı kaynakların, 1999 yılında, ülkemizde 441.693 adet kaza meydana geldiğini 
belirtmesinin nedeni, maddi hasarlı kaza sayılarım içermesidir. 

Ülkelerin nüfuslarının, araç ve kaza sayılarının yukarıdaki tabloda gösterildiği biçimde 
sıralanması, oransal bir karşılaştırma imkanı vermemektedir. Bu karşılaştırmayı yapabilmek için, 
10.000 araca düşen kaza, 10.000 kazaya düşen ölüm ve yaralanma ile 100.000.000 taşıt/km'ye 
düşen ölüm ve yaralanma sayılan kullanılmaktadır. 

Türkiye Büvük Millet Meclisi (S. Sayısı : 547) 
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Tablo 13 :10.000 Araca Düşen Kaza, ölüm ve Yaralanma Oranları Bakımından 
Ülkemiz ve Bazı Ülkelerin Durumu 

ÜLKELER 
ALMANYA 
FRANSA 
İSPANYA 
HOLLANDA 
İSVİÇRE 
LÜKSEMBURG 
JAPONYA 
MACARİSTAN 
ÇEK CUM. 
KORE CUM. 
TÜRKİYE 

10.000 Araca 
düşen kaza 

78,19 
-

43,64 
-

52,43 
34,82 

109,29 
69,93 
57,09 

210,91 

10.000 Araca 
düşen ölüm 

1,54 
-

2,56 
-

1,30 
1,90 
1,33 
4,83 
3,09 
8,22 

75,82| 5,21 

10.000 Araca düşen 
yaralanma 

102,97 
-

63,76 
-

66,06 
49,41 

134,82 
91,17 
73,60 

306,94 
128,61 

Almanya'da kaza oranı 78.19, ölüm oram 1.54, yaralanma oram 102.97; İspanya'da kaza 
oram 43.64, ölüm oram 2.56, yaralanma oram ise 63.76'dır. Japonya'da kaza oram 109.29, 
ölüm 1.33, yaralanma oram 133.82'dir. Türkiye'de ise kaza oram 75.82, ölüm oram 5.21, 
yaralanma oram ise 128, 61'dir. 

Görülmektedir ki, Türkiye 10.000 araca düşen kaza oram itibariyle, Almanya'ya yakın 
iken ölüm oram açısından Almanya'nın 5 katı fazladır. 

Tablo 14 :10.000 Nüfusa Düşen Kaza, Ölüm, Yaralanma Oranları Bakımından 
Ülkemiz ile Diğer Bazı Ülkelerin Durumu 

ÜLKELER 
ALMANYA 
FRANSA 
İSPANYA 
HOLLANDA 
İSVİÇRE 
LÜKSEMBURG 
JAPONYA 
MACARİSTAN 
ÇEK CUM. 
KORE CUM. 
TÜRKİYE 

10.000 nüfusa 
düşen kaza 

48,23 
21,03 
24,83 
26,82 
32,90 
24,76 
67,12 
18,75 
26,16 
59,43 
10,34 

10.000 nüfusa 
düşen ölüm 

0,95 
1,43 
1,46 
0,69 
0,82 
1,35 
0,82 
1,29 
1,41 
2,32 
0,71 

10.000 nüfusa 
düşen yaralanma 

63,52 
28,22 
36,27 
32,42 
41,45 
35,13 
82,81 
24,45 
33,73 
86,49 
17,55 

Almanya'da 10.000 nüfusa düşen kaza oram 48.23, ölüm oranı 0.95, yaralama oram, 
63.52'dir. Bu oranlar sırasıyla, Fransa'da 21.03, 1.43, 28.22; İspanya'da 24.83, 1.46, 36.27; 
Japonya'da 67.12, 0.82, 82.81; Türkiye'de ise 10.34,0.71,17.55'dir. 

Tablodaki veriler, 10.000 nüfusa düşen kaza, yaralanma ve ölüm oram bakımından 
Türkiye'nin durumunun, ele alman ülkelerle kıyaslandığında, iyi olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 15 : 10.000 Kazaya Düşen Ölüm, Yaralanma Oranları Bakımından Ülkemiz 
İle Bazı Ülkelerin Durumu 

ÜLKELER 
ALMANYA 
FRANSA 
İSPANYA 
HOLLANDA 
İSVİÇRE 
LÜKSEMBURG 
JAPONYA 
MACARİSTAN 
ÇEK GUM. 
KORE CUM. 
TÜRKİYE 

10.000 kazaya 
düşen ölüm 

196,42 
681,56 
586,64 
257,86 
248,78 
546,14 
121,97 
690,17 
540,53 
389,80 
687,43 

10.000 kazaya düşen 
yaralanma 
13170,12 
13420,22 
14609,20 
12087,96 
12600,07 
14190,21 
12336,27 
13037,05 
12894,72 
14552,69 
16962,82 

Almanya'da 10.000 kazaya düşen ölüm oranı 196.42, yaralanma oram 13170.12'dir. 
Fransa'da ölüm oranı 681.56, yaralanma oram ise 13420.22'dir. İspanya'da bu oranlar sırasıyla, 
586.64 ve 14609.20'dir. Japonya'da ölüm oram 121.97, yaralanma oram 12336.27'dir. 

Ülkemiz ise, 687,43 gibi yüksek bir düzeyde bulunan ölüm ve 16.962,82 yaralanma oram 
ile bu ülkeler içinde en riskli ülke durumundadır. 

Ülkemizdeki ölüm oram, Macaristan dışındaki tüm ülkelerden, hatta 10.000 araca düşen 
kaza sayısının Türkiye'den yüksek olduğu Japonya'dan bile daha yüksektir. 

Görülmektedir ki, Türkiye'de, 10.000 araca düşen kaza sayısı Almanya'ya yakın iken, 
10.000 kazaya düşen ölüm sayısı Almanya'dan 3.5 kat fazladır. 

Yaralanmalarda ise, ülkemiz, 10.000 kazada 16.962 yaralanmayla diğer ülkelerin 
hepsinin üzerindedir. 

Trafik kazalarının ölüm ve yaralanma risklerini daha açık bir biçimde gösteren bir diğer 
ölçüt, 100 milyon taşıt/km'ye düşen ölü ve yaralı sayılandır. 

Tablo 16 : Almanya, İsviçre ve Türkiye'de 100 Milyon Taşıt/Km'ye Düşen ölüm ve 
Yaralanma Sayılan 

ÜLKELER 

ALMANYA 
İSVİÇRE 
TÜRKİYE 

100 Milyon 
Taşıt/Km'ye 
Düşen ölüm 

1,21 
1,08 
9,24 

100 Milyon 
Taşıt/Km'ye 
Düşen Yaralanma 

81,43 
54,60 

227,92 
Almanya'da 100 milyon taşıt/km'ye düşen ölüm oram 1.21, isviçre'de 1.08'dir. 

Türkiye'de ise bu oran 9.24 gibi son derece yüksek ve tehlikeli bir düzeydedir. Bu sayı diğer iki 
ülkeden 8-9 kat daha fazladır. Aynı şekilde yaralanmalar da Almanya'nın 3 katı kadar, 
isviçre'nin ise 4 katından fazladır. 

Trafik Kazalarının Değerlendirilmesi: 
Ülkemizde 1955-2000 yılları arasında meydana gelen trafik kazalarına ait istatistikler, 

kaza, ölü, yaralı, maddi hasar miktarı itibariyle aşağıda verilmiştir. 
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Belirtilen süre içinde trafik kaza sayılan sürekli artış göstermiş değildir. 1977-1980 
döneminde kaza sayısındaki düşüş dikkat çekicidir. 1977 yılmda 56.765 olan kaza sayısı, 1978 
yılında 52.077'e, 1979 yılında 41.623'e, 1980 yılmda 36.914'e düşmüştür. 

Bazı yıllarda meydana gelen kaza sayılarındaki artış ise ürkütücü boyuttadır. 1985 yılında 
65.831 olan kaza sayısının, 1986 yılmda 92.625'e sıçraması buna örnektir. 1990-1999 
dönemindeki kaza sayıları ise, trafik kazalannm artık faciaya dönüştüğü ve sorunun öneminin 
derinden kavranmasının gerekeceği bir süreci gözler önüne sermektedir. Çünkü, 1990 yılmda 
115.295 olan kaza sayısı, 1999 yılmda 441.693 gibi çok yüksek bir rakama ulaşmıştır. 

Kaza sayılannda 1977-1980 döneminde var olan düşme eğilimi, ölü sayılarında da 
görülmektedir. 6.281 kişinin öldüğü 1977 yılım takip eden yıllarda da düşme eğilimi devam 
etmiş, 1980 yılı 4.199 kişinin ölümü ile kapanmıştır. Düşüş 1987 yılından bu yana sürmektedir. 
1987 yılında 110.207 kaza sayısına karşılık 7.530 ölüm, 1999 yılmda 441.693 kazaya karşılık 
4.606 ölüm olayı meydana gelmiştir. 

1999 yılında Jandarma trafik sorumluluk bölgesinde toplam 27.577 kaza meydana 
gelmiş, bu kazalarda 1.534 kişi ölmüş, 15.687 kişi yaralanmıştır. 

Tablo 18 : Jandarma Sorumluluk Bölgesinde Meydana Gelen Trafik Kazaları 
(1999) 

A. Toplam kaza B. Ölümlü kaza C.Yaralanmah kaza D.Maddi hasarlı kaza 
E. Ölü sayısı F. Yaralı sayısı G. Maddi hasar miktarı (ABD $) * 

OCAK 
ŞUBAT 
MART 
NİSAN 
MAYIS 
HAZİRAN 
TEMMUZ 
AĞUSTOS 
EYLÜL 
EKİM 
KASIM 
ARALIK 
TOPLAM 

A 

1.663 
1.658 
1.854 
1.996 
2.360 
2.347 
2.789 
2.702 
2.704 
2.660 
2.503 
2.341 

27.577 

B 

50 
46 
68 
77 

139 
119 
149 
136 
141 
133 
107 
77 

1.242 

C 

376 
336 
462 
542 
693 
703 
900 
806 
831 
704 
636 
523 

7.512 

D 

1.237 
1.276 
1.324 
1.377 
1.528 
1.525 
1.740 
1.760 
1.732 
1.823 
1.760 
1.741 

18.823 

E 

56 
61 
85 
82 

165 
150 
177 
165 
176 
181 
139 
97 

1.534 

F 

899 
711 
937 

1.087 
1.451 
1.443 
1.911 
1.705 
1.832 
1.455 
1.276 

980 
15.687 

G * 

1.320.598 
1.446.667 
1.659.605 
1.688.917 
2.221.608 
2.414.398 
2.616.934 
2.700.312 
2.662.334 
4.181.756 
2.242.450 
3.258.855 

28.414.434 
* Maddi Hasar Miktarı bölümündeki Amerikan Doları Merkez Bankası kurlarına göre uyarlanmıştır. 
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Jandarma trafik bölgesinde meydana gelen trafik kazalarına sebep olan unsurlar ise 
şöyledir: 

Tablo 19 : Jandarma Sorumluluk Bölgesindeki Kazalara Sebep Olan Unsurlar, 
Aylara Göre (1999) 

, A. Toplam kusur sayısı B. Sürücü kusuru C. Yaya kusuru D.Yolcu kusuru E. Araç kusuru F. Yol kusuru 

OCAK 
ŞUBAT 
MART 
NİSAN 
MAYIS 
HAZİRAN 
TEMMUZ 
AĞUSTOS 
EYLÜL 
EKİM 
KASIM 
ARALIK 
TOPLAM 

ORAN 

A 
2.315 
2.303 
2.539 
2.893 
3.357 
3.427 
3.895 
3.903 
3.933 
3.790 
3.413 
3.196 

38.964 

100,00 

B 
2.110 
2.056 
2.232 
2.502 
2.923 
3.060 
3.350 
3.412 
3.428 
3.327 
3.088 
2.790 

34.278 

85,73 

C 
15 
24 
60 
50 
56 
48 
75 
48 
87 
67 
46 
35 

611 

1,57 

D 
8 

15 
13 
23 
38 
15 
31 
42 
67 
30 
27 
21 

330 

0,85 

E 
25 
48 
38 
65 
58 
44 
75 
59 
64 
56 
41 
47 

620 

1,59 

F 
157 
160 
196 
253 
282 
260 
364 
342 
287 
310 
211 
303 

3.125 

8,02 

Kaynak: Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı 

Jandarma bölgesinde, % 85.73 oram ile sürücü kusuru birinci sıradadır. % 8.02 oram ile 
yol kusuru ikinci önemli kaza sebebidir. Diğer kaza sebeplerinin ise, % 1.59 araç kusuru, % 1.57 
yaya kusuru, % 0.85 yol kusuru olduğu görülmektedir. 

Jandarma trafik sorumluluk bölgesinde bulunan yolların geometrik ve fiziki şartlarının 
son derece yetersiz olması ve bu yolların genellikle stabilize köy ve orman yollarından oluşması, 
jandarma kaza istatistiklerinde yol kusuru oram olan % 8.02'nin, gerçekte çok daha yüksek 
olması gerektiğini düşündürmektedir. 

1999 yılı Emniyet ve Jandarma trafik bölgelerinde meydana gelen kazalarda toplam 
6.140 kişi hayatım kaybetmiştir. 

Bu istatistiklerde verilen yıllık kaza ölüm sayılarının eksik olduğu değerlendirmesi 
yapılmaktadır. Çünkü hastanelerde ölen yaralılarla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın bildirimi olmadığı 
için, bu sayılar trafik istatistiklerine yansıtılmamaktadır. Türkiye'de trafik kazası istatistiklerinde 
verilen ölüm sayılan, yalnızca kaza anmda ve yerinde ölenleri göstermekte, dalıa sonra 
hastanede ölenleri içermemektedir. Oysa Avrupa ülkelerinde kaza sonrası yaralıların durumu 
izlenerek, belli sürelerde meydana gelen ölümler kaza istatistiklerinde yer almaktadır. Bu süre 
Fransa'da 6, İtalya'da 7, Avusturya'da 3 gündür. 

Çeşitli Avrupa ülkelerinde trafik kazasında ölen kişi, "kaza yerinde veya kazayı takiben 
30 gün içinde ölen" olarak tanımlanmaktadır. Tıbbi ve istatistiksel amaçların yanında, etkin kaza 
önleme politikaları için de ağır yaralıların 30 gün takibi gereklidir. 

Prof. Dr. Rıdvan Ege, "1999 yılında 4.606 kişinin yolda kaza anında, 1.500 kadar 
insanımızın kaza yerinden hastaneye taşınırken, 3.500 kadanmn ise hastaneye yatırıldıktan sonra 
öldüğünü, yılda 10.000'e yakın insanımızın trafik*kazalannda yitirildiğini" belirtmektedir. Bu 
nedenlerle, Türkiye'de derlenmek ve yayınlanmakta olan trafik kazalarındaki ölüm sayılarının 
gerçeği yansıtmadığım söylemek yanlış olmayacaktır. Türkiye, 21.yüzyılda, trafik kazasında 
yitirdiği insan sayısını tam olarak bilemeyen bir ülke konumunda olmamalıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 547) 



- 5 5 -

Üstte belirtilen çekince de dikkate alınarak, verilen tablodan, hızla artış gösteren kaza 
sayılarına oranla ölümlerde göreceli bir düşüş olması, yolda kullamlan araçların güvenliğinin 
artması, trafik bilincinin yükselmesi, altyapımn iyileştirilmesi, denetimin etkinleştirilmesi gibi 
sebeplere bağlanabilir. 

Kaza sayılarının, sürücülerin ve motorlu taşıtların artışına paralel olarak yükseldiği 
görülmektedir. 

2000 yılı Haziran ayı sonu itibariyle 13.672.931 kişi sürücü belgesi almış, bir yıllık artış 
% 3.96 olarak gerçekleşmiştir. 

Yine aynı tarih itibariyle toplam motorlu araç sayısı 9.123.768'dir. Bu sayıda da bir yıllık 
artış % 3.24 olmuştur. 

Tablo 20 : Yıllar İtibariyle Motorlu Araç Sayıları 

A. Motorlu Araç Sayısı B. Motorlu Araç Artışı C. Motorlu Araç Artış Oranı ( % ) 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 
1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

A 
4.091.888 

4.487.259 

5.055.968 

5.799.718 

6.228.016 

6.635.938 
7.109.926 

7.776.394 

8.359.636 

8.837.403 

9.123.768 

B 
436.798 

395.371 

568.709 

743.750 

428.298 

407.922 
473.988 

666.468 

583.242 

477.767 

286.365 

C 
11,95 

9,66 

12,67 

14,71 

7,38 

6,55 
7,14 

9,37 

7,50 

5,72 

3,24 

Not: Rakamlar yıl sonları itibariyle verilmiştir.2000 yılı değerleri Haziran ayı sonu itibariyledir. 

1990 yılında sürücü belgesi sahibi sayısı 6.225.196, motorlu araç sayısı 4.091.888'dir. 
2000 yılında ise, sürücü belgesi sahibi ve motorlu araç sayısı, 1990 yılına göre 2'ye katlanmıştır. 
Sürücüler ve motorlu taşıtiardaki sayı, son 10 yıl içinde yaklaşık % 50 artarken, bu süre içinde 
trafik kaza sayılarında % 380 artış, ölüm sayılarında ise % 36 düşüş kaydedilmiştir. 

Tablolardan çıkarılabilecek bir diğer sonuç ise, yıllar itibariyle inişli çıkışlı bir seyir 
izleyen trafik kazalarım önlemek için, tutarlı ve sürdürülebilir bir kararlılık ortaya konamamıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 547) 
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Tablo 21: Trafik Kazalarının ve Sonuçlarının Aylara Göre Şehiriçi ve Şehirdışı 
Dağılımı (1999) 

A .Kaza B.ölü C. Yaralı 

şi. 33.968 
29.845 
31.353 
29.408 
30.634 
29.957 
29.553 
27.169 
30.229 
34.301 
34.777 
37.362 

378.556 

A 
ŞD. 

5.532 
4.575 
5.346 
4.345 
4.536 
5.410 
6.188 
6.196 
5.234 
5.525 
5.127 
5.123 

63.137 

TOP. 
39.500 
34.420 
36.699 
33.753 
35.170 
35.367 
35.741 
33.365 
35.463 
39.826 
39.904 
42.485 

441.693 

şi. 128 
128 
120 
125 
137 
118 
136 
115 
151 
139 
142 
111 

1.550 

B 
ŞD. 
274 
157 
223 
214 
214 
272 
338 
340 
246 
304 
258 
216 

3.056 

TOP. 
402 
285 
343 
339 
351 
390 
474 
455 
397 
443 
400 
327 

4.606 

şt 4.523 
3.905 
4.964 
5.205 
6.153 
5.916 
6.008 
5.724 
5.980 
5.653 
5.437 
4.290 

63.758 

C 
ŞD. 

4.296 
2.917 
4.258 
3.319 
3.743 

. 4.559 
5.752 
5.989 
4.111 
4.122 
3.552 
3.280 
49.898 

TOP. 
8.819 
6.822 
9.222 
8.524 
9.896 
10.475 
11.760 
11.713 
10.091 
9.775 
8.989 
7.570 

113.656 

Tabloya göre, 1999 yılında meydana gelen toplam 441.693 trafik kazasının 378.556 adedi 
şehiriçinde olmuştur. Oransal ifadeyle, Türkiye'deki kazaların % 85.7'sinin şehiriçlerinde 
meydana gelmiştir. Bu kazalarda 1.550 kişi ölmüş, 63.758 kişi de yaralanmıştır. Şehirdışmda 
ise 3.056 ölüm, 49.888 yaralanma olmuştur. Şehiriçi ölümler toplam ölümlerin % 34'ünü 
oluşturmaktadır. Şehiriçi yaralanmaların ise genel yaralanmaya oranı % 56 civarındadır. 

Trafik kazalarının % 85.7'sinin gerçekleştiği, toplam ölümlerin % 34'ünün meydana 
geldiği şehiriçlerinde şehirdışma göre daha fazla trafik kazasının olması, buna karşılık daha az 
ölüm olayımn gerçekleşmesi, çok sık hız değiştirilmesine, şehir içi trafiğinin daha ağır 
seyretmesine, ağır tonajlı araçların azlığına ve trafik risklerini tolere etme olanaklarının 
bulunmasına bağlanabilir. 

Şehiriçinde en çok kaza 1999 yılı Aralık ayında 37.362 olarak gerçekleşmiştir. 
Şehirdışmda ise en çok kaza 6.196 ile Ağustos ayında meydana gelmiştir. Şehiriçinde Ağustos-
Aralık, şehirdışmda ise Temmuz-Ağustos aylarında kazalar yoğunlaşmaktadır, ölümler ise 
şehiriçinde Ekim-Kasım, şehirdışmda Temmuz-Ağustos döneminde artış göstermektedir. 

OCAK 
ŞUBAT 
MART 
NİSAN 
MAYIS 
HAZİRAN 
TEMMUZ 
AĞUSTOS 
EYLÜL 
EKİM 
KASIM 
ARALIK 
TOPLAM 
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Tablo 2 2 ; Kaza ve Sonuçlarının Günün Saatlerine Göre Dağılımı (1999) 

A. Toplam kaza B. ölümlü kaza CYaralanmah kaza D. Maddi hasarlı kaza E. Ölü sayısı F. Yaralı sayısı 
ŞEHtRİÇt 

A % B % C % D % E % F % 

00.00-01.59 
02.00-03.59 
04.00-05.59 
06.00-07.59 
08.00-09.59 
10.00-11.59 
12.00-13.59 
14.00-15.59 
16.00-17.59 
18.00-19.59 
20.00-21.59 
22.00-23.59 

TOPLAM 

11309 
4651 
2686 
11085 
41844 
46657 
49588 
57957 
55275 
45563 
30037 
20678 

377330 

3,00 
1,23 
0,71 
2,94 
11,09 
12,37 
13,14 
15,36 
14,65 
12.08 
7,96 
5,48 

100,00 

82 
69 
36 
91 
123 
149 
130 
174 
167 
165 
141 
99 

1426 

5,75 
4,84 
2,52 
6,38 
8,63 
10,45 
9,12 
12,20 
11,71 
11,57 
9,89 
6,94 

100,00 

1941 
998 
618 
1488 
3295 
4201 
4872 
5450 
5883 
5237 
3886 
3120 

40989 

4,74 
2,43 
1,51 
3,63 
8,04 
10,25 
11,89 
13,30 
14,35 
12,78 
9,48 
7,61 

100,00 

9286 
3584 
2032 
9506 

38426 
42307 
44586 
52333 
49225 
40161 
26010 
17459 

334915 

2,77 
1,07 
0,61 
2,84 
11,47 
12,63 
13,31 
15,63 
14,70 
11,99 
7,77 
5,21 

100,00 

103 
93 
41 
117 
142 
171 
157 
203 
177 
196 
168 
114 

1682 

6,12 
5,53 
2,44 
6,96 
8,44 
10,17 
9,33 
12,07 
10,52 
11,65 
9,99 
6,78 . 

100,00 

3292 
1836 
1105 
2674 
5002 
5982 
6870 
7840 
8460 
7739 
6213 
5263 

62276 

5,29 
2,95 
1,77 
4,29 
8,03 
9,61 
11,03 
12,59 
13,58 
12,43 
9,98 
8,45 

100,00 

ŞEHİRDIŞI 
A % B % C % D % E % F % 

00.00-01.59 
02.00-03.59 
04.00-05.59 
06.00-07.59 
08.00-09.59 
10.00-11.59 
12.00-13.59 
14.00-15.59 
16.00-17.59 
18.00-19.59 
20.00-21.59 
22.00-23.59 

TOPLAM 

2502 
2018 
1723 
3802 
6329 
6594 
6431 
7577 
7972 
7254 
4911 
3895 

61008 

4,10 
3,31 
2,82 
6,23 
10,37 
10,81 
10,54 
12,42 
13,07 
11,89 
8,05 
6,38 

100,00 

132 
108 
123 
184 
128 
138 
143 
199 
216 
193 
154 
151 

1869 

7,06 
5,78 
6,58 
9,84 
6,85 
7,38 
7,65 
10,65 
11,56 
10,33 
8,24 
8,08 

100,00 

934 
797 
714 
1408 
1818 
1942 
1935 
2223 
2377 
2200 
1538 
1345 

19231 

4,86 
4,14 
3,71 
7,32 
9,45 
10,10 
10,06 
11,56 
12,36 
11,44 
8,00 
6,99 

100,00 

1436 
1113 
886 

2210 
4383 
4514 
4353 
5155 
5379 
4861 
3219 
2399 

39908 

3,60 
2,79 
2,22 
5,54 
10,98 
11,31 
10,91 
12,92 
13,48 
12,18 
•8,07 
6,01 

100,00 

209 
200 
183 
334 
224 
180 
222 
318 
323 
300 
188 
233 

2914 

7,17 
6,86 
6,28 
11,46 
7,69 
6,18 
7,62 
10,91 
11,08 
10,30 
6,45 
8,00 

100,00 

2213 
1958 
1962 
3989 
4630 
4603 
4602 
5347 
5887 
5317 
3742 
3373 

47623 

4,65 
4,11 
4,12 
8,38 
9,72 
9,67 
9,66 
11,23 
12,36 
11,16 
7,86 
7,08 

100,00 
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00.00-01.59 
02.00-03.59 
04.00-05.59 
06.00-07.59 
08.00-09.59 
10.00-11.59 
12.00-13.59 
14.00-15.59 
16.00-17.59 
18.00-19.59 
20.00-21.59 
22.00-23.59 

TOPLAM 

A 

13811 
6669 
4409 
14887 
48173 
53251 
56019 
65534 
63247 
52817 
34948 
24573 

438338 

% 
3,15 
1,52 
1,01 
3,40 
10,99 
12,15 
12,78 
14,95 
14,43 
12,05 
7,97 
5,61 

100,00 

B 

214 
177 
159 
275 
251 
287 
273 
373 
383 
358 
295 
250 

3295 

% 
6,49 
5,37 
4,83 
8,35 
7,62 
8,71 
8,29 
11,32 
11,62 
10,86 
8,95 
7,59 

100,00 

T O P L A M 
C 

2875 
1795 
1332 
2896 
5113 
6143 
6807 
7673 
8260 
7437 
5424 
4465 

60220 

% 

4,77 
2,98 
2,21 
4,81 
8,49 
10,20 
11,30 
12,74 
13,72 
12,35 
9,01 
7,41 

100,00 

D 

10722 
4697 
2918 
11716 
42809 
46821 
48939 
57488 
54604 
45022 
29229 
19858 

374823 

% 
2,86 
1,25 
0,78 
3,13 
11,42 
12,49 
13,06 
15,34 
14,57 
12,01 
7,80 
5,30 

100,00 

E 

312 
293 
224 
451 
366 
351 
379 
521 
500 
496 
356 
347 

4596 

% 
6,79 
6,38 
4,87 
9,81 
7,96 
7,64 
8,25 
11,34 
10,88 
10,79 
7,75 
7,55 

100,00 

F 

5505 
3794 
3067 
6663 
9632 
10585 
11472 
13187 
14347 
13056 
9955 
8636 

109899 

% 
5,01 
3,45 
2,79 
6,06 
8,76 
9,63 
10,44 
12,00 
13,05 
11,88 
9,06 
7,86 

100,00 

Şehiriçinde en çok trafik kazasının yapıldığı saatler 14.00-15.59 arasıdır. Bu saatlerde 
57.957 kaza olmuştur ve bunun toplam trafik kazalarına oram % 15.36'dır. Yine aynı saatler 
arasında 203 ölüm meydana gelmiştir. Belirtilen saatler aralığında % 12.07 oram ile ölümler en 
üst düzeye çıkmaktadır. En az kaza, günün 04.00-05.59 saatleri arasmda olmuş ve bu kazalarda 
2.686 kişi ölmüştür. Görüldüğü gibi, ölümler de kaza sayısmdaki azlığa paralel olarak aynı 
saatler arasmda en düşük seviyede kalmaktadır. 

Şehirdışmda ise en çok kaza 16.00-17.59 saatleri arasında meydana gelmiştir. Bu saatler 
arasmda meydana gelen kaza sayısı 7.972, bu kazaların, şehirdışmda meydana gelen kazalara 
oram ise % 13.07'dir. Tabloda en çok ölümün 06.00-07.59 saatleri arasmda meydana geldiği 
görülmektedir. Bu saatler arasında hayatını kaybedenlerin sayısı 334 olarak kaydedilmiş olup, 
şehirdışmda meydana gelen toplam kazalara oram ise 11.46'dır. En az kaza günün 04.00-05.59 
saatleri arasmda görülmektedir. Bu saatler arasında 1.723 adet kaza meydana gelmiştir. Şehirdışı 
genel kaza toplamına oranı ise % 2.82'dir. ölümlerin en az olduğu zaman dilimi 10.00-11.59 
saatleri arasıdır. Bu zaman diliminde 180 kişi yaşamım yitirmiştir. Şehirdışı kazalarda meydana 
gelen toplam ölümlere oranı ise % 6.18'dir. 
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Tablo 23:1999 Yılında Meydana Gelen Trafik Kazalannm İllere Göre Sıralaması 

İLLER 
1 İSTANBUL 
2 ANKARA. 
3 İZMİR 
4 BURSA 
5 KOCAELİ 
6 ADANA 
7 ANTALYA 
8 KONYA 
9 İÇEL 
10SAMSUN 
USAKARYA 
12KAYSERİ 
»ESKİŞEHİR 
14BALIKESİR 
15MANİSA 
16BOLU 
17TEKİRDAĞ 
18DENİZLİ 
19G.ANTEP 
20MUĞLA 
21TRABZON 
22AYDIN 

ŞEHİRİÇİ 
KAZA 
154808 
59449 
33555 
18034 
9219 
9525 
8332 
6029 
5247 
4443' 
3939 
4243 
4159 
3137 
3213 
1733 
2660 
2393 
2278 
1798 
2288 
2024 

23ZONGULDAK 2170 
24AFYON 
25SİVAS 
26ÇORUM 
27ERZURUM 
28HATAY 
290RDU 
30YALOVA 
31ICMARAŞ 

1287 
1682 
1339 
1503 
1345 
1426 
888 

1280 

ÖLÜ 
255 
62 
47 
73 
35 
84 
34 
61 
70 
23 
35 
40 
35 
20 
42 
20 
11 
12 
27 
23 
13 
35 
13 
22 
10 
32 
10 
15 
32 
3 

14 

YARALI 
8795 
7120 
5567 
2593 
1155 
1947 
2443 
2100 
2170 
930 
701 

1322 
1346 
1094 
1345 
508 
562 
682 

1144 
879 
867 

1036 
438 
600 
902 
631 
491 
846 
601 
75 

841 

% 
KAZA 
40.89 
15.70 
8,86 
4.76 
2.44 
2,52 
2,20 
1,59 
1,39 
1.17 
1,04 
1,12 
1,10 
0,83 
0,85 
0,46 
0,70 
0,63 
0.60 
0,47 
0,60 
0,53 

"0,57 
0,34 
0,44 
0,35 
0,40 
036 
0,38 
0,23 
0,34 

ÖLÜ 
16,45 
4,00 
3,03 
4,71 
2^6 
5,42 
2,19 
3.94 
4.52 
1,48 
2,26 
2,58 
2^6 
1,29 
2,71 
1,29 
0,71 
0,77 
1,74 
1,48 
0,84 
2^6 
0,84 
1,42 
0,65 
2,06 
0,65 
0,97 
2,06 
0,19 
0,90 

YARALI 
13,79 
11,17 
8,73 
4,07 
1,81 
3,05 
3,83 
3,29 
3,40 
1,46 
1,10 
2,07 
2,11 
1,72 
2,11 
0,80 
0,88 
1,07 
1,79 
1,38 
1,36 
1,62 
0,69 
0,94 
1,41 
0.99 
0,77 
1,33 
0,94 
0,12 
1,32 

ŞEHİRDIŞI 
KAZA 
100120 

6863 
2954 
1533 
4373 
879 

1844 
925 

1330 
1654 
1768 
574 
556 

1562 
1124 
2279 
1088 
966 
724 

1197 
593 
829 
446 

1166 
601 
650 
436 
510 
379 
795 
353 

ÖLÜ 
68 

158 
46 
95 
88 
54 
75 
98 
59 

102 
91 
43 
44 
79 
80 

154 
48 
80 
44 
67 
19 
55 
14 
79 
50 
91 
19 
24 
23 
17 
47 

YARALI 
1974 
3131 
1800 
1174 
1548 
781 

1563 
1384 
1090 
1441 
983 
866 
526 

1373 
963 

1459 
635 

1269 
809 

1100 
586 
879 
331 

1523 
987 

1103 
608 
628 
342 
260 
492 

% 
KAZA 

15,86 
10.87 
4,68 
2,43 
6,93 
1,39 
2,92 
1,47 
2,11 
2,62 
2,80 
0,91 
0,88 
2,47 
1,78 
3,61 
1,72 
1,53 
1,15 
1,90 
0,94 
1,31 
0,71 
1,85 
0,95 
1,03 
0,69 
0,81 
0,60 
1,26 
0,56 

ÖLÜ 
2^3 
5,17 
1,51 
3,11 
2,88 
1,77 
2,45 
3,21 
1,93 
334 
2,98 
1,41 
1,44 
2,59 
2,62 
5,04 
1,57 
2,62 
1,44 
2,19 
0,62 
1,80 
0,46 
2,59 
1,64 
2,98 
0,62 
0,79' 
0,75 
0,56 
1,54 

YARALI 
3,96 
6,27 
3,61 
2,35 
3,10 
1,57 
3.13 
2.77 
2.18 
2,89 
1,97 
1,74 
1,05 
2,75 
1,93 
2.92 
1,27 
2,54 
1,62 
2,20 
1,17 
1,76 
0,66 
3,05 
1,98 
2,21 
1,22 
1,26 
0,69 
0,52 
0,99 
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Tablodan, şehiriçi trafik kazalarımn % 84.78'inin 13 büyük ilimizde olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu illerde meydana gelen şehiriçi trafik kazalannın şehiriçinde meydana gelen 
toplam trafik kazalarına oranlan sırasıyla şöyledir: 

İstanbul: % 40.89, Ankara: % 15.70, izmir: % 8.86, Bursa: % 4.76, Kocaeli: % 2.44, 
Adana: % 2.52, Antalya: % 2.20, Konya: % 1.59, İçel: % 1.39, Samsun: % 1.17, Sakarya: % 
1.04, Kayseri: % 1.12, Eskişehir: % 1.10 

Diğer illerin oram ise % 1 'in altındadır. 
Şehiriçi trafik kazası ölüm sayılan da genel olarak yukarıdaki sırayı takip etmektedir. En 

fazla ölüm % 16.45 ile İstanbul'da, en az ölüm % 0.00 ile Bayburt ve Tunceli'de görülmektedir. 
Şehirdışı trafik kazalannın il sıralamasına göre yoğunluklannı incelemek gerekirse; 
Toplam kaza oranı içinde % 15.86 ile İstanbul ön sırada bulunmaktadır. Ankara % 10.87, 

Kocaeli % 6.93 ve İzmir % 4.68 oranları ile en çok trafik kazası meydana gelen iller olarak 
sıralanmaktadır. Diğer illerin oranı % 3.00-0.01 arasında değişmektedir. En az şehirdışı trafik 
kazası % 0.01 ile Hakkari'de görülmektedir. 

ölüm oranları itibariyle, % 5.17 ile Ankara birinci sıradadır. Diğer illerden Bolu % 5.04, 
Samsun % 3.34, Konya % 3.21, Bursa % 3.11 ölüm oranlan ile önde gelmektedir. Şehirdışı 
kazalarda ölüm oranı en düşük il % 0.00 ile Tunceli'dir. İstanbul'un oranı ise % 2.23'tür. 

Toplam trafik kazalan açısından, İstanbul % 37.32 ile kaza oram en yüksek olan 
ilimizdir. Ankara % 15.01 ile ikinci sırada gelmektedir. Üçüncü sıradaki ilimiz % 8.27 ile 
İzmir'dir. Bursa % 4.43 ile kaza sayısı bakımmdan dördüncü ilimizdir. En düşük trafik kaza 
oranına sahip illerimiz % 0.02 ile Ardahan, Hakkari ve Tunceli'dir. 

Trafik kazalarındaki toplam ölümler içinde, İstanbul % 7.01, Ankara % 4.78, Bolu % 
3.78, Bursa % 3.65; Konya % 3.45 oranlan ile dikkati çekmektedir. En düşük ölüm oranına sahip 
ilimiz % 0.0 ile Tunceli'dir. 
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IV. TRAFİK GÜVENLİĞİNİN UNSURLARI 

Uygarlığın ve tekniğin hızlı gelişimine paralel olarak çağımızda hızlı araçlara gereksinim 
duyulması, çok süratli taşıtlar üretilmesine ve motorlu araç sayısının da giderek hızla artmasına 
yol açmıştır. Sayısı ve hızı artan motorlu araçlar yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası olurken, 
birçok insanın yaşamım kaybetmesine, sakat kalmasına ve büyük maddi zararlara neden 
olmuştur, istatistiklere göre dünyada ölüm nedenleri arasında; çocuk ölümlerinden sonra trafik 
kazaları ikinci sırayı almaktadır. 

Her depremin ağıtı dillerimizden, acısı yüreklerimizden hiç gitmezken, adeta her gün 
trafik depremi geçiren ülkemizde, bu en önemli sorunumuzun içtenlikle, ciddiyetle ve kalıcı 
olarak ele alınmaması anlaşılır gibi değildir. 

Trafik kazalanmn nedenini oluşturan faktörler; ister olaya neden olan kişi veya kişiler 
(insan faktörü), ister olaya neden olan araç ve gereç (araç faktörü), isterse de olayın oluşumuna 
yardım eden ortam (çevre faktörü) olsun, trafik kazalanmn günümüzde ulaştığı boyut 
korkunçtur. 

Nitekim trafik kazalan ülkemizde artık sorun boyutlarım çok aşıp; bir "doğal afet", bir 
"facia" durumuna gelmiştir. İstediğimiz kadar cezalan arttıralım, trafik ekiplerinin sayışım iki 
katına çıkaralım, denetimleri yoğunlaştıralım, hiçbiri bu "faciayı" olağan sorun boyutlanna 
çekememektedir. Başka deyişle, ne içimizdeki, ne de dışımızdaki "trafik canavan" 
durdurulamamaktadır. 

Yaşanılanınızın kendi ellerimizde olduğunun herkese anlatılması bir zorunluluktur. 
Bir toplumda, sorunlara kısa ve uzun vadeli olarak iki tür çözüm önerileri getirilebilir. 

Doğal afet ya da faciaya dönüşmüş sorunlardan toplumu kurtarmak için, bir yandan kısa dönemli 
önlemler alınırken, diğer yandan da uzun dönemli önlemler düşünülmelidir. 

Taşıt araçlan yaşamımıza tüm boyutlanyla girmiştir. Artık yollarda yaya, yolcu ya da 
sürücüyüz. Durum böyle olunca; trafik konusunda hem aile çevresinde, hem de okullarda 
eğitime yönelik plan ve programların yürürlüğe konulması, "trafiğin" eğitim ve öğretimin her 
düzeyinde ders veya kurs olarak yer alması bir gerekliliktir. 

Ulaşım ve trafik konusunda üretilecek ve alınacak doğru kararlann, ülkenin sosyal ve 
ekonomik yaşamının gelişmesine paralel olarak alınabilmesi için, başta üniversiteler olmak 
üzere, diğer kurum ve kuruluşlar ile uzman kişi ve grupların ortak bir çalışma içine girmesi 
gereklidir. Her konuda olduğu gibi bu konuda da gelişen teknolojilere ayak uydurulması, yüksek 
teknoloji ürünlerinin daha yaygın olarak kullanılması ve kullanım alanlarının arttınlması 
gerekmektedir. 

Sonuçta, trafikte yapılan her hizmet bir can kurtacaktır. Bunun maddi ve manevi değeri 
ölçülemez. 

Türkiye'de trafik kazalannın ana nedenlerinin başında yük ve yolcu taşımacılığında 
karayoluna ağırlık verilmesi gelmektedir. 1950'li yıllardan günümüze kadar demiryollan ihmal 
edilmiştir. Yapılan bilimsel araştırma neticelerine göre, karayolu demiryoluna göre 18, 
havayoluna göre 27 kat daha tehlikelidir (Bilan, Annual, Statistiques et Commentaries Antree 
1996, Securite Routiere, Paris, France). Ülkemizde ve bazı yabancı ülkelerde yolcu 
taşımacılığında ulaşım türlerini kullanma oranlarını gösteren aşağıdaki grafikten, otomobil 
sanayiinin devi olan ülkelerde karayoluyla yolcu taşımacılığının Türkiye'den çok az olduğu 
anlaşılmaktadır. 
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Tablo 24 : Yolcu Taşımacılığında Ulaşım Türlerini Kullanma Oranları (%) 

Buna ek olarak, Türkiye'deki ağır vasıta sayısı bir çok ülkeye göre çok fazladır. 

Grafik 1: Yolcu Taşımacılığında Ulaşım Türlerini Kullanma Oranlan (%) 

A.B.D. Almanya TÜRKİYE 

Ülkemizde karayolu taşımacılığının payı çok yüksek olmasma rağmen, otoyol ağının uzunluğu 
çok azdır, özellikle her bakımdan entegre olmaya çalıştığımız Avrupa ülkeleri ile 
kıyaslandığında, otoyol ağının yetersizliği daha açık bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Ancak 
ülkemizin koşullan göz önünde bulundurulduğunda, kısa vadede yol güvenliği ve daha 
ekonomik olması nedeniyle, otoyoldan önce bölünmüş yol yapımına ağırlık verilmesinin gereği 
ortadadır. 

Bütün bunlara rağmen, trafik kazalarının meydana gelmesindeki nedenlerin çoğu, 
insanların alacağı etkin tedbirlerle ortadan kaldırılabilir türdendir. Trafik kazaları kader değildir. 
Kazaların azaltılmasında herkesin ve her kesimin sorumluluğu vardır. Kazaların önlenmesinde 
sorumluluklarını gereği gibi yerine getiren toplumlarda, herkesin ve her kesimin dolaylı ve 
doğrudan kazancı bulunmaktadır. 

A. TRAFİK GÜVENLİĞİNİ DOĞRUDAN ETKİLEYEN UNSURLAR 
Trafik kazalarına neden olan faktörlerin başında %98 kusur payı ile insan faktörü (sürücü, 

yolcu, yaya) gelmektedir. Bu da göstermektedir ki, trafik kazaları açısından üzerinde önemle 
durulması gereken unsur, insan faktörüdür. Ülkemizde kaza istatistikleri trafik polislerinin 
hazırladığı kaza raporlarına göre düzenlendiği ve trafik polislerinin mühendislik bilgisi 
gerektiren pek çok kusuru değerlendiremediği hesaba katıldığında, yola verilecek kusur oranının 
% 20-25'e yükseleceği varsayılsa bile, bu durum sonucu değiştirmeyecek, insan faktörü yine 
trafik kazalarına neden olan, en başta gelen unsur olarak karşımıza çıkacaktır. 

Trafik kazalarının nedenlerini, genel olarak, alt yapıdan kaynaklanan nedenler, taşıtlardan 
kaynaklanan nedenler ve trafiğe katılanlardan kaynaklanan nedenler olarak üç başlıkta ele almak 
olanaklıdır. Çevre-altyapı, taşıt ve insan unsurları, her biri tek başına olduğu kadar, karşılıklı 
etkileşim içinde de trafik güvenliğini sağlamada etkili olmaktadır. Bu bakımdan, güvenliği 
artırmak ve trafik kazalarının sayışım azaltmak için, bunların hepsini birden ve karşılıklı 
ilişkilerini dikkate alan yaklaşımlar amaca daha uygun olmaktadır. Bu düşünce doğrultusunda, 
İsveç'te "Sıfır Hedefi" slogamyla, trafik kazalarında ölenlerin sayısını azaltmaya yönelik 
hükümet tarafından hazırlanmış olan rapor, ilginç ve önemli bir örnek oluşturduğu için aşağıya 
özetlenerek alınmıştır: 

0 Karayolu % 

S Demiryolu % 

D Denizyolu % 

D Havayolu % 
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Sıfır Hedefi: 
"Sıfır Hedefi", karayolu ulaşım sisteminde hiçbir bireyin hayatım kaybetmemesi ve/veya 

ağır bir şekilde yaralanmaması prensibine dayanan bir yol güvenliği politikasıdır. 
Somut olarak İsveç'te Karayolu Trafik Güvenliği Yasası ile, Ekim 1997'de yürürlüğe 

konmuştur. Sıfır Hedefi, "karayolu ulaştırma sistemi içerisinde hareket eden insanların ölmesi ya 
da ağır şekilde yaralanmasının kabul edilemez" olduğunu ortaya koyan bir politikadır. 

Sıfır Hedefi ile ele alınan kazalar, ölümlü kazalar ve/veya kalıcı sakatlıklara neden olan 
kazalardır. Sıkça rastlansa da kalıcı olmayan yaralanmalar veya sadece maddi hasarla sonuçlanan 
kazalar, Hedefin kapsamı dışındadır. 

Sıfır Hedefi ile güvenli bir karayolu ulaştırma sistemi vizyonu ortaya konulmakta, 
böylece bu yöndeki stratejilerin seçimi ve amaç ile hedeflerin belirlenmesi için yol gösterici bir 
görev üstlenilmektedir. "Sıfır", belirli bir zaman dilimi içerisinde ulaşılması planlanan bir hedef 
değil; klasik sistemlerden uzun vadeli bir sisteme doğru bir değişimdir. 

Mevcut tüm karayolu ulaştırma sistemlerinde, güvenlik için hemen hemen tüm 
sorumluluk yol kullanıcıları üzerindedir. Çoğu ülkelerde, yol kullanıcılarının belirli şekillerde 
davranarak kazaları önleyebileceğine dair genel kurallar vardır. 

Buna karşılık, Sıfır Hedefi'nde sorumluluk, sistemi tasarlayanlar ile yol kullanıcıları 
arasında paylaşılmakta, bu durum açıkça vurgulanmaktadır: 

1. Sistem tasarlayıcılan, karayolu ulaştırmasının tasarımı, operasyonu ve kullanımından 
sorumludurlar; dolayısı ile tüm sistemin güvenlik düzeyi onların sorumluluğundadır. 

2. Yol kullanıcıları, sistem tasarlayıcılanmn belirlediği karayolu ulaştırma sisteminin kurallarına 
uymakla yükümlüdürler. 

3. Eğer yol kullanıcıları, bilgisizlik, uyumsuzluk veya beceri eksikliği gibi nedenlerle bu 
kurallara uymayı ihmal ederlerse, veya ağır yaralanmalı kazalar meydana gelirse, sistem 
tasarlayıcılan ölümleri ya da ağır yaralanmaları engelleyecek tedbirleri almakla 
yükümlüdürler. 

Sistem tasarlayıcılannı yönlendirmek için çeşitli "etik kurallar" belirlenmiştir. Bunlardan 
en önemli iki tanesi: 

- "Yaşam ve sağlık, toplum içinde diğer herhangi bir fayda uğruna feda edilemez". 
- "ölüm ve/veya ağır yaralanma durumlarında, benzer bir olayın önlenmesi için gerekli 

tedbirler derhal alınmalıdır". 

Güvenlik ve Hareketlilik 
Sıfır Hedefi, insan hayatı ve sağlığı kaybının kabul edilemez olduğunu belirterek, 

karayolu ulaştırma sisteminin bu olaylara sebep vermeyecek şekilde tasarlanması gerektiğini 
vurgulamaktadır. Bu nedenle güvenlik, karayolu ulaştırma sistemindeki diğer tüm konulardan 
daha önemlidir. 

Güvenlik ve hareketlilik birbirlerinin ikame edemediklerine göre öncelik, güvenlikte 
olmalıdır. Hareketlilik, yol altyapısının güvenliği arttıkça artabilmektedir. Hız, yolun iç 
güvenliğine uyum sağlayacak şekilde sınırlanmalıdır. 

Trafik güvenliği politikası en önde gelen ülkelerden olan İsveç'te, Hükümet tarafından 
îsveç Parlamentosu'na yazılan raporda yer alan şu cümle, Sıfır Hedefi'nin hız ile ilgili görüşünü 
açıklamaktadır: "... karayolu, ulaşım sistemindeki hız limitleri, araç ve yolların teknik 
standartları göz önünde bulundurularak, insan vücudunun tolere edebileceği şiddet düzeyini 
aşmayacak şekilde belirlenmelidir. Daha yüksek hız limitleri, ancak araçlar ve yollar daha 
güvenli hale gelirse kabul edilebilir". 

Eğer gerçekten güvenli bir sistem tasarlanacaksa, ya kazalar tamamıyla engellenmeli, ya 
da insanın yaşamına son vermeyecek biçimde hafifletilmesi sağlanmalıdır. Sıfır Hedefi'nde, 
kazaların tamamıyla engellenemeyeceği varsayılmakta, bu nedenle insanların mekanik güçlere 
karşı toleranslarına göre hareket edilmesi temel alınmaktadır.' 

Yaralanma riski, etki-tepki ilişkisi olarak ele alınmakta, yaralanma mekanik gücün bir 
sonucu olarak görülmektedir. Kazamn şiddeti (yani mekanik güç), ağır yaralanma seviyesinin 
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altında tutulurlarsa, genel olarak güvenli bir sisteme sahibiz demektir. Şiddetin belirli bir 
seviyenin altında tutulabilmesi için, ya tolerans üzeri bütün kazaların engellenmesi, ya da şiddete 
karşı direnme yeteneğinin arttırılması gerekmektedir. Bu iki olasılık, "kaza önleme" ve 
"yaralanma önleme" olarak adlandırılmaktadır. 

Mekanik güce maruz kalma oranındaki azalma, sadece kazaları önleyerek değil, insan 
toleransına uyacak şekilde modifiye edilerek de elde edilebilir. Araçlar için güvenli bir kavşak 
kazasız kavşak değil, herhangi bir kazanın ciddi bir sağlık kaybı ile sonuçlanmayacağı bir 
kavşaktır. 

Hız, yol ve araçlar arasındaki ilişki, sistemin temelini oluşturmalıdır. Güvenli bir kavşak, 
ancak darbelere karşı dayanıklılığı ciddi bir şekilde test edilmiş bir araç içindeki emniyet 
kemerleri bağlı yolcular için güvenli olabilir. Emniyet kemeri olmayanlar için güvenli bir sistem 
yaratmak, mantık dışıdır. Belirli bir hız üzerindeki hiçbir otomobil, bir kamyon ile kafa kafaya 
çarpıştığında içindeki yolcuları koruyacak kadar güvenli olamaz. 

Sistem, bu nedenle, seyahat hızı ile araçlar ve yolların altyapı güvenlikleri arasındaki 
dengeye dayanmalıdır. Araç güvenliği için bir düzey belirlendikten sonra, altyapıya bağlı 
maksimum hız limiti için gerekli yol gösterici edinilmiş olur. Bu yol göstericiler, altyapıya 
yapılacak sürdürülebilir yatırımlar için temel oluştururlar. 

örneğin, bir yayanın iyi tasarlanmış bir araba tarafmdan çarpıldığında göstereceği 
tolerans, aracın hızı 30km/saat'i aştığında azalır. Eğer kentsel alanlarda yüksek hız isteniyorsa, 
yaya bölgelerinin trafikten belirgin bir şekilde ayrılması gerekmektedir. Bu 
gerçekleştirilemiyorsa, yaya geçitleri ve/veya yaya bölgelerinde trafik hızı, 30 km/saat'i 
geçmeyecek şekilde düzenlenmelidir. 

Aynı yaklaşım, araç çarpışmaları için de kullanılabilir, tyi tasarlanmış bir aracın önden 
çarpışmalarda sağlayacağı maksimum güvenlik en fazla 70 km/saat hızda, yandan çarpışmalarda 
ise en fazla 50 km/saat hızda gerçekleşir; daha fazla hıza ancak araç ve altyapı arasındaki 
ilişkinin geliştirilmesi ile tolere edilebilir. 100 km/saat'i aşan hızlara tolere edebilmek, gelecekte 
mümkün olabilecektir, ama bugün değil. . 

Bu sistemin gerçekten başarılı olabilmesi için, araçların ve araç içi güvenliğin maksimum 
fayda sağlayacak şekilde geliştirilmesi gerekmektedir. Yol kullanıcıları da, yolu gerektiği gibi 
kullanmaları için uygun şekillerde teşvik edilmelidirler. 

Sıfır Hedefi 'nin Uygulanması 
Sistemde ele alınacak öncelikli yatırımlar, hızların eşiğin altında tutulması ya da güvenli 

kavşaklar ile ilgili gelişmelere ayrılmalıdır. 
Diğer yatırımlar, hızın 60-70 km/saat'i aştığı yerlerde şeritler ve yol kenarları/banketlerin 

daha güvenli hale getirilmesini hedeflemelidir. Yaya güvenliği için, yaya-araç çatışması olduğu 
yerlerde hız sımrı 30 km/saat'e düşürülmelidir. Bunun tek alternatifi, yayalar ve araçların fiziksel 
olarak ayrılmalarıdır. 

Sıfır Hedefı'ne dayandırılarak karayolu ulaşım sisteminin güvenilirliğinin arttırılması 
çalışmaları, karayolu altyapısına yapılacak diğer hiçbir yatırım ile çelişmemektedir. 

Strateji geliştirilmesinde yol gösterici bir görev üstlenen Sıfır Hedefi; stratejilerin ne 
olacağım reçetelendirmez. Diğer stratejiler (sadece yol kullanıcılarının hatalarına yoğunlaşan 
stratejiler hariç) ve Sıfır Hedefi arasında herhangi bir bariz çatışma yoktur. 

Sıfır Hedefi'nin kısa-vadede uygulaması, karayolu trafik altyapısına yapılacak yatırımlara 
farklı bir düşünce ile yaklaşmaktır. Trafiğin hafifletilmesi, kavşakların geliştirilmesi ve hızlı 
yollarda iyi tasarlanmış bariyerler gibi daha büyük yatırımlar, daha geniş bir zaman zarfında ele 
alınabilir. 

İşlevsel bir Strateji 
Güvenli bir karayolu ulaşım sistenıinin sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesi için siyasi 

kararlılık arzu edilirken, kısa vadede sağlanması şart değildir. Bu yüzden, işlevsel bir stratejinin 
ana hatları hızla belirlenerek çok kısa bir zamanda önemli birkaç adım atılabilir. Ancak uzun 
vadede sonuç verebilecek olan bazı önlemler de kısa-vadeli stratejiler ile desteklenmelidir 
(örneğin, emniyet kemeri kilitleri). 

işlevsel bir strateji, 3 temel aşamada ele alınabilir: . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 547) 
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A. Araç hızını aşamalı olarak yolun iç güvenliğine uyum sağlayacak duruma getirmek 

Birinci hedef, altyapı-hız ilişkisinin güvenlik açısından değerlendirilmesi ve elde edilen sonucun 
mevcut durum ile karşılaştırılması olmalıdır. Bu şekilde, hızı düşürmenin mi, yoksa altyapıyı 
geliştirmenin mi daha etkili olacağım değerlendirebiliriz. 

Sistemin değerlendirmesi yapılırken, 4 kriter'dikkate alınmalıdır: Yol kenarları / şerit ayrımı / 
kavşaklar / savunmasız yol kullanıcıları. 

Tüm kriterlere eksiksiz gerçekleştirdiğinde bir yol tam puan almaya hak kazanacaktır. 
Değerlendirme ile, uzun-vadeli planlama ve güvenli bir yol sisteminin geliştirilmesi için 

alternatifleri ortaya koyan bir ürün çıkar ortaya. Değerlendirme sistemi, aynı zamanda mevcut 
sistemin güvenilirliğinm ortaya çıkartıldığı bir performans sistemi olarak da ele alınabilir. 

B. Sürücü davranış sorunlarına çözüm getirecek şekilde araçların geliştirilmesi: 

Araç güvenliği söz konusu olduğunda, dikkate alınması gereken üç temel nokta göze 
çarpmaktadır: Emniyet kemeri kilitleri / alkol kilitleri / akıllı hız sınırlayıcıları 

Bu cihazlara olan talebin arttırılması gerekmektedir, özellikle daha güvenli bir altyapıda bu 
cihazların gözle görülür faydalarının olacağı muhakkaktır. 

Böyle bir sistemin geliştirilmesinde, sigorta şirketleri ve otomotiv sanayi ile yapılacak 
işbirliğinin önemi göz ardı edilmemelidir, örneğin, bir araç firması ile anlaşarak üretilen yeni 
araçların zaman içerisinde bu aletlerle donanması sağlanabilir. 

C. Toplumu, sistemi daha güvenli kullanacak şekilde teşvik etmek 

Karayolu ulaşım sisteminin temel kullanıcıları olan merkezi ve yerel yönetimler, güvenli bir 
ulaştırma sisteminin geliştirilmesi sürecini başlatabilirler. Bu girişim, hem kamunun üstlendiği 
taşımacılıkta, hem de özel kuruluş taşımacılığında (taksiler, araba kiralayıcıları) kalitesini 
arttıracaktır. 

Kurumsal davranış modelleri çerçevesinde ele alınacak olan ulaştırmada kalite konusu, 
ekonomik ve çevre sorunlarım da içine alacak şekilde güçlendirilebilir. Yakıt tüketiminin tüm 
ulaştırma operasyonları için bir performans belirleyicisi olarak kullanılması tavsiye edilmektedir. 
Bu şekilde, ona bağlı olan emisyonun da denetlenmesi mümkün olacaktır. 

Karayolu ulaştırma sisteminin "güvenli" kullanımının tanımı, ISO 9000 ve 14000 gibi 
çağdaş kalite yönetimi sistemlerini de kapsayacak şekilde kısa vadede yapılmalıdır. 

Kısaca, Sıfır Hedefi, sistemin ve kullanımının aşama aşama birbirine bağlantılı olarak 
geliştirileceği ve sorumluluğunun tasarımcı ile yol kullanıcısı arasında bölüştürüleceği uzun 
vadeli bir stratejidir. Zaman içerisinde bu sistem, otomotiv sektörü, yol mühendisliği ve trafik 
planculığmda da sorumluluk gelişimine neden olacaktır. 

"Genel anlamı ile, Sıfır Hedefi'ni uygulama karan, karayolu ulaştırma sistemine yönelik 
yeni fikirleri ve yatırımları teşvik etmektedir, toplumun farklı aktörlerinin alacakları görevleri 
belirlemektedir. Hareketliliğe, ancak geliştirilmiş bir güvenlik ile ulaşılabilir. Güvenliğe ise, iki 
şekilde ulaşmak mümkündür: hareketliliği azaltarak, ya da güvenliğe yatırım yaparak". 

1. Çevre ve Altyapı Unsurları 
Ülkemizde görülen hızlı nüfus artışı, plansız büyüme ve motorlu taşıt sayısının hızla 

artışına karşın, yetersiz altyapı, toplu taşıma yerine küçük kapasiteli taşıtlarda ferdi taşımanın 
etkin olması, uzun vadeli ve köklü çözümler yerine bsa vadeli ve yüzeysel çözümlerin tercih 
edilmesi, ulaşım ve trafik sorunlarını her geçen gün ağırlaştıran sebeplerden bazılarıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 547) 
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a. Yollar 
(1) Şehirlerarası Yollar 

Karayolu ulaşım altyapısı özellikle; yollar, yol işletme tesisleri (sinyalizasyon, işaret ve 
işaretlemeler), alt-üst geçit, kavşak, terminal, otopark yerleri ve duraklar, gibi tesislerden 
oluşmaktadır. 

Yol, köprüler, kavşaklar, alt geçitler, üstgeçitler, banketler, yaya kaldırımları, park yerleri 
gibi karayolu yapısı elemanları ile aydınlatma gibi güvenlik tesisleri ve trafik yönetim tertibatı, 
trafiği etkileyen başlıca elemanlardır. Bu elemanların, ayrıca yolun fiziki ve geometrik 
standartları ile yol boyu çevre koşullarının trafik güvenliği üzerinde değişik ağırlıklarda etkisi 
bulunmaktadır. 

Son zamanlarda inşa edilmiş yolların özellikle geometrik standartlar yönünden genelde 
iyi olduğunu, önemli projelendirme ve inşa hataları taşımadığım söylemek mümkündür. Ancak 
eskiden makineli inşaatın etkin olmadığı dönemlerde yapılmış olan ve bugün trafiğin yoğun 
olduğu ve yol ağının büyük kısmım oluşturan pek çok devlet ve il yolunda kaza kara noktalarını 
oluşturan hatalı eş düzey kavşakların, kısa görüş mesafelerinin, küçük yançaplı yatay ve düşey 
kurblann, dar ve düşük banketlerin, tırmanma şeritsiz dik rampaların, yetersiz deverli yatay 
kurblann bulunduğu görülmektedir. 

Diğer taraftan, hızlı ve plansız şehirleşme, denetimsiz yol boyu yerleşim, yerel 
yönetimlerin acil ihtiyaçları gidermek için standart dışı yol yapması ve bu yolların bakımlanmn 
gereği gibi yapılmamasının sonucu olarak ortaya çıkan, yüzey bozukluktan, aydınlatma, 
yetersizliği, yaya alt ve üst geçitlerinin.azlığı, zaten yetersiz olan yaya kaldınmlarınm araç park 
yeri olarak kuUamlmalan ve yüzeysel drenaj kötülüğü gibi unsurlar trafik kazalarmm artmasına 
neden olmaktadır. 

1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı împaratorluğu'ndan, önemli bir kısmı bakıma 
muhtaç 18.350 km. yol 94 adet köprü devralmıştır. Ülkenin kısa sürede bayındır hale gelmesi 
için, bayındırlık hizmetlerini yürütmek üzere kurulan Nafia Vekaleti (Bayındırlık Bakanlığı) 
içinde, bugünkü Karayollan Teşkilatının nüvesini oluşturan Şose ve Köprüler Reisliği'nin 1929 
yılında kurulmasıyla karayolu yapımına hız verilmiştir, özellikle Karayolları Genel 
Müdürlüğü'nün kurulduğu 1950 yılından sonra "tekerlek dönsün" politikası ve "gidemediğin yer 
senin değildir" sloganı ile yol ağının hızla genişletilmesine gidilmiş ve ülkenin her yerine 
ulaşılmaya çalışılmıştır, özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın ardından hızla gelişen otomotiv 
sanayi ve iş makineleri teknolojisindeki yenilikler, ulaşımda karayolunun önemini artırmıştır. 
1948 yılına kadar karayolu ulaşımında amaç, bir kanş daha fazla yol yapmak olmuş, ancak bu 
hızlı gelişme arzusu içinde ve günün şartlan nedeniyle, tamamiyle makineli ve projeli yol inşaatı 
yapılamamıştır. 1960'lı yıllara kadar 60.000 km'lik yol ağı gerçekleştirilmiştir. Bu tarihten sonra 
makineli ve projeli yol yapımına hız verilmiş, mevcut yolların balam ve işletilmesi ön plana 
alınarak, yollann günümüz trafiğine uygun hale getirilmesi amacıyla, yeni yapım ve iyileştirme 
çalışmalanna başlanmıştır. 1970'li yıllarda ülkemizde otomotiv sanayinin kurulması, karayolu 
politikasına yeni boyutlar katmıştır. Bu yıllarda karayolunu kullanan motorlu taşıt sayısı giderek 
artarken, trafiği yoğun ana yollarda ve büyük kentlerin çevrelerinde çok şeritli ekspres yollarla, 
otoyol yapımı önem kazanmıştır. Yıllar itibariyle devlet ve il yollarının gelişimi aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir. 

Türkiye Hüyük .Millet Meclisi (S. Sayısı : 547) 
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Tablo 25 : Türkiye'de Karayollarının Gelişimi 

Yıllar 
1950 
1960 
1970 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

Otoyollar 

-
-
-

27 
27 
27 
61 
81 
81 
95 

115 
138 

. 160 
281 
387 
757 

1.070 
1.167 
1.246 
1.514 
1.528 
1.726 

1999 1 1.749 

Devlet 
Yollan 

24.306 
26.711 
35.016 
31.976 
31.888 
31.953 
31.210 
30.982 
30.997 

, 30.986 
31.062 
30.999 
31.048 
31.149 
31.261 
31.343 
31.424 
31.389 
31.422 
31.412 
31.320 
31.345 
31.388 

11 Yollan 

22.774 
34.831 
24.437 
28.785 
28.824 
29.001 
28.087 
28.130 
28.305 
28.153 
27.853 
27.852 
27.504 
27.979 
27.960 
28.499 
28.346 
28.443 
28.577 
28.813 
29.516 
29.540 
29.535 

Toplam 

47.080 
61.542 
59.453 
60.788 
60.739 
61.009 
59.358 
59.193 
59.383 
59.234 
59.030 
58.989 
58.712 
59.409 
59.608 
60.599 
60.840 
60.999 
61.245 
61.739 
62.364 
62.611 
62.672 

Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü 

Yukandaki tablodan da anlaşılacağı gibi, özellikle 1990'lı yıllardan itibaren otoyol ağı 
hızlı bir şekilde gelişmiştir, öte yandan, 1960 yılmdan sonra devlet ve il yolu ağının hemen 
hemen sabit kaldığı görülmektedir. 

Genel olarak bakıldığında, ülkemiz karayolu ağı, bugünkü durumu ile, gerek ağm 
uzunluğu ve gerekse standartlan (özellikle fiziki standartlan) bakımından ihtiyacı karşılamaktan 
uzaktır. 

Ülkemizdeki karayolu ağı, 01.01.2000 tarihi itibariyle aşağıdaki gibidir: 

Otoyollar 
Devlet Yolu 
ti Yolu 
TOPLAM 

Köy Yollan 
Kaynak: Karay 

Asfalt-Beton 
1.749 
5.450 
302 
7.501 
Asfalt 
52.443 

olları Genel Müd 

Sathi Kap. 
-
25.090 
24.096 
49.186 
Stabilize 
148.454 

ürlüğü 

Stabilize 
-
545 
3.216 
3,761 
Tesviye 
71.598 

Toprak 
-
89 
1.106 
1.195 
Ham Yol 
46.953 

Geç. Vermez 
-
214 
815 
1.029 

TOPLAM 
1.749 
31.388 
29.535 
61.672 

319.448 

Aşağıdaki tabloda da bazı ülkelerdeki yol ağıyla ilgili bilgiler verilmektedir. Tabloda 
görüldüğü gibi, ülkemiz yol altyapısı bakımından oldukça yetersizdir. Mevcut yollarımızın 
standardının batılı ülkelerin yollarından geri olduğu da bir gerçektir. Belediyelerin 
sorumluluğunda bulunan yollarm uzunluğu konusunda bilgi bulunmayışı, ülkemizin ve diğer 
ülkelerin yol ağı bilgileri arasında karşılaştırma yapmayı zorlaştırmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 547) 
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Tablo 26: Bazı Ülkelerde Toplam ve Km2'ye Düşen Yol Uzunlukları (1996) 

Ülke 

BELÇİKA 
BREZİLYA 
BULGARİSTAN 
DANİMARKA 
FtNLANDİYA 
HOLLANDA 
LÜKSEMBURG 
MAKEDONYA 
NORVEÇ 
POLONYA 
PORTEKİZ 
TÜRKtYE 
UKRAYNA 
USA 
İRLANDA 
İSVİÇRE 
İZLANDA 

Yol Uzunlukları (Km) 
Otoyol 

1.674 
-

314 
825 
431 

2.207 
118 

. 144 
552 
258 
687 

1.514 
1.879 

89.087 
•80 

1.592 
-

Devlet 
Yolu 

12.600 
114.923 

3.030 
3.751 

12,339 
2.100 
.830 
815 

26.547 
45.376 
9.055 

31,412 
29.211 

828.572 
5.270 

18.326 
8.243 

11 Yolu 

1.326 
230.648 

10.329 
7.050 

29.073 
8.525 
1.907 
3.058 

27.127 
128.684 
58.990 
28.813 

141.487 
696.669 

10.700 
51.197 
2.349 

Toplam 

143.800 
1.824.364 

37.287 
71.336 
77.782 

113,419 
5.171 
9.623 

91.910 
374.949 

• 68.732 
61.739 

172.565 
6.331.135 

92.650 
71.117 
12.378 

Yüzölçümü 
(Km2) 

30.528 
8.51.965 
110.994 
43.094 

338.145 
41,526 
2.586 

25.713 
323.758 
312.685 
91.982 

774.815 
603.700 

9.363.520 
70.273 
41.285 

103.000 

1000 Km2 YE DÜŞEN Yol Uzunlukları 
Otoyol 

54,83 
-

2,83 
19,14 
1,27 

53,15 
45,63 

5,60 
1,70 
0,83 
7,47 
1,95 
3,11 
9,51 
1,14 

38,56 
-

Devlet 
Yolu 

412,74 
13,50 
27,30 
87,04 
36,49 
50,57 

320,96 
31,70 
82,00 

145,12 
98,44 
40,54 
48,39 
88,49 
74,99 

443,89 
80,03 

11 Yolu 

43,44 
27,10 
93,06 

163,60 
85,98 

205,29 
737,43 
118,93 
83,79 

411,55 
641,32 

37,19 
234,37 

74,40 
152,26 

1.240,09 
22,81 

TOPLAM 

4.710,43 
214,33 
335,94 

1.655,36 
230,03 

2.731,28 
1.999,61 

374,25 
283,88 

1.199,13 
747,23 
79,68 

285,85 
676,15 

1.318,43 
1.722,59 

120,17 

Ülkemizdeki devlet ve il yollarının yaklaşık % 30'u, günümüz koşullarına cevap verecek 
şekilde projeli, fiziki ve geometrik standardı yeterli olarak yapılmıştır. Devlet ve il yollarının 
%15'i geçmiş yıllarda projeli olarak inşa edilmişse de, günümüz koşullarına uygun olarak 
yeniden projelendirilip inşa edilmesine gereksinim vardır. Geriye kalan % 55'lik kesimin ise, 
fiziki ve geometrik standartlar yönünden yeniden inşa edilmesi gereklidir, iyileştirilmesi gereken 
toplam %70'lik kesime karşılık gelen 40.000 km. civarmdaki devlet ve il yolunun 21.000 km.'lik 
kısırımda iyileştirme çalışmaları projeli olarak devam etmektedir. 

Bitümlü sıcak karışım (beton asfalt) olarak inşa edilmesi gereken yol ağının 13.202 km. 
olması gerekirken, halen bu 5.450 km.'dir. Bölünmüş yol ağı uzunluğunun 8.000 km. olması 
gerekirken, otoyollar hariç, 3.400 km. civarındadır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sürdürmekte olduğu proje adedi 1.037'dir. Bu 
projelerin 2000 yılı birim fiyatlarıyla maliyeti 7.4 katrilyondur. Yukarıda bahsedilen işlerin 
yapılabilmesinin önündeki en önemli engel, tüm alt yapı kuruluşlarının sorunu olan kaynak 
teminindeki güçlüktür. Geçmiş yıllarda Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçeden % 13 oranında 
pay almışken, bugünün yoğun ihtiyaçlarına karşın bu pay % 1.2' lere düşmüştür. 

Bu durum fiziki olarak 3-4 yılda bitirilebilecek inşaatların 12-13 yıl sürmesine neden 
olmaktadır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Bütçeden aldığı paylar yıllar itibariyle aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 27 : Karayolları Genel Müdürlüğü'ne Genel Bütçeden Ayrılan Pay 
(Milyon TL.) 

YIL 

1950 
1960 
1979 
1980 
1985 
1990 
1995 
1998 
1999 
2000 

KGM'YE BÜTÇE 

YATIRIM* 

54 
943 

1.479 
17.395 

105.490 
1.209.000 

10.493.000 
103.080.000 
153.650.000 
272.615.000 

TOPLAM 

60 
971 

2.336 
30.708 

191.589 
1.819.109 

27.735.900 
213.509.525 
329.809.135 
589.168.505 

İLE VERİLEN 

GENEL 
BÜTÇE 

1.487 
7.282 

28.860 
756.687 

5.412.082 
63.925.354 

1.335.978.053 
14.749.475.000 
27.186.600.000 
46.702.436.000 

GENEL 
BÜTÇE 
ORANI 

% 
4,1 

13,3 
7,7 
4,1 
3,5 
2,8 
2,1 
1,5 
1,2 
1,2 

Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü 
* Kamulaştırma hariç. 
Not: Fonlar ve otoyol gelirleri hariç sene başı ödenekleridir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden elde edilen bilgiye göre; 1987 yılında, özel birim 
fiyatlar ile ihale edilmiş ve tamamlanarak trafiğe açılmış otoyollardan Kazancı-Gümüşova 
Otoyolunun 1 km'si 5.6 milyon dolara mal olmuştur. 1998 yılmda ise, bayındırlık birim fiyatları 
üzerinden ihalesi yapılan otoyolların (Aydın-Denizli, Ankara-Pozantı) ortalama 1 km. maliyeti 3 
milyon dolardır. Buna karşılık 1 km. bölünmüş yolun maliyeti (dalgalı arazi, bitümlü sıcak 
karışım, üst yapı) 1-1,5 milyon dolardır (km. maliyetlerinde kamulaştırma bedeli hariçtir). 
Otoyolların finansmanı KOF veya firmalarca temin edilen dış kredi ile sağlanmaktadır. 

Karayolları Genel Müdürlüğünce inşaatı sürdürülen otoyollar şunlardır: 

Adı Km. 
1-Edirne-Kınalı* 
2-Kınalı-Sakarya* 
3-Gümüşova-Gerede* 
4-Tarsus-Pozantı* 
5-Tarsus-Adana-Gaziantep* 
6-Tarsus-Mersin* 
7-Toprakkale-îskenderun* 
8-îzmir-Aydın* 
9-lzrnir-Urla-Çeşme* 
10-Ankara-Pozantı 

(Kemerhisar-Pozantı) 
11-Gaziantep-Ş.Urfa* 
12-Bursa Cevrevolu 

Kalan Proje Bedeli ($) 
216 
411 
114 
59 

316 
97 

117 
165 
109 

84 
196 

61 

156.000.000 
184.000.000 
646.000.000 

10.000.000 
65.000.000 
59.000.000 
87.000.000 

364.000.000 
39.000.000 

621.000.000 
396.000.000 
265.000.000 

1945 . 2,892.000.000 
•Trafiğe açık olup, ikmal inşaatları devam etmektedir. 

İhale edilmiş, ancak başlatılmamış otoyollar ise şunlardır: 

Adı Km. İhale BedelifS) 
Aydın-Yenipazar 43 
Yenipazar-Kuyucak 34 

149.090.735 
138.703.923 
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Kuyucak Denizli 
Denizli-Çevreyolu 
Ahmana-Emirler 
Emirler-Acıkuyu 
Acıkuyu-Sarıyahşi 
Sanyahşi-Ortaköy 
Ortaköy-Derinkuyu 
Derinkuyu-Gölcük 
Gölcük-Kemerhisar 

59 
47 
58 
59 
48 
43 
51 
45 
45 

191.929.658 
143.427.823 
166.214.103 
152.034.710 
126.546.431 
144.011.871 
123.201.628 
120.028.759 
156.317.354 

1.611.506.995 

inşaatı devam eden bölünmüş yolların toplam uzunluğu 2.246 km. ve bitmesi için 
gereken tahmini bedel 1.7 milyar dolardır. 2000 yılında; Milli Bütçeden (yatırım) 185 trilyon TL. 
tahsis edilmiş olup, bu miktarm 400 trilyon TL'ye, dış krediden tahsis edilmiş olan 300 trilyon 
TL'nin 700 Trilyon TL'ye çıkarılması halinde, inşa halindeki bölünmüş yollar 3-4 yıl içinde 
tamamlanabilecektir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bölünmüş yol olarak yapılacak ve 
yapılmakta olan yollar için öncelik sırası şöyle sıralanabilir; 

+Ankara-Samsun-Trabzon-Sarp Sınır Kapısı (F), (D) 
+Arıkara-Polatlı-Sivrihisar-Eskişehir-Bozüyük-Bursa 
+Antalya-Alanya 
+Bursa-Karacabey-Balıkesir 
+Kınalı aynmı-Tekirdağ 
- Bozüyük-Bilecik-Sakarya-(2001 yılında ihale edilecek) (J) 
+Salihli-Turgutlu-Izmir 
+tzmir-Manisa 
-Afyon Çevreyolu ve Afyon-Sandıklı-Antalya 
-Ankara-Şereflikoçhisar-Aksaray-Ereğli Ayrımı (F) 

(+) Yer yer bölünmüş yol olup, bazı kesimlerde çalışma var. 
(-) İhale edilmemiş. 
D= Dünya Bankası Kredisi 
J= Japon Kredisi 
F=Firmalarca temin edilen kredi ile yapılanlar 

ihalesi yapılıp, başlatılmamış otoyollar ile, bölünmüş yolların finansmanları ayrı ayrıdır. 
Kaynakların birbirlerine aktarılması mümkün olmamaktadır. Ancak bundan sonra yapılacak 
planlamalarda bölünmüş yolların önceliği olmalıdır. Çünkü elde edilen bilgilere göre, 1 km. 
otoyol bedeli ile, 3-5 km. bölünmüş yol yapılabilmektedir. 
(2) Şehiriçi Yollar 

Ülkemizde şehiriçi yollar da trafik güvenliği açısından istenen düzeyde değildir. Yüzey 
bozuklukları, aydınlatma zayıflığı, yaya alt geçit ve üst geçitierinin azlığı, yaya kaldıranlarının 
fiziki yetersizliği, yüzeysel drenaj kötülüğü, özellikle kavşaklarda olmak üzere yatay ve düşey 
işaretleme eksikliği, park yeri azlığı sebebiyle mevcut yol ve kaldırımların taşıtlarla işgal edilmiş 
olması ve gerekli olan kavşaklarda sinyalizasyona gidilmemiş olması gibi eksiklikler 
bulunmaktadır. 

Bugüne kadar şehirlerimizde önce yerleşim meydana gelmiş, alt yapı sonradan devreye 
girmiştir. Başta büyük kentlerimiz olmak üzere, yerleşim yerlerinde, nazım planlarla uyumlu 
yeterli bir ulaşım planını yoktur. Dolayısıyla, hiçbir ulaşım etüdüne dayandırılmadan kurulan 
yerleşim alanlan ve iş merkezleri, trafiği içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir. Bu durum, toplam 
kazaların % 85'inin şehiriçinde meydana gelmesi sonucunu doğurmuştur. 
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Büyük şehirlerde meydana gelen kazalara daha çok kırsal bölgelerden göç edenlerin 
karıştığı gözlenmektedir. Bunun nedeni, bu kişilerin oturdukları bölgelerdeki alt yapı 
yetersizlikleri ve motorlu taşıtlarla birlikte yaşamanın gerektirdiği alışkanlıkların yeterince 
yerleşmemiş olmasıdır. 

İstatistikler, ölümlü ve yaralanmalı kazaların, transit trafiğin kullanıldığı şehirlerarası 
yollar ile özellikle yerleşim bölgelerinin giriş ve çıkış kısımlarında yoğunlaştığım 
göstermektedir. Yol boyunca, hızlı ve düzensiz yapılaşma yanında, yola giriş-çıkışta bir 
sınırlama da yoktur. Sürücü ve yaya olarak yol boyunca sık sık ayrılma, katılma ve enine geçişler 
olmakta, bu kesimlerde etkin bir hız denetimi de sağlanamamaktadır. 

Şehiriçinde meydana gelen kazaların meydana geldiği yerler ve oranları aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 28 : Şchiriçlcrindc Meydana Gelen Kazalar ve Sonuçları (1999) 

A.ToplamKaza B.ölümlüKaza C.Yaralanmalı Kaza D.Maddi Hasarlı Kaza 
E.ölü Sayısı F.Yaralı Sayısı 

A % B % C % D % E % F % 
Cadde 
Sokak 
Kavşak 
Okul önü 
Bölünmüş 
Yol 
Otoyol 
Devlet 
Yolu 
Bölünmüş 
Devlet 
Yolu 
İl Yolu 
Bölünmüş 
İl Yolu 
Köy Yolu 
Toplam 

172132 
43888 

124037 
975 

7948 

5695 
14682 

4164 

2286 
632 

891 
377330 

45,62 
11,63 
32,87 
0,26 
2,11 

1,51 
3,89 

1,10 

0,61 
0,17 

0,24 
100,00 

520 
130 
234 

7 
60 

• 46 
277 

54 

65 
10 

23 
1426 

36,47 
9,12 

16,41 
0,49 
4,21 

3,23 
19,42 

3,79 

4,56 
0,70 

1,61 
100,00 

19694 
2850 

11300 
110 

1324 

372 
3334 

833 

685 
153 

334 
40989 

48,05 
6,95 

27,57 
0,27 
3,23 

0,91 
8,13 

2,03 

1,67 
0,37 

0,81 
100,00 

151918 
40908 

112503 
858 

6564 

5277 
11071 

3277 

1536 
469 

534 
334915 

45,36 
12,21 
33,59 
0,26 
1,96 

1,58 
3,31 

0,98 

0,46 
0,14 

0,16 
100,00 

566 
145 
275 

10 
67 

53 
372 

60 

86 
16 

32 
1682 

33,65 
8,62 

16,35 
0,59 
3,98 

3,15 
22,12 

3,57 

5,11 
0,95 

1,90 
100,00 

27410 
3776 

17464 
155 

2135 

701. 
6644 

1466 

1543 
305 

677 
62276 

44,01 
6,06 

28,04 
0,25 
3,43 

1,13 
10,67 

2,35 

2,48 
0,49 

1,09 
100,00 | 

b. Kaza Kara Noktaları 

Kaza kara noktası; belirli bir hatadan dolayı, belirli bir kaza türünün yoğunlaştığı ve 
tespit edilen bir kritik değeri aştığı kesim veya noktadır. Bu tanımlamadan anlaşılacağı üzere her 
trafik kazasının meydana geldiği yer, kaza kara noktası değildir. Kaza kara noktası belirlemede 
en çok kullamlan 5 yöntem vardır. Kaza kara nokta analizi, yıllık .kaza verilerine dayanarak her 
yıl yapılmaktadır. Kaynağı trafik kazası tespit tutanaklarıdır. Ülkemizde devlet yolları için 1993 
yılından beri Karayolları Genel Müdürlüğü'nce kaza kara noktası tespiti yapılmaktadır. 
Kullamlan yöntem diğer 4 yöntemi de içine alan "oran-kalite kontrol" yöntemidir. 

Otoyollar genellikle en güvenli yollardır. Bölünmüş, devlet ve il yollan da güvenli 
sayılabilir. Ancak eskiden makineli inşaatın etkin olmadığı dönemlerde yapılmış olan ve bugün 
trafiğin yoğun olduğu ve yol ağının büyük kısmım oluşturan pek çok devlet ve il yolunda, kaza 
kara noktalarını oluşturan hatalı eş düzey kavşakların, kısa görüş mesafelerinin, küçük yarıçaplı 
yatay ve düşey kurblann (viraj), dar ve düşük banketlerin, tırmanma şeritsiz dik rampalann, 
yetersiz deverli yatay kurblann bulunduğu görülmektedir. Yapılan etütler sonucunda kaza kara 
noktası olabilecek yerler şunlardır: eş düzey kavşaklar, yerleşim yerleri geçişleri, iniş-çıkış 
eğimleri, tesis önleri (akaryakıt tesisleri), yol ve diğer alt yapım hatalarının olduğu yerler. 

Kullamlan yöntem için ihtiyaç duyulan yıllık ortalama günlük trafik (YOGT) değeri, 
sürekli yapılan sayımlar ile elde edilebilir. Bu sayımlar Karayolları Genel Müdürlüğü'nce ancak 
devlet yollarında yapılabilmektedir, özel hallerde de bazı il yollarında yapılmaktadır. Bu 
nedenle, sistematik olarak kaza kara noktası analizi yalnızca devlet yollartnda yapılabilmektedir. 
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Kaza kara noktası analizinin yapıldığı 1993 yılından 1998 yılma kadar, 1.081 nokta, 
yalnız herhangi bir yılda kaza kara noktası olarak görülmüş, daha sonraki yıllarda karşımıza 
çıkmamıştır. Bunun nedeni bir kısmının iyileştirilmiş olmasıdır. Sayının tespiti çalışmaları 
devam etmekte olup, bugün için 500 civarında bu nitelikte nokta olduğu tahmin edilmektedir. 
1998 yılı etütleri sonucu, yukarıdaki kara noktalar haricinde 477 noktada, hemen hemen her yıl 
trafik kazasının meydana geldiği tespit edilmiştir. Bu 477 adet kara nokta içinde 289 adedi acil 
çözüm bekleyen kaza kara noktasıdır. 1998 etütlerine göre kaza kara noktalarınm durumu 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 29 : Türkiye de Kaza Kara Noktaları 

1 Koz Kaza 
Yosunlaşma» Olarak 

Bulunanlar 
Kaza Kara Noktası 

Olarak Bulunanlar 
Acil Çözüm 

Bokteyonlcr 

Yatırım Programına 

Giren l|ler İçinde 

Yeralan Noktalar 

Adat 

• 

342 

190 

Maliyet (J) 

• 

10337000C 

BDBS0000 

Diğerleri 

Adet 

• 

13S 

69 

Maliyet ($) 

• 

50 603 000 

26510000 

Toplam 

Adot 

1081 

477 

289 

Maliyet (t) 

863 480 000 

11431)0 000 

118390000 

. 

Kaza Kara Noktalının Veri 

Kavşak 

34S 

242 

143 

İM YonM 

Yol 

201 

47 

24 

Tesit önü 

SS 

5 

4 

Kurp 

231 

110 

60 

Tırmanma 

şeridi 

61 

22 

9 

KuprO 

OatO 

62 

11 

0 

Tünül 

İçi 

0 

1 

0 

Bölünmüş 

Yol 

105 

39 

31 

' : Sadece bir koz kaza yoğunlaşman g&Olon yollara ali kontrol katim numaralan değişiklik gSıtordifil İçin kesin olarak hangllodnln yatınm programında yer aldığı saptanamamıştır. Aynca bu 

noktalar İçin çözüm önerisi Orotllmodlfll İçin maliyet hesabı da yapılamamıştır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yaptığı kara nokta tespitlerinden ayrı olarak, Karayolu 
Trafik Güvenliği Kurulu'nun 05.05.2000 tarih ve 36 nolu toplantısında alman karar gereğince; 
80 ilde şehiriçi ve şehirdışı yollarda kaza kara noktası etüdü Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 
yaptırılmıştır. Bir yıl üzerinden üçer aylık 4 dönem halinde düzenlenen, "Trafik Kazalarının 
Yoğun Olarak Meydana Geldiği Nokta ve Mevkilere Ait istatistik Formu"ndan elde edilen 
bilgilere ve oran-kalite kontrol yöntemine göre kaza kara noktaları tespiti yapılmıştır. Elde edilen 
sonuçlar şehiriçi ve şehirdışı karayollarında olmak üzere aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir. 

Tablo 30 : Trafik Kazalarının Yoğun olduğu Nokta ve Mevkiiler-1999 (Şehiriçi) 

Sıra 
No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Kaza Bölgesi 

Mekan önü 
Kavşak 
Köprü 
Cadde 
Sokak 
Bulvar 
Mahalle 
Mevkii 
TOPLAM 

Toplam 
Kaza 
Sayısı 

896 
14.677 
4.045 

24.514 
345 

5.610 
204 

2.668 
52959 

ölümlü 
Kaza 
Sayısı 

21 
53 
16 
55 
8 

12 
5 

17 
187 

Yaralanmalı 
Kaza Sayısı 

246 
1.375 

272 
2.938 

50 
852 
48 

204 
5.985 

Maddi 
Hasarlı 
Kaza 
Sayısı 

629 
13.249 
3.757 

21.521 
287 

4.746 
151 

2.447 
46.787 

Ölü 
Sayısı 

28 
62 
19 
73 
8 

12 
5 

19 
226 

Yaralı 
Sayısı 

493 
2.174 

503 
3.915 

79 
1.092 

67 
409 

8.732 

Nokta 
Sayısı 

73 
342 
20 

299 
41 
42 
19 
19 

855 
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Tablo 30-a : Trafik Kazalarının Yoğun Olduğu Nokta ve Mevkiiler-1999 (Şehirdışı) 

SI
RA

 N
O

 

1 
2 
3 
4 

[CAZA BÖLGESİ 

DEVLET 
YOLU 
ÜZERİNDEKİ 

KAVŞAK 
KM.LERİ BELİRLİ GÜZERGAH 
KM.LERİ BELİRSİZ GÜZERGAH 

LYOLU 
TOPLAM 

TO
PL

AM
 K

AZ
A 

SA
YI

SI
 

1.802 
12.265 
5.585 

185 
19.837 

O
LU

M
LU

 K
AZ

A 
SA

YI
SI

 

21 
401 
57 
6 

YA
RA

LA
NA

NL
A 

R
 K

AZ
A 

SA
YI

SI
 

313 
3.473 

813 
59 

M
AU

UI
 

HA
SA

RL
I 

KA
ZA

 S
AY

IS
I 

1.468 
8.391 
4.715 

120 
4854.65814.694 

Ö
LÜ

 S
AY

IS
I 

29 
685 
69 
6 

YA
RA

LI
 S

AY
IS

I 

632 

NO
KT

A 
SA

YI
SI

 

48 
9,294 266 
1.348 

148 
78911.422 

32 
13 

359 

Kaza kara noktası olarak tespit edilen kesimlerde, kaza nedenleri derinlemesine 
araştırılarak alınabilecek önlemler saptanmaktadır. Genelde uygulanan çözümler: köprülü kavşak 
yapımı, sinyalizasyon, bölünmüş yol yapımı, tırmanma şeridi yapımı, şerit genişlemesi, banket 
genişlemesi, oto korkuluk yapımı, sığınma cebi inşası, aydınlatma ve alt-üst geçit yapımıdır. 
Kaza kara noktalarının iki şekilde çözümü vardır. Biri basit ve ucuz çözümler ile trafik 
güvenliğini yükseltmektir, ikincisi ise ideal, ancak nispeten pahalı çözümdür. Mantıklı olan, kısa 
zamanda sonuç alabilmek için, hızlı bir taramayla basit ve ucuz çözümler ile önemli faydalar 
sağlayabilecek olanların tespiti ve hemen çözümlenmesidir. Edinilen tecrübeler, bazı basit 
çözümlerin trafik güvenliğini önemli ölçüde arttırdığını göstermiştir. 

Geçmiş yıllarda çözülen 75 kara noktanın öncesi ve sonrasına ait bir tablo aşağıda 
gösterilmiştir. 

Tablo 3 1 : önlem Alınan Kara Noktaların Öncesi-Sonrası 
DURUM 

ÖNLEM 
ALINMADAN 
ÖNCE 
ÖNLEM 
ALINDIKTAN 
SONRA 

TOPLAM 
KAZA 

3661 

674 

TOPLAM 
ÖLÜ 

268 

17 

TOPLAM 
YARALI 

2854 

365 

TOPLAM 
M.H.A.S. 
M000 $ 

5454 

855 

Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü 

Görüldüğü gibi, önlem alınan kara noktalarda kaza, ölü, yaralı ve maddi hasar 
miktarlarında çok büyük düşüşler meydana gelmiştir. 

c. Trafik İşaretleri 

Yatay, düşey ve ışıklı işaretlemeler, yol çevresinin genel özelliklerini, gerekli ikaz ve 
mesajları, yolu kullananlara aktaran sistemlerdir. Yol çizgileri yönlendirici, yol gösterici, eğitici 
ve disipline edici nitelikleri ile, trafiğin vazgeçilmez unsurlarından biridir. 2918 sayılı Yasanın 7. 
maddesi; işaretleme standartlarının tespiti ve kontrolü görevini Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 
vermiştir. Karayolları Genel Müdürlüğü'nce bir "işaretleme el kitabı" yayınlanmıştır. Bu kitabın, 
Avrupa ülkeleri ile birliktelik sağlamak amacıyla, 8.Kasım 1968 tarihli Viyana Hükümleri 
dikkate alınarak, güncelleştirmesine devam edilmektedir. Her kurum kendi sorumluluğundaki 
yol ağının yatay ve düşey işaretleme tesisi, bakımı ve onarımından sorumludur. 
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Yatay işaretlemeler, karayolu yüzeyine boya ve benzeri malzemeler veya butonlar ile 
yapılan çizgi, yazı, rakam ve sembollerden oluşmaktadır. Yatay işaretler sürücünün her an 
gözünün önünde olan etkili işaretlerdir. Bu nedenle kalıcı olmaları için en modem malzeme ve 
uygulama biçimlerinden yararlanılması gerekmektedir. 

Otoyollar, devlet ve il yollan üzerinde her yıl 42.000 km. yolun yatay işaretlemesi 
yapılmaktadır. Kalıcı yatay işaretleme (termo plastik, iki bileşenli, boya, buton vb.), bitümlü 
sıcak karışım kaplamalı (beton asfalt) yollarda kullanılabilmektedir. Otoyollarda da kalıcı yatay 
işaretlemeler kullanılmaktadır. Alman bilgilere göre, kalıcı yatay işaretlemenin ömrü, trafiğin 
yoğunluğuna göre 2-3 yıl arasında değişmektedir. Devlet ve il yollarının 5.752 km'si (devlet ve 
il yolu ağının %10'u) bitümlü sıcak karışım kaplamalı olduğundan, bu yollarda da olabildiğince 
kalıcı yatay işaretleme uygulanmaktadır. Devlet ve il yolu ağının önemli bir kısmı (%80'i) sathi 
kaplamadır. Sathi kaplama yol yüzeyine kalıcı yatay işaretleme, teknik nedenlerle mümkün 
olamamaktadır. Sathi kaplamalı yollar, soğuk yol çizgi boyası ile işaretlenmektedir. Bu tür 
işaretlemenin ömrü, yapılan gözlemlere göre, trafiğin yoğunluğuna bağlı olarak 3 ila 12 ay 
arasında değişmektedir. Bu nedenle de, özellikle kış ve ilkbahar aylarında şehirlerarası yollar 
çizgisiz kalmakta, bu durum ise trafik güvenliğini olumsuz etkilemektedir. 

Düşey işaretlemeler; yaklaşan tehlikeyi sürücülere ihbar eden, trafiği düzenleyen, yol ve 
çevresi hakkında bilgi veren, yola ait levha ve benzeri tesislerdir. Devlet ve il yolları üzerinde 
400.000 civarında standart levha ve 100.000 m2 bilgi levhası bulunmaktadır. Ancak, bu 
işaretlemenin yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir, özellikle köy yollarında bu tür 
işaretler yok denecek kadar azdır, işaret levhalarının çalınma ve kurşunlanma gibi nedenlerle, 
her yıl yaklaşık %30'unun yemlenmesi gerektiği belirtilmektedir. 

Işıklı trafik işaretleri (sinyalizasyon); değişik yönlerden kavşağa gelen her türlü trafiği, 
sıra ile keserek birbiri ardından akıtan, gerektiğinde kavşağa yaklaşan motorlu araç sürücülerini 
çeşitli durumlar için önceden uyaran, kavşak içinde her türlü hareketin düzenli ve güvenli 
olmasına yardımcı olan ışıklı işaret sistemidir. Bir diğer ifadeyle, ışıklı işaretler genel anlamda 
ulaşım akımlarının birbirini kestiği sahalarda, sahanın kullanım hakkım belirli bir düzen ve 
kurallar içinde değiştirerek ulaşımın güvenli gerçekleşmesine yardımcı olurlar, özellikle, şehiriçi 
kavşaklarda sinyalizasyon sistemi yetersizdir. Bu yüzden, yüzlerce polis kavşaklarda, trafiği 
yönlendirmek için görev yapmaktadır. Gelişmiş ülkelerde sinyalizasyon tesislerinin kurulma 
nedenlerinden biri de, trafik polisinden tasarruf etmektir. Ülkemizde, özellikle büyük 
kentlerimizde ise sinyalizasyon sistemi ile birlikte trafik polisleri görev yapmaktadır. Trafik 
polisleri sinyalizasyon işaretlerinin aksine trafiğin akışım düzenlemekte, bu durum ise sürücüler 
ve yayaların sinyalizasyona uyma alışkanlıklarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu 
olumsuzlukları gidermek için, herhangi bir nedenle sinyalize kavşakta görev yapması gereken 
polisin, sinyalizasyona uygun hareket etmeyecekse, sinyalizasyonu kumanda eden kontrol 
cihazına müdahale etmesi ve tüm yönleri san yanıp-sönen ışığa çevirmesi gerekmektedir. 

Anzalı sinyalizasyon tesislerine, özellikle kırmızı ışık arızalarına zamanında müdahale 
edilmemesi, trafik güvenliği açısından önemli sorunlar doğurmaktadır. Ülkemizin pek çok 
kentinde ve özellikle büyük kentlerimizde, trafiğin kesintisiz akışım sağlayan "yeşil dalga" 
sisteminin oluşturulmamış olduğu görülmektedir, özellikle büyük kentlerimizde olmak üzere, 
sinyalizasyonu merkezden yöneterek, trafiğin akışım daha düzenli hale getiren merkezi trafik 
kontrol ve yönetim sistemi, henüz kurulamamıştır. 

Şehiriçlerindeki işaretlemeler çoğunlukla ana arterlerle sınırlı kalmakta, ara ve yan 
sokaklar ile dış mahallerde işaretlemeler ya hiç yapılmamakta, ya da çok yetersiz olmaktadır. Bu 
durum ise sürücü ve yayaların trafik kurallarını hiçe sayması ve trafik alışkanlıklarım olumsuz 
yönde etkilemesine neden olmaktadır. 

Şehiriçi yollarda daha çok olmak üzere, yollardaki her türlü bakım, onanm, asfalt 
çalışması, kazı vb. çalışmalarda yeterince ve standartlara uygun işaretleme yapılmamaktadır. 

Oto korkuluk, alt yapı tesislerinde önemli bir güvenlik elemanıdır. Ülkemiz için ihtiyaç 
duyulan oto korkuluk miktan KarayoUan Genel Müdürlügü'nce saptanmıştır. Bugüne kadar 
ihtiyacın % 25'i (1.100 km.) karşılanabilmiştir. Pahalı bir yapı elemanı olan mevcut oto 
korkulukların %25'i, meydana gelen hasarlar nedeniyle her yıl yenilenmektedir. 

Oto korkuluk, yolun kenannda trafiğe iştirak etmeyen şahısların veya korumaya değer 
tesislerin, bölünmüş yollarda karşı yönden veya arkadan gelen araçların kontrol altına 
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alınamayan tehlikelere karşı korunması ile, yolu kullananların kendi yanlış davranışlarının ağır 
sonuçlarım (örneğin aracı yolun yanındaki tehlikeli engellere çarpmaya karşı koruma) önlemek 
gibi amaçlar için kullanılmaktadır. 

d. Otoparklar 

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; bir aracın ortalama işletme hızının 
40 km/saat olduğu ve yılda ortalama olarak 10.000 km. yol katettiği düşünülürse, bu aracın 
hareketli olduğu süre, 250 saat olacaktır. Senede 8.760 saatin 250 saatini hareketli geçiren araç, 
8.510 saat gibi çok önemli bir süre hareketsiz kalmaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere, 
otopark trafik güvenliği açısından gözardı edilemeyecek, çok önemli bir altyapı tesisidir. 

Gelişmiş ülkelerde, özellikle trafiğin yoğun olduğu şehir merkezlerinde park ihtiyacı 
hesaplamaları yapılarak, ihtiyaç doğrultusunda park yerleri yapımına önem verilmektedir. 
A.B.D'deki büyük şehirlerde pik (en yoğun) saatlerde tüm şehirdeki araçların %12'sinin 
merkezde park edeceği, küçük şehirlerde ise, araçların %18'inin merkezde park edeceği göz 
önüne alınmaktadır. Almanya ölçülerine göre ise; kentteki her 5-8 otomobile karşı, kent 
merkezinde 1 otopark yeri düşünülmektedir. Şehir merkezine her gün giren araçların %7-9'u için 
bir otopark yeri hesaplanmaktadır. Ülkemizde, özellikle büyük kentlerin otopark açısından 
yetersizliği, yukarıdaki hesaplamaların ülkemiz kentlerine uygulanması ile ortaya çıkacaktır. 
örneğin istanbul il merkezinde yaklaşık bir milyon araç olmasına rağmen, 63.000 civarında 
otopark yeri mevcut olduğu belirtilmektedir. Oysaki, yukarıdaki hesaplamalara göre en az 
150.000 park yeri olması gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

3194 sayılı imar Kanunu'nun 37. ve 44. maddelerine dayanılarak çıkarılan Otopark 
Yönetmeliği'nin 7. maddesi, "yapılacak yapılara bu yönetmelikte belirtilen esaslara ve belediye 
meclislerince alınacak kararlara göre bina otopark yerleri ayrılmadıkça yapı ruhsatı, bu 
otoparklar inşa edilip hazır hale getirilmedikçe de yapı kullanma izni verilemez" hükmünü 
getirmesine rağmen, bu belediyelerin buna uymadıkları bilinen bir gerçektir. Aynı Yönetmeliğin 
4/f maddesinde ise, "meskun alanlar, kentsel sit alanları, üzerinde korunacak yapı bulunan 
parseller, arazinin jeolojik ve topoğrafik yapısı, imar planındaki konumu ve benzeri nedenlerle, 
otopark ihtiyacının parselinde karşılanması mümkün olmayan durumlara ilişkin ilkeler belediye 
meclisi kararıyla belirlenir. Münferit talepler bu ilkelere göre değerlendirilir. Parselinde otopark 
ihtiyacı karşılanamayan durumlarda, belediyesince yönetmelik hükümlerine göre belirlenecek 
otopark bedeli alınır" hükmü yer almaktadır. Ancak uygulamada belediyelerin bu hükümlere 
uymadıkları ve hem park yeri ayırmadığı halde, yapılara yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni 
verdikleri, hem de Yönetmeliğin 4/f maddesi gereğince aldıkları bedelleri otopark yapımında 
kullanmadıkları bilinen bir gerçektir. Ayrıca, alınan bedeller de otopark yapımı için yeterli 
değildir. 

Gelişmekte olan ülkemizde, nüfus ve araç sayısı hızla artmaktadır. Diğer yandan, kentlere 
göç olgusu, altyapısız yeni yerleşim yerlerinin açılmasına yol açmaktadır. Buna paralel olarak 
ihtiyacı karşılayacak düzeyde otopark yapılmaması, kentiçi yollarımızın araba park yeri haline 
dönüşmesine neden olmaktadır. Yaya yoluna park eden araçlar yüzünden yayalarımız, araç yolu 
üzerinde yürümek zorunda bırakılmaktadır. Zaten yetersiz olan yollarımızm birer şeridinin park 
haline getirilmesi sonucunda, trafik sıkışmakta ve park eden araçlardan dolayı şerit değiştirmeler 
trafik kazalanna neden olmaktadır. Diğer taraftan yetersiz otopark sebebiyle, ihtiyacm 
belediyeler yerine diğer başka kişilerce karşılanması sonucunda, kamuya ait boş alanlar 
"değnekçi" tabir edilen kimselerce işgal edilerek park yerleri haline getirilmekte ve bundan 
önemli rantlar sağlanmaktadır. Kural dışı bu yapılanma, kamu düzenini ciddi şekilde 
bozmaktadır. 
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e. Yol Altyapısının Kazalara Etkisi 

Son beş yılda trafik kazalarına neden olan yol kusurları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 32 : Son 5 Yılda Trafik Kazalarına Neden Olan Yol Kusurları 

YOL KUSURLARI 
İşaretleme 
Eksikliği 
Yolda Münferit 
Çukur 
YoLSath.Gevşek 
Malzeme 
Yol Üzerinde 
Görüş Engel. 
Yol Çökmesi 
Tehlikeli Eğim 
Düşük Banket 
Köprü Çökmesi 
Diğer 
Toplam 

1996 
117 

109 

46 

38 

178 
-
25 
58 
-571 

1997 
9 

5 

2 

5 

4 
2 
1 
4 
. 
32 

1998 
7 

9 

3 

1 

8 
2 
0 
1 
-
31 

1999 
163 

146 

92 

48 

44 
19 
17 
0 
-

2000 
-

314 

143 

-

-
-
69 
41 
246 

529 1813 
Kaynak: Emniyet Genel müdürlüğü 
Not: 2000 yılı bilgileri ilk altı aya aittir. 

"Trafik Kazası Tespit Tutanağı" düzenleyen trafik polislerinin mühendislik bilgilerinin 
doğal olarak yetersiz oluşu, polislerin yol kusurlarını tam olarak tespit edememelerine ve 
dolayısıyla da kazaya neden olan yol kusurlannm istatistiklerde çok düşük oranlarda yer 
almasına yol açmaktadır. Oysa bu oranların çok daha yüksek olduğu tahminden öte bilinen bir 
gerçektir. Dünyada trafik kazalarında yol payının en düşük olduğu kabul edilen İngiltere'de bile, 
yolların kazalardaki payı % 2rdir. Diğer taraftan ülkemiz istatistiklerinde kazaya etki eden 
faktörler tek başına ele alınarak (tekli faktör) değerlendirilmekte, faktörlerin birlikte kazaya 
sebep olmaları durumu değerlendirilmemektedir. 

Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, gelişmiş ülke istatistiklerinde, trafik kazalarına etkili 
faktörler tekli, ikili, üçlü faktörler şeklinde değerlendirilmektedir, örnekte yalnız başına yol % 
2.5 oranında kusurlu görülürken, araç ve insan faktörleri ile birlikte % 28 oranında etkili 
olmaktadır. 
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KAZAYA ETKt EDEN FAKTÖRLER 
însan Faktörleri (% 95) 

(Tek başına ve diğer faktörlerle beraber) 

Araç 

Yol Çevre Faktörü (% 28) A r a ? Faktörü (% 8) 
(Tek başına ve diğer faktörlerle beraber) ( T e k b a § ı n a v e d i İ e r aktörlerle beraber) 

* Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Trafik Güvenliği" 
Hakkında Derlemeler ve Trafik Kültürü" adlı Kitabın 74.Sayfasından alınmıştır. 
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Tasarımı ve düzenlemesi hatalı kavşaklar, tasarım ve standart dışı uygulamalar: 
Görüş uzaklığının kısıtlı olduğu yarma içi, düşey kurb (tepe), yatay kurb (viraj) içinde 

inşa edilen hemzemin kavşaklar kazalara neden olmaktadır. Gereğinden fazla genişletilmiş bir 
yolun işaretsiz ve geçiş bölgesi olmaksızın daralması, kaplama türünün değişmesi, yeni yapılmış 
ancak tamamlanmadan trafiğe açılmış yol, bakım-onanm ve kazı çalışması ve sığınma şeridi 
bulunmayan ayrılma ve dönüşler, bölünmüş yollarda projesinde belirtilen mesafeden daha sık 
aralıklarla açılan refüjler, küçük yan çaplı, yatay ve düşey kurblar, dar ve düşük banketler, 
tehlikeli yatay eğimler (dever hatası) kazalara neden olmaktadır. 

Tırmanma şeritsiz yüksek çıkış eğimli yerler: 
Bu kesimler; özellikle önlerinde yavaş seyreden ağır taşıtları geçmeye çalışan araçların 

kazalara neden olduğu yerlerdir. 

Eksik trafik işaretlemeleri: 
Ülkemiz yollarındaki işaretleme eksiklikleri, karayolu üzerinde bulunmayan eksen, şerit 

ve yol kenarı çizgileri kazalara neden olmaktadır. 

Yönetmeliklere uygun olmayan yol kenarı tesisleri: 
Karayolu üzerinde bulunan yol kenarı tesisleri, çoğunlukla görüş mesafesinin kısıtlı 

olduğu yerlerde ve kavşaklara yalan inşa edilmeleri nedeniyle, önemli kaza kara noktalarım 
oluşturmaktadır. 

Yerleşim yerlerinden geçiş: 
Yerleşim yerlerinden geçen transit trafiğin kullanıldığı yollar üzerinde, özellikle yerleşim 

yerlerinin giriş ve çıkışlarında çok sayıda kaza meydana gelmektedir. Bunun nedeni, bu 
kesimlerde yol boyunca düzensiz bir yapılaşma olması ve yolların gereksiz yere genişletilmesi 
ve ana yollarla bağlantılı toplayıcı yolların olmayışıdır. 

Şehirdışı olarak planlanan çevre yolları, imar planının olmayışı veya uygulanmayışı 
nedeniyle düzensiz yapılaşmanın hücumuna uğramakta, her noktada yapılan giriş ve çıkışlar 
sonucunda bu yollar şehiriçi yol konumuna gelmekte ve sonuçta kazaya nedeni olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Plansız Kentleşme: 
Ülkemizdeki hızlı gelişmeye paralel olarak yaşanan köyden-kente göç sonucunda, 

kentlerde plansız yerleşim alanları oluşmuştur, özellikle büyük kentlerde zaten yetersiz olan 
şehirçi ulaşım, yeni ulaşım taleplerini karşılamaktan iyice uzaklaşmıştır. Mevcut şehiriçi trafik 
yoğunluğu yanında, toplu taşıma sistemlerinin yıpranması ve maliyetlerin fazla olması. 
nedeniyle, toplu taşıma sistemlerinin hizmet kalitesi giderek düşmüştür. Bunun doğal sonucu 
olarak, şehiriçi ulaşımında otomobilin ağırlığı artmıştır. Bu artışa paralel olarak yolların 
genişletilip geliştirilememesi ise şehiriçi trafiği içinden çıkılmaz bir sorun haline getirmiştir. 

Büyük kentlerimizdeki ulaşım taleplerinin yol kapasitelerinin üzerinde kalması sonucu,. 
yollarda tıkanıklıklar meydana gelmektedir. Kapasite yetersizliği yanında, yol güvenliğindeki 
azalmalar da, trafik kazalarında artışlara yol açmaktadır. 

Yol sathında meydana gelen bozulmalar: 
Özellikle ağır yük taşımaları sırasında, bitümlü sıcak karışım yollarda meydana gelen 

tekerlek izleri direksiyon hakimiyetini ortadan kaldırmaktadır. Yağışlı mevsimlerde bu izlere su 
dolması ve bu suların kış mevsiminde donması, sathi kaplamalı yollarda ortaya çıkan çukurlar, 
bu çukurlardan kaçmak isteyen sürücülerin karşı şeride tecavüzü, kazalara neden olmaktadır. 

Bakım Onarım, kazı çalışmaları ve kar mücadelesinden doğan olumsuzluklar: 
Bakım, onarım ve kazı çalışmaları sırasında yol kenarına çekilen ve standartlara uygun 

olarak işaretlenmeden bırakılan malzemeler, yüksek, alçak veya kapaklan bulunmayan rogarlarj 
yeterli yüzey pürüzlülüğüne sahip olmayan eğimli yollar, sık rastlanan kaza sebepleridir. Aynca 
kış mevsiminde önceden önlem almmayışı yüzünden, yolun tamamen veya kısmen buzla 
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kaplanması ve bu kesimlerin sürücüler tarafından fark edilmemesi büyük kazalara neden 
olmaktadır. Kar mücadelesi esnasında kullanılan iri taneli agrega (kırma taş malzeme) veya 
malzeme içerisinde bulunan kil, çamur vb. malzeme, araçların kaymasına neden olmaktadır. 
Yolun geometrik yapısı da trafik kazalarım etkilemektedir. Ayrıca, hava koşullarına bağlı olarak 
yol yüzeyi ile aracın lastikleri arasındaki sürtünme katsayısı azalmakta, bu koşullan dikkate 
almayan sürücüler kazalara neden olmaktadır. 

Yolun geometrik özelliklerine göre trafik kazaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 33 : Yolun Geometrik Özelliğine Göre Trafik Kazaları Sayısı (1995-2000) 

1 YOLUN ÖZELLİĞİ 
DÜZ YOL 
ÜÇLÜ KAVŞAK 
DÖRTLÜ KAVŞAK 
DİĞER KAVŞAK 
HAFİF VİRAJ 
SERTVÎRAJ 
KÖPRÜ ÜSTÜ 
DAR YOL 
BAĞLANTI YOLU 
TEPE ÜSTÜ 
SERVİS YOLU 
TÜNEL İÇİ 
YOL İNŞAAT BÖLGESİ 
YAYA GEÇİDİ 
OKUL GEÇİDİ 
KONTROLLÜ 
DEMİRYOLU GEÇİDİ 
ALT-ÜST GEÇİT 
GEÇİŞ YOLU 
MENFEZ ÜSTÜ 
KASİS 
KONTROLSÜZ 
DEMİRYOLU GEÇİDİ 
DAR KÖPRÜ 
DİĞER 
BELLİ DEĞİL 
TOPLAM 

1995 
154.054 
36.025 
45.821 
9.355 

12.161 
6.229 
2.919 
5.475 

-
723 
192 
151 
204 
236 
56 

157 

88 
54 
70 
34 

158 

33 
4.107 
1.361 

279.663 

1996 
190.328 
47.045 
42.001 
27.799 
20.404 
4.402 
4.198 
3.082 
1.173 
1.451 

360 
299 
369 
272 
118 
219 

244 
130 
167 
257 
242 

81 
-
-

344.641 

1997 
214.254 

50.957 
44.915 
36.326 
23.029 
4.856 
4.600 
2.929 
1.475 
1.420 

402 
303 
393 
239 
112 
247 

237 
147 
176 
210 
248 

58 
-
-

387.533 

1998 
242.704 

57.914 
50.500 
44.888 
24.907 
5.159 
4.891 
2.642 
1.523 
1.609 

526 
323 
493 
288 
240 
265 

253 
224 
216 
246 
257 

76 
-
-

440.149 

1999 
238.712 

56.343 
52.766 
46.728 
24.956 
5.505 
4.707 
2.370 
1.699 
1.305 

503 
355 
350 
323 
310 
271 

254 
232 
205 
196 
196 

52 
-

3.355 
441.693 

Yukarıda ayrıntılarıyla üzerinde durulan yol kusurlarının neden olduğu kazalann yanı 
sıra, tablodan da anlaşılacağı üzere, trafik kazalan genellikle düz yollarda ve kavşaklarda 
meydana gelmektedir, özellikle kazalann düz yollarda fazla olması çok çarpıcıdır. Sürücülerin 
düz yollarda daha dikkatsiz davranması ve daha fazla risk alarak, başta aşın hız olmak üzere, 
kural ihlalleri yapması sonucunda kazalar meydana gelmektedir. 

ÖNERİLER: 
f- Kentlerimizde halen uygulanmakta olan "nokta ve koridor fiyatlandırma" 

sistemi yerine, toplu taşım sistemlerinin öncelikli kullanımına ayrılan şeritler 
dışındaki geçişlerin (örn. Boğaz Köprüleri) bireysel ulaşımı tercih edenlere çok 
daha yüksek bedellerle kullandırılması düşünülmeli ve "değer fiyatlandırma" 
sistemine geçilmelidir. 
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2- Ulaşım talebi değişmez bir veri olarak alınıp, tüm kaynakların bu talebin 
karşılanması için sınırsızca harcanması yerine, "yolculuk talep yönetimi" ile var 
olan kaynakların daha akılcı kullanımı sağlanmalıdır. 

3- Bazı sorunlu ulaşım koridorları üzerindeki alanlarda yeni konut 
gelişmesine izin verilmemeli veya nüfus yoğunluğu düşük tutulmalıdır. Ayrıca 
kent merkezinde yeni işyeri gelişmesi önlenmeli veya sayısının sınırlı tutulması 
gibi planlama kararları ile belirli ulaşım koridorları üzerindeki yolculuk talebini 
azaltıcı önlemler alınmalıdır. 

4- Bilgilendirme işaretleriyle, az bilinen alternatif koridorların daha verimli 
kullanımları sağlanarak, yoğun caddelerdeki trafiğin kısmen de olsa bu yollara 
aktarılması sağlanmalıdır. 

5- Belirlenecek büyük kentlerimizde, farklı kamu kuruluşlarının çalışma 
saatleri kaydırılarak, trafik yoğunluğunun daha geniş bir zaman dilimine yayılması 
uygulamasına başlanmalıdır. 

6- Kent merkezine yönelen bazı yolların, gün boyu veya belirli saatlerde 
özel araç trafiğine kapatılması veya kent merkezinde araç trafiğine kapalı alanlar 
oluşturulması ya da kapalı alanlara giren araçların ücretlendirilmesi sistemi 
oluşturulmalıdır. 

7- Paralı alanlar veya yollarda, içinde belirli sayıdan fazla yolcu bulunan 
otomobiller için ücret alınmaması veya düşük ücret tahsil edilmesi yoluyla araç 
paylaşımı özendirilmelidir. 

8- "Başlangıç-Son" etütleri, ulaşımın ve alt yapının planlanması için 
önemlidir. Belirli zamanlarda ve kesimlerde yapılan bu etütlerin Türkiye genelinde 
ve sürekli yapılması sağlanmalıdır. 

9- Artan taşıt trafiğine paralel olarak, özellikle şehlriçi yolların fiziki ve 
geometrik standartları yükseltilmelidir. 

10- Trafik kazalarının yoğun olarak meydana geldiği şehiriçlerinde ve il 
yollarında kaza kara noktaları analizi ve devam etmekte olan iyileştirme 
çalışmaları yoğunlaştırmalıdır. 

11- Üzerinde 342 adet kaza kara noktası bulunan ve halen yapımı devam 
eden 21.000 km. devlet yolu, bütçeden kaynak sağlanarak biran önce bitirilmelidir. 

12- Belediyelerin sorumluluğunda olan yol ağı uzunluğunun tespiti için 
çalışma başlatılmalıdır. 

13- Trafik işaretlemelerine özel önem verilerek eksiklikler giderilmeli, düşey 
işaretlemelerde trafiğin yoğunluğuna bağlı olarak standart yükseltilmeli, şehlriçi 
ve köy yollarındaki yetersiz düşey işaretlemeler bir an önce tamamlanmalıdır. 320 
bin km. yol ağına sahip olan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde de, trafik 
güvenliği ile ilgili bir birim kurulmalıdır. 

14- Yatay işaretlemeler (yol çizgileri) yolun dili ve trafiği disipline eden en 
önemli işaretleme tedbiridir. Değişik nedenlerle yolun yapımından ve bakımından 
sorumlu kurumların yol çizgilerine gerekli önemi vermemesi sonucu çizgisiz 
kalan yollar, sürücülerin şerit kullanma yerine yolun tamamını kullanmalarına 
neden olmaktadır. Karayolları Trafik Kanunu'nun 15'incl maddesi hükmünün de 
gereği olan, yatay İşaretlemelerde, kalıcı işaretleme malzemeleri kullanılarak 
işaretslz yol bırakılmamalı ve İşaretlemede süreklilik sağlanmalıdır. Bu amaçla, 
uygulama, trafiğin alt yapısından sorumlu kurum ve kuruluşların iş ve işlemlerini 
denetleyen mercilerce titizlikle takip edilerek denetlenmen ve Karayolları Trafik 
Yönetmeliği'nde yatay işaretlemelerin daha ayrıntılı bir şekilde düzenlenmesi 
sağlanmalıdır. 

15- Şehiriçlerinde çizgisiz yol kalmaması İçin 2001 yılında yol çizgisi 
yapmaya özel önem verilerek, bu amaçla belediyeler, sivil toplum örgütleri ve 
basının da katılacağı kampanyalar başlatılmalıdır. 

16-Akıllı yollar (İT) sisteminin bir parçası olarak; otoyol ve boğaz 
köprülerindeki paralı geçiş sistemleri otomatik hale getirilerek insan unsuru 
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devreden çıkarılmalıdır. Sürücülerin Otomatik Geçiş Sistemini yaygın olarak 
kullanabilmesi için bürokratik işlemler azaltılmalıdır. Hava, yol ve trafik şartlarını 
algılayarak bir merkezde birleştirip değerlendlrebilen ve değişebilir işaretler 
şeklinde sürücülere anında yansıtan işaretleme sistemleri (Bolu dağı örneği) ülke 
çapında yaygınlaştırılmalıdır. Bu sistemlerin ürettiği bilgiler aynı zamanda uydu 
aracılığı ile belirli bir merkezde arşivlenmeli ve ileride (teknik, adli vb. amaçlar 
için) değerlendirilmesi sağlanmalıdır. Ülke geneline yaygınlaştırılmasında teknik 
bir engel bulunmayan ancak pahalı olan bu sistemlerin ilk tesis masraflarının 
karşılanması yönünde ilgili kuruluşlara kaynak aktan/malıdır. Özellikle kar ve buz 
mücadelesinde ön ihbar sistemlerinden yararlanılmalı, elde edilen bilgiler 
değerlendirilip ileride yararlanılmak üzere kayıtlara geçirilmelidir. 

17-Geleceğin yeni teknolojilerinden sayılan araçlara bilgisayar monte 
edilerek, otoyollar boyunca yerleştirilen dedektörler vasıtasıyla, taşıttaki 
bilgisayar kumanda edilebilmekte ve bilgisayar taşıtı otomatik olarak 
kullanabilmektedir. Bu sayede araçlar birbirini kısa aralıklarla İzleyebilecek ve 
yol kullanım kapasitesi artacaktır. Ayrıca yoldaki hız sınırlarına bağlı olarak, seyir 
hızının ayarlanması suretiyle kazalar önlenebilecektir. İleri ülkelerde prototipleri 
yapılan araçlara yönelik bu gelişmeler yakından takip edilerek, ülkemizde 
uygulanabilirlikleri araştırılmalı ve öncelikle otobüs-kamyon gibi ağır vasıtalar için 
gelecekte öngörülmelidir. 

18- İhtiyaç duyulan ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ncc tespit edilen 
yerlerde oto korkuluk yapımına hız verilmelidir. 

19- Sinyalizasyon tesislerinin arızalan acilen giderilmeli, arızalı 
sinyalizasyon sistemi bırakılmamalıdır. Sinyalize kavşaklarda trafik polisi 
görevlendirildiğinde, sinyalizasyonu kumanda eden kontrol cihazı kullanılarak, 
tüm yönlere sarı yanıp-sönen ışığa çevrilmesi uygulamasına gidilmelidir. 

20- Büyük kentlerimizden başlamak üzere, merkezi trafik kontrol ve yönetim 
sistemi kurularak, trafiğin tek merkezden yönetimine gidilmeli ve trafiğin 
kesintisiz akışını sağlayan "yeşil dalga" uygulaması başlatılmalıdır. 

21- 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak çıkarılan Otopark Yönetmeliği 
hükümlerine uyulmadığı, bu nedenle "Otoparlt Kanunu" çıkarılarak her türlü 
binada ve özellikle insanlann topluca gidecekleri, hipermarketler, spor salonları, 
toplantı salonları, pazar yerleri gibi yerlerin yeterli parti yeri bulundurması 
zorunluluğu getirilmelidir. Park yeri bulunmayan inşaatlara, inşaat ruhsatı ve yapı 
kullanma izni kesinlikle verilmemelidir. Belediyelerin denetiminde bu konuya özel 
önem verilerek aksi uygulamalar cezalandırılmalıdır. 

22- Kent Merkezlerinin yakınlarında, kapalı ve çok katlı otopark yerleri 
yapılmasına özel önem verilmelidir. 

23- Raylı sistemlerin duraklarının bulunduğu yerlere, otopark alanları 
yapılmalıdır. 

24- Trafikte "feodal adacıklar" oluşturan, "değnekçi" tabir edilen ve kamu 
arazilerini ve yollan otopark haline getiren kişilerle etkin mücadele edilerek, park 
yerleri disiplin altına alınıp, resmi kurumlar eliyle işletilmeli veya işlettirilmelldlr. 

25- Zorunlu hallerde, uygun alanlarda ve zamanlarda yol kenarlarında park 
yapmayı sağlamak üzere "parkmetre" uygulaması başlatılmalıdır. 

26- Özellikle kent merkezlerindeki park ücretleri yüksek tutularak, araçlarla 
kent merkezine gelinmesi caydırılman, özel araç sahiplerinin iş yerlerine toplu 
taşım araçlarıyla gelmesi özendirilmelidir. 

27- Özellikle üç büyük kentimizden başlanmak üzere, uygun bir süre geçiş 
döneminden sonra, park yeri göstermeyen araçların tescili yapılmamalı, daha 
sonraki aşamada ise park yeri olmayan alıcılara araç satılmamalı ve bu yönde 
yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

28 -Yolculuk talebi ve arzı yaklaşımlarının en önemli hayati unsuru olarak 
bir Park Yönetimi Planı yapılmalıdır. 
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zu-Park ücretleri hem merkeze yaklaştıkça, hem de süre uzadıkça 
artmalıdır. 

30-Merkeze yakın otoparklar daha çok kısa süreli parklar için kullanılmalı 
fakat, bu daha çok aracın merkeze girmesini teşvik edecek şekilde olmamalıdır. 

31-Park işletmeciliği mümkün olduğunca ticari hale getirilmelidir. Kapasite 
sağlanması, işletme, ücret toplama ve denetim bu kapsamda değerlendirilmelidir. 

32-Park uygulamaları, para cezası, araç çekme ve kilitleme gibi 
yöntemlerden yararlanılarak, ticari ve yan ticari kişilerin de yardımı ile polis ve 
belediye zabıtası arasında sağlanacak işbirliği ile sıkı bir şekilde denetlenmelidir. 

33-Merkezi caddelerde gereksiz araç kullanımını ortadan kaldırmak için, 
yerleri, kapasiteleri ve kullanım bilgilerini içeren otopark olanaktan, uygun 
İşaretlemelerle sürücülere bildirilmelidir. Otopark düzenlemeleri özel ilanlar ve 
kampanyalarla kamuoyuna duyurulmalıdır. 

34-Merkezlerde, yayaların kullanımına ayrılmış sokak ve alanlara kural dışı 
park eden araçları azaltmak üzere özel bir uygulama kampanyası sağlanmalıdır. 

35-Otopark planlaması, işletimi, yönetimi ve uygulaması konularında yerel 
yönetimlerin örgütsel yapısı ve personeli güçlendirilmelidir. 

36-Bölgodeki ticari ve kamu kurumlarının ve konutlarda yaşayanların da 
temsil edildiği özel komisyonlar kurularak, park yönetimi ve işletimine halkın 
katılımı sağlanmalıdır. 

Merkezlerdeki resmi kurumların park ihtiyacı için özel düzenlemelerin 
geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Resmi araçlar İçin yoldışı bekleme alanlan ve 
otoparklar gerekmekte olup, resmi araç sürücülerinin de otoparklar açısından 
özel araç sahipleri için konmuş kurallara uyması sağlanmalıdır. 

37-Ayrıntılı bir park etüdü ve park yönetimi planı hazırlanmalı ve 
uygulanmalıdır. Bu İlk aşamadaki kurallar başarılı bir şekilde yürütüldüğünde 
artan kısıtlamalar ve talep üzerinde kontrol ile sürekli yenilenen bir plan olmalıdır. 
Bu planın anahtar unsurlan : 

- kısa ve uzun vadeli stratejilerinin belirlenmesi 
- park bölgelerinin ve her bölgede uygulanacak olan kurallann ayrıntılı 

olarak belirlenmesi 
- Yolüstü otoparklann ayrıntılı tasanmı 
- Planın yürütülmesi . için ihtiyaç duyulan yeni park kapasitesi 

yaratılmasında katlı otopark binası veya hemzemin park alanlan park
metreler, çekici araçlar için yatırımların belirlenmesi 

- Planın başarısı için gerekli örgütsel, idari ve yasal değişikliklerin 
yapılması şeklinde sıralanabilir. 

38- Büyükşehirlerde ulaşım Anaplanlan yapılarak kentiçi ulaşımın toplu 
taşım ağırlıklı olması sağlanmalıdır. 

39- Kırsal alan kalkınma planlan uygulanarak, kentlere göç azaltılmalı ve 
kentlerin plansız gelişmesi önlenmelidir. 

40- Alt yapı çalışmalan yapan kurumlann ortak mekanlarda yapacakları 
çalışmalarda koordine sağlanmalı, sık sık yapılan kazı çalışmalan gibi trafik 
güvenliğine zarar veren durumlardan kaçınılmalıdır. 

41- Hedeflenen bölünmüş yol uzunluğuna ulaşılması İçin gerekli kaynak 
aktarılmalıdır. 

42- Karayolu alt yapısı ile İlgili olarak özellikle kara noktalar başta olmak 
üzere, çözüm önerileri geliştirilmeli ve uygulamaya başlanmalıdır. Bu çözümler 
İçin sorumlu kurum; kısa ve uzun vadeli programlar yaparak elindeki olanaklara 
göre en ucuz, en az yatırım gerektiren çözümlere öncelik tanımalı, daha ideal ve 
çok yatırım gerektiren çözümler uzun vadeli planlar kapsamına alınmalı ve hiçbir 
biçimde kaza kara noktası bırakılmamalıdır. 

43- Karayolu alt yapısının tasarım, yapım ve bakımında görevli teknik 
personelin trafik mühendisliği konusunda da eğitilmesi sağlanmalıdır. Alt yapı 
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projeleri uygulamaya geçilmeden önce trafik güvenliği açısından denetlenmelidir. 
Bu denetimden geçmeyen projeler uygulanmamalıdır. 

44- Yeni karayolu ağının yapımına, güvenli, ekonomik, teknik ve mali 
yönden yapılabilirlik etütlerinin uygun çıkması halinde karar verilmelidir. 

45- Karayolu üzerindeki bakım ve işletme donanımları en yüksek seviyede 
olmalı, gelişmiş otomatik sistemlerden, bakım ve kış hizmetlerinde 
yararlanılmalıdır. 

46- Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarındaki derinlemesine kaza etütleri, 
trafik polisinin yanında yol mühendisliği bilgisine sahip uzman kişilerin de 
bulunmasını gerektirmektedir. Trafik Kazası Tespit Tutanaklarının da trafik polisi 
ile birlikte bu uzman kişilerce tanzim edilmesi yönünde düzenleme yapılmalıdır. 
Böylece özellikle yol kusurlarının istatistiklere daha sağlıklı geçmesi sağlanmış 
olacaktır. 

47- Karayolu Genel Müdüriüğü'nün elinde, bugünkü bütçe kaynaklarıyla 
makul sürelerde bitirilmeyecek kadar, halen yapımı devam eden pek çok proje 
vardır. Trafik güvenliği göz önüne alınarak bu projelerin öncelik sıralaması 
yapılmalı, daha önemli projelere ağırlık verilerek mevcut kaynaklarla biran önce 
bitirilmelerine çalışılmalıdır. Politik tercihler yerine ülke ihtiyaçları gözönüne 
alınmalı, aciliyeti olmayan yapım çalışmalarına, acil yapım çalışmaları bitirilene 
kadar ara verilmelidir. 

48- özellikle sathi kaplama asfalt çalışmalarında, serbest agrega (mıcır) 
kalmayacak şekilde teknolojik değişikliğe gidilmeli, serbest agregayı en aza 
indiren makineler kullanılmalıdır. 

49- Yol kenarlarında trafik işaret levhaları dışında, sürücülerin dikkatini 
dağıtacak her türlü ilan, afiş, reklam vb.leri kaldırılarak, ilgili yönetmelikte bu 
yönde düzenleme yapılmalıdır. 

50- Karayolu kenarlarında satış yaparak yol güvenliğini tehlikeye atan 
satıcıların faaliyetlerinin önüne geçecek etkin önlemler alınmalıdır. Bu konuda 
yoldan sorumlu kurum yanında, ilgili zabıta da sorumlu tutulmalıdır. 

Z.Taşıt Unsuru 

Ülkemiz karayolları üzerinde seyreden taşıtlarla ilgili 1989-1998 yılları arasındaki 
durum, sayılan ve cinslerine göre aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo 34 : Ülkemizdeki Taşıt Sayılarının Yıllar İtibariyle Değişimi 

YIL 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

TOPLAM 
2659778 
2981222 
3307324 
3756137 
4380063 
4711206 
4985331 
5317565 
5810081 
6264084 

OTOMOBİL 
1434579 
1649879 
1864344 
2181388 
2619862 
2861640 
3058511 
3274156 
3570105 
3838288 

OTOBÜS 
58859 
63700 
68973 
75592 
84254 
87545 
90197 
94978 

1011896 
108361 

MİNİBÜS 
118026 
125399 
133632 
145312 
159900 
166424 
173051 
182694 
197057 
211495 

KAMYON 
241392 
257353 
280891 
287160 
305511 
313771 
321421 
333269 
353586 
371163 

KAMYONET 
248602 
263407 
273409 
308180 
354290 
374473 
397743 
442788 
529838 
626004 

MOTOSİKLET 
472853 
531941 
590488 
655374 
743320 
788786 
819922 
854150 
905121 
940935 

DİĞER 
85467 
89543 
95587 
103158 
112936 
118567 
124486 
135530 
152478 
167838 

Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü 
Not: Bu rakamların içinde zirai taşıtlar yoktur. 

Türkiye'deki zirai taşıtlar dışındaki motorlu araçların toplam sayısı 1989-1998 yıllarını 
kapsayan 10 yıllık dönem içinde 2.65 milyondan, 6.26 milyona yükselmiştir. 2000 yılı Eylül ayı 
itibariyle bu sayı 9.321.932'dir. Bu 10 yıl içinde % 300 civarmda bir artış gösteren motorlu taşıt 
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sayısı, sadece son iki yıl içinde yaklaşık % 50 civarında artmıştır. Bu artışın önümüzdeki yıllarda 
da sürmesi beklenmektedir. 

2000 yılı Haziran ayında tescil belgesi alan taşıtlar, Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, 
Bursa, îçel, istanbul, İzmir, Kocaeli, Konya ve Muğla illerinde yoğunlaşmıştır. Bu illerdeki taşıt 
sayışırım toplam içindeki payı % 69.1'dir. Otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyon gibi 
taşıtların, kullanım şekline göre % 95.2'si özel, % 4.6'sı ticari, % 0.2'si de resmi olarak 
kullanılmaktadır. 

Araç sayışırım artması, yollardaki trafik yoğunluğunu artırdığı için kaza riski de 
büyümektedir. Bu artış ayrıca araçlardan kaynaklanan kaza nedenlerini de çoğaltmaktadır. 

Taşıtların kazalara etkili olan nitelikleri; taşıma kapasitesi, taşınan eşyanın uygunluğu, 
yükleme miktarı ve şekli, rengi gibi fiziksel nitelikler ile fren ve ışık sistemleri, direksiyon, ön 
düzen, tekerlek, lastik v.b. teknik niteliklerdir. Sonradan ilave edilen dingillerde; eş çalıştığı 
dingil ile uyumlu olmaması, dingillere gelen yükün dengesiz olması gibi nedenlerden kırılmalar 
olmaktadır. 1999 yılı istatistiklerine göre, yük taşıyan üç dingilli araçların % 30'u, beş dingilli 
araçların ise % 33'ü istiap haddinin üzerinde yük taşımaktadır. Çoğu zaman eşya, niteliğine 
uygun araçla taşınmamakta, kasadan taşan tarzda kolay yuvarlanır, dengesiz, bağlanmamış bir 
şekilde taşınmaktadır. 

a. Araçlarda Aşırı Yükleme 

Otoyol, devlet ve il yolları üzerinde ağırlık denetimi görevi 2918 sayılı Trafik Kanunu ile 
Karayolları Genel Müdürlüğü'ne verilmiştir. Ancak sabit kantarların çeşitli nedenlerle 
kurulamayışı ve işletilemeyişi, seyyar kantarların da yetersiz oluşu nedeniyle, bu denetim yurt 
genelinde etkin bir şekilde yapılamamaktadır. Kanunla verilen "trafikten men etme" yetkisi 
çeşitli nedenlerle kullanılmamakta, ağır yük taşıyan araçlar yalmzca ceza kesilerek tekrar yola 
bırakılmakta, yapılan işlem ceza tahsilinden ileri geçmemektedir. 

Taşıtların istiap haddinden fazla yük taşımalarım önlemenin en uygun yolu, yükün 
kaynağında denetlenmesidir. 2918 sayılı Trafik Kanunu'nda yapılan son değişiklikle buna olanak 
sağlanmıştır. Ancak yükletenler ve taşıyanlar, çeşitli yollar bularak (çift irsaliye kesme, yasal 
olarak yüklenmiş yük üzerine ikinci yük alma, yükletene yazılacak cezanın taşıyandan peşin 
alınması v.b) yasayı delebilmektedir. 

Aşın yüklenmiş araçlarda ekonomik ömür'azalmakta, yakıt sarfiyatı ve diğer işletme 
giderleri artmaktadır. Yükteki % 10'luk bir fazlalık, yakıt sarfiyatında % 6'lık bir artışa neden 
olmaktadır. Enerji tasarrufunun gündeme geldiği ülkemizde, yalnızca bu bile ağırlık denetimine 
daha fazla önem verilmesini gerektirmektedir. 

Ağır yük denetimlerinin yeterli yapılamaması yüzünden, taşıyan ve taşıtanlar istiap 
haddinin üstünde yük taşımaya devam etmektedirler. 

Aşırı yüklü araçların özellikle eğimli yollarda hızlan, neredeyse yürüme hızına kadar 
düşmektedir. Arkadaki araçların sürücüleri sabırsızlanarak öndeki taşıtı geçmeye çalışmakta, bu 
da karşıdan gelen araçlarla çarpışmaya yol açmaktadır. Ayrıca, ağır yük taşıyan araçlar, yollan 
bozarak, ömrünü kısaltmaktadır. 8,2 ton standart dingil yükü ile, yirmi yıllık ömür öngörülerek 
projelendirilmiş bir yolun ömrü, üzerinden 13 ton dingil yükü ile taşıma yapıldığında, 2,6 yıla 
inmektedir. Görüldüğü gibi, istiap haddinin % 50 artması yolun ömrünü % 90'lara varan bir 
oranda azaltmaktadır. 

Bu nedenle yollarda ortaya çıkan çukurlar, bitümlü sıcak kanşım yollardaki tekerlek 
izleri, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesine neden olmakta, buralarda biriken suyun 
donması da trafik kazalarının nedeni olmaktadır. 

İstiap haddinden fazla yüklenmiş araçların sürücüler tarafından kontrolü zorlaşmaktadır. 
Bu nedenle, yoldan çıkma, devrilme şeklindeki kazalara sık sık rastlanmaktadır. Aynı şekilde bu 
araçlarda, fren patlaması, aks ve makas kınlması, lastik patlaması gibi anzalar meydana 
gelmekte ve sonucunda trafik kazalan meydana oluşmaktadır. 

Arızalanarak yol kenarına bırakılmış işaretlenmemiş kamyonlar, geceleri arkadan çarpma 
şeklindeki kazalara yol açmaktadır. 
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b. Araç Kusurları ve Trafik Kazaları 

Emniyet Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, ülkemizde meydana gelen trafik 
kazalarında araçların kusur oram % 0.45'tir. Halbuki gelişmiş ülkelerde araç kusur oranının %10 
civarında olduğu bilinmektedir. Ülkemizde araç kusuru oranının bu derece düşük olması, yol 
kusurlarında olduğu gibi, kaza tespit tutanağım tutan polislerin, teknik bilgi eksikliği nedeniyle, 
araçlardan doğan kusurları tespit edememelerinden kaynaklanmaktadır. Bu bakımdan bu oranın 
gerçekte çok daha yüksek olduğu kabul edilmektedir 

Trafik kazalarına neden olan araç kusurları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

Tablo 35 : Son 5 Yılda Trafik Kazalarına Neden Olan Araç Kusurları 

ARAÇ KUSURLARI 1996 1997 1998 1999 2000 
Lastik Patlaması 
Kusurlu Fren 
Kusurlu Tekerlek 
Aks Kırılması 
Kusurlu Rot 
Şaft Kırılması 
Kusurlu Kapı 
Kusurlu Direksiyon 
Diğer Işık Kusurları 
Kusurlu Farlar 
Kusurlu Makas 
Şanzıman-Vites Arızası 
Bozuk Klakson 
Kusurlu Cam Sileceği 
Diğer Kusurlar 
Toplam 

997 
776 
394 
158 
207 
169 
138 
30 

151 
114 
74 
33 

162 
22 

-
3.425 

1.029 
637 
253 
116 
118 
71 
69 
36 
73 
69 
37 
25 
52 
8 
-

2.593 1 

1.036 
535 
327 
108 
200 
154 
79 
29 
78 
78 
64 
42 
67 
6 
-

2.803 

• 1.006 
275 
163 
102 
89 
32 
21 
21 
20 
18 
18 
16 
7 
4 
-

1.792 1 

513 
162 

-
70 
55 
7 

19 
17 
14 
4 

14 
11 
0 
4 

81 
971 

Not: 2000 yılı bilgileri ilk altı aya aittir. 

Yukarıdaki tabloda da görüleceği gibi, en çok rastlanan kusurlar, lastik patlaması ve 
kusurlu frendir. Geceleri yol kenarmda duran sabit cisme veya bir kamyona arkadan çarpma 
biçiminde istatistiklere geçen pek çok kazanın nedeni, karşıdan gelen bir aracın bozuk farları 
olabilmektedir. Diş derinliği kalmamış, uzun süre kullanılmaktan ötürü sertleşen lastikler de, 
özellikle yağışlı havalarda taşıtların kaymasına yol açarak, trafik kazalarına neden olmaktadır. 

Ayrıca, bakım ve onarımları sahipleri ve işleticileri tarafından yeterince yapılmamış ve 
düzenli ve sistemli bir teknik muayeneden geçmemiş araçlar da çeşitli biçimlerde trafik 
güvenliğini tehlikeye düşürebilmektedir. 

c. Taşıt Güvenliğini Arttırıcı Donanım Ve Uygulamalar 
(1) İlave Teknik Donanımlar 

Otomotiv teknolojisindeki hızlı gelişmelere paralel olarak, taşıtlarda "Aktif Güvenlik 
Sistemleri"nin kullanımı yaygınlaşmaktadır. Kazaların oluşumunu mümkün olduğunca önlemeye 
yönelik olan bu donanımların başlıca fonksiyonlan; taşıtlarda kararlı hareket, emniyetli manevra* 
kabiliyeti ve emniyetli frenleme olarak sıralanabilir. 

Tekerlek kilitlenmesini önleyen ABS (Anti-Lock Breaking System), patinajı önleyen ve , 
optimum tutunmayı sağlayan ASR (Automotic Spin Requlation) veya TCS (Traction Control 
System) gibi sistemlerle çeşitli hız kesiciler (Retarders), kaygan ve ıslak yol şartannda etkili bir 
yavaşlama, ivmeleme ve durma sağlamaktadu-. însan dikkat ve refleksinin her zaman mükemmel 
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olamayacağı gözönünde bulundurulduğunda, söz konusu donanımların yaşamsal önemi daha iyi 
anlaşılabilir. 

Her türlü yol ve sürüş şartlarında, hareket halindeki bir taşıtın fren sistemi ve yardımcı 
güvenlik sistemlerinde aranan özellikler; aracın kararlı, düzgün hareketi (doğrusal harekette veya 
dönüş sırasında), direksiyon kontrolü, frenlemeden sonra kısa mesafede duruş, düşük tutunma 
şartlarında bile en yüksek hareket farkı, lastik tekerlek aşıntısının en aza indirilmesi olarak 
sıralanabilir. 

Taşıtın kaygan zeminlerde ivmelenmesi sırasında da kararlılığını muhafaza etmesi 
gerekir. Bu amaçla, ticari taşıtlarda kullanılan ABS sistemlerine, ilave bir donanım ve yazılımla 
çekiş veya patinaj kontrolü sağlayan ASR sistemi eklenmiştir. ABS/ASR birleştirilmiş sistemleri 
ile, değişik sürüş ve zemin şartlarında optimum, çekiş ve kararlılık sağlamak ve tekerlek 
aşınmasını en aza indirgemek mümkün olabilmektedir. Ayrıca bu sistem, patinaj halinde motor 
gücünü de kontrol edebilmektedir. Taşıtın aktif kontrolünü sağlayan bu sistemlerin maliyeti, taşıt 
fiyatının % 5-10'u kadardır. Taşıtlarda ABS kullammımn kazaları azaltma oram % 5 
dolayındadır. Bu oranlar bile, bu donanımların kullanılması için yeterli sebep olarak 
düşünülmelidir. 

Hava yastıklan; sürücülerin pasif güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirilmiş ve gün 
geçtikçe daha çok araca uygulanarak günümüzde neredeyse, araç donanımında standart olarak 
sunulur hale gelmiş bir güvenlik ekipmanıdır. Otomobillerde aktif güvenlik sistemleri kazayı 
olmadan önlemeyi amaçlarken, pasif güvenlik sistemleri (emniyet kemeri, çelik barlar, hava 
yastığı v.b.) kaza başladıktan sonra korunmayı amaçlar. Hava yasüklarımn tek basma 
koruyuculuğu % 10-20 civarındadır. Hava yastıklan önden çarpmalarda yolcu emniyetini büyük 
oranda arttırmaktadır. Hava yastığı, direksiyon simidi ve gösterge tablosu ile baş kısmının direkt 
temasım önleyerek, baş, yüz, boğaz bölümlerinin ciddi yaralanma riskini azaltır. 

Başlıca hava yastığı tipleri, sürücü ve ön yolcu hava yastıklan, yan hava yastıklan, baş 
hava yastıklan, yan cam hava yastıklan, emniyet kemeri hava yastıklan, ayak hava yastıklan, 
diz, ön koltuk arkasında yolcu için orta alan ve diz hava yastıkları ile kafalıklarda mini hava 
yastıklarıdır. 

(2) Gündüz Farların Yakılması 

Yapılan araştırmalar otomobillerin, gündüz farlann açık mtulması sonucu, karşı taraftan 
gelen sürücüler tarafından kolaylıkla fark edildiğini göstermektedir. Hatta bu uygulamanm kaza 
riskini % 50'ye varan oranlarda azaltılabileceği belirtilmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde 
yapılan araştırmalarda, gündüz farlann açık olarak seyredilmesi halinde bir yılda meydana gelen 
ölümlü kazalarda % 24.8, yaralanmayla sonuçlanan kazalarda % 20, toplam trafik kazalarında 
ise % 12 A azalma olacağı ortaya çıkmıştır. 

Farlar açık olduğunda, sürücü karşıdan gelen aracı kolaylıkla fark edebilmekte ve aynca 
karşı tarafın hızım daha rahat algılayabilmektedir. Bu durum özellikle sollamalar sırasında 
kendim göstermektedir. Aynca bu sayede bozuk ve ayarsız farlar daha gündüz iken belli olacak, 
gece tehlike yaratmadan onanlabilecektir. Dünyada gündüz farlar açık seyretme durumu, DRL 
(daylight running lights) sistemi olarak adlandırılmaktadır. Bu şekilde araç kullanmak bazı 
ülkelerde zorunludur. Kanada ve Danimarka'da araçlarda kontakt açıldığında, otomatik olarak 
farların yanmasını sağlayan DRL sistemi uygulanmaktadır. 

d. Taşıt Teknik Muayenesi 

Taşıtlar trafiğe elverişlilik yönünden belirli zamanlarda teknik denetimden geçirilirler. 
Ülkemizdeki taşıtların büyük çoğunluğu (zirai taşıtlar, kırsal alanda bulunan taşıtlar v.b.) 
denetimden geçmediği gibi, yapılan teknik denetimler de yetersizdir. Taşıtlann teknik 
denetimini yapma veya yaptırma görevi 2918 sayılı Trafik Kanunu ile Karayollan Genel 
Müdürlüğü'ne verilmiştir. Adı geçen kurum bu görevi cihazsız olarak yapmaktadır. Teknik 
denetim personeli, taşıt tekniği konusunda yeterli eğitim almamıştır. Dünyanın hemen hiçbir 
ülkesinde taşıt tekniğini ilgilendiren bu görev, yol yapım ve bakımından sorumlu bir kuruluşa 
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verilmemiştir. Bu yüzdendir ki, adı geçen kurum bu görevi yapmakta zorlanmakta ve etkin bir 
biçimde yerine getirememektedir. Bu güne kadar taşıt denetimlerini başka bir kuruluşa yaptırma 
yönünde Karayolları Genel Müdürlüğü'nce yapılan girişimlerin sonuçsuz kaldığı belirtilmiştir. 

Diğer taraftan, Karayolları Genel Müdürlüğü 1991 yılında Türk Standartları Enstitüsü'ne 
yetki vermiş ancak Enstitü bu yetkiyi 1997 yılında iade etmiştir. Şu anda Türk Standartları 
Enstitüsü, bu işi yapmaya talip yeniden olmuştur. Yetkilileriyle yapılan görüşmeler ve alınan 
yazılı bilgiler sonucunda, Enstitü araç teknik denetimini yapabileceğini bildirmiştir. Enstitü, 77 İl 
ve 4 ilçede teşkilatı olduğunu, ülkemizin 53 yerleşim merkezinde bu iş için tahsis edilmiş 
kullanıma hazır toplam 1.370.000 metre kare arsalarının bulunduğunu, testlerde ve denetimlerde 
kullanılacak cihazlarla ilgili olarak yurtdışındaki firmalarla görüşmeler yapılıp, protokoller 
imzalandığını belirtmiştir. 

Ülkemizde bir iki örnek dış'ında, modern araç-gereçlerle ve eğitilmiş personelle 
donatılmış teknik denetim istasyonu bulunmamaktadır. Bugünkü haliyle evrak kontrolü, gözle 
dışarıdan birkaç hususa bakılması (far, kaporta, lastik v.b.) şeklinde yapılan teknik denetim, 
yapanı da yaptıranı da tatmin etmemektedir. Bunun yamnda personelden ve ortamdan doğan, 
devleti ve çalışanları yıpratan, zan altında bırakan olumsuzluklar mevcuttur. Bunların sonucunda, 
eski ve yıpranmış taşıtlar trafikte bulunmaktadır. Taşıtların ciddi bir denetime tabi 
tutulmamasmdan dolayı, mevcut onarım atölyeleri de disipline edilememektedir. Çünkü yapılan 
tamiratlar sağlıklı bir testten geçmemekte, vasıfsız personel ve modern cihazlardan yoksun 
atölyeler, standart dışı yedek parça kullanarak onarılmış araçlarda bile trafik güvenliğini, 
tehlikeye düşüren ortamı yaratmaktadır. 

Oysaki, güvenilir bir taşıt teknik denetiminden geçen araçlarla, kazaları önlemenin 
yamnda, % 20'lere varan yakıt tasarrufu ve çevreye aülan zararlı emisyonlarda azalma 
sağlanabilir. 

Taşıt Araçları Teknik Normlarının Avrupa Birliğine Uyarlanması: 
Motorlu taşıt aracı, trafik güvenliği açısından uluslararası kurallarla belirlenmiş gerekli 

teknik yetenekte olmalıdır. Motorlu taşıt aracının yeterli teknik kapasite ve nitelikte üretimi 
yamnda, işletilmesi süresince bu özelliklerini koruması da önem taşımaktadır. Bunun sağlanması 
için, Üretim sürecindeki teknik düzenleme (tip onayı ve teknik mevzuat) ve kullanma sürecindeki 
teknik düzenleme (periyodik teknik muayene) uygulamalarına ihtiyaç vardır. 

Teknik mevzuat, bir motorlu araç veya araca ait aksam ve parçaların belirli yöntemlere 
göre test edilerek, denetimi ve bu testlerin sonuçlarına göre mevzuata uygunluğun belgelenmesi 
ile ilgili işlemleri kapsar. Araçlar bu "tip onayı" işleminden sonra seri üretime alınabilir. Tip 
onayı alınmamış aracm trafiğe tescili yapılamaz. Halen geçerli olan mevzuata göre, motorlu taşıt 
aracının üretimi ve karayolunda trafiğe çıkabilmesi için, imalat belgesi, imalat yeterlilik belgesi 
(Tip Onayı) ve karayolları uygunluk belgesi (Teknik Belge) gerekmektedir. İmalat belgesi, 
imalat Sanayi Yönetmeliği'ne göre düzenlenir ve bir tesisin (yatırımın) taşıt aracı üretimine 
elverişliliğini belirler, imalat yeterlilik belgesi, prototip aracm, ilgili teknik mevzuata göre 
üretildiğini belgeler. Her iki belge de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir. 
Karayolu uygunluk belgesi, imalat yeterlilik belgesine dayanılarak, Bakanlık tarafından verilen 
yetki çerçevesinde imalatçı tarafından düzenlenir. 

AB ve Türkiye gümrük alanları arasında sanayi mallarının serbest dolaşımını amaçlayan 
06 Mart 1995 tarih ve 2/95 sayılı Gümrük Birliği Kararı, gümrük tarifeleri ve eş etkili vergiler ile 
birlikte bu dolaşan sınırlayan teknik engellerin kaldırılmasını da öngörmektedir. Bu amaçla AB 
teknik mevzuatına uyum ile ilgili hükümler, Kararın 8 ila ll 'inci maddelerinde yer almıştır. 
Türkiye 5 yıl içinde AB teknik mevzuatına uyacak ve gerekli alt yapı ile kurumlaşmayı 
gerçekleştirecektir. Kararın ll'inci maddesi ise, özel olarak motorlu taşıt araçlarında teknik 
mevzuat uyumu ile ilgili hükümler taşımaktadır. Teknik mevzuat uyumu, yalnız ekonomik bir 
zorunluluk değil uluslararası bir yükümlülüktür. Uyum ile ilgili uygulama usul ve esaslarını 
belirleyen bir Yönetmelik, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır. (RG: 
11.01.1997/22874) Bu mevzuat ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı "Onay Kuruluşu" olarak 
belirlenmiştir. Yönetmelikle mevzuata ilişkin işlemleri yürütmek üzere konu ve ilgili sanayiden 
seçilen 7 üyeli "Motorlu Araçlar Teknik Komitesi (MARTEK)" kurulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 547) 



- 9 0 -

AB'ne üye devletlerde "Motorlu Araçlar ve Bunların Römorklarının Trafiğe Uygunluk 
Muayeneleri" ile ilgili minimum kurallar, uyumlaştırılarak, 29.12.1976 tarih ve 77/143 EEC 
sayılı AB Direktifi ile belirlenmiştir. Daha sonra bu direktif 17.02.1997 tarih ve96/96 EEC sayı 
ile yeniden düzenlenmiştir. 

AB Direktifi, araçların tiplerine göre muayene periyotlarım ve muayene yöntemlerini, 
minimum koşullar olarak belirlemektedir. Üye devletler bu minimum koşulları daha fazla 
genişletebilmektedir. Direktif üç veya daha fazla tekerlekli karayolu taşıtlarım kapsamaktadır. 
Muayene, doğrudan devlet veya devlet tarafından yetkilendirilen ve etkili bir şekilde denetlenen 
kuruluşlarca yapılmaktadır. Direktifte, bir üye ülkede, yetkili servislerin bu amaçla 
görevlendirilmesi halinde, buradaki muayenelerin tarafsızlığı ile yüksek kalitede olmasının ilgili 
devlet tarafından sağlanması hükmü yer almaktadır. 

Bu Direktife göre yapılan araç muayeneleri ve düzenlenen muayene belgeleri, üye ülkeler 
arasında karşılıklı olarak tanınmaktadır. Muayeneler için aşağıdaki süreler uygulanmaktadır. 

Taşıt Aracı tik Muayene Periyodik Muayene 
Ağır Araçlar 
. Sürücü hariç 8 kişiden çok 1 Yıl Yılda bir 
yolcu taşıyan 

. GVW>3.500 kg yük taşıtı 1 Yıl Yılda bir 

. Römork ve yan römork 1 Yıl Yılda bir 
Taksi ve Ambulans 

Hafif Araçlar 
. GVW<3.500 kg yük taşıtı 4 Yıl 2 Yılda bir 
. Sürücü hariç 8 kişiden az 4 Yıl 2 Yılda bir 

taşıyan 

Muayenelerde firen, kontrol, aydınlatma, dingiller ve tekerlekler, şasi ve egzos, emisyon 
ile gürültü düzeyi ve diğer teknik donanım incelenmektedir. Bazı AB ülkelerinde, otobüs ve 
kamyon gibi araçlarda muayene süreleri 2 ila 4 ay gibi kısa sürelerde yapılmaktadır ve eski 
araçlarda muayene aralığı daha kısadır. 

Taşıt araçlannm periyodik muayeneleri için uluslararası düzeyde de önemli gelişmeler 
bulunmaktadır. Aynen motorlu taşıt araçlannm tip onayı ile ilgili mevzuatta olduğu gibi, 
Birleşmiş Milletler/Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) bu konuda da uluslararası bir 
mevzuat için gerekli çalışmalan tamamlamıştır. Komisyon tarafından 12/14.11.1997 tarihinde 
Viyana'da yapılan Bölgesel Ulaştırma ve Çevre Konferansı'nda, AEK üyesi ülkeler arasında 
taşıt araçlarının periyodik muayenesi için bir antlaşma metni üzerinde karar verilmiştir. Motorlu 
taşıt araçlarında tip onayı kurallarını belirleyen AEK 1958 Cenevre Antlaşması paralelinde 
hazırlanan AEK 1997 Viyana Antlaşması, motorlu taşıt araçlannm belirli bir teknik mevzuata 
göre muayenesini ve bunun belgelendirilmesi ile ilgili kurallan kapsamaktadır. 

ÖNERİLER: 

1-Etkin bir taşıt teknik denetim sistemi oluşturmak amacıyla, en kısa 
zamanda, halen taşıt teknik denetimini yürüten Karayolları Genel Müdürlüğü 
denetim istasyonlarının modern cihazlarla ve yeterli araç-gereçle donatılması ve 
buralarda yetişmiş personel istihdam edebilmesi sağlanmalıdır. Bunun yanı sıra, 
bu görevin, devlet-özel sektör ortaklığında yasal düzenlemeyle oluşturulacak yeni 
bir kurum aracılığıyla veya devlet denetiminde, belirlenmiş, yasa ile 
yetkilendirilmiş ve bu hizmet İçin özel olarak donatılmış muayene bakım-onanm 
istasyonlan (servisler) aracılığıyla yapılması, ya da bu hizmet İçin alt yapısının 
hazır olduğunu belirten Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılması 
düşünülmelidir. Bu görevin anılan Enstitüye devredilmesi halinde, taşıt tip onayı, 
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tadilat onayları, muayene personeli ve bilirkişi yetiştirme gibi görevler de bu 
Enstitüye verilerek kurumsal bir bütünlük sağlanabilecektir. 

2-Ülkemizde "taşıt tekniği" konusunda bilirkişilik yapanlar açısından var 
olan dağınıklık giderilmeli ve taşıt teknik denetimi personelinin nitelikleri, 
eğitimleri ve sorumlulukları, taşıt tekniği bilirkişiliği hakkında çıkarılacak bir 
mevzuatla düzenlenmelidir.. 

3- Ağır yük denetiminin ülke genelinde yaygın olarak yapılabilmesi için, 
Karayolları Genel Müdürlüğü, polis, jandarma ve Maliye Bakanlığı gibi yol 
boylarında denetim görevi yapan birimlerin koordineli çalışması sağlanmalıdır. 
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından karayolu ağı üzerinde saptanacak belirli 
düğüm noktalarına sabit kantarlar kurularak ağır yük denetimi yapılmalıdır. 

4- Taşıtlarda ağır yük taşınmasına elverişli ortam yanında, büyük hacimli 
kasa, dingil ve Avrupa Birliği'nce öngörülen 6,8 olan ton başına beygir gücü 
değerinden daha güçlü motor kullanılmasını önleyecek düzenlemeler yapılmalıdır. 

5- Vergi ve sigorta primlerinin taşıtların yaşına göre arttırılması gibi 
önlemlerle, ekonomik ömrünü doldurmuş taşıtların trafikten çekilmesi sağlanmalı, 
taşıt filosu zaman içerisinde gençleştirilmelidir. 

6- Dışarıdan müdahale edilerek devre dışı bırakılmaları mümkün olmayan 
hız sınırlayıcı donanımlar, 2001 yılından itibaren, özellikle ağır taşıtların 
üretiminde zorunlu hale getirilmelidir. 

7- Taşıtlarda aktif ve pasif güvenlik sistemlerinden ABS (Ticari taşıtlarda 
ABS/ASR) ve hava yastıklarının bulunmasını özendirecek, vergi ve sigorta indirimi 
gibi uygulamalara gidilmelidir. 

8- Gündüz farların açık tutulması uygulamasına geçilmesi için pilot 
uygulamalar yapılmalı, yeni Üretilen otomobillerde gündüz farlar açık seyretme 
durumu (DRL: dayllght running lights) standart donanıma dahil edilerek, 
İsteyenlerin bu tür araç satın alabilmeleri sağlanmalıdır. Kademeli bir geçiş için 
önce belirli mevsimler (sonbahar, kış gibi) ve belirli saatlerle (16.00— 06.00 gibi) 
sınırlı uygulama denemeleri yapılmalı, etkileri ve yararlan belirlenmelidir. 

9- Halen vilayet çevre komisyonları tarafından sürdürülen emisyon ölçümü 
ile ilgili uygulamalar, araç muayeneleri kapsamına alınmalıdır. 

10- Taşıt teknik denetimlerinin özel sektör eliyle yapılması halinde, içişleri 
Bakanlığı, Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye 
Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nca her yıl belirlenen teknik muayene 
ücretlerinin, serbest piyasa koşullarına göre güncelleştlrilmesinin sağlanması 
amacıyla, sektör temsilcileri de fiyat belirlemede uygulamanın içine dahil 
edilmelidir. 

11- Kamyon, treyler, otobüs gibi taşıtların periyodik teknik muayenelerine 
ilaveten, 6 ayda bir fren muayenesinden geçmeleri sağlanmalıdır. 

12- Kamyon, traktör römorku, treyler gibi araçların gece görünürlülüğünü 
sağlamak yönünde, 69, 70 ve 104 numaralı Avrupa Birliği Yönergeleri 
(Regulations) uygulanmalı ve bu uygulamalar denetlenmelldlr. 

3. İnsan Unsuru 

Trafik kazalarını oluşturan temel unsurların başında insan unsuru gelmektedir, tnsan, 
sürücü, yaya ve. yolcu olarak yolu kullanmakta ve trafiğe katilmaktadır. Trafik ortamı, 
birbirimize bağımlı olarak hareket ettiğimiz belki de en kalabalık, en yaygın, en tehlikeli tek 
sosyal ortamdır. Kanun yapıcıdan ve sürücü adayını eğiten eğitimciden, yolu inşa eden yol 
işçisine kadar, bu ortamda hizmet veren herkes, aynı zamanda hizmet alan konumundadır. Diğer 
bir deyişle, trafik ortamında "sorunlu olan", aynı zamanda "sorumlu olandır". Trafik sistemini 
bir bütün olarak ele alırsak, bu sistemin en önemli alt sistemi olan insan, diğer alt sistemlerle, 
diğer bir deyişle kendisiyle, çevreyle ve araçla aynı anda sürekli olarak etkileşim içindedir. 
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Yolu kullanan olarak insanın; yaşı, beden yapısı, görme, işitme, algılama yeteneği, dikkat 
muhakeme, tepki hızı, göz-el-ayak koordinasyonu ve takip gibi fiziksel özellikleri, yorgunluk 
hastalık, risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrol gibi tutum-davramş, alışkanlıklanna 
dayalı kişisel özelliklerden kaynaklanan psikolojik durumu, sosyal yapı, eğitim düzeyi, zeka 
yapısı, çevre koşullarına uyabilme yeteneği, tecrübe ve bilgi düzeyi gibi özellikleri kazalara 
karışmada etkili olabilmektedir. 

Trafik güvenliğinde en önemli unsur insandır. Çevresel koşulların olumsuz olması 
durumunda bile, bu olumsuzluklara rağmen, tehlikeleri en aza indirmek, aracının ve kendisinin 
güvenliğini sağlamak, sürücü, yaya ve yolcu olarak bir ölçüye kadar insanın elindedir. Bunun 
ilginç bir örneği, Amerika Birleşik Devletleri Yönetimi'nin, Türkiye'deki trafik ortamının 
yeterince güvenli olmadığı ve bu nedenle Türkiye'ye gideceklerin dikkatli olmaları gerektiğine 
yönelik uyanlarıdır. Türkiye'ye her yıl ABD'den yaklaşık 500 bin turist ve çok sayıda resmi 
görevli gelmekte, ABD Yönetimi de Türkiye'ye gelen vatandaşlarına şu uyanları yapmaktadır: 

"Türkiye trafiğinde hayatta kalmak için gerekli 3 temel kuralı unutma: özenli, temkinli, 
dikkatli sür, mümkünse geceleri araç kullanma ve duygularının davramşlarmı etkilemesine asla 
izin verme. 

Türkiye'de görevli Amerikalı sürücülerin geçtiğimiz yıllarda geçirdikleri kazalan 
inceleyen Bölgesel G üvenlik Ofisi (Regional Security Office), bu incelemeden çıkardığı 
sonuçlarla gelecek yıllarda sürücü güvenliğinin sağlanması, can kayıplarının ve sakatlanmalann 
engellenmesi için gerekli önlemleri belirlemiştir, incelemenin en temel çıkarımı: Kazaların, tümü 
olmasa da büyük bir çoğunluğu, önlenebilecek kazalardır. 

Bir kısmı kaza, yerel bir sürücünün beklenmedik bir şekilde durması ya da dönüş 
yapması nedeniyle Amerikalı sürücünün arkadan çarpması, veya Amerikalı sürücüye arkadan 
çarpılması şeklinde gerçekleşmiştir. "Beklenmedik" hareketler, Amerikan standartlarına göre 
beklenmediktir; ancak Ankara, İstanbul ve ülkenin diğer kesimlerinde gayet normal 
karşılanmaktadır. Yine de, Türk verilerine göre kazaların neredeyse yansı, Amerikalı olmayan 
sürücülerin hatalarından kaynaklanmıştır. Kazalan azaltmanın yolu: her an tetikte ve çevrede 
olan bitenin bilincinde olmak, yüksek konsantrasyon ve sürekli temkinli araç kullanmaktır. 

Bir dizi korunma önlemi ile kendini kazalara karşı koruyabilirsin. Bu önlemler nelerdir? 
Ankara, istanbul ile ülkenin diğer kesimlerinde trafikte karşına çıkabilecek tehlikeler ve tehditler 
nelerdir? 

KORUNMA ÖNLEMLERİ 

• Emniyet kemerini daima takılı tut. 
• Çocukların daima arka koltukta emniyet kemerleri takılı olarak ve/veya çocuk koltuklarında 

yolculuk etmelerini sağla. 
• Her an savunmada ol, savunmada ol, savunmada ol. 
• Sürücülerin çoğu tam karanlık olmadan farlarım yakmadıkları için, karayollan özellikle 

akşam üzerleri tehlikeli. Bu saatlerde» karşıdan gelen trafiği görmenin bazen son derece güç 
olduğunu unutma. 

• Asla dalgın olma, çevreni her an gözlem altında tut. 
• Yayaların seni farketmelerini sağlamak için kornam kullan. 
• Diğer sürücülerin seni farketmelerini sajğlamak için kornam ve farlarım kullan. 
• Diğer sürücüler kornaya bastıklarında dikkat et. 
• Şerit değişikliklerinde tüm aynalann kontol et, sinyal vermeyi unutma. 
• Özellikle sağ aynana dikkat et. 
• Yine de aynalara tam güvenme. Bir de doğrudan göz kontolü yap. 
• Arabana arkadan çarpılmasını istemiyorsan, trafiğin yavaşlaması veya durması gibi 

durumlarda dörtlülerini yakarak arkandakileri uyar. 
• Unutma: Her zaman temkinli ol. 
• Beklenmeyeni bekle. 
• Emniyet kemerin her zaman takılı olsun. Emniyet kemeri yaralanmalan azaltıp, hayat kurtarır. 
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• Her gün trafiğe çıkmayı, her gün bir misyon üstlenmek olarak düşün. Görevin: Kazaya sebep 
vermemek, kazaya karışmamak, herhangi bir yayaya çarpmamak. 

• Sinyal vermeden kendilerini sağdan yola atan otobüslere ve kamyonlara karşı uyanık ol; buna 
haklan olup olmadığım düşünme bile. 

• Farlarının, sinyallerinin, kornanın ve frenlerinin çalışır durumda olduklarım kontrol et. 
• Yağmurlu ve karlı havalarda iyice dikkatli ol. Fırtınalı havalarda, özellikle geceleri, kazalar 

daha da artıyor. 
• Hiçbir şeyi varsayma. Diğer sürücünün ne yapabileceğini, nasıl tepki verebileceğini tahmin 

etmeye çalışmaya kalkma. Senin aracım farkettiklerini ve "doğru" olanı yapacaklarım 
düşünme. 

Ankara, İstanbul ve ülkenin diğer kesimlerinde sıklıkla rastlanan ve dikkat edilmesi 
gereken ilginç olaylar/davranışlar: 

• Sağdan geçenler; diğer araçların önüne sağdan çıkanlar. 
• Görünür hiçbir sebep olmadan, sinyal vermeden dönüş yapanlar, duranlar. 
• Yolcu indirmek-bindirmek için otoyol girişleri, tırmanma şeritleri, kavşaklar ve otoyollar da 

dahil olmak üzere beklenmedik her yerde durabilen araba, otobüs ve kamyonlar. 
• Otoyol ve anayollarda yürüyen / karşıdan karşıya geçmeye çalışan, sokaklarda kendilerini 

araçların önüne atan, trafik akışından habersiz yayalar. 
• Geceleri yol kenarında değil de, ışıkları sönük bir şekilde yol üstünde park halinde duran 

kamyonlar. 
• Tamamen dikkatsiz sürücüler. 
• Yeteneksiz sürücüler. 
• Frenleri hatalı taksiler ve diğer araçlar. 
• Beklenmedik şerit değişiklikleri yapan taksiler, dolmuşlar ve otobüsler. 
• Otoyollarda farları bile olmadan seyahat eden traktörler, at arabaları ve tarım araçları. 
• Köy yollarında kazaları, yol yapımım veya hasarım belirtmek uyan işaretleri yerine kullanılan 

taşlar. 
• Yol yüzeyindeki yağlanma nedeni ile yağmurlu havalarda ciddi bir şekilde artan kazalar. 
• Otoyollarda, otoyol çıkışlarında geri viteste giden araçlar. 
• Otoyolda dolaşan hayvanlar. 
• Köy yollannda her an karşına çıkabilecek koyun ve keçi sürüleri ile diğer tüm hayvanlar. 
• Yol ortasından sürüp kimsenin bir yere geçmesine izin vermeyen sürücüler. 
• Kör virajlarda önlerindeki aracı geçmeye çalışan sürücüler. 
• Geceleri, farsız ya da tek farlı seyreden araçlar. 
• Çılgın ışık oyunlan yapan, sen uzun farlarım yakmamış olsan da ısrarla kendilerininki ile 

sinyal veren sürücüler. 
• Lastik parçalayan, patlatan çukurlar. 
'• Konvoylar, birbirinin peşine takılmış araçlar. 
• Sen sollamaya çalışırken seni sollamaya çalışanlar. 
• Işaretsiz kavşaklar (dur işareti olmayan); kural olarak öncelik yolun sağında olandadır ama, 

yine de dikkat et. 

özellikle geceleri geçici kontrol noktalarına ve çevirmelere dikkat et. Bunlar, genelde şu 
3 sebepten biri için düzenlenir: (1) rutin ehliyet ve ruhsat kontrolü, (2) terörist tehdidinin yüksek 
olduğu zamanlarda aranan kişileri bulmak, (3) genellikle gece çok geç saatlerde ve hafta sonlan, 
restoran ve barların civarlarında alkol kontolleri. Polis, diplomatik, konsolosluk ve TGS plakalı 
araçların direksiyonunda bir yabancının oturduğunu gördüğünde, genellikle geçiş izni verir. Yine 
de durdurulman durumunda, Türk kimlik belgeni ya da pasaportunu ve Amerikan sürücü belgeni 
ile ruhsatım göstermeye hazır ol. (Not: Eğer bir kazaya kanşırsan - suçlu olmasan bile - nefes 
testi veya kan testi yaptınlması zorunludur. Kazada suçsuz bulunman durumunda, alkol testinizin 
pozitif olması, polis tarafından aleyhine kullamlmayacaktır. Ancak, sigorta şirketleri kaza 
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tazminatını reddetmek için bu sonuçlan kullanabilirler). Doğu Anadolu'daki askeri ve jandarma 
kontrollerinde yazılı olmayan kural, kontrol için durdurulduğunuzda farlarınızı kısıp araç tepe 
lambasını yakmanızdır. Koyu renk camlı araçlarda, sürücü tarafındaki camı aç. Bu sayede 
askerler aracı ve içindekileri daha güvenli bir şekilde kontrol edebileceklerdir. Bu tarz 
kontrollerde sakin ol, ani hareketlerden kaçın ve talimatlara uy. 

Arabanda her zaman ruhsatını, sigorta poliçeni ve sürücü belgeni (ya da fotokopilerini) bulundur. 
Kaza anında bunların üçüne birden ihtiyacın olacak. 

Ramazan 'da daha da uyanık ol 
Müslümanların kutsal ayı Ramazan, sırasında pek çok insan gün doğumundan batanına 

kadar oruç tutar. Oruç sırasında yemek yenmediği gibi, su, çay/kahve ya da sigara içilmez. 
Geçmiş Ramazanlar'da, oruç tutarak besinden ve uyarıcılardan mahrum kalan özellikle kamyon, 
otobüs, taksi ve özel araç sürücülerinin dildcatlerinin azaldığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle, tüm 
çalışanlarımızın ve ailelerinin bu potansiyel tehlikeden haberdar olmalan ve yerel sürücülere 
karşı daha da uyanık olmalan gerekmektedir. Aracınızı, yılın özellikle bu ayında, daha da 
dikkatli kullanın. Ramazan'dan sonra gelen Bayram'da, şehirlerarası yolcu trafiği ciddi bir 
şekilde artmakta ve yılın en yüksek kaza oranına ulaşılmaktadır. 

Bir de taksi-güvenliği püf noktası: Taksilerde asla önde oturma, hep arkada yolculuk et. 
Bu şekilde kaza anında ağır yaralanma riskini %50'den fazla azaltabilirsin." 

a. Sürücüler 

Sürücü, yaya ve yolcu olarak insanlann kazada etkili^olan davranışı, esas olarak kurallara 
uymamaktır. Kural dışı davranış ise, bilgisizlikten, ya da kurallara bilinçli olarak 
uyulmamasından ileri gelmektedir. 

Sürücülerin kurallan bildikleri halde ihlal etmelerinin temel olarak iki nedeni vardır: 
1-Sürücülükle ilgili, dikkat, konsantrasyon, muhakeme yeteneği, hafıza, algı ve refleks 

gibi yeteneklerin yeterli düzeyde olmaması: Bu yeteneklerinde sorun olan sürücülerin, özellikle 
virajlarda, kavşaklarda hız ayarlayamama, yandaki ve öndeki araçla mesafeyi ayarlayamama, hız 
limitlerine uymama gibi nedenlerle kazalara kanşüklan tespit edilmiştir. 

2-Kişinin kendisine, yaşamına, diğer insanlara, trafik kurallanna yönelik tanımlan, inanç 
ve dekanlıklarının olumsuz olması: Güvenlik bilinci gelişmemiş, sosyal sorumluluk duygusuna 
yeterince sahip olmayan, risk alma isteği yüksek, kendini kontrol etmede sorun yaşayan kişilerin 
trafik ortamında da hız ihlali, alkollü araç kullanma, emniyet kemeri takmama gibi suçlan 
sıklıkla işledikleri tespit edilmiştir. 

Ülkemize ait istatistikler, kazalarda sürücü, yaya, yolcu olarak insan davranışlarının 1995 
yılında % 96.97, 1996 yılında % 98.52, 1997 yılında % 98.58, 1998 yılında % 98.65 ve 1999 
yılında % 98.75, ortalama olarak %98 dolayında etkili olduğunu göstermektedir. . 

1999 yılına ait kazalara sebep olan kusurlar ve kaza sonuçlan aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 
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Tablo 36 : Kazalara Sebep Olan Kusurlar ve Kaza Sonuçları (1999) 
A. Toplam kusur sayısı B. ölümle sonuçlanan kusur sayısı C.Yaralanma ile sonuçlanan kusur sayısı 
D.Maddi hasar ile sonuçlanan kusur sayısı E. ölü sayısı F. Yaralı sayısı 

ŞEHİRİÇİ 

SÜRÜCÜ ASLİ 
SÜRÜCÜ TALİ 
YOLCU 
YAYA 
ARAÇ 
YOL 

TOPLAM 

SÜRÜCÜ ASLİ 32377 
SÜRÜCÜ TALİ 32654 
YOLCU 195 
YAYA 1255 
ARAÇ 1221 
YOL 0 

A % B % C % D % E % F % 
317173 69,64 655 28,37 2130133,82 29521775,67 834 30,87 3579037,20 
12308127,02 102544,39 2823444,83 93822 24,05 120744,67 4372145,44 
754 0,17 63 2,73 689 1,09 2 0,00 69 2,55 1795 1,87 
13267 2,91 557 24,12 1248019,81 230 0,06 581 21,50 1438914,95 
1140 0,25 9 0,39 280 0,44 851 0,22 11 0,41 523 0,54 
23 0,01 0 0,00 2 0,00 21 0,01 0 0,00 2 0,00 

45S438 100,00 2309100,00 62986100,00 390143100,00 2702100,00 96220100,00 

SEHİRDIŞI 

% B % C % D % E % F % 
47,82 996 39,40 7931 35,24 23450 54,96 1838 45,63 22180 38,41 
48,23 1193 47,19 12952 57,55 18509 43,38 1805 44,81 31979 55,38 
0,29 43 1,70 150 0,67 2 0,00 63 1,56 970 1,68 
1,85 254 10,05 984 4,37 17 0,04 258 6,41 1210 2,10 
1,80 42 1,66 487 2,16 692 1,62 64 1,59 1407 2,44 
0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOPLAM 

SÜRÜCÜ ASLİ 
SÜRÜCÜ TALİ 
YOLCU 
YAYA 
ARAÇ 
YOL 

TOPLAM 

67702 100,00 2528 100,00 22504 100,00 42670 100,00 

A % B % 
349550 66,82 1651 34,13 
155735 29,77 2218 45,85 
949 0,18 106 2,19 
14522 2,78 811 16,77 
2361 0,45 51 1,05 
23 0,00 0 0,00 

TOPLAM 

C % 
29232 34,19 
41186 48,18 
839 0,98 
13464 15,75 
767 0,90 
2 0,00 

D % 
318667 73,63 
112331 25,95 
4 0,00 
247 0,06 
1543 0,36 
21 0,00 

523140 100,00 4837 100,00 85490 100,00 432813 100,00 

4028 100,00 57746 100,00 

E % F % 
2672 39,70 57970 37,65 
3012 44,75 75700 49,17 
132 1,96 2765 1,80 
839 12,47 15599 10,13 
75 1,11 1930 1,25 
0 0,00 2 0,00 

6730 100,00 153966 100,00 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere; meydana gelen toplam kazalann % 96.59'u, 
ölümlü kazalann % 79.98'i, yaralanmalı kazalann % 82.37'si sürücüden kaynaklanan kusurlar 
nedeniyle oluşmuştur. Görüldüğü gibi, trafik kazalarındaki en önemli unsur sürücülerdir. 

Trafik kazalarına neden olan sürücü asli kusurlan önem şurasına göre şöyle sıralanabilir: 
Arkadan çarpma, kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, doğrultu değiştirme manevralarını 
yanlış yapma, manevralan düzenleyen genel şartlara uymama, park etmiş araçlara çarpma, şeride 
tecavüz etme, kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya görevli memurun dur işaretinde geçme, geçme 
yasağı olan yerlerde geçme, taşıt giremez işareti veya bölünmüş yolda karşı yöne ait yol 
bölümüne girme, kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymama, yerleşim birimleri 
dışındaki taşıt yolu üzerinde park etme veya duraklama. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 547) 
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Trafik kazalarına neden olan sürücü tali kusurları ise önem sırasına göre şöyle 
sıralanabilir: Aşın hızla araç kullanma, uykusuz, yorgun hasta, dalgın olarak araç kullanma, 
alkollü olarak araç kullanma, hatalı şekil veya yerde yük ve yolcu alma-indirme, trafiğe uygun 
olmayan araçla yola devam etme, hatalı şekil veya yerde yük ve yolcu taşıma, araçta çekme 
halatı takoz zincir bulundurmama, dur işaretinde durmama, araçta reflektör bulundurmama 

Ülkemizde, artan taşıt miktarına paralel olarak sürücü belgesi alan sürücü sayısında da 
her yıl önemli bir oranda artış olmaktadır. Yıllar itibariyle sürücü belgelerindeki artış aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 3 7 : Yıllar İtibariyle Sürücü Belgeleri Sayısı ve Artışları 

Sürücü Belge 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

Sayısı 
A 

6.235.196 
6.778.291 
7.465.559 
8.162.959 
8.794.743 
9.388.630 
10.242.628 
11.297.235 
12.277.101 
13.151.950 
13.672.931 

B. Sürücü Belge Artışı 
B 

716.095 
543.095 
687.268 
697.400 
631.784 
593.887 
853.998 
1.054.607 
979.866 
874.849 
520.981 

C. Sürücü Belge Artış Oranı 
C 

12,97 
8,71 
10,14 
9,34 
7,74 
6,75 
9,10 
10,30 
8,67 
7,13 
3,96 

Not: Rakamlar yıl sonları itibariyle verilmiştir. 2000 yılı değerleri Haziran ayı sonu itibariyledir. 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere, sürücü belgesi sayısında her yıl % 10 
civarında bir artış olmaktadır. Bu da, her yıl aynı oranda yeni sürücünün trafiğe katılması 
anlamına gelmektedir. Yani her yıl yeterli deneyimi olmayan yeni sürücülerin trafik ortamına 
katılması söz konusudur. 

Verildikleri yerler ve sınıflarına göre sürücü belge sayısı ve oranlan aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 547) 
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Tablo 38 :1999 Yıl Sonu İtibariyle, Verildikleri Yerler Ve Sınıflarına Göre Sürücü 
Belge Sayısı Ve Oranlan 

A1 
A2 
3 
C 
0 
E 
F 
3 
H 
K 
M B 
A1C 
AID 
M E 
A1F 
M G 
A2B 
A2C 
A2D 
A2E 
A2F 
A2Q 
3 0 
CO 
DO 
EG 
FQ 
A1BG 
A1C0 
A1DG 
A1E0 
A1FG 
A2BG 
A2CG 
A2DG 
A2EG 
A2FG 
ŞENELT. 

GENEL TOPLAM 
SAYI 

39.02 
133.66 

B.356.25 
1.308.70 

5.01 
2.367.45 

301.74 
8.20; 

15.71! 
4C 

0.041 
1.116 

34 
2.511 

' 84 
140 

% 
3 0, 
9 1,0 

64,6 
3 10. 

0,0. 
18,31 
3,0: 
0,O£ 
0,1 î 

C 
0,07 
0.01 

0 
0.02 

0 
0 

115.083İ 0.8İ 
20.780 

137 
52.84C 

304 
86 

1.176 
829 
305 

3.657 
105 
44 
13 
2 

62 
14 

110 
82 
30 

487 
11 

2.033.024 

0,22 
0 

0,41 
0 
0 

0,01 
0,01 

0 
0.03 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

EMNİYET 
ERKEK 

2551 
t 6442 

276058 
46100t 

291 
104478" 
33360C 

334C 
358£ 

E 
466C 

507 
11 

1072 
55 

124 
29804 

8721 
56 

14522 
173 

8 
372 
244 
140 
930 
50 
20 

0 
2 
e 

12 
20 
27 
22 

246 
a 

100İ 4.762.389 

% 
3 0,5 
3 1,3 
r 57,0 
Î o; 

o.« 
21 ,G* 
7.0 
0,07 
0.07 

C 
0,1 

0.01 
C 

0.02 
0 
0 

0,62 
0,1 d 

d 
0,3 

0 
c 

0,01 
0,01 

0 
0,02 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0.01 
0 

100 

KADIN 
i 3 
5 10 
r 43458 
F 3 

% 
1 0,0 

0,0 
2 09,8i 
3 0.0 

TOPLAM % 
ÖZEL 
ERKEK % 

25550 0.4S 13456 0,2 
İCADIN % 

22 
2 6452G 1,24 60000 1,07 331 
5 3105160 61,47 3006647 60,3 125443i 

TOPLAM % 
13478 0,17 

0,03 60340 0,0 
00,73 5161082 66,72 

461045 8.BS 034104 14,42 650 0,05 034763 12.08 
3 0 2014 0.06 2083 0.05 10 0 3002 

• 13 

* 
o.o: 
0,01 

0 C 
M 
1 

41 
1 
c 
3 
0 
7 

173 
5 
1 

26 
0 
0 
2 
4 

. 0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

»5.228 

c 
c 

0,01 
0 
0 
0 
0 
0 

0,04 
0 
c 

0,01 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 

100 

1044020 20,1 
33386C 

334C 
358E 

E 
470E 

508 
. 11 
1075 

55 
131 

20867 
8726 

57 
14548 

173 
e 

374 
248 
149 
032 

50 
20 

0 
2 
fi 

12 
29 
27 
22 

248 
3 

5107817 

1321402 20,4 1047 0.0E 
6.42 57875 0.88 210 0,0i 
0,0£ 4857 0,07 E 
0,07 11445 0,18 682 

C 
O,0£ 
0,01 

0 
0.02 

0 
0 

0.57 
0,17 

0 
0,26 

0 
0 

0.01 
0 
c 

0,02 
0 
0 
c 
0 
0 
0 

- o 
0 
0 
0 
0 

100 

30 0 1 
4156 

600 
23 

1435 
fi 
7 

84086 
21030, 

8C 
38281 

131 
66 

802 
581 
246 

2725 
55 
23 
13 
0 

53 
2 

81 
55 

8 
210 

e 
6.477.575 

0.06 
0.01 

0 
0.02 

0 
0 

1.31 
0,32 

C 
0.59 

0 
c 

0.01 
0.01 

c 
0,04 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

100 

174 
8 
0 
1 
C 

11 
210 

4 
0 

12 
0 
0 
0 
c 
c 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
c 

0,04 
1322539 17.1 

58085 0,75 
0 4862 0,06 

0,05 12127 
C 

0,01 
0 
0 
0 
0 
0 

0.02! 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1.257.832İ 100 

31 
0,16 

C 
4332 . 0,06 
608 

23 
1436 

9 
18 

85106 
21034 

80 
38301 

131 
66 

802 
581 
246 

2726 
55 
24 

' 13 
C 

63 
2 

81 
65 

E 
219 

8 
7735407 

0,01 
0 

0.02 
0 
0 

1.1 
0.27 

0 
0,5 

0 
0 

0,01 
0,01 

c 
0.04 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
c 

100 

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi, kadınların genellikle B sınıfi, erkeklerin ise B ve E 
sınırı sürücü belgesi aldıkları anlaşılmaktadır. 1999 yılı sonu itibariyle, toplam 12.933.024 
sürücü belgesinden 11.239.964'ü erkek, 1.693.060*1 kadm sürücüye aittir. Diğer bir deyişle, 
sürücü belgelerinin % 87'si erkek sürücülere, % 13'ü ise kadm sürücülere aittir. Tablo 
değerlendirildiğinde, aynca, sürücü belgelerinin % 59.8'inin özel sürücü kursları tarafindan 
verildiği görülmektedir. 

1999 yılı itibariyle cinsiyetlerine göre sürücülerin karıştıkları kazalar aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 547) 
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Tablo 39: Cinsiyetlerine Göre Sürücülerin Karıştıkları Kazalar ve Sonuçları (1999) 

A. Kazaya karışan toplam sürücü sayısı B. ölümlü kazaya kansan sürücü sayısı 
C.Yaralanmak kazaya karışan sürücü sayısı D. Maddi hasarlı kazaya kansan sürücü sayısı 

E. ölen sürücü sayısı F. Yaralanan sürücü sayısı 

ŞEHtRİÇİ 

A % B % C % 

ERKEK 637585 94,71 1907 98,15 58493 96,78 

KADIN 35647 5,29 36 1,85 1949 3,22 

TOPLAM 673232 100,00 1943 100,00 60442 100,00 

ŞEHİRDIŞI 

C % D % E % F 0 / 

27223 97,65 64080 96,42 1011 98,44 15167 97,09 

655 2,35 2382 3,58 16 1,56 454 2,91 

27878 100,00 66462 100,00 1027 100,00 15621 100,00 

TOPLAM 

A % B % C % D % E % F % 

ERKEK 731810 94,97 4829 98,47 85716 97,05 641265 94,68 1557 98,05 36939 96,86 

KADIN 38723 5,03 75 1,53 2604 2,95 36044 5,32 31 1,95 1199 3,14 

TOPLAM 770533 100,00 4904 100,00 88320 100,00 677309 100,00 1588 100,00 38138 100,00 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere, sürücü belgelerinin %13'üne sahip kadın 
sürücülerin kazalara kanşma oranı % 5.03'tür. Kadın sürücülerin daha dikkatli ve duyarlı 
sürücüler olduğu kanısını, bu oranlar da pekiştirmektedir. Bu konuda yapılan araştırmalar, 
erkeklerin kadınlara göre daha fazla risk alma eğilimine sahip olduğu, saldırgan, bağımsız, 
yanşkan, maceraperest vb. davranış özelliklerini trafikte daha fazla gösterdikleri ve kazalara 
zemin hazırladıklan ortaya çıkmaktadır. 

Sürücülerin yaş durumunun trafik kazalan açısından değerlendirilmesi aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 

D % E % F % 

577185 94,49 546 97,33 21772 96,69 

33662 5,51 15 2,67 745 3,31 

610847 100,00 561 100,00 22517 100,00 

A % B % 

ERKEK 94225 96,84 2922 98,68 

KADIN 3076 3,16 39 1,32 

TOPLAM 97301 100,00 2961 100,00 

'I ürkiyc Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 547) 
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Yaş Grupları Ve Cinsiyetlerine Göre Sürücülerin Karıştıkları Kazalar 
ve Sonuçlan (1999) 

A. Kazaya kansan toplam sürücü sayısı B. Ölümlü kazaya kansan sürücü sayısı CYaralanmalı kazaya kansan sürücü sayısı 
D. Maddi hasarlı kazaya kansan sürücü sayısı E. Ölen sürücü sayısı F. Yaralanan sürücü sayısı 

ŞEHİRİÇİ ŞEHİRDIŞI TOPLAM 

YAŞ 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
h2 
63 
64 
65 
66 
67 
68 

A 

47 
57 
84 
90 
124 
158 
188 
260 
398 
658 
957 
1336 
4521 
15389 
14881 
11995 
19730 
22941 
25075 
27066 
26166 
25845 
26084 
26686 
25541 
22965 
20882 
24730 
24474 
23431 
20040 
18785 
17648 
20847 
17906 
14852 
13723 
15806 
15081 
13104 
10705 
10107 
8324 
10718 
8351 
6302 
5520 
4693 
4498 
4011 
3007 
2917 
2360 
2406 
2120 
1709 
1509 
12S9 
945 
1177 
1175 
771 
618 

B ' 

3 
3 
4 
1 
3 
3 
4 
13 
8 
9 
16 
13 
26 
46 
31 
25 
60 
45 
69 
54 
57 
60 
58 
76 
63 
60 
56 
58 
75 
58 
65 
59 
42 
67 
51 
41 
40 
57 
46 
40 
35 
32 
24 
34 
17 
15 
16 
15 
14 
13 
7 
3 
6 
8 
7 
8 
4 
4 
3 
•> 

6 
•> 

1 

C D . 1 

30 
47 
66 
66 
84 
123 
135 
181 
264 
458 
589 
780 
1137 
1897 
1522 
1114 
1959 
2048 
2139 
2244 
2239 
2112 
2086 
2097 
2014 
1791 
1636 
1953 
1896 
1923 
1646 
1546 
1363 
1721 
1426 
1206 
1100 
1304 
1245 
1029 
913 
873 
654 
898 
649 
504 
441 
377 
355 
338 
230 
246 
200 
219 
186 
160 
126 
120 
101 
120 
158 
94 
76 

14 
7 
14 
23 
37 
32 
49 
66 
126 
191 
352 
543 
3358 
13446 
13328 
10856 
17711 
20848 
22867 
24768 
23870 
23673 
23940 
24513 
23464 
21114 
19190 
22719 
22503 
21450 
18329 
17180 
16243 
19059 
16429 
13605 
12583 
14445 
13790 
12035 
9757 
9202 
7646 
9786 
7685 
5783 
5063 
4301 
4129 
3660 
2770 
2668 
2154 
2179 
1927 
1541 
1379 
1165 
841 
1055 
1011 
675 
541 

E F 

2 
3 
4 
1 
3 
3 
3 
12 
6 
5 
6 
4 
5 
14 
7 
10 
18 
9 
19 
7 
8 
9 
9 
18 
13 
14 
18 
14 
14 
18 
20 
15 
16 
18 
14 
11 
6 
18 
10 
11 
8 
5 
5 
11 
9 
6 
3 
3 
6 
3 
5 
2 
3 
6 
0 
2 
4 
3 
2 
1 
4 
T 
t 

28 
45 
64 
58 
77 
111 
127 
160 
222 
385 
440 
565 
685 
903 
648 
417 
787 
754 
829 
774 
778 
719 
696 
655 
642 
569 
495 
608 
625 
606 
512 
485 
405 
517 
433 
343 
341 
426 
384 
328 
276 
253 
199 
285 
204 
154 
141 
121 
113 
112 
90 
106 
75 
92 
89 
76 
46 
54 
51 
53 
79 
48 
39 

A 

6 
2 
3 
4 
5 
8 
11 
21 
20 
51 
51 
89 
315 
1039 
1154 
1169 
1857 
2343 
2794 
3237 
3237 
3369 
3585 
3848 

B C 

0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
2 
1 
2 
1 
9 
21 
24 
21 
28 
41 
53 
63 
83 
88 
101 
99 
123 

3637 101 
3372 93 
3112 106 
3859 122 
3730 105 
3698 131 
3237 105 
3106 
2906 
3384 
2871 
2545 
2231 
2783 
2564 
2298 
1861 
1697 
1503 
1875 
1545 
1149 
1039 
848 
868 
698 
615 
506 
407 
466 
391 
343 
242 
218 
166 
232 
226 
132 
108 

105 
88 
109 
95 
79 
68 
75 
94 
74 
59 
65 
43 
64 
46 
29 
39 
34 
28 
24 
25 
14 
10 
10 
11 
16 
8 
10 
3 
7 
8 
2 
1 

4 
0 
1 
2 
1 
5 
9 
14 
17 
46 
41 
53 
128 
344 
358 
345 
559 
653 
726 
878 
892 
904 
1011 
1045 
1021 
928 
817 
1055 
1052 
1039 
930 
916 
835 
985 
844 
721 
614 
787 
719 
678 
544 
453 
425 
538 
456 
285 
305 
229 
286 
184 
178 
162 
116 
139 
115 
112 
70 
70 
53 
78 
72 
48 
38 

D 

2 
. 2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
2 
3 
9 
27 
166 
671 
775 
796 
1257 
1637 
2005 
2276 
2257 
2364 
2475 
2680 
2515 
2351 
2189 
2682 
2573 
2528 
2202 
2085 
1983 
2290 
1932 
1745 
1549 
1921 
1751 
1546 
1258 
1179 
1035 
1273 
1043 
835 
695 
585 
554 
490 
412 
330 
281 
317 
265 
215 
164 
138 
110 
147 
146 
82 
69 

E F 

0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
2 
1 
1 
0 
6 
12 
13 
8 
13 
10 
20 
14 
23 
35 
38 
31 
34 
28 
27 
38 
37 
22 
40 
34 
39 
35 
39 
38 
27 
21 
29 
31 
28 
19 
23 
15 
20 
13 
10 
12 
12 
20 
10 
14 
3 
3 
3 
7 
6 
4 
6 
0 
4 
4 
1 
1 

4 
0 
1 
2 
1 
4 
9 
12 
17 
37 
33 
45 
90 
218 
220 
201 
355 
353 
424 
497 
497 
498 
595 
576 
552 
518 
467 
577 
566 
573 
521 
497 
465 
514 
464 
373 
337 
410 
395 
355 
290 
255 
219 
271 
254 
165 
177 
128 
152 
96 
101 
97 
64 
74 
74 
64 
38 
49 
37 
53 
48 
24 
25 

A. 

53 
59 
87 
94 
129 
166 
199 
281 
418 
709 
1008 
1425 
4836 
16428 
16035 
13164 
21587 
25284 

B ı 
3 
3 
4 
1 
5 
4 
4 
15 
9 
11 
17 
22 
47 
70 
52 
53 
101 
98 

27869 132 
30303 
29403 
29214 
29669 
30534 
29178 
26337 
23994 
28589 
28204 
27129 
23277 
21891 

137 
145 
161 
157 
199 
164 
153 
162 
180 
180 
189 
170 
164 

20554 130 
24231 176 
20777 146 
17397 120 
15954 
18589 
17645 
15402 
12566 
11804 
9827 
12593 
9896 
7451 
6559 
5541 
5366 
4709 
3622 
3423 
2767 
2872 
2511 
2052 
1751 
1507 
1111 
1409 
1401 
903 
726 

108 
132 
140 
114 
94 
97 
67 
98 
63 
44 
55 
49 
42 
37 
32 
17 
16 
18 
18 
24 
12 
14 
6 
9 
14 
4 
2 

C D ] 

34 
47 
67 
68 
85 
128 
144 
195 
281 
504 
630 
833 
1265 
2241 
1880 
1459 
2518 
2701 
2865 
3122 
3131 
3016 
3097 
3142 
3035 
2719 
2453 
3008 
2948 
2962 
2576 
2462 
2198 
2706 
2270 
1927 
1714 
2091 
1964 
1707 
1457 
1326 
1079 
1436 
1105 
789 
746 
606 
641 
522 
408 
408 
316 
358 
301 
272 
196 
190 
154 
198 
230 
142 
114 

16 
9 
16 
25 
39 
34 
51 
71 
128 
194 
361 
570 
3524 
14117 
14103 
11652 
18968 
22485 
24872 
27044 
26127 
26037 
26415 
27193 
25979 
23465 
21379 
25401 
25076 
23978 
20531 
19265 
18226 
21349 
18361 
15350 
14132 
16366 
15541 
13581 
11015 
10381 
8681 
11059 
8728 
6618 
5758 
4886 
4683 
4150 
3182 
2998 
2435 
2496 
2192 
1756 
1543 
1303 
951 
1202 
1157 
757 
610 

E F 

2 
3 
4 
1 
5 
4 
3 
14 
7 
6 
6 
10 
17 
27 
15 
23 
28 
29 
33 
30 
43 
47 
40 
52 
41 
41 
56 
51 
36 
58 
54 
54 
51 
57 
52 
38 
27 
47 
41 
39 
27 
28 
20 
31 
22 
16 
15 
15 
26 
13 
19 
5 
6 
9 
7 
8 
8 
9 
2 
5 
8 
3 
2 

32 
45 
65 
60 
78 
115 
136 
172 
239 
422 
473 
610 
775 
1121 
868 
618 
1142 
1107 
1253 
1271 
1275 
1217 
1291 
1231 
1194 
1087 
962 
1185 
1191 
1179 
1033 
982 
870 
1031 
897 
716 
678 
836 
779 
683 
566 
508 
418 
556 
458 
319 
318 
249 
265 
208 
191 
203 
139 
166 
163 
140 
84 
103 
88 
106 
127 
72 
64 
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69 
70 
70'den 
büyük 
BELİRSİZ 

TOPLAM 

555 2 
499 4 
1747 3 

I464B 93 

673232 1943 

72 
63 
190 

1863 

60442 

481 
432 
1554 

12692 

610847 

1 
3 
3 

45 

561 

37 
37 
100 

941 

22517 

97 4 
94 4 

328 8 

2096 76 

97301 2961 

36 
37 
101 

773 

27880 

57 2 
53 2 

219 5 

1247 31 

66460 1027 

26 
19 
64 

484 

15621 

652 6 
593 8 
2075 11 

16744 169 

770533 4904 

108 
100 
291 

2636 

88322 

538 3 
485 5 
1773 8 

13939 76 

677307 1588 

63 
56 
164 

1425 

38138 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere, trafik kazalarına kansan sürücülerin 22-40 
yaşlan arasında yoğunlaştığı ortaya çıkmaktadır. 

Sürücü belgelerini aldıklan yerlere göre kazaya kansan sürücüler ve kaza sonuçlarını 
gösteren tablo ise aşağıdadır. 

Tablo 41 - Sürücü Belgelerini Aldıkları Yerlere Göre Kazaya Kansan Sürücüler ve 
Kaza Sonuçları (1999) 

A. Kazaya kansan toplam sürücü sayısı D. Ölümlü kazaya kansan sürücü sayısı C. Yaralamalı kazaya kansan sürücü sayısı 
D. Maddi hasarlı kazaya kansan sürücü sayısı E. ölü sayısı *** F. Yaralı sayısı **• 

SEHİRİÇt 

% % % *** E % *** p % 
EMNİYET 

ÖZEL 

ASKERİ 

YABANCI 

BELİRSİZ 

TOPLAM 

3E+05 

3E+05 

933 

3446 

80239 

6E+05 

47,20 

39,53 

0.15 

0,54 

12,59 

100,00 

981 

908 

6 

13 

764 

2672 

36,71 21384 36,29 3E+05 48,36 1175 

33,98 21207 35,99 2E+05 39,92 1105 

0,22 104 0,18 823 0,14 8 

0,49 404 0,69 3029 0,53 17 

28,59 15833 26,87 63642 11,05 977 

35,80 34705 36,14 

33,67 34629 36,06 

0,24 191 0,20 

0,52 724 0,75 

29,77 25783 26,85 

6E+05 100,00 2672 100,00 58932 100,00 6E+05 100,00 3282 100,00 96032 100,00 

SEHİRDIŞI 

% B % % D % *** E % % 
EMNİYET 

ÖZEL 

ASKERİ 

YABANCI 

BELİRSİZ 

45372 48.83 1432 43,33 12497 43,20 31443 51,82 2316 43,37 31338 42,20 
35960 38,70 1085 32,83 10906 37,70 23969 39.50 

155 0,17 3 0,09 61 0,21 91 0,15 
1442 1,55 54 1,63 475 1,64 913 1,50 
9982 10,74 731 22,12 4987 17,24 4264 7,03 

1673 31.33 27604 37,17 
3 0,06 212 0,29 
75 1,40 1281 1,72 

1273 23,84 13826 18,62 

TOPLAM 92911 100,00 3305 100,00 28926 100,00 60680 100,00 

TOPLAM 

5340 100,00 74261 100,00 

*** E 

3E+05 47,41 2413 40,37 33881 38,56 3E+05 

39,42 1993 33,34 32113 36,55 3E+05 

0,15 9 0,15 165 0,19 914 

0,67 67 1,12 879 1,00 3942 

12,35 1495 25,01 20820 23,70 67906 

7E+05 100,00 5977 100,00 87858 100,00 6E+05 100,00 8622 100,00 2E+05 100,00 

Yukandaki tablodan da anlaşılacağı üzere, 1999 yılı sonuna kadar sürücü belgelerinin 
%59.8'ini veren sürücü kurslarında sürücü belgesi alanlann %53*ü trafik kazalarına kanşmıştır. 
Sürücü belgelerinin son yıllarda genellikle özel sürücü kurslan tarafından verildiği düşünülürse, 

EMNİYET 

ÖZEL 

ASKERİ 

YABANCİ 

BELİRSİZ 

TOPLAM 

3E+05 

3E+05 

1088 

4888 

90221 

7E+05 

48.69 

39,88 

0,14 

0,62 

10,67 

3491 

2778 

11 

92 

2250 

40,49 

32,22 

0,13 

1,07 

26,10 

66043 

62233 

403 

2005 

39609 

38,78 

36,54 

0,24 

1,18 

23,26 
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özel sürücü kurslannm güvenli trafik ortamının oluşmasında beklenen katkıyı sağlamadığı 
söylenebilir. 

öğrenim durumlarına göre sürücülerin karıştıkları kazalar ve sonuçları aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 

Tablo 42 : öğrenim Durumları ve Cinsiyetlerine Göre Sürücülerin Karıştıkları 
Kazalar ve Sonuçları (1999) 

A. Kazaya karışan toplam sürücü sayısı B. ölümlü kazaya karışan sürücü sayısı C.Yaralanmalı kazaya karışan sürücü sayısı 
D. Maddi hasarlı kazaya karışan sürücü sayısı E. ölen sürücü sayısı F. Yaralanan sürücü sayısı 

ŞEHİRİÇİ 

% % % D % % % 
İLKOKUL 273890 40,68 872 44.88 26874 44.46 246144 40.30 191 34.05 9443 41,94 

ORTAOKUL 93968 13,96 200 10,29 7762 12,84 86006 14,08 40 7,13 2487 11,04 

LİSE 164870 24,49 282 14,51 11797 19,52 152791 25,01 50 8,91 3645 16,19 

YÜKSEKOKUL 104476 15,52 88 4,53 5006 8,28 99382 16,27 24 4,28 1265 5,62 

BELİRSİZ 36028 5,35 501 25,78 9003 14,90 26524 4,34 256 45.63 5677 25.21 

TOPLAM 673232 100,00 1943 100,00 60442 100,00 610847 100,00 561 100,00 22517 100,00 

SEHİRDIŞI • 

İLKOKUL 

ORTAOKUL 

LİSE 

YÜKSEKOKUL 

BELİRSİZ 

A % B 

43685 44,90 1442 

12117 12,45 241 

19658 20,20 289 

15338 15,76 177 

% % 

8,14 3128 11.22 
9,76 4687 16,81 
5,98 2818 10,11 

6503 6,68 812 27,42 3627 13,01 

D 
28625 
8748 
14682 
12343 
2064 

% 
43,07 
13,16 
22,09 
18,57 
3,11 

E 
394 
50 
69 
61 
453 

% 
38,36 
4,87 
6,72 
5,94 

44,11 

F 
6928 
1529 
2586 
1505 
3073 

% 
44,35 
9,79 
16,55 
9,63 
19,67 

TOPLAM 97301 100,00 2961 100,00 27878 100,00 66462 100,00 1027 100,00 15621 100,00 

TOPLAM 
A % B % C % D % E % F % 

317575 41,21 2314 47,19 40492 45,85 274769 40,57 585 36.84 16371 42,93 
106085 13.77 441 8,99 10890 12.33 94754 13,99 90 5.67 4016 10,53 
184528 23,95 571 11.64 16484 18.66 167473 24,73 119 7,49 6231 16,34 
119814 15,55 265 5,40 7824 8,86 111725 16,50 85 5,35 2770 7,26 

İLKOKUL 

ORTAOKUL 

LİSE 

YÜKSEKOKUL 

BELİRSİZ 

TOPLAM 

42531 5,52 1313 26,77 12630 14,30 28588 4,22 709 44,65 8750 22,94 

770533 100,00 4904 100,00 88320 100,00 677309 100,00 1588 100,00 38138 100,00 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere, ilkokul mezunlarının kazalara karışma oram 
%41.21 gibi yüksek bir orandır. Sürücü belgesi almak isteyenlerin en az ortaokul mezunu 
olmaları gereği bu oranlardan da açıkça anlaşılmaktadır. 
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(1) Deneyimsiz ve Genç Sürücüler 

Yapılan çalışmalar, deneyimsizlik nedeniyle kazalardaki hata payının ilk yıl % 30, ikinci 
yıl % 17 ve üçüncü yıl % 11 olduğunu belirlemiştir.. Ayrıca güvenli araç kullanmada etkili 
olduğu bilinen, dikkat, konsantrasyon, el-ayak-göz koordinasyonu, hız-mesafe tahmini gibi 
doğuştan gelen yeteneklerin de araç kullandıkça ve zamanla geliştiği saptanmıştır, örneğin, 
doğru şerit seçimi ve şerit değiştirme, yandaki araçla mesafe ayarlama davranışlarını etkileyen 
çevresel (periferal) görüş yeteneği, araç kullandıkça gelişen bir yetenektir. Çevresel görme ile 
trafik ortamım fark eden sürücü, doğrudan görme ile görüp, tanır, örneğin, sürücü, sağ gözünün 
köşesinde bir şey fark eder, başını ve gözünü çevirdiği zaman gördüğünün ne olduğunu anlar; 
sözgelişi, bir minibüs az sonra yolunu kesecektir. Diğer bir deyişle, çevresel görme ile sürücü 
herhangi bir şeyi açık seçik görmez ama o nesneyi farketmiş olması son derece büyük önem 
taşır. Bir sonraki davranışını, çok kısa bir sürede, o açık seçik göremediği ama varlığım farkettiği 
nesneye göre ayarlar. 

Çevresel görüş yeteneği yetersiz olan ya da deneyimsizlik nedeniyle bu yeteneği 
yeterince gelişmemiş olan sürücüler, akan trafik ortamında şerit değiştirirken ya da viraj alırken 
hatalı davranışlar yaparlar. Yandaki araçla mesafeyi ayarlayamadıkları için hem kendileri hem 
de diğer sürücüler için tehlike yaratırlar. 

Yine gelişmiş ülkelerdeki uygulamalardan da bilinmektedir ki, ehliyet alındıktan sonraki 
ilk yılda deneyimsiz sürücü, araçla ve trafik ortamı ile uyum sağlamada yeterince deneyim 
kazanmadığı için, yasal olarak belirlenmiş olan 0.50 promil ve altı alkole bile tolerans 
gösterememekte ve kazalara sebebiyet vermektedir. 

Yukarıda kısaca belirtilen tüm bu nedenlerden dolayı, yeni ehliyet alan deneyimsiz 
sürücülerin, ilk iki yıl gözetim altında tutulmaları, ülke trafik güvenliği açısından yaşamsal önem 
taşımaktadır. Avusturya, Almanya ve ingiltere gibi gelişmiş ülkelerde yeni sürücülere ilk iki yıl 
için "geçici sürücü belgesi" verilmekte ve bu süre boyunca yeni sürücüler için diğerlerinden 
farklı yaptırımlar uygulanmaktadır, örneğin, Avusturya ve Almanya'da "geçici sürücü 
belgesine" sahip sürücüler için yasanın izin verdiği alkol miktarı 0 (sıfir) promildir. Kanında 
0.10 promilin üzerinde alkol olduğu tespit edilen "geçici sürücü belgesine" sahip sürücünün 
"geçici belge" süresi bir yıl uzatılır, ayrıca "sürücü davranışı geliştirme" programına yollanır. Bu 
uygulama, kaza yerinden kaçma, ters yöne girme, ışık ihlali, hız ihlali gibi kazalara neden olduğu 
tespit edilmiş olan on dört kural ihlali için de geçerlidir. 

Ülkemizde her yıl yaklaşık bir milyon kişi ehliyet almakta ve trafiğe deneyimsiz/yeni 
sürücüler olarak katılmaktadır. Bu sürücülerin aynı zamanda trafikte en riskli yaş grubu sayılan 
18-24 yaş grubunda oldukları da dikkate alınırsa, ülkemizde her yıl yaklaşık bir milyon, kazaya 
karışma riski olan sürücünün trafik ortamına katıldığını kabul etmek gerekir. 

ÖNERİLER: 

Gençlerin, deneyimsizlikleri ve yaşlarının özellikleri itibariyle, diğer yaş 
gruplarına ve deneyimli sürücülere göre daha yüksek olan kazalara karışma 
oranının düşürülmesi için: 

1-Sürücü belgelerinin 2 yıl gibi geçici süre ile verilmesi (süre sonunda sicili 
temizse asıl belgeyi almaya hak kazanması gibi), 

2- Bu sürücüler için alkol miktarının 0 (sıfır) promil olması, 
3- Hız limitlerinin saatte 10-15 km daha düşük tutulması, 
4-Genç sürücülere bir süre yetişkin sürücü refakatinde araç sürme izni 
verilmesi, 
5- Alkol, hız ihlali, hatalı sollama, ışık ihlali gibi kuralları ihlal ettiği saptanan 

sürücülerin birinci defada cezalandırılması ve "Sürücü Davranışı Geliştirme-
Rehabilitasyon ve Yeniden Eğitim" programlarına katılma şartının getirilmesi, gibi 
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yurdumuz koşullarında uygulanabilecek önlemler Kanun hükmü haline 
getirilmelidir. 

(2) Sürücüler ve Psikoteknik Değerlendirme 

Trafik güvenliğinde yaşanan sorunlarda, aktör konumunda olan sürücüden kaynaklanan 
nedenlerin başmda sürücünün psikolojisi gelmektedir. 

Uygulamalı psikoloji biliminin bir alt alam olan TRAFİK PSİKOLOJİSÎ'ne göre insan; 
trafik ortamında, araç ve çevre ile baş etmede sorun yaşadığında ve trafik ortamına psikolojik 
açıdan uyum sağlayamadığında kural ihlalleri yapar ve kazaya karışır. Trafik kurallarım bilmesi 
ve bu konuda yeterli eğitim almış olması, kişinin kazaya karışmasına engel olamayabilir. Pek 
çok kişi ise kuralları bildiği halde, psikolojik nedenlerle kuralları ihlal etmekte ve kazalara 
sebebiyet vermektedir. 

Ülkemizde, 1999 yılında, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ile Avusturya 
Yol Güvenliği Vakfi-Trafik Psikolojisi Enstitüsü işbirliğinde, 291 profesyonel sürücü üzerinde 
yapılan bir çalışmada, hiç kazaya karışmamış profesyonel sürücüler ile üç ya da daha fazla 
kazaya karışan profesyonel sürücüler karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, üç ya da 
daha fazla kazaya karışmış olan profesyonel sürücülerde, trafiğe ilişkin sürücülük yetenekleri 
açısından özellikle anlama ve değerlendirme (muhakeme), dikkat, konsantrasyon ve stres altında 
tepki (intibak) kalitesi ve hızı açısından sorunlar olduğu tespit edilmiştir. 

Bu bakımdan, sürücülerin, trafik ortamına ilişkin olarak psikoteknik değerlendirmeden 
geçmelerinin; yetenekler, trafiğe ilişkin kişilik, tutum ve davranışlar açısından uygun olup 
olmadıklarının belirlenmesinin, kazaların azalması açısından çok büyük önem taşıdığı açıktır. 

Avusturya, Almanya ve İsviçre gibi gelişmiş ülkelerde; yol kullanıcılarını, tehlikeli 
sürücülerin yarattığı risklerden korumak; sürücüleri, ön yargılı ve taraflı yargılamalardan ya da 
suçlamalardan korumak; bazı kural ihlallerini işlemiş ya da riskli sürücülere, tutumlarım 
değiştirmeleri ve davranışlarını geliştirmeleri için şans tanımak ve toplumda sürücülük kültürünü 
ve trafik güvenliği bilincini geliştirmek amacıyla sürücüler psikolojik değerlendirmeye tabi 
tutulmaktadır. Avusturya ve Almanya'da her yıl on binden fazla sürücü bu değerlendirmeden 
geçmektedir. 

Gelişmiş ülkelerdeki uygulamalara göre, sürücülerin, trafik psikolojisi açısından 
değerlendirilmelerinin iki temel nedeni bulunmaktadır: 

1. Kişinin, trafik ortamında, motorlu bir taşıt aracım sürme konusunda gerekli sürücülük 
yeteneklerine "minimum" düzeyde sahip olup olmadığının belirlenmesi, 

2. Kişinin, kurallara uyma isteği, sorumluluk, kendini kontrol etme gibi konular 
açısından trafik ortamına uygun bir kişiliğe sahip olup olmadığının incelenmesi. 

Uzun yıllardır, bazı gelişmiş ülkelerde, yukarıda belirtilen nedenlerle, özellikle iki sürücü 
grubu, trafiğe ilişkin psikolojik değerlendirmeye tabi ratulmaktadır. Bunlar: Çeşitli kural 
ihlalleri yaparak, yetersiz ya da tehlikeli sürücülük davranışları sergileyen sürücüler ile tehlikeli 
madde taşımacılığı, ambulans, itfaiye aracı kullanan ve toplu taşımacılık, servis aracı sürücülüğü 
yapan yüksek sorumluluk altında olan profesyonel sürücülerdir. Ayrıca sürücü kurslarında 
özellikle direksiyon sınavlarında başarısız olan sürücü adaylarının da bu değerlendirmeye tabi 
tutulduğu bilinmektedir. 

Ülkemizde de 1985 yılında yürürlüğe giren 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda 
1996 yılında 4199 sayılı Kanun yapılan değişiklikle, 48, 51 ve 118'inci maddeler kapsamında 
suç işlemiş ve sürücü belgeleri alınmış kişilere "psikoteknik değerlendirme" ve "psikiyatri 
uzmam muayenesi" zorunluluğu getirilmiştir. 

48'inci maddeye göre, Yönetmelikle belirtilen miktarların üzerinde alkollü araç 
kullandığı tespit edilen sürücülerin birinci defada üç ay, ikinci defada bir yıl süreyle sürücü 
belgeleri ellerinden alınır. Her iki seferinde ayrıca para cezası uygulanır. Üçüncü defasmda ise 5 
yıl süreyle sürücü belgeleri ellerinden alınır ve bir aydan iki aya kadar hafif hapis cezası 
uygulanır. Psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmam muayenesi sonrası, uygun 
görülenlere, geri alma süresi sonunda sürücü belgeleri iade edilir. 

51'inci maddeye göre, sürücüler, aksine bir karar alınıp işaretlenmemişse, Yönetmelikle 
belirlenen hız sınırlarını aşmamak zorundadır. Hız kuralım ihlal sebebiyle ceza yazılan 
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sürücülerden, suçun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içersinde aynı kuralı 5 defa ihlal ettiği 
tespit edilenlerin sürücü belgeleri 1 yıl süre ile geri alınır. Süresi sonunda psikoteknik 
değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilerek, sürücü belgesi almasına 
mani hali olmadığı anlaşılanların belgeleri iade edilir. 

118'inci madeye göre, Kanunun suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında ceza uygulanan 
sürücülere, aldıkları her ceza için esasları Yönetmelikte belirlenen ceza puanlan verilir. Trafik 
suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanım dolduran 
sürücülerin sürücü belgesi 2 ay süre ile geri alınır ve eğitime tabi tutulurlar. 

Aynı yıl içinde ikinci defa 100 ceza puanım dolduran sürücülerin sürücü belgeleri 4 ay 
süre ile geri alınarak, psikoteknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi 
tutulurlar. Muayene sonucunda sürücülük yapmasına engel hali bulunmayanların belgeleri, süresi 
sonunda iade edilir. 

Bu yıl içinde üç defa 100 ceza puanım dolduran sürücülerin sürücü belgeleri süresiz 
olarak iptal edilir. 

ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin 
sürücü belgeleri ise 1 yıl süreyle geri alınır. 

Yukarıdaki üç maddeye dayanılarak, 1996 yılından bu yana, Ankara, İzmir ve istanbul'da 
sürücülere psikoteknik değerlendirme uygulamalarının yapılabileceği merkezler kurulmaya 
başlamıştır. Kanundaki ilgili madde hükümlerinin yürürlüğe girmesiyle, bugüne kadar Ankara ve 
İzmir olmak üzere iki ilde, ehliyeti alınmış sürücülere psikoteknik değerlendirme uygulaması 
yapılmaktadır. 

1997 ve 1998 yıllarında, iki yıl boyunca, ilgili Kanun maddeleri uyarınca İçişleri 
Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı'na hazırlattırılan, "Psikoteknik Değerlendirme 
Uygulaması Yönetmeliği" gereğince, psikoteknik değerlendirme merkezlerinde kullanılacak 
"psikoteknik değerlendirme-trafik psikolojisi testleri"nin, "Türkiye toplumu özelliklerine göre 
hazırlanmış norm çalışması" yapılmış ve "Bilimsel Kurul" tarafından normlar incelenerek 
onaylanmıştır. Şu anda Bilimsel Kurul onayına sahip ve ülke genelinde, ehliyeti alınmış 
sürücüler için psikoteknik değerlendirme uygulamalarında kullanılabilirliği kabul edilmiş, 
psikoteknik değerlendirme test sistemleri hazır bulunmaktadır. 

Bu test sistemlerinden birine sahip olan Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Psikoloji 
Bölümü bünyesinde, 1999 yılı Nisan ayında kurulmuş ve yasal olarak "Çalışma Uygunluk 
Belgesine" sahip olan Psikoteknik Değerlendirme Merkezi'nde, sertifikalı 10 psikolog 
çalışmaktadır. Şimdiye kadar İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa Emniyet Müdürlükleri'nden sev 
edilen 100'ün üzerinde ehliyeti alınmış sürücü, psikoteknik değerlendirme testlerinden 
geçmiştir. Değerlendirmeye alınan sürücülerin % 10'unun tekrar trafiğe dönmesinin sakıncalı 
olacağı kararına varılmıştır. Bu merkezde, 1 adet psikoteknik değerlendirme test sistemi 
bulunmakta ve günde 5 kişiye uygulama yapılabilmektedir. 

Ankara'da ise 1998 yılından itibaren, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'na 
bağlı olarak çalışan ve yasal "Çalışma Uygunluk Belgesine" sahip olan Psikoteknik. 
Değerlendirme Merkezi'nde sertifikalı 4 psikolog çalışmaktadır. Şimdiye kadar, Ankara, 
Eskişehir, Kayseri, Erzurum, İsparta, Antalya, Samsun, Yozgat, Diyarbakır, Bitlis, Sinop, 
Çankırı ve Çorum Emniyet Müdürlükleri'nden, hız ihlali ve alkollü araç kullanma suçlan 
nedeniyle sevk edilen yaklaşık 100'e yalan ehliyeti alınmış sürücü, psikoteknik değerlendirme 
ve psikiyatri uzmanı muayenesinden geçmiştir. Muayene sonuçlanna göre, 21 sürücünün, trafik 
ortamına geri dönmesinin sakıncalı olacağı kararma varılmıştır. Bu merkezde 6 adet psikoteknik 
test sistemi bulunmakta ve günde yaklaşık 15 kişiye uygulama yapılabilmektedir. Tüm uygulama 
ve muayene, bir kişi için yaklaşık 4-5 saat sürmektedir. 

Bu iki merkezin yanı sıra istanbul ve Ankara'da kısmi olarak faaliyete başlayan üç 
merkez daha olduğu bilinmektedir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Hizmetleri Başkanlığı, Trafik Eğitim ve Araştırma 
Merkezi'nden elde edilen istatistiklere göre, 1999 yılında yaklaşık 9.000, bugüne kadar ise 
yaklaşık 22.000 kişinin ehliyetleri, adı geçen üç madde kapsamında alınmış ve psikoteknik 
değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesine sevk edilmiştir. Bu sayılar, daha fazla 
psikoteknik değerlendirme merkezinin acilen faaliyete geçmesi gerektiğini göstermektedir. Bu 
merkezlerin büyük illerde en az 2 adet, küçük illerde ise en az bir adet olması gerekmektedir. 
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Merkezlerin kurulması ve faaliyet göstermesi için gerekli yasal düzenlemeler, 2000 yılı itibariyle 
tamamlanmıştır. Dolayısıyla, bu yıldan itibaren merkezlerin sayısının gerek üniversiteler 
bünyesinde, gerek hastanelerde, gerekse özel kişilerin ve ilgili vakıf ve kuruluşlar yönetiminde 
artacağı beklenmektedir. 

Trafik Güvenliğinde Koruyucu Bir Yöntem Olarak, Silahlı Kuvvetlerin, Otobüs 
Firmalarının, Bünyesinde Şoför Çalıştıran Kurumların Talepleri Nedeniyle 
Ülkemizde Yapılan Uygulamalar: 

Psikoteknik Değerlendirme uygulamasının en önemli faydalarından biri de, trafik 
ortamına yeni girecek kişilerin güvenli araç kullanıp kullanamayacaklarının belirlenmesidir. Bu 
anlamda, psikoteknik değerlendirme, trafik güvenliğinde koruyucu bir önlem olarak 
düşünülebilir. Yapılan bir çalışmada, psikoteknik değerlendirmeden geçen ve geçmeyen 
sürücüler üç yıl boyunca izlenmişlerdir. Sonuç olarak, psikoteknik değerlendirmeden geçen 
sürücülerin üç yıl boyunca hiç kazaya karışmadığı tespit edilmiştir. 

Ülkemizde çeşitli kurum ve kuruluşlar, 1997 yılından beri koruyucu bir yöntem olarak, 
bünyelerindeki şoförlerin ya da istihdam edecekleri şoför adaylarının "psikoteknik 
değerlendirmeden" geçmesini talep etmektedirler. 

1997 yılından, Ekim 2000 tarihine kadar Ankara'da, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonu'na bağlı olarak faaliyet gösteren Psikoteknik Değerlendirme Merkezi'nde, 2.332 
sürücü psikoteknik değerlendirmeden geçmiştir. Bunların yaklaşık % 30-40'ının sürücülükle 
ilgili yetenekler ve kişilik açısından sakıncalı olduğu tespit edilmiştir. Resmi bir kurum için 
şoförlük yapmak üzere başvuran adayların % 10'unun uygun olmadığına karar verilmiş ve daha 
baştan bir önlem olarak bu kişilerin profesyonel sürücülük yapmalarının sakıncalı olabileceği 
yönünde rapor verilmiştir. Değerlendirmeye alınan sürücülerin 950'si uzun yol otobüs şoförü ve 
servis şoförüdür. Diğer sürücülerin 729'u trafik polisi, 250'si Jandarma Genel Komutanlıgı'nda 
sürücülük yapacak erler, 163'ü Hava Kuvvetleri Komutanlıgı'nda uzman erbaş olarak istihdam 
edilecek erler, 37'si Deniz Kuvvetleri Komutanlıgı'nda görev yapan erler, 203'ü ise çeşitli özel 
firmalarda çalışan şoförler ve kendini tanımak isteyen gönüllü amatör sürücülerden 
oluşmaktadır. Anılan kurumlar, yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen, bir güvenlik önlemi 
olarak çalışanlarının bu testlerden geçirilmesini istemişlerdir. 

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren 
Psikoteknik Değerlendirme Merkezi'nden alman bilgilere göre, 70 uzun yol otobüs şoförü, 70 
TIR şoförü ve 150 İzmir Büyükşehir Belediyesi Otobüs Şoförü psikoteknik değerlendirme 
testlerinden geçmiştir. 

İstanbul Trafik Vakfı Psikoteknik Değerlendirme Merkezi'nin verdiği bilgilere göre ise, 
1997 yılından bu yana 355 otobüs şoförü ile 107 polis memuruna psikoteknik değerlendirme 
testleri uygulanmıştır.. 

Kamil Koç Otobüsleri A.Ş.'nin, kazaya kansan kaptanları üzerinde yaptığı takip 
çalışmasının sonuçlarına göre, kazaya kansan 85 araç kaptanından, 32'sinin psikoteknik 
değerlendirmeye katılmadığı, 16'sının psikoteknik değerlendirme sonucu yetersiz bulunduğu ve 
"Sürücü Davranışı Geliştirme Programı"na katılmasının gerekli bulunduğu belirtilmiş ve sonuç 
olarak bu uygulamanın yaygınlaşünlması gerektiği Önerilmiştir. 

Yukanda yapılan detaylı değerlendirmelerden vanlan sonuç, hem trafik kurallannı ihlal 
eden sürücüler için, hem de tehlikeli madde taşımacılığı, ambulans, itfaiye aracı, toplu taşıma 
araçlan, servis araçları, kamu taşıma araçları ve makam araçlan sürücülüğü yapan, yüksek 
sorumluluk alandaki profesyonel sürücüler için psikoteknik değerlendirme uygulamasının 
yaygınlaştınlmasmın ülke trafik güvenliği açısından gerekli olduğudur. 

ÖNERİLER: 

Ülkemizde trafik kazalarının azaltılması, kayıplarımızın en aza indirilmesi ve 
AB uyum sürecinde, mevzuatımızın bu konuda da uyumlandınlması amacıyla, 
psikoteknik değerlendirme uygulamasının yaygınlaştırılması ve kapsamının 
genişletilmesi suretiyle, sürücülerin tutum ve davranışlarında olumlu değişim ve 
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gelişim sağlanması hedeflenmelidir. Bu amaçla aşağıda bazı öneriler yer 
almaktadır: 

1- 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 47'inci maddesi "Trafik 
işaretlerine, trafik ışıklarına, trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretleri ile 
trafik güvenliği ve düzeni ile Yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak ve 
yükümlülüklere uyulması zorunluluğunu belirlemektedir. Bunlardan ışıklı trafik 
işaretlerinden kırmızı renkli olanına uyulmaması, kavşaklarda, yaya ve okul 
geçitlerinde meydana gelen trafik kazalarının sebepleri arasında yer almakta, 
ayrıca sürücülerin sıklıkla ihlal ettikleri bu kural sebebiyle cezai işlem 
uygulanmaktadır. Yapılan çalışmalarda bu tür kural ihlallerini yapan kişilerin, 
sürücülükle ilgili dikkat, konsantrasyon ve algılama yeteneklerinde yetersizlikler 
olduğu saptanmıştır. 

Kırmızı ışığa uymayan sürücülerin, bu kuralı ihlal etme alışkanlığından 
caydırılması amacıyla, Kanunun 47'inci maddesinin son fıkrasındaki yaptırımlar 
değiştirilmeli ve bir yıl içinde 5 defa bu kuralı ihlal edenlerin sürücü belgelerinin 4 
ay süre ile geri alınması, sürenin sonunda psikoteknik değerlendirmeden ve 
psikiyatri uzmanı muayenesinden geçirilmeleri öngörülmelidir. 

2-Kanunun 54'üncü maddesi, "Geçme Kural ve Yasakları"nı belirlemektedir. 
Trafik kazalarının oluş nedenleri incelendiğinde, öndeki araçların hatalı şekilde 
geçilmesi, sürücü kusurları içinde ilk sıralarda yer almaktadır. 

Sürücüler üzerindeki caydırıcı etkilerin arttırılması amacıyla, 54'üncü 
maddenin para cezasını belirleyen son fıkrası yeniden düzenlenerek, para 
cezasının miktarı yükseltilmelidir. Ayrıca 1 yıl içerisinde bu kuralı 5 defa ihlal ettiği 
saptananlara, alkol etkisinde araç kullanma ve hız kuralını ihlal etme suçlarında 
olduğu gibi, sürücü belgelerinin geçici bir süre ile geri alınması cezasının 
uygulanması ve sürenin sonunda psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı 
muayenesinden geçirilmesi hükmü getirilmelidir. 

3-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda, 1996 yılında 4199 sayılı 
Kanunla önemli ve kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Bilindiği gibi, bu Kanunla 
getirilen yeniliklerden biri de, sürücülerin psikoteknik değerlendirmeye tabi 
tutulmalarını öngören düzenlemelerdir. Sürücülerin 100 ceza puanını doldurması, 
alkollü İçki etkisinde araç kullanması, hız kuralını ihlal etmesi gibi durumlarda, 
para cezası ile birlikte sürücü belgesinin geçici süre ile geri alınması ve iadesi için 
değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanı muayenesine tabi tutulmaları zorunluluk 
haline getirilmiştir. 

Kanun değişikliği kapsamındaki bir diğer yenilik de, ölümle sonuçlanan 
trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü 
belgelerinin 1 yıl süre ile geri alınmasının hükme bağlanmasıdır. 

Ancak, bazı trafik kurallarının sıklıkla ihlal edilmesi durumunda, sürücü 
belgelerinin geri alınması ve psikoteknik değerlendirme yapılması 
zorunluluğunun getirilmesine karşın, ölümlü trafik kazasına sebep olan 
sürücülerin, sürücü belgeleri 1 yıl süre ile geri alındıktan sonra, psikoteknik 
değerlendirmeye tabi tutulmalarının öngörülmemesi önemli bir eksikliktir. 

Oysa, ölümlü trafik kazasına sebebiyet veren sürücülerin, bu kazaları hangi 
sebeplerle yaptıkları ve daha sonra aynı sebeplerle bu tür kazalara yeniden 
sebebiyet verip vermeyecekleri belirlenerek, bu kişilerin uygun biçimde ıslahı 
açısından psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi büyük önem 
taşımaktadır. 

Bu nedenle, Kanunun 118'inci maddesinin beşinci fıkrası yeniden 
düzenlenmeli ve söz konusu eksiklik giderilmelidir. Yeni düzenleme, "Ölümle 
sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin, 
sürücü belgeleri ise 1 yıl süre ile geri alınarak kendileri psikoteknik 
değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar. Muayene 
sonucunda sürücülük yapmasına engel hali bulunmayanların belgeleri, süresi 
sonunda iade edilir" şeklinde öngörülmelidir. 
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4-Ticari taşıtlarla, yük ve yolcu taşıma hizmetlerinde çalışan şoförler, 
vatandaşların can ve mal güvenliğini doğrudan ilgilendiren önemli bir kamu 
hizmeti yapmaktadırlar. Dolayısıyla, Karayolları Trafik Kanunu'nda tanımlandığı 
şekliyle, kamu hizmeti taşıtlarında şoförlük yapanların diğer sürücülere göre, çok 
daha fazla sorumluluk sahibi, trafik ortamına uyum sağlamada sorun yaşamayan 
ve trafiğe ilişkin sürücülük yetenekleri açısından da çok daha iyi bir düzeye sahip 
olmaları gerekmektedir. 

Nitekim, Almanya ve Avusturya gibi gelişmiş ülkelerin hemen hepsinde 
ticari taşıtlarda şoförlük yapanlar, mesleğe başlarken ve sonrasında belli 
periyotlarda psikoteknik değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. 

Ülkemizde de, 1998 yılından beri Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonu'na bağlı Laboratuarda yapılan psikoteknik değerlendirme 
uygulamalarında, yaklaşık 1.000 ticari taşıt şoförünün % 40'ının trafiğe ilişkin 
yeteneklerinde çeşitli nedenlerle sorunlar olduğu saptanmıştır. 

Kanunun 43'üncü maddesi ile eklenen Ek-1'inci maddesine 5'inci fıkradan 
sonra gelmek üzere bir fıkra eklenmek suretiyle, Kanun değişikliğinin yürürlüğe 
girmesiyle birlikte, Ticari Taşıt Kullanma Belgesi almak üzere Odalara müracaat 
edecek sürücülerin, belge almadan önce psikoteknik değerlendirmeye tabi 
tutulmaları zorunluluğu getirilmelidir. 

5-Günümüzün, yoğun ve hızlı trafik ortamında güvenli sürücülük 
yeteneklerinin saptanıp ilgilisine bildirilmesinin yanında, 2 ila 10 yıl aralıklarla ve 
yaşa bağlı olarak, sürücülerin periyodik psikoteknik değerlendirilmeye tabi 
tutulmaları, ülkemiz koşullarında da ihtiyaç haline gelmiştir. 

Gelişmiş ülkelerin çoğunda yıllar önce uygulanan bu tür kontrollerde büyük 
yararlar sağlandığı, kazalarda azalmalar kaydedildiği ve bu nedenle zaman içinde 
uygulama kapsamının genişletildiği bilinmektedir. 

Ülkemizde ise, yürürlükteki yasal düzenlemeler gereği, sürücü adayları için, 
belge almadan önce sağlık muayenesinden geçme zorunluluğu bulunmakta ise 
de, sürücü belgesi alındıktan sonra herhangi bir periyodik sağlık muayenesinden 
geçme ve sürücülük yeteneklerinin uygun olup olmadığına ilişkin bir 
değerlendirme yapılması söz konusu değildir. 

Yapılan araştırmalarda, ülkemizdeki ağır trafik ve çalışma koşulları 
nedeniyle, 50 yaşından itibaren sürücülükle ilgili yeteneklerde ciddi kayıplar 
meydana geldiği saptanmıştır. Özellikle yaşa bağlı olarak, sürücülerin dikkat, 
konsantrasyon, intikal süresi ve kalitesi gibi kazaların oluşunda etkili olabilen 
yeteneklerde ciddi yıpranmalar söz konusudur. 

Kaldı ki, Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne ekli, Sağlık Bakanlığı'nca 
hazırlanan (3) sayılı Cetvcl'de, sürücülerin 50 yaşa kadar 10 yılda bir, 50-65 yaş 
arası 5 yılda bir, 65 yaştan sonra 3 yılda bir genel kontrol muayenesi yaptırmaları 
gerektiği öngörülmüşse de, bu hükmün uygulanması günümüze kadar 
gerçekleştirilememiştir. 

Bu nedenle, Kanuna bir madde eklenerek, 50 yaşından sonra sürücülerin, 
Yönetmelikteki usul ve esaslar çerçevesinde, periyodik psikoteknik 
değerlendirmeye tabi tutulmaları öngörülmelidir. Değerlendirme sonucunda 
sürücülük yapmasına engel hali bulunanlar, sağlık muayenesine sevk edilmelidir. 
Bu kişilerin, Sağlık Kurulu'ndan "sürücülüğe devam edebilir" raporu almaları 
zorunlu kılınabilir. Sağlık Kurulu raporuna bir defaya mahsus olmak üzere itiraz 
halinde, Sağlık Bakanlığı nihai karar için sürücüyü bir başka devlet hastanesi 
Sağlık Kurulu'na sevk edebilir. Nihai kararın sonucu da olumsuzsa, sürücü 
belgesi iptal edilmelidir. 

6-Uzun vadede, şu andaki yasal düzenlemelerde, sadece sürücülük 
yeteneklerinin ölçülmesi ile sınırlandırılmış olan psikoteknik değerlendirmenin 
daha kapsamlı olan "trafik ortamına ilişkin psikolojik değerlendirme" haline 
dönüştürülmesi için yasal düzenlemeye gidilmelidir. 
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(3) Sürücü Belgesi Geçici Süre Alınanlara Uygulanan Programlar 
Araştırmacılara göre, trafik sistemi bir bütün olarak ele alındığında, bu sistemin en 

önemli alt sistemi olan insan, bir bilgi işlemcisi olarak diğer alt sistemlerle, diğer bir deyişle 
kendisiyle, çevreyle ve araçla aynı anda ve sürekli olarak baş etmek zorundadır. 

Trafik ortamında sürücü için olumlu ya da olumsuz değişme, uyum ve gelişmenin hiç 
bitmediği vurgulanmaktadır. Kendisiyle, çevreyle ve araçla aynı zamanda ve sürekli olarak baş 
etmek durumunda olan insan için trafik, sürekli öğrenme ve asla sonlanmayan bir otomatikleşme 
sürecidir. Trafik ortamında, dışarıdan kontrol edilmesi, değiştirilmesi en zor, hatta belki de 
olanaksız tek sistem sürücüdür. Aracın teknolojisi, bilimin olanaklarıyla en güvenli ve en 
sağlam hale getirilebilir. Çevre, trafik mühendisliğinin en son bilgi birikimiyle her gün daha 
güvenli olabilir. Ama tüm bu gelişmeler, en son teknolojiyle üretilmiş araçlarla, en son 
gelişmelere göre planlanmış ve yapılmış otoyollarda araca ve yolun uygun olmasına güvenerek, 
daha fazla risk alan ve sonuç olarak zincirleme kazalar yapabilen sürücünün davranışını 
açıklayamamaktadır. özetle, 2000'li yıllarda pek çok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de en 
önemli sorun, çevre ve araçla uyum sağlamakta sorunlar yaşayan sürücüdür. 

Son yıllarda İsveç'te yapılan çalışmalar, en son model, ABS fren sistemine ve diğer 
güvenlik paketlerine sahip aracı olan sürücülerin, diğerlerine göre daha fazla kazaya karıştığını 
ve özellikle daha çok hız ihlali yaptığım ortaya koymuştur. 

Batıda yapılan çalışmalara göre trafikte İNSAN HATASI, sürücü davranışlarının üç farklı 
biçiminden ortaya çıkmaktadır: 
• İsteyerek kural ihlali: örneğin, aşırı hız, diğer araçlarla yarışma, alkollü araç kullanma gibi. 

Bu tür davranışları gösteren sürücüler trafik ortamı için en tehlikeli ve rehabilite edilmesi en 
zor olabilen sürücülerdir. 

• Kuralları ihmal etme: örneğin, çok sıkıldığında emniyet kemerini çıkarma gibi. Bu 
gruptaki sürücülere, kurallara yeterince inanmadıkları ve sahip çıkmadıkları için tutum ve 
davramş değiştirmeye yönelik sürücü davranışı geliştirme ve rehabilitasyon programlan 
uygulanmaktadır. Ayrıca, kamu genelinde potansiyel olarak bu eğilim saptandığından, 
sürekli olarak gençlere, çocuklara ve yetişkinlere yönelik özel trafik güvenliği kampanyaları 
düzenlenmektedir. "Bana bir şey olmaz" temel inancına dayanan bu tür kural ihmalleri, 
kazaya neden olan ve en yaygın olduğu saptanan sürücü davranışları olarak belirlenmiştir. Bu 
nedenle iyi düzenlenmiş güvenlik kampanyaları oldukça etkili olabilmektedir. 

• Sürücülük yetenek ve becerilerinden kaynaklanan hatalar: örneğin, görememe ya da 
yanlış karar verme, dolayısıyla hızı ve mesafeyi doğru tahmin edememe, muhakeme 
yeteneğindeki yetersizlik nedeniyle trafik kuralını anlayamama ve doğru stratejiler 
geliştirememe gibi. Bu yetenekler doğuştan getirdiğimiz ve bazıları araç kullandıkça gelişen, 
bazıları da pek değişmeyen yeteneklerdir. Kaza yapmadan araç kullanabilmek için bazı 
yeteneklere belli bir düzeyde sahip olunması gerekir. Aksi takdirde sürücü elinde olmadan 
bir kazaya karışabilir. Günümüzde, psikoteknik değerlendirme yöntemi sayesinde, trafik 
psikologları bu yetenekleri oldukça objektif ve bilimsel yöntemlerle ölçebilmektedirler. 

Avrupa'da, özellikle Avusturya ve Almanya'da, 1960'lardan bu yana, suçlu sürücülerin 
ıslahı, trafik ortamına yeniden ancak bu kez güvenli sürücüler olarak kazandırılmaları amacıyla, 
"Sürücü Davranışı Geliştirme Programlan" uygulanmaktadır. 

Kandaki alkol oram 1.2 promil ve üstü olduğu halde araç kullanırken yakalanan, hız ihlali 
yapan, kural ihlalini alışkanlık haline getiren sürücüler, trafiğe ilişkin psikolojik (psikoteknik) 
değerlendirmenin yam sıra, 4-6 hafta süren ve trafik psikologlan tarafından yapılan Sürücülük 
Davranışı Geliştirme ve Rehabilitasyon Programına katılmak zorundadırlar. Bu programlann 
amacı, trafiğe ilişkin tehlikeli ve yanlış tutum ve inançlan değiştirmektir. Yapılan değerlendirme 
çalışmalannda, Almanya ve Avusturya'da, bu programlara katılan sürücülerin % 50'sinin 
topluma güvenli sürücüler olarak kazandınldığı saptanmıştır. 

Sürücü Davranışı Geliştirme Programı, ne sürücü eğitiminin devam, ne de tekrarıdır. Bu 
programın hedefi, trafikte yanlış ve tehlikeli tutum, davramş, alışkanlık ve inançlara sahip 
sürücülere, trafik ortamındaki tutum ve davranışlannı daha olumlu hale getirmek suretiyle 
yardım etmektir. Programın temel hedefi; 
1) Kişilerin kurallara uyan, sorumluluk sahibi ve bilinçli sürücüler olarak, trafikte her an 

karşılaşılan tehlikelere hazır olmasını sağlamak, 
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2) Eskiye göre daha bilinçli, tedbirli, sorumlu ve diğer sürücülere örnek sürücüler olmalarını 
sağlamaktır. 

Programın amaçlan; 
1) Trafik ortamını tehlikeli sürücülerin neden olabileceği risklerden korumak, 
2) Uzun vadede, çağdaş ve modern bir trafik düzeninde güvenli sürücülüğü sağlamak amacıyla, 

sürücünün bakış açışım ve kapasitesini geliştirmesine yol göstererek yardımcı olmak ve 
toplumdaki sürücülük kültürünün gelişmesini sağlamak olarak belirlenmiştir. 

Pek çok Avrupa ülkesinde çok uzun yıllardır uygulanan bu programın hedef kitlesi ise: 
• Alkol bağımlıları, 
• Alkol aldığında oto kontrolünü kaybedenler, 
• Alkollü araç kullanma alışkanlığı olanlar, 
• Yüksek ceza puanı olan sürücüler (Batıdaki araştırmalara göre, bu sürücülerin bazı 

psikolojik sorunları bulunmaktadır), 
• Sürücülüğe yeni başlayan genç ve deneyimsiz sürücüler olarak belirlenmiştir. 

özel olarak yetişmiş, eğitim almış trafik psikologları, sorunlu durumları analiz etmekte 
ve programa katılan sürücüler ile birlikte bu sorunları çözmeye yönelik stratejiler 
geliştirmektedirler. 

Amerika Birleşik Devletleri'nde, son yıllarda düzenlenen Sürücü Davranışı Geliştirme ve 
Rehabilitasyon Programlarındaki metotlar ve uygulanan programlar değerlendirilmiştir. 
Değerlendirme sonucunda, bu programa katılan sürücülerin zamanla, içki ile ilgili sorunlarının 
ve içkili araç kullanma davranışlarının azaldığı, öncelikle de, uzun süreli programlardan büyük 
fayda sağlandığı saptanmıştır. Sorunlu sürücülerle iletişim kurmak ve yaşanan zorlukları 
konuşmanın, toplumda olumlu bir motivasyon yarattığı vurgulanmıştır. 

Yapılan bilimsel araştırmalar, trafikte sorun yaratan, kural ihlalleri yapan ve kazalara 
sebebiyet veren sürücülerin bazı ortak kişilik özelliklerine, tutum, davranış ve inançlara sahip 
olduklarını belirlemiştir. Bu çalışmaların bulgularına göre; riskli sürücüler, dikkatsiz ve çok hızlı 
araç kullanırlar, tehlikeyi küçümserler, kendi yetenek ve becerilerini abartırlar. Bir diğer deyişle, 
yüksek risk alma isteğine sahiptirler. Hatayı hep karşı tarafta ararlar, daha az savunmacı (kendini 
risklerden/tehlikelerden koruma bilgisi) tutumlara sahiptirler, saldırgan ve yarışmacıdırlar, 
rekabetçidirler. Düşük risk grubundaki güvenli sürücüler ise, daha sakin araç kullamrlar, trafik 
ortamında çok ender sinirlenirler, neyin tehlikeli, neyin tehlikesiz olduğunu bilirler. 

Sonuç olarak, riskli/tehlikeli sürücülerin, Sürücü Davranışı Geliştirme Programları 
sürecinde, yukarıda belirtilen özellikleri rehabilite edilmeye çalışılmaktadır, özellikle de trafik 
ortamının taşıdığı potansiyel tehlikelerin boyutları hakkında ayrıntılı bilgiler verilmekte ve 
güvenlik bilincinin kişilerde oluşması sağlanmaktadır. Böylece, kişinin sürücülük davranışının 
en üst ve en olgunlaşmış düzeyi olan, kendi kendini kontrol etme boyutuna geçmesi sağlanmaya 
çalışılmaktadır. Bu düzeyde, "güvenlik bilinci" kişide artık yaşam amaçlarının ve tarzının bir 
parçasıdır. 

Gelişmiş ülkelerde, 1960'lardan bu yana uygulanmakta olan Sürücü Davranışı Geliştirme 
Programı, henüz ülkemizde yaygın ve etkin bir biçimde bulunmamaktadır. 

Ancak verilen bilgilere göre, Ege Üniversitesi, Psikoloji Bölümü'nde ve Türkiye Şoförler 
ve Otomobilciler Federasyonu bünyesindeki TŞOF-Psikoteknik: Sürücü Değerlendirme, 
Rehabilitasyon ve Araştırma Merkezi'nde bu programın düzenlenmektedir. 1998 yılında, TŞOF-
Psikoteknik Merkezi'nde, 62 otobüs şoförü için, 8 hafta süren uzun süreli bir Sürücü Davranışı 
Geliştirme Programı düzenlenmiştir. 

ÖNERİ: 
1- Sürücü Davranışı Geliştirme Programlarının, ülkemiz insanına uygun 

olarak acilen ülke çapında yaygınlaşması gerekmektedir. Bu amaçla, 
üniversitelerin psikoloji bölümlerinde ve meslek örgütünde eğitim programları ve 
hizmet içi eğitim programlan gündeme getirilmeli ve bu programı yapabilecek 
trafik psikologlarının hızla yetiştirilmesi sağlanmalıdır. 
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(4) Sürücü Psikolojisi 
Ülkemizde, riskli sürücülerin kişilik özellikleri, tutum ve davranışları üzerinde yapılan 

bilimsel araştırmalar bazı kültürel sorunları, ortak özellikleri ortaya koymuştur. 
1997 yılında Ankara, izmir ve İstanbul'da 517 sürücü üzerinde yapılan bir araştırmanın 

sonuçlarına göre, kazaya karışan sürücülerin diğerlerine göre "ihlal/ihmal davranışları" ve 
"abartılmış kendine güvenden kaynaklanan davranışlar" açısından daha yüksek puan aldıkları 
saptanmıştır. Diğer deyişle, kazaya karışan sürücüler trafik kurallarını daha çok ihlal etmekte ve 
abartılmış kendine güvenden kaynaklanan davranışları daha çok göstermektedirler. 

Bu çalışmada, trafik kazalarına karışmada çok önemli bir psikolojik faktör olarak 
karşımıza çıkan abartılmış kendine güvenin, eğitime ve yaşa göre değişmediği saptanmıştır. 
Ayrıca, daha önce Batı'da yapılan çalışmalara paralel bir bulgu olarak, bir kişilik özelliği olan 
risk alma eğilimi arttıkça, kazaya karışma olasılığının da arttığı saptanmıştır. Trafik kurallarını 
ihlal ya da ihmal etme davranışlarının, eğitim arttıkça arttığı da saptanmıştır. Ayrıca bulgulara 
göre, yüksek eğitim düzeyine sahip olan özel otomobil sürücüleri, taksi ve otobüs şoförlerine 
göre trafik kurallarım daha çok ihlal ya da ihmal etmektedirler. 

Bir başka bulgu da, kamyon şoförlerine ilişkindir. Kazaya kansan kamyon şoförlerinin, 
kazaya karışmayan kamyon şoförlerine göre kendilerine daha çok güvendikleri saptanmıştır. 
Kazaya karışan ve abartılmış kendine güveni yüksek olan kamyon şoförlerinin kendilerini iyi 
şoför olarak gördükleri de saptanmıştır. 

Bu çalışmanın en önemli sonucu, ülkemizde, trafik kazasına neden olan en önemli sürücü 
davranışlarının, abartılmış kendine güvenden kaynaklanan davranışlar olarak saptanmış 
olmasıdır, örneğin, "Bence trafik sıkıştığında emniyet şeridi kullanılabilir", "Bomboş bir yolda 
kurallara uygun araba kullanmak bana saçma gelir", "Gece boş bir yolda araba kullanırken 
kırmızı ışıkta durmam" diyen sürücüler bu gruptaki davranışlara sahip sürücülerdir. Yukarıda 
belirtildiği gibi, bu davranışlar, eğitime ve yaşa göre değişmemektedir. Diğer bir deyişle, yaşlı 
sürücülerde de, genç sürücülerde de, eğitimi düşük ya da eğitimi yüksek sürücülerde de bu 
davranışlara rastlanmaktadır. 

Araştırmacılara göre, bu davranışların psikolojik dinamiği incelendiğinde, sorun 
çoğunlukla, kontrol duygusundaki abartmaya ve risk alma eğilimine dayanmaktadır. Bunlar 
trafik ortamı için son derece görünmez tehlikelerle dolu inamşlar ve varsayımları içeren 
davranışlardır. Dolayısıyla, toplumumuzda bu davranışlara sahip olan sürücüler için SÜRÜCÜ 
DAVRANIŞI GELİŞTİRME VE REHABİLİTASYON PROGRAMLARI yaşamsal önem 
taşımaktadır. 

1998 yılında, Ankara'da 160 kişi üzerinde, ülkemiz insanının trafik ortamım nasıl 
algıladığı ve yorumladığını belirlemek amacıyla yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, 
ülkemizde trafik ortamı, formel olarak öğrendiğimiz kurallar dizisinden daha farklı kurallara 
göre çalışmaktadır. Diğer bir deyişle, ülkemiz insanına göre, Türkiye'de trafik kurallarının da 
üstünde, görünmeyen apayrı bir sosyal gerçeklik, inanış ve algı vardır. Bu inanış ve algılara göre, 
bilinen trafik kurallarına uymak her zaman için çözüm değildir. Bazen çözümsüzlüğe ve zaman 
kaybına yol açar. Bu yüzden kurallara uygun olmasa da, ortama uygun olan davranışlarda 
bulunulur. Bu bulguyu destekleyen diğer bir bulgu da "trafik canavarı deyince aklınıza ne gelir?" 
sorusuna verilen cevaplardır. Çalışmaya katılanların sadece %1'i bu soruya "trafik canavarı 
bizim içimizdedir" derken, geriye kalan büyük çoğunluk ise canavarı karşıda aramaktadır. Bu 
bulgu şöyle yorumlanmıştır: Zaten genelde varolan trafikte sorumluluğu karşıya yükleme 
eğilimi, "trafik canavarı" kavramı ile daha da anlam kazanarak, sorunun çözümünü başka 
yerlerde aramamıza, dolayısıyla da bulamamamıza neden olmaktadır. 

Çalışmaya katılan sürücü ve yayaların % 99'u "Türkiye'de trafik dendiğinde aklınıza ne 
gelir?" sorusuna, "düzensizlik, karmaşa, çözümsüzlük, çaresizlik" şeklinde cevaplar vermektedir. 
Araştırmacılara göre, burada en çok üzerinde durulması gereken psikolojik dinamik, çaresizlik 
duygusu ve bu duygunun neden olduğu psikolojik sonuçlardır. Çaresizlik duygusunun insanda 
öfkeye, saldırgan davranışlara, strese ve duyarsızlığa neden olduğu bilinmektedir. Çaresiz ve 
çözümsüz bir durumda olduğuna inanan insan, olası tüm çözüm önerilerinin de işe 
yaramayacağını düşünür. Oysaki trafikte düzeni sağlayan en önemli faktör "sisteme 
güvenmek"tir. Sisteme güvenemeyen sürücü, sadece kendine güvenmek durumunda kalır. Bu ise 
kontrol algısında yanılsamalara yol açmaktadır. Diğer bir değişle, sürücü tehlikeyi küçümser, 
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kendisinin tehlikeyle baş etme gücünü ise abartır. Bireysel sorumluluğunu göz ardı eder. 
örneğin, alkol aldığında, bir şey olmayacağına, sadece biraz daha dikkatli olmasının yeterli 
olacağına inanır. Ya da girilmez işareti olan bir yöne "nasıl olsa kontrol ederim" diyerek 
girmekte sakınca görmeyebilir. 

Araştırmacılara göre, ülkemizdeki sürücü ve yayalara, trafik kurallarının ne kadar yararlı 
olduğunu anlatmak, bazı öğütler vermek, kuralları ezberletmeye çalışmak, tek başına yeterli 
olmayacaktır. Bunun yanı sıra yukarıda değinilen kalıplaşmış ve değişmesi zor gibi görünen 
inanışları değiştirebilecek çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu çalışmalar ise, temel hedefi güvenlik 
bilincini ve bireysel sorumluluğu geliştirmek olan Sürücü Davranışı Geliştirme ve 
Rehabilitasyon Programlan kapsamında gerçekleşebilir. 

Bir araştırmacıya göre ise, sürücüler araçları ile bütünleşmektedirler. Dolayısıyla, 
kullanmak için seçimi yapılan araç ile sahibi olan sürücünün kişilik özellikleri arasında bir 
bağlantı bulunmaktadır. 

Ankara'da, 1999 yılında, 355 sürücü üzerinde, farklı kişilik özelliklerinin trafik 
kazalarına yatkınlık ve kaza yapma ile ilişkisinin araştırılması amacıyla yapılan ve henüz 
tamamlanmamış olan bir çalışmanın ilk bulgularına göre, özel oto ve taksi sürücüleri daha çok 
kural ihlalleri yapmakta, dolmuş sürücüleri ise daha çok hatalar yapmaktadırlar, özel oto 
sürücülerinin, otobüs şoförlerinden daha sık aralıklarla alkol kullandıkları saptanmıştır. Bir başka 
bulgu ise pasif kazaların azaldığı, bununla beraber, kural ihlallerinin ise arttığını göstermektedir. 
Araştırmaya "göre, kural ihlallerini ve sürücü hatalarını belirleyen en önemli kişilik özellikleri, 
kaygı, depresyon, öfke ve risk alma eğilimidir. Bu özellikler aynı zamanda anti-sosyal ve 
tehlikeli alkol kullanma ile de yakından ilgilidir. 

1997 yılında 225 sürücü üzerinde yapılan bir çalışmaya göre, çalışmaya katılan 
sürücülerin % 79'u aracın hızını, araç özelliklerine göre belirlemenin ustalık olduğuna 
inanmaktadır. % 34'ü ise az miktarda alkol almanın trafiğe çıkma açısından zararlı olmadığına 
inanmaktadır. 

Trafikte kural ihlallerine yönelik tutumların araştırıldığı bir başka çalışmada ise, trafik 
güvenliğine yönelik doğru tutumlara sahip olan sürücülerin hiç aktif kazası olmadığı, hatalı 
tutumlara sahip olan sürücülerin ise en az bir kez aktif kazaya karıştıkları bulunmuştur. 

Yukarıda Özetlenen ülkemizde yapılmış olan bilimsel çalışmaların bulguları ve gelişmiş 
ülkelerde yapılan uygulamalar, ülkemizde acilen kısa ve uzun vadede, suçlu sürücüleri, trafik 
ortamına güvenli sürücüler olarak kazanabilmek amacıyla, bu sürücülere, Sürücü Davranışı 
Geliştirme ve Rehabilitasyon Programlarına katılmaları şartının getirilmesi gerekliliğini 
göstermektedir. 

Şu andaki uygulamada, 100 ceza puanını doldurmuş olma, hız kurallarını ihlal etme ve 
alkollü içki etkisinde araç kullanma gibi trafik suçlarının işlenmesi halinde, sürücü belgeleri belli 
sürelerle geri alınmakta, süre sonunda bu sürücülerin belgeleri, sadece 100 ceza puanı doldurma 
kapsamında iseler, sürücü kurslarında ceza eğitimine tabi tutulduktan sonra geri verilmektedir. 

Hız kurallarını ihlal etme ve alkollü içki kullanma gibi trafik suçlarını işleyen sürücüler 
için ıslah edici hiç bir uygulama bulunmamaktadır. Genç ve deneyimsiz sürücüler için de durum 
aynıdır. 

Bilindiği üzere, ceza puanı uygulaması, sürücüleri kural ihlallerinden caydırmak amacıyla 
getirilmiş bir uygulamadır. Bu uygulamada esas olan, Trafik Kanunu'nun suç saydığı fiillerden 
dolayı, sürücünün aldığı her cezaya ceza puanı verilmesi olmayıp, kazaların oluşuna sebep olan 
kural ihlallerine ceza puanı uygulanmasıdır. Ayrıca ikinci fıkranın sonunda, 100 ceza puanını 
dolduranların "sürücü belgesi iki ay süre ile geri alınır ve eğitime tabi tutulur" denilmekte, ancak 
bu eğitimle ilgili açıklayıcı bir düzenleme bulunmamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, "özel 
Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği"ne bir ilave hüküm koyarak, bu eğitimin sürücü 
kursları müfredat programında yer alan 35 saat süreli "Trafik ve Çevre" dersine katılmak 
suretiyle yapılmasını ve belgelendirilmesini öngörmüş olup, uygulama buna göre 
sürdürülmektedir. 

Şu andaki uygulamada, ceza eğitiminin kapsamı, trafik ve çevre bilgisi dersini içermekte 
olup, sürücünün belli kuralları ihlal etme alışkanlığından caydırma niteliği bulunmamaktadır. 

Oysa yukarıda ayrıntılarıyla da belirtildiği gibi, gelişmiş ülkelerde Sürücü Davranışı 
Geliştirme Programı adı altındaki ceza eğitimi, amacına yönelik olarak düzenlenmekte, 
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programda, kişilerin ihlal etme alışkanlığı olan kurallar üzerinde durulmakta ve tutum ve davranış 
değişikliği hedeflenmektedir. Program, trafik psikologları tarafından yapılmaktadır. 

ÖNERİLER : 

1-Karayolları Trafik Kanunu'nun 118'inci maddesinin birinci, İkinci ve 
üçüncü fıkraları aşağıdaki gibi değiştirilmelidir: 

"Madde 118- Bu kanunun suç saydığı fiillerden dolayı haklarında ceza 
uygulanan sürücülere, işledikleri trafik suçunun trafik kazalarına yol açan kural 
ihlallerinden olması halinde, aldıkları ceza için esasları yönetmelikte belirlenen 
ceza puanı verilir." 

"Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl İçinde toplam 100 
ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri 2 ay süre ile geri alınır ve 
Sürücü Davranışı Geliştirme Programına" yollanırlar. Program, Üniversitelerin 
ilgili bölümlerinin ve İçişleri Bakanlığı'nın görüşleri alınarak, Milli Eğitim 
Bakanlığı'nca hazırlanabilir." 

"Aynı yıl içinde ikinci defa 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü 
belgeleri dört ay süre ile geri alınarak, psikoteknik değerlendirmeye ve psikiyatri 
uzmanı muayenesine tabi tutulurlar. Muayene sonucunda sürücülük yapmasına 
engel hali bulunmayanlara belgeleri iade edilir." 

2-Sürücü Davranışı Geliştirme Programlarında mutlaka psikolog iştiraki 
sağlanmalı ve Programın, sürücü psikolojisi konusunu içermesi ve hatalı tutum 
ve davranışların psikolojik yöntemlerle rehabilite edilmesi öngörülmelidir. 

3-Batı'daki uygulamalara paralel olarak, özellikle yeni ehliyet almış 
sürücüler, ilk İki yılda alkollü araç kullandıklarında ya da hız ihlalini birinci defa 
yaptıklarında bu rehabilitasyon programlarına katılmalıdırlar. 

4-Sürücüler, kandaki alkol oranı belli bir limitin üstünde araç kullanırken 
yakalandıkları takdirde (Avusturya ve Almanya'da bu limit 1.2 promil ve üstü 
olarak belirlenmiştir) Sürücü Davranışı Geliştirme Programına 
yönlendirilmelidirler. 
(S) Uyuşturucu ve Alkol Etkisinde Araç Kullanma 

Yukarıdaki üç bölümde de (deneyimsiz sürücüler, psikoteknik değerlendirme, Sürücü 
Davranışı Geliştirme Programlan) özellikle alkollü araç kullanma alışkanlığı olan sürücüler 
konusuna, hem değerlendirmeler hem öneriler kapsamında yer verilmiştir. 

Yapılan çalışmalar, alkolün sürücü üzerinde çok tehlikeli etkileri olduğunu ortaya 
koymaktadır. Kandaki alkol miktarı arttıkça, kişide risk alma isteği, gözü karalık, sabırsızlık, 
saldırganlık, hız eğilimi artmakta, buna karşın reflekslerde, intibak süresi ve kalitesinde çok ciddi 
boyutlarda yavaşlama, zihinsel faaliyetlerde ve karar vermede bozulma, dikkatte azalma 
görülmektedir. Mesafe tahmini sıfıra kadar inebilmekte, el-ayak-göz koordinasyonu 
bozulmaktadır. 

Bu konuda yapılan bilimsel araştırmaların bulgularına göre, kanında % 0.04-0.06 
oranında alkol bulunan sürücülerin hareket yetenekleri, normal, alkolsüz hallerine göre % 30 
azalmaktadır. Finlandiya'da yapılan bir çalışmaya göre ise, kandaki alkol miktanmn % 0.04'ten 
fazla olması halinde şoförlerin daha süratli araç kullandıkları ve hata yaptıkları, % 0.1'den sonra 
ise intikal süresinin (reaksiyon zamanı) uzadığı ve büyük hatalar yapıldığı saptanmıştır. 
Araştırmanın sonuçlarına göre, kandaki alkol miktarı % 0.05 olduğu hallerde, sürücülükle ilgili 
yetenekler çok önemli boyutlarda etkilenmektedir. 

Son yıllarda, ülkemizde, 30 ilde toplam 5.520 sürücü üzerinde yapılan bir araştırmaya 
göre, en fazla alkolü TIR ve kamyon sürücülerinin aldığı saptanmıştır. Bu araştırmanın 
sonuçlarına göre, sürücülerin % 20'sinin sürekli alkollü araç kullandığı, % 43'ünün ise ara sıra 
alkol aldığı belirlenmiştir. Ayrıca, ilkokul mezunlarımn % 43.3'ü, ortaokul mezunlarının % 
43.2'si, lise mezunlarımn % 40.8'i ve üniversite mezunlarımn da % 40.1'inin alkollü araç 
kullandığı saptanmıştır. Bulgulara göre, en çok kullanılan içki türleri arasında % 38 ile bira ilk 
sırada yer alırken, bu oranı, % 27 ile rakı, % 17 ile şarap, % 7 ile viski ve % 11 ile de diğer içki 
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türleri izlemektedir. Bira kullanan sürücülerin % 80'i bir şişenin kendilerini etkilemediğini 
belirtirken, % 16'sı, iki ile dört şişenin kendilerini etkilemediğini ifade etmiştir. Rakı kullanan 
sürücülerin ise % 22'si bir dublenin kendilerini etkilemediğini belirtirken, % 46'sı iki dublenin 
kendilerini etkilemediğini ifade etmiştir. Araştırma bulgularına göre, araştırmaya katılan TIR 
sürücülerinin % 33.5'inin alkollü araç kullandığı tespit edilmiştir. Bu grubu, % 31.5 ile kamyon, 
% 23.5 ile otobüs, % 16.8 ile otomobil ve % 15.3 ile minibüs şoförleri izlemektedir. Ayrıca, 
araştırmaya katılan sürücülerin % 37'si cezaların kazaları önleyeceği görüşünü belirtirken, 
%63'ü trafik cezalarının kazaları önleyemeyeceğini ifade etmiştir. 

Almanya'da, TÜV'ün trafik psikolojisi biriminin yapmış olduğu çalışmalarla, kandaki 
promil miktarı ile kaza olasılığı arasında önemli bir ilişki olduğu ortaya konmuştur. Çalışmanın 
sonuçlarına göre kandaki promil miktarı 0.50'nin üstüne çıkmaya başladığında kaza olasılığı 
hızla artmaktadır, örneğin, karanda 1 promil alkol olan bir sürücünün kazaya karışma olasılığı % 
10 iken, kanındaki alkol miktarı 1.6 olan bir sürücünün kazaya karışma olasılığı % 35'tir. 

Bazı psikoloji araştırmalarından ve Sürücü Davranışı Geliştirme Programlarından 
edinilen bilgilere göre, insanlar alkole dayanıklılıkları hakkında oldukça gerçek dışı inanışlara 
sahip bulunmakta, bu nedenle de aldıkları alkol miktarım azımsamakta ve bir-iki kadeh içtikten 
sonra kendilerini durdurabileceklerini ve rahatlıkla araç kullanabileceklerini sanmaktadırlar. 
Oysa ki, gerçekte olanlar, pek çok kişinin bu konuda kendini kontrol etmede sorun yaşadığım 
ortaya koymuş bulunmaktadır. Araştırmacıların ortak bulgularından birisi, kişilerin rapor ettikleri 
ya da planladıkları alkol miktarının gerçekte iki katım aldıklarıdır, örneğin, iki kadeh içtiğini 
belirten bir kişi aslında dört kadeh içmiştir. 

Uyuşturucu ve keyif verici maddeler ile alkollü içkilerin etkisinde araç kullanmanın kural 
ihlallerine ve sonuç olarak da özellikle ölümlü kazalara sebebiyet verdiği tartışmasız bir 
gerçektir. Gelişmiş ülkelerde de bu konu halen trafik güvenliğini tehdit eden en önemli sürücü 
kusurudur. Kanada'da ölümle sonuçlanan kazalann % 43'ünde, Amerika'da ise % 60'mda 
sürücülerin alkollü olduğu saptanmıştır. 

Gelişmiş ülkelerde ve ülkemizdeki genel eğilim ve taleplerin, trafikte tüm sürücüler için 
sıfır alkol zorunluluğu getirilmesi olduğu bilinmektedir. Ancak gelişmiş ülkelerde çok uzun 
zamandır yapılan çalışmalara, tartışmalara bakıldığında henüz böyle bir uygulamaya 
geçilebildiği ne yazık ki görülememektedir. 

Bununla beraber, Almanya, Avusturya gibi tüm gelişmiş ülkelerde kandaki alkol miktarı 
1 ve üstü promil olduğu ilk defada sürücüler için çok ağır ve kesin yaptırımlar bulunmaktadır. 
Bu konudaki uygulamalara, deneyimsiz sürücüler, psikoteknik değerlendirme ve ürücü davranışı 
geliştirme ve rehabilitasyon konularını değerlendirirken ayrıntıları ile yer verilmiştir. 

ÖNERİLER: 

1-Sürücü Davranışı Geliştirme Programları, alkollü araç kullanma alışkanlığı 
olan sürücülerin ıslahı konusunda yaşamsal önem taşımaktadır. Bu programlar, 
ülkemizde de acilen başlatılmalıdır. 

2-Kamuoyuna seslenecek, eğitim verecek ve toplumsal bilinçlenme 
yaratacak olan alkollü araç kullanma davranışını engellemeye yönelik trafik 
kampanyalarının, trafik psikologları, eğitimciler, iletişim uzmanları iştirakinde 
hazırlanması öngörülmelidir. 

3-Üniversiteler ya da ilgili kuruluşlarca bu kampanyaların etkinliği bilimsel 
olarak değerlendirilmeli ve sonuçlar ilan edilmelidir. 

4-Trafîk polisleri alkollü ve psikotrop maddelerin etkisi altında araç 
kullanana sürücülere yönelik olarak özel eğitim almalıdır. 

(6) Yorgun ve Uykusuz Araç Kullanma 

Ülkemizde sürücü asli kusurları içerisinde birinci sırada, "uykusuz, dalgın ve yorgun araç 
kullanma" gelmektedir. Bu kusur nedeniyle, 1999 yılında, 115.312 kaza meydana gelmiş ve bu 
kazalarda 1597 kişi hayatını kaybetmiş, 47.205 kişi ise yaralanmıştır. 
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Yapılan araştırmalar, uyuşturucu, keyif verici maddeler ve alkollü içkilerin etkisinde araç 
kullanmanın yarattığı kaza riskleri ile yorgun ve uykusuz araç kullanmanın neden olduğu kaza 
riskleri arasında bir fark olmadığını ortaya koymaktadır. 

Ülkemizde, özellikle şehirlerarası yollarda, şerit ihlali nedeniyle kafa kafaya çarpışma 
şeklinde meydana gelen kazaların hemen hemen hepsinin nedeni, sürücünün yorgun ve uykusuz 
araç kullanması olarak tespit edilmiştir. 

Aynı şekilde, dalgın ve zihni meşgul sürücüler de şehiriçi ve şehirdışında kazalara 
sebebiyet vermektedirler. Son yıllarda, ispanya'da yapılan bir çalışmanın bulgularına göre, zihni 
meşgul, dalgın sürücüler, trafikte seyrederken, araçlarının dikiz aynalarım ve hız kadranlarını 
diğer sürücülere göre çok daha az kontrol etmektedirler. Yine aynı çalışmaya göre, zihin 
meşgulken, gözlerin etrafı tarama hareketi azalmakta, hatta göz hareketi donmaktadır. Bu durum 
ise kişinin tüm dikkat süreçlerini etkilemekte, trafik ortamında sürücünün etrafı sürekli taraması 
azalmakta, beklenmedik, ani olaylara karşı sürücü hazırlıksız kalmaktadır. Dolayısıyla, dalgın 
araç kullanmak nedeniyle kazalar meydana gelmektedir. 

İstatistiklere göre, ülkemizde 1999 yılında, şehirdışında, en çok kaza 16:00 ile 17:59 
saatleri arasında meydana gelmiştir. Yine en çok ölümün bu kazalarda gerçekleştiği görülmüştür. 
Bu kazaların nedenleri araştırıldığında ise sürücünün dalgın, yorgun ve uykusuz araç kullanması 
karşımıza çıkmaktadır. Bir gün öncesi ve gece boyu, 5-9 saatten fazla araç kullanan sürücü, 
ertesi gün akşam üstüne doğru, özellikle 16:00-17:59 saatlerinde yorgunluk ve uykusuzluğun 
etkisine yenik düşmekte, kendisi uyumadığım sansa bile, vücut artık uyku durumuna 
geçmektedir. 

Yorgunluk ve uykusuzluğun belli bir süre sonra kişide hayal görmelere, halüsinasyonlara, 
dalgınlığa ve konsantrasyon bozukluğuna neden olduğu bilinmektedir. Uykusuz ve yorgun 
sürücünün intikal süresi ve kalitesi, diğer bir deyişle, refleksleri hızla azalmaktadır. Dikkati 
tamamen dağılmış olan sürücü, gerçekle hayali ayıramaz hale gelmektedir. Bu konuda yapılan 
çalışmalara göre, yorgun ve uykusuz araç kullanan sürücülerde aynı zamanda muhakeme 
yeteneğinin de (anlama ve değerlendirme) azaldığı saptanmıştır. Sonuç olarak, yorgun, uykusuz 
ve dalgın olan sürücü, tıpkı alkollü içki etkisi altındaki bir sürücünün yaptığı hataları yapmakta 
ve kazalara sebebiyet verebilmektedir. 

Araştırmacılar, sürücüdeki uykusuzluk ve yorgunluk halinin, yaygın inanışın tersine, bir-
iki fincan kahve ya da çay ile basurılamayacağını, çay ya da kahve gibi uyarıcı içeceklerin 
sadece anlık bir uyanıklık hali yaratabileceğini, ancak kısa bir süre sonra yorgunluk ve 
uykusuzluğun çok daha ciddi bir şekilde kendini hissettireceğini belirtmektedirler. Tek çözümün 
ise, mutlaka belli bir süre uyumak ve dinlenmek olduğu vurgulanmaktadır. 

özellikle uzun yol sürücülerinin yorgunluk ve uykusuzluklarını bastırmak amacıyla çay-
kahve gibi içeceklerin yanı sıra bazı. uyarıcı ilaçlar da aldıkları bilinmektedir. Bu ilaçlar ise bir 
süre sonra sürücüde çok büyük fizyolojik ve psikolojik hasarlara neden olmaktadır. Bu tür 
uyarıcı ilaçlan kullanan şoförlerin çok erken yaşlarda yıprandıkları ve sürücülük yetenekleri 
açısından son derece riskli hale geldikleri saptanmıştır. 

Genelde gündüz uyuklama, özelde de direksiyonda uyuma suretiyle trafik kazasına yol 
açan iki önemli hastalıktan bahsetmek faydalı olacaktır. Bu hastalıklar "Uyku Apnesi" ve 
"Narkolepsi"dir. 

l.Uyku Apnesi: Uyku apnesi, uyku sırasında ortaya çıkan, soluk alıp vermede durmalardır. 
Bu insanlar, uykuda horlarlar, gündüzleri kolaylıkla uykuya dalarlar, gergin ve unutkan olurlar, 
konsantrasyon güçlüğü çekerler. Bu nedenle, iş verimleri giderek düşer, daha çok trafik kazası 
yaparlar. 

Uyku apnesi erişkin nüfusta % 3-5 oranında görülmektedir.Yaşın ilerlemesiyle bu oran 
artmakta, 60 yaşın üstünde % 30 oranında görülmektedir. Bu insanların kiloları fazla,boyun 
kısmı kısa ve kalındır. 

Normal sürücülerde % 2.9 oranında görülen trafik kaza oram, uyku apnesi olanlarda %12.4 
oranında görülmektedir. Ağır şekilde uyku apnesi olanlarda, bir milyon kilometrede kaza oram 
13 iken, hafif apnesi olanlarda 1.1, normallerde 0.78 olarak kaydedilmiştir. Uyku apnesi 
olanlardan tedavi edilenlerde kaza oram, milyon kilometre başına 2.7'ye düşmüştür. Araştırmalar 
sonunda, "uyku apnesi" olanlann trafik kaza yapma riskinin 15 kat arttığı, tedavi ile bu 
olumsuzluğun ortadan kalktığı ve kaza riskinin önemli ölçüde azaltılabildiği bilinmektedir. 
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2.Narkolepsi: Bu hastalar, gündüzleri, 90-120 dakika aralıklarla, ellerinde olmaksızın 10-
20 dakika kadar süren uykuya dalmaktadırlar. Uykuya dalmalar, özellikle monoton işler 
yaparken daha da kolay oluşabilmektedir. Hastalık yeterince tanınmadığı için, tehlikeli işlerde 
çalışanlarda ağır sonuçlara yol açabilmektedir, özellikle otomobil kullananlarda ciddi bir risk 
faktörüdür. Genel olarak toplumda yaygınlığı 4/10 000 (% 0.04) olup, buna göre Türkiye'de 
25.000-30.000 arasında narkoleptik olduğu tahmin edilmektedir. 

Bu iki hastalık, trafik açısından büyük önem taşımaktadır. Hastalar, genellikle durumları 
konusunda bilgili olmadıkları için, kazalara yol açabilmektedir. Kolaylıkla tedavi edilebilen bu 
hastalıklar, uyku alanında deneyimi olan hekimler tararından tanınabilmekte ve uyku laboratuarı 
çalışmalarıyla tam konulabilmektedir. 

ÖNERİLER: 

1.-Trafik kazalarından sonraki değerlendirmeler, uyku bozuklukları da dikkate 
alınarak yapılmalı, trafik denetimini yapanlann bu konuda eğitilmeleri 
sağlanmalıdır. 

2,-Trafik denetimleri sırasında," Uyku apnesi" ve "Narkolepsi" olduğu 
düşünülen sürücülerin, bir uyku merkezinde incelenerek tanı konulması ve 
tedavilerinin yapılması sağlanmalıdır 

3.- Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine ilave edilecek 
düzenlemeyle, Narkolepsi tanısı konulanların (epilepsi gibi düşünülebilir), sürücü 
belgesi almaları önlenmelidir. 

4.' Uykusuz ve yorgun araç kullanmanın nedenleri, şoförler tarafından; 
"maddi sıkıntı, "daha çok çalışmak ve daha çok kazanmak, böylece aracın 
borcunu, vergisini ödemek", "çoluk-çocuğun rızkını temin etmek" gibi son derece 
insani nedenlere dayandırılmaktadır. Ancak, sadece 1999 yılında 1.597 
vatandaşımızın ölümüne neden olan yorgun, dalgın ve uykusuz araç kullanma 
davranışlarını önlemek konusunda mutlaka çok ciddi önlemler alınmalı, sürücüler, 
konu ile ilgili olarak sürekli eğitim ve denetime tabi tutulmalıdır. 

5.'Yorgun, uykusuz ve dalgın araç kullanmanın, kişide yarattığı fizyolojik ve 
psikolojik etkiler, bu etkilerin sonuçları, gerek özel kampanyalarla, gerekse, yazılı, 
sözlü ve görsel basın aracılığı ile düzenli ve sürekli olarak vatandaşlarımıza 
anlatılmalı, bu konuda toplumsal bilinçlenme sağlanmalıdır. 
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(7) Özürlü Sürücüler ve Yayalar 

Ülkemizde, özürlü vatandaşlarımızın şehiriçi trafiğinde gerek yaya gerekse sürücü olarak 
yaşadığı sorunlar çok ciddi boyutlardadır, özürlü kişi özellikle yaya konumunda ise, büyük 
şehirlerimizin yoğun trafiğinde, ne alt geçitleri, ne üst geçitleri ne de ışıklı yaya geçitlerini 
kullanabilmekte, kaldırımlarda güvenli hareket edebilmesi neredeyse imkansız görünmektedir. 
Çağdaş bir trafik ortamı için, bu konuda çok ciddi düzenlemeler yapılması gerektiği kaçınılmaz 
bir gerçektir. 

Mevcut Karayolları Trafik Kanunu'nun 77'inci maddesinin ikinci fıkrasında; "gözleri 
görmeyen ve yönetmelikte gösterilen özel işaretler ve benzerlerini taşıyan kişilerin, taşıt yolu 
üzerinde bulunmaları halinde, bütün sürücülerin yavaşlamaları ve gerekiyorsa durmaları ve 
yardımcı olmaları" hükmü bulunmaktadır. 

Bu madde dışında, özürlü araçlarının özel işaretlenmesi dışında bir başka hüküm yer 
almamaktadır. 

Gelişmiş ülkelerde, çok uzun yıllardır, özürlüler ve özellikle hareket engelliler için 
ulaşımın iyileştirilmesi konusunda düzenlemeler yapılmaktadır. Alçak zeminli, tekerlekli 
sandalyenin girmesine olanak sağlayan otobüsler gittikçe artan sayıda hizmete girmekte, mevcut 
metro ve ağır raylı sistemler de yavaş yavaş • yenilenip, ulaşılabilir hale getirilmektedir. 
Hissedilebilir uyan sistemleri ve yol gösterici yüzeyler daha fazla kullanılmakta, rampalar ve 
liftler merdivenlerin yerini almaktadır. Yeni teknolojiler, gerek yolculuk öncesinde, gerekse 
yolculuk sırasında bir çok özürlü için daha kullanışlı bilgi sağlayarak, yolculuğu 
kolaylaştırmaktadır. 

Ülkemizde ise, gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında, şehiriçi trafik ortamında çok ciddi 
eksiklikler olduğu ortaya çıkmaktadır. Kaldınmlardaki mantarlar, metro iniş ve çıkışlarındaki 
eksiklikler, kaldırımlarda üst ve alt geçitlerde hareket engelliler için özel bölgelerin olmayışı, ilk 
planda göze çarpan eksiklikler arasında bulunmaktadır. 

ÖNERİLER: 

1- Ulaşımı özürlüler için uygun hale getirebilmek amacıyla, şehiriçi trafiğin alt 
yapısından sorumlu belediyelerin, yol ve sanat yapısı projelendirilmesi sırasında, 
uygulanacak projenin özürlüler için yol güvenliği gereklerini yerine getirip 
getirmediği konusunda, Başbakanlığa bağlı Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın 
uygun görüşünü alması sağlanabilir. 

2-Kanunun 4'üncü maddesinin (b) bendinde ve Yönetmeliğin 9'uncu 
maddesinde yer alan Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu'nun görev ve yetkilerine 
"Karayollarının bakım, yapım ve işletmesinden tüm kurum ve özel kuruluşların 
projelerini alan ve uygulayan yetkili ve sorumlu kişilere çağdaş ilim ve teknik 
esaslarına uymalan konusunda önerilerde bulunur, özürlü sürücü ve yayalar için 
gerekli değişikliklerin ve düzenlemelerin yapılıp yapılmadığı konusunda 
uyanlarda ve önerilerde bulunur" hükmü eklenebilir. 

3-Kanunun 10'uncu maddesinin (b) bendinde ve Yönetmeliğin 16'ıncı 
maddesinde düzenlenen, Bölge Trafik Birimleri, görev ve yetkilerine yapılacak bir 
eklemeyle; Belediye trafik hizmet birimlerinin, yapım ve bakımından sorumlu 
olduğu karayollarında yapacağı tüm düzenlemelerde, Özürlüler için gerekli 
düzenlemeleri ve değişiklikleri yapma görev ve yetkisi getirilebilir. 

4-Yasal düzenlemelerde öngörüldüğü biçimde, belirli özürler nedeniyle sürücü 
belgesi alamayan kişilere, belediyelerce kamu araçlannı bedelsiz kullanma imkanı 
sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

5.- Özürlü vatandaşlarla ilgili olarak, trafik güvenliği kurullarında Özürlüler 
İdaresi Başkanlığının temsil edilmesi sağlanmalıdır. 

6- Köprü, kavşak, tretuvar, alt-üst geçit vb. yerlerde, özürlü yurttaşların daha 
verimli yararlanmalarına yönelik altyapı düzenlemeleri yapılmalıdır. 
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b. Yayalar 
Bugün ülkemizde, kaba bir hesaplamayla 64 milyon yaya bulunmaktadır. Emniyet Genel 

Müdürlüğü'nün istatistiklerine göre, trafik kazalarına neden olan unsurların içinde yayaların 
oranı % 2.78'dir. 

Güvenli bir trafik sisteminin kurulması, özellikle şehiriçi trafik güvenliğinin 
geliştirilmesi, yayayı en azından taşıtlar kadar, hatta taşıtlardan daha öncelikli olarak trafik 
sisteminin bir unsuru olarak düşünen bir anlayış çerçevesinde yapılacak düzenleme ve 
uygulamalarla mümkündür. Bu düzenleme ve uygulamalarda unutulmamalıdır ki yaya trafiğin, 
trafik ulaşımın, ulaşım ise kentin bir parçasıdır. Bu bağlamda, yaya trafiğin asli bir unsuru ise, 
yaya güvenliği de toplam trafik güvenliğinin bir unsurudur. 

Yerleşim yerlerindeki trafik kazaları incelendiğinde; kazalarda en fazla yayaların mağdur 
olduğu görülmektedir. 1997 yılında, Harbariew Araştırma Merkezi tarafından yayınlanan bir 
raporda belirtildiği gibi, dünyada motorlu araçların karıştıkları kazalar sonucu ölenlerin yaklaşık 
olarak yarısını yayalar teşkil etmektedir. Ayrıca yayaların karıştıkları trafik kazalarının büyük bir 
kısmı yerleşim alanlarının içinde meydana gelmektedir. 

Güvenli, sağlıklı ve rahat yaşama ortamlarının oluşturulması, yerleşim alanlarında 
yaşayanlar için önemlidir, öte yandan nüfusun her kesimi için (öncelikli olarak çocuklar, yaşlılar 
ve özürlüler) güvenli seyahat imkanı sağlamak, "trafikte insan öncelikli" bir anlayışla 
mümkündür. Seyahat etmek için harcanan sürenin belli bir oram şehiriçi alanlarda geçmektedir. 
Bu zaman içerisinde yaya, metal ve kendisinden kat kat güçlü bir nesnenin karşısında daha 
büyük tehlikelere açık bir varlık olarak yer almaktadır. Diğer yandan, trafikte "yaya", 
göstereceği davranışlardan dolayı, araç içindeki sürücü ve yolcuların güvenliğini tehlikeye ya da 
zarara sokabilecek aktif bir unsurdur. Böylece yayaların karıştığı trafik kazalarına, yayaların 
davranışları sonucunda gelişen, ancak kendilerinin bizzat karışmadıkları kazalar da eklendiğinde, 
yaya güvenliği ve davranışı, trafik güvenliği sorununun en önemli unsurlarından birisini 
oluşturmaktadır. 

Şehir planlamasındaki klasik yaklaşıma göre, özellikle büyük kentlerin ulaştırma sistemi, 
kent organizmasının dolaşım sistemi gibidir. Bu sistemdeki rahatsızlıkların sorumlusu da kentsel 
yaşam biçimimizdir. Kentte yaşayan bireylerin, günlük yaşam pratiklerini daha rahat 
gerçekleştirebilmeleri, onlann kentli kimliğine sahip olmalanmn da ötesinde, birey odaklı bir 
ulaşım planlaması ile mümkündür. Bireylerin yaya olarak ulaşım hızlan (4 km./s) ile taşıt 
kullanarak ulaşım hızlan (30 km./s) arasındaki büyük fark, kent içinde, yaya öncelikli ulaşımdan 
taşıt öncelikli ulaşıma doğru bir sınıflandırma yapılmasını zorunlu kılmıştır. Buna göre kent içi 
ulaşım şu aşamalardan geçmektedir; yaya alanı, yayalaştınlmış sokaklar, kapalı yaya geçişleri, 
kent içi transit yollar, yaya-taşıt birlikteli yollar, şehirlerarası ulaşım yolları. Bu sınıflandırma, 
yaya ağırlıklı mekansal bir düzenlemeden, taşıt ağırlıklı mekansal düzenlemeye doğru gelişim 
göstermektedir. 

Ülkemizdeki kentsel nüfusun artışı ve büyük şehirlerimizin alanca yayılmasıyla birlikte 
yollann genişletilmesi, yaya hareketlerinin aleyhine olmuş, yaya kaldınmlan daraltılmış ve 
kaldırımlar adeta otopark olarak kullanılmaya başlanmıştır. "Yayalaştırma, kentsel mekanının 
organizasyonu yönünde uygun ve yararlı bir uygulama aracı olarak değerlendirilmelidir". 

Çocuklar diğer yayalara göre, tecrübe eksikliği, daha kısıtlı hareket kabiliyetleri ve 
görünmelerini engelleyen kısa boylarından dolayı trafik kazalarından daha fazla etkilenirler. Bir 
çok ilkokul, okul yolu üzerindeki veya yakın okul çevresindeki karşıdan karşıya geçiş 
problemleri gibi bir çok güvenli olmayan trafik durumlanyla uğraşmak zorundadır. 

Ülkemizde trafik kazalarında yaya kusur payı % 2.78 olmasına rağmen (Bkz. Tablo 36), 
ölümle sonuçlanan kusur payı % 16.77, yaralanma ile sonuçlanan kusur payı % 15.75 ve ölü 
sayısı oram % 12.47 gibi yüksek oranlarda olmaktadır. Şehir içindeki yaya kusur payı, şehir 
dışına göre yüksektir. 

Yaya kusurlan sonucu meydana gelen kazaların oluş şekilleriyle ilgili sayılar da 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 43 : Yaya Kusurları Sonucu Meydana Gelen Kazalar ve Sonuçları (1999) 

A. Toplam kusur sayısı B. ölümle sonuçlanan kusur sayısı C.Yaralanma ile sonuçlanan kusur sayısı 
D.Maddi hasar ile sonuçlanan kusur sayısı E. ölfl sayısı F. Yaralı sayısı 

SEHİRİÇt 

01- Kırmızı 
Işıkta Geçmek 
* 
02- Araç. İlk 
Geçiş Hak. 
Verm. 
03- Yola 
Birden Bire 
Çıkmak 
04- Dur. Taşıt. 
Ön.-Ark. 
Çıkmak 
05- Yol İçin. 
Yor. Oynamak 
06- Har. Hal. 
Taşıta Asılmak 
07- Yayanın 
Sarhoş Olması 
08- Yayanın 
Kör Olması 
09- Yayanın 
Sağır Olması 
10- Yayanın 
Otoyola 
Girmesi 

TOPLAM 

01- Kırmızı 
İşıkta Geçmek 
* 
02- Araç. İlk 
Geçiş Hak. 
Verm. 
03- Yola 
Birden Bire 
Çıkmak 
04- Dur. Taşıt. 
Ön.-Ark. 
Çıkmak 
05- Yol İçin. 
Yür. Oynamak 
06- Har. Hal. 
Taşıta Asılmak 
07- Yayanın 
Sarhoş Olması 
08- Yayanın 
Kör Olması 
09- Yayanın 
Sağır Olması 
10- Yayanın 
Otoyola 
Girmesi 

TOPLAM 

A 

375 

4496 

5774 

863 

1349 

52 

193 

25 

23 

117 

13267 

A 

17 

395 

635 

58 

68 

0 

15 

1 

4 

62 

1255 

% 

2,83 

33,89 

43,52 

6,50 

10,17 

0,39 

1,45 

0,19 

0,17 

0,88 

100,00 

% 

1,35 

31,47 

50,60 

4,62 

5,42 

0,00 

1,20 

0,08 

0,32 

4,94 

100,00 : 

B 

12 

161 

227 

20 

91 

12 

2 

2 

2 

28 

557 

B 

3 

81 

117 

12 

21 

0 

3 

0 

0 

17 

254 

% 

2,15 

28,90 

40,75 

3,59 

16,34 

2,15 

0,36 

0,36 

0,36 

5,03 

100,00 

i 
% 

1,18 

31,89 

46,06 

4,72 

8,27 

0,00 

1,18 

0,00 

0,00 

6,69 

100,00 

c 

357 

4266 

5443 

826 

1232 

38 

190 

22 

21 

85 

12480 

% 

2,86 

34,18 

43,61 

6,62 

9,87 

0,30 

1,52 

0,18 

0,17 

0,68 

100,00 : 

5EHİRDISI 
C 

13 

310 

508 

45 

47 
» 
0 

12 

1 

4 

44 

984 

% 

1,32 

31,50 

51,63 

4,57 

4,78 

0,00 

1,22 

0,10 

0,41 

4,47 

100,00 
TOPLAM 

D 

6 

69 

104 

17 

26 

2 

1 

1 

0 

4 

230 

D 

1 

4 

10 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

17 

% 

2,61 

30,00 

45,22 

7,39 

11,30 

0,87 

0,43 

0,43 

0,00 

1,74 

100,00 

% 

5,88 

23,53 

58,82 

5,88 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

5,88 

100,00 : 

E 

12 

172 

235 

20 

93 

15 

2 

2 

2 

28 

581 

E 

3 

83 

119 

12 

21 

0 

3 

0 

0 

17 

258 

% 

2,07 

29,60 

40,45 

3,44 

16,01 

2,58 

0,34 

0,34 

0,34 

4,82 

100,00 

% 

1,16 

32,17 

46,12 

4,65 

8,14 

0,00 

1,16 

0,00 

0,00 

6,59 

100,00 

F 

406 

4974 

6108 

923 

1562 

44 

214 

25 

23 

110 

14389 

F 

15 

380 

604 

59 

65 

0 

15 

1 

4 

67 

1210 

% 

2,82 

34,57 

42,45 

6,41 

10,86 

0,31 

1,49 

0,17 

0,16 

0,76 

100,00 

% 

1,24 

31,40 

49,92 

4,88 

5,37 

0,00 

1,24 

0,08 

0,33 

5,54 

100,00 
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01- Kırmızı 
Işıkta Geçmek 

% B % C % D % E %. F % 

392 2,70 15 1,85 370 2,75 7 2,83 15 1,79 421 2,70 

4891 33,68 242 29,84 4576 33,99 73 29,55 255 30,39 5354 34,32 

6409 44,13 344 42,42 5951 44,20 114 46,15 354 42,19 6712 43,03 

921 6,34 32 3,95 871 6,47 18 7,29 32 3,81 982 6,30 

02- Araç. tik 
Geçiş Hak. 
Verm. 
03- Vola 
Birden Bire 
Çıkmak 
04- Dur. Taşıt. 
Ön.-Ark. 
Çıkmak 
05- Yol tçin. 
Yür. Oynamak 1417 9,76 112 13,81 1279 9,50 26 10,53 114 13,59 1627 10,43 
06- Har. Hal. 

38 Taşıta Asılmak 
07- Yayanın 
Sarhoş Olması 
08- Yayanın 
Kör Olması 
09- Yayanın 
Sağır Olması 
10- Yayanın 
Otoyola 
Girmesi 
TOPLAM 

52 

208 

26 

27 

179 

0,36 12 

1,43 5 

0,18 2 

0,19 2 

1,48 

0,62 

0,25 

0,25 

1,23 45 5,55 

202 

23 

25 

129 

0,28 

1,50 

0,17 

0,19 0 

0,96 5 

0,81 15 

0,40 5 

0,40 2 

0,00 2 

1,79 

0,60 

0,24 

0,24 

44 

229 

26 

27 

0,28 

1,47 

0,17 

0,17 

2,02 45 5,36 177 1,13 
14522 100,00 811 100,00 13464 100,00 247 100,00 839 100,00 15599 100,00 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere, yola birdenbire çıkmak ve araçlara ilk geçiş 
hakkım vermemek, toplam kusur oram içinde % 77.81 gibi yüksek bir orandadır. 

18 ülkede trafik kazası sonucu ölen 0-14 yaş grubu yayaların sayılan da aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 

Tablo 44 
ÜLKELER 

ALMANYA 
AVUSTURYA 
BELÇİKA 
DANİMARKA 
FİNLANDİYA 
FRANSA 
HOLLANDA 
ÎNGtLTERÎ 
İRLANDA 
İTALYA 
İSPANYA 
İSVEÇ 
PORTEKİZ 
YUNANİSTAN** 
A:B:D: 
JAPONYA*** 
TÜRKİYE* 

Çeşitli Ülkelerde Trafik Kazalarında ö l 
Toplam 
ölü Sayısı 

8758 
1027 
1356 
514 
404 

8080 
1180 
3598 
453 

6193 
5483 
537 

2100 
2043 

41907 
9942 
5428 

0-14 Yaş 
Grubu 
Ölü 
Sayısı 

358 
51 
53 
37 
31 

364 
66 

211 
24 

173 
192 
22 
94 
59 

2761 
254 
798 

Toplam 
İçindeki 
Payı (%) 

4.09 
4.97 
3.91 
7.20 
7.67 
4.51 
5.59 
5.86 
5.30 
2.79 
3.50 
4.10 
4.48 
2.89 
6.59 
2.56 

14.70 

0-14 Yaş 
Yaya ölü 
Sayısı 

118 
14 
14 
4 
7 

87 
8 

118 

52 
66 
4 

46 
20 

666 
131 
486 

en Yaya Sayıları 
0-14 Yaş 
Araçtaki 
Yolcu ve 
Sürücü 
ölü Sayısı 

240 
38 
39 
33 
24 

277 
58 
93 
... 

121 
145 
18 
48 
39 

2095 
123 
312 

0-14 Yaş 
Yaya Ölü 
Sayısının 
Aynı Yaş 
Grubundaki 
Payı (%) 

33.0 
27.5 
26.4 
10.8 
22.6 
23.9 
12.1 
55.9 

30.1 
34.4 
18.2 
48.9 
33.9 
24.1 
51.6 
60.9 

0-14 Yaş 
Araçtaki 
Yolcu ve 
Sürücü Ölü 
Sayısının 
Aynı Yaş 
Grubundaki 
Payı(%) 

67.0 
72.5 
73.6 
89.2 
77.4 
76.1 
87.9 
44.1 

69.9 
65.6 
81.8 
51.1 
66.1 
75.9 
48.4 
39.1 
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1995-1996 yıllarında yayaların karıştığı kazaların sonuçlarının 42 ülkeye ait oransal 
karşılaştırması ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 45 ; 1995-1996 Yularında Bazı Ülkelerde Yayaların Karıştığı Kaza Oranlan 
ÜLKELER 

İZLANDA 
BELÇİKA 
HOLLANDA 
FRANSA 
İSVEÇ 
AMERİKA 
İTALYA 
ALMANYA 
FİNLANDİYA 
AVUSTURYA 
NORVEÇ 
İSPANYA 
İSVİÇRE 
MAKADONYA 
YUNANİSTAN 
SLOVENYA 
DANİMARKA 
PORTEKİZ 
TÜRKİYE 
İRLANDA 
ÇEK 
CUMHURİYETİ 
İNGİLTERE 
HIRVATİSTAN 
LETONYA 
İSRAİL 
MACARİSTAN 
KAZAKİSTAN 
ESTONYA 
BULGARİSTAN 
ARNAVUTLUK 
GÜRCİSTAN 
POLONYA 
RUSYA 
FEDERAS. 
LİTVANYA 
BEYAZ RUSYA 
UKRAYNA 
AZERBEYCAN 
TACİKİSTAN 
ROMANYA 
ERMENİSTAN 
SLOVAKYA 

1995 YILI YAYA 
ÖLÜM 

ORANLARI (%) 
* 

10,28 
10,64 
12,21 
12,41 
13,36 
13,47 
14,13 
16,33 
16,53 
16,72 
17,39 
18,21 
19,55 
19,97 
20,00 
20,27 
22,06 
24,77 
25,86 
26,76 

28,82 
29,25 
30,28 
30,36 
30,65 
31,34 
31,63 
32,75 
34,64 
36,67 
38,20 
39,46 

39,88 
40,82 
41,39 
45,35 
46,24 
47,84 
51,51 

* 

1996 YILI YAYA 
ÖLÜM 

ORANLARI (%) 
20,00 
11,43 
9,24 
12,22 
13,78 
12,91 
14,76 
13,45 
17,33 
15,29 
20,39 
17,51 
17,53 
26,62 

+ 
16,20 
13,23 
22,86 
23,36 
25,39 
28,38 

27,71 
25,10 
35,45 
36,36 
31,53 
30,12 
33,80 
33,23 
40,08 
48,05 
38,31 
39,90 

35,68 
39,09 
41,46 
46,92 
51,87 
50,79 
46,80 
9,74 

1995 YILI YAYA 
YARALANMA 

ORANLARI (%) 
7,79 
5,77 
7,87 
11,69 
6,63 
2,45 
6,10 
8,29 
10,12 
8,85 
9,40 
10,64 
10,23 
29,29 
12,39 
10,53 
10,34 
14,82 
18,02 
13,11 
17,18 

14,81 
15,21 
29,25 
12,05 
16,67 
34,25 
26,78 
30,07 
18,02 
32,09 
29,37 
37,62 

35,25 
34,64 
36,57 
32,99 
41,77 
50,09 
39,40 
11,51 

1996 YILI YAYA 
YARALANMA 

ORANLARI (%) 
8,45 
5,89 
7,99 
11,63 
7,02 

* 
5,83 
8,25 
10,60 
8,97 
8,69 
10,46 
10,21 
29,94 

* 
9,69 
9,11 
14,51 
16,89 
13,16 
17,42 

14,33 
15,28 
32,59 
9,92 
17,10 
33,96 
31,35 
30,65 
28,29 
35,48 
29,26 
37,78 

35,40 
34,52 
37,03 
33,18 
43,28 
51,24 
35,20 
11,86 

Kaynak: Statistics of Road Traffic Accidents in Europe and North America, 1995-1996. United Nations 
Publications 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere, yaya ölüm oranlan açısından Türkiye'deki 
durum gelişmiş ülkelere göre olumsuzdur. 

Trafik kazalanmn önlenmesinde basan grafikleri yüksek olan ülkeler, bu başanyı sadece 
araç trafiğini güvenli kılmak gibi bir yaklaşımla değil, konuya insan ve hareketliliği bir bütün 
olarak ve insan öncelikli bir anlayışla ele alarak gerçekleştirmişlerdir. 
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"însan ve hareketlilik" yaya güvenliği için en önemli iki kavramdır. Bu iki kavram yaya 
güvenliğine bir çok girdi sağlamaktadır. Yaya güvenliğinin geliştirilmesi için bu girdilerin 
anlamlı olarak ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Çünkü yayaların karıştığı veya yol açtığı trafik 
kazalarının önlenmesi için ne tür tedbirler alınması ve düzenlemeler yapılması gerekliliğine karar 
verebilmek için, yaya hareketinin şekli, hareketin gerçekleştiği yer (yani mekansal ve çevresel 
faktörler) ve kazaların oluş şekli ve süreci arasında önemli bağlantılar vardır. Kazaların oluş 
nedenleri arasındaki ilişki, kazaların önlenmesi için ne tür tedbirler alınacağına karar verebilmek 
için önemlidir. 

Trafikte yaya güvenliğine ve davranışına etki eden faktörler, çok geniş bir yelpaze 
oluşturmaktadır. Bu yelpazede kişinin eğitimi, yaşı, cinsiyeti, istekleri, tercihleri, içinde 
bulunduğu toplumun yapısı, alışkanlıkları, sosyo-ekonomik durumu gibi toplumsal faktörler de 
yer almaktadır. 

Yaya güvenliğinin geliştirilmesinde önemli olan hareketle ilgili etkenler ise, hareketin 
sıklığı, amacı, hareket edilen yerin, güzergahın özellikleri vb. şeklinde ifade edilebilir. Ayrıca, 
kentin makroformu ve ülke içerisinde yüklendiği işlev ile kentte kurulan ulaşım ve trafik sistemi 
de dikkate alınmalıdır. Çünkü yaya trafiğin, trafik ulaşımın, ulaşım ise kentin bir parçasıdır. 
özetle, yaya güvenliğine etki eden faktörler beş başlık altında toplanabilir: 

1- Bireysel faktörler: Bireyin eğitim durumu, cinsiyeti, yaşı tercihleri vb. 
2- Toplumsal faktörler: Toplumun yapısı, sosyo-ekonomik durumu, alışkanlıkları vb. 
3- Mekansal Faktörler: Kentteki alan kullanımları, faaliyet ve işlevlerin ilişkileri, çevre 

kalitesi, nüfus yoğunluğu. 
4-Yaya hareketinin oluş şekli ve özellikleri: Hareketin amacı, sıklığı, ulaşım ve trafik 

altyapısının özellikleri 
5-Yaya güvenliği için önlem alacak birimler arası koordinasyon: Yetkili olan birimlerde 

görev ve yetki alanlanmn belirlenmesi ve yerel, bölgesel ve ülkesel düzeyde bir uygulama 
bütünlüğünün sağlanıp sağlanmadığıdır. 
Yaya Hakları: 

Yayalar, taşıtla ilişkileri olmadığı halde, yani sürücü veya yolcu olarak taşıt 
kullanmadıkları halde, trafiğin içine zorunlu olarak giren bireylerdir. Dolayısıyla trafiğin 
sağladığı olanaklardan yararlanmamalarına rağmen, trafiğin sıkıntısına katlanmak zorundadırlar. 
Bu bakımdan mağduriyetleri, sürücülerden ve yolculardan daha fazladır. 

Bunu dikkate alan birçok ülkede yayaları koruyucu hükümler, ilgili kanunlarda giderek 
daha çok yer almaktadır. 

Yayaların haklarını korumaya yönelik pek çok dernek kurulmakta, bunlar yaptıkları 
çalışmalarla haklarının yasalarla korunmasına ve günlük trafik düzeni içinde de dikkate 
alınmasına gayret etmektedirler. 

Aynı yöndeki çalışmalar, son yıllarda ülkemizde de görülmeye başlamıştır. 
Büyük bir kentimizde yaya haklan ile ilgili yapılan bir araştırmada ortaya çıkan sorunlar, 

tüm ülkemize genelleştirilebilir. Bu araştırmaya göre sorunlar şöyle sıralanabilir; 
- Yaya kaldınmlanndaki taşlar oynamaktadır, 

Yaya kaldınmlan standart olmayıp basamaklar oldukça yüksektir, 
Sakatlar, tekerlekli sandalyedekiler ve bebek arabası sürenler için kaldırımlara rampa 

yapılmamıştır. 
- İnşaat artıklan yaya kaldınmlarım kaplamaktadır. 
- Esnaf ürünlerini yaya kaldınmlannda sergilemektedir. 
- Yaya kaldınmlannda az miktarda bulunan ağaçlar bakımsız durumdadır. 
- Kaldınmlardaki kömürlük kapaklan açık durumdadır. 
- Çöpler yaya kaldırımlarına atılmakta olup yollar kirli ve kapalı durumdadır. 
- Araçlar otoparka değil, kaldınmlara park edilmektedir. 
- Dükkanlann panjur, tabela, vb. gibi şeylerin alçak oluşu, yayalann yürüyüşünü 

engellemektedir. 
- Binalann çatılanndaki oluklardan kirli sular yağmur yağdığında yayalann üzerine 

akmaktadır. 
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- Bazı sokaklarda ve caddelerde yaya kaldırımları yoktur. 
- Kaldmmlardaki otobüs duraklan yetersiz ve sağlıksızdır. 
- Trafiğe kapalı yürüyüşe elverişli yaya bölgeleri çok azdır. 
- Yaya geçitlerinde kurallara uyulmamakta olup düzensizlikler vardır. 
- Trafiklerde sinyalizasyon bozukluğu olup çift yönlü yollardaki trafik lambaları 

düzensizdir. 
Kırmızı ışıkta duran araçlar yaya geçidinde durmakta ve yayaların geçişini 

zorlamaktadır. 
- Halk pazarları semtlerde caddeler üzerinde kurulmakta, bu durum oto ve yaya geçişini 

zorlaştırmaktadır. 
Yeşil Kuşak Çevre öncüleri Grubu, Tüketiciyi Koruma Derneği gibi konuya ilgi duyan 

sivil toplum örgütleri biraraya gelerek, bir "Yaya Haklan İçin Yurttaş Lobisi" oluşturmuşlardır. 
Lobi, yaya haklarının bilinmesi, benimsenmesi ve geçerlilik kazanması doğrultusunda 

çaba göstermektedir.Yaya haklan ile ilgili mevzuat oluşturulması, mevcut mevzuatın gözden 
geçirilmesi, yaya kaldırımlan, yaya geçitleri ve yaya bölgeleri ile ilgili standardizasyon, lobinin 
ilgi ve faaliyet alanı içindedir. 

Lobiye katılan tüm sivil toplum örgütleri, 3 Mayıs 1999 tarihinde bir de "Yaya Haklan 
Bildirgesi" yayımlamışlardır. 

Bu bildirge içinde; 
- Yayalık, insanların doğal ve ortak niteliğidir, 
- Bütün yerleşim alanlannda, yaya kaldınm ağımn bulunması en temel yaya hakkıdır, 
- Yaya kaldmmlan sadece yayalara aittir, araçlar ve tezgahlarla işgal edilemez, 
- özürlüler için yaya kaldınmlannda rampalar bulunur, 
- Motorlu taşıt trafiğine açık kentiçi yollar üzerinde, yayaların ihtiyacını karşılayacak 

kadar yaya geçidi yapılır, motorlu taşıtlar, yaya kaldınmlannda ve yaya geçitlerinde 
kesinlikle park edemezler, 

- Konut bölgesi olan mahallelerin sokaklannda motorlu taşıt trafiği kısıtlandırılır, 
gibi ilkeler ve haklar yer almaktadır. 
Bu ilkeler doğrultusunda hareket eden Yaya Haklan için Yurttaş Lobisi, en yoğun 

çalışma biçimi olarak belediyelerle ilişki içine girmekte ve bazı belediyelerle de protokoller 
imzalamakladır. 

Bu tür girişimlerin, ülkemizde trafik güvenliğinin sağlanmasına önemli katkılar 
sağlayacağı ve bu nedenle desteklenmelerinin gerektiği düşünülmektedir. 

c. Yolcular 

Ülkemizde yolcu taşımacılığının % 95'i karayolu ile yapılmaktadır. Bunun da büyük bir 
bölümü otobüslerle olmaktadır. Ancak, ülkemizde yolcu taşınmasına uygun olmayan araç ve 
şekillerle yolculuk yapıldığı da görülmekte, emniyet kemeri kullanılması gereği yeterince 
anlaşılmamaktadır. Yolculann ayakta, yük Üzerinde, traktör ve römorkte ve emniyet kemeri bağlı 
olmadan yaptıklan seyahat, trafik kazalannda ölümcül sonuçlar doğurmaktadır. Kemeri takılı 
olmadan, otomobilin arka koltuğunda yolculuk eden bir kişinin, saatte 50 km.'lik bir hızla 
çarpışmada, ağırlığının 30 kat artarak ön tarafa savrulacağı düşünülürse, hiçbir sabitlemesi 
olmayan kasalarda veya traktör üstlerindeki yolculuğun tehlikesi daha belirgin olarak ortaya 
çıkacaktır. 

Yolculann davranışlannın trafik kazalarına neden olma oram 1999 yılı istatistiklerine 
göre, şehiriçinde % 0.17, şehirdışmda % 0.29 gibi çok küçük bir rakamı oluşturmaktadır. Ancak 
yolcu kusurlanndaki ölüm yüzdesi % 1.96'dır. özellikle taşıt dışında seyahat ve açık yük 
üzerinde seyahat şeklindeki yolcu kusurlarının toplam % 44.05 gibi büyük bir oranda olduğu 
düşünülürse, yolculann bilinçlendirilmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. 

Kazalara sebep olan yolcu kusurları ile oranlan aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 46 : Yolcu Kusurları Sonucu Meydana Gelen Kazalar ve Sonuçları (1999) 
A. Toplam kusur sayısı B. Olamle sonuçlanan kusur sayısı C.Yaralanma ile sonuçlanan kusur sayısı 
D.Maddi hasar ile sonuçlanan kusur sayısı E. ölü sayısı F. Yaralı sayısı 

ŞEHİRtÇİ 

01-Taşıttan Sarkmak * 

02- Habersiz İnmek veya Binmek 

03- Taşıt İçinde Gayri Nizami. 

04- Taşıtın Dışında Seyahat 

05- Har. Hal. Taşıt Yere Atlamak 

06- Yolcunun Hasta Olması 

07- Yolcunun Sarhoş Olması 

08- Açık Yük Üzer. Seyahat 

42 

113 

145 

172 

60 

8 

68 

146 

5,57 

14,99 

19,23 

22,81 

7,96 

1,06 

9,02 

19,36 

4 

9 

13 

22 

1 

0 

2 

12 

6,35 

14,29 

20,63 

34,92 

1,59 

0,00 

3,17 

19,05 

38 

104 

132 

148 

59 

8 

66 

134 

5,52 

15,09 

19,16 

21,48 

8,56 

1,16 

9,58 

19,45 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

2100,00 

0 0,00 

0 0.00 

0 0,00 

0 0,00 

4 

11 

16 

23 

1 

0 

2 

12 

5,80 

15,94 

23,19 

33,33 

1,45 , 

0,00 

2,90 

17,39 

72 

137 

355 

389 

71 

16 

165 

590 

4,01 

7,63 

19,78 

21,67 

3,96 

0,89 

9,19 

32,87 

TOPUM 754 100,00 63 100,00 689 100,00 2 

SEHİRDIŞI 

100,00 69 100,00 1795 100,00 

% B % % 

01-Taşıttan Sarkmak * 

02- Habersiz İnmek veya Binmek 

03- Taşıt İçinde Gayri Nizami. 

04- Taşıtın Dışında Seyahat 

05- Har. Hal. Taşıt Yere Atlamak 

06- Yolcunun Hasta Olması 

07- Yolcunun Sarhoş Olması 

08- Açık Yük Üzer. Seyahat. 

TOPLAM 

22 

13 

37 

40 

9 

3 

11 

60 

195 

11,28 

6,67 

18,97 

20,51 

4,62 

1,54 

5,64 

30,77 

100,00 

3 

5 

9 

10 

1 

0 

0 

15 

43 

6,98 

11,63 

20,93 

23,26 

2,33 

0,00 

0,00 

34,88 

100,00 

19 12,67 

8 5,33 

27 18,00 

29 19.33 

8 5.33 

3 2,00 

11 7,33 

45 30,00 

150 100,00 

0 0,00 

0 0,00 

1 50,00 

1 50,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

2 100,00 

11 

11 

14 

11 

1 

0 

0 

15 

63 

17,46 

17,46 

22,22 

17,46 

1,59 

0,00 

0,00 

23,81 

100,00 

155 

58 

88 

127 

19 

3 

30 

490 

970 

15,98 

5,98 

9,07 

13,09 

1,96 

0,31 

3,09 

50.52 

100,00 

TOPLAM 

01-Taşıttan Sarkmak * 
02- Habersiz İnmek veya 
Binmek 

03- Taşıt İçinde Gayri Nizami. 

04- Taşıtın Dışında Seyahat 
05- Har. Hal. Taşıt Yere 
Atlamak 

06- Yolcunun Hasta Olması 

07- Yolcunun Sarhoş Olması 

08- Açık Yük Üzer. Seyahat. 

64 

126 

182 

212 

69 

11 

79 

206 

6.74 

13.28 

19,18 

22,34 

7,27 

1,16 

8,32 

21,71 

7 

14 

22 

32 

2 

0 

2 

27 

6,60 

13,21 

20,75 

30,19 

1,89 

0,00 

1,89 

25,47 

57 6,79 

112 13,35 

159 18,95 

177 21,10 

67 7,99 

11 1,31 

77 9,18 

179 21,33 

0 

0 

1 

3 

0 

0 

0 

0 

0,00 

0,00 

25,00 

75,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

15 

22 

30 

34 

2 

0 

2 

27 

11,36 

16,67 

22,73 

25,76 

1,52 

0,00 

1,52 

20,45 

227 

195 

443 

516 

90 

19 

195 

1080 

8,21 

7,05 

16,02 

18,66 

3,25 

0,69 

7,05 

39,06 

TOPLAM 100,00 106 100,00 839 100,00 4 100,00 132 100,00 2765 100,00 
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(1) Kentsel Ulaşım Sistemleri 

Trafiğin en önemli öğesi olan ve trafiğin her alanına doğrudan ve dolaylı olarak her 
zaman ve her yerde katılmakta olan insanın trafik güvenliğini sağlamanın en etkin yolu, onu 
olabildiğince bu ortamın dışına çıkarmaktır. 

Bunun da en başta gelen yolu, kentiçi ulaşım sistemlerinin akılcı ve verimli bir biçimde 
düzenlenmesidir. 

Ulaşım sistemleri toplumlar için vazgeçilmezdir ve bir kent için en önemli alt yapıyı 
oluşturur. 

Ulaşım sorununu çözememiş olan kentlerde, zaman kaybına bağlı olarak kişilerin ruhsal 
sağlıklarının bozulması ve enerji kaybı ile de ülke ekonomisine olan yük oldukça büyük 
boyutlardadır. Ülkemizde ilk zamanlarda toplu taşıma sistemlerine yeteri kadar önem verilmemiş 
ve kentsel ulaştırmada dolmuş, minibüs gibi sistemler ortaya çıkmıştır. Başlangıçta yolcu 
taşımacılığında bir rahatlık sağlayan bu sistemler, gün geçtikçe artan yolcu talebini karşılayamaz 
hale gelmişlerdir. Ülkemizde olduğu gibi yol ağının fazla gelişmemiş, buna karşılık özel 
otomobil kullanımının yüksek olduğu ülkelerde, trafik sıkışıklığı, gürültü, hava kirliliği gibi 
olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için kent içindeki yolcu talebinin büyük bir kısmının toplu 
taşıma sistemleri ile karşılanması gerekir. Toplu taşımacılığın güçlenmesi tahsisli yollar ve raylı 
taşıma sistemlerinin geliştirilmesi ile oluşur. 

Kent içinde karayolu ve raylı sistemle yapılan yolcu taşımacılığı aşağıdaki gruplara 
ayrılabilir. 

Özel Otomobil: Taşıt hareketlerinin büyük bir yüzdesini oluşturduğu halde, yolcu 
taşımacılığındaki rolü oldukça düşüktür. Taşıdıkları yolcu sayışma göre taşıt işgal sahaları çok 
büyüktür. 

Taksi- Dolmuş: Dolmuşlar belirli bir hat üzerinde, taşıtın alabileceği maksimum yolcuyu 
taşımak şartı ile ücreti paylaşılan taksi gibi çalışırlar. Taksiler için ise belirli bir güzergah ve 
yolcu sayısı söz konusu değildir. Enerji tüketimi ve trafiği aksatma yönünden sakıncaları vardır. 

Minibüs: Kapasitesi dolmuş ile otobüs arasında kalan bir taşıma aracıdır. Otobüs 
hizmetlerinin götürülmediği yerler için önem taşırlar. Dolmuşa nazaran daha ekonomik bir 
sistemdir. 

Otobüs: Kent içi yolcu taşımacılığının esasım oluşturan toplu taşımacılık sistemleri 
içinde oldukça önemli yer tutarlar. Ulaşım sorununu raylı taşıma sistemleri ile çözmüş olan 
kentlerde dahi otobüsler, her zaman raylı taşıma sistemlerini besleyen sistem olarak bu 
önemlerini korumaktadırlar. 

Raylı sistemler: Raylı taşıma sistemleri, bugün hızlı ve plansız gelişen kentlerimizde 
ulaştırma sorununun çözülmesinde en önemli araç olarak kabul edilmelidir. Raylı taşıma sistemi 
maliyeti en aza indiren, buna karşılık sosyal yaran en fazla olacak şekilde tasarlanmalıdır. 
Ulaşım sorununa tam ve kesin bir çözüm getirilmek isteniyorsa, düşük kapasiteli, besleyici 
sistemlerin, raylı taşıma sistemleri ile ortak bir şekilde çalışması sağlanmalıdır. 

Raylı sistemler, tıkanıklığı önlemede önemli bir yoldur. Bir çok büyük şehirdeki 
uygulamalar, demiryoluna dayalı toplu taşıma sistemlerinin yüksek trafik hacimleriyle baş 
edebilmenin tek yolu olduğunu ortaya koymuştur. Raylı taşıma sistemi şehiriçi ve şehirlerarası 
hızlı kitle taşımanın en ekonomik şeklidir. Hafif raylı sistem araçları ile taşman yolcu sayısı fazla 
olduğu için şehir içinde lastik tekerlekli araçlara olan talebin düşmesini sağlayarak trafik 
sıkışıklığını da önemli ölçüde azaltacaktır. Yine modern, hızlı, konforlu ve güvenli olmasından 
dolayı tercih edilerek şehir içi trafik probleminin çözümü yönünde olumlu katkıda bulunacaktır. 

Ulaşım imkanlarının, özellikle kentiçi ulaşımın, kolaylık, zaman, fiyat ve konfor 
bakımından kalitesinin artırılması, hem sosyal hem de ekonomik gelişmeyi hızlandırır. Kentsel 
ulaşanın çözümünde, raylı sistemlerin tartışılmaz önemde bir yeri vardır. Bu nedenle gelişmiş 
ülkelerde geçmişi yüzyıla dayanan kentsel raylı sistemler, günümüzde de gelişmekte ve ulaşım 
sisteminin en önemli öğesi olma özelliğini sürdürmektedir. Elektrikli toplu taşıma sistemleri 
modern ülkelerde öncelikle kurulan taşıma sistemleridir. Bugün nüfusu 1 milyonun üzerinde 
olup metro, hafif metro ulaşım sistemleri olmayan bir Avrupa kenti bulunmamaktadır. 

Ülkemizde son dönemde, İstanbul, Ankara ve îzmir başta olmak üzere, Adana, Antalya 
ve Bursa'da ulaşım sorununun çözümü için raylı sistemler kullanılma;"» başlanmış ve bu yönde 
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girişimlerde bulunulmuştur. Bu girişimlerin şimdiye kadar olduğu gibi plansız bir biçimde 
gerçekleşmesi, hem istenen sağlıklı ulaşım sisteminin oluşturulmasını engelleyecek hem de 
israflara yol açacaktır. Bu nedenle raylı sistem projelerinin ulaşım etüdüne dayandırılmış olması 
şarttır. Bilgi temelinin güçlendirilmesi çabası ile birikime ve deneyime sahip olan herkesle, her 
kurumla, üniversiteyle, yerel yönetimle işbirliğine girilmelidir. 

Diğer taraftan, kent içi ulaşımın önemli bir öğesi de otobüs işletmeciliğidir. Toplu 
taşımacılığın bir sosyal hizmet olması nedeniyle, işletmelerin karlılığından çok, yüksek nitelikli 
ve verimli hizmet sağlanması önem taşımaktadır. Bu da işletmelerin rasyonel organizasyonunu 
ve kullanılan taşıtların da ileri teknoloji ile üretilmiş, uzun ömürlü olmasını zorunlu kılmaktadır. 

Toplu taşım hizmetleri, başta kaynak yetersizliği ve buna bağlı işletmeden doğan sistem 
hataları nedeniyle önemli oranda aksamaktadır. Her ne kadar özel halk otobüsleri ile bu 
hizmetler kısmen özelleştirilmiş gibi gözükse de, çağdaş toplu taşımacılığın gerektirdiği seyir ve 
trafik güvenliği, verimli işletmecilik, hizmet kalitesi yetersizdir. Filodaki araçlar birkaç marka ve 
modeldedir. Araçların ekonomik ömürlerinin dolmuş olması, hem işletme giderlerini artırmakta, 
hem de trafik güvenliğini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca, işletme personelinin eğitimsizliği, 
seyir esnasında trafik ve araç işletme kurallarına uyumu zorlaştırmaktadır. 

Ülkemizde toplu taşımacılık ihmal edilmektedir. Kamu hizmeti olarak değerlendirilen 
toplu taşımacılıkta gerek yatırım, gerekse işletme giderlerinin bir bölümünün kamu 
kaynaklatınca desteklenmesi gerekir. Toplu taşımacılıkta kullanılan otobüsler günlük çalışma 
saatleri içinde yoğun bir hizmet yükü altodadır. Yavaş ve duraklamalı trafik akımı nedeni ile 
motor yüksek devirli ve ağır yük altında çalışmaktadır. Yolcu teması altında bulunan koltuk, 
döşeme, tutamak gibi parçalar yoğun aşınmaya maruz kalmaktadır. Bütün bu ağır koşullara 
cevap vermek üzere şehir içi otobüslerde kalite ve uzun süreli hizmet ihtiyacı öne çıkan nitelik 
olmaktadır. Filoya alınan otobüslerin etkili servis ve bakım ağına sahip olması temel koşuldur. 
Satış sonrası hizmetler eğitim, bakım, onarım ve yedek parça stoğu kolay erişilebilir olmalıdır. 

ÖNERİLER: 

1-Kazasız ve risksiz seyahat sağlayacak, sürücü hatalannı en az seviyeye 
indirecek, yolcu taşımada birim başına harcanan enerjiyi azaltacak, elektrik 
enerjisi kullanarak dışa bağımlılığı azaltacak, hızlı, konforlu, güvenli yolcu 
taşıması yapabilecek, yolcu taşıma kapasitesini artıracak ve çevrenin kirlenmesini 
büyük oranda önleyecek özellikle yolcu kapasitesi yoğun olan hatlarda raylı 
taşıma sistemleri yapılmalı, bu sistem otobüsler ile beslenmelidir. 

2- İlk yatırım maliyeti yüksek olan raylı sistemler arasından, doğru yer ve 
zamanda doğru sistemler seçilmeli; olabildiğince az kredili, maliyeti düşük ve 
yerli üretilebilme yüzdesi büyük sistemler tercih edilmelidir. 

3- Belediye ve özel halk otobüslerinin daha iyi hizmet verebilmelerini 
sağlayacak araç yenileme girişimlerine kamunun desteği sağlanmalıdır. 

4- Tüm alanların özel işleticilere açılması yerine, merkezde oluşan güçlü bir 
otobüs ve raylı sistem işletmesi ile entegre olabilecek çevre işletmeler 
oluşturulmalıdır, özelleştirme girişimleri özel işleticileri çeşitli yaptırımlarla 
yıldırma yerine, prim sağlayıcı, özendirici, onları sorunların İçine çekici, 
sorumluluk tamyıcı hedeflere yöneltilmelidir. Özel işletici sayısı, örgütlü kurumlar 
bünyesinde, plan ve programa bağlı olarak artırılmalıdır. 

5-Şehir içlerinde belirli bir hat üzerinde çalışan dolmuşların durak yerleri 
belirlenmeli, bu yerler haricinde yolcu indirme bindirme yapmaları etkin 
denetimlerle önlenmelidir. 

6-Belirli bir güzergahı olmayan taksilerin, şehir içinde "müşteri kapma" 
yarışına son verilerek, duraktan taksi çağırma veya duraktan taksiye binme 
uygulaması yaygınlaştırılmalı, trafiğin yoğun olduğu şehir merkezlerine yolcusu 
olmayan taksiler sokulmamalı, şehir merkezlerinde taksilerin yolcu indirme 
haricinde bekleme yapmaları önlenmelidir. 
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7-Kent içi ulaşımda yerel örgütler, II Trafik Komisyonları ile 
belediyelerarasında daha iyi bir koordinasyon sağlanmalıdır. 

B-Ulkesel ulaşım ana planı hazırlıklarında, kentiçi ulaşıma ilişkin ülkesel 
ölçek kararlar da kapsam içine alınmalıdır. 
(2) Servis Araçları 

özellikle büyük yerleşim birimlerinde ; metro, tramvay, tren ve otobüs gibi toplu taşım 
araçlarının yetersizliği dolayısıyla, kamu kurum ve kuruluşları, özel ve tüzel kişiler, eğitim ve 
öğretim kurumlan kendi personelini ve öğrencilerini, gerçek ve tüzel kişiliği haiz kurum ve 
kuruluşlarla yaptıkları sözleşmelerle temin ettikleri taşıtlarla taşıtmaktadırlar. 

Bu hizmette kullanılan taşıtlar, "Okul Taşıtları" ve "Personel Servis Aracı" olarak iki ayrı 
başlık altında tanımlanmış, her iki tanıma giren taşıtlar da "Umum Servis Aracı" olarak 
belirlenmiştir. 

Esas itibariyle ulaşım sorununu çözmüş ülkelerde okul taşıtı ve personel servis aracı gibi 
ara ulaşım araçlarının sayısı fevkalade sınırlı tutulmakta, yolcular toplu taşım araçlarına 
yönlendirilmektedir. 

özellikle büyük şehirlerde trafik ortamının bu derece yoğun ve çözümsüz hale 
gelmesinde, bu tür ara ulaşım taşıt sayısının çok fazla ve disiplinsiz olmasının büyük etkisi 
olmaktadır. 

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna bağlı meslek odalarına kayıtlı olan 
Umum Servis Aracı sayısı yaklaşık 25.251 adettir. (Bu odalar: Adana, Ankara, Antalya, Bursa, 
Konya, İstanbul, İzmir, Malatya, Tokat'tır.) 

Sanayi ve Ticaret Odalarına kayıtlı şirketlere ait umum servis araç sayısı ile kamu kurum 
ve kuruluşlarına, diğer özel ve tüzel kişilere ait umum servis aracı sayısı tam olarak 
bilinmemektedir. 

Zira, içişleri Bakanlığı'nca tutulan istatistiklerde, bu hizmetlerde kullanılan araçlar 
minibüs ve otobüs olarak geçmekte, kullanma amacı olarak da ticari taşıt sınıfında 
değerlendirilmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Taşımalı Sistemde" kullanılan 
taşıt sayısı da tam olarak bilinmemektedir. 

Umum Servis aracı ihtiyacının belirgin şekilde ortaya çıkmasıyla, bu sektörde 
kullanılacak taşıtların standartlarını tespit etmek, işletme şartlarını ve bu taşıtlarda çalışan 
kişilerin niteliklerini belirlemek amacıyla 1992 yılında "Okul Servis Araçları Hizmet 
Yönetmeliği" çıkarılmıştır. 

Böylece, ülkemizde ilk kez öğrenci taşımacılığı hizmeti özel bir yönetmelikle kurallara 
bağlanmıştır. 

Yönetmelikte; 
-Okul taşıtlarında aranacak şartlar, 
-Taşımacının sorumluluğu, 
-Taşıma işlerinde çalışanlarla ilgili şartlar, 
-Fiyat tarifeleri, 
-Taşımacılar ve öğrenci velileri arasında yapılacak hizmet akti ile ilgili hususlar 

düzenlenmiştir. 
Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği, şehir içinde öğrenci taşıma hizmetlerini 

düzenli ve güvenli hale getirmek, bu amaçla taşıma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve 
çalışma şartlarını belirlemek, bu araçların denetimlerini sağlamak amacıyla 21 Mayıs 1992 tarih 
ve 21234 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu Yönetmelik ile okul servis araçları kapılarının, sürücüler tarafından açılıp 
kapanabilecek şekilde otomatik (havalı, hidrolikli v.b) olması, araç sürücüleri tarafından elle 
kumanda edilebilecek şekilde mekanik olması, otomatik olduğu takdirde, kapıların açık veya 
kapalı olduğunu sürücüye optik veya akustik sinyallerle bildirecek şekilde olması şartı 
getirilmiştir. 

Okul servis aracı olarak kullanılacak araçlardan minibüs, otobüs ve benzeri taşıtların 15 
yaşından küçük olması şartı getirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 547) 



— 127 — 

Ayrıca, araç içi düzeni sağlamak üzere, anaokulu, ilköğretim ve ortaokul statüsündeki 
okul öğrencilerine inme ve binmeleri sırasında yardımcı olmak üzere, "Rehber öğretmen" veya 
yardımcı bulundurma şartı getirilmiştir. 

Taşıma akdini düzenlemeden önce, okul idareleri ve Öğrenci velileri ile görüşerek, o ders 
yılı için taşıyacağı öğrencilerin geliş ve gidiş güzergahlarını belirlenmesi ve trafik 
kuruluşlarından "özel îzin Belgesi" alma şartı getirilmiştir. 

Okul servis araçlarım kullanan sürücülerin kıyafetlerinin mesleğe uygun ve öğrenciye 
güven verecek şekilde ve tek tip kıyafet olmasını da gerekmektedir. 

Ayrıca, bu araçları kullanan sürücülerin, sınıfına uygun en az üç yıllık sürücü belgesi ve 
ticari taşıt kullanma belgesine sahip olması şartı getirilmiştir. 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 134 ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 
178'inci maddelerinde, okul önlerinde ve geçitlerinde öğrencilerin okula giriş ve çıkışlarım 
sağlamak amacıyla, 11 yaşım bitirmiş öğrenciler, öğretmenler ve velilerin okul geçidi görevlisi 
olabilmelerine imkan sağlanmıştır. 

1994 yılında ise, 86/10553 sayılı "Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul ve 
Esaslar Hakkında Karar"da değişiklik yapılarak, "Umum Servis Aracı" olarak işletilen araçların 
da karar kapsamına alınması sağlanmıştır. 

Ancak yapılan bu yasal düzenlemelere rağmen, bu hizmet sektöründe ciddi sorunlar 
mevcuttur. Uygulamada da iller arasında farklar bulunmaktadır. 

TŞOF'a bağlı Meslek Odalarınca hazırlanan ve İl Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliği'nce onaylanan, ilgili Valiliğe ve Belediye Başkanlığına da bildirilen fiyat tarifelerine, bu 
sektörde hizmet veren şirketler uymamaktadır. Farklı fiyat tarifesi uygulamaları, veliler nezdinde 
ciddi sorun teşkil etmektedir. Ayrıca, yüksek kazançların söz konusu olması, bu alanda çalışan 
gruplar arasında zaman zaman yasal sınırların da dışına taşan tartışma ve sürtüşmelere neden 
olmaktadır. 

Yönetmelik hükümleri ile belirlenen kurallar uygulanmamakta ve bu alanda yeterince 
denetleme yapılmamaktadır. (Taşıtların ve Şoförlerin nitelikleri v.b) 

Yönetmelikte, okul müdürlükleri, okul aile birlikleri ve benzeri kuruluşların bu konuda 
yapılacak ihalelerde taraf olamayacağı, hizmet akdinin taşımacı ile veli arasında yapılacağı 
hükmü olmasına rağmen Valiliklerce çıkarılan yönerge ve benzeri düzenlemelerde, tamamen 
aksi uygulamalara imkan verilmektedir. Bu durum da taşımacının istismarına yol açmaktadır. 

öğrenci ve personel taşımacılığı hizmetinin özelliğine uygun bir sigorta sistemi mevcut 
değildir. Zorunlu trafik sigortasından ayrı olarak, öngörülen "Ferdi Sigorta Zorunluluğu", 
uygulanamaması nedeniyle yürürlükten kaldırılmıştır. 

21.05.1992 tarihli ve 21234 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Okul Servis Araçları 
Hizmet Yönetmeliği'nin 7'inci maddesinde, okul servis araçlarına "ferdi kaza sigortası" 
yapılması hükmü getirilmiştir. Ancak, Hazine Müsteşarlığı tarafından 17 Nisan 1998 gün ve 
23316 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta Tarife ve Talimatlarının Okul Servis Araçları 
bölümünde, teminat tutarları servis aracındaki yolcu koltuk sayısı ile görevli personel başına 3 
Milyar TL.olarak belirtilmiş ve devamında, Türk Ticaret Kanunun 1321'inci maddesi gereğince 
küçükler, mahcurlar ve mümeyyiz olmayan kişilerin ölümü nedeniyle ölüm tazminatı 
ödenemeyeceği belirtilmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere, ferdi kaza sigortası, fiilen, ölüm 
halinde 18 yaşından büyükler için geçerli olmaktadır. Türk Ticaret kanununun 1321. maddesinin 
2'inci fıkrasındaki, "küçüklerin, mahcurların veya mümeyyiz olmayanların ölümünü şart 
koyarak sigorta etmek batıl..." hükmü gereğince, okul servis araçlarıyla taşınan küçük 
öğrencilerin ferdi kaza sigortası kapsamı, bir kazada ölüm halinde hukuken geçerli olmayacaktır. 
Bunun üzerine Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 7'inci maddesindeki ferdi kaza 
sigortası zorunluluğu, 09 Mayıs 1998 tarih ve 23337 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
değişiklikle kaldırılmıştır. 

Yukarıda özetlenen durum itibariyle, çıkarılan Yönetmelik, özellikle okul taşıtlarıyla 
öğrenci taşımacılığı, gerek okul taşıtlarının özellik, nitelikleri ve teçhizatı bakımından, gerekse 
bu taşıtlarda çalışacak şoförlerin ve hizmetlilerin eğitim ve nitelikleri bakımmdan öğrencilerin 
can güvenliğini sağlayacak kapsamda ve seviyede çağdaş bir Yönetmeliktir. 

Ancak, uygulamada, Yönetmeliğin gerekleri yerine getirilememektedir. Bunun sebebi de; 
trafik polisinin (denetim yönünden), Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (muayene yönünden) 
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okul yönetiminin, anne ve babaların görev ve sorumluluklarını yerine getirmemeleri, dolayısıyla 
toplumun duyarsız kalmasıdır. 

Ankara Umum Servis Aracı İşletmecileri Odası tarafından geliştirilen ve en kısa zamanda 
uygulamaya geçirileceği belirtilen Mobil Veri Sistemi kullanılarak, İzleme ve Kontrol sisteminin 
diğer büyük kentlerimizde de yaygınlaştırılması büyük yararlar sağlayacaktır. 

Geliştirilen izleme ve kontrol sisteminde, kontrol merkezinde servis araçlarının anında 
izlenebilmesi için, okul servis aracıyla ilgili bilgiler, uydu yoluyla merkezdeki anabilgisayarda 
ve sayısal harita üzerinde toplanmakta, bu bilgilere telefonla veya İnternet aracılığıyla 
erişilebilmektedir. Bunun sağlanması içinde servis araçlarına uydu anteni, telefon, elektronik 
kimlik okuyucu ve mini yazıcı araçları monte edilmiştir. Uydu anteni vasıtasıyla aracın takibi, 
telefon ile sürücünün iletişimi sağlanmakta, kimlik okuyucu ile de, araca binen öğrencilerin 
elektronik kimlikleri uzaktan algılanma yoluyla okunmaktadır. Merkezi sistem, Emniyet 
Müdürlüğü kontrol sistemiyle de bağlantılıdır. Böylece GSM alıcıları ile elde edilen konum 
bilgisinin GSM sistemi üzerinden ana merkezdeki sayısal harita üzerinde gösterilmesi, iki yönlü 
veri iletişimi ile form aktarımı ve merkezde veri tabam uygulanması, araçlardaki diognastik veya 
telemetrik bilgilerin her iki yönlü aktarımı mümkün olabilmektedir. Bu sayede; okul servis 
araçlarının Servis Araçları Odasında ve Emniyet Müdürlüğünde bulunan kontrol merkezlerindeki 
sayısal harita üzerinde anmda izlenebilmesi, servise binen ve servisten inen öğrencilerin 
kayıtlarının tutularak, öğrenci velilerinin isteği üzerine bu bilgilerin (telefon üzerinden, GSM 
sistemi üzerinden kısa mesaj veya İnternet aracılığı ile) aktarılması, aracın hızının izlenerek, 
belirli bir eşik noktasının aşılması durumunda kontrol merkezine konum bilgileri ile birlikte 
aktarılması, sağlanabilmektedir. Kısaca, okul servis aracının güzergahtaki yeri, hızı, araçla ilgili 
herhangi bir sorun olup olmadığı, araçtaki öğrencilerin sayısı, araçtan inen, binen ve nerde ve ne 
zaman inip bindiği, sağlık durumu gibi bilgilere anında, veli, Emniyet Müdürlüğü ve oda 
erişebilecektir. Kontrol merkezinden araçlara ve araçlardan kontrol merkezine mesaj 
gönderilebilmesi ve istendiği takdirde sesli görüşme yapılabilmesi, araçlarda bulunacak bir 
yazıcı aracılığı ile mesajların kağıda dökülebilmesi ve talep edilecek olan raporların alınabilmesi, 
her servis aracı ile ilgili olarak öğrenci kayıtlarının geriye doğru bir süre (15-30 gün) merkezde 
tutulması ve istendiğinde raporlanması, mümkün olabilecektir. 

Diğer taraftan okul servis aracı olarak kullanılan araçların seçiminde belirli bir standart 
olmaması nedeniyle bir belirsizlik söz konusudur. Okul servis aracı özel donanımlı ve emniyet 
açısından özel güvenlik ekipmanlanyla güçlendirilmiş olması gerekir. Değişik araçların servis 
aracına dönüştürülerek kullanılması, öngörülen sistemler arasmda sorunlar oluşmasına neden 
olmaktadır. Bu nedenle, okul servis araçlarının sahip olması gereken özelliklerin, üretim 
aşamasında dikkate alınması veya araçların doğrudan okul servis aracı olarak üretilmesi gereği 
ortaya çıkmaktadır. 

1994 yılında ise, 86/10553 sayılı "Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul ve 
Esaslar Hakkında Karar"da değişiklik yapılarak, "Umum Servis Aracı" olarak işletilen araçların 
da karar kapsamına alınması sağlanmıştır. 

ÖNERİLER; 

1- Umum servis taşımacılığı yasa ile düzenlemelidir. 
2- Servis taşımacılığında varolan dağınıklığın giderilmesi için, servis 

taşımacılığı yapan kişilerin 507sayılı yasaya göre kurulan ilgili meslek odasına 
kayıt şartı getirilerek, meslek odalarınca belirlenen fiyatların üzerinde taşıma 
yapılmasının önüne geçilmelidir. 

3- Kamunun ve özel kuruluşlarının mevcut servis aracı sayısı zaman içinde 
azaltılarak, bu kurumlarda çalışanların kentiçi toplu taşıma sistemine dahil 
edilmesini sağlayacak, düşük ücretli bilet, kombine bilet, işe başlama ve çıkış 
saatlerinde seferlerin artırılması veya işe başlama ve bitiş saatlerinde 
farklılaştırma yapılarak zaman içine yayılması gibi önlemler alınmalıdır. 

4- TSE tarafından okul servis aracı standardı belirlenmeli ve tek tip hale 
getirilmesi sağlanmalıdır. 
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5- Okul taşıtlarının üretiminde; iç dizaynında demir aksamı olmayacak, 
kauçuk veya buna benzer kaplama yapılması, her oturma koltuğunda emniyet 
kemeri olması, çocukların sürücünün bulunduğu bölgeye geçmesine engel olacak 
bölümleme yapılması zorunlu hale getirilmelidir. 

fi- Okul servis araçlarının arkasında bulunan "dur" lambasının anlamı ve 
önemi açık ve kesin bir biçimde mevzuatla belirlenmelidir. 

7- Okul servis aracı durduğunda diğer araçların en az 10 metre mesafede 
durmalarını sağlayacak toplumsal bilinçlendirme kampanyaları hazırlanmalıdır. 

8- Okul servis araçlarında müzik sistemi ve cep telefonu kullanımı 
yasaklanmalıdır. 

9- Okul servis araçlarının takibi amacıyla Mobil Veri Sistemi kurulmalı, 
öğrenci, veli, servis aracı ile ilgili meslek odası, emniyet birimleri, belediye ve 112 
Acil Servisle iletişim ve koordinasyonu sağlamaya yönelik yeni gelişmeler meslek 
odalannca takip edilerek, uygulamaya sokulmalıdır. 

10- Servislerin bağlı olduğu odalarda halkla ilişkiler büroları kurma ve her 
okulda mobil irtibat bürosu ve görevlisi bulundurma zorunluluğu getirilerek 
velilerin şikayet ve önerilerinin yerine getirilmesi sağlanmalıdır. 

11- Ülke çapında bir araştırma yapılarak, ihtiyaç duyulan okul servis aracı 
belirlenmeli, tahditti plaka uygulaması yurt çapına yaygınlaştırılmalı ve 
belirlenecek ihtiyaç sayısı 3 yılda bir gözden geçirilmelidir. 

12- Kadın sürücülerin risk alma eğiliminin erkeklere göre daha az, tehlike 
algısı ve güvenlik bilinci daha yüksek olması, kural ihlallerinin kadınlarda daha az 
görülmesi, kadın sürücülerin daha iyi eğitim alarak trafik ortamına çıkmaları ve 
kadınların annelik güdülerinden kaynaklanan "şefkatleri" gibi özellikleri 
nedeniyle, servis araçlarında ve özellikle okul servis araçlannda kadın sürücülerin 
görev almaları özendirilmelidir. 

13- İçişleri Bakanlığı'nca çıkarılan, 21.05.1992 tarihli "Okul Servis Araçları 
Hizmet Yönetmeliği"nin 7.maddesi ile okul öğrencisi taşıyan minibüs ve otobüsler 
için Mali Mesuliyet Cfrafik) Sigortası dışında "Ferdi Kaza Sigortası" zorunluluğu 
da öngörülmüştür. 

Ancak, okul taşıtlarının karıştığı kazalarda, ölen öğrencilerin varislerine 
sigorta şirketlerince cenaze giderieri dışında bir ödeme yapılmadığı tespit 
edilmiştir. Bu durum üzerine konu Federasyonca İçişleri Bakanlığı'na ve 
Karayolları Trafik Güvenliği Kurulu Başkanlığı'na intikal ettirilmiş ve soruna 
çözüm getirilmesi önerilmiştir. Konu Kurulun 06.11.1997 tarihinde yapılan 7. 
toplantısının gündemine alınmış ve görüşülmüştür. Sonuçta, 

"Türk Ticaret Kanunu'nda 18 yaşın altındakilerin, ölüm halinde sigorta 
kapsamı dışında tutulması gerektiği ve Okul Servis Araçtan Ferdi Kaza 
Sigortasında ölüm için tazminat verilemediğinden, sigorta sözleşmesinden ölü 
kavramının çıkarılması"gerektiği kararına varılmıştır. 

Sigorta zorunluluğunun uygulanamaması sebebiyle, İçişleri Bakanlığı 
Yönetmelikte değişiklik yapmış ve Ferdi Kaza Sigortası yaptırma zorunluluğunu 
kaldırmıştır (09.05.1998 tarih ve 23337 sayılı Resmi Gazete). 

Şu anda, okul servis aracında ölen öğrenciler için tazminat ödenmesini 
gerektiren bir düzenleme ne yazık ki bulunmamaktadır. Öğrenci velileri bu konuda 
fevkalade mağdurdur. Konu çözümsüz ve muallakta bırakılmıştır. 

Türk Ticaret Kanunu'nun sigortayla ilgili hükümleri ile trafik mevzuatı 
hükümleri bir arada değerlendirilerek, hayati önem taşıyan bu boşluğun 
giderilmesini sağlayacak bir yasal düzenleme yapılmalıdır. 
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B. TRAFİK GÜVENLİĞİNDE ETKİLİ DİĞER UNSURLAR 

1. Eğitim 

a. Sürücü Eğitimi 

03.12.1987 tarih ve 19361 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
"Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurs Yönetmeliği" ile, daha önce Emniyet makamlarınca, kişinin 
kendi çabalan sonucu edindiği teorik ve pratik trafik bilgi ve becerilerin sınanması suretiyle 
verilen sürücü belgesi sisteminden vazgeçilmiş, böylece ülkemizde sürücü yetiştirme ve belge 
verilmesinde yeni bir dönem açılmıştır. 

Sürücü kursları marifetiyle kursiyerlere, adı geçen yönetmelik uyarınca, trafik ve çevre 
bilgisi, motor ve araç tekniği dersi, ilk yardım dersi ve direksiyon eğitimi derslerinin, alınacak 
sürücü belgesi türüne göre, toplam olarak 32-112 saatleri arasında değişen yoğunlukta verilmesi 
öngörülmüştür. Her sertifika sınıfının gördüğü dersler aynı olmakla birlikte, ders saatleri farklılık 
arz etmektedir. Direksiyon dersleri için ise, belge sınıfmın gereğine uygun araçlarda eğitim 
verilmesi esası benimsenmiştir. 

Alınan dersler sonucunda kursiyerlerin pratik ve teorik sınavları, 1987 yılından 1990 
yılına kadar kurs yönetimince yapılmakta iken, yönetmelikte 1990 yılında yapılan değişiklikle, 
milli eğitim müdürlüklerince yapılmaya başlanmıştır. 

Sınavlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nca her ders için ayrı ayrı olmak üzere hazırlanan 
toplam 1.750 soru içersinden, Valiliklerce seçilerek oluşturulan soru kitapçıklarına dayanılarak 
yapılmaktadır. 
(1) Sürücü Kursları 

Sürücü kursları ile ilgili kamuoyunda hakim düşünce, bu kuruluşların faaliyetlerinde 
"ticari kân" öncelik sırasının başına koyduklan yönündedir. Adı geçen kurslara hiç devam 
etmeden sürücü belgesi alındığı gazete haberleri arasında yer almakta, ilgili mercilerin 
soruşturmalarına konu olmaktadır. Sürücü kursu hizmetlerini, eğitim-öğretim amacı ağır basan, 
kamu yarannı gözeten bir anlayışla yürüten kuruluşlar yanında, mevzuat düzenlemesine aylan 
faaliyetlerde bulunanlann da yürütüyor olması, iyi niyetle kurulan sisteme yönelik eleştirileri de 
beraberinde getirmiştir. 

Direksiyon eğitimi alanlan.C, D, E sınıfı kurslar için en az 100x100 metre, diğer sınıf 
kurslar için en az 50x100 metre ebadında sahanın, karayolu yapısına uygun, ışıklandınlmış, 
işaretlenmiş, kavşak, dönel kavşak sistemi ile karayolu yapısındaki diğer şekillere uygun ve her 
türlü iklim şartlarmda eğitim yapılmasma elverişli ve yeterli olması gerekmektedir. Ancak birçok 
sürücü okulu, bu koşullan yerine getirmemektedir. 

18 Eylül 2000 tarihi itibariyle ülkemizde 1.785 sürücü kursu faaliyette bulunmaktadır. 
1997-18.09.2000 tarihleri arasında 26 sürücü kursu sürekli olarak, 156 sürücü kursu geçici olarak 
kapatılmış, 70 sürücü kursu görevlisi görevinden alınmış, 61 yöneticiye disiplin cezası 
verilmiştir. Belirtilen cezalar, mevzuata aykın faaliyet gösteren kurslar için uygulanmıştır. 

Karayollan Trafik Kanunu'nun 118'inci maddesinde "Trafik suçunun işlendiği tarihten 
geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanım dolduran sürücülerin sürücü belgesi 2 ay süre 
ile geri alınır ve eğitime tabi tutulurlar" şeklindeki düzenleme kapsamında, sürücü belgesi geri 
alınanlardan kaçının sürücü kurslannda eğitim aldıklanna dair Milli Eğitim Bakanlığı ve 
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde herhangi bir veri bulunmamaktadır. 

Sürücü kursu eğiticileri, kurs dersleri ve müfredatı: 

Ülkemizde sürücü kurslan öğreticiliği bir meslek değildir. Sürücü kursu öğreticisi 
yetiştiren akademik bir kurum da bulunmamaktadır. Sürücü kursu öğreticilerinin bilgi ve 
becerilerinin arttınlmasına yönelik nitelikli mesleki hizmet-içi eğitim alamadıklan bilinmektedir. 
Eğitim-öğretim faaliyeti olarak^ görülen sürücü yetiştirmesinde görevli öğreticilerde "eğitim 
formasyonu" aranmaması bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir. 
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Sürücü kursunda öğretici olarak görev alanlann bir staj dönemi geçirip, başanlı olup 
olmadıklan ölçülmeden,doğrudan kursiyerlere ders vermeye başladığı anlaşılmaktadır. 

Sürücü kurslarında verilen derslerin, trafik güvenliğinin gereklerini içeren, çağdaş 
defansif sürücülük ilkelerini benimseyen içerikte olmadığını kabul etmek gerekmektedir, ileri 
sürüş teknikleri bilinmemekte, öğretilememektedir. 

Direksiyon eğitiminin, tüm trafik enstrümanlarının kullanıldığı, prototip bir trafik alam 
içinde verilemediği, yağışlı, buzlu, sisli hava şartlarında sürücü adayına yeterli sürüş tekniğinin 
kazandınlamadığı, trafiğin yoğun olduğu ana arterlerde araç kullanma imkanının sağlanamadığı 
bilinmektedir. 

Bazı kurslarda motor ve araç tekniği dersinde kullanılmak amacıyla son model bir araca 
ait motor tüm kesitleriyle sergilenebilirken, bir başka kursta çok eski yıllara ait motorlar 
kullanılmaktadır. Tüm Türkiye sathında açılmış bulunan sürücü kurslannda verilen derslerle 
ilgili araç ve gereçlerde bir standardizasyon sağlanamamıştır. 

Bir çok batılı ülkede uygulanan simulasyon teknolojisi ülkemizde sürücü eğitiminde 
kullanılmamaktadır.. Güvenli sürücü yetiştirilmesinde ideal bir çözüm olan bir donanım ve 
yazılımdan oluşan bu teknoloji sayesinde aday gerçek bir trafik ortamındaymışçasına direksiyon 
eğitimi yapacak imkanı bulmaktadır. 

Mevcut uygulamada ilkokul mezunu bir sürücü adayı ile üniversite mezunu bir aday aynı 
dersleri, aynı sınıfta ve aynı koşullarda görmektedir. 

ilk Yardım ile Motor ve Araç Tekniği derslerinin öğreticilerinde sürücü belgesi sahibi 
olma koşulu aranmamaktadır. 

Sürücü kursu sınavları: 

Teorik sınav sorularının uzun olduğu ve kursiyerlerin sorulan kavramakta zorluk 
çektikleri belirtilmektedir. 

Direksiyon dersi sınavında ilden ile, ilçeden ilçeye farklı uygulamalar bulunmaktadır. Her 
kursiyer için bir sınav süresi öngörülmemiştir. Direksiyon sınavlannın 3-10. dakikada 
sonuçlandığı gözlenmektedir. 

Direksiyon sınavının; sürücü adayının trafik ortamındaki davranışını sınayan, sürücülerin 
trafikte karşılaşılabileceği çeşitli zorluklan temsil eden trafiği yoğun olduğu yerlerde 
yapılmadığı bilinen bir konudur. 

Direksiyon sınavında, sürücü adayı ile sürücü eğitmeni aracın ön koltuğunda, sınav 
sorumluları aracın arka koltuğunda oturmakta, sınavlar genellikle eğitim sırasında kullanılan 
araçlarla yapılmakta, bu araçlarda ise çifte debriyaj ve fren pedallan bulunmaktadır. 
(2) Sürücü Belgeleri 

Sürücü belgeleri, sürücü kurslan sınavı sonucunda basan gösterenlerin aldığı sürücü 
sertifikasına dayanılarak Emniyet makamlannca verilmektedir. 

Sürücü belgelerinden (K) sınıfı sürücü aday belgesi alü ay geçerlidir. Diğer sürücü 
belgelerinin içişleri Bakanlığı'nca, trafik güvenliği nedeniyle gerekli görüldüğünde 
değiştirilmesi zorunludur. Bakanlık henüz bu yetkisini kullanmış değildir. 

Sürücü belgelerine; alkollü araç kullanma, hız ihlali, bir yılda 100 ceza puanının 
doldurulması halinde iki aydan başlayan, ihlalin ağırlığına göre artan sürelerle el 
konulabilmektedir. 

2000 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle Türkiye genelindeki 9.186.228 adet motorlu 
araçların 7.127.413 adedi'(% 78.57), yine aynı tarih itibariyle Türkiye genelindeki 13.499.100 
adet sürücü belgelerinin, 12.284.576 adedi (% 91.08)'i bilgisayar ortamına aktanlmıştır. 

Emniyet Getel Müdürlüğü bilgisayar projesi içerisinde yer alan Trafik projesi 
kapsamında, 80 il ve bağlı merkez ilçelerin araç ve sürücü belgeleri kayıtlan bilgisayara 
geçirilmiştir. 

İl merkezlerindeki bilgisayarlardan, Türkiye genelinde veri girişi yapılmış tüm araç, 
sürücü ve kaza bilgilerine ulaşılabilmektedir. 

Trafik denetleme ekip araçlarında, merkezi sistemle entegre bilgisayar donanımı 
bulunmadığı için sürücü ehliyeti sadece sürücünün araç kullanması için bulundurması gerekli bir 
belge işlevi görmekte, sürücünün işlediği trafik suç ve cezalan telsiz marifetiyle 
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öğrenilebilmektedir. Bazı yerlerde ölü noktalar olması nedeniyle, telsizle de zaman zaman 
sağlıklı bilgi alma imkanı bulunmamaktadır. 

Sürücü belgelerinin "akıllı kart" olarak kullanılabileceği teknolojik bir yapılanma ile ilgili 
yeterli çalışma yapılmış değildir. 

ÖNERİLER: 

Sürücü Kursları 

1- 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na dayanılarak Milli Eğitim 
Bakanhğı'nca açılmasına izin verilen sürücü kursları "Sürücü Okullan'na" 
dönüştürülmelidir. Özel Okul statüsünde de çalıştırılabilecek sürücü okulları 
böylece kurumsallaşma sürecine girecek, kamu yararı ağır basan eğitim-öğrctim 
asıl hedef olacak, hizmetin daha etkin ve verimli sunulması yönünde beklenen 
kamuoyu baskısı sağlanabilecektir. 

2- Sürücü kursları, bugünkü haliyle, ticari kân önde tuttukları, kursa devam 
etmeden bazı kursiyerlere sürücü sertifikası verdikleri gibi şikayetlere konu 
olmaktadır. Sürücü kurslarının bu.kötü imajdan kurtulması gerekmektedir. Bunun 
için de, sürücü kursları birlik ve derneklerinin, üyelerinin mevzuata uymalarını 
sağlamada daha duyarlı olmaları, güvenli trafik ortamını oluşturmada sistemin 
belkemiğini oluşturan nitelikli sürücü yetiştirme kaygısı içinde bulunmaları, 
sürücü kurslarını şahsi çıkartan İçin kullananları da etkisiz kılmaları yönünde 
ciddi ve güvenilir bir yapıya kavuşma yönünde çaba göstermelidir. Sürücü kursu 
dernekleri, yaptıkları çalışmaları kamuoyu ile paylaşmalı, şeffaf olmalı, kurslarla 
ilgili şikayetlerin üzerine hızla gitmelidir. Eğer dernek statüsü, düşünülen hizmete 
zemin oluşturmada yetersiz kalıyorsa, "oda" gibi başka bir tüzel kişilik arayışı 
içinde olunmalıdır. 

3- Motorlu taşıt sürücü kurstan denetimini yapan ilköğretim müfettişlerinin 
yeterli denetim formasyonuna sahip olmadıktan bilinmektedir. İlköğretim 
müfettişleri sadece mevzuata uygunluk denetimi yapabilmekte, performans 
denetimi yapamamaktadırlar. Sürücü kurslarının trafik ortamına ihraç ettiği yeni 
sürücülerin "güvenli bir trafik düzenine" uyumlu davranıp davranamayacağı 
değerlendirilememektedir. Sürücü kurslannda verilen derslerin yardımcı ve 
destekleyici araç-gereçleriyle birlikte amaca hizmet edip etmediği de 
ölçülememektedir. Sistemin arzulanan ölçüde sağlıklı çalışmamasında önemli bir 
faktör olan "denetleme" mekanizmasının öncelikle sorunları belirlenmeli, 
fonksiyonel denetleme için çareler aranmalı, "toplum için denetim"in yapıldığı 
şuurunda olunmalıdır. Sürücü kurslarının denetiminde, gerekirse konusunda 
uzman resmi ve özel kişi, kurum ve kuruluşlardan faydalanılmalıdır. 

4- Sertifika verdiği kursiyerlerin hatalanndan kaynaklanan trafik kazalan 
sürücü kurslarının siciline istenmeli, sürücü kurslannın mezun ettiği sürücüler ile 
ilgilerinin devamı böylece sağlanmalıdır. Sürücü kursları, en çok yapılan sürücü 
kural ihlallerini saptayarak, sürücü kurstan, verdiği eğitimde bu ihlaller üzerinde 
özellikle durmalı, hangi kursların trafik eğitiminde kaliteyi gözettiği, hangilerinin 
amaca aykırı hareket ettiği toplumun önüne konulmalıdır. Böylece, sürücü 
kurslanndan yetersiz olanların "tercih edilmeme" suretiyle sektör içinde 
barınamayacağı kamuoyunca hissettirilmelidir. 

Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanhğı'nca başlatılan, kaza yapan sürücülerin 
belgelerini aldıkları sürücü kurslannın İsimlerinin belirlenmesi amacıyla, "Motorlu 
Taşıt Sürücü Sertifikasına, her motorlu taşıt sürücü kursu için kod numarası 
yazılması işlemlerinin tamamlayıcı unsuru olarak, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 
"kurum kodlarının" sürücü belgelerine de işlenmesi konusunda yürütülen 
çalışmaların hızlandırılması sağlanmalıdır. 

5- Resmi rakamlara göre halen, 527 adet otobüs firması faaliyette 
bulunmaktadır. Trafikte Kaza/Ölüm riski oldukça fazla olan otobüslerde nitelikli 
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şoför çalıştırılması son derece önemlidir. Otobüsle yolcu taşımacılığı yapan 
firmaların dernekleri marifetiyle kendi sürücü kurslarını açıp, sürücülerini orada 
yetiştirip, seçmeleri teşvik edilmelidir. Otobüs firmaları, sürücüyü daha 
kurstayken tanıma, izleme, sürücülük niteliklerini değerlendirme imkanına 
böylece sahip olacak, trafik bilinci gelişmiş sürücülerin yetişmesine daha bir özen 
gösterecektir. 

6- Sürücü eğitiminde mutlaka, belge türüne göre bir sınıflandırma 
yapılmalıdır. Yani bir tür "ihtisas sürücü kursları" açılmalıdır. Bu kapsamda, ağır 
vasıta, tanker, treyler, ticari araç, kitle taşıma araçtan, otomobil gibi farklı tür ve 
amaca yönelik araçlan kullanmayı planlayan tüm adayların aynı tür ve amaca 
yönelik eğitilmeleri önerilmelidir. Hatta bu sınıflandırmanın başlı başına bir kurs 
açmak şeklinde, örneğin sadece "E" sınıfı belge almak isteyen adayların müracaat 
edebilecekleri bir kurs olması düşünülmelidir. 

7- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 123'üncü maddesi, kamu 
kurumlarının da sürücü kursu açabilmelerine izin vermektedir. 1580 sayılı 
Belediye Kanunu'nda ve 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi 
Hakkındaki Kanun'da, belediyelere, sürücü kursu açma görevi veren açık bir 
düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte, belediyelerin görevlerini belirten 
Belediye Kanununun 15. maddesinin, belediyelerin beldenin eğitim, sosyal ve 
kültürel yönden gelişmesinde görev üstlenebileceği şeklindeki düzenlemesinden, 
belediyelerce sürücü kurs açılabilmesinin mümkün olabileceği sonucuna 
varılabilir. Anılan mevzuatın tanıdığı imkandan yararlanmak suretiyle, özellikle 
mali durumu iyi olan mahalli idarelerin sürücü kursu açmaları teşvik edilmelidir 

Böylelikle, sürücü kurslarının, eğitim amacı ağır basan,kamu yararını 
gözeten bir anlayışla işletilmesi sağlanacak, sürücü kalitesi arttırabilecek, 
kurumsallaşmaya yol açılabilecek, sürücü kurslarının disipline edilmesine katkıda 
bulunulacaktır. 

Sürücü Kursu öğreticileri, Kurs Dersleri ve Müfredat 

1- Motorlu taşıt sürücü kurslarında, sadece motor ve araç tekniği ile 
ilkyardım derslerinde mezuniyetleri uygun kişiler görev yapmakta, ancak trafik ve 
çevre bilgisi ile direksiyon eğitimi dersleri 3 haftalık hizmet-içi eğitimden geçirilen 
elemanlarca verilmektedir. 

Almanya, Avusturya ve İsviçre'de, direksiyon eğiticisi olacaklarda; 5 yıl 
içinde kaza yapmaması ve her hangi bir ceza almaması, psikolojik ve fiziksel bir 
sorunu bulunmadığını belgelemesi istenmektedir. İlgili Trafik birimince aday 
olarak görev verilen eğitici, bir süre yetkili bir öğretmen yanında pratik eğitim 
almakta, yetkili öğretmenin yeterli görmesinden sonra yetkili komisyon tarafından 
sınavdan geçirilmektedir. Sınavı geçerse direksiyon öğretmenliği sertifikası 
verilmektedir. Teori dersi öğretmenleri için de aynı şartlar geçerli bulunmaktadır. 

Özellikle İsveç'te sürücü öğretmeni yetiştiren kurumlar bulunmaktadır. Bu 
ülkede sürücü öğretmenliği bir uzmanlık alanı olmuş, branşlaşma sağlanmıştır. 
Sürücü Öğretmenliği Okullarında 180 saat trafik güvenliği, 630 saat eğitim 
metodolojisi, 100 saat trafik psikolojisi gibi derslerin yer aldığı 1200 saatlik eğitim 
verilmektedir. 

Ülkemizde ise sürücü öğretmeni yetiştiren herhangi bir kurum yoktur. 
Sürücü eğitiminde, sürücülük eğitimi alan uzman kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. 
Her yıl yaklaşık bir milyon sürücü belgesi veren sürücü kurslarında, konusunda 
uzmanlaşmış, sürücü kursu öğretmeni olarak yetişmiş personelin çalıştırılmasına 
ihtiyaç duyulmaktadır. Belirtilen eksikliğin giderilmesi için, sürücü kursu 
öğreticisi yetiştirilen okullar açılmalı, amatörce yürütülen bu hizmet bilimsel bir 
kurum eliyle disipline edilmelidir. Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve 
Yüksek Öğretim Kurumu'nun, uygar trafik düzeni kurulmasına yeterince katkı 
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yapamadığı, bu konuda akademik yapılanmanın önünü açamadığı vurgulanmalı, 
dikkat bu yöne çekilmelidir. 

Sürücü kurslarında ders verecek öğreticiler göreve alınırken, son 5 yıl 
içinde kaza yapmamış ve ceza almamış olmaları, psikoteknlk değerlendirme ve 
psikiyatrik muayeneden olumlu sonuç almaları şartı aranmalı, görevleri sırasında 
her yıl almaları gereken hizmet içi eğitim İçersinde trafik psikolojisi, kusursuz 
sürücülük vb. konularda özel eğitime tabi tutulmaları sağlanmalıdır. 

2- Direksiyon eğitiminin, gerçek trafik ortamını yansıtan eğitim alanlarının 
olmaması nedeniyle, yetersiz olduğu, sürücü adayının her türlü hava koşulunda 
araç sürüş yeteneğini geliştirmesine imkan tanınmadığı, çağdaş defansif 
sürücülük ve ileri sürüş tekniklerinin öğretilemediği bir gerçektir. Bu nedenle, 
özellikle büyük şehirlerimizde merkezi ve yerel yönetimlerin desteğiyle, "canlı bir 
trafik ortamınının "yer aldığı, trafiğin her türlü enstrümanına sahip, her türlü hava 
koşulunda sürücünün sürüş kabiliyetini arttıran çağdaş bir trafik direksiyon 
eğitim alanının hayata geçirilmesi sağlanmalıdır. 

3- Bazı sürücü kurslarında, motor ve araç tekniği derslerinde son model bir 
araca ait bir motor tüm kesitleriyle sergilenebilirken, bazı kurslarda oldukça eski 
model motorlar bulunmaktadır. Hızla gelişen araç (motor) teknolojisine uygun 
ders verilmesi, bu derslerde kullanılan araçların modernize edilerek, tüm ülkede 
standardizasyona kavuşturulmasında^ eksiklik giderilmelidir. 

4- Bir çok batılı ülkede uygulanan simulasyon teknolojisi sürücü 
eğitimimizde kullanılmamaktadır. Bir donanım ve yazılım programından oluşan bu 
teknoloji sayesinde sürücü adayı, gerçek bir trafik ortamındaymış gtbl direksiyon 
eğitimi almaktadır. Nitelikli sürücü yetiştirilmesinde ideal bir çözüm olabilecek bu 
teknolojinin, ülkemiz sürücü kurslannda da kullanılması sağlanmalıdır. 

5- Kişilik bozukluğu olan, sosyal uyumsuzluklar içinde bulunan, kural 
tanımaz, saygısız sürücülerin varlığı trafiğin yumuşak karnını oluşturmaktadır. 
Sürücü kurslarında mevcut derslere ek olarak, "sürüş psikolojisi", "trafikte insan 
davranışları", "insan ilişkileri" derslerinin de verilmesi trafik vicdanına sahip, 
halrtanır sürücüler yetiştirilmesi sağlanacak, problemli kişilikler daha sürücü 
kursu sırasında, ilgili öğretmenlnce fark edilerek, ıslahı konusunda gerekil 
tedbirler alınabilecektir. 

6' Sürücü kurslannda verilen derslerin, özgüveni tam, yeterli bilgi ve 
beceriye sahip sürücü eğitimi sağlamadığı ileri sürülüyorsa da, derslerin gerek 
nitelik, gerekse nicelik yönünden ne gibi eksiklik ve yetersizliklere sahip olduğu 
konusunda bilimsel bir araştırma bulunmamaktadır. Bu eksiklik, akılcı tedbirler 
üretilmesine imkan vermemektedir. Konu bu yönü ile gün ışığına çıkarılmalı, 
edinilen bilgilerle gelişen eğitim teknikleri uygun bir ortak paydada 
buluşturularak, sürücülükte öğrenilmesi gerekli ve vazgeçilmez bilgilerin 
kazandırılması hedeflenmelidir. 

7- Avrupa Birliği Ülkeleri, sürücü eğitiminde, teorik eğitime göre, 
direksiyon eğitimine daha fazla ders saati ayırmaktadır. Bu ülkelerde pratik 
eğitime aynlan süre teorik eğitime göre 2 kat daha fazla iken, ülkemizde teorik 
eğitim, pratik eğitimden 3,15 kat daha fazladır. Türkiye' de örneğin B sınıfı sürücü 
belgesi için 63 saat teorik, 20 saat pratik ders, öngörülüyorken; İngiltere'de 5-10 
saat teorik, 30-35 saat pratik (direksiyon eğitimi); Fransa'da, 5 saat teorik, 20 saat 
pratik; Almanya'da 10 saat teorik, 24 saat pratik; Finlandiya'da 20 saat teorik, 30 
saat pratik; Avusturya'da 20 saat teorik, 20 saat pratik; evde de teorik ders alma 
imkanı bulunan Hollanda'da 35 saat pratik ders öngörülmektedir. Ülkemizde B 
sınıfı sürücü belgesi eğitiminin % 76'sı teorik eğitime, yalnızca % 24'ü direksiyon 
eğitimine ayrılmıştır. Böylelikle dersler önemlerine uygun sürelerde verilmeyerek 
eğitimin verimliliği oldukça düşürülmüştür. 

Belirtilen nedenlerle, mevcut sürücü eğitim müfredatı, teorik eğitim ders 
süresinden kısılarak, pratik direksiyon eğitimine ağırlık verecek şekilde yeniden 
düzenlenmelidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 547) 



— 135 — 

8- Sürücü kurslarımızın müfredatı içinde bulunan "Motor ve Araç lennigı 
Bilgisi" dersi, Avrupa'nın bazı ülkelerinde kısıtlı sayıda ders saatinde, bazılarında 
isteğe bağlı olarak verilirken, bir çok Avrupa ülkesinin eğitim müfredatında ise yer 
almamaktadır. 

Avrupa Ülkelerinde araç firmaları, müşterilerine sundukları sigorta 
hizmetleri kapsamında, arıza veya kaza durumunda araç donanımlarına her hangi 
bir şekilde müdahalede bulunulmamasını zorunlu kılmaktadırlar. Bu durumda, 
verilen motor dersinin gereksizliği ve sürücülerin aracın donanımlarına 
yapacaktan müdahalenin uygunsuzluğu ortaya çıkmaktadır. 

Ülkemiz de "Motor ve Araç Tekniği Bilgisi" dersine B sınıfı için 16,C,D ve E 
sınıfları için 20 ders saati aynlmaktadır. Sürücü kursunda alınan bu dersler 
sürücüye, aracının arızalanması halinde aracı tamir edebilecek bir yetenek 
kazandıramamaktadır. Ayrıca, bu derslerin görülmesi sırasında kullanılan 
motorun model ve yaşı itibariyle bir standardı yoktur. Dolayısıyla, sürücünün bu 
yöndeki bilgi ve becerisini kullanması söz konusu değildir. 

Bu nedenle, sürücü kurslarında motor ve araç bilgisi dersinin 3-4 saat özet 
olarak verilmesi, anılan derslerden tasarruf edilecek sürenin direksiyon eğitimine 
kaydırılması, özel olarak bu dersi daha fazla almak isteyenlere ücret karşılığı bu 
olanağın tanınması, sağlanmalı, mevzuatta belirtildiği şekilde değişiklik 
yapılmalıdır., 

9- Mevcut sürücü kurstan uygulamasında, ilkokul mezunu bir adayla, 
üniversite mezunu bir aday aynı dersleri, aynı sınıfta ve aynı koşullarda 
görmektedir. Bu durum "öğrenme ve öğretme" sürecinde önemli bir engel 
oluşturmaktadır. Belirtilen olumsuzluğun önüne geçebilmek İçin, sürücü 
adaylarının eğitim durumlan kategorize edilerek, ilkokul mezunu adaylar İçin farklı 
koşullar ve daha uzun süreli dersler öngörülmelidir. 

10- Birçok Batı ülkesinde olduğu gibi, ülkemizde de ortaöğretim okullannın 
özellikleri dikkate alınarak trafikle ilgili teorik derslerin bu kurumlarda verilmesi, 
direksiyon eğitimi derslerinin ise motorlu taşıt sürücü kurslannda 
tamamlattırılarak, okullanndan sürücü belgesi almış olarak aynlmalannın 
sağlanması konusunun üzerinde durulmalıdır. 

11- Sürücü direksiyon eğitimi için öngörülen ders saatleri, asgari alınması 
gereken ders saati olarak düşünülmeli, sürücü adayının kendisini her türlü trafik 
ve yol koşuluna hazır hissedeceği ana kadar direksiyon eğitimine devam etme 
zorunluluğuna usta öğreticinin karar vermesi sağlanmalıdır. 

12- Ağır vasıta kullanacak sürücü adaylarının sürücü kursuna kabulünden 
önce mutlaka bir "Psikoteknik Test" uygulanmalıdır. Psikoteknik değerlendirme 
sonucunda trafik ortamı için tehlike yaratabilecek sürücü adaylanna sürücülük 
için gereken yetenek, beceri, kişilik özellikleri ve güvenlik bilinci kazandırmak için 
"Sürücü Davranışları Geliştirme ve Rehabilitasyon" programlan uygulanmalıdır. 

13- Trafik kazası sonrası kazaya uğrayanlara ilkyardım ve kurtarma hizmeti 
genellikle kaza yerinde bulunanlarca verilmektedir. İyi niyetle yaralılara yapılan 
yanlış müdahaleler sonucu pek çok ölümün meydana geldiği bilinen bir gerçektir. 
Sürücülerimizin, sürücü kurslan dersleri arasında gördükleri ilk yardım dersi 
teorik bir içerikten öte pratik amaç güdülerek öğretilmeli, hatta dersler 
uygulamaların görülüp, değerlendirileceği bir hastanede ilgili doktor nezaretinde 
uygulamalı olarak verilmelidir. 

Sürücü Kursu Sınavlan 

1- Sürücü kursu sınavlarında kursiyerin başarılı sayılması 100 üzerinden 70 
puan almasına bağlı bulunmaktadır. Böylece sürücüler% 30 eksik bilgi ile trafiğe 
çıkmaktadır. Bu nedenle, 100 üzerinden 70 puan alınması başarılı sayılmak için 
yeterli olmamalı, basan için ölçüt 100 puan üzerinden 90 puan almak olarak 
değiştirilmelidir. 
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2- Direksiyon sınavlarının, akan trafik içinde, sürücülerin karşılaşacağı 
muhtemel zorlukları temsil eden, trafiğin yoğun olduğu yerlerde yapılamadığı 
bilinmektedir. İl ve İlçe Trafik Komisyonlarınca, sürücü adaylarının direksiyon 
eğitimi ve sınavı için belirlenen güzergâhların genel olarak çok az trafik işaret ve 
levhaları bulunan, eğimsiz yollar olduğu, güzergâh uzunluklarının çok kısa 
seçildiği bu nedenle sürücülerin, sürücü belgesi aldıktan sonra akan trafiğe 
giremedikleri, girdiklerinde ise trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri 
görülmektedir. Bu olumsuzlukları önlemek için, Emniyet Genel Müdüriüğü'nün 
06.09.2000 tarih ve 0190 sayılı genelgelerinde yer alan direksiyon eğitim ve sınav 
güzergahı olarak şehiriçi trafiğin yoğun olduğu kesimlerin belirlenmesi gereğinin 
il ve İlçe trafik komisyonlarınca karara bağlanmak suretiyle yerine getirilmesi 
sağlanmalıdır. 

3- Direksiyon sınavında, sürücü adayının yanında, sürücü öğretmeninin 
oturması yerine, sınav görevlisinin oturması sağlanmalıdır. Bu yöntem, Avrupa 
Birliği'ne üye ülkeler ile ABD' de uygulanan sınav yöntemidir. Ayrıca, ülkemizde 
direksiyon sınav sürelerinde bir standart zaman ölçütü bulunmamakta, sınavlar 3 
ila 10 dakika arasında sonuçlandırılmaktadır. 

Uluslararası uygulamada (B) sınıfı bir ehliyet için öngörülen direksiyon 
sınav süresi ortalaması olan 45 dakika, ülkemiz için de geçerli olmalıdır. 

4- Teorik sınav sorularının uzun ve kursiyerlerin soruyu kavramalarında 
zorluklarla karşılaştıkları dikkate alınarak, teorik sınavlarda, sürücünün trafik 
kuralları, yol güvenliği, genel trafik düzeni, trafikte çeşitli durumlarda nasıl 
davranması gerektiği bilgisini ölçmeye yönelik konulara ağırlık verilmeli, 
ilkyardım ve motor konulan üzerinde daha az durulmalı, mevcut uygulamada 2 
saati aşan sınav süresi 45 dakikadan fazla olmamalıdır. 

5- Sürücü sınavlarını yürüten mevcut kurulların ("Sınav Yürütme Kurulları 
ve Sınav Uygulama ve Değerlendirme Kurulları") oluşumunda daha katılımcı bir 
yapılanmaya gidilmesi uygun olacaktır. Özellikle direksiyon sınavlarında emniyet, 
(emniyet teşkilatı olmayan yerde jandarma) ilgili şoför ve otomobilciler 
federasyonu temsilcisi, konu ile ilgili kuruluş ve valiliklerce belirlenecek dernek 
ve vakıfların temsilcilerinin katılımı ile daha objektif ve yeterli bir sınav düzeneği 
kurulmuş olacaktır. Bu nedenle Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin 
"Sınavlar" başlıklı 43'üncü maddesinde yer alan "Gerekli görülmesi durumunda, 
vali onayı ile yüksek okul mezunu ve asgari (B) sınıfı sürücü belgesi bulunan bir 
kamu görevlisi de kurul üyesi olarak görevlendirilebilir" şeklindeki düzenleme 
belirtildiği gibi değiştirilmelidir. 

6- Sürücü kursu teorik sınav sorularının, sürücü adayının güvenli trafik 
ortamı için gerekli ve yeterli bilgiye sahip olup olmadığını tespite imkan verecek 
şekilde hazırlanması ve değerlendirilmesi amacıyla, bu konuda deneyimi olan 
ÖSYM'nin birikiminden yararlanılmalı, teorik sınavlar, ÖSYM gibi bir kurum 
tarafından yılda 2 kez olmak kaydıyla yapılmalıdır. Böylece, sürücü eğitimi veren 
ve bu eğitimi denetleyen kurumlardan ayrı olarak, bağımsız bir kurum tarafından 
sürücü sınavı yapılması sistemi benimsenmiş olacaktır. 

7- Ülkemizde sürücü kursu sınavı yapacaklarda, yüksek okul mezunu ve (B) 
sınıfı sürücü belgesi sahibi olması zorunluluğu aranmaktadır. Sınavı yapacakların 
alacakları eğitim Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenmekte ve 5 günlük bir sürede 
30 saat ders verilmektedir. Bu süre diğer ülkeler eğitim süreleri ile 
karşılaştırıldığında oldukça düşük kalmaktadır. Almanya'da sürücü sınavı 
yapacak görevliler 78 hafta temel eğitim, yılda 5 gün hizmet içi eğitim almaktadır. 
Fransa'da temel eğitim 30 hafta, hizmet içi eğitim 3 gündür. İngiltere'de temel 
eğitim 4 haftadır. İspanya'da 6 hafta, İsveç'te 40 hafta, İsviçre'de 30 hafta temel 
eğitim süreleri öngörülmüştür. 

Kısaca, gelişmiş tüm ülkeler sürücü sınavı yapacak görevlilerin temel 
eğitimine özel bir önem vermektedir. Sürücü eğitiminin iyileştirilmesi için, sürücü 
sınavı yapacaklann niteliklerinin de arttırılması gerekmektedir. Belirtilen durum 
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dikkate alınarak, sürücü teorik ve pratik sınavını yapacak elemanların eğitim 
süresi çağdaş ülkeler seviyesine çıkarılmalıdır. 

Sürücü Belgeleri 

1- Sürücü belgelerinin belirli sürelerle geçerli olması, örneğin 5 yıllık bir 
sürenin öngörülmesi faydalı olacak, bu sayede sürücü belgelerinin yeniden 
alınması sırasında, tahsil edilemeyen para cezalarının zamanaşımına uğramadan 
tahsili sağlanacak, kimlik ve adres bilgileri güncelleştirilebilecektir. Sürücü 
belgelerinde; sürücünün ev adresi ile telefon numarasının, parmak izinin, nüfus 
cüzdanı numarası ile bar kodunun da bulunması çeşitli açılardan yararlı olacaktır. 

2- Yukarıda önerilen sürücü belgesi yenilemesi sırasında, ayrıca sürücünün 
gerekli sağlık koşulların taşıyıp taşımadığı da mevzuat gereği alacağı raporla 
kontrol edilmelidir. Aslında, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin Eki 3 sayılı 
cetvelde; sürücü adayının sağlık durumundan kaynaklanan kontrol 
muayenelerinin yanı sıra, sağlık durumu kontrol muayenesi gerektirmeyen 
sürücüler için de, belirli yaşlar arasında genel sağlık kontrolü yaptırmalarının 
gerekli olduğu belirtilmededir. Bu cetvelde, sürücülerin; sürücü belgesi alınan 
yaştan 50 yaşına kadar 10 yılda bir, 50 yaştan 65 yaşına kadar 5 yılda bir, 65 
yaştan sonra her 3 yılda bir genel kontrol muayenesi yaptırmalarının zorunlu 
olduğu, kontrol muayenesinde sürücü belgesi almaya engel bir hastalık veya 
durum tespit edildiğinde, sürücü belgelerinin iptal edileceği ifade edilmektedir. 
Ancak bu düzenlemeye uyulmamaktadır. 

Anılan aksaklıkların giderilmesi için, sürücülerin genel sağlık kontrol süresi 
ve buna uyulmaması halinde müeyyidesi Karayolları Trafik Kanunu'nda 
belirtilmeli, sürücü belgelerinin yenilenmesi süresi ile sürücülerin genel sağlık 
kontrollerini yaptırmaları süresi birbiri ile uyumlu hale getirilmeli, sürücülerin 
periyodik sağlık muayenelerini yaptırmamaları veya yaptırıp da sürücü belgesi 
almaya engel bir hastalık ve durum tespiti halinde mutlaka sürücü belgeleri iptal 
edilmelidir. Denetimleri sırasında, bu kuralların gereğini yerine getirmeyen 
görevliler hakkında yasal işlem yapılmalıdır. 

Bazı Avrupa Birliği ülkelerinde, 65 yaşını dolduran sürücülerden, kendilerini 
trafiğin tehlikelerinden korumak amacıyla sürücü belgelerini gönüllü olarak geri 
vermeleri konusunda belediyelerin özendirici uygulamaları bulunmaktadır. 

Ülkemizde de belediyelerimizin ilgili kurumlarla işbirliği yaparak, 65 yaşını 
aşan sürücülerden, konunun önemini etkin ve yalın bir şekilde anlatan 
bilgilendirme faaliyeti sonrasında, sürücü belgelerini kendi arzulan ile iade 
etmeleri için gerekli duyarlılığı göstermeli, sürücü belgelerini iade edenler için 
toplu taşım araçlarından ücretsiz yararlanma kolaylığı getirilmelidir. 

3- 2918 sayılı Karayolları Kanunu'na göre sürücü belgeleri, karayollarında 
sürülecek araçların cins ve gruplarına göre şu sınıflara ayrılmış durumdadır. A1, 
A2, B, C, D, E, F, G ve H. 

Avrupa Birliği'ne üye 15 ülke, 1996 yılında Avrupa Birliği'nin 91/439/EEC 
Yönergesinin 31'inci maddesinde belirtilen sürücü belgesi sınıflarını ve 
tanımlarına uymayı kabul etmişlerdir. Avrupa Birliği ülkelerinin ortak sürücü 
belgesi sınıfları ise, A, B+E, C, D, D+E'dir. Üye ülkelerin bir çoğu Yönergenin 
içerdiği sürücü belgesi sınıflarının özelliklerine uygun şekilde mevzuatlarında 
düzenlemeler yapmışlardır. 

Ayrıca, sürücü belgesi alt sınıfları da bulunmaktadır. Avrupa Birliğine üye 
ülkelerin sürücü belgeleri alt sınıfları 91/439/EEC Yönergesinin 32 maddesinde 
belirlenmiştir. Buna göre, sürücü belgeleri alt sınıflan olarak, A1, B1, C1, C1+E, 
D1, D1+E kabul edilmektedir. Bu alt sınıf belgeler, seçime tabi sınıflardır. Söz 
konusu Yönergenin 11'inci maddesi, üye ülkelerin "herhangi seçime bağlı alt 
sınıfların ulusal şartlara uvumunun sağlanması için, ülkelerin yeniden yapacakları 
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değerlendirmeleri", Yönerge uygulamasından 5 yıl sonra yani en geç 2001 yılında 
tamamlamalarını zorunlu kılmaktadır. 

15 üye ülkenin 10% A1, 3'ü B1, B'i D1+D1+E alt sınıf sürücü belge sistemini 
ülkelerinde uygulamaktadırlar. Avrupa Birliğine aday ülkelerden Polonya ve 
Litvanya, sürücü belgesi cins ve gruplarını Avrupa Birliği normlarına uydurmuş 
bulunmaktadır. 

Avrupa Birliği'ne aday ülkemizin, uyum çalışmaları kapsamında, Avrupa 
Birligi'nin benimsediği sürücü belgesi sınıflan ve tanımlamalan konusunu da bir 
an önce gündemine alması gerekmektedir. 

4- Mevzuatımız, sürücü sertifikaları alan adaylara doğrudan sürücü belgesi 
verilmesini hükme bağlamıştır. Sürücü belgesi verilmesinden sonra, sürücü hiçbir 
sınırlamaya tabi tutulmadan her türlü trafik koşulunda araç kullanma hakkını elde 
etmektedir. Yeni sürücünün, trafiğin tüm risklerinin üstesinden gelebileceği kabul 
edilmektedir. Oysaki, yeni sürücülerin, sürücülüklerinin ilk birkaç ayında oldukça 
fazla kaza yaptıkları bilinmektedir. Onun için Avrupa Birliği'ne üye ülkeler, trafiğe 
yeni katılan sürücülere geçici sürücü belgesi vermekte ve bazı sınırlamalar 
getirmektedirler. 

Örneğin,Avusturya^4lmanya,Fransa,Finlandiya,Portekiz,lspanya,lsveç,Maca 
ristan, 2 yıl süreli geçici sürücü belgesi sistemini öngörmektedirler. 

Avusturya bu 2 yıllık süre içinde geçici sürücü belgesi sahibi olanlar için, 
% 0,1 promil alkol limiti, kazaya neden olmama ve trafik suçu işlememe 
zorunluluğu aramakta, belirtilen sınırlamalara uyulmadığında suça göre süre 3 
kez uzatılmakta 4. suçta sürücü belgesini geri almaktadır. 

Almanya'da, belirtilen süre boyunca ceza puanı sistemi uygulanmakta, 6 
ceza puanını dolduran yeni sürücünün belgesi geri alınmakta, sürücü yeniden 
sürücü eğitimine tabi tutulmaktadır. 

Fransa'da aynı süre içinde geçici sürücü belgeleri sahipleri için azami hız 
sınırı 130 km/saat olan otoyollarda 110 km/saat hız limiti, azami hız sınırı 110 
km/saat olan otoyollarda 100 km/saat hız limiti, tali karayollarında azami 80 
km/saat'lik hız limiti sınırlaması bulunmakta, 2yıllık süre kısaltılmamakta veya 
uzatılamamaktadır. 

Finlandiya'da 2 yıllık sûre içinde 4 saat teorik, 8 saat pratik ders alma ve 6-
24 hafta pratik yapma, 2 yılda 2 kez trafik ihlali yapmama, gece sürüşü ve patinaj 
kursu alma zorunluluğu bulunmakta, bu süre zarfında 2 kez trafik kuralı ihlali 
yapılması halinde staj süresi uzatılmaktadır. 

Portekiz'de anılan süre içinde her hangi bir sınırlandırma bulunmamakta, 
süre kısaltılıp uzatılmamaktadır. 

İspanya'da 2 yıl İçinde 80 km /saat hız limiti aşılmaması şartı aranmakta,bu 
süre kısaltılmamakta ve uzatılmamaktadır. 

İsveç'te her hangi bir sınırlanma bulunmamakta ancak, sürücü belgesinin 
bu süre zarfında geri alınması halinde sürücü yeniden teorik ve pratik sınava tabi 
tutulmaktadır. 

Sürücülere, sürücü belgesi sahibi oldukları andan itibaren belirli bir süreç 
içinde, sürücülük yeteneklerini geliştirmek, trafikteki risk faktörünü azaltmak 
amacıyla bir takım sınırlamalar getiren Avrupa Birliği ülkelerinin bu tür 
uygulamaları, ülkemiz için de örnek alınmalı, zorunlu kılınmalıdır. Bu bağlamda^ 
bizde de, sürücü belgesi öncelikle 2 yıl gibi geçici olarak verilmeli, bu staj 
döneminde izlenen sürücünün üçten fazla trafik kural İhlali yapmaması, asli 
kusurlu olarak trafik kazasına sebebiyet vermemesi halinde belgesi kalıcı hale 
dönüştürülmeli, aynı süre içinde mevzuatla öngörülen 0.50 promil alkol alarak 
araç kullanma imkanı bu sürücülere tanınmamalı,alkollü içecek alınmadan dahi 
vücudun bazı yiyecekler dolayısıyla alkol üretebileceği dikkate alınarak "O" promil 
alkol yerine 0,1 promil alkolle araç kullanabilecekleri şeklinde bir düzenleme 
yapılmalıdır. 
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5- Ülkemizde sonuçları çok ağır ve ölümcül olan trafik kazaların çoğunu, 
ağır vasıtaların karıştığı kazalar oluşturmaktadır. Bu bakımdan otobüs, kamyon 
gibi ağır taşıt sürücülüğü özel bir önem kazanmaktadır. Anılan araçları 
kullanmada C, D ve E sınıfı sürücü belgesi sahibi olunması gerekli ve yeterli 
bulunmaktadır. Konunun önemini kavrayan ülkelerde "üst sınıf sürücü belgesi" 
olarak tanımlanabilecek ağır vasıta sürücü belgesine sahip olunabilmesi, düşük 
seviyedeki sürücü belgelerini belirli bir süre kullanması şartına bağlanmıştır. Yani 
üst sınıf sürücü belgesi edinilebilmesi belli bir tecrübeyi gerekli kılmaktadır. 
Kısacası, bu ülkeler otobüs v.b sürücü belge sahipliği için "kademeli geçiş" 
terimiyle ifade edilen bir sistemi benimsemiş durumdadırlar. Bizim daha önceki 
6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu da, E sınıfı sürücü belgesi sahipliği İçin 
sürücülerde daha alt seviyede 5 yıllık bir sürüş tecrübesi şartını öngörüyordu. 

2918 sayılı Kanunda, A2 sınıfı sürücü belgesiyle A1; B ile F; C ile B ve F, D 
ile C, B ve F; E ile B, C ve F sınıfına giren araçlar kullanılabilmektedir. Ülkemizdeki 
kademeli geçiş, daha üst seviyedeki sürücü belgesi ile daha alt seviyedeki sürücü 
belgesi kapsamındaki araçların sürülmesine imkan tanımaktadır. 

Güvenli bir trafik ortamının sağlanmasında ağır vasıta şoförlerinin nitelik ve 
tecrübelerinin son derece önemli olduğu dikkate alınarak, bu araçları kullanmak 
için gerekli sürücü belge sahibi olma şartlarına, daha alt seviyede 5 yıllık sürücü 
belge sahibi olma şartı da ilave edilmelidir. 

6- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 118 ve Yönetmeliğinin 167'inci 
maddeleri; Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 
ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgelerinin 2 ay süre ile geri alınıp 
eğitime tabi tutulacağını, bu eğitimin Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu 
Yönetmeliği'ne göre yapılacağını düzenlemektedir. Anılan Yönetmelik, bu iki aylık 
sürede, kurslarda eğitime alınacak sürücülerin trafik ve çevre dersine devam 
edecekleri ve kurs sonunda eğitim aldıklarına dair kendilerine belge verileceğini 
hükme bağlamışsa da, bu hüküm uygulanamamaktadır. 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü, bu şekilde 
eğitime tabi tutulan sürücü sayısını verememiş, konunun illerden sorulması 
gerektiğini belirtmiştir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde de belirtilen istatistik bilgisinin 
bulunmaması, kanunun uygulanmasını imkansız kılmaktadır. 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, uyuşturucu madde alma ve 
alkollü araç kullanma ile hız ihlalleri nedeniyle de sürücü belgeleri geçici olarak 
geri alınmaktadır. Ancak, belirtilen nedenlerle sürücü belgesi geri alınan 
sürücülerin, belgelerini süre sonunda geri alabilmeleri için eğitim görmeleri 
şartının aranmaması eksiklik olarak görülmektedir. Trafikte en tehlikeli sürücü 
grubu olan alkollü ve/veya hızlı sürücülerin, sürücü belgelerinin geçici süre ile 
geri alınmasına koşut eğitim almaları zorunluluğu da getirilmelidir. 

Sürücü belgelerinin belirtilen nedenlerden dolayı geçici geri alınmaları 
sonucu, sürücülerin ilgili sürücü kurslarında görecekleri trafik ve çevre dersleri 
yanında, sürücü psikolojisine ilişkin derslerin de müfredat içine alınması 
planlanmalıdır. 

7- Sürücü belgelerimiz, mevcut haliyle, araç sürebilme olanağını veren bir 
belgeden öteye gidememektedir. Çağdaş ülkelerde, sürücü belgeleri, bu işlevleri 
yanında, trafik para cezalarının tahsilinde bir banka kredi kartı gibi fonksiyon . 
görmekte, sürücünün ceza araç bilgilerinin elde edilmesine hız kazandırmaktadır. 
Sistem; "akıllı kart" şeklinde düzenlenen sürücü belgelerinin, trafik otolarında 
bulunan post makinalan ve bilgisayar ortamında kullanılmasını ve iletişim ağının 
merkezi bilgisayar bağlantısı ile desteklenmesini getirmektedir.. 

Kullandığımız sürücü belgelerinin belirtildiği şekilde çok amaçlı olarak işlev 
görebilmesi, trafik denetleme araçları ile merkez arasında bilgisayarla bağlantı 
kurulabilecek ortamın yansıtılmasına, post makinalarıhın ilgili banka ile 
baalantısının varlığına bağlı bulunmaktadır. Bu altyapı olmadan sürücü 
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belgelerinin "akıllı kart" haline getirilmesi yarar sağlayamayacaktır. Bir bütünlük 
içinde, sistemin işleyebileceği dinamik bir projeye öncelik verilmelidir. 
(3)Ticari Taşıt Sürücülerinin Eğitimi 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda, 4199 sayılı Kanunla değişiklik yapılarak, 
getirilen ek madde-1 ile, ticari taşıtlarda şoförlük yapacakların "Ticari Taşıt Kullanma Belgesi" 
sahibi olmaları mecburiyeti getirilmiştir. 

Aynı ek madde, ticari taşıt kullanma belgesi eğitiminin yapılması ve belge almaya hak 
kazananların belgelerinin verilmesi görevinin de, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonu'na bağlı meslek odaları tarafından yapılmasını hükme bağlamıştır. 

Ticari Taşıt Kullanma Belgesi uygulamasına ilişkin esas ve usullerin, İçişleri Bakanlığı 
tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirtileceği de aynı ek madde de yer almıştır. 

Bu hüküm gereğince, içişleri Bakanlığınca çıkarılan "Ticari Taşıt Kullanma Belgesi 
Yönetmeliği, 1.5.1997 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Ayrıca, 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu hükümlerine dayanılarak, Türkiye Esnaf 
ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından çıkarılan "Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Eğitim ve 
Sınav Yönetmeliği"de 27.12.1997 tarihinde yürürlük kazanmıştır. 

Ticari Taşıt Kullanma Belgesi, yük ve yolcu taşımacılığının niteliğine ve kamuya sunulan 
hizmetin özelliğine göre (4) ayrı grupta sınıflandırılmıştır : 

a. Tl Sınıfi Ticari Taşıt Kullanma Belgesi; Taksi otomobil, dolmuş otomobil, minibüs ve 
umum servis aracı kullananlara, 

b. T2 Sınıfı Ticari Taşıt Kullanma Belgesi; Kamyonet ve yük motosikleti kullananlara, 
c. T3 Sınıfı Ticari Taşıt Kullanma Belgesi; Kamyon, çekici ve tanker kullananlara, 
d. T4 Sınıfi Ticari Taşıt Kullanma Belgesi; Otobüs kullananlara, verilmektedir. 
Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Yönetmeği gereğince hazırlanması gereken öğretim 

programlan da, alanında uzman kişilere hazırlatılmış, hazırlatılan programlar, Milli Eğitim 
Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun onayına sunulmuş ve bu onay 6.7.1999 tarih ve 93 sayılı 
kararla alınmıştır. 

Trafik Mevzuatı ve Kuralları dersinde, görsel eğitim gereci olarak kullanılmak üzere, 
bilgisayar animasyon yöntemi ile 50 adet trafik konulu film yaptırılmış, video kaset halinde 
çoğaltılmış ve odalara dağıtılmıştır. 

ÖNERİLER: 

1- Ticari Taşıt Kullanma Belgesi, şoförlerin, şoförlük mesleklerine devam 
edip etmediklerini, iş değişikliği yapanların izlenmesini, gerektiğinde geliştirme 
seminerlerine alınmasını sağlamak amacıyla, İçişleri Bakanlığı'nca çıkarılan ve 
1.5.1997 tarihinde yürürlüğe giren Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Yönetmeliğinin 
6'ıncı maddesiyle getirilmiştir. Anılan Yönetmelik, Ticari Taşıt Kullanma 
Belgelerinin iki yıl süre ile geçerli olduğunu belirtmiş, bu süre sonunda belgelerin 
değiştirilmesini zorunlu kılmıştır. 

Ancak, İçişleri Bakanlığı, 5.5.2000 tarihinde Yönetmelikte yaptığı 
değişiklikle, belgelerin iki yıl süre ile geçerli olduğu hükmünü değiştirmiş, bu 
belgeleri sürekli geçerli hale getirmiştir. 

Ticari Taşıt Kullanma Belgesi sahibi şoförlerin, trafik ve mesleki eğitimlerini 
belli aralıklarla yenilemeleri, bilgilerini tazelemeleri, güvenli trafik ortamına olumlu 
katkılar yapacaktır. Belirtilen belgelerin sürekli geçerli hale getirilmesi, anılan 
amaca ulaşmayı güçleştirecektir. 

Ayrıca, Ticari Taşıt Kullanma Belgesi sahibi bir şoför, şoförlük 
mesleğinden aynlıp başka bir işle uğraştığı halde, ticari taşıtlarda gene şoföriük 
yapabilecek, dolayısıyla korsan taşımacılığa devam edebilecektir. 

Bu itibarla, Ticari Taşıt Kullanma Belgelerinin eskiden olduğu gibi iki yıl 
süreyle geçerli hale getirilmesi, bunun da yönetmelik hükmü ile değil, 2918 sayılı 
Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılacak bir düzenleme ile yapılması 
gerekmektedir. 
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2- İlgili meslek odalarınca açılan ticari taşıt kullanma belgesi kurslarında 
öğretilen ve takip edilen müfredatın, ticari taşıt sürücülerinin trafik bilincinin 
artmasına, trafikte olumlu davranışlar kazanmasına hizmet edip etmediği 
bilinmemektedir. 

Bu kurslarda verilen derslerin Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayından geçtiği 
belirtilmekte ise de, kurs sonunda belge alan şoförde uygar trafik adına, hangi 
zihinsel dönüşümün meydana geldiği konusundaki bilgi eksikliğini gidermek için, 
gerek ilgili odalarca, gerekse akademik çevrelerce bilimsel bir araştırma yapılmalı, 
elde edilecek sonuçlardan gerekirse yeni bir eğitim müfredatı oluşturulmasında 
faydalanılmalıdır. 

3- Konu ile ilgili meslek odalarının, Ticari Taşıt Kullanma Belgesi 
uygulamasına, odalarına gelir sağlamak amacını ön plana alarak yaklaştıkları, bu 
kurslardan beklenen faydanın sağlanamadığı yönünde karşı eleştiriler 
bulunmaktadır. 

İlgili meslek oda, birlik, federasyon ve konfederasyonların, trafik kazaları 
içinde ticari taşıt araçlarının da önemli bir yer tuttuğunu dikkate alarak, konuyu 
yeniden değerlendirmeleri, işleyişte var olan aksaklıkları saptamalan, olaya 
eğitim-öğretim amacı ağır basan bir sorumluluk anlayışıyla yaklaştıklarını 
sergilemeleri, gerçek durum ile olması gerekeni tüm açıklığı ile ortaya koymaları 
sağlanmalıdır. 

4- Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Eğitim ve Sınav Yönetmeliği'nin 19'uncu 
maddesi, kurslarda işlenecek derslerin ve sürelerinin müfredat programlan ile 
saptanacağını belirtmektedir. 

Kurslarda işlenecek ders ve sürelerinin, Yönetmelikle ayrıntılı olarak 
belirlenmesi, olası tereddütleri giderecek, objektif düzenleme sayesinde olası 
keyfiliğin önüne geçilebilecek, sistemi daha fonksiyonel hale getirecektir. 

5- Okul servis araçları için trafik kuralları ve sürücüleri için araç 
kullanımlarına ilişkin bir standart ve eğitim bulunmamaktadır. Servis sürücüleri 
araçlann dinamik özelliklerini bilememekte, araç kullanımı için gerekli olan doğru 
bilgi ve beceriye sahip olmamaları nedeniyle araçlarında taşıdıktan öğrencilerin 
hayatlarını sıkça tehlikeye atmaktadırlar. 

Bu nedenle, ticari taşıt kullanma eğitimi veren "Oda"lann özellikle, eğitim 
müfredatı içine okul servis araç sürücüleri için trafik güvenliği eğitimi konusunu 
dahil etmeleri sağlanmalıdır. Ayrıca, ilk ve orta öğrenim kurumlarına öğrenci 
taşıyan servis sürücülerinin, hem öğrencilere hem de trafiği paylaşan diğer 
bireylere örnek olacak sürücü davranışlarını ortaya koymalan sağlanmalı, ilk ve 
orta öğretim kurumlarına servis araçlan ile hizmet sunan şirketler de konuya 
gereken duyarlılığı göstererek gerekli önlemleri almalarıdır. 

b. Örgün Eğitim 

Okul öncesi: 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 125'inci maddesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nca, 
ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki ders programlarına eğitim amacı ile zorunlu uygulamalı 
trafik ve ilk yardım derslerinin konulacağmı hükme bağlamıştır. 

Anaokulu ve anasınıfı eğitim programlarında, ulaşım ünitesi içinde "ulaşım araçları ve 
özellikleri: trafikle ilgili kurallar ve önemi" konuları yer almakta, programı uygulayanlar, verilen 
hedeflere uygun, hedef davranışlar saptayarak, konuların içeriğini genişletip 
daraltabilmektedirler.Türkçe, dil ve sanat etkinlikleri, müzik gibi etkinlikler ile oyun şurasında da 
trafik veya trafikle ilgili konulara yer verilmektedir. 
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İlköğretim 
İlköğretim okullarında okutulmakta olan; Hayat Bilgisi 1. ve 2. sınıf Beden Eğitimi 1, 2, 

3, 4 ve 5.sınıf, Sosyal Bilgiler 4. ve 6. sımf, Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi 7.sınıf, İş ve 
Teknik Eğitimi 6, 7 ve 8. sımf ders programlarında Trafik ve/veya ilkyardım konuları yer 
almaktadır. 

ilköğretim okulları 6. ve 8. sınıflarında l'er saat "Trafik ve İlkyardım Eğitimi Dersi" 
1997-1998 eğitim-öğretim yılından itibaren zorunlu ders olarak okutulmaya başlanmıştır. 

Ortaöğretim: 

Trafik Bilgisi Dersi; 
- Tüm alanların 9. sınıflarında haftada 2 saat, 
- Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dil Ağırlıklı Liselerin Sosyal Bilimleri, Türkçe-

Matematik, Yabancı Dil, Sanat (Resim-Müzik) ve Spor Alanları ile Anadolu 
Güzel Sanatlar Liselerinin Sanat (Müzik-Resim) bölümlerinin 10.sınıflarında 2 
saat, 

- Ayrıca, Fen Liselerinin 10. ve 11. sınıflarında haftada 1 saat, seçmeli ders olarak 
okutulmaktadır. 

İlkyardım Dersi: 
Lise, Anadolu Lisesi ve Yabancı Dil Ağırlıklı Liselerin spor alanlarının 11. 

sınıflarında haftada 1 saat seçmeli ders olarak okutulmaktadır. Ayrıca, Ortaöğretim Genel 
Müdürlüğü'ne bağlı okulların 9.sınıflarında ortak genel kültür dersi olarak okutulan "Sağlık 
Bilgisi" dersinin üniteleri arasında da ilkyardım dersi yer almaktadır. 

Yüksek Öğretim : 
Dumlupınar Üniversitesine bağlı Kütahya Meslek Yüksek Okulunda, 

- Otobüs işletmeciliği, 
- Otobüs şoförlüğü bölümleri açılmıştır. Bu bölümlere ilk defa 1996-1997 öğretim 

yılında ÖSYS ile öğrenci alınmış, 1998-1999 öğretim yılında ilk mezunlarını 
vermiştir. 

Gazi Üniversitesine bağlı Fen Bilimleri Enstitüsünde; 
- Trafik Planlaması ve Uygulaması 
- Kazaların Araştırılması ve önlenmesi Anabilim dallan açılmıştır. 
- Trafik Planlaması Anabilim dalında Yüksek Lisans seviyesinde eğitim, 
- Kazaların Araştırılması ve önlenmesi Anabilim dalında ise yüksek lisans ve 

doktora eğitimi verilmektedir. 
Erciyes Üniversitesinin Yozgat ili Akdağmadeni ilçesinde açmış olduğu Meslek 
Yüksek Okulunda; 
- Hoşt, hostes ve otobüs sürücüsü bölümleri bulunmaktadır. 

Eğiticilerin Durumu: 

Okullarda sağlık bilgisi, trafik ve ilkyardım konularında ders veren öğretmenlerin 
eğitimlerine yönelik standartlaşmış bir sistem bulunmamaktadır. 

Ancak, Trafik Eğitimi verecek öğretmenler, illerde hizmetiçi eğitim kursları ile 
yetiştirilmekte, "Okul Sağlığı Formatörlük Kurslan'nda" ilkyardım eğitimi pratik ve teorik 
olarak verilmektedir. 

Trafik Genel Eğitim Planı: 

2918 sayılı Karayollan Kanunu'nun 8'inci maddesi ile Milli Eğitim Bakanlığı'na görev 
olarak verilen okul öncesi, okul içi ve okul dışı trafik eğitimini düzenleyen trafik genel eğitim 
planı hazırlanmış, ancak uygulamaya geçilememiştir. 
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Ülkemiz nüfusunun, özellikle AB ülkelerine kıyasla çok genç olduğu bilinmektedir. 
1999-2000 yılı öğretim yılı itibariyle, 8 yıllık temel eğitim sürecindeki öğrenci sayısı 
9.915.280'dir. Bu sayı, Yunanistan'ın nüfusuna eşittir. 

Bir ülke için eşsiz bir varlık olan çocuk ve genç nüfusun, ülkenin en önemli problemlerini 
çözme davasma hazırlanması gerekir. Bugün, çözmeye uğraştığımız trafik probleminin en 
çetrefil yönlerinden biri de, trafiğe katılanların nitelikli yetiştirilmesidir. Anaokulundan 
üniversiteye kadar, tüm yaşamı boyunca insanımıza kavranabilir, sürdürülebilir, etkin trafik 
bilinci kazandırılmasının yolu "ne yaptığını bilen, ne sonuç alacağım öngören" bir eğitimden 
geçmektedir. 

Çocuk ve gençlerimiz yaya olarak trafiğin tehlikelerine açık bulunmaktadır. Hem kazaya 
sebebiyet veren hem de kazanın mağduru olmaları itibariyle,trafik risklerini karşılayabilen bir 
trafik bilincinin onlar için ne kadar yaşamsal önemi olduğu tartışmasız bir gerçektir. 

Emniyet trafik sorumluluk bölgesinde; 1999 yılında 1-15 yaş arasında, trafikte yaya 
olarak bulunan 320 çocuk ölmüş, 5.994 çocuk yaralanmıştır. 

Kazaya kansan toplam yaya sayısı olan 18.905'in 6.325'inin, diğer bir ifadeyle kazaya 
kansan toplam yaya oranının % 33.46'sınm 1-15 yaş arasındaki çocuklardan oluşması problemin 
büyüklüğünü göstermektedir. 1-15 yaş arası ölümlerin, toplam yaya ölümlerine oram ise % 
31.47'dir. 

1999 yılında jandarma sorumluluk bölgesinde aynı yaş aralığında 56 çocuk hayatım 
kaybetmiş, 179'u da yaralanmıştır. 1-15 yaş arasındaki çocukların, kazaya karışan toplam sayıya 
oranı % 14'tür. 

Oysa Batı ülkelerinde trafik kazası nedeniyle meydana gelen çocuk ölümleri ülkemize 
nazaran oldukça azdır. 

Bu vahim tablo karşısında; çıkışın, çok erken yaşta başlayan, hiç bitmeyen ve herkesi 
kapsayan, yaşamı sevindirici ve yaşama anlam verici değerlerin aktanldığı bir eğitim 
sisteminden geçtiği açıktır. 

Okullardaki trafik eğitiminden sorumlu olan Milli Eğitim Bakanlığı' nın konu ile ilgili 
etkin ve kalıcı bir eğitim projesi bulunmamaktadır. Konu ile ilgili bazı girişimler mevcuttur. 
Ancak bunlar lokal.etkisiz ve kısa süreli çabalardan öteye gidememiştir. 

Ülkemiz devlet ve özel okullannda interaktif ve çocuklan eğlendirirken eğiten bir trafik 
güvenliği projesi bulunmamaktadır. 

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında trafik dersi görerek mezun olmuş öğrencilerimizin, 
aldıklan trafik bilgisinin, trafik bilinçlerini ne derecede olumlu yönde etkilediği, trafik olgusuna 
nasıl yaklaştıktan, trafiğin tehlikelerini önlemede ne denli başanlı olduklan konulan henüz 
ölçülüp değerlendirilebilmiş değildir. Trafik güvenliği bilinci gelişmiş genç kuşaklann, mevcut 
eğitim yapısından beslenip, uygar bir trafik düzeninin Öncüleri olarak bu trajik faciasının önüne 
geçip geçemeyeceklerine ilişkin veriler elimizde mevcut değildir. 

ÖNERİLER: 

1- Okul öncesi kurumlarındaki yönetici, eğitici ve denetleyicilerin çocuğun 
ihtiyaçlarına yönelik, basit ve etkili mesaj dilinin kullanılabildiği bir bilgilendirme 
faaliyeti içinde olmaları gerekmektedir. Bu bilgileri verecek eğitimcilerin de trafik 
konusunda temel konulara hakim olması yanında, faaliyetlerini, filmler, 
oyuncaklar, oyunlar, eğitim materyalleri, tanıtıcı poster, stiker, ofis slayt vb. araç 
ve gereçlerle desteklemeli, interaktif eğitim yöntemlerinden yararlanmalıdır. 

2- Yeni açılacak resmi ve özel anaokullannda, minyatür çocuk trafik eğitim 
parkı ve materyalleri bulundurma zorunluluğu getirilmelidir. Faaliyette bulunan 
anaokullarının da öngörülecek zaman dilimi içerisinde belirtilen eksikliği 
gidermeleri sağlanmalıdır. 

3- Mevcut çocuk trafik eğitim parklarının gerek finansman darlığı, gerekse 
ilgisizlik yönünden bakım ve idamesi sağlanamamakta, oldukça faydalı olabilecek 
bu imkandan etkili ve yeterli bir şekilde yararlanılamamaktadır. 

Okul öncesi çocuklara ve ilköğretim öğrencilerine trafik bilgisi vermek ve 
kurallara uyma alışkanlığı kazandırmak amacıyla il özel idareleri ve belediyelerin, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 547) 



— 144 — 

yapmakla yükümlü olduktan trafik eğitim parklarına gerekli özeni göstermedikleri 
bilinmektedir. 

Bu parklann gerçek ve tüzel kişiler eliyle yapılmasına mevzuatın izin 
vermesine rağmen, bu yönde de bir.gelişme kaydedilmiş değildir. 

İlgili Yönetmelikte yapılacak değişikle, çocuk trafik eğitim parkları yapım 
zorunluluğunun her belediyeye yüklenmesi yerine, il veya Büyükşehir 
Belediyelerine, kullanılma sıklığı da gözönünde bulundurulmak kaydıyla şehrin bir 
veya iki noktasına, çocukların trafiği tanıma, anlama ve yaşamasına imkan tanıyan 
her türlü trafik unsurunun yer alacağı modern bir trafik eğitim parkı yapma 
yükümlülüğü getirmek daha akılcı olacaktır. Bu arada, belirtilen parkların özel 
sektörce de yapılabilmesini ve işletilmesini teşvik eden (park masraflarını 
vergiden düşme v.b.) önlemler alınmalıdır. 

4- Okullarda trafik kollan kurulmalı, trafik ve ilkyardım dersleri kuru ve ilgi 
çekmeyen bir anlatım yerine, öğrencilerin yaş dönemlerine, ilgi ve ihtiyaçlanna 
göre, eğitim kasetleri, belgesel filmler, video, sergi, sosyal ve kültürel etkinlikler 
ve broşürlerle desteklenmeli, bu konularda yarışmalar düzenlenmelidir. 

5- Çocuklar, sürmeye başladıkları ilk araç olan bisikletle trafiğe 
katılmaktadır. Bisiklet kullanma ile başlayacak trafik duyarlılığını çocuklarda 
oluşturmak son derece önemlidir.Bu nedenle, bisiklet kullanma eğitimi okullarda 
verilmeli, okullarda yapılacak sınavlarda başanlı olanlara bir belge verilerek 
çabalan ödüllendirilme/idin 

6- Öğrencilerin trafik bilincinin arttınlması için, okul yönetimlerinin özel 
çaba göstermesi gerekmektedir. Özellikle, öğrencilerini trafik kazasında kaybeden 
okulun konuşlandığı yer itibariyle trafik kazası tehlikesi bulunan okullann 
görevlileri ve velilerin işbirliği ile uygun ortam bulunmuş olacaktır. Trafik 
konusunda düzenlenecek her türlü etkinliğin mali boyutunun karşılanmasında 
sponsor kuruluşlardan yardım alınarak kamuoyu duyarlılığı harekete 
geçirilebilecektir. 

Bu amaçla, lastik üreticisi, akaryakıt üreticisi, sigorta ve çocuklara 
/gençlere yönelik ürünler satan firmalara projenin etkin bir şekilde sunumu ve bu 
sayede ne tür tanıtım imkanlanna erişebileceklerinin iyi bir biçimde anlatılması ile 
onların olumlu yaklaşımlan sağlanabilecektir. 

7- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 125'inci maddesinde, 
ortaöğretim ders programları arasına trafik ve ilkyardım dersi konulması 
zorunluluğu bulunmasına rağmen, uygulamada, bu dersler seçmeli olarak 
okutulmaktadır. İlköğretimde zorunlu dersler arasında bulunan bu konulann, 
ortaöğretimde seçmeli olması daha baştan trafik olgusuna eksik ve çarpık 
yaklaşımı ortaya koymakta, Kanunun emri, uygulamaya yansımamaktadır. 
Yurttaşlık bilincinin gelişmesine katkısı, uygar bir yaşamın gereği olan trafik 
eğitimi "seçilme" gibi bir lükse sahip değildir. Aslında öğretilen dersin zorunlu 
olması, öğrencinin o konuyu benimseyerek öğreneceğini garanti edemez. Ancak 
ülkemizin karşı karşıya olduğu trafik felaketi, her yurttaşın ta çocukluğundan 
itibaren onunla baş edebilecek bilgi ve beceriye sahip olmasını zorunlu 
kılmaktadır. O nedenle, öğrencilerimize zorunlu olarak öğrenmeleri gereken şeyin, 
yaşamlarını esenlik içinde sürdürmede ihmal edilemez değerde olduğunu baştan 
anlatmak yararlı olacaktır. 

8- 2918 sayılı Kanunun 125/2 maddesi ile üniversite ve yüksekokullar ile lise 
ve dengi okullarda zorunlu trafik, ilkyardım ve motor derslerinde başarılı olanlann 
sürücü kurslarında ders görmeyip, sadece sınava girmeleri suretiyle sürücü 
belgesi alabilme kolaylığının sağlanması, anılan derslerin okullarda alınmasına 
ilgiyi daha da arttırabilecektir. Bu olanak öğrencilere yeterince duyurulmak, 
maddede Milli Eğitim Bakanlığı'na, belirtilen derslerden başanlı olan öğrencilerin 
sürücü kursu derslerinden muaf tutulabilmelerine ilişkin verilen takdir yetkisi, 
anılan derslerin, trafik ve ilkyardım konusunda branşlaşmış öğretmenler verene 
kadar kullanılmamalıdır. 
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9- Kısa vadede ve öncelikli olarak; halen sınırlı sayıda öğretmenin 
yararlanabildiği "Okul Sağlığı Formatörlük Kursu"ndan, özellikle İlkyardım ve 
sağlık bilgisi dersini veren öğretmenler yararlanmalı, uzun vadede tüm 
öğretmenlerin bu tür hizmetiçi eğitim almaları sağlanmalıdır. "İlkyardım 
Eğiticiliği" sertifikası alan tüm öğretmenler uygun aralıklarla hizmetiçi eğitime tabi 
tutulmalı, öğretmen yetiştiren Eğitim Fakültelerinde tüm öğretmen adaylarına 
İlkyardım konusunda formasyon kazandırılmalı, ilkyardım teorik bilgisi mutlaka 
pratik uygulamalarla desteklenmelidir. İlkyardım dersleri, bu iş İçin özel olarak 
hazırlanmış dersliklerde verilmeli, her öğrenciye tek tek uygulamalar yaptırılmalı, 
belirli aralıklarla öğrenci gruplarının hastanelerde ilkyardım derslerini uzmanları 
dinleyip, izleyerek almaları sağlanmalı, ilkyardım konusundaki görsel eğitim 
materyalleri Türk eğitim sisteminin şartlarına uygun olarak yeniden düzenlenmeli 
ve konular, dersin işlenişine katkıda bulunacak yazılı-resimli-şekilli gereçlerle 
zenginleştirilmelidir. 

10- Trafik ve ilkyardım derslerini verecek öğretmen ve bu öğretmenlerin 
yetişeceği branş bulunmaması nedeniyle, bu açığı kapatmak İçin yüksek öğretim 
kuruluşlarında yeni bir düzenleme yapılmalı ya da eğitim fakültelerinde trafik ve 
ilkyardım dersleri "ek branş" niteliği kazanacak şekilde ders programlarına 
yerleştirilmelidir. 

11- Yüksek öğretim kuruluşlarıyla, onlara bağlı olarak kurulacak 
enstitülerin, okullarda trafik dersi veren öğretmenlerin meslek İçi eğitimlerinin 
gerçekleştirilmesine katkıları sağlanmalıdır. 

12- Sürücü meslek yüksek okulları yaygınlaştınlmalı, bu okullardan mezun 
olan sürücülerin çalışma hayatında öncelikli olarak istihdamı için gerekli 
düzenlemeler yapılmalıdır. 

13- Üniversitelerimizde "Trafik Mühendisliği" bölümü bulunmamaktadır. Bir 
başka deyişle, trafik mühendisliği eğitimini lisans düzeyinde verecek akademik 
bir birim mevcut değildir. Bu açığı, Üniversitelerin Ulaştırma ve Trafik Planlaması 
ile ilgili Anablllm dallan, değişik lisans eğitimleri almış öğrencilere, kendi 
disiplinlerini ulaşıma nasıl adapte edebilecekleri konusunda yol göstererek 
kapatmaya çalışmaktadır. 

Ülkemizdek trafik kazalannın facia boyutuna gelmesi karşısında, yıllardır 
gözardı edilen, karayolunu alt yapısından sorumlu kuruluşlarda önemli hizmetler 
verebilecek, kaza istatistiklerinin analizi, altyapının projelendirilmesi sırasında 
projelerin trafik güvenliği açısından denetimini ve uygulamanın kontrolünü 
yapabilecek, sinyalizasyon, kavşak düzenlemesi gibi daha bir çok konuda görev 
yapabilecek trafik mühendisliği disiplinini, trafiğin hizmetine sunmak çok yararlı 
olacaktır. 

Yüksek öğretim Kurumlarımızda mevcut inşaat, ulaşım ve diğer trafik 
planlama ve uygulama anablllm dallarında verilen lisans eğitimi üzerine, çok 
disiplinli bir yapıya sahip trafik sistemi içinde trafik mühendisliği eğitiminin lisans 
üstü olarak verilmesi sağlanmalıdır. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı'nca, 
karayolunu alt yapısından sorumlu kurum ve kuruluş kadro unvanları arasına 
"Trafik Mühendisliği" kadrosunun eklenmesi sağlanmalı, ilgili kuruluşlara da, 
İhtiyaca göre belirlenecek sayıda Trafik Mühendisi istihdam etme zorunluluğu 
getirilmelidir. 

14- Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan "Trafik Genel Eğitim Planı" 
uygulamaya geçmiş, ancak sonuçları alınmış değildir. 

Belirtilen planda bir çok kuruma görev verilmiş, ancak kurumlararası 
koordinasyon ve işbirliği sağlanamadığından, uygulama imkanı sınırlı kalmıştır. 
Karayolları Trafik Güvenliği Yüksek Kurulunun onayından çıkan bir "Trafik Genel 
Eğitim Planı"nın daha fazla uygulama İmkanı bulacacağı, kurumların daha 
sorumlu davranacakları düşünülmektedir. Bu nedenle, Trafik Genel Eğitim 
Planı'nın, anılan Yüksek Kurulun onayı ile çıkması yönünde yasal değişiklik 
yapılmalıdır. 
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15- Gelişmiş ülkelerde trafik eğitimi, çocuklann kendilerine refakat eden 
anne ve babalanndan ayrılmaya başladıkları andan itibaren, yani 3 yaşından 
itibaren verilmeye başlanmaktadır. Bu yaştaki çocuklara, basit trafik güvenliği 
davranışı öğretilebileceği kabul edilmeMedir. Anaokullanmızda çocuklann trafik 
davranışını geliştirecek programlar mevcut olmasına rağmen, çocuklarımızın % 
10'u anaokuluna gitmekte ve bu eğitimi alabilmektedir. Anaokuluna gitmeyen 
çocuklar için ise bu imkan bulunmamaktadır. Aileler ise bu konuda yetersiz 
kalmakta, televizyon programlan ile de çocuklann trafik bilincinin 
oluşturulmasına yeterince katkı sağlanamamağadır. 

Anaokullanna gidemeyen çocuklarımızın trafik eğitimi konusu ele 
alınmayan konulardandır. Bu bağlamda, çocuğun ebeveyninin bu eğitimi 
üstlenmesi kaçınılmaz görünmektedir. Anne babaların düzenli olarak bu eğitimi 
verebilecek bilgi ve beceri ile donatılması zorunlu görülmektedir. 

16- Üniversiteler ve sınavla öğrenci alan diğer okullara giriş sınavlannda 
trafik güvenliği ve çevre bilgisine yönelik soruların yer alması olumlu trafik 
davranışının benimsenmesini, konuya gerekli önemin verilmesini 
kolaylaştıracaktır. 

17- Çeşitli Avrupa ülkeleri, okul öncesi çocuklar için Trafik Kulüplerine 
üyelik sunmaktadırlar. Bu kulüpler çocukların motor, zeka ve fizik seviyelerine 
uygun olarak, ailelere evde ve trafikte kullanım için değişik eğitim materyalleri 
dağıtmaktadır. Ayrıca, ailelerin ücretsiz olarak kamu kurumlarından trafikle ilgili 
bilgi ve belgeler almalan olanaklıdır. 

Ülkemizde de okullarımızda kurulacak trafik kolları faaliyetlerinde 
kullanabileceği her türlü dokümanla desteklenmeli, sivil toplum örgütlerinin 
inisiyatifiyle oluşturulacak trafik çocuk kulüpleri ile de çocuk ve öğrencilerimizin 
trafiğin sorunlan ile mücadele edebilecek beceriye kavuşmaları sağlanmalıdır. 
Ayrıca, isteyen her yurttaşın trafik bilgi ve belgelerine ücretsiz olarak 
ulaşabileceği bir düzenlemenin ilgili kamu kuruluşlannca da yapılması 
sağlanmalıdır. Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu bu aracın gerçekleştirilmesinde 
etkin kılınmalıdır. 

18- İlköğretim ve ortaöğretim okullanndan trafik dersi görerek mezun olmuş 
öğrencilerimizin, aldıkları trafik bilgisinin, trafik bilinçlerini ne derecede olumlu 
yönde etkilediği, trafik olgusuna nasıl yaklaştıktan, trafiğin tehlikelerini önlemede 
ne denli başanlı olduklan konuları henüz ölçülüp değerlendirilebilmiş değildir. 
Trafik güvenliği bilinci gelişmiş genç kuşaklann, mevcut eğitim yapısından 
beslenip, uygar bir trafik düzeninin öncüleri olarak bu trajik faciasının önüne 
geçip geçemeyeceklerine ilişkin veriler elimizde mevcut değildir. Okullarda 
verilen trafik eğitiminin niteliğini değerlendirebilmek, oluşturulacak eğitim 
politikalarına yön verebilmek amacıyla, bu konu ile ilgili bilimsel bir araştırmanın 
yapılması sağlanmalıdır. 

19- İlk ve orta öğretim kurumlannda okuyan öğrencilerin, trafikte can 
güvenliğini en üst düzeye çıkarmak, trafiğin tehlikeleri ve önleme çareleri 
hakkında yeterli bilgi ve beceri ile donatmak, gelecekte güvenli araç sürücüleri 
olmalannı sağlamak bakımından, okullanmızda uygulanmak üzere modern eğitim 
olanaklarının seferber edileceği kapsamlı bir "Trafik Eğitimi Projesi" bir an Önce 
hazırlanmalıdır. Bu projenin hazırlanması ve uygulanmasında Milli Eğitim 
Bakanlığı, konusunda uzman özel ve kamu tüm kurum ve kuruluş yetkililerinden 
yararlanılmalı, proje, görsel ve yazılı basında geniş şekilde duyurularak kamuoyu 
desteği aranmalıdır. 

20- Şehiriçi trafik kazalannda ölen yayalar içinde ilk ve orta dereceli okul 
öğrencileri önemli yer tutmaktadırlar. Bunun nedeni, öğrencilerin yollardan 
güvenli bir şekilde geçmelerini sağlayacak yeterli trafik bilgi ve becerisine sahip 
olmamalarıdır. Onun için öğrencilerin yol kullanıcısı olarak güvenli bir trafik 
ortamında bulunmaları, kendilerine bu konuda yardımcı olacak kişilerin desteğini 
gerektirmektedir. Karayolları Trafik Yönetmetiğl'nin 178'inci maddesinde geniş bir 
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şekilde görev ve sorumlulukları açıklanan "Okul Geçidi Görevlisi", okul 
önlerindeki geçitlerden, öğrencilerin güvenli geçişlerini sağlamakla yükümlü 
kılınmıştır. Ancak, öğretmenler, veliler ve 11 yaşını bitirmiş öğrencilerden seçilen 
Okul geçidi görevlisi uygulaması yaygın olarak işletilememektedir. 

Okul geçidi görevlilerinin, trafiğin öğrencilerin güvenliği için ciddi tehlike 
teşkil ettiği yerlerde düzenli ve sürekli olarak görev yapmaları sağlanmalıdır. Okul 
geçidi görevlisi olarak görev alma, uygar bir trafik ortamının kurulmasına 
yardımcı olacağı vurgulanmalı ve bu konuya gerekli ilgi gösterilmelidir. 
Ayrıca,öğrencilerimizin taşındığı okul servis araçları'nda bazen rehber öğretmen 
bulunmaması nedeni ile öğrencilerin güvenli bir şekilde araca binip 
inemediklerine tanık olunmaktadır. Belirtilen eksikliği gidermek için söz konusu 
araçlarda rehber öğretmen bulunması sağlanmakla birlikte, sorunun çözümüne 
katkısı olacak yollardan birinin de, Okul Aile Birlikleri vasıtasıyla trafik konusunda 
yeterli bilgisi olan velilerin, öğrencilerin anılan taşıtlara binmesi ve indirilmesi 
sırasında gönüllü olarak görev almalannın teşvik edilmesi olumlu katkılar 
yapacaktır. 

c. Yaygın Eğitim ve Basın-Yayın Yoluyla Trafik Eğitimi 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 8'inci maddesi, okul dışı trafik eğitimini de 
düzenleyen "Trafik Genel Eğitim Planı" hazırlamak ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak 
görevini Milli Eğitim Bakanlığına vermiştir. 

Aynı Kanunun 122'inci maddesi, öğrenim kurumları dışında, gerçek ve tüzel kişilerin 
karayolunu kullananların eğitimi ile ilgili çalışmalarını, konu ve kapsam yönünden tespite ve 
uygulama yönünden denetlemeye Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde Emniyet 
ve Karayolları Genel Müdürlüklerini yetkili kılmıştır. 

* Kanunun yaygın eğitimi düzenleyen bu iki maddesi arasmda çelişki ve uyumsuzluk 
bulunmaktadır.Yaygın trafik eğitimi ile ilgili görev ve yetkilendirme açık olmayıp, konunun 
sahibi belli değildir. 

Bu kapsamda, Karayolları ve Emniyet Genel Müdürlükleri, anılan Kanunun 170'inci 
maddesinde düzenlenen ve her yıl Mayıs ayının ilk Cumartesi günü kutlanan "Uluslararası 
Karayolu Trafik Güvenliği Günü" ve bu günü takip eden "Karayolu Trafik Haftası" 
münasebetiyle film, afiş, broşür, kitap, seminer, v.b. araç gereç desteği ile toplumda trafik 
bilincini arttırıcı etkinlikte bulunmaktadırlar. 

Kamunun, trafikte toplumsal bilinçlenmeyi hedefleyen tüm faaliyeti, belirtilen çerçeve ile 
sınırlı kalmaktadır. Kampanyanın ulaşabildiği toplum kesimlerinde trafik davranışlarının nasıl 
etkilendiği veya etkilenip etkilenmediğine dair elde bilgi yoktur.Ancak, insan yaşamının sadece 
bir döneminde aldığı böyle bir bilgilendirme sonucu davranışlarının değişebileceğini ummak 
gerçekçi olmayacaktır. Sürdürülebilir, kalıcı, iz bırakıcı trafik güvenliği eğitimi, eğitim 
sistemimize egemen değildir. 

2918 sayılı Kanunun 125'inci maddesi, ulusal, bölgesel ve yerel radyo ve televizyonlara, 
haftalık eğitim programlarının en az 30 dakikasını trafik eğitimi ile ilgili programlara ayırma 
zorunluluğunu getirmiştir. 

Ancak, belirtilen 30 dakikalık trafik eğitim programının hangi saatler arasında 
yayınlanması gerektiği belirlenmediğinden, bu programların gece yarısından sonra yayınlandığı 
bilinmektedir. Ayrıca, trafik eğitim programının içeriğinin nasıl olacağına ilişkin bir 
düzenlemenin yer almaması da eksiklik olarak görülmektedir. 

Yazılı basma, trafik eğitimi ile ilgili sorumluluk yüklenmemiştir. 
Yazılı ve görsel basının trafik olgusuna yaklaşımı genellikle haber amaçlı olup eğitici 

yönü bulunmamaktadır. 
Kitle iletişim araçlarının haber verme işlevleri ile birlikte daha pek çok toplumsal ve 

psikososyal işlevleri de yerine getirdikleri kabul edilmektedir. Bunlar arasmda, kamuoyu 
oluşturarak belirli bir konu üzerinde ikna etme, eğitim, eğlendirme gibi görevler bulunmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 547) 



—• 148 -

Kitle iletişim araçlarının bu güçlerine rağmen, insanların fikir ve tutumlarım değiştirme 
bakımından etkileri sınırlı kalmaktadır. Bireyin aile, okul eğitimi ile formel yoldan, kitle iletişim 
araçları ile de enformel yoldan toplumsallaştığı kabul edilmektedir. 

Ülkemiz fikir gazetelerinin iç sayfalarında bir sütunda fotoğrafsız değerlendirilen trafik 
haberleri, diğer sansasyonel gazetelerde geniş alanda, bol fotoğraflı olarak kullanılmaktadır. 
Haber sıralaması içinde basit haberler sınıfında yer alan trafik haberleri için, fotoğraflar en 
dikkat çekici öğeler olmaktadır. Haberde, haber metninin ana fikri yani en önemli kısmı habere 
başlık olarak seçilmektedir. "Evde kamyon dehşeti", "hız kurbanları", "yine sürat, yine ölüm", 
"aşın sürat can aldı", "tren yolunda stop faciası" gibi başlıklar örnek olarak verilebilir. 

Trafik bilincinin oluşturulmasında, basm yayın organlarının hedef kitle tayin edip, hedef 
aracı doğru zamanda kullanamadığı ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye'de yayın yapan özel televizyon kanallarında haber sıkıntısı çekilebilen hafta 
sonunda çeşitli trafik kazalarına yer verilirken, haberin "bol olduğu" hafta içi günlerinde trafik 
kazaları "ölümle sonuçlanmış" ise bültene alınmaktadır. 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Türkiye'de ulusal yayın yapan on iki televizyon 
kanalının ana haber bültenlerim incelemiş, 31 Ocak 1998 tarihinde on iki kanalın haber 
bültenlerinde bir gecede "85 kanlı kaza" görüntüsüne yer verildiğini saptamıştır. 

Trafik kazaları haberlerinde, televizyon kanallarının ceset ve yaralıların görüntülerini 
mozaikleme yapmadan kullandıklan, bunun sakmcalara yol açabileceğini gözardı ettikleri, aynca 
görsel malzemenin çarpıcılığı nedeniyle, bu tür görüntülerin tekrar tekrar kullanılmasının 
habercilik etiği açısından sakıncalı olduğu ileri sürülmektedir. 

Bazı televizyonlar, bazen kaza haber süresini olabildiğince geniş tutmakta, 50 dakikalık 
haber bülteninin 20 dakikasını kaza haberine ayırmaktadır. Görüntülerde ise yanmış cesetlerin 
çarşaflar içinde taşınması 8 kez, hastane de yere konmuş yanık ceset görüntüleri ise 3 kez ve 
oldukça uzun şekilde tekrarlanmaktadır. 

Bazı kaza sahnelerinde, "Yalan" isimli müzik parçasının yanmış ceset görüntülerinde fon 
müziği olarak kullanıldığı görülmüştür."Yalan" adlı şarkının popülerliği sırasında böylesine bir 
"süsleme'"nin haberi daha çekici duruma getireceği düşünülmüş olmalıdır. 

Medyanın trafik kazalarım haber olarak veriş tarzının, okuyucu veya izleyicinin trafikte 
daha bilinçli ve tedbirli davranmasına hizmet etmediği değerlendirilmektedir. 

Yaygın trafik eğitimi içerisinde en önemli hedef grup anne ve babalar olmalıdır. Bir çok 
Avrupa ülkesinde ebeveynler, çocuklara dönük modern trafik eğitiminin temelinde yer 
almaktadır. Okula gitmeye başlamadan önce, çocuklara verilecek trafik eğitimine anne babalann 
katılımım öngören bir strateji oluşnırulmalıdır. 

Diğer hedef grup yayalar olmalıdır. Ülkemizde meydana gelen trafik kaza ölümlerinin % 
56'sini yayalar oluşturmaktadır.Yayaların yol kullamcılan olarak sürekli olarak bilgilendirilmesi 
aciliyet arzetmektedir. özellikle yerel yönetimlerin bu görevi aktif olarak üstlenmeleri, 
hazırlayacaklan eğitim programlarını, Milli Eğitim Bakanlığı, Karayollan ve Emniyet Genel 
Müdürlüklerinin onayından geçirmeleri uygun olacaktır. 

Yaygın trafik eğitimi ile ilgili ABD'deki uygulamalar dikkat çekicidir. ABD'de 
Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan Ulusal Karayollan İdaresi, çocukların güvenliği ile 
ilgili programlar hazırlamakta, ulusal kampanyalar, haftalar, günler düzenlemekte çeşitli 
standartlar belirlemektedir. 

ABD'de 13-19 Şubat 2000 tarihleri arasında "Çocuk Güvenliği Haftası Kampanyası" 
düzenlenmiş ve bu hafta boyunca aileler, çocuklann emniyet kemeri ve çocuk emniyet 
koltuğunun kullanımının önemi konusunda bilgilendirilmişlerdir. 

Yine" alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanımını önleme" adı altında, aynı İdare 
tarafından, amacı sarhoş ve uyuşturucu alarak araç kullanımının kesinlikle hoş görülmeyeceği 
mesajı vermek olan, her yıl bir ay boyunca yürütülen bir kampanya bulunmaktadır. Bu 
kampanya süresince sürücüler ve resmi trafik görevlileri, sarhoş sürücülerin kurbam olarak ölen 
ya da yaralananlan hatırlatmak ve anmak için gün boyunca farlan açık tutmaktadır. 1999 
yılındaki kampanyanın sloganı "İçtiniz ve araba kullandınız. Kaybettiniz..." gibi çarpıcı bir içerik 
taşımaktaydı. 

Devlet eliyle yürütülen diğer kampanyalar ise şöylece özetlenebilir: İlgili eyaletin en 
popüler takımlarının oynadıkları maçlar sırasında oyuncular, emniyet kemeri kullanımından, 
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alkollü araç kullanımına kadar trafik güvenliği konularında, Trafik Güvenliği Bürosu ile işbirliği 
yaparak görev almışlar, yerel televizyon kanallarında gösterilen filmlerde rol üstlenmişler, 
skorbordlarda trafik güvenliği ile ilgili mesajlar vermişlerdir. 

Bunun dışında, acil araçlara güvenli bir biçimde nasıl yol verileceğine ilişkin "Kurallara 
Uy, Kenara Çekil" kampanyası yürütülmüştür. 

Amacı, tüm üyeler için bir bilgi paylaşımı kurumu olarak hizmet etmek, trafik güvenliği 
ile ilgili yerel, bölgesel ve eyalet çapındaki faaliyet ve çabalan desteklemek, medya ile ilişkileri 
geliştirmek için plan ve politika oluşturmak üzere, yasa uygulayıcı kurumların, sigorta şirketleri, 
otomobil üreticileri, kamu ve özel sektör örgütleri ve trafik güvenliği avukatlarından oluşan 
"Daha Güvenli Bir Kaliforniya için Trafik ittifakı" adlı kuruma benzer bir platformun, 
ülkemizde de oluşturulması, güvenli ve uygar bir trafik ortamı sağlanmasına ne denli önemli 
katkılarda bulunacağı açıktır. Karayolları Trafik Güvenliği Yüksek Kurulu ve Alt Kurulun, 
belirtilen fonksiyonu yerine getirebileceğini öne sürmek gerçekçi olmayacaktır. Anılan 
Kurulların, teşkilatlanma yapısı, oluşum biçimi, çalışma anlayışı, trafikte toplumsal 
bilinçlenmeyi harekete geçirecek nitelikte değildir. Trafikte görevli ve sorumlu kurum ve kuruluş 
personelinden tasarruf etmek kaydıyla, Başbakanlığa bağlı olarak oluşturulacak ve 
koordinasyondan sorumlu olacak birimin teşkilat kurgusuna, anılan misyonu da yerine getirecek 
bir yapının eklenmesi düşünülmelidir. 

ÖNERİLER: 

1- Mevzuatımızda yaygın trafik eğitiminin sorumluluğu Emniyet ve 
Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bırakılmıştır. Bu iki genel müdürlük öğretici 
kadrosu ve teşkilat yapısıyla, eğitim binası ve malzemesi yönünden yeterli 
olmadığı gibi, her iki kuruluşun da asli görevi eğitim sistemini geliştirip 
uygulamak değildir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, merkezde Yaygın Eğitim Genel 
Müdürlüğü, il ve ilçelerde Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile ülke düzeyinde bu 
eğitimi verebileceği ileri sürülse bile, pek çok disiplini içeren trafik eğitiminin yeni 
bir kurumsal örgütlenme yolu ile verilmesi daha esaslı bir çözüm olabilecektir. Bu 
amaçla; 

Halkı trafik konusunda bilgilendirmek ve trafik güvenliği eğitimine yönelik 
faaliyette bulunmak ve bu kapsamda; okul öncesi, ilkokul ve lise trafik eğitiminde 
farklı yaş grupları için yeni eğitsel yöntem ve gereçlerin geliştirilmesi ve 
değerlendirilmesi, yeni öğretmen ve polis memurlarının eğitilmesi, halihazırda 

^trafik güvenliği eğitimi veren öğretmen ve polis memurlarının bilgi düzeylerinin 
arttırılması bir bütün olarak ele alınmalı ve planlanmalıdır. 

2- Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde yayın yapan radyo ve televizyonların, 
haftada en az 30 dakika trafik eğitimi ile ilgili program yayınlama yükümlülüklerini, 
gece geç saatlerde, televizyonların İzlenme oranının çok düşük olduğu zaman 
aralığında yer vererek yerine getirmeleri, beklenen faydayı sağlamamaktadır. Bu 
nedenle, eğitim programlarının TV yayınlarının en çok izlendiği saatlerde 
gösterilmesi için gerekli mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır. Yayınlanacak trafik 
eğitim programının oluşturulmasında çocuk, genç ve yaşlı her türlü toplum 
kesiminin, farklı algı ve kavrama yetenek düzeyleri göz önünde bulundurulmalıdır. 

Yazılı basının ise trafik eğitimine yer verme yükümlülüğü bulunmamaktadır. 
Yazılı basına, haber amaçlı trafik kazası ile birlikte kazaların oluş nedenini, önleme 
çarelerini, kurallara uyma alışkanlığını halka benimsetebilecek düzenli görüş ve 
yorumlara da yer vermesi sorumluluğu verilmelidir. 

3- Trafiğin risklerini bilen ve korunma yollarını öğrenen birey, kısaca trafikte 
sorumlu yurttaş hedefine ulaşmada halkı bilgilendirme kampanyaları son derece 
önem taşımaktadır. Kamu kaynaklı kampanyalar, genellikle yetersiz içerikte olup, 
yılın sadece birkaç gününde yapılmakta, dolayısıyla yetersiz ve etkisiz 
kalmaktadır. Yol boylarına "trafik canavarı olmayın" resimleri asmaktan, kaza 
geçiren araçları sergilemekten, birkaç kitap, afiş, broşür dağıtmaktan öteye 
geçememektedir. 
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Kamu otoritesi, trafikte yeni bir silkiniş, yeni bir çığırın öncülüğünü 
yapmalı, bu bağlamda, önündeki sorunun toplumun sağlık ve esenliğini tehdit 
eden bir sorun olduğunu kabul ederek, çözümü konusunda trafiğin özel resmi 
tüm taraflarının yer aldığı platformdan destek almalıdır. Trafiğin tehlikelerine en 
açık kesim olan çocuk, yaya, yolcu gibi trafik gruplarına yönelik spesifik "trafik 
kürleri" uygulamalı, bu anlamda emniyet kemeri, yol güvenliği kampanyaları 
düzenlemeli, tüm yıla yayılmış, trafiğin her türlü unsuruna yer veren, toplumsal 
dikkati dağıtan genişlikteki kampanyaların verimsiz olacağı bilinmeli, trafik kural 
ihlallerinin "sosyal ayıp" sayılacağı bir toplumsal tepkinin önünü açmalıdır. 

4- Şehiriçi ulaşımda milyonlarca insan her gün toplu taşıma hizmetlerinden 
faydalanmaktadır. Belediye veya halk otobüslerinde, minibüslerde, trenlerde 
seyahat eden bu insan kitlesinin çok az bir kesimi okumakta, kalan kısmı farklı 
davranış içinde olmakta, çoğunluğu yolculuğunun bir an önce bitmesini 
beklemektedir. Elimizde var olan böylesine önemli bir insan potansiyelinin, bu 
ulaşım araçlarına konulacak görsel araçlar vasıtasıyla çarpıcı, kolay öğrenilebilir, 
yazı, filmler oynatmak suretiyle trafik bilinci arttırılabilir. Araçtan, güvenli trafik 
düzeni adına kazanılmış bir kişi olarak inmesi sağlanabilir. 

Trafik eğitimi ile ilgili belgesel, film v.b. materyallerin hazırlanmasında 
sanat, spor dünyasında yıldız olmuş kişilerin rol almalan, alıcı kitleye daha rahat 
ve kalıcı mesaj verilmesine yardımcı olacaktır. 

Ayrıca, sinemalarda da, film başlamasından önce, 5-10 dakika 
uzunluğunda aynı içerikte trafik filmi gösterilmesi faydalı olacaktır. 

5- İnsanlarımızın önemli bir çoğunluğu üzerinde din adamlarımızın etkili 
oldukları bilinmektedir. Bu sebeple, tüm ülkede din görevlilerinin, alkol alarak, hız 
yaparak, trafikte saygısız ve kasıtlı davranarak trafik kazalarına sebep olanların 
dini açıdan sorumlu olacaklarını halka anlatmalarında büyük fayda vardır. Ayrıca, 
din adamlarımız, insanların saygı ve esenlik içinde yaşamalarını amaç edinen ve 
hoşgörüyü esas alan bir toplum projesi içinde, trafikteki sürücü davranışlarında 
da aynı duyarlılığın gösterilmesinin dinin icaplarından olduğu yolunda cemaati 
uyarma ve yönlendirmeleri, çarpık sürücü psikolojisini düzeltmeye yardımcı 
olacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığının bir an önce bu yönde yoğun bir faaliyete 
geçmesi sağlanmalıdır. 

6- Kamuoyu oluşturmada, bilgilendirme ve eğitimde önemi yadsınamaz kitle 
iletişim araçlarından radyonun, trafiğin hizmetine sunulması, yaygın trafik 
eğitimimizin geniş kitlelere, düzenli olarak bilgi aktarılmasına katkısı olacaktır. 
Kurulacak "Trafik Radyosu", günlük yol ve hava koşullan, kapalı yolların durumu, 
trafiğe katılanların trafik eğitimlerinin arttırılması, dünyadaki trafik güvenliği 
konusundaki gelişmeler, mevzuat v.b. konulara yer verebilir. Trafik radyosu, 
yaşanabilir, zevk alınabilir, huzurlu bir trafik ortamı kurulması görevini 
üstlenebilir. Trafik bilgi yarışmaları v.b. etkinliklerle de trafik olgusunun canlı 
tutulmasına ortam hazırlayabilir. 

"Trafik Radyosunun" kurulması için, Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonundan, 
projelendirme ve uygulama aşamasında finansman sağlanabilmelldir. 

7- RTÜK, mevzuata aykırı olarak yayın yapan ulusal ve yerel televizyonlara 
ekran karartma cezası uygulamaktadır. Bu ceza yerine, televizyonun kapalı 
kalacağı süre boyunca, trafikle ilgili eğitici programların yayınlanması 
zorunluluğu getirilmesi, bulunmaz bir fırsat olacaktır. 

8- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, trafik kazalarına karışan otobüs 
firmalarının adlarının teşhir edilmesine olanak tanımaktadır. Bu düzenlemeye 
paralel olarak, bir yılda 100 ceza puanını dolduran, alkollü ve hızlı araç kullanmayı 
alışkanlık haline getiren, ölümcül kazalara sebebiyet veren sürücüler de "trafik 
yüzsüzü" olarak teşhir edilebilir. Trafikteki "kötülerin" toplum tarafından bilinmesi 
ve iyi sürücülerin" onlardan aynlması gerekmektedir. Bunun bir yolu da, trafik 
kuralını çiğnemede hiçbir sakınca görmeyen, fütursuz sürücülerin, 3 ve 3'ten fazla 
kural ihlali yapmaları halinde, kendilerine ait araçların uygun yerlerine, işlediği 
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trafik ihlallerini belirten çıkartma yapıştırılması şeklinde olabilir. Bu çıkartmaların 
boyutu, kural ihlalinin vahameti ve sayısı oranında büyültülmelidir. Toplumsal 
ayıplama ve ayıplanma mekanizması böylece harekete geçirilmelidir. 

9- Trafikte "rol modeli" olan, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan ve Vali gibi 
devlet büyükleri, trafik kurallanna uymada topluma örnek olmalıdır. Sayın 
Cumhurbaşkanınca başlatılan "kırmızı ışıkta durma" uygulamasına tüm üst düzey 
yöneticiler ayrımsız katılmalıdır. Emniyet Genel Müdürlüğü bir genelge 
yayınlayarak, sivil veya resmi görev, başında veya izinli iken tüm Emniyet 
Teşkilatı mensuplarının trafik kurallanna uymaları konusunda dikkatleri çekilmeli, 
kamu taşıtlarını kullanan sürücülerin, trafikteki tutum ve davranışlarına özen 
göstermeleri, trafiği tehlikeye sokacak saldırgan ve kural tanımaz psikolojik yapı 
içinde olanlann rehabilitasyonu yönünde çalışma yapılmalıdır. Başbakanlıkça, 
İçişleri Bakanlığı ile koordineli olarak izleme birimi kurulmalı, yurttaşların, resmi 
araç sürücülerinin hatalarını, devlet hatası olarak değerlendirdikleri dikkate 
alınarak, kamuda güvenli ve kurallara uygun bir sürücülüğün oluşturulması için, 
ödüllendirme ve cezalandırma yöntemleri ciddiyetle uygulanmalıdır. 

10- Televizyon, film, dizi ve reklamlarda, hızlı ve spor araçların ilgi çekecek 
şekilde kullanıldığı görülmektedir. Hız yapmayı özendiren bu tür reklam filmlerinin 
gösterilmesine, uzmanlarca "trafik güvenliğine olumsuz katkı yapmayacakları" 
yönünde görüş bildirilmesi halinde izin verilmelidir. 

11- Ülkemizin en popüler futbol ve spor takımlarının oynadıkları maçlar 
öncesinde oyuncuların, emniyet kemeri kullanımından, alkollü araç kullanımına 
kadar trafik güvenliğine ilişkin düzenlenecek kampanyada, ilgili trafik birimleri ile 
işbirliği yaparak görev almaları sağlanmalı, yerel televizyon kanallarında 
gösterilecek trafik konulu filmlerde rol üstlenmeleri, skorbordlarda trafik güvenliği 
ile ilgili mesajlar vermeleri sağlanmalıdır. 

d. Sivil Toplum Örgütleri ve Kampanyalar 

Karayolunda can ve mal güvenliğinin artırılması ve kazaların azaltılması amacına yönelik 
olarak, alt yapının düzeltilmesi, denetimlerin etkinleştirilmesi gibi çeşitli teknik ve idari 
önlemlerin alınması gerektiği görülmektedir. 

Tüm bu önlemlerin, kendilerinden beklenen amaca tam olarak hizmet edebilmeleri için, 
kişiler ve toplum tarafından da benimsenmesi bir zorunluluktur. 

Toplumun tüm kesimleri, bazıları kendi istek ve çıkarları doğrultusunda, bazıları da 
zorunlu olarak, sürekli biçimde trafik olgusunun içinde yer almaktadır. Dolayısıyla hemen her 
birey trafiğin bir parçasıdır ve sorunlardan etkilenmektedir. 

Bu bakımdan, trafik sorunlarının çözümüne, tüm toplumun ve toplumun bu alandaki 
temsilcisi ve sözcüsü konumundaki kuruluşların da katılması gerekmektedir. 

Belli kesimlerin sözcüsü ve temsilcisi olan demokratik kitle örgütleriyle, konunun bir 
yönüyle ilgilenmek ve çözüm üretimine katkıda bulunmak amacıyla bir araya gelmiş kişilerden 
oluşan sivil toplum örgütlerini, trafik güvenliğinin sağlanması çalışmalarının içine daha çok 
katmak, onlara bazı görevler, hatta yetki ve sorumluluklar vermek, trafik güvenliği konusunda 
yeni yaklaşımın önemli bir yönünü oluşturmalıdır. 

Trafik güvenliğini sağlamanın, yalnızca bir polisiye olay olmadığı, bunun sadece 
cezalarla sağlanamayacağı düşüncesi, bu konunun bir toplumsal olay olduğu gerçeğinin bir 
başka ifadesidir. 

önemli olan, bireylerin bir toplumsal görev ve sorumluluk anlayışı içinde, ceza 
korkusundan da önce, kendiliklerinden kurallara uyma alışkanlıklarım edinmeleri ve 
geliştirmeleridir. Bu alışkanlığın kişilerde yerleşmesi, toplumsal kültürün bir parçası olarak trafik 
kültürümüzün oluşmasuu ve gelişmesini sağlayacaktır. Bu da, trafik güvenliği konusunda ortaya 
çıkan pek çok sorunun giderilmesi için çaba harcamaya gerek kalmadan, sorunlann hiç ortaya 
çıkmaması veya azalması biçiminde bir etki yaratacaktır. 
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Sivil toplum örgütlerinin işlevlerinin başında, işte bu ortak bilinci yaratma ve genel bir 
duyarlılık oluşturma görevleri gelmektedir. Sivil toplum örgütlerince, kendi üyelerine ve 
topluma bu yönde verilecek mesajlar, kişiler tarafindan, kamu gücünden gelen ve cezalarla 
desteklenmek istenen mesajlara göre, çok daha kolay ve tepkisiz biçimde kabul edilecektir. 

Altyapının geliştirilmesi, eğitim ve denetim araçlarının kullanılması, trafik güvenliğinin 
sağlanmasında ne kadar önemli ve gerekliyse, trafik bilinciyle, toplumsal duyarlılık ve özellikle 
hoşgörü, trafiğe çeşitli biçimlerde katılan bireylerde aynı ölçüde var olması gereken özelliklerdir. 

Ancak bunların kişilerce kazanılması, öncelikle gerekliliklerinin dile getirilmesine, daha 
sonra da yararlılıklarının anlatılmasına ve kabul edilmesine bağlıdır. Bütün bunlar da hiçbir özel 
veya kamu kurumu tarafindan bir iş, bir görev olarak gerçekleştirilecek işlevler değildir. 

Sürekli tekrarı, uzun süreyi ve yorucu ikna çalışmalarım kapsayan duyarlılık ve hoşgörü 
kazandırma sürecini harekete geçirecek ve devamlı gündemde tutacak olanlar sivil toplum 
örgütleridir. 

Aynı örgütlerin, bu trafik kültürü ve çevresini yaratma görevlerinin yanı sıra, daha somut 
biçimde bilgilendirme ve bilgi iletme görevleri de büyük bir ağırlık taşımaktadır. Bu 
bilgilendirmeye bir örnek, trafik kurallarım koyanlarla, bu kuralları uygulayacak olan kişiler 
arasında gerçekleşmesi gerekenidir. 

Trafik kurallarım sürücülere ve yayalara sürekli tekrarlamak, özellikle yapılan değişiklik 
ve yenilikleri duyurmak, trafik güvenliğini sağlamada büyük bir önem taşımakta ve sivil toplum 
örgütlerinin katkı yapacağı ve yapmakta olduğu önemli bir işlevdir. 

Aynı şekilde, trafiğe katılanların ve kuralları uygulamak zorunda olanların da kurallara 
ilişkin görüş ve düşüncelerinin yasa ve kural koyuculara iletilmesi ve kuralların daha 
uygulanabilir ve daha kolay benimsenebilir olmasının sağlanmasında, sivil toplum örgütlerine 
önemli görevler düşmektedir. 

"Huzurlu bir trafik ortamının yaratılması ve kazaların azaltılması için herkesin trafik 
kurallanm uygulaması, denetlemesi ve savunması gerekir" düşüncesinin hem oluşturulmasında 
hem de uygulanmasında en önemli katkıyı yapacak olan kuruluşlar, yine sivil toplum 
örgütleridir. 

Trafik güvenliğinin bir veya birkaç boyutuyla birden ilgilenen bu tür örgütlerin sayısı gün 
geçtikçe artmakta ve hem temsil ettikleri kesimler genişlemekte, hem de hitap edebildikleri 
çevreler büyümektedir. 

Dünyada da temsili demokrasiden katılımcı demokrasiye geçişin en önemli kurumlan 
arasında yer alan bu tür örgütler, uluslararası ilişkilerde de hükümetler dışı nitelikleriyle kabul 
görmekte ve her türlü toplumsal konuda giderek daha çok rol oyrıamaktadırlar. 

Hiç kimse, trafiğin bir parçası olmaktan kaçınamayacağı için, konunun toplumun 
bütününü ilgilendirmesi ve psikolojiden teknolojiye kadar çok çeşitli boyutlara sahip olması 
nedeniyle, trafik güvenliği konusunda sivil toplum örgütlerinin işlevi, diğer alanlardakinden çok 
daha fazladır. 

Nitekim, ölümlü trafik kazası sayısı, ülkemizden çok daha az olan çeşitli Avrupa 
ülkelerinde, kazalan daha da azaltmak için çeşitli çalışmalar yapılmakta ve sivil toplum örgütleri 
bu çalışmalar içinde önemli görevler üstlenmektedir. Bu çalışmalar, yol güvenliği bilincinin 
oluşturulması, sürekli kılınması ve korunmasıyla, taraflararası iletişim ve denetime katkı 
başlıklan altında özetlenebilir. 

Gelişmiş Batı Ülkelerinde, sivil toplum örgütlerine trafik güvenliği konusunda verilmiş 
olan bu görevlerin hepsi ülkemiz için de geçerlidir. Aynca ülkemizin özgün koşullar gereği, 
Batıda büyük ölçüde aşılmış olan, kamu kurallarına saygılı olmama, toplumsal sorumluluk 
bilincinin yeterince gelişmemiş olması gibi nedenlerden ortaya çıkan sorunların giderilmesi de, 
yine Türkiye'de sivil toplum örgütlerinden beklenen bir çalışmadır. 

Diğer taraftan, gelişmiş Batı ülkelerinin baş etmeğe çalıştıklan trafik sorunlarının 
çoğunun ülkemizde de varolması, hem bunların, hem de hızla gelişen ülkemizde, geçmişten 
gelerek biriken ve bugüne sarkan olumsuz toplumsal alışkanlıklardan ve davranışlardan doğan 
sorunlann giderilmesi gerekmektedir. 

Bu kadar büyük ve karmaşık sorunlar yumağının çözülmesi, toplumsal katılım olmadan 
başanlamayacağı için, sivil toplum örgütlerinin önemi, ülkemizde, diğer pek çok ülkeye göre 
daha da artmaktadır. 
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Trafik güvenliği konusunda ilgililerin yanı sura ilgilenenlerin ve kendiliklerinden bazı 
katkılarda bulunma gereğini duyarak bir araya gelenlerin oluşturduğu ilginç bir örnek; Trafikte 
Ortak Akıl Platformu (TRAP)'dur. 

TRAP tarafından basın mensupları, üniversite yönetimleri, öğretim görevlileri, ve 
öğlencilerinin, eski ve yeni parlamenterlerin, büyük şirket sahip ve yöneticüerinin, doğrudan 
sektörde çalışan kuruluşların yanı sıra, ilgili bakanlık temsilcilerinin de katılımıyla, son 2 yılda 
düzenli ve sistematik bir biçimde arama, karar ve diyalog konferansları yapılmış, çalışma 
yöntemleri ve projeleri belirlenmiştir. Bunlar arasında ticari araç sürücülerine düzenli sağlık 
kontrolü yaptırılması, trafikte sivil denetimin sağlanması gibi projeler yer almaktadır. 

Beyaz Nokta Vakfı ise bir "trafikte söz" kampanyası başlatmıştır. Kampanya kapsamında 
sürücülerin, tek yanlı bir sözleşmeyle; kırmızı ışıkta duracağını, emniyet şeridini ihlal 
etmeyeceğini, alkollü araç kullanmayacağını, emniyet kemerini takacağım ve başkalarının 
haklarım çiğnemeyeceğini taahhüt etmeleri ve bunu arabalarına yapıştıracakları, "söz" yazılı 
çıkartmayla belirtmeleri amaçlanmaktadır. 

Türkiye Acil Yardım, Kurtarma, Yangın ve Eğitim Vakfı (TAYEV) ise, Hollanda'da 
bulunan Uluslar arası Acil Yardım Teknikleri Merkezi ile işbirliği yaparak, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi bünyesinde, İzmir'in 6 karayolu girişinde, teknik ve tıbbi kurtarmayı bir bütünlük 
içinde en kısa sürede gerçekleştirecek istasyonların kurulmasını sağlamıştır. 

Uzun yıllardır büyük bir özveriyle faaliyetini sürdüren Türkiye Trafik Kazaları Yardım 
Vakfı, Fahri Trafik Müfettişleri Demeği, Trafik Canavarını Yok Etme Derneği, Trafik Kazalarım 
önleme Derneği gibi gönüllü kuruluşların sayısının ve etkinliklerinin yukarıda örnek olmak 
üzere sözü edilenlere benzer yenilerinin kurulmasıyla artması olumlu bir gelişmedir. Bununla 
birlikte, bu tür örgütlerin birbirleriyle eşgüdüm, dayanışma ve işbölümü anlayışı içinde 
çalışmaları, ortak amacın gerçekleşmesi açısından bir zorunluluktur. 

Bu gelişme, trafik güvenliği sorununun toplumca görüldüğünü ve giderilmesinde de 
toplumun sorumluluk ve görev üstlenmeye hazır olduğunu göstermektedir. 

Bu büyük sorunun halledilmesinde, en azından hafifletilmesinde, ortaya çıkan bu elverişli 
ortam kesinlikle iyi değerlendirilmeli, gönüllü olarak hizmet sunmaya hazır sivil toplum 
örgütlerinin gücünden yararlanılmalıdır. 

Trafik kazaları sadece Türkiye'de değil, pek çok ülkede insan yaşamım ve yaşam 
kalitesini tehdit etmektedir. Bu nedenle, birçok ülkede trafik kazalanm önleyici çalışmalar 
yapılmakta, yol kullamcılannm riskli davramşlanm değiştirmeyi hedefleyen kampanyalar 
düzenlenmektedir. Bu tür çalışmalann başka ülkelerde çok değişik ve ilginç örnekleri 
bulunmaktadır. 

Bunların başında, Avrupa Birliği'nin uyguladığı "Yol Güvenliği Kampanyası"ndan söz 
edilebilir. 

AB YOL GÜVENLİĞİ KAMPANYASI 
Trafik kazalan nedeniyle Avrupa Birliği'nde her sene 45.000 insan hayatını kaybetmekte, 

yaklaşık 1.6 milyon insan da yaralanmaktadır. 
Bu verilerle ortaya çıkan tablo, her yıl Avrupa Birliği'nde her 80 vatandaştan 1 'inin trafik 

kazası nedeniyle hayatım kaybedeceği, her 3 vatandaştan 1 'inin de hastanede tedavi görmesini 
gerektirecek kadar ağır yaralanacağıdır. Trafik kazası kurbanlan, normal hayat beklentilerinden 
ortalama 40 yıl az yaşamaktadırlar. Bu, insani boyutta korkuç bir kayıptır. 

Bunun yanısıra, kazalann ekonomik maliyeti de korkunç bir durumdadır. Polis ve acil 
servis hizmetlerinin faturalan, araçlara ve mülkiyete verilen zarar ile üretim kaybı, ölüm basma 
ortalama 1 milyon ECU olarak hesaplanmaktadır. 

Bu ölümlerin ve acıların azaltılmasının bir yolu olmalıdır. 
Ve de vardır. Ve de sadece 10 saniye tutacak bir düşünceyi ve hareketi içerir. 
"Hayatınızı kurtarmak için 10 saniye", basit ve dolaysız bir mesajdır. 
Bu mesajı desteklemek için düzenlenen kampanyalar, tüm üye devletleri kapsamakta ve 

otomotiv ve turizm klüpleri tarafından ulusal düzeylerde koordine edilmektedir. Geçen ay 
İngiltere'de başlayan çalışmalan İtalya ve Almanya'da toplum ile bağlantısı çok iyi kurulmuş 
ulusal çalışmalar takip etmiştir. Benzer bir ulusal kampanya, yalanda Atina'da başlatılacaktır. 
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Kampanya ile verilen mesaj, 10 saniyede gerçekleştirilecek 4 çabuk, basit ve masrafsız 
önlem ile hayatınızı kurtarabileceğinizdir. 

Nedir bu önlemler? 

• Çocukları her zaman uygun bir çocuk koltuğuna oturtun ve/veya emniyet kemersiz yolculuk 
etmelerine izin vermeyin. 

Saatte 50 km'Iik bir hız ile meydana gelen bir çarpışmada, araç içerisinde bulunan 
20kg'lik bir çocuk, önüne çıkan ilk sert cisime 400 kg'lik bir şiddet ile çarpacaktır. 
Uygun bir çocuk koltuğu ve/veya emniyet kemeri kullanımı ile, ölümlü yaralanmalar 
%75 oranında azaltılabilmektedir. Bu nedenle, araç içerisindeki çocuk koltuğuna önem 
verin. Düzgün bir şekilde yerleştirilmiş mi? Boyutları uygun mu? Her defasında 
kullanıyor musunuz? Çocuklar bu koltuklara oturtulmaktan şikayetçi olabilirler; ama 
inanın ki bu şikayet diğer alternatiften çok daha iyidir. 

• Araç içerisinde açıkta hiçbir sey bırakmayın, herşeyi bagajınıza yerleştirin. Ani bir fren 
anında, cam içerisinde bulunan bir harita, araç içerisinde bulunanlara güçlü bir karate tekmesi 
hızı ile çarpacaktır. Fotoğraf makinanız el bombası, şemsiyeniz ölümcül bir füzeye 
dönüşebilir. Haftalık alışverişiniz sizi öldürebilir. Neyiniz varsa, ya bagaja yerleştirin, ya da 
kapı içlerinde bulunan ceplere. 

• Koltuğunuzun ve kafalığınızın ayarım yapın. Kafalık, bir kafa dinlendirici değil, kafa 
koruyucudur ve sizi kazalarda en sık rastlanan omurilik yaralanmalarından korumak için 
orada bulunmaktadır. Saatte sadece 10 km'Iik hız ile meydana gelen kazalarda bile ağır 
omurilik yaralanması riski vardır. 

• Emniyet kemerinizi her zaman takılı tutun ve herkesin takılı tutmasını sağlayın. Araç 
içerisinde emniyet kemersiz hiç kimse bulunmasın. 

• ön koltukta ya da arka koltukta emniyet kemeri kullanma alışkanlıkları olmadığı için, her yıl 
AB'ye üye 15 ülkede 7.500 kişi hayatım kaybediyor. Sadece ön koltukta değil, arkada da 
emniyet kemeri kullanımı bu kadar önemliyken, AB nüfusunun sadece % 40'mın kullandığı 
tahmin ediliyor. Emniyet kemeri, yolun uzunluğu ne olursa olsun, araç içindeki herkes için 
zorunlu olmalıdır. Emniyet kemeri bağlı olmayan bir yolcu, kaza anında araç içindeki diğer 
insanlara küçük bir fil şiddeti ile çarpabilir. 

• Bazı ülkelerde "kültürün" emniyet kemeri kullanımına karşı olduğu söyleniyor. Bunun anlamı 
basit ama insanları, özellikle de gençlerin, sırf bağımsız olmak ya da "sözde cesur görünmek" 
uğruna hayatlarını bu şekilde tehlikeye atmalarını veya sakatlanmayı göze almalarım kabul 
etmek mümkün değil. 

Avrupalı Sürücülerin Yol Güvenliğine Yönelik Yaklaşımları: 
Trafik kazaları nedeni ile Avrupa Birliği nüfusunun yaklaşık %1.25'i ortalama hayat 

beklentisinden 40 yıl daha az yaşayacak, ve %33'ü hastanede tedavi görmek durumunda 
kalacaktır. Avrupa'daki çoğu ülke, yol trafik güvenliğini arttırmak için birbirine benzer önlemler 
almaktadır; sürücü davranışı, hız limitleri, alkollü araç kullanımı ve emniyet kemeri zorunluluğu 
ile ilgili kurallar gibi. Ancak trafik riskininin azaltılmasında her ülke farklı seviyelerde başarılı 
olabilmektedir. Ülkelerde yol güvenliğinin geliştirilebilmesi ve "en iyi uygulama"nın 
belirlenebilmesi için, sürücülerin yaklaşımlan, tutumlan, algılayışları ve davramş biçimleri ile 
mevcut alkollü araç kullanımı kısıtlamalan, hız limitleri ve polis yaptınmlan gibi ortamsal 
faktörler arasında karşılaştırmalı bir çalışma yapılması uygun bulunmuştur. 

1989 yılında, Avrupa'daki çeşitli yol güvenliği kuruluşlarından araştırmacılar tarafindan, 
araç sürücülerin yol güvenliğine yaklaşımlanmn incelenmesi için bir konsorsiyum 
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oluşturulmuştur. Bu grup, kısaca SARTRE (Avrupa Karayolu Trafik Riskine Sosyal 
Yaklaşımlar- "Social Attitudes to Road Traffik Risk in Europe") olarak bilinmektedir. 

Projenin ilk aşaması (SATRE 1), 1991-1992 yıllan arasında lû'u Avrupa Birliği üyesi 
olmak üzere toplam 15 ülkede uygulanmıştır. Her ülkede, aktif sürücü olan 1000 kadar ehliyet 
sahibine uygulanan anket ile Avrupa genelinde 17.430 araç sürücüsüne ulaşılmıştır. Projenin 
temel çıkarım ve analizleri daha sonra yaymlanmış; sonuç ve önerileri 1994 yılmda Avrupa 
Birliği Trafik Güvenliği Üst Düzey Grup'una sunulmuştur. Bu uygulamadan 5 yıl sonra, ikinci 
bir anket (SARTRE 2) düzenlenmiştir. Bu anketin sonuçlan da yayınlanmıştır. 

Bu ikinci ankette, ilk anketteki metod değiştirilmemiş, yeni bölümlerin yanı sıra, ilk 
ankette faydalı bulunan sorular yinelenmiştir. SARTRE 2, 1996-1997 kışında, 19 ülkede 
gerçekleştirilmiş, bu çalışma sonucunda toplam 20.725 araç sürücüsüne ulaşılmıştır. Elde edilen 
verilere göre, projede yer alan Avrupa Birliği üyesi 13 ülkede 45.000 kişi, projenin kapsadığı 
ülkelerin tümünde ise toplam 57.000 kişi 1996 yılında trafik kazalan nedeni ile hayatım 
kaybetmiştir. 

SARTRE 1 ve SARTRE 2 anketlerinin sonuçlanna bakıldığında, aradan geçen zamanda bazı 
önemli değişiklikler göze çarpmaktadır, örneğin: 

• Emniyet kemeri kullanımında gözde görülür artışlar olmuştur; özellikle bu konuda yeni 
yasalann uygulamaya konulduğu ispanya ve Portekiz'de. 

• Birkaç istisna dışında tüm ülkelerde alkollü araç kullanımına yönelik yaklaşımlarda olumlu 
değişiklikler olmuştur 

• Hızlı araç kullandıklannı söyleyen insan sayısı artmış, cezalandırıldıklarını söyleyen insan 
sayısı azalmıştır 

• Yayalara ve diğer sürücülere karşı saygılı davrandıklarını söyleyen sürücü sayısı artmıştır. 

Sürücülerin riske yönelik yaklaşımlan ve sürüş anında risk algılayışlan, davranış ve 
güvenliğin temel belirleyicileridir. Anketler, sürücülerin risk algılayışları konusunda ülkeler 
arasında büyük farklılıklar olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, yol standartlan, 
sürücü eğitimi, yasalann uygulanması, araç güvenlik testleri ve karayolu güvenliği 
kampanyalarının geliştirilmeleri gibi yol güvenliği önlemleri, Avrupalı sürücüler arasında büyük 
destek bulmaktadır. Bunların yanı sıra, üçüncü bir firen lambasının yapımı, tüm Avrupa'da 
geçerli olacak ortak bir ceza puanı uygulaması, yeni sürücüler için alkollü araç kullanımının 
tümden yasaklanması gibi Avrupa çapmda gerçekleştirilecek önlemler de büyük bir çoğunlukça 
kabul görmektedir. Yol izleme sistemi, alkolmetre ve hız kısıtlayıcısı gibi araç-içi cihazlar da, 
Avrupalı sürücüler tarafından faydalı bulunmaktadır. 

Ulaştırmanın geleceği sorulduğunda, Avrupalı sürücülerin yarıdan fazlası, yürüyüş, 
bisiklet ve toplu taşımacılık gibi diğer ulaştırma türlerine hükümetlerin daha fazla önem vermesi 
gerektiğini belirtmişlerdir. 

Hava kirliliğini önleyici önlemler, trafik güvenliğini de arttıracak şekilde düzenlenebilir. 
Her iki araç sürücüsünden biri, hava kirliliğinin azaltılmasına faydası olacaksa toplu taşımacılığı 
daha sık kullanmaya hazır olduğunu belirtmektedir. Ancak, çoğu sürücü toplu taşımacılığın 
geliştirilmeye ihtiyaç duyduğunu düşünmektedir. 

Çeşitli araç-içi cihazlar, motorlu araç kullanımı, ulaştırma planlaması ve yol güvenliği 
alanlannda hükümetlerden beklentiler ile ilgili sürücülerin görüşlerinin alınması, karayolu 
ulaştırma sisteminin geleceğine yönelik önerilerin geliştirilip değerlendirilmesinde faydalı 
olacaktır. Ulaştırma sistemi şimdiye kadar ağırlıklı olarak motorlu taşıtlar göz önünde 
bulundurularak düzenlenmiştir. Ancak, SARTRE 2 ile başlayan dönemde, Avrupalı birçok 
sürücünün diğer ulaştırma türlerine de önem verilmesi gerektiği düşüncesi ortaya çıkmıştır. 

8,5 milyon nüfuslu İsveç'te, ulusal düzeyde örgütlenmiş, trafik güvenliğinde eğitim ve 
bilgilendirme amaçlı gönüllü bir derneğin üye sayısı 5,5 milyondur. 

İsviçre'de Trafik Kazalan Mağdurlan Derneği, kazaya kanşanlara maddi ve manevi 
destek ve yardım sağlamaktadır. 
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Almanya'da kilise görevlileri, anaokulu çocuklarının trafik güvenliğini arttırıcı faaliyetler 
yapmakta, okul servis araçlarında görev almaktadırlar. 

Fransa'da bar sahipleri, alkollü iken araç kullanılmaması için kampanya faaliyetlerine 
destek vermekte ve hazırlanan afişleri barlarına asmaktadırlar. 

Sivil toplum örgütlerinin etkin katılımıyla, trafik güvenliği konusuyla doğrudan ve 
dolaylı ilgilenen ve bu güvenliğin arttırılmasından ve ortak çalışmalara katılmaktan ayrıca yarar 
sağlayacak olan şirketlerin de belirli kampanyalar düzenlemeleri ve yapılanlara katılmaları 
amaca uygun olacaktır. 

Çeşitli ülkelerde bu türden çalışmaları aşağıda birkaç örnek verilmiştir. 
Sigorta şirketleri gelirlerinin bir kısmım karayolu güvenliği faaliyetlerine harcamışlar ve 

karayolu güvenliğine ilişkin bilimsel araştırmaları desteklemişlerdir. 
Kamyon ve otobüs gibi ağır vasıta üreten şirketler, veya bu tür kurslara destek 

vermişlerdir. 
Petrol şirketleri, araç kullanma sürelerine ve hız sınırlamalarına uyulması, defansif 

sürücülük gibi konularda kampanyalar düzenlenmiş veya bunlara destek vermişlerdir. 
Ülkemizde de, bilgilendirme ve uyarma amaçlı kampanyaların yanı sıra, doğrudan 

kazaları önlemeye ve azaltmaya yönelik ortak çalışmalar ve kampanyalar yapılmalıdır. 
Sanayi kuruluşları, meslek odaları, üniversitelere ve sivil toplum örgütleri, bu tür 

çalışmalara katılabilecek mali kaynak ve eleman gücüne sahiptirler. 
Bir trafik güvenliği bilinci çerçevesinde duyarlık göstermeleri ve güçlerini birleştirerek, 

hem bu bilincin yaygınlaştırılması, hem de kazaları önleyici somut çalışmalara katılmaları 
imkanları vardır. 

ÖNERİLER: 

1- Ülkemizde de diğer alanlardaki gerekliliği gibi, trafik ve yol güvenliği 
konusunda da sivil toplum örgütleri, özellikle kamu kuruluşlarınca birer muhatap 
ve partner olarak kabul edilmelidir. 

2- Belirli projeleri uygulamaya çalışan vakıf, dernek gibi kuruluşlara, devlet 
bütçesinden ve ilgili fonlardan proje karşılığı parasal destek sağlanmalıdır. 

Projeler, bu raporda kurulması Önerilen Başbakanlık Karayolu Güvenliği 
Koordinasyon Başkanlığı veya Karayolu Güvenliği Araştırma Kurumu tarafından 
değerlendirilmeli, ne ölçüde mali destek verileceği kararlaştırılmalı, ayrıca 
özellikle kampanya projeleri, bir bütünün parçalan olarak, zamanlama ve 
tamamlanma yönlerinden koordine edilmelidir. 

Başta sivil toplum örgütleri olmak üzere, toplumun olabildiğince çok çeşitli 
kesimlerinin doğrudan ve kuruluştan aracılığıyla trafik güvenliğini sağlama 
çalışmalarına katılmalan amaçlanmak ve teşvik edilmelidir. 

3' Ülkemizde gece olan kazalara, çoğu zaman arkalarında reflektör olmayan 
traktörlerin sebep olduğu bilinmektedir. Kedigözü de tabir edilen küçük ve 
maliyeti oldukça düşük reflektörlerin, örneğin ildeki bir sanayi şirketince imal 
edilerek ya hibe yoluyla, ya da maliyetine il ve ilçedeki ziraat odalarına ve 
muhtarlara dağıtılarak, traktörlere takılması sağlanabilir. 

4- Otomobil üreticisi ve satıcısı firmalann, otomobil satışlarında, ülkemizin 
nüfusunun çok genç olması, çocuk sayısının fazla olması, küçük çocukların arka 
koltukta oturması zorunluluğunun yeterince bilinmemesi gibi özelliklerden 
hareketle, müşterilerine bir özel çocuk koltuğu hediye etmeleri veya maliyetine 
yakın bir fiyatla satın alınmasını önermeleri ve hazıriatacaklan "otomobil, çocuk 
ve gençler" gibi, bir isim altında gerekli ve zorunlu bilgileri ve tavsiyeleri içeren 
bir kitapçığı hediye etmeleri, satıcılar için iyi bir promosyon olacağı gibi, yeni 
otomobil sahibinde trafik güvenliği bilincinin oluşmasına ve çocuklann 
kazalardan korunmasına önemli bir katkı sağlayacaktır. 

5- Ticari faaliyetleri ve ürünleri gençlere hitap eden firmaların, trafik 
kazalarına en çok kansan ve sebep olan nüfus kesiminin başında gelen gençleri 
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trafik güvenliği konusunda çeşitli yöntemlerle uyarmaları ve bilgilendirmeleri de, 
önemli katkı sağlayacak bir çalışma alanı olabilir. 

6- Üniversitelerimizin de trafik güvenliğinin artırılması konusunda çok 
çeşitli alanlarda ve biçimlerde, özellikle gençlerle iç içe olmaları, bilimsel 
çalışmalar ve yaklaşımlarla ortak projeleri destekleyebilecek olmaları açılarından 
çok önemli katkıları olabilir. 

Yapılacak her türlü ortak çalışma ve kampanyaya üniversitelerimizin etkin 
olarak katılması imkanı vardır. 

Güzel sanatlar fakültelerinde hazırlanacak afişlerin, eğitim fakültelerinde 
hazırlanacak bilgilendirme metinlerinin ve iletişim fakültelerince oluşturulacak 
kısa film ve spotların her zaman, her yerde kullanılması, değerlendirilmesi 
mümkündür. Bir üniversite kampusu içinde ve çevresinde tüm öğrencilerin bu tür 
araçları kullanarak, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleriyle birlikte 
yapacaktan bir kampanyanın, çoğu birer genç sürücü de olan öğrenciler ve çevre 
halk üzerinde olumlu etki yapmaması, yararlı sonuçlar vermemesi düşünülemez. 

7- Yol ve araç teknik alt yapısı çok gelişmiş, vatandaşlarında toplumsal 
sorumluluk ve yasalara uyma bilinci üst düzeylere çıkmış ileri ülkelerde son 
yıllarda trafik güvenliğini arttırmanın en önemli yöntemi insanı ön plana çıkarmak, 
doğrudan ondan ve onun gönüllü örgütlerinden katkı beklemek biçiminde 
oluşmaktadır. 

Aynı yöntemin ülkemizde de yaygın biçimde uygulanmasının, trafik 
güvenliğini arttırmada çok etkili bir araç olacağı kuşkusuzdur. 

2. Denetim 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 6'ıncı maddesi uyarınca, Türkiye genelinde 
"duran ve akan trafiği düzenleme ve yönetme"görevi ve yetkisi trafik polisine aittir. Trafik 
polisinin bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde polisi, polisin ve trafik teşkilatının görev 
alam dışında kalan yerlerde de jandarmayı, trafik eğitimi almış subay, astsubay ve uzman 
jandarmalar eliyle trafiği düzenlemeye ve trafik suçlarına el koymaya görevli ve yetkili kılmıştır. 
Jandarma 01.09.1997 tarihinden itibaren, Jandarma trafik timleri vasıtasıyla trafik 
düzenleme ve denetleme görevine başlamıştır. 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 5/b-a maddesi, polise, trafik kazası neticesinde 
hastalanan veya yaralananların bakımlarını sağlayacak tedbirlerin süratle alınmasına yardımcı 
olma ve yakınlarına haber verme görevi yüklemiştir. 

Aynı yasanın 122'inci maddesi ise gerçek ve tüzel kişilerin, karayolunu kullananların 
eğitimi ile ilgili çalışmalarım konu ve kapsam yönünden tespit ve uygulama yönünden 
denetlemeye, Karayolları Genel Müdürlüğü ile birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü'nü sorumlu 
kılmıştır. 

Emniyet teşkilatınca, trafik hizmetleri Ağustos 2000 tarihi itibariyle, merkez teşkilatında 
amir-memur olarak 164, taşra teşkilatında 18.025 olmak üzere toplam 18.189 trafik polisince 
yürütülmektedir. Şehiriçi trafik tescil ve denetlemede 11.809, şehirdışı (bölge) trafik 
hizmetlerinde 6.216 görevli personel bulunmaktadır. 18.189 trafik polisinin 5.200'ü trafik tescil 
hizmetlerinde, kalanı trafik denetleme hizmetlerinde çalışmaktadır.T.M.K.( Teşkilat -Malzeme-
Kadro) trafik hizmeti için 37.722 adet kadro öngörmektedir. Bu demektir ki 19.533 adet 
personele daha ihtiyaç duyulmaktadır. 

Türkiye genelinde trafik hizmetleri, merkezde; 1 adet Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığı, 
3 adet Trafik Daire Başkanlığı, 1 adet Trafik Araştırma Merkez Müdürlüğü, Taşrada; 10 adet 
özel statülü İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 2 adet A tipi ti Trafik Denetleme Şube 
Müdürlüğü, 69 adet Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, 81 adet Bölge Trafik 
Denetleme Şube Müdürlüğü, 395 adet İlçe Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği, 144 adet 
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Bölge Trafik Denetleme İstasyon ve Denetleme Büro Amirliği, toplam 706 adet birim tarafından 
yerine getirilmektedir. 

15 adet İlçe Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile 14 adet Bölge Trafik 
Denetleme istasyon Amirliği ise araç, gereç, personel yetersizliği nedeniyle gayri faal 
durumdadır. 

Türkiye genelinde toplam 268 adet İlçe Trafik Denetleme İrtibat Bürosu görev 
yapmaktadır. 

Emniyet Trafik Denetleme Hizmetleri, 2.952 adedi resmi, 479'u sivil 343 adet binek oto, 
20 adet ambulans, 2 adet büyük kurtarıcı, 110 adet küçük kurtarıcı, 926 adet motorsiklet, 87 adet 
minibüs olmak üzere toplam 4.576 adet araç füosunca görülmektedir. Mevcut araçların % 89'u 
1-11 yaş arasında, % 11 'i, 11 yaşından büyüktür. 

Tüm Türkiye sathında emniyet trafik denetleme faaliyeti, 223 adet, eski tip, video 
kamerasız, 212 adet video kameralı radar, 19 adet lodametre, (ağırlık ölçer), 2.466 adet değişik 
markalı alkolmetre ile yürütülmekte, ayrıca, telsiz, el feneri gibi gereçlerle bu hizmetler 
desteklenmektedir. 

Emniyet trafik bölgesi sorumluluğunda; 1.749 km. otoyol, 21.094 km. devlet yolu, 1.942 
km. il yolu olmak üzere toplam 24.785 km. yol bulunmaktadır. 

Jandarma trafik bölgesi sorumluluğunda; 8.106 km. devlet yolu, 18.057 km. il yolu ve 
303.837 km. köy-orman yolu olmak üzere toplam 333.000 km'lik yol bulunmakta ve 960 
jandarma trafik timi tarafından trafik hizmeti yerine getirilmektedir. 

Trafik polisi "Trafik Kontrollerine ilişkin Yönerge"ye göre, trafik kontrolünü seyir 
halinde kontrol, ihbarlı kontrol, ve sabit kontrol şeklinde yürütmektedir. Son yıllarda seyir 
halinde kontrole ağırlık verilmektedir. 

Genel uygulama olarak, şehiriçi ve şehirdışı trafik denetim kontrol programları iller 
tarafından hazırlanmakta, Emniyet Genel Müdürlüğü günlük kontrol programının illerce 
yapılması sırasında hangi trafik denetimine ağırlık verilmesi gerektiğini tamim etmektedir. 
özellikle günlük denetlemelerde hız, kırmızı ışık, alkollü araç kullanma ve emniyet kemeri 
uygulamalarının yer almasına özen gösterilmektedir. Günlük denetlemelerde 12 saatlik mesainin 
% 25'i hız, % 10'ü alkol ve % 10'u da emniyet kemeri denetimlerine ayrılmaktadır. 

Şehiriçi trafik polisi gündüz mesaisinin yaklaşık % 30'unu, yani 3 ekipten l'ini hatalı 
park yapan araçların kaldırılmasına, sinyalizasyon olmayan kavşaklarda trafiği düzenlemeye 
ayırmaktadır. 

Şehiriçi trafik kazalanmn yoğun olması, eskortluk görevi, devlet büyüklerinin 
geçişlerinde kavşak düzenlemeleri nedeniyle, polisin "günlük kontrol programın"ında sapma 
olduğu bilinmektedir. 

Şehirdışı trafik denetlemesi ile görevli Bölge Trafik İstasyonları, bulunduğu il sınırlan 
itibariyle koordineli bir trafik denetim uygulaması içinde bulunamamaktadır. Denetimler, 
sorumluluk bölgesinde bulunan yollar üzerinde, değişik güzergahlarda sürdürülmektedir. Trafik 
kazalanmn yoğun olduğu bir güzergahta tüm güne yayılmış, belirli aralıklarla, görevli bir 
denetleme ekibinden diğerine geçen devamlı bir denetlemenin "algılanan yakalanma riski"'ni 
arttıracağı kanaatine varıldıgmdan, Emniyet Genel Müdürlüğü trafik kontrolünde böyle bir 
yaklaşımı pratiğe geçirme çabası içindedir. 

• Araçlann ağırlık ölçümleri (tonaj) görevi mevzuatla Karayollan Genel Müdürlüğü'ne 
verilmesine rağmen, ağırlıklı olarak Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nce yerine getirilmektedir. 

Ülkemizde denetimin trafik kazalanmn önlenmesine etkisi konusunda herhangi bir 
çalışmaya rastlanılmamıştır. Dünya Bankasının 107 Karayolu Güvenli projesi üzerinde yaptığı 
çalışmalar, trafik kazalanmn önlenmesinde, denetlemenin % 12 gibi önemli bir paya sahip 
olduğunu göstermektedir. 
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Etkin trafik denetiminin unsurlarını, 1997-2001 yıllarında, "Avrupa Topluluğunda Trafik 
Güvenliğinin Arttırılması" adlı rapor şu şekilde vermektedir: 

"Yakalanma riski, sorgulanma riski, mahkeme edilme riski, cezanın miktarı ve cezanın 
ödettirilmesi konusunda kesinlik. Bu caydırıcılık zinciri çok iyi organize edilmeli ve en iyi etki 
için her zincir aynı ahenkte birbirini tamamlamalıdır. Zincir halkalanmn birinde eksiklik 
etkinliği ortadan kaldırır. Yolu kullananlar (sürücü, yolcu, yayalar) üzerinde olumlu etki, 
prosedürün hızlı işlemesiyle yalandan ilgilidir." 

Dünyada trafik denetiminin ortak özellikleri konusunda hemen hemen görüş birliği 
bulunmaktadır.Bu özellikler şunlardır: 

1- Denetim yoğun olmalıdır. Denetimlerin yoğunlaşacağı süre içinde program bir basın 
toplantısı ile duyurulmah, uygulanacak denetim programının amacı anlatılmalıdır. Yapılacak 
denetimlerden halk haberdar edilmelidir.Yapılan faaliyetlerde maksimum ilgiyi çekebilmek için, 
denetimler halkın ummadığı yer ve zamanlarda yapılmalıdır. 

2- Denetimler süresinde denetime uğrayıp, hatası bulunmayan yol kullanıcılarına 
çeşitli mağazaların indirim kuponları verilmelidir. Veya çeşitli çıkartmalar, logolar ve 
broşürler dağıtabilir. Böylece halkın dikkatinin denetimlere çekilmesi ve sponsor firmanın 
reklamlar yoluyla halkın şuuraltına denetimlerin aktarması sağlanabilir. 

3- Denetimin hedefi iyi belirlenmelidir. Hedef belirlenirken mutlaka, ihlal edilip de en 
çok zarara sebebiyet veren unsurlar göz Önüne alınmalıdır. 

4- Denetimlerde toplumun desteği sağlanmalıdır. Denetimlerin kendi güvenlikleri için 
yapıldığı, her türlü iletişim araçlarından faydalanılarak topluma aktarılması gerekir. 

5- Denetim hukuka uygun ve adil olarak gerçekleştirilmelidir. 
6- Yeterli personel görev almalıdır. Kontrol elemanlarının görülebilir (resmi üniforma -

resmi araç) olması kazaların önlenmesindeki etkiyi arttırmaktadır. 
7- Cezalandırma, ihlali hemen takip etmelidir. 
8- Denetimin denetimi mutlaka yapılmalı ve elde edilen sonuçlar değerlendirilerek 

yeni yaklaşımlar belirlenmelidir. 
9- Trafik Denetimlerinde teknolojiden mutlaka faydalanılmalıdır. Merkezi bir 

sistemin bilgisayarına bağlı radar ve kapalı devre televizyon sıstemlerince izlenen sürücülerin, 
bu tür bir denetimi "atlatma" imkanlan bulunmamaktadır. "Akıllı trafik sistemlerince" yapılan 
trafik denetimleri karayolu kullanıcılarının "algılanan yakalanma riskini" oldukça arttırmaktadır. 
Bir bakıma yol kullanıcılarını "gizli bir göz" izlemektedir. 

a. Denetim Konuları 
Ülkemizde en çok ihlal edilen trafik kuralları sırasıyla; hız, emniyet kemeri, araç 

muayene süresini geçirme ve eksik belge ile trafiğe çıkmadır. 
(1) Hız Denetimi 

2918 sayılı Karayollan Trafik Kanunu'nun 50'inci ve Yönetmeliğin 100 ve 101'inci 
maddelerine göre, şehirlerarası karayollarında hız sının otomobiller için 90, şehiriçinde 50 ve 
otoyollarda 120 km'dir. Aynı Kanunun 51'inci maddesi uyarınca da, hız sınırlarında % 10 
tolerans arttınmı söz konusu olduğundan, otomobiller için azami hız limiti sırasıyla, 99, 55 ve 
130 km. olmaktadır. 

Hız kontrolleri üç polisten oluşan bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilmektedir. 
Genellikle hız kontrolleri çeşitli illerde aynı yerlerde yapılmaktadır. Hız kontrolünün yapıldığı 
yerler çok nadir olarak değişmektedir. 

Radar, ülkemizde hız ölçüm cihazı olarak kullanılan tek araçtır. Araçtan yansıyan ışının 
frenkansında meydana gelen değişim, aracın hızının büyük bir doğrulukla tespit edilmesine 
imkan vermektedir. Yüksek yoğunlukta trafik akışı olan yerler için ise elverişli değildir. Meskun 
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mahallerdeki trafik çoğunlukla tıkalı olduğundan, aracın hızına ilişkin doğru bir radar değeri elde 
etmek imkansızdır. Kullanılan radar (500-1500 metre) uzun mesafelerdeki araçların hız değerini 
saptamaktadır. 

Son yıllarda lazer donanımlı hız ölçüm cihazları uluslararası alanda giderek daha yaygın 
bir şekilde kullanılmaktadır. Bu cihazın özelliği, trafik yoğunluğu çok fazla olan yollarda bile 
araçların hızlarım ayn ayrı tespit edebilmesidir. 

Trafik denetiminden sorumlu kuruluşlar da lazer esaslı hız ölçüm cihazları kullanarak, 
daha sağlıklı hız tespiti yapılabilecek, trafiğin yoğun olduğu bölgeleri, hız ihlalleri açısından 
kontrol altına alabileceklerdir. Mevcut radarlardan eski olanlarının en son teknolojik yeniliğe 
sahip radarlarla değiştirilmesi, yeni alınacaklarda belirtilen özelliklerin aranması etkin denetime 
yardımcı olacaktır. 

Almanya, otoyollarmdaki trafik denetimini, yolun geliş ve gidiş bölümleri arasına 
yerleştirilmiş güneş enerjisiyle çalışan, kumanda edilebilen Trafik Bilgi Panoları ile 
yapmaktadır. Bunlar üzerinde video kamera, fotoğraf makinesi ve radar bulunmaktadır. Böylece 
hız limiti ihlalleri çok kolaylıkla ve düşük maliyetle tespit edilebilmektedir. Polis istediği zaman, 
otoyolda hız tahdidi ile ilgili değişiklikleri yapabilmektedir. 

Gelişmiş ülkelerde, özellikle otoyollarda denetimin tamamen elektronik araç-gereçlerle 
yapılması, trafik polisinden tasarruf sağlanmasına yol açmaktadır. 1 milyon nüfuslu Münih 
şehrinde tüm trafik biriminde 200 trafik polisi çalışmakta ve bu sayı yeterli bulunmaktadır. 4 
milyon nüfusu aşkın Ankara'da bulunan 1.000'i aşan trafik polisi sayısı yeterli görülmemektedir. 
9 milyon nüfusu aşkın Paris'te 2.330 trafik polisi görev yapmaktadır. Bunların 700'ü sadece 
okulların eğitme başlama ve kapanma saatlerinde görev yapmakta, başka bir görevi 
bulunmamaktadır. Paris'te araç sayısı 5.5 milyondur. 10 milyon nüfuslu İstanbul'da 2.414 trafik 
polisi bulunmaktadır. İstanbul'daki araç sayısı ise 2.300.000 dolayındadır. Bu İlimizde sadece 
park yasağına uymayan araçlara ceza yazmak için 23.292 trafik polisine daha ihtiyaç vardır. 
Trafik denetiminde modern teknolojinin yaygın olarak kullanıldığı ülkelerde, trafik polisine olan 
ihtiyaç oldukça azalmaktadır. 

Hareketli radar denetimi, sabit radar denetiminden daha yararlıdır. Karayolu 
kullanıcılarının çoğunluğu sabit radar denetim noktalarını öğrenmekte ve sadece bu alan içinde 
hızlarına dikkat etmektedir. Hareketli radar denetiminde, yol kullanıcıları, polis aracının 
varlığından habersizdir. Dolayısıyla, bu yöntem hız limitini aşanları önlemede kesin sonuçlar 
sağlamaktadır. 

Aşın hız trafikte mücadele edilecek en önemli ve sonuçları oldukça ağır kural 
ihlallerinden biridir. 

1999 yılı sürücü tali kusurlan sonucunda meydana gelen toplam 155.735 adet kazanın 
25.115 adedi aşın hızlı araç kullanma nedeniyledir. Bir başka deyişle sürücü tali kusurlarının % 
16.13'ünü aşın hızla araç kullanmak kusuru oluşturmaktadır. Bu oran, % 74.04 oram ile birinci 
sırada bulunan uykusuzluk, yorgun, hasta ve dolgun araç kullanmaktan kaynaklanan sürücü tali 
kusurunu takiben ikinci sırada yer almaktadır. 

Aşın hızlı araç kullanma sonucu 1.170 kişi yaşamım yitirmiştir. Bu rakam, ölüm oranlan 
içinde % 38.84'le ikinci sırayı oluşturmaktadır. 

Bu rakamlar, Aşın hızlı araç kullanma ile ilgili yoğun denetim faaliyetinin ne kadar 
gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. 

Araç hızının yüksek olması durumunda 10 km/saat'lik bir azalmanın, kazalarda % 12 
oranında bir azalma getireceği araştırmalarla görülmüştür. 

özellikle büyük şehirlerimizin şehiriçi trafiğinde hız, en önemli trafik ihlallerinden 
biridir. Hız denetiminde tam bir basan sağlanamamaktadır. Hız limiüerine uymayan sürücülerin 
saptanmasında yetersiz kalınmakta, hız sınırlamasına uyan araç sürücüleri korna, sellektör, el kol 
hareketleri v.b. ile taciz edilmekte, rahatsız edilen sürücüler kendilerini sahipsiz hissetmekte, 
böyle bir durumda nereye başvuracaklarım bilememekte, çoğu zaman hızlı ve sonuç alma 
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umutlan bulunmadığı için ilgili makamlara ihbarda bulunmamaktadır. Sonuçta trafiğe kural 
tanımaz sürücüler egemen olmaktadır. 
(2) Kırmızı Işık Denetimi 

Yapılan araştırmalar sonucu, gelişmekte olan bir çok ülkede sürücülerin, trafik 
işaretlerine, yaya geçitlerine ve kavşaklarda öncelikli geçiş kurallarına karşı genellikle saygısız 
ve duyarsız oldukları ortaya çıkmıştır. 

Kentiçi trafiğin şartlarına uygun olmayan sinyalizasyon yapısı da, kırmızı ışık ihlallerini 
artırmaktadır, örneğin, ana yoldan ayrılarak tali bir yola geçme sürecinde, sağa dönüş 
hareketinin başlangıcında kırmızı ışık yanmakta, aym yola birleşen diğer güzergah üzerinde de 
kırmızı ışık yanmış bulunmaktadır. Yani hiçbir yönden o anda beljrtilen yola trafik akımı 
sağlanmamaktadır. Sağa dönen sürücüler, bu durumda kırmızı ışığı ihlal ederek yollarına devam 
etmektedir. Bazen, tam aksine, belirtilen yol geçişi için aym anda iki taraf içinde yeşil ışık 
yanmakta, bu durum da trafiği tehlikeye düşürmektedir. 

özellikle ışıklı işaretle yönetilen kavşaklarda, ışıklı işaretler kapatılmadan düzenleme 
yapılmaktadır. Bu noktalarda görev yapan polis memurlarının taşıt yolu üzerinde, sürücüler 
tarafından görülebilmelerinin mümkün olmadığı yerlerde durduklarına, bir kavşakta birden fazla 
memurun bazen birbirleriyle çelişkili işaretler verdiklerine, ya da ışıklı işaretler ile memurun 
farklı komut verdiklerine sıkça rastlanmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerde, kavşaklarda kırmızı ışık ihlalini cezalandırmaya yönelik olarak, gizli 
şekilde yerleştirilmiş kameralar bulunmaktadır. Fotoğraf çekebilen veya video kaydı yapabilen 
bu kameralardan elde edilen bilgiler sonucu ihlal tespit edildiğinde ceza, sürücünün adresine 
gönderilmektedir. 

Ülkemizde maalesef, kavşaklarda kırmızı ışık ihlalini önlemeye yönelik kameralı sistem 
bulunmamaktadır. 

1999 yılı sürücü asli kusurları sonucu meydana gelen 349.550 kazadan 10.160'ı yani % 
2.1'i kırmızı ışık ihlali şeklinde gerçekleşmiştir. On iki sürücü asli kusur sıralamasında kırmızı 
ışık ihlali 7. sırada gelmektedir. Kırmızı ışık ihlali sonucu 47 ölüm olayı görülmüştür. Oram, % 
1.76'dır. 

(3) Emniyet Kemeri Denetimi 
1996 yılında yapılan bir çalışma ile, ani fren ve arkadan çarpmalarda baş ve gövdenin 

direksiyon simidine çarpmasını ve başm ön camdan, araba yuvarlanma ve devrilmelerinde 
araçtan fırlamayı önleyen emniyet kemerini, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde, ön koltukta 
oturanların % 75-80'inin kullandığı saptanmıştır. Bu oranın 2000 yılı itibariyle yükselmiş olduğu 
tahmin edilmektedir. Aym çalışmada, Avrupa'da meydana gelen kazalarda ölen 25.000 kişiden 
10.000'inin emniyet kemeri kullanmış olsalardı hayatta kalacakları belirtilmiştir. 

Emniyet kemeri, bir kaza anında, sürücü ve yolcuları ağır yaralanma ve sakatlıklardan % 
35, ölümlerden % 40 oranında korumaktadır. Ülkemizde özel araç sürücülerinin % 65 kadarı, 
yarımda oturanların % 57'si, taksi sürücüleri yanında oturanların % 17'sinin emniyet kemeri 
kullandığı belirlenmiştir. Resmi araç sürücülerinde emniyet kemeri kullanma oram % 9.3, 
yanında oturanların ise % 15.6'dır. 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 78'inci ve Yönetmeliği'nin 150'inci 
maddeleri uyarınca, otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs ve otobüslerde emniyet kemeri 
kullanma zorunluluğu bulunmaktadır. Sayılan taşıtlarda, sürücü yarımdaki ön koltukta 10 
yaşından küçük çocukların taşınması yasaktır. 

10 yaşından küçük çocukların aracın ön koltuğunda, kendisine refakat eden birinin 
yanında, hatta tek başına oturtulduğu, çocuklarını arka koltukta "çocuk emniyet koltuğu" 
içerisinde oturtan aile sayısının hayli düşük olduğu trajik bir gerçektir. Bu konudaki bireysel 
duyarlılığmuz son derece zayıftır. Yapılan denetimlerde de kural dışı bu uygulama gerekli 
şekilde takip edilmemektedir. 
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Emniyet kemeri kullanılması ve çocukların araçta taşınması konusunda, toplumsal bilinci 
ateşleyecek kapsamlı kampanyalar düzenlenebilir, kampanya kapsamında, kurallara uygun 
davrananlara, ücretsiz sinema, tiyatro biletleri, eşantiyon malzemeler v.b. dağıtılması şeklinde 
ödüllendirme mekanizması harekete geçirilebilir. 

A.B.D.'nin bazı eyaletlerinde, çocukların "çocuk emniyet koltuğu"nda taşınması 
konusunda yasal düzenleme yapılmış olup, uygulanmaya geçilmek üzeredir. 

Çocukların araçta seyahatleri konusunda mevzuatımızın, çağdaş ülkelerin benimsendiği 
kriterler de dikkate alınarak yeniden gözden geçirilmesi, yeni koruma tedbirlerini" içermesi 
sağlanmalıdır. 
(4) Takoğraf Denetimi 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 31'inci, Yönetmeliği'nin 99'uncu maddeleri, 
şehirlerarası yük veya yolcu nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde takoğraf cihazlarının 
bulundurulması ve kullanılması zorunluluğu getirilmiştir. 

Şehiriçi ve belediye mücavir alanı içinde yük ve yolcu nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve 
çekici türündeki taşıtlarla, 1984 ve daha önceki yıllarda üretilen araçlar ile resmi taşıt olarak 
tescil edilmiş araçlarda takoğraf bulundurma ve kullanma zorunluluğu aranmamaktadır. 

Kamyon, otobüs ve çekicilere takılarak, aracın hızım ve sürücünün yasal çalışma sınırını 
aşıp aşmadığını saptamaya yarayan takoğraf cihazının bulundurulup, kullanılmasına ilişkin 
olarak getirilen istisnalar trafik güvenliğini olumsuz etkilemektedir. 

1998 yılı Emniyet Genel Müdürlüğü trafik istatistiklerine göre, kazaların yaklaşık % 
20'sinin, 1984 yılından Önce trafiğe çıkmış araçlar tarafından gerçekleştirildiği, ağır vasıtaların 
sebep olduğu trafik kazalarının, % 74.8'inin şehiriçinde meydana geldiği dikkate alındığında, 
getirilen istisnaların yararlı olduğunu söylemek zordur. 

Takoğraf cihazlarına müdahale edildiği, hız limitlerini aşan araçların süratlerinin hız 
limiti altında imiş gibi ayarlanmasına imkan verdiği, dolayısıyla takoğraf cihazı kullanan 
araçların hız ihlali ve çalışma süresine uygun davranıp davranmadıklarının etkin bir şekilde 
denetlenmesinin sağlanamadığı yönünde görüş ve tespitler bulunmaktadır. 

Aşırı hız, uykusuzluk, yorgunluk ve dalgınlık nedeniyle oluşan trafik kazalarını önlemede 
hemen tüm ülkelerin kullandığı takoğraf cihazının, ülkemiz trafik kazalarını önlemeye katkısının 
ne olduğu konusunda bir araştırma bulunmamasına rağmen, kullamlmasımn yararlı olduğu 
şeklinde genel bir kam hakimdir. Ancak, takoğraf cihazlarına müdahale edildiğinde, müdahale 
edilme şekli ve zamamm belirten bir aparatı (sensör) da bünyesinde bulunduran sistemin 
kullanılması konusu değerlendirilmeye alınmalıdır. 
(5) Alkol Denetimi 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48'inci maddesi, alkollü içki almış 
olanlardan, güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş kişilerin karayolunda araç sürmelerini 
yasaklamaktadır. Hangi miktarda alkolün güvenli araç sürüşünü engelleyeceği konusunu ise 
yönetmeliğe bırakmıştır. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 97'inci maddesi, alkollü araç 
sürücülerinden kanlarındaki alkol miktarı 0.50 promilin üstünde olanların araç 
kullanamayacaklarını belirtmiş, taksi veya dolmuş, otomobil, minibüs, otobüs, kamyon, çekici 
gibi araçlarla kamu hizmeti, yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüler ile resmi araç 
sürücülerinin alkollü araç kullanımını yasaklamıştır. 

Dünyada alkolü yasaklayan bazı İslam ülkeleri dışındaki diğer ülkeler, alkolün belirli 
oranlarda alınıp araç kullanılmasına izin vermektedir. Genellikle 100 cc kanda 0.5 cc (0.50 
promil) alkolün üstü zararlı kabul edilmektedir. Buna karşı, Rusya ve îsveç 0,35, Avrupa'nın bir 
çok ülkesi 0,80 ve ABD ise, eyaletler arası farklı uygulamalar da dikkate alındığında 1.0-1.2 
promil alkol almış sürücülere, sürüş izni vermektedir. 

1999 yılında 60.583 kişinin 1 kez, 16.494 kişinin 2 kez, 4.774 kişinin 3 kez, 1.453 kişinin 
4 kez, 485 kişinin de 5 kez belirlenen limit üzerinde alkol alarak araç kullandıkları saptanmıştır. 
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Belirtilen rakamlar trafik denetimleri sonucunu yansıtmaktadır. Promil üstü alkolle araç 
kullananların sayısının çok daha fazla olduğu tahmin edilmektedir. Denetlenmeyenler de göz 
önünde bulundurulduğunda, bu rakamın artacağı doğaldır. 

1999 yılı sürücü tali kusurları sonucu meydana gelen kaza sayısı toplamı olan 155.735 
sayısının 8.958'ini alkollü olarak araç kullananlar oluşturmaktadır. Oram ise % 5.75'dir. Alkollü 
olarak araç kullanma nedeninden kaynaklanan kazalarda 107 kişi hayatim kaybetmiştir. Diğer 
sürücü tali kusurları sonucu görülen ölümlere oram ise % 3,55'dir. 

Sonuç olarak, ülkemiz trafik denetiminin yapısı modern denetiminin ilkeleri ışığında 
incelendiğinde, denetimin kapsamı ve amacının halka anlatılamaması, denetimlerde toplumun 
desteğinin sağlanamaması, denetim hedefinin iyi seçilememesi, herkese eşit ve yansız uygulama 
yapılamaması, teknolojiden yeterince yararlanılamaması ve cezalandırmanın etkin ve caydırıcı 
bir şekilde uygulanamaması gibi temel eksiklikleri bünyesinde barındırdığı anlaşılmaktadır. 

ÖNERİLER: 
1- Ulusal bir felaket haline gelen trafik kazalannı önlemede en etldn yolun, 

tüm toplum kesimlerinin kendisini sorumlu hissedeceği ve ortak çalışma 
kararlılığı göstereceği ulusal bir seferberlik ilanı olduğuna inanılmaktadır. Trafik 
suç ve suçluları ile mücadelede, kendisine yasal görev verilen kamu görevlilerinin 
bu görevlerini yerine getirmede tam bir sorumluluk bilinci ile hareket etmeleri, 
belirtilen hedefe ulaşılmasının önünü açacaktır. Bu kapsamda, tüm güvenlik 
kuvvetlerinin göstereceği görev duyarlılığı büyük önem taşımaktadır. 

- Trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesinden Trafik zabıtasının sorumlu 
olduğunu, trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olamadığı yerlerde genel 
zabıtanın (polis) trafiği düzenlemeye ve trafik suçlarına el koymaya görevli ve 
yetkili bulunduğunu düzenleyen, 2918 Karayolları Trafik Kanunu'nun 5 ve 6'ıncı 
maddeleri, 

- polisi, görevli bulunduğu mülki sınırlar içinde, hizmet branşı, yer ve 
zamana bakmadan, bir suçla karşılaştığında suça el koymak, önlemek, sanık ve 
suç delillerini tespit, muhafaza ve yetkili zabıtaya teslim etmekle görevli ve yetkili 
kılan, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ek 4'üncü maddesi, 

hükümleri gereği, trafik polisi olsun olmasın bütün polislerin trafik 
ihlallerini önleme ve trafik suçlarını tespit ve takipte kanunla tanınan görev ve 
yetkileri duraksamadan yerine getirmeleri sağlanmalıdır. 18.000'i aşan sayılan ile 
trafikte görev yapan trafik polisinin yanında, tüm emniyet teşkilatı gücün de yer 
almalı, bu amaçla İçişleri Bakanlığı, Emniyet Teşkilatına bir genelge yayınlayarak, 
görevlilerin konu ile ilgili sorumluluklarını hatırlatmalı, trafik suç ve suçluları ile 
yapılacak mücadelenin, diğer suçlarla mücadelede gösterilen ciddiyet ve 
kararlılıkla yürütülmesi zorunluluğuna dikkat çekilmelidir. Bu konunun sıralı 
amirlerce denetlenmesi ve görevinin icabını yerine getirmeyenler hakkında yasal 
işlem yapılmasına özellikle vurgu yapılmalıdır. 

2- Trafik sistemimizin göze çarpan en belirgin vasıflarından biri, trafiğe 
katılanlarda, kurallara uymadıkları takdirde, polis tarafından mutlaka 
yakalanacaklan korkusunun yani "yakalanma riskinin" bulunmamasıdır. Bu 
durum, toplumda yasa dışı diğer davranışlann yeterince ve zamanında 
cezalandırılmadığı inancından kaynaklanmaktadır. Yani trafik suçlan ve ihlalleri 
ile mücadelede basan, diğer suç ve suçlularla mücadeledeki genel başarı 
oranında olabilecektir. Bireyler, haksız ve yasa dışı fiillerin izlenip, derhal 
karşılığını bulacağı bir ortamın varlığına dair ortak bir bilinç içinde olmalan 
halinde, trafikte yapacağı kural ihlalinin de aynı şekilde cezalandıracağına 
inanacak, kural hakimiyeti böylece sağlanabilecektir. 
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Diğer suç ve suçlulara yönelik olarak devletin izleyeceği politika, toplumun 
genel suç anlayışını şekillendirecek, trafiğe katılanların da, trafik suç ve ihlallerine 
yönelik genel eğilim ve değerlendirmelerini belirleyecektir. 

Toplumun genel suç kavramına yaklaşımının bir uzantısı olan trafik suç ve 
ihlallerini en aza indirmenin yolu, oldukça zorlu, genel suç anlayışına bağlı olması 
nedeniyle de son derece karmaşıMır. Bu nedenle, hak ve adalet duygularının 
yükseltilmesi sayesinde kendi hakkına razı, başkasına zarar vermeyen, 
başkasının hakkını gözeten bir birey projesi, trafik ortamının da güvenilir 
kılınmasının anahtarı olacaktır. 

3- Denetim kavramı toplumumuzda cezalandırma aracı olarak 
algılanmaktadır. Trafik denetimi de bu yanlış algılamanın bir parçası 
durumundadır. Trafik güvenliğini sağlamakla görevli trafik polisi, cezalandırıcı 
olarak görülmoMedir. Gelişmiş ülkelerde de trafik polisi cezalandırıcı niteliği ile 
öne çıkmakta, ancak kurallara saygılı sürücülüğü teşvik eden ödüllendirme 
özelliği de dikkati çekmektedir. 

Trafik denetim sistemimize, etkin bir denetimin unsuru olan "ödüllendirme" 
mekanizması da dahil edilmelidir. Yapılan denetimler sırasında hatası 
bulunmayan yol kullanıcılarına, Trafikten sorumlu kuruluşların organize edeceği, 
özel seMörün sponsorluğunda ve/veya Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonundan. 
faydalanmak suretiyle çeşitli mağazaların indirim kuponu, çeşitli çıkartmalar, 
logolar, broşürler dağıtılmalı, araçlarına, trafik kurallarına saygılı araç kullanmaları 
nedeniyle onurlandırıcı çıkartmalar yapıştın/malıdır. Polis, denetimleri yoluyla, 
trafikte "iyi sürücüyü" ortaya çıkarabilmeli, toplum da bunun farkında 
olabilmelidir. Belirlenecek uygun bir zaman aralığında (10 yıl gibi) kural ihlali 
yapmayan sürücülere fahri trafik müfettişliği görevi verilebilmelidir. Polisin, 
denetiminde kullandığı ödüllendirme enstrümanı, yazılı ve görsel basında genişçe 
yer bulabilmelidir. Vergi rekortmenleri için düzenlenen ödüllendirme yöntemleri 
örnek alınabilir. 

4- Her ülkede görülebileceği gibi, ülkemizde de kamu personeli içinde çıkar 
karşılığında görevini kötüye kullananlar bulunmaktadır. Trafik polisimiz içinden 
de bu kapsamda değerlendirilebilecek personel çıkabilmekte, zaman zaman 
basına yansıyan haberler ve soruşturmaya konu olmaları nedeniyle de olay, 
kamuoyunca hassasiyetle izlenmektedir. 

Bu durum, etkin bir çözüm yolu bulma ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Bazı 
ülkelerde polise cezayı tahsil etme yetkisi tanınmamakta, istisnai olarak da trafik 
polisine üzerinde para taşıyamayacağı şekilde elbise giydirilmeldedir (cepsiz 
elbise). 

Trafik para cezası tahsil yetkisi de bulunan trafik polisini, çıkar sağlamak 
yoluyla görevini kötüye kullandığına ilişkin iddialardan korumak ve polisin 
yıpranan imajını düzeltmek için, trafik denetimlerine halkın katılımının sağlanması 
bir çözüm olacaktır. Trafikle ilgili dernek, vakıf ve oda temsilcilerinden, valilik 
veya kaymakamlıklarca seçilmiş kişilerin katılacağı trafik denetimleri daha 
katılımcı bir yapıya bürünecek, olası olumsuz iddiaların önü alınabilecek, şeffaf 
bir yönetimin işleyip gelişmesine yardımcı olacaktır. 

5- Trafik denetiminde sorumlu birimler modern teknolojiden yeterince 
faydalanamamaktadırlar. Trafik polisinin daha etkin kontrol yapabilmesi ve trafik 
suçlan ile daha iyi mücadele edebilmesi için, trafik kontrollerinde kullanılan 
araçların (lazer radar, traffi-phat, kapalı devre televizyonlar, akıllı trafik sistemleri 
gibi) modern cihazlarla donatılması gerekir. 

Belediyeler ile Emniyet Müdürlüklerinin işbirliği yapması suretiyle, şehrin 
önemli merkez ve kavşaklarına yerleştirilecek kameralann link vasıtasıyla emniyet 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 547) 



— 165 — 

müdürlüklerine görüntü aktarması halinde, trafik denetimlerinde hızlı ve verimli 
sonuç alınması sağlanacak, denetimin caydırıcılık niteliği ağırlık kazanacaMır. 

Ayrıca, bu sistem sayesinde polisin kavşaklarda "canlı trafik lambası" 
vazifesi görmesi şeklindeki çağdışı uygulamaya son verilecek, gerekirse ışıklara 
müdahale merkezden yapılabilecek, böylece şehirlerimizde "ışık hakimiyeti" 
sağlanabilecektir. 

Bu sistemin bir faydası da trafik polisinden tasarruf sağlamak olacaktır. 
1995 yılı uluslararası verilere göre, 35.200.000 araç sayısı olan İtalya'da, trafik 
polisi sayısı 11.653, polis başına düşen araç sayısı 3.020; İspanya'da bu sayılar 
sırasıyla 18.200.000, 7.823 ve 2.339 iken; Türkiye'de 6.228.016, 11.047 ve 564'dür. 
Yani Türkiye'de bir polise 564 araç düştüğü görülmektedir. Bu sayı 2000 sayılında 
500'ün de altına inmiş durumdadır. Diğer gelişmiş ülkelerin bizden 2-4 kat fazla 
araca sahip olmalarına rağmen çok daha az trafik polisine sahip olmaları, modern 
teknolojiyi denetim hizmetlerinde etkin ve yaygın olarak kullanmalarının bir 
sonucudur. 

Belirtilen nedenlerle, öncelikle nüfusu 1 milyonu geçen şehirlerimize, 
kazaları azaltıcı, çevre temizliğine destek verici ve şehiriçi trafiğin düzenlenmesi 
ve denetlenmesi görevini yapan personelde tasarruf sağlayıcı, anılan sistemi içine 
alan "Trafik Kontrol Merkezleri" kurulmalıdır. Buna paralel olarak, trafik veri 
tabanı kurularak, trafik ekip araçlarından sorgulama yapılması, denetimin 
caydırıcılığını arttıracaktır. Japonya'da başarıyla uygulanan "trafik kontrol 
merkezi" sistemi değerlendirmeye alınmalıdır. 

6- Adil bir denetimin trafik güvenliğine olan etkisi tartışılamaz. Trafik 
polisinin denetimler süresince kimi yol kullanıcılarına karşı farklı bir tutum için 
olması, kimi zaman ihlalleri görmezlikten gelmesi, yol kullanıcılarının polisle ilgili 
edinmiş olduğu olumlu kanaati zedelemekte ve bu durum polisin yansız olduğu 
imajını yıpratmaktadır. 

Trafik polisinin, tayin, sürülme, ceza gibi olumsuzluklarla karşılaşmamak 
için bazı önemli, etkin ve yetkin kişilerin trafik ihlallerini göz ardı ettiği inancı 
kamuoyunda yaygındır. Trafilrte tam bir kural hakimiyeti sağlanamamasında 
önemli bir faktör olan ve toplumun devletten tüm vatandaşlarına adil ve eşit 
davranması gerelrtiği inancını da baltalayan bu tablo yıllardır sürüp gitmektedir. 

Trafikte suç ve ceza uygulamasında ayrıcalıklı bir muamele görmeyi 
bekleme alışkanlığımız halen devam etmeMedir. 

Yıllar önce, gecenin geç bir vaktinde, kimsenin yolda olmadığı bir saatte 
kırmızı ışılda geçmesi nedeniyle toplumdan özür dileyerek bakanlık görevinden 
istifa eden çağdaş ülke insanının bu davranışını, trafikte, hukukta, hayatta, 
Batılı'nın kurala bağlılığının bir örneği olarak kabul etmek gerekmektedir. 

Devletin en üst katlarından yüksek sesle dile getirilecek "kanun önünde 
herkesin eşit olduğu" ilkesi, "kimsenin görev ve konumundan dolayı ayrı işleme 
tabi olmayacağına dair gösterilecek toplumsal duyarlılık, trafik ihlallerinin adil, 
yansız ve tam olarak cezalandırılması alanında da yansıma bulacaktır. 

7- 1999 yılında aşın hız ve bununla ilişkili kural ihlalleri sonucu 1.170 kişi 
hayatını kaybetmiştir. Bu sayı toplam kazalarda ölenlerin yaklaşık dörtte birine 
eşittir. En çok işlenen kural ihlallerinden olan aşırı hız, ölümcül sonuçlara yol 
açmaktadır. 

İçinde 10 kişi bulunan bir araç, bir başka engele veya araca saatte 40 km. 
hızla çarpması halinde, içindeki yolculardan ikisi ölmekte, çarpma hızı 60 km>saat 
olması durumunda dört kişi ölmekte, çarpma hızı 75 km/saat olduğunda 8 kişi 
ölmekte, hız 120 km/saat olduğunda ise herkes ölmektedir. Normal hava 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 547) 



— 166 — 

şartlarında şehirlerarası düz yolda 90 km/saat hızla giden bir aracın, önüne aniden 
çıkan bir başka araca çarpma ihtimali sıfıra yakın bulunmakta, hız 110 km/saat'e 
eriştiğinde, çarpma hızı 75 km/saat ve çarpma kaçınılmaz bulunmaktadır. 

Sabit bir cisme; 50 km/saat hızla çarpıldığında araçta önden itibaren 50 cm, 
70 km/saat hızla çarpıldığında 100 cm, 90 km/saat hızla çarpıldığında ise 200 cm 
kadar hasar meydana gelmekte ve 70 km/h üzerinde hız halinde ölüm kaçınılmaz 
olmaktadır. 

Araçların 80 km/saat hızla kafa kafaya çarpışmaları halinde ölüm riski % 25 
civarında iken 100 km/saat hızda bu risk % 90'lara çıkmaktadır. Hızdaki çok küçük 
artışlar ölüm riskinde çok büyük artışlara neden olmaktadır. 

Yayalara çarpmalarda 40 km/saat hızda ölüm riski % 20 iken, 60 km/saat 
hızda % 90'a çıkmaktadır. 

Ayrıca, araçlarda 90 km/saat'in üzerindeki hızlarda yakıt sarfiyatı giderek 
artmakta, bunun sonucunda ekonomik kayıpların oluşmasının yanı sıra, çevreye 
de zararlı gazlar atılmaktadır. 

Uluslararası çalışmalarla ortaya konulan bu gerçeklerin, toplumumuza iyi 
anlatılamadığı bir gerçektir. 

Aşın hız İle ilgili bilgilendirme kampanyalarının çok önemli ve trafikte ölen 
ya da yaralananların sayısını azaltmada etkin oldukları bilinmektedir, özellikle ağır 
araç sürücüleri ve hızlı araç kullanma arzusu ile dolu genç sürücülere yönelik 
olarak gerçekleştirilecek bu tür kampanyaların yılın belirli aylarında tekrarlanması 
sağlanmalı, kampanya sonuçlan değerlendirilip, topluma duyurulmalıdır. 
"Araçlann teknik düzeyi yükseldi, yollar da iyi durumda, bu durumda 90 kmJs ile 
gidilir mi?" yaklaşımına asla prim verilmemelidir. 

8- Ülkemizde, alkollü araç kullanımı da oldukça yaygındır. 0,50 promilln 
altında alkolle araç kullanmaya İzin verilmektedir. 

Alkol alınabilen içkili eğlence ve dinlenme yerlerinde, işletmelere, tesislerin 
uygun yerlerine alkolmetre koymalan zorunluluğu getirilmeli, alkol alan kişi daha 
aracına binmeden kaç promil alkol alındığını öğrenebilmelidir. Limit üstü alkol 
alanlar, güvenli sürüş yeteneğini kaybettiğinden kendisini gideceği yere orada 
görevli bir kişi götürebilmelidir. Mevzuatta böyle bir düzenlemeye gidilmesi 
halinde, alkol denetiminde yaygınlık sağlanacak, trafik güvenliğine katkı 
sağlanmış olacaktır. 

9- Alkollü araç kullanmayı önleyen cihazlann araçlara taktırılması da 
önerilebilir. Araç sahibi, araca takılı alkolmetreye üfleyip, limit üstü alkol almadığı 
anlaşıldığında araç çalışabilmekte, aksi halde aracın çalışması mümkün 
olmamaktadır. Araca takılı alkol ölçme cihazına, alkol almamış birinin 
üfleyebileceği de dikkate alınarak, sistemle ilgili hazırlık çalışmalarına 
başlanılmalıdır. 

10- Hız limitini aşmayı alışkanlık haline getirenlerin, (örneğin hız limitini 3 
kez aşanların) araçlarına hız kesici taktırma zorunluluğu getirilmelidir. Bazı 
otobüslerin üretimi sırasında takılan hız kesicilerin, üretim aşamasında tüm ağır 
taşıtlara konulması zorunlu tutulmalıdır. 

11.- Özellikle şehiriçi yollarda, hassas bölgelerde, okul ve yaya geçitlerinin 
bulunduğu yerlerde, belirtilen hız limitini aşmayı imkansız kılacak ve aşırı hızlı 
gidenleri rahatsız edecek şekilde yolun pürüzlendirilmesi veya yol eksenine dik 3 
mm.'yi geçmeyecek şekilde yol malzemesine uygun malzeme ile belirli aralıklarla 
bandlar oluşturulmalıdır. 
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12- Trafik düzenleme ve denetleme hizmetleri kapsamında; hizmetin 
yaklaşık % 30'luk kısmını yanlış veya hatalı park yapmış araçlar kaldırma, kavşak 
düzenlemesi, eskortluk gibi görevler oluşturmaktadır. Trafik polisi ayrıca araçların 
ağırlık denetiminde de (tonaj) görev almaktadır. 

2918 sayılı Karayolları Kanunu ve Yönetmeliğl'nln, trafik polisine yüklediği 
ağır görev, başka ülkelerde yoktur. İsveç'te duran ve akan trafiği düzenlemek ve 
yönetmek görevi belediyelerindir. Aynı ülkede araçlann tescil işlemini yaparak 
belge ve plaka vermek, sürücü belgesi vermek, araçlarla ilgili İstatistiki bilgi 
toplamak görevi otoyollar idaresinindir. 

Ülkemizde, şehiriçi trafiğin altyapısından sorumlu belediyelere, trafik 
düzenleme ve denetleme yetkisi verilmesi yıllardır tartışılan konulardandır. 

ABD'nin Chicago Eyaletinde; araçlann tescil İşlemini yaparak belge ve 
plaka vermek, sürücü belgesi düzenlemek, araçlarla ilgili istatistiki bilgi toplamak 
Ulaştırma Bakanlığı'nın görevidir. 

İsrail'de araçların tescil işlemi belediyelerin, sürücü belgesi vermek ve taşıt 
ve sürücü sicillerini tutmak görevi Ulaştırma Bakanlığı'nındır. 

İrlanda Cumhuriyetinde aynı görevler belediyeler tarafından yerine 
getirilmektedir. 

Şehirde yaşayanlar İçin trafiğin altyapısı ile birlikte işleyişinden de aynı 
organın sorumlu olması, seçmen olarak hesap sormayı daha tutarlı hale 
getirecektir. Belediyelere bu yetki verildiği takdirde, trafiğin tek elden planlanıp 
işleyişi sağlanacak, bütüncül bir yaklaşım benimsenecek, politik hedef olarak 
seçmenin önüne trafik projesi sunulabilecek, seçmen de taahhüt edilen işin 
takipçisi olacaktır. Böylece, trafik, siyasi enstrüman olarak tartışmaların ana 
konularından biri haline gelebilecektir. 

Şehiriçi trafik düzenleme ve denetleme görevi, öncelikle Büyükşehlr 
Belediyelerine, bir hazırlık döneminden sonra devredilmeli, uygulamadan olumlu 
sonuç alınırsa diğer belediyelere de yaygınlaştırılmalıdır. Bu hizmetin 
yürütülmesi, belediyelere ek bir mali yük getirebilecektir. İlave bir kaynak 
sağlamak amacıyla, trafik para ceza gelirlerinin de belediye bütçelerine 
aktarılması bir çözüm olarak görülmektedir. 

Aynı şekilde araç tescil işlemi yapılarak belge ve plaka düzenlemesi 
görevinin Belediyelere bırakılması, aynı projenin başka bir boyutu olarak 
değerlendirilebilir. 

Katılımcı demokrasilerde oynadıkları temel rol gözönüne alındığında, yerel 
yönetimlerin belirtilen görevleri yürütmeleri anlamlı görünmektedir. Konunun tüm 
ayrıntıları, uygulanabilirliği ilgili tarafların katılacağı bir çalışma grubunun 
verilerine dayalı olarak gündeme alınmalıdır. 

13- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 7/i maddesi, araçlann ağırlık 
kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve aykın görülen hususlar hakkında suç 
veya ceza tutanağı düzenlemek görevini Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 
vermiştir. Kanunla Karayolları Genel Müdürlüğü'ne verilen bu görevin, Emniyet ve 
Jandarma Birimlerince de yapılabilmesine ilişkin açık bir düzenleme 
bulunmamaktadır. Her ne kadar trafik zabıtasının trafik denetleme ve düzenleme 
görev ve yetkisi içinde bu görevi de yürütebileceği düşünülse de, konunun özel 
bir düzenlemeye tabi tutulması suretiyle bu genel düzenlemeden ayrıldığı 
görülmektedir. İlgili bakanlıkların yaptığı protokol sonucunda Emniyet ve 
Jandarma trafik birimlerince yürütülen söz konusu görev ve yetkinin açıkça bu 
merciler tarafından yerine getirilmesine yönelik mevcut yasal düzenleme 
değiştirilmelidir. 
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14- Karayolları Trafik Mevzuatı sürücü sertifikasına istinaden sürücü 
belgesi verme görevini, Emniyet birimlerine bırakmıştır. Sürücü belgesi vermeye 
Fransa'da sürücünün ikamet ettiği ilin valisi, İngiltere'de Sürücülük Politikası 
Grubu ile Sürücü ve Araç Belgelendirme Kurumu, Hollanda'da Ulaştırma 
Bakanlığı ve Belediyeler, Portekiz'de Karayolu İdaresi, Almanya'da; polis 
yetkilidir. 

Ülkemizde, sürücü kurslarından alınan sürücü sertifikası sürücü belgesine 
dönüştürülmeden önce, Emniyet makamlarınca, sürücünün, Kanunda belirtilen 
suçlardan hüküm giyip giymedikleri araştırılmakta, sonuç olumlu ise sürücü 
belgesi verilerek işlem tamamlanmaktadır. 

Emniyet makamlarından, belge almasında kanuni bir sakınca olup 
olmadığını belgelemek kaydıyla, Milli Eğitim Bakanlığı il ve ilçe teşkilatlan, sürücü 
sertifikası düzenlemelerini takiben sürücü belgesi de verebilmeleri yetkisi ile 
donatılmalıdır. Bu sayede iş ve işlemlerin bir bütünlük içinde, daha hızlı bir 
şekilde yürütülmesi sağlanmış olacaktır. Sürücü bilgileri ile ilgili kayıtların 
gireceği bilgisayar veri tabanında, emniyet makamlarının da yararlanması 
suretiyle, kurumsal işbirliği temin edilecek, sonuçta bu görev aktarımı sayesinde 
emniyet birimleri mesâilerini trafiğin ana sorunlarına, trafiğin denetim ve 
düzenlemesine ayırabileceklerdir. 

15- Polisin yaptığı eskortluk hizmetleri, denetim görevinin aksamasına ve 
ara verilmesine neden olmaktadır. Eskortluk hizmetlerini düzenleyen Yönetmelik 
yeniden gözden geçirilerek eskort verilen makamlar sınırlandırılmalı, anılan 
yönetmelik hükmü titizlikle uygulanmalı, ancak bu uygulama nedeniyle Trafik 
ekibinin denetim görevi aksatılmamalıdır. 

16- Trafik ihlallerinin oluş sıklığına uygun olarak cezalandırılmadığı 
bilinmektedir. Tutulan istatistikler, en çok trafik cezalarının belge eksikliği ve park 
yasağına aykırılık nedeniyle olduğunu göstermektedir. Trafik kazalarının asıl 
unsurları olan yorgun, dalgın, uykusuz ve alkollü araç kullanma, aşırı hız, yakın 
takip, hatalı sollama gibi kural ihlallerinin yeterince üzerine gidilemediği ortaya 
çıkmaktadır. Trafik ekiplerinin sabit kontrol denetimini esas alarak cezalandırma 
yöntemini benimsemiş oldukları sonucuna varılmaktadır. 

Bu olumsuz durumu önlemek için, günlük denetim programlan 
hazırlanırken aşın hızlı, alkollü, uykusuz ve yorgun araç kullanma gibi sonuçlan 
ölümle biten trafik kazalarının temel sebepleri üzerinde yoğunlaşmak, seyir 
halinde kontrol etkin bir şekilde uygulanmalı, trafik ekiplerinin denetimleri çok sıkı 
bir şekilde denetlenmelidir. 

17- Mülki İdare Amirleri her gün il ve ilçelerde, İl ve İlçe Emniyet ve 
Jandarma üst düzey yetkililerin katıldığı "asayiş saati" adı altında toplantı 
yapmaktadırlar. Bu kapsamda il ve ilçe trafiğinin sorunlarının, trafik kazalannm 
nedenlerinin, alınması gereken önlemlerin neler olabileceğinin ortaya konacağı 
bir "trafik saati" uygulaması faydalı olacaktır. Trafik saatinin, asayiş saatinin 
içinde birana konu olarak ele alınabilmesi de olanaklıdır. 

Bu bağlamda Mülki İdare Amirlerinin, İl ve İlçe Emniyet yetkilileri, II ve ilçe 
jandarma Komutanlık görevlilerinin sorumluluk bölgelerinde güvenli trafik 
ortamının yaratılması, trafik kazalarının azaltılması, toplumda trafik bilincinin 
oluşturulması yönünde göstereceği çaba ve gayretler, atanma ve yükselmelerinde 
bir ölçüt olarak değerlendirilebilirleridir. 

Mülki İdare Amirlerinin, il ve ilçelerinde bulunan kaza kara noktalarının 
ıslahı konusunda özel sektör gücünü ve yerel katılımı kullanarak başarılı olmaları 
halinde, ilgili makamlarca ödüllendirilmeleri, trafikte iyileştirme sağlayan her ile 
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basın ve yayın organlarının genişçe yer vermeleri sağlanmalı, bu tür iyileştirme 
örneklerinin artması konusunda il ve ilçe yöneticileri motive edilmelidir. 

18' Yayaların karıştığı kazaların önlenmesi açısından, yaya geçitlerinde 
araçların mümkün olduğunca düşük hızlarla seyretmelerinin sağlanması hayati 
önem taşımaktadır. Bununla birlikte, yayaların işlemiş oldukları kırmızı ışık 
ihlallerine polis müdahale etmemekte, bu ihlaller yeterince cezalandınlamamakta, 
hoş karşılanmaktadır. 

Trafik polisinin, yayaların işleyecekleri kural ihlalleri, özellikle, kırmızı ışıkta 
geçme, üst geçiti kullanma gibi konular üzerinde hassasiyetle durmaları 
sağlanmalı, uygulamanın yayalarda davranış değişiklikleri oluşuncaya kadar 
sürdürülmesine özen gösterilmelidir. 

19- Sürücü belgesi alacaklarda aranılan şartlar arasında belirtilen "sürücü 
belgelerinin geri alınmamış olma şartı"nın gereği yerine getirilmeme/itedir. Geçici 
süreli veya sürekli şekilde geri alınan sürücü belge bilgileri Emniyet Genel 
Müdürlüğü Bilgisayar veri tabanına işlenemediğinden, denetimlerde, polus, 
sürücünün belgesinin geri alınmasına rağmen yeni bir sürücü belgesi alıp 
almadığını saptayamamaktadır. Trafikte bu şekilde pek çok sürücünün olduğu 
yolunda duyumlar bulunmaktadır. 

Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) 
arasında işbirliği yapılarak, Emniyet Genel Müdürlüğü trafik veri tabanı, sürücüler 
ve sürücü belgeleri ile ilgili tüm bilgileri kapsamak üzere daha fonksiyonel 
kılınmalı, emniyet bilgisayar sistemi, karayolları mevzuatı ile öngörülen sürücü ve 
araçla ilgili cezaların izlenebilmesini olanaklı hale getirmelidir. 

Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında 
da gerekli bilgisayar iletişimi sağlanmalıdır. Jandarma Genel Komutanlığı 
bilgisayarları üzerinden sürücü sicillerinin sorgulanmasına imkan sağlayacak 
şekilde yürütülen çalışmalar biran önce sonuçlandırılmalıdır. 

20- Karayolları Trafik Kanunu'nun 45'inci ve Yönetmellği'nin 90'ıncı 
maddelerinde belirtilen "sağlık durumlarında sürücülüğe engel bedensel bir 
değişikliğin görülmesi ve tespit edilmesi halinde sürücünün sağlık kuruluşlarına 
nasıl ve kimin tarafından gönderileceği" konusu ayrıntılı olarak düzenlenmemiştir. 
Konunun yeniden ele alınarak, bu yetkinin kullanılma biçimleri açıklığa 
kavuşturulmalıdır. Özellikle kırmızı ışıkta geçme, alkollü araç kullanma, hız limitini 
aşma durumlarında, sürücünün işitme ve görme bozukluğu açısından da güvenli 
sürüş yeteneğini yitirip yitirmediği, ilgili sağlık kuruluşlarından rapor istenmek 
suretiyle saptanabilmelldir. 

21' Aşırı hız, alkollü araç kullanma, uykusuz ve dalgın araç sürme ihlalleri 
ile mücadelenin bir boyutu da, trafik denetiminden sorumlu birimlere, sürücülerin 
trafiği tehlikeye sokan tavır ve davranışlarının nedenini anlama, olayı sorgulama, 
sürücüyü uyarma amacını gerçekleştirebilecek yetkinin tanınması olacaktır. Bazı 
ülkelerde, aşırı hız nedeniyle trafik aracında sürücülerin birkaç saat sorgulanıp, 
uyanlabildiği, yapılan trafik ihlalinin nedenini anlamaya dönük yöntemlerin 
bulunduğu bilinmektedir. Trafik birimlerinin böyle bir yetkiyle donatılması halinde, 
kural tanımaz sürücülerin bir müddet uygun bir yerde eğitim amacıyla tutulması 
suretiyle, hem sürücülerin kendine gelmesi sağlanacak, hem de "trafiğin 
sakinleşmesine" katkıda bulunulacaktır. 

22- Trafikte ihbar müessesi, çağdaş ülkelerdeki etkinlik ve yeterlilik 
düzeyinde işlememektedir. İnsanımızın ihbar kavramına olumsuz bir anlam 
yüklemesi ve/veya yapacağı ihbarın karşılığının yerine getirileceğine inanmaması 
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nedeniyle, trafik ihlallerinin denetiminde toplumsal kontrol mekanizması 
arzulanan ölçüde devreye girememektedir. 

Trafikten sorumlu birimlerin, bu yargıyı tersine çevirmek, trafiMen sorumlu 
yurttaş bilincini yaratmak, trafik olgusuna herkesin sahip çıkmasını sağlamak 
amacıyla; yapılan İhbarların sayısı, nasıl değerlendirildiği, ihbar yapılırken hangi 
bilgilerin verilmesi gerektiği, ihbar yapmanın bir ayıp değil, bir yurttaşlık görevi 
olduğunun bilinmesinin gerektiğini, her türlü medya olanağını kullanarak 
işlemeleri sağlanmalıdır. 

23- Trafik sistemimizin denetim boyutu tüm genişliğiyle bilimsel bir 
araştırmaya konu olmamıştır. 

Trafik denetiminin, mevcut durumu, değerlendirilmesi ve iyileştirme 
önerilerinin belirlenmesinde bütüncül yaklaşımı yakalamak mümkün 
olamamaktadır. 

Bu itibarla, konunun, uygulama ve teorik kısmında çalışan tüm taraflarının 
yer alacağı "Türk trafik denetleme sisteminin mevcut durumu, sorunları ve çözüm 
önerileri" içerikli bir projenin başlatılması sağlanmalı, bu suretle elde edilecek 
verilerle trafikte daha isabetli önlemler alınabileceği bilinmelidir. 

24- Maddi hasarlı trafik kazaları, gelişmiş ülkelerde sigorta kapsamında 
değerlendirilmektedir. Maddi hasarlı kaza yapan taraflar, bir anlaşma tutanağını 
sigorta şirketine sunmaları suretiyle ihtilaf giderilmeMe, zarara uğrayan taraf 
zarar bedelini tahsil etmektedir. Maddi hasarlı kazaların polisi ilgilendiren bir tarafı 
bulunmamaktadır. 

Mevzuatımızda yapılacak böyle bir düzenlemeyle, trafik birimleri asıl 
görevleri olan trafik denetimine daha çok zaman ayırabilecek, denetim 
programlan aksamayacak, görev konunun asıl sahibi olan sigorta şirketlerine 
devredilecektir. 

25- Alkollü araç kullanmayı alışkanlık haline getirenlerin (3 kez önerilebilir), 
zorunlu alkolle mücadele programına katılmasına dair mevzuatta düzenleme 
yapılmalıdır. 

26- Devlet yönetiminde görevli üst düzey yöneticilerin, Cumhurbaşkanı, 
Başbakan, Bakan, Vali ve Kaymakamlann uygun zamanlarda, örneğin ulusal ve 
dini bayramlar, trafik haftası ve günleri gibi çeşitli günlerde, "trafik kurallarına 
uymanın yaşamsal önemini vurgulayan" mesajlar vermeleri ve konunun önemine 
dikkatleri çekmeleri yararlı olacaktır. 

27- Bazı gelişmiş ülkelerde, trafik polisinin yanında, trafik düzenlemesi 
sırasında, belli eğitimden geçirilmiş ve halktan seçilmiş kişilerin oluşturduğu 
"trafik gözlemcileri"de yer almaktadır. 

Hatalı veya yanlış park ihlallerini önleyen ve buna benzer bazı trafik 
kurallarına uymayı temin eden "trafik gözlemcileri" müessesesinin hayata 
geçirilmesi faydalı olacaktır. 

Trafik denetimine halk boyutunu katmanın bir yolu olarak görülebilecek bu 
uygulamada görev alabilecekler; fahri trafik müfettişleri arasından, trafikle İlgili 
kurulmuş dernek, vakıf ve oda temsilcilerinden seçilebileceklerdir. Belli bir eğitim 
sonrasında, öncelikle trafiğin sakin olduğu şehiriçi nolctalannda bu kişilere görev 
verilmelidir. Bu kişiler belirli bir tecrübeden sonra trafiği yoğun olan noktalara 
kaydırılmalıdır. Böylece, şehiriçi trafiğinin her noktasında "trafik gözlemcileri" nin 
de varlığıyla uygar bir trafik düzeninin kurulup, işletilmesine toplumsal destek 
sağlanmış olacaktır. 
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28- Trafik kazalarına neden olan unsurlar arasında sürücü, yol ve çevre 
bulunduğu halde, denetimsizlikten kaynaklanan kusurlar kaza tespit 
tutanaklarında yer almadığından, istatistiklere yansıtılamamaktadır. 

Örneğin, birkaç gün denetim yapılmamış bir güzergahta, limit üstü alkol 
almış sürücülerin veya uykusuz ve yorgun araç kullananların sebebiyet verdiği 
trafik kazaları meydana gelmişse, "denetimsizlik" elbette bir kusur kabul 
edilmelidir. Zira, uluslararası çalışmalar denetimin trafik kazalarını önleme 
etkisinin % 12 olduğunu gösterdiğine göre, tersi bir yorumla "denetimsizliğin" de 
kazaların % 12 artmasına neden olduğu ortaya çıkmaktadır. 

"Denetimsizlikten kaynaklanan kusur" yeni bir öneri olarak denetim 
sistemimize girmelidir. "Devlet hata yapmaz" anlayışı, belirtilen öneriye ilk başta 
direnç gösterebilirse de, hukukta var olan "kusursuz sorumluluk" ve "hizmet 
kusuru" kavramlarının mahkeme kararlarına gerekçe oluşturmaları, yeterli 
güvenlik tedbiri alınmaması nedeniyle can ve mal kaybına uğranılması 
durumunda devleti tazminat ödemeye mahkum eden "objektif sorumluluk" ve 
"sosyal risklerin paylaşımı" ilkeleri ışığında, kamu için yeni bir sorumluluk 
sahasının yaratılması suretiylo, trafik denetlemesinden sorumlu olanların görev 
bilincinde önemli değişikliklere yol açması mümkün olabilecektir. 

29- Karayolları Trafik Mevzuatı, şehirlerarası karayollarında araç türleri 
itibariyle hız limitlerini belirlemiştir. Şehirlerarası yollarda otomobiller için saatte 
90 km. hız sının getirilmesi, yol standarUannın öneminin yadsınması şüphesini de 
taşımaktadır. Örneğin; Ankara-Sivrihlsar karayolunda hız sının 90 km. iken, virajlı 
ve dar yol özelliği taşıyan Akdağmadeni-Yıldızeli karayolunda da hız sınırının 90 
km olarak saptanması, belirli bir hıza güvenli bir şekilde ulaşmaya elverişli 
karayolu ile devlet karayolu olup da hız yapmaya olmayan yollar için de aynı hız 
limitinin getirilmesi, uygulanabilir bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla, şehirlerarası yollann durumu yeniden incelenmeli, 2918 sayılı 
Karayollan Trafik Kanunu'nun 50'inci maddesinde İçişleri Bakaniığı'na tanınan 
"yol standartlannı dikkate alarak hız sınırlarını otomobiller için 20 km/s arttınna" 
yetkisine ek olarak, standarttan düşük yollarda her türlü araç için hız sınırlannı 
azaltma yetkisi de tanınmalıdır. 

30- Denetim noktalannın uygun yerlerde seçilememesi, trafik denetiminin 
güvenli bir ortamda yapılamamasına neden olmaktadır. 

Şehirlerarası ve şehiriçi karayolunun projelendirilmesi sırasında; toplu 
taşıma araçlannın, taksilerin, okul araçlannın durup kalkabileceği cepler 
yapılmasına daha fazla özen gösterilmeli, trafik kontrollerinin de trafiği tehlikeye 
düşürmeden bu ceplerde yapılması sağlanmalıdır. 

31- Okul Servis Araçtan Hizmet Yönetmeliği'ne göre faaliyet gösteren okul 
servis aracı sayısı, İstanbul'da 10.000'i, Ankara'da 5.000'i bulmuştur. Trafikte 
korunmalan birinci derecede önemi haiz çocuklanmızın yolcu olarak bu araçlarda 
sabahın eriten saatlerinde başlayıp, akşam saatlerinde sone eren seyahatleri, 
trafiğin en yoğun olduğu zamana rastlamalrtadır. Çocuklarımızın çoğu uykulanna 
bu araçlarda devam etmekte, trafik keşmekeşinin çilesini çekmektedir. 
Taşındıktan araçlann niteliği, sürücüsünün kişiliği ve duyarlılığı, en değerli 
varlıklanmızın güvenli bir trafik ortamı içinde taşınmalarının ana unsuriannı 
oluşturmaktadır. 

Okul servis araçlannın kanştığı kazalar, trafik kazalarının en dramatik ve 
acıklı yüzünü temsil etmektedir. Trafiğe, hayatı yeni algılamaya başlayan, sevgi ve 
umut dolu çocuklarımızı kurban vermek, dayanılması en zor felaket olsa gerektir. 

Zaman zaman alkollü olarak okul servis aracı kullanan sürücülere tanık 
olunmaktadır. Denetimler sırasında bazıları tespit edilip işlem yapılmakta, canlar 
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kurtarılmakta, bazen de taşıdığı değerlerin farkında olmayan, şefkat ve merhamet 
duygusundan mahrum "trafik zorbalan"nm kaderini çocuklarımız da paylaşmak 
zorunda kalmaktadırlar. 

İlgili okul servis araç odalarının İç denetimleri yanında, trafik polisinin konu 
ile ilgili özel gayretini içeren etkin denetimleri, okul servis araçları sürücülerinin, 
çocuklarımızı daha özenli taşımalarına katkı yapacaktır. 

Bu itibarla, Trafik birimlerinin okul idaresi ve öğrenci velileri ile işbirliği 
yaparak, anılan araçtan denetlemeleri sırasında; araçlarda rehber öğretmen olup 
olmadığı, öğrencilerin kolayca yetişebileceği cam ve çerçevelerinin sabit bulunup 
bulunmadığı, sağlık çantası ve trafik setinin olup olmadığı, aracın iniş ve biniş 
kapısının hava ile kumanda edilip edilmediği ve özellikle de araçların 3, 6 aylık ve 
yıllık bakım ve onarımları ile fenni muayenelerini yaptınp yaptırmadıktan, aracın 
15 yaşından büyük olmaması, yangın tüpü bulundurması zorunluluğuna uyup 
uymadıklarına ilişkin konulara dikkat etmeleri sağlanmalıdır. Okul servis 
araçlarının, zorunlu olarak izlemeleri gereken güzargahlar üzerinde görev yapacak 
"özel bir denetim ekibi"nin oluşturulması gereği üzerinde durulmalıdır. 

32. Otobüs terminallerinden hareket eden otobüs şoförlerinin kontrolü, 
belge denetimi ile birlikte, alkol ve takoğraf ağırlıklı olarak gerçekleştirilmededir. 
Polis tarafından gerçekleştirilen bu denetimin yanısıra, otobüs terminallerinde 
kurulacak sağlık merkezlerinde istihdam edilecek, doktor özellikle göz doktoru, 
psikolog ve ilgili diğer görevlilerin de bulunduğu bir ekip tarafından en az her üç 
ayda bir genel kontrol yapılması halinde daha baştan muhtemel kazaların önüne 
geçme imkanı bulunabilecektir. Otobüs terminalleri dışında, özel terminallerden 
kalkan otobüs sürücülerinin hareket öncesi denetimleri yapılamamaktadır. 
Belirtilen eksiklik giderilmelidir. 

33- Halk otobüsleri, minibüs ve taksiciler, daha fazla yolcu alma ve daha 
fazla para kazanma hırsıyla, genellikle, trafikte güvenli sürüş olanağını ortadan 
kaldırmaktadırlar. Mevcut trafik düzenimizin karmaşık boyutlara ulaşmasında 
bunların payı azımsanamaz. Şehiriçi trafikte, her noktada durup yolcu almaları 
veya indirmeleri, bir anda direksiyon kırıp diğer sürücülerin Önüne geçmeleri, 
sabırsız ve tahammülsüz sürüş psikolojileri nedeniyle, şehiriçi trafik 
denetlemelerinde bu sürücü grubuna ağırlık verilmelidir. 

34- Resmi araç ve sürücüleri de içler acısı durumdadır. Ekonomik ömrünü 
doldurmuş, güvenli yolcu taşıma özelliklerini kaybetmiş kamu araçları, trafik için 
ayn bir tehlike oluştururken, resmi araç sürücülerinin trafikte imtiyazlı sürücü 
davranışları, ülkemizde trafik kural-kaide hakimiyeti sağfanamamasına zemin 
oluşturmaktadır. 

Resmi araç sürücüsünün mensubu olduğu kurum, sürücüsünü uygar bir 
trafiğin kurulması konusunda öncülük yapacak nitelikte eğitip, geliştirememelrte, 
trafiğe aykırı davranışları yeterince izleyip, etkin önlem alamamaktadır. Trafik 
polisimizin kamu araçlannı denetlemeye yaklaşımı, devlet denetlenemez temeline 
oturmaktadır. Resmi araçların denetlenmesine, özel araçların denetimi mantığı ile 
yaklaşılmamaktadır. 

Kamunun, trafikte iflah olmaz bir tutkusu da, geçiş hakkı üstünlüğünü 
usulsüz kullanma ve sadece bu hakka sahip olan araçların kullanabileceği mavi, 
kırmızı renkli lambaları araçlarının önüne takması ve açık bulundurmasıdır. 
Ayrıca, emniyet kemerinin kullanılma oranının resmi araçlarda çok düşük olması, 
resmi araç sürücüsü ve içinde oturanların, trafik kazaları sırasında farklı bir 
muamele ile karşılanacakları psikozundan kaynaklansa gerektir. 

Trafik denetiminde görevli personelin, resmi araçların denetimine gerekli 
ciddiyet ve önemi göstermemelerinin önündeki psikolojik engel aşılmalı, resmi 
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araçların da trafikte denetlenebileceği ve yaptırım uygulanabileceği bir ortam 
yaratılmalıdır. 

35- Kasım 2000'de hizmete alınması planlanan 3. Türksat Uydusundan bir 
kanalın ücretsiz olarak trafik denetimleri için tahsis edilebileceğine ilişkin 
Ulaştırma Bakanlığı'nın olumlu yaklaşımı bulunmaktadır. 

Uzaydan trafiğin denetlenmesine olanak tanıyacak olan bu son derece 
önemli aygıttan yararlanma açısından bir an önce ilgililerle temasa geçilmeli, 
sistemin nasıl işleyebileceği konusunda çalışmalara başlanılmalıdır. 

36- Karayolları Trafik Kanunu'nun 73'üncü maddesi, "Seyir halinde 
sürücülerin cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanmalarını" 
yasaklamaktadır. Ancak, sürücülerin seyir halinde iken çok sık olarak cep 
telefonu ile konuştuklarına tanık olunmaktadır. Araç kullanımı sırasında cep 
telefonu ile konuşma, trafik kaza riskini sürücü açısında son derece arttırdığı gibi, 
bazı araçların teknik donanımını etkilemesi dolayısıyla da tehlikeli bulunmaktadır. 
Raporun yazıldığı günlerde, bir otobüste seyahat eden yolculardan birinin cep 
telefonu ile konuşma yapması, otobüsün fren sisteminde arızaya ve dolayısıyla 
kazaya yol açmış, otobüste bulunanlardan 43 kişi yaşamını yitirmiştir. Bu kaza, 
konunun önemini vurgulamak açısından dikkat çekici olmalıdır. 

Belirtilen nedenlerle, denetimler sırasında konu üzerinde önemle durulması 
gereği ilgili personele bildirilmeli, sürücülerin dikkatini bu yöne çekecek 
bilgilendirme faaliyetine ağırlık verilmeli, fahri trafik müfettişlerinin de bu konuda 
duyarlı olmaları sağlanmalıdır. 

37- Trafik polisleri, görevleri gereği trafik suçlarına el koymaları yanında, 
ilgili polislerin bulunmaması halinde diğer suçlara da müdahale etmektedirler. 
Bazı trafik polislerinin kelepçeleri bulunmaması nedeniyle, adi veya asayişe 
müessir suç işleyenleri yakaladığında, zanlıları kontrol altında tutmada zaman 
zaman zorlandığına tanık olunmaktadır. Bazen de el telsizi kullanmaları nedeniyle, 
iki elini tam kullanamadığı için olayları bastırmakta etkili olamamaktadır. Aynı 
olumsuz durum, trafiği düzenlerken de ortaya çıkmaktadır. Belirtilen olumsuzluğu 
önlemek için bütün trafik polislerine kelepçe dağıtılması sağlanmalı, el telsizleri 
yerine yaka telsizlerinin alınması planlanmalıdır. 

38- Trafik Polislerinin denetleme görevleri sırasında, fosforlu, uzaktan 
görülmeyi sağlayan, trafik polisi olduklarını gösterir bir yelek giymeleri konusuna 
yeterli öneminin verilmediği gözlenmektedir. 

Avrupa Birliği ülkelerinde tek tip ve standart hale getirilen trafik polisi 
kontrol yeleklerinden, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün de temin ettiği öğrenilmiştir. 
Söz konusu yeleklerin trafikte görevli tüm personele dağıtılarak denetimleri 
sırasında mutlak surette giymeleri sağlanmalıdır. Anılan yelekler, özellikle gece 
kontrollerinde görevlinin daha iyi görünüp, fark edilmesini kolaylaştırmak, hem 
denetleyenin hem de denetlenenin can ve mal güvenliği korumak ve ülkemizde 
bulunan yabancı uyruklu şahısların yolda trafik kontrolü olduğunu bilebilmelerini 
olanaklı kılmak açılarından yararlı olacaktır. 

b. Trafikte Suç ve Ceza Sistemi 
(1) Suçlar ve Cezalar 

1. Alkol: 
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48'inci maddesi ve Karayolları Trafik 

Yönetmeliği'nin 97'inci maddesi, alkol almaları nedeniyle güvenli sürme yeteneklerini 
kaybetmiş kişilerin karayolunda araç sürmelerini suç saymaktadır. 
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Alkollü içki almış olarak lamdaki alkol miktarına göre araç kullanma yasağı 
şöyledir: 

-Taksi veya dolmuş, otomobil, minibüs, otobüs, kamyon, çekici gibi araçlarla kamu hizmeti, yük 
ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüler ile resmi araç sürücüleri alkollü içki kullanmış olarak bu 
araçları süremezler. 
-Alkollü içki almış olarak araç kullandığı tespit edilen diğer araç sürücülerinden, kanlarındaki 
alkol miktarı 0.50 promilin üstünde olanlar araç kullanamazlar. 

Alkollü içki almış sürücülerin ve kanlarındaki alkol miktarının tespiti esasları: 
-Alkollü olarak araç kullanıldığından şüphe edilen ve yalnızca hasarla sonuçlanan trafik 
kazalarında, sürücülerin alkol durumları kaza tespit tutanağım tanzim eden görevlilerce olay 
yerinde teknik cihazlarla tespit edilerek, kaza tespit tutanağına yazılır. Bu halde hasarlı kazaya 
karışanların alkol durumlarının tespiti için ayrıca adli tabibe veya resmi sağlık kuruluşlarına sevk 
yapılmaz. 

Cihazla yapılan tespit sonunda, limit üstü alkollü içld aldığı tespit edilen 
sürücülerin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanuuu'nun 48'inci maddesine göre : 

1. Defada: 
• 34.800.000 TL. para cezası, 
• 3 ay sürücü belgesinin geri alınması, 
• 15 ceza puanı, 
2. Defada: 
• 34.800.000 TL para cezası, 
• 1 yıl süreyle sürücü belgelerinin elinden alınması 
o 15 ceza puanı 
3. Defada ise: 
• 1 aydan 2 aya kadar hafif hapis cezası ile hafif para cezası, 
• 15 ceza puanı 
• Sürücü belgelerinin 5 yıl süreyle geri alınması cezalan uygulanır. 
Bu süre sonunda yapılacak psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzman muayenesi 

neticesinde, belgesinin iadesinde salanca bulunmayanlara sürücü belgesi iade edilir. Muayene 
sonunda sürücü belgesinin iade edilmesinde sakınca bulunanlara ise sürücü belgesi verilmez. 

Alkollü olarak ölümlü ya da yaralamalı trafik kazasına neden olunması halinde ağır 
kusurun varlığı kabul edilir. 
-Cihazla yapılan tespite sürücünün itiraz etmesi halinde, kanındaki alkol miktarının belirlenmesi 
için, bu konuda eğitilmiş ve kan almaya yetkili kılınmış personel tarafından kam alınarak, tahlil 
için polis kriminal laboratuarına gönderilir. 
-Polis Kriminal Laboratuvarında tahlilin mümkün olmaması halinde, sürücü kanındaki alkol 
miktarmm tespiti için adli tıp merkezlerine ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı tahlil yapabilecek teknik 
ve tıbbi imkanlara salip olan en yakın sağlık kuruluşlarına gönderilir. 
-Kandaki alkol miktarının teknik cihazlarla ve kan alınarak labarotuvarda tespit imkanlarının 
bulunmadığı hallerde, alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüler en yalan resmi sağlık 
kuruluşuna sevk edilerek, bu kurum hekimi tarafından rutin alkol muayenesinden geçirilirler. 
-Uyuşturucu, uyutucu veya keyif verici gibi, doğal veya sentetik psikotrop madde almış olarak 
araç kullandığı tespit edilenler, almış oldukları maddelerin cins, miktar ve etki derecelerine 
bakılmaksızın araç kullanmaktan men edilirler ve haklarında Trafik Kanunu'nun 48'inci 
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maddesine göre 104.200.000 TL. para cezası ve 6 ay hafif hapis cezası ile cezalandırılıp, sürücü 
belgeleri süresiz geri alınır. 

Alkol seviyesi, nefes havasındaki alkolü analiz eden alkolmetre cihazı ile ölçülmektedir. 

2. Hız: 

Karayolları Trafik Kanumı'nun 50, 51 ve 52'inci maddeleri ile Karayolları Trafik 
Yönetmeliği'nin 100 ve 101'inci maddeleri hız ile ilgilidir. 

Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğinde yazılı kayıt ve şartlar dışında ve aksine bir 
işaret bulunmadıkça, yerleşim yeri dışındaki devlet ve il yollarında 90 km/s, otoyollarda 120 
km/s hızı geçmemek kayıt ve şartları ile, römoksuz taşıt cinsleri için şehiriçi ve şehirlerarası hız 
sınırları aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 47 ; Araçların Hız Sınırları 

Araç Cinsleri 

Otomobillerde 

Minibüs, kamyon ve kamyonet 

Arazi taşıtlarında ve motosikletlerde 

Tehlikeli madde taşıyan araçlar ve özel yük 
taşıma belgesi veya özel izin belgesi ile 
karayoluna çıkan araçlarda (Belgelerinde 
aksine bir hüküm yoksa) 

Motorlu ve motorsuz bisikletlerde 

Lastik tekerlikli traktörler, arızalı bir aracı 
çeken araçlar ve iş makinalannda 

Yerleşim Yeri 
İçinde 

50 
50 
50 

30 

30 

20 

Yerleşim Yeri 
Dışında 

90 
80 
80 

50 

50 

20 

Otoyolda 

120 
100 
90 

60 

. 

-
özel Durumlar: 

-Zorunlu haller dışmda şehirlerarası karayolunu kullanan motorlu araçlarda, araç cinsi 
gözetilmeksizin asgari hız sınır 15 km/s'tir. 

-Tehlikeli madde taşımaya mahsus olup, boş olarak trafiğe çıkan araçlar yukarıda belirtilen kendi 
sınıfına giren araçlara ait hızla sürebilirler. 
-Römorklu veya yan römorklu araçlarda en çok hız sınırı, aynı cins römorksuz araçlara ait en 
çok hız sınırından saatte 10 km. daha düşüktür. 
-Servis freni bozuk araçları çeken araçlar saatte 15 km'nin üstünde bir hızla sürülemez. 
-İçişleri Bakanlığı, Bayındurlık ve Iskan Bakanlığının uygun görüşünü alarak, otoyollarda 
otomobiller için hız sınırını 20 km/s arttırmaya yetkilidir. 

-Araç sürülürken yapılan hız, radar ve benzeri teknik cihazlarla ölçülebileceği gibi, kronometre 
veya değişik usullerle de ölçülerek tespit edilebilir. 
-Hız sınırlarını % 10'dan % 50'ye kadar aşmak (% 50 dahil) 17.000.000 TL para cezası ile 5 
ceza puanı tatbik edilmesini gerektirir. 

-Hız sınırlarını %50'den fazla aşmak, 34.800.000 TL para cezası ile 15 ceza puanının tatbikini 
gerektirir. 

Ayrıca hız kuralım 1 yıl içinde 5 defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri 1 yıl 
süreyle geri almır. Sürücü belgesi geri alınanların süresi sonunda psikoteknik değerlendirme ve 
psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda, sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı 
anlaşılanların belgeleri iade edilir. 

3. Emniyet Kemeri ve Koruma Sistemleri: 
Karayolu Trafik Kanunu'nun 78'inci maddesinde "belirli sürücülerin ve yolcuların, 

araçların sürülmesi sırasında koruyucu tertibat kullanmaları zorunludur" denilmektedir. 
Ayrıca Karayolları Trafik Yöneüneliği'nin 150'inci maddesinde, sürücüler ve yolcular 

için koruyucu ve tertibatların nicelik ve nitelikleri belirtilmiştir: 

-Üç tekerlekli yük motosikletleri hariç, motorlu bisiklet ve motosikletlerde, sürücülerin koruma 
başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı, 
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-Otomobil ve tescil bakımından otomobil gibi işlem gören arazi taşıtlarında, sürücü ile ön ve 
arka koltuklarda, minibüslerde ise sürücü ile yanında oturan yolcular için (halihazırda trafikte 
kullanılan ve emniyet kemeri kullanma zorunluluğu bulunan araçlann arka koltuklan hariç) 
emniyet kemeri bulundurulması ve kullanılması mecburidir. 

Yönetmelik hükümlerine göre, 1995 yılı itibariyle ülkemizde imalatı yapılan veya yurt 
dışından ithaline izin verilen araçlann arka koltuklarında emniyet kemeri bulundurulması ve 
kullanılması mecburidir. 

Ayrıca otomobil, otomobil gibi işlem gören arazi taşıtı ve minibüs gibi taşıtlarda sürücü 
yanındaki ön koltukta 10 yaşından küçük çocukların taşınması yasaktır. 

Otomobil ve minibüs cinsi taşıtlarda emniyet kemeri, bulundurmanla ve kullanmama 
8.500.000 TL para cezası ve 5 ceza puanı ile cezdandınlmaktadır. 

4.Takoğraf: 
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 31'inci ve Yönetmeliğin 99'uncu maddeleri, 

takoğraf bulunduracak ve kullanacak araçlan, istisnalan ve müeyyidelerini düzenlemiştir. Buna 
göre; 
-özelliklerine ve cinslerine göre, yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçlerin, 
-Kamyon, çekici ve otobüslerde aynca takoğraf, taksi otomobillerinde ise taksimetre, 
bulundurulması ve kullanılır durumda olması zorunludur. Ancak, 2918 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önceki yıllarda üretilen araçlarla, resmi taşıt olarak tescil edilmiş ve edilecek 
olanlar ile şehiriçi ve belediye mücavir alam içerisinde yolcu ve yük nakliyatı yapanlarda 
takoğraf bulundurma ve kullanma zorunluluğu aranmaz. Takoğraf cihazlan, mekanik veya 
elektronik olabileceği gibi elektro mekanik de olabilir. 

Birinci fıkranın (a) bendinde sayılan gereçleri bulundurmayan, kullanmayan veya 
kullanılabilir durumda bulundurmayan sürücüler 8.500.000 TL, (b) bendine göre araçlannda 
taksimetre, takoğraf bulundurmayan, kullanmayan ve kullanılabilir durumda bulundurmayan 
sürücüler 34.800.000 TL para cezası ile cezalandınlırlar. Sürücü aynı zamanda araç sahibi 
değilse, aynca, tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir. Aynı bentte 
belirtilen cihazlan bozuk imal edenler veya bozulmasına vasıta olanlar ile bu durumdaki 
cihazlan kullanan araç sürücüleri ve işletenleri üç aydın altı aya kadar hafif hapis cezası ve 
526.700.000 TL hafif para cezası ile cezalandınlırlar. Aynca (b) bendi hükmüne uygun dununda 
bulunmayan araçlar, trafik zabıtasınca, eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men edilir. 

S.Trafik Suçları Rapor Etme: 
Trafik zabıtası, trafik düzeni ve güvenliği açısından karşılaştıklan ve tespit ettikleri 

suçlara el koyarak; trafik suçu işleyenler hakkmda suç veya ceza tutanağı düzenlemek ve 
düzenlenen tutanaklardan, mahkemelik suçlara ait olanların ilgili mahkemeye, para cezası tahsil 
ve takibini gerektirenlerin de ilgili kuruluşa iletilmesini sağlarlar. 

Tutanaklar; mahkemelik olanlar için suç, para cezalan için ceza tutanağı olmak üzere iki 
şekilde olur.Trafik zabıtası, tespit edilmiş para cezalan için olay yerinde tahsil yapabilir. 

Trafik zabıtası, karşılaştığı trafik suçunun niteliğine göre (hafif suçlar için), yolu 
kullananlan eğitici ve öğretici uyanlarda bulunur. Yapılan bu uyanlar ile, yolu kullananlarda 
istenilen tutum ve davranış değişikliği gözlenmezse, suçlann karşılığı olan ceza-i müeyyideler 
uygulanır. 

Sürücücülerin trafik kurallanna uyup uymadığını denetlemekle sorumlu olan yetkililere 
yardımcı olmak üzere, Karayolu Trafik Kurulu'nca önerilen ve Karayolu Trafik Güvenliği Üst 
Kurulu'nca uygun görülen kişilere valilerce "Fahri Trafik Müfettişliği" görevi verilmektedir. 

Fahri Trafik Müfettişleri, 2918 sayılı Karayollan Trafik Kanunu'nun suç saydığı fiilleri 
işleyenler hakkmda işlem yapılması amacıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce kendilerine 
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verilen tutanağı düzenlemek ve bunları aracın tescilli olduğu trafik kuruluşuna gönderilmek 
üzere en geç bir hafta içerisinde herhangi bir trafik kuruluşuna teslim etmek zorundadırlar. 

6. Trafik Suçlarına El Koyma: 
Karayolları Trafik Kanununda yazılı trafik suçlan işleyenler hakkında; 
-Emniyet Genel MüdürlüğÜ'nün; trafik zabıtası personeli ve Karayollan Trafik 

Yönetmeliği'nin 7'inci maddesindeki esaslara uygun olarak diğer birimlerdeki Emniyet 
hizmetleri sımfı personeli ile, 

Jandarma Genel Komutanlığının; bu Yönetmeliğin 8'inci maddesi esaslarına göre yetkili 
kıldığı personel tarafından, Karayollan Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerine aylan hareket 
edenler hakkında; suç ve ceza tutanağı düzenlenir. 

Tutanakların düzenlenmesine ve yapılacak diğer işlemlere ait uygulamalar "Trafik Para 
Cezalanmn Tahsilinde Ve Takibinde Uygulanacak Esas Ve Usuller île Kullanılacak Belgeler 
Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre yapılır. 

Sürücülerin işlediği trafik suçu için, işlenmiş olan suçun özelliğine göre, yalnız idari veya 
adli işlem yapıldığı gibi, hem idari hem de adli işlem aynı anda yapılabilmektedir. 

örneğin, Karayolu Trafik Kanunu'nun 36'ıncı maddesine göre, sürücü belgesiz araç 
sürenler ve sürülmesine izin verenler, trafik zabıtası tarafından para cezası ile cezalandınldığı 
edildiği gibi, bunlara mahkeme tarafından da hafif hapis cezası da verilebilmektedir. 

7. Trafik Zabıtası Tarafından Suçların Yerinde Değerlendirilmesi: 
Trafik suçlarina, ağırlığına göre verilecek ceza miktan ve bu cezayı uygulayacak kuruluş 

Karayollan Trafik Kanunu'nda belirtilmiştir. Bu çerçevede, trafik zabıtası tarafından olay 
yerinde trafik ceza tutanağına göre para tahsili yapılmaktadır. Tahsilat derhal yapılamadığı 
takdirde, düzenlenen ceza tutanağının bir örneğin ilgiliye verilmekte ve tebliğ edildiği tarihten 
itibaren 10 gün içinde ödenmesi gerekmektedir. 

10 gün içinde ödenmeyen para cezalan 2 katma çıkmakta ve ödeme süresi 10 gün daha 
uzamakta, bu süre içinde de ödenmeyen para cezalan 3 katma çıkmaktadır. 

Uzama süresi içerisinde de ödenmeyen para cezalan, 6183 sayılı kanun hükümlerine göre 
3 kat olarak takip ve tahsil edilmektedir. 

Trafik zabıtası, 
-Trafiği tehlikeye düşürecek, engel olacak şekilde veya yasaklanmış yerlerde park eden araçlara, 
-Trafik kural ve yasaklarını aykın davranışları belirlenmiş bulunan, sürücüsü tespit edilemeyen 
araçlara, 
-2918 sayılı Karayollan Trafik Kanunu 26/1- 2, 31/b, 36/son ve 49'uncu maddeleri hü:kürnlerine 
uymayan araçları kullanan sürücülere, aynı zamanda araç sahibi tescil plakasına göre tutanak 
düzenler. 

Trafik zabıtasının, karşılaştığı trafik suçunun niteliğine göre olay yerine yapabileceği 
müdahaleler ve işlemler, Karayollan Trafik Kanunu'nda ve buna bağlı olarak çıkartılan 
Yönetmelikte aynnulı olarak belirtilmiştir. 

8. İdari Cezalar: 
Karayollan Trafik Kanunu'nda yazılı trafik suçlarını işleyenler hakkında, suçun niteliğine 

göre ceza miktan ve uygulayacak kuruluş belirtilmiştir. İdare tarafından verilecek cezalar ise, 
işlenen trafik suçunun agurlığma göre, sürücü belgelerinin geçici olarak geri alınması, para 
cezası, ceza puam ve işyerini geçici faaliyetten men, aracı trafikten men cezası olarak 
uygulanmaktadır. 
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Uluslararası ikili veya çok taraflı anlaşmalar uyarınca, diplomatik muafiyeti olan yabancı 
kişiler hakkında suç veya ceza tutanağı düzenlenmesini gerektiren durumlar ile çeşitli 
ülkelerdeki değişik uygulamalar dikkate alınarak, trafik görevlilerince yapılacak işlemlerin 
yürütülmesi ve uygulanması esasları İçişleri Bakanlığınca valiliklere bildirilir. 

9. Adli Cezalar: 
Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde gösterilen; Hafif para cezasını, hafif 

para cezası ile birlikte hafif hapis cezasını, belgelerin geri alınması ve iptali cezasını, 
işyerlerinin kapatılması cezasını gerektiren trafik suçlarına ilişkin davalara, aynı Kanunun 
112'inci maddesindeki hükümler çerçevesinde trafik mahkemelerinde, bunların bulunmadığı 
yerlerde sulh ceza mahkemelerinde bakılır. 

Türk Ceza Kanunu'nun 455'inci maddesi ölümlü, 459'uncu maddesi ise yaralamalı trafik 
kazalarına uygulanacak ceza miktarlarım belirlemektedir. 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ek 3'üncü maddesine göre; Trafik para 
cezaları, bu konuda yazılı filler için, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda 
uygulanan mutlak ceza tutarları, o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan 
olunan yeniden değerleme oranında arttırılır. 

İnsan davranışları üzerinde etki yapan temel unsurlar arasında, talimat, eğitim, örnekler, 
ödüllendirmenin yanında "cezalandırma" da yer almaktadır. 

Bir çok ülkede karayolu kanunları, genel ceza kanunlarından daha farklı bir cezalandırma 
sistemini öngörmektedir. Trafik cezalarının değerlendirilmesi diğer cezalarla bir olmamaktadır. 
Zira, işlenen trafik suçunun meydana getirebileceği sonuçlar herkes tarafından öngörülmesine 
rağmen, kimse bu kötü sonuçlan istememektedir. 

İzin verilen sınırın biraz üzerinde bir hızla araç süren kişinin davranışında kriminal bir 
niyet bulmak oldukça güçtür. Genelde sürücü hız sınırını aştığının farkında bile değildir. Kasıtlı 
olarak Kanunun ihlal edilmesi, trafikte istisnai durumlardandır. 

Bir çok trafik davasmda sürücünün kazayı engelleyip engelleyemeyeceği konusunda 
kesin bir sonuca varılamamakta, mahkemenin karan çoğu zaman konunun uzmanının, sürücünün 
suç işlemekte kastı olup olmadığı konusunda hazırladığı bilirkişi raporuna bağlı bulunmaktadır. 

Sürücüler trafik kurallarına, önem taşıdıktan için uyarlar. Fakat onlara göre, kuralların 
tamamına uyulması her zaman şart değildir. Bazı kurallar önemle üzerinde durulması gereken 
ciddiyete sahip iken bazdan ise onlar için birkaç sıradan sınırlamadan başka bir şey değildir. Bir 
çok sürücü trafik durumu uygun olduğunda, hız limitinin üzerine çıkma yetkisini kendinde 
bulmaktadır. Yol üzerindeki hız limitini gösteren işaret levhalarına ise nadiren uyulmakta, 
sürücüler, yüksek hız ile hareket edildiğinde trafik işaretlerinde belirtilen durumdan daha güvenli 
bir trafik durumuna sahip olunacağını düşünmektedir. 

Böylece sürücü, mevcut kurallara uymamakta, hangi davranışın tehlikeli hangisinin 
tehlikesiz olduğu konusunda aklında oluşturduğu muhakeme karar vermekte, sonuçta kazalara 
meydan okumaktadır. 

Ülkemizde bir sürücü ceza aldığında toplum tarafından trafik kullannı ihlal eden bir kişi 
olarak değil, sadece yol üzerinde kötü şansa sahip, talihsizliğe uğramış biri olarak 
değerlendirilmektedir. Hiç kimse onu kazaya yol açan bir suçlu olarak görmemektedir. 

Görüldüğü gibi, trafik kuralı ihlali diğer suçlardan farklılık göstermektedir, örneğin bir 
cinayet veya dolandıncılık suçundaki toplum düşüncesi, yapılan davramşın hatalı olduğu 
yönündeyken, trafik konusunda böyle bir düşünceye sahip olmayıp, olay şanssızlık olarak 
değerlendirilmektedir. 

Suç ve ceza siyaseti bakımından en önemli nokta, değişen değerleri fazla vakit 
geçirmeden ceza kanunlanna yansıtabilmektir. Adalet duygusunun en çabuk zedelenebileceği 
alan ceza hukukudur. Ceza hukukunun özünü ceza adaleti oluşturmaktadır. Cezanın amacı, 
toplumdaki suç eğilimlerini önleme, bireylerin adalet duygulanm onarma ve karşılamadır. Ceza, 
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hukukun yaptırımı olduğu gibi, adaletin de güvencesidir. Bu nedenle, ceza verilirken toplumdaki 
tüm koşullar iyi değerlendirilmeli, cezalarda adaletsizlik en düşük düzeyde tutulmalıdır. Bunun 
yanında suç ile cezalar arasında belirli bir oranın, dengenin bulunması da gerekir. Suçla ceza 
arasındaki dengesizlikler, adaleti sağlamadığı gibi, halkın tepkisini suçlunun üzerine çeker ve 
toplumun adalet duygusunu sarsar. Cezaların örnek olma niteliği kalkar, suçları önleyici işlevini 
yapamaz bir duruma gelir. 

Türk Ceza Kanunu'nda bütün taksirli suçlar iki maddede (455, 459) toplanmıştır, iş 
kazaları da, trafik kazaları da, diğer meslek kazaları da bu maddelere göre değerlendirilmektedir. 
Türkiye'de taksirle suç işleyenlerin sayısı, araç ve sürücü sayısı ile iş sahalarının olağanüstü 
artmasına koşut olarak hızla yükselmiştir, özellikle trafik kazaları ve bu kazalarda ölen ve 
yaralanan insan sayısı dünya ölçülerinin çok üstüne çıkmış, bu suçu işleyenlere verilen cezalar; 
suçu önlemede yetersiz kaldığı gibi, kamu vicdanını ağır şekilde yaralar hale gelmiş ve 
toplumdaki adalet duygularım zedeleyecek boyutlara ulaşmıştır, özellikle taksirli suçlarda 
uygulanan cezalandırma sistemi, toplumun isyan duygularım artırmıştır. Ağır kusurlu olanların 
dahi, ceza alsa bile, bu cezanın paraya çevrilebilir ve tecil edilebilir olması, toplumda suçun 
cezasız kaldığı izlenimini vermekte, suçu önlemek bir yana adeta özendirmektedir. 

Motorlu araçlarla işlenen ve öldürme ya da yaralama ile sonuçlanan trafik kazalarında bu 
suçlara ilişkin kusurluluk şekli, özellikle alkollü araç kullanılması sonucunda işlenen suçlarda 
kusurluluğun derecesini yeterince ortaya çıkarmamaktadır. Zira, uyuşturucu ve keyif verici 
maddeler ile alkollü araç kullanılması sonucunda işlenen eylemlerde, fiil ve sonuç arasında 
ortaya çıkan nedensellik değerine bağlı cezai yaptırımını, ceza hukukundaki klasik kusur 
teorisiyle açıklamak son derece güçtür. 

Çağdaş ceza kanunlarında, kusurluluğun bir türünü oluşturan ve taksirin daha da 
yoğunlaşmış şekli olan "bilinçli taksir" kavramına Ceza Kanununda yer verilerek, faildeki 
tehlikelilik haliyle orantılı cezanın, genel ve özel önleme fonksiyonlarının gerçekleştirilmesi 
yönünde bir eğilim görülmektedir. 

Trafik cezalarının caydırıcı olması konusu, trafik kazaları ile mücadele politikasının ana 
uğraşlarından biri haline gelmelidir. Uygulanan cezanın, "yeterliliği ve tahsil edilebilirliği" 
caydırıcılığın temel unsurlarındandır. 

Cezaların yeterliliği, ancak, cezaların günün ekonomik durumuna göre yeniden 
ayarlanması, kanunun hazırlandığı zaman dilimi içinde caydırıcı olan bazı cezalara ilaveten yeni 
cezaların öngörülmesi ile sağlanabilmektedir. Para cezası, belirli bir zaman diliminde trafikte 
caydırıcı ceza olarak fonksiyon görürken, bugün bu cezanın yanına hapis cezası, trafikten men 
cezası gibi cezaların konulması, trafik ceza sisteminin toplumdaki sosyal değişiklikleri izleyecek 
şekilde sürekli arayış içinde olduğunu ortaya koymaktadır. 

Ülkemizde trafik para cezalarının tahsil oranının üçte bir gibi son derece düşük oluşu, 
para cezalarının caydırıcılık niteliğini önemli ölçüde yitirmesine neden olmaktadır. 

Süresinde ödenmeyen para cezalan için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü 
Hakkında Kanun Hükümleri uygulanmaktadır. Bu Kanunun uygulanmasında, ceza verilen yol 
kullanıcısının adresi büyük önem taşımaktadır. Çünkü, tebligatlar verilen adreslere 
yapılmaktadır. Halbuki, bir çok sürücü, doğru adreslerini bildirmemektedir. Sonuçta, para 
cezalarının tahsili oldukça düşük oranda gerçekleşmekte, trafik denetlemeleri, sadece araçların 
torpido gözlerinin ceza ihbarnameleri ile dolmasına hizmet etmektedir. Cezaların takibinde 
bilgisayar kullanılmasına rağmen, özellikle 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'nun uygulama 
alam bulamamasından ve dolayısıyla sürücülerin iş ve ikamet adresi değlşiMMerinin 
saptanamaması nedeniyle cezalar etkisini gösterememektedir. 

Türkiye'de sürücüler üzerinde yapılan bir araştırmada, sürücülerin % 30'u trafik cezası 
makbuzlarının bazen verildiğini, sürücülerin % 6'sı ise hiç verilmediğini bildirmiştir, ödemeler 
sonucunda makbuz vermenin genel kural olduğu düşünülürse, ödeme işleminde bazı sorunlar 
olduğu görülmektedir. Yine aynı araştırmada, ticari taşıt şoförlerine para cezalarının 
arttırılmasının trafik kazalarını azaltıp azaltmayacağı konusundaki görüşleri sorulmuş ve 
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şoförlerin % 63 'ü bunun trafik kazalarının azaltılmasına bir etkisi olmayacağım söylemiştir. 
Aynı soru "Ceza Puanı" için sorulmuş, sürücülerin % 65'i ceza puanının kazalann meydana 
gelmesini etkilemediğini söylemiştir. 

Değerlendirmenin bu aşamasında, belli başlı Avrupa ülkelerinde hız limitini aşma, 
belirlenen promil üstü alkollü araç kullanma, emniyet kemeri takmama, sürücü belgesinin geri 
alınması, aracın trafikten men edilmesine ilişkin düzenleme ve cezalar ile cezalann ortak 
niteliklerinin irdelenmesi ufuk açıcı olacaktır. 
(2) Değişik Ülkelerde Trafik Cezaları 

Çeşitli türlerdeki yasal teşkilatlanmanın çok kanşık bir yapıda olmasından dolayı, değişik 
cezalann karşılaştırmalı bir tablosunu çıkarmak mümkün olamamaktadır. 

Yine de, her ülkede aşağıdaki cezalann uygulandığını söylemek olanaklıdır. 
-Suçluların özgürlüklerini kısıtlayan cezalar: Ertelenen veya ertelenmeyen hapis cezalan; 
-Parasal cezalar: Para cezalan, paraya çevrilen cezalar; 
-Haklan kısıtlayan cezalar: Sürücü belgesinin askıya alınması veya geri alınması, aracın 
çekilmesi veya trafikten men edilmesi. 

Bu cezalar birleştirilebilmektedir. 
Para cezalarının miktan konusunda iki görüş vardır: 

-Birkaç ülke, küçük para cezalannın çabuk ödemeyi garanti edeceğini ve itiraz edilmeyeceğini 
düşünmektedir. 
-Diğerleri ise ; para cezasının karayolu kullanıcılarını suç işlemekten veya her olayda yeniden 
suç işlemeyi önlemek için sert (katı) olması gerektiğini düşünmektedir. (Fransa, Norveç, İsviçre 
gibi) 

Devamlı olarak yeni cezalar ortaya çıkmaktadır. Bu cezalar, yasadışı davranışların 
sonuçlan konusunda suçluyu bilinçlendirme amacını güderler. Kaza önleme kurslan, 
rehabilitasyon önlemleri, toplumsal hizmet cezalan, v.b. Burada, yine bu tür cezalar özellikle 
alkollü araç kullanma ve hız suçlarına uygulanmaktadır. 

Karayolu güvenliğini tehlikeye düşüren en ciddi karayolu suçlan için, çeşitli ülkelerde 
verilen cezalann türleri ve miktarlan aşağıdaki açıklanmıştır. 

Alkollü araç kullanma en şiddetle cezalandınlan suçtur. Çoğu ülkede hapis cezası, ağır 
para cezası veya sürücü belgesinin askıya alınması veya geri alınması söz konusudur. 

Fransa'da alkolde ceza limitine ulaşılır ulaşılmaz (0.8 g/l) polisin sürücünün sürücü 
belgesini geri alma veya aracım trafikten men etme yetkisi vardır. Bu tür çabuk işlem, şiddetli 
cezalandırma olarak düşünülmektedir. 

Hız, suçlunun limiti aşma derecesine göre oldukça yüksek bir paya sahip cezalar içinde 
ikinci sırada yer almaktadır. 

Son olarak, yetersiz sabit güvenlik elemanlan (emniyet kemerleri ve çocuk koruma 
sistemleri) ağır bir şekilde cezalandırılmaktadır. 

1. Değişik ülkelerde Hızla ilgili cezai düzenlemeler : 
Aşağıda belirtilen sekiz ülkedeki düzenlemelerde belirlenen ve limitlerin üzerinde ya da 

belli şartlar altında (hava koşullan, trafik yoğunluğu, v.b.) uygun olmayan hızda araç kullanımı 
konusu, pratikte aynı terimlerle ele almmaktadır. Hız limitleri genel olarak yol ağlarına göre 
(yerleşim alanlan, yoğun trafik hatlan, v.b.), hava şartlan (yağış, sis kar) ya da sürücü 
kategorilerine göre (yeni sürücüler) değişmektedir. 

Almanya kendi karayolu ağının bir bölümünde hız limiti zorunluluğu getirmeden, azami 
hız tavsiye eden (130 km/saat) tek ülkedir. 
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Hafif araçlar için hız sının örnekleri şöyledir: 

Tablo 48 : Değişik Ülkelerde Hız Sınırları 

Ülke 
ALMANYA 

İNGİLTERE 

İSPANYA 

FRANSA 

İTALYA 

NORVEÇ 

HOLLANDA 

İSVİÇRE 

Yerleşim Birimleri 
İçindeki Yollar 

50 

48 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

Yerleşim Birimleri 
Dışındaki Yollar 

100 

90 

90-100 

90-100 

90-100 

80 

80 

80-100 

Otoyollar 

Sınırlandınlmamış 

önerilen 130 

112 

120 

130 

130 

90 

120 

120 

Hız ihlalleri, her ülkede cezalandınlmakta, ancak uygulanan cezalar farklı olmaktadır. 
Buna ilişkin tablo aşağıdadır. 
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Tablo 49: Bazı Avrupa Ülkelerinde Hız Limitini Aşmaya V 

HIZ 

ALMANYA 

Hız aşımına ve 
suçun yerine 
göre değişin 
1-10 km/s :20 
DM 
11 -15 km/s: 40 
DM 
16 - 20 km/s : 60 
DM 
21 - 25 km/s : 
80/100 
26 - 30 km/s: 
100/120 
51 - 60 km/s: 
300/350 
61 km/s 
üzeri:400/450 

İNGİLTERE 

Sürücü 
belgesinin 
alıkonması ile 
birlikte 1000 
pounda 
yükseltilebilen40 
pound para cezası 

İSPANYA 

Eğer radarla 
kaydedilirse ciddi 
bir idari suçtur. 

Muhtemel 3 ay 
süreli sürücü 
belgesi alıkoyma 
cezası ile birlikte 
50,000 peseta 
para cezası 

FRANSA 

20 km/s altında: 
900 F 30 km/s 
altında: 900 F 
30 km/s üzeri: 
5,000 F 

Para cezasına 
ilaveten hız 
seviyesine göre 1 
veya daha fazla 
puan düşülür. 

İTALYA 

Hız limitini 40 
km'ye kadara 
aşma: Sadece 
para cezası. 

Hız limitini 40 
Km'den fazla 
aşma: 60.000-
500.000 arası 
para cezası + 
sürücü belgesinin 
alıkonması. 

NORV 

Hız 
Şehir 
km, a 
35 k 
aşılmas 
sadece 
kron a 
cezası. 
Daha y 
aşmada 
10,000 
yükselt 
sürücü 
alıkonu 
trafikte 
edilebi 
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2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 51'inci maddesine göre, hız limitlerini % 
lO'dan % 50'ye kadar aşan sürücülere kademeli para cezası uygulanmakta, hız kuralını 1 yıl 
içinde 5 defa ihlal ederse, sürücü belgeleri 1 yıl süreyle geri alınmakta ve psikoteknik 
değerlendirme ve ceza puanı öngörülmektedir. Norveç'te hız ihlali yapılması halinde uygulanan 
"aracın trafikten men edilmesi" cezası bizde bulunmamaktadır. Almanya'da hız ihlallerinin 
kademelendirilmesi ve artarak giden ceza uygulaması ilgi çekicidir. 

3. Sürücünün Alkol Seviyesi: 

Çoğunluğunda binde 0.8 gram olmak üzere (8 ülkeden 5'inde), müsaade edilebilir alkol 
düzeyi ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. 

Tablo 50 : Bazı Avrupa Ülkelerinde İzin Verilen Alkol Üst Düzeyleri 

ÜLKE 

ALMANYA 

İNGİLTERE 

İSPANYA 

FRANSA 

İTALYA 

NORVEÇ 

HOLLANDA 

İSVİÇRE 

TÜRKİYE 

KAN ALKOL SEVİYESİ 

0.80 g/l 

0.80 g/l 

0.80 g/l 

0.50 g/l 

0.80 g/l 

0.50 g/l 

0.50 g/l 

0.80 g/l 

NEFES ALKOL SEVİYESİ 

0.40 mg 

0.40 mg 

0.40 mg 

0.25 mg 

0.40 mg 

0.25 mg 

0.25 mg 

0.40 mg 

0.50 promil 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 547) 



Tablo 51: Bazı Avrupa Ülkelerinde Limit Üstü Alkollü Araç Kulla 

Almanya İngiltere ispanya Fransa italya No 

POZİTtF 
ALKOL TESTİ 

Kaza yapmadan 
0.8-1.1 g/l arası: 
500 DM 
Sürücü 
belgesinin 1 ay 
alıkonması + 
puan düşümü 

Maksimum 5,000 
pound para cezası 
ve/veya 6 ay 
hapis cezası. 
12 aya kadar 
sürücü belgesinin 
alıkonması. 
10 yıl içinde 
suçun tekrannda 
3 yıl süreyle 
sürücü belgesinin 
alıkonması. 

Limit üzeri: Hafif 
idari suç:15,000 
peseta. 

0.7-0.8 g/l kan 
alkol 
suçu:maksimum 
5,000 
frank.Maksimum 
3 yıl sürücü 
belgesinin 
alıkonması ve 4 
puan düşülmesi. 
0.8 g/l ve üzeri 
suç: 
Maks.ceza 
30,000 
rrank.Maks.iki 
yıl,tekrannda4 
yıl hapis cezası; 6 
puan, trafikten 
men,belge 
alıkonması. 

1 aya kadar hapis 
cezası+ 500,000-
2,000,000 liret 
para cezası. 
Sür.belg. 15 gün 
alıkonması,tekrar 
ında hapis cezası. 
Dikkat:Suç tekrar 
edilmedikçe 
yasal kararlar 
uygulanmaz fakat 
sürücünün yasal 
kayıtlarına 
geçirilir. 

0.5-1 
için pa 
maaşı 
katıdı 
sürücü 
alıkon 
ertelen 
cezası 
seviye 
geçers 
yukar 
cezala 
21 gü 
cezas 
tekran 
sür.be 
edilir 
parka 

http://rrank.Maks.iki
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Tablodan da anlaşılacağı üzere, alkollü araç kullanma, hemen tüm ülkelerde en şiddetle 
cezalandırılan trafik suçudur. Bu suça kombine cezalar uygulanmaktadır. Hapis cezası, ağır para 
cezası, sürücü belgesinin geri alınması, aracın trafikten men edilmesi cezalan, ceza puanı 
uygulaması ile bu suçla mücadelede ülkelerin, trafik ceza sistemi içinde uygulanabilecek tüm 
cezalandırma enstrümanlarına başvurduklanm ortaya koymaktadır. 

Mevzuatımız, alkollü araç kullanmanın müeyyidelerini 3 ay, 6 ay, 5 yıl gibi sürelerle 
sürücü belgelerini geri alma, hafif hapis cezası, para cezası ve psikoteknik değerlendirme ve 
psikiyatri uzmam muayenesi olarak belirlemiştir. Alkollü araç kullanan sürücünün "aracınm 
trafikten men edilmesi" cezası kanunda yer almamaktadır. Aynca mevzuatımızda son derece 
önemli bir eksiklikgöze çarpmaktadır. Diğer ülkelerde, belirlenmiş promil üstü alkol alınarak 
araç kullanılması halinde, alınan alkoldeki promil aralıklan kademelendirilmiş, şiddeti artan bir 
şekilde ve değişik türde cezalar getirilmiştir. Biz ise sadece 0,50 promil, alkollü araç kullanmada 
sınır kabul edilmiş, 0,50 promili aşan promil ihlalleri kademelendirilmemiş, örneğin 1, 1,5 
promil alkollü araç kullananlara da aynı ceza öngörülmüştür. 

3. Emniyet Kemeri Takılması: 

Hız ve alkolün yanı sıra emniyet kemeri takılmaması da, trafik kazalarının sonuçlarının 
kötüleşmesinin ana sebeplerinden biridir. 

Bunun doğruluğu, yol risklerinin kontrolüne gerçekten öncelik veren tüm ülkelerde uzun 
zaman önce kanıtlanmıştır. 

Ne zaman bir ihlalin meydana geldiğini kabul etmek gerektiğine ilişkin değişik fikirlerin 
olduğu, alkol ve hız konularmdan farklı olarak, emniyet kemeri ile ilgili en azmdan ön koltukta 
oturanların kemer takma zorunluluğu konusunda hiç bir istisnai durum bulunmamaktadrr. 

Adım adım uygulamaya konulan düzenlemelerle zorunlu hale getirilen konular şunlardır: 

• ön koltukta emniyet kemeri düzeneğinin bulundurulması; 

• ön koltuklarda oturanlann emniyet kemeri takması, 

• Arka koltuklarda emniyet kemeri düzeneğinin bulundurulması, 

• Arka koltuklarda oturanlann emniyet kemeri takması, 

• Çocukların arka koltukta oturtulması, 

• Çocuklar için özel koltuk kullandınlması. 
Bununla birlikte, kullanıcılann emniyet kemeri takma refleksini kazanmalan oldukça 

çabuk olsa da, daha fazla tehlikede olduklan halde kısa süreli yolculuklarda kemer takma 
konusunda gönülsüz davranabilmektedirler. 

örneğin; uygulama zorunluluğu 15 yıl öncesine dayandığı halde, Fransa'da emniyet 
kemerini kullanma oram ancak yakın zamanlarda tatmin edici düzeye yükselmiştir, öte yandan, 
İngiltere'de arka koltukta emniyet kemeri takılmasında maksimum orana ulaşılması, ancak yeni 
düzenlemelerin uygulanmasından itibaren ikinci yılda mümkün olabilmiştir. 

Aşağıdaki tablo, emniyet kemeri takma ile ilgili düzenleme ve ceza düzeylerindeki belli 
başlı evreleri özetlemektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 547) 
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Tablo 52 : Bazı Avrupa Ülkelerinde Emniyet Kemeri Kullanılmamasına Verilen Cezalar 

ÜLKE 

ALMANYA 

İNGtLTER 
E 
İSPANYA 

FRANSA 

İTALYA 

NORVEÇ 

HOLLAND 
A 
İSVİÇRE 
TÜRKİYE 

ÖN 
KOLTUK 
EMNİYET 
KEMERİ 

1.01.1976 

1.09.1983 

23.04.1975 

1.10.1979 

26.04.1989 

1.09.1975 

1.06.1975 

1.01.1976 
18.06.1986 

ARKA 
KOLTUK 
EMNİYET 
KEMERİ 

1.05.1984 

1.07.1991 

1.01.1993 

1.12.1990 

26.04.1990 

1989 

1.04.1992 

1.04.1994 
1995 

ÖZEL 
ÇOCOK 
KOLTUĞU 

1988 

1989 

1.01.1993 

1.01.1992 

1.01.1993 

1989 

ÇOCUKLARIN 
ARKA 
KOLTUKTA 
OTURMA 
ZORUNLULUĞU 
12 yaşından 
küçüklere 
14 yaşından 
küçüklere 

12 yaşından 
küçüklere 

10 yaşından 
küçüklere 
12 yaşından 
küçüklere 

10 yaşından 
küçüklere 

CEZALAR 

DM40 

100PAUND 

15.000 
PESETAS 
230 F, 1 
POtNT 
50.000 
LİRET 
500 KN 

50 GULDEN 

20İSV. FR. 
8.500.000 
TL. 

Tabloda yer alan ülkelerden; İspanya, İtalya ve İsviçre'de "çocukları arka koltukta 
oturtma zorunluluğu", Hollanda ve İsviçre'de araçlarda "özel çocuk koltuğu" bulundurma 
zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Ülkemizde araçlarda "özel çocuk koltuğu" bulundurulup kullanılması hususu 
düzenlenmemiştir. 10 yaşmdan küçük çocukların ön koltukta taşınması yasaklanmış ancak 
yaptırımı belirtilmemiştir. Emniyet kemerini kullanmama 8.500.000 TL para cezası ile birlikte 5 
ceza puam verilmesi, motosiklet kullanırken koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcu iken 
koruma başlığı bulundurmamak ve kullanmamak 8.500.000 para cezası ve 5 ceza puam 
verilmesi cezasına bağlanmıştır. 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 78'inci ve Yönetmeliği'nin 150'inci maddesi, 
araçların ön koltuğunda oturanların emniyet kemeri kullanmasını, 1995 yılı itibariyle üretilen 
araçların arka koltuklarında emniyet kemeri bulundurma ve kullanılmasını mecburi hale 
getirmiş, minibüslerin arka koltuklarında, kamyon, kamyonet, çekici ve şehirlerarası otobüslerde 
emniyet kemeri ile ilgili hükümlerin 01.08.1998 tarihinden sonra üretilen araçlarda 
uygulanacağım öngörmüş, 1995 yılından önce üretilmiş araçlarda arka koltukta emniyet 
kemerini bulundurma ve kullanma taşıt sahiplerinin isteğine bağlı kılınmıştır. 

Ayrıca, motorlu bisiklet ve motosikletlerde, sürücülerin koruma başlığı ve koruma 
gözlüğü, yolcularda koruma başlığı bulundurulması ve kullanılması zorunluluğu getirilmiştir. 

Taşıtlarda sürücü yanındaki ön koltukta 10 yaşmdan küçük çocukların taşınması 
yasaklanmıştır. 

4. Ceza Puanlı Sürücü Belgesi 

Üç ülkede (Fransa, İngiltere ve Almanya) "Ceza Puam" bazlı sürücü belgesi sistemi 
(eklenen veya düşülen) bdunmaktadır. Bu sistem, kuralları devamlı olarak ihlal eden sürücüleri, 
araç kullanma hakkından mahrum kalma riskleri olduğu konusunda uyarma amacım 
gütmektedir. 

Bu sistemin genel yapısı, temel suçlar için tanzim edilmiş cetvele göre, sürücü belgesi 
üzerine puan yazılması (Almanya ve İngiltere'de) veya puan düşülmesi (Fransa) şeklindedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 547) 
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Tüm puanlar kaybedildiğinde veya dolduğunda, değişen sürelerle sürücü belgesi geçerliliğini 
kaybetmekte ve belge sahibi de araç kullanmaktan men edilmektedir. Belirli şartlar yerine 
getirildikten sonra suçlu tekrar araç kullanabilir. 

Bu üç ülkeden ikisi, ceza puanı ekleyen sistemi tercih etmektedir. Fransa 12 puan olarak 
belirlenmiş bir başlangıç puanından düşüm yapılması şeklindeki sistemi seçerken, Almanya (18) 
ve İngiltere (12) puan yazılması sistemini seçmiştir. 

Ceza puanına tâbi suçlar ve sertlik seviyeleri konusunda birkaç farklılık ortaya 
çıkmaktadır. Hız, puan yazılması veya düşülmesi gereken bir durumdur. Sürücü belgesi 
Fransa'da üç, ingiltere'de dört ve Almanya'da beş hız suçundan sonra geçerliliğini 
kaybetmektedir. 

Aşağıdaki tablo birkaç suç için düzenlenmiş puan cetvelini vermektedir. 

Tablo: 53 Bazı Ülkelerde Uygulanan Ceza Puanlama Sistemleri 

Sürücü belgesinin geri 
alınmasıyla sonuçlanan 
ceza puanı 
SUÇLAR 

Puana tabi suç sayısı 

Dikkatsiz araç kullanma 
sonucu ölüm 

Kaza sonrası durmamak 

Alkollü araç kullanma 

Hız 

Kırmızı ışıkta geçme 

Belgesiz araç kullanma 

Sigortasız araç 
kullanma 

ALMANYA 

18 

82 

5 

7 

0.8-1.3 g/l arası 4 
1.3 g/l üzeri 7 

+25-40 km/s arası 3 
4 km/s üzeri 4 

3 

6 

5 

İNGİLTERE 

12 

33 

3-11 

8-10 

3 

3 

2 

6-8 

FRANSA 

12 

20 

6 

6 

20 km/s altı 1 
20-30 km/s arası 2 
30-40 km/s arası 3 
40 km/s ve üzeri 4 

4 

6 

düzenlenmemiş 

TÜRKİYE 

100 

19 

1 Yıl 
(Mahkemece) 

l.defa3ay 
2.defa 1 yıl 
3.defa 5 yıl (mahkemece) 
Son 1 yıl içinde 5 defa hız ihlali 
tespit edilenlerin sürücü belgeleri 
1 yıl geri alınır 

Belgeler geçersiz ise süresiz 
eksik ise geçici olarak 

İngiltere'de sulh hakimi suçlunun kişiliğine ve suça göre (suçun şekil ve şartına göre) 
puan miktarını ayarlayabiliyorken, Fransa ve Almanya'da idari yetki alanına giren bir güvenlik 
tedbiri olarak düşünülen puan sistemi cetveli katı bir şekilde uygulanmaktadır. 

Ceza puanlı sürücü belgesinin etkileri ülkeden ülkeye değişmekle beraber, aşağıdaki 
hususlarda birleşmektedir: 

• Altı ay olarak belirlenmiş aynı süreyle sürücü belgesinin geri alınması; 
• Tıbbi kontroller ve eğitim yoluyla sürücüyü bilgilendirmeye önem veren Almanya 

ve Fransa'da araç kullanma hakkının yeniden verilmesi için daha çok kontrol şartlarının olması; 
• Fransa ve Almanya'da araç kullanmaktan men edilmeden Önce ceza puanlarının 

ilerlememesi için kısmen ayarlanabilmesi. 
Aşağıdaki tablo bu farklı yaklaşımları özetlemektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 547) 
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Tablo 54: Bazı Ülkelerde Sürücü Belgesinin Geri Alınma Şartları: 

Ülke 

ALMANYA 

İNGİLTERE 

FRANSA 

Alıkoyma 
(Askıya alma) süresi 

6 ay 

En az 6 ay 

6 ay 

Sürücü belgesini geri alma 
şartı 

•Psiko teknik test; 
•Geçilemezse tüm sürücü 
testlerini yeniden girilme
lidir. 

•özel bir şart yoktur. 

•Tıbbi ve psiko teknik test 
•sınavı tamamına veya bir 
kısmına girilmelidir. 

Kaybedilen puanların geri 
kazanılması 

•14 puanın üzerine gelindiğin
de, teorik (Karayolu Kanunu) ve 
pratik (sürüş) kurslar ile 4 puan 
düşürülebilir. 

Yoktur. 

•Alınan her kurs ile 4 puan geri 
alınabilir. 
•Her 2 yılda bir kurs 
•Maksimum 11 puan geri 
alınabilir. | 

Ülkemizde ceza puanı, Karayolları Trafik Kanunu'nun suç saydığı bir fiilden dolayı 
haklarında ceza uygulanan sürücülere, aldıkları her ceza için ceza puanlan verilmesi şeklindedir. 
Ceza puan sistemimiz "ekleme" esasım benimsemiştir. 

1 yıl içinde toplam 100 ceza puanını dolduran sürücülerin belgeleri 2 ay süre ile geri 
alınıp, eğitime tabi tutulmakta, aynı yıl ikinci defa 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü 
belgeleri 4 ay süre ile geri alınıp psikoteknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının 
muayenesine tabi tutulmakta, muayene sonunda sürücülük yapmasına engel hali yoksa belgeler 
süre sonunda iade edilmektedir. Bir yıl içinde üç defa 100 ceza puanını dolduran sürücülerin 
belgeleri süresiz olarak iptal edilmektedir. 

Ayrıca, ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren 
sürücülerin sürücü belgeleri 1 yıl süre ile geri alınmaktadır. 

Tablo incelendiğinde; Almanya'da ceza puanının önemli bir kısmının dolmasına yakın 
(18 toplam ceza puanının 14 puanının dolması), teorik ve pratik sürücü kursu alınması şartıyla 
belirli puan düşüşlerine imkan tanınmaktadır. Benzer uygulama Fransa'da da bulunmaktadır. 

Sürücü belgelerinin geçici alıkonulma süresi, belirtilen ülkelerde 6 aydır. Bizde 2 ay ile 4 
ay arasında değişmektedir. Sürücü eğitimi sadece, 2 ay süreyle sürücü belgesinin alınması 
halinde öngörülmektedir. Almanya ve Fransa'da sürücü belgesi geri almdığmda psikoteknik test 
uygulaması mevcuttur. Bizde 100 ceza puanını aynı yıl içinde ikinci kez dolduranlara bu test 
uygulanmaktadır. 

5.Bazı ülkelerde ve ülkemizde trafik para cezalarının durumu: 

Asgari ücret esas alınarak yapılan istatistiğe göre; alkollü araç kullanma ve hız sınınnı % 
50 aşma halinde uygulanan para cezalan, genelde tüm ülkelerde en ağır para cezalan olarak 
ortaya çıkmaktadır. Türkiye de, alkollü araç kullanma ve hız sınırını % 50 aşma ihlallerini 
cezalandırmada, trafik para cezalanma asgari ücrete oram bakımından yüksek düzeyde 
bulunmaktadır (Tablo 55 ve 56). 

Ancak parasal değerler dikkate almdığmda, temel trafik suçlarına verilen para cezalarının 
ülkemiz açısından oldukça düşük olduğu görülmektedir. (Tablo 9). Trafik Işığı ihlalinin karşılığı 
Türkiye'de 17.100.000 TL, İspanya'da 115 ABD dolan (yaklaşık 75 milyon TL )'dır. Alkollü 
araç kullanma halinde Türkiye'de sürücüye verilen para cezası 34.800.000 TL iken, Almanya'da 
500-1.000 Alman Markı(l 50-300 milyon TL)'dır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 547) 
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Tablo 55 : 20 Ocak 2000 tarihi itibariyle, Ülkemizde ve Bazı Avrupa Ülkelerinde 
Uygulanan Trafik Para Cezalanmn Asgari Ücrete Oranı (%) 

AllkoUü 
Araç 

Kullanma 

Hız 
smırmı 

%50 
Aşmak 

Şerit İhlali 

Trafik 
Polisine 
Riayet 

Etmemek 

Trafik 
Işıklarına 

Riayet 
Etmemek 

Almanya 

41,67 

Danimarka 

16.50 

24,59 

13,51 

18,02 

13,74 

İspanya 

64,17 

19,17 

İsveç 

11,95 

9,65 

15,89 

18,71 

Japonya 

26,14 

26,14 

Norveç 

33,26 

16,63 

26,56 

33,26 

Türkiye 

40,94 

40,94 

20,12 

20,12 

20,12 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 547) 
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Tablo 56 : Bazı Ülkelerde Trafik Suçlarına Verilen Cezalar 

İHLAL 

Trafik Işıklarına Riaye 
Etmemek 

Hız Sınırı % 50 Aşmak 

Trafik Polisine Riayet 
Etmemek 

Şerit ihlali 

Alkollü Araç Kullanma 

ÜLKE 
Türkiye 
Norveç 
Danimarka 
İsveç 
İspanya 
Türkiye 
Norveç 
Danimarka 
İsveç 
Türkiye 
Norveç 
Danimarka 
isveç 
Japonya 
Türkiye 
Norveç 
Danimarka 
sveç 
Türkiye 
Danimarka 
Mmanya 
spanya 
Japonya 

CEZASI 
17.100.00 TL 

2.000 Norveç Kronu 
760 Danimarka Kronu 
1.200 isveç Kronu 
115 ABD Doları 
34.800.000 TL 
2000 Norveç Kronu 
1.360 Danimarka Kronu 

767 İsveç Kronu 
17.100.000 TL 
1.600 Norveç Kronu 
1000 Danimarka Kronu 
1.019 İsveç Kronu 
50.000 Japon Yeni 
17.100.000 TL 
1.000 Norveç Kronu 
750 Danimarka Kronu 
619 İsveç Kronu 
34.800.000 TL 
800-100 Danimarka Kronu 
500 -1000 Alman Markı 
385 ABD Doları 
50.000 Japon Yeni 
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ÖNERİLER: 

1- Ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında, Türk Ceza Kanunu'nun 455 ve 
459'uncu maddeleri uygulanmaktadır. Bu maddeler, trafik kazaları için hazırlanmış 
özel maddeler olmayıp her türlü taksirli, suçlanda.kullanılan genel maddelerdir. Bir 
hekimin ihmali sonucu hastalığı artan yada ölen bir hastanın durumu da, bir iş 
kazasında yaralanma olayı da, bir ateşli silahın yanlışlıkla patlaması sonucu 
meydana gelen bir yaralanma yada, ölüm olayı da bu madde kapsamında 
değerlendirilmektedir. 

Türk Ceza Kanunu'nda taksirin tanımı yapılmamıştır. TCK'nun ,45'inci 
maddesi suçta "kast" kuralını koyduktan sonra, bu kuralın istisnası olarak "failin 
bir şey yapmasının veya yapmamasının neticesi olan bir fiilden dolayı kanunun o 
fiile ceza tertip ettiği ahval müstesnadır." demek suretiyle, kast olmaksızın da bir 
kimsenin cezalandırabileceğini kabul etmiştir. Taksir, "önlemsizlik", 

' "özensizlik", "meslek ve sanatta acemilik", "kurallara ve yönergelere uymama" * 
gibi kusurluluk hallerini belirtmektedir. 

'••••' Taksir, -hukuk, düzenin yüklediği ödeve aldırmazlık, ihtiyatsızlık ve, boşveriçi. 
bir'-tûtumdur." Gerekli özen ve itina gösterildiğinde. ..önlenmesi olanaklıdır.. 
Önğörebilme teorisine göre, kendi fiilinin mümkün ve Sngörülebifen neticelerini 
hesaplamakta iradi olarak özen göstermeyen kişi • taksirli sayılarak sorumlu 
tutulacaktır. 

ister yasa tarafından konulsun, isterse ortak deneyimler ürünü olsun, 
kurallara aykırı davranıldığı takdirde, bir takım zararlı sonuçların doğabileceği 
öngörülüyorsa taksir sözkonusudur. 

Taksir eskiden beri ağır, hafif ve pek hafif olarak üçe ayrılmaktadır. Ancak 
hukukumuz bakımından taksirden doğan kusurluluk ve sorumluluk belirlenirken 
böyle bir ayrım yapılmamıştır. Bu nokta TCK'nun 29'uncu maddesi hükmü dikkate 
alınarak, iki sınır arasında ceza tayininde kusurun yoğunluğu gözetilerek ceza 
tayini suretiyle dengelenmektedir. Aynı şekilde, TCK'nun 455 ve 459'uncu 
maddeleri son fıkraları uyarınca, kusur oranına göre cezadan indirim 
yapılmaktadır. Bu maddelerin uygulanmasında, 2 kişi de ölse 20 kişide ölse ceza 
tayini yönünden Kanunda açık bir ayrım bulunmamaktadır. Belirtilen eksiklik, iki 
sınır arasında ceza tayini suretiyle asgari sınırın aşılması, para veya tedbirlerden 
birine çevirme yahut çevirmeme, erteleme veya ertelememe ile halledilmeye 
çalışılmakta ise de, bu kez de takdire dayanan bu konularda farklı uygulamalara 
yol açıldığı görülmektedir. 

Özellikle alkol alarak ve hız limitini aşarak ölümlü trafik kazalarına neden 
olması halini, Türk ceza sistemi içinde düzenlenen "taksirli suçlar"'dan saymak, 
toplumun adalet duygularını incitmektedir. Alkol alan veya aşırı hız yapan kişi 
bilerek ve isteyerek adam öldürmeye veya yaralamaya sebebiyet vermek 
istemeyebilecektir. Ancak sürücüden, bu hareketiyle, olası bir ölümcül kazanın 
sonuçlarını kuvvetle öngörmesini beklemek de hayatın olağan akışına ve adil bir 
hukuk düzenin gereklerine daha uygun düşecektir. 

İşte bu noktada "bilinçli (öngörülü) taksir" müessesesinin Türk Ceza 
Kanunu'nda yer alması gereği gündeme gelmektedir. Biliçli taksirde; sonuç fiilen 
öngörülmüş, ancak istenmemiş ve fakat failin hareketi sonucu sonuç da meydana 
gelmiştir. Fail eylemin tehlikeli olabileceğini anlamakta ama tehlikenin derecesini 
anlayamamakta veya yeteneğine veya bilincine güvenerek hareket etmektedir. 
Yani düşünme ve öngörme varsa da isteme yoktur. 

Bilinçli taksir konusunda Kanunumuzda bir,hüküm yoktur. Kanunumuz 
sonucun fail tarafından öngörülmesini, taksirli suçlarda daha ağır sorumluluğu 
gerektiren bir hal olarak kabul etmemiştir. Bu durumda, hakimin, cezanın yukarı 
sınınna doğru çıkması gerektiği vurgulanmaktadır. Ancak, bu durumda "Kanunsuz 
suç ve ceza olmaz" prensibine bir aykırılığın olup olmayacağı sorunu ortaya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 547) 



— 193 — 

çıkmaktadır. Anılarıi sorunun çözümünde, TCK'nun cezaların-aıttmlıp azaltılmasını 
düzenleyen 29'uncu maddesinin uygulanabileceği, yani cezanın alt sınırının 

• aşılmasının, ceza tayininin belirtilen ilkeye aykırı düşmeyeceğini ileri sürenler 
varsa' da, Türk Ceza Kanunu'nda cezaların arttırılması konusu açıkça 
düzenlenmedikçe, o cezanın artırılması mümkün olamayacaktır. Buradan 
hareketle, Kanunda yer almayan.biliçli taksir halinde^ İşlenen bir suç nedeniyle de ,. 
cezaların arttırılmasının hukuken geçerli olamayacağı şeklinde görüşler 
bulunmaktadır. 

Bu nedenle,Öldürme ya da yaralama ile sonuçlanan trafik kazalarında bu 
suçlara ilişkin "kusur" düzenlemesini, işlenen, eylemlerle, fiil ve sonuç arasında 
ortaya çıkan nedensellik değerine bağlı cezai yaptırımı, ceza hukukundaki klasik 
kusur teorisiyle açıklamanın hukukun genel ilkelerine de uygun düşmemesi, failin 
tehlikelilik haliyle orantılı, cezanın genel ve özel önleme fonksiyonlarını 
gerçekleştirilmesi ve bu suçlara karşı caydırıcılığın sağlanması amacıyla, çağdaş 
ceza' kanunlarında kusurluluğun bir türünü ' oluşturan, taksirin 'daha da 
yoğunlaşmış şekli-olan "bilinçli, taksir" kavramının Türk-Ceza Kanunu'nda yer-. 
alması sağlanmalı, bu bağlamda, (Özellikle alkollü araç kullanma ye. hız limitini 
aşma halinde)-trafik kazasında birden fazla .ölüme ve. yaralanmaya neden 
olunması halinde, bilinçli taksirin .yoğunluğuna- bağlı -olarak, Türk Ceza • 
Kanunu'nun 455 ve 459'uncu maddelerinde belirtilen yaptırımlar ağırlaştırılmalı, 
cezanın arttırılma nedenleri açıklıkla belirlenmeli, biliçli taksir halinde kusura göre 
indirim yapılamayacağı TCK'da yapılacak değişiklikle temin olunmalı, yürürlükteki 
hukuki düzen içinde, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun, cezaların 
paraya veya tedbire çevrilmesini veya ertelenmesini düzenleyen 4'üncü ve 6'ıncı 
maddelerinin uygulamasında, yukarda belirtilen suçlar için verilen hürriyeti 
bağlayıcı cezaların paraya veya tedbire çevrilememesi ve tecil edilememesi 
yönünde hakime daha geniş takdir alanı tanınması ve hukuki istikrarın 
sağlanması bakımından anılan Kanunda değişiklikler yapılmalıdır. 

Ayrıca, ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına ilişkin taksirli suçların 
mükerrirleri hakkında daha ağır müeyyideler uygulanmalı, TCK'nun 455 ve 
459'uncu maddelerinin son fıkrasındaki kusur indiriminden yararlanamayacakları, 
veya belirli bir kusur oranının üstündeki hallerde mükerririer hakkında 647 sayılı 
Kanunun 4 ve 6'ıncı maddelerinin uygulanamayacağı hükmü getirilmelidir. 

2- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 84'üncü maddesinin son 
fıkrasının atıf yaptığı Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 157'inci maddesi, 
sürücülerin kusur oranlannın, "olayın bir bütün kabul edilip, yüz veya sekiz tam 
sayısı tam kötü puan esas alınıp değerlendirilmesi suretiyle" hesaplanmasını 
amirdir. 

Sürücü kusurlarının 8/8 esas alınarak hesaplanması yöntemi, gelişmiş 
ülkelerde bulunmamaktadır. Pek çok ülke, yüzdeli kusur yerine "hafif, orta ve ağır 
kusur" ilkesini benimsemiş durumdadır. 

Yönetmelikte ifade edilen "olayın bir bütün olarak kabul edilerek" kusur 
paylaşımı esası, ceza hukukunun temel prensiplerine de aykırı düşmektedir. Şöyle 
M, yargılama sonucunda verilecek cezanın olaya değil, olaya sebep olan faillere 
ait olması; yargılama konusunun olay değil, olayı meydana getiren failler olması; 
yasaların uygulanmasını sağlayan yönetmeliklerin yasaya ve hukukun temel 
kaidelerine aykırı olmaması, faile yargılama sonunda verilecek temel cezaya hangi 
hallerde hafifletici ve ağırlaştırıcı sebeplerin uygulanacağının yine yasa yoluyla 
düzenlenmesi gereği, belirtilen düzenlemenin hukukiliğini zedelemektedir. 

Mevcut yasal düzenlemeyi bir örnek, ile açıklamak gerekirse: Birden fazla 
failin 2918 sayılı Yasanın 84'üncü maddesinde yazılı asli kusurlardan biri ile 
kazaya sebep olması halinde, olay bir bütün kabul edilerek kusur tayini yapıldığı 
için, "yani faillerden her birinin kusur oranı paylaştırma sonucu düştüğü için" 
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aslında asirkusurlü olan talilerin birden fazla olması, adeta hafifletici sebep işlevi",* 
görmekte, çok daha az ceza ile cezalandırılmasma yol açılmaktadır. 

Belirtilen sebeple, Karayolları • Trafik -Yönetmeliği'nde . düzenlenen, 
sürücülerin kusur oranlannı tespitte esas alınan "olayın bir bütün olarak kabul 

•-• edilmesi" ilkesi yerine, "kazaya kansan sürücü ve yayaların kusurlu hareketlerinin 
" kendi ilcinde bir bütün olarak kabul edilmesi" ölçütü, benimsenmeli; spjrücü kusur 

oranlarının yüz veya sekiz sayısı temel alınarak hesaplanması yerine, kusurların 
"basit, orta ve ağır" şeklinde tasnifi İle tespiti temin olunmalı, bu konuda 
yapılacak yeni düzenleme ve değişiklikler Yönetmelikle değil, Karayolları Trafik 
Kanunu içinde gerçekleştirilmelidir. 

3- Doktrinde, ölümlü yada yaralamalı trafik kazalarının Türk Ceza Kanunu 
yapısı içinde "klasik kusur" kavramı ışığında yeterli ve etkin cezalandırılmadığı 
konusunda yapılan eleştiri de dikkate alınarak, Trafik Ceza Sisteminin bir 
bütünlük içinde, özel ceza kanunu özelliğini taşıyacak Karayolları Trafik Kanunu.. 
bünyesine ithal edilmesinin sağlanması halinde, Cezalandırmanın genel ve özel 
önleme fonksiyonlarının gerçekleşmesine •. daha fazla • hizmet, edeceği 
değerlendirilmektedir. 

'•4* Trafik- kazalarının ülkemizde önde gelen ve sonuçları ölümcül olan 
nedenleri arasında bulunan "hız kurallarını ihlal etme"i alkollü-araç kullanma" ve 
"sürücü belgesiz araç kullanma", Karayolları Trafik Kanunu'nda sürücünün asli 
kusurları arasında sayılmamaktadır. 

Yaşamsal öneme sahip bu ihlallerin, 2918 sayılı Kanunun 84'üncü 
maddesinde yapılacak değişiklikle "sürücü asli kusurları'"na dahil edilmesi 
sağlanmalıdır. Ölümlü ya da yaralamalı trafik kazasına sebep olmayan, sadece 
mevzuatla öngörüldüğü şekilde 3. kez alkollü araç kullanma halinde verilen 1 
aydan 2 aya kadar hapis cezası para cezasına çevrilmemeli, tecil edilmemelidir. 

5- Alkollü araç kullanma konusunda, mevzuatımızın diğer Avrupa ülkelerine 
nazaran en önemli eksikliği, promil üstü alkol alarak araç kullanma ihlallerini 
cezalandırmada kademelendirmemiş olması, aracın trafikten men edilmesi 
cezasının öngörülmemesi ve bir kez ve daha fazla alkollü araç kullanılması 

- halinde belirlenmiş tek bir para cezasının uygulanmasıdır. 
Bir çok Avrupa ülkesi, trafikte tehlike yaratacak alkol promillerini 

kademelendirmiş, promil arttıkça cezaların miktarı ve çeşitlerinde de artış 
sağlamıştır. Almanya'da 0,8-1,1 promil ile 1,1 üzeri promil; Fransa'da, 0.7-0,8 ile 
0,8 ve üzeri promil; Norveç'te, 0,5-1,5 promil üstü alkollü araç kullanımı giderek 
şiddetlenen cezalara konu olmaktadır. 0,50 promil alkol alan kişi ile -1 ve üstü 
promil alkolle araç kullananların trafikte eşit tehlike riski oluşturamayacakları, 
bilimsel çalışmalarla ortaya konulduğuna göre; tehlikenin yoğunluğuna göre dozu 
kademe kademe artan cezalar öngörülmelidir. 

Bu nedenle; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu "Alkollü içki etkisi altında 
araç sürme"yi yasaklayan 48'inci ve Yönetmeliğin 97'inci maddelerinde belirtilen 
promil üstü alkollü araç kullanma ile mücadele bakımından; 

-0,50 promil ve üstü olarak belirlenen ve eşit para cezası öngörülen 
düzenleme; 0,50-1,00 promil, 1,00-1,5 ve üzeri promil şeklinde kademelendirilmeli, 
promil yoğunluğuna göre sırasıyla 100.000.000, 200.000.000 ve 300.000.000 TL 
para cezasını, 

-İhlalin yoğunluğuna göre de; birinci defada alkollü araç kullandığı tespit 
edilen sürücülerin sürü belgelerinin 1 yıl, ikinci defada 2 yıl süreyle geri 
alınmasını, 

-İkinci defasında alkollü araç kullandığı tespit edilenlere ayrıca 3 aydan 6 
aya kadar hapis cezası verilmesi ve aracına 3 ay süre ile el konulmasını, 

-Sürücü belgelerinin geri verilmesinin, sürücünün psikoteknik 
değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunun olumlu olmasına 
bağlanmasını, 
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-Ayrıca, sürücü belgesi geri alınan sürücülerin 2 aylık "alkolle mücadele 
programına" katılmalarının zorunlu hale getirilmesinin sağlanmasın^ 

kapsayacak şekilde konu yeniden ele alınmalıdır. Ayrıca,, promil üstü alkol 
aldığını bildiği sürücüye araç kullandıran veya gerekli ve yeterli özeni 
göstermeyerek, promil üstü alkollü olarak araç kullanan sürücülere .izin veren 
.araç sahipleri için de aynı cezalar öngörülmelidir. 

6- Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 97'inci maddesi, "Alkollü olarak ölümlü 
yada yaralamalı trafik kazasına neden olunması halinde ağır kusurun varlığı kabul 
edilir." hükmünü getirmiştir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nunda 
düzenlenmeyen bu hususun yönetmelikle düzenlenmesi, normlar hiyerarşisine 
uymamaktadır. Anılan hususun kanunla düzenlenmesi sağlanmalıdır. 

7- Sürücü tali kusurları içerisinde yer alan ve ikinci önemli kaza nedeni olan 
limit üstü hızlı araç kullanımını önemli ölçüde engellemek amacıyla; 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 5İ 'inci maddesi; 
-Hız ölçeri' teknik cihaz veya çeşitli usullerle yapılan tespit sonucu hız 

sınırlarını; yüzde ondan yüzde otuza kadar aşan sürücülere 1Q0.OOO.QQO- TL, yüzde 
otuzdan yüzde eltiye kadar aşari sürücülere 200.000.000] TjL, yüzde .etliyi aşan 
sürücülere 300.000.000 TLpara cezasını, . . 

Suçun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde 3. def a hız., kuralını 
ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgelerinin 2 yıl süre ile geri alınmasını, . • 

-Psikotekriik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesinden 
geçirilerek sürücü belgesinin uygun bulunan sürücülere iadesini, 

-Tecil edilmemek ve para cezasına çevrilmemek kaydıyla 3 ay hapis cezası 
verilmesini, 

-3 ay süre ile aracın trafikten men edilmesini, 
-2 ay süre ile sürücü kurslarında sürücü eğitimi alınmasını, 
içerecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. 
8. Sürücü belgesi olmadan trafiğe çıkanlarla da etkin bir şekilde mücadele 

edilememektedir. 
Bu bakımdan, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 36'ıncı maddesi; 
-Sürücü belgesi olmadan trafiğe çıkanlara ilk tespitte 3 aydan 6 aya kadar 

hapis, tekrarı halinde 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesini, 
-Ayrıca bu kişilere her defasında 250.000.000 TL para cezası verilmesini, 
-Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı 

miktar için ceza tutanağı düzenlenmesini, 
-Aracın 3 ay trafikten men edilmesini, 
kapsayacak şekilde yeniden gözden geçirilmelidir. Ayrıca, sürücü belgesi 

olmayan kişilere, bilerek ve isteyerek aracını kullanmak üzere verenler için de 
aynı cezalar öngörülmelidir. 

9- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen trafik cezalarının 
caydırıcılığını temin amacıyla; Anılan Kanunun 3'üncü maddesi; 

-Bu kanun hükümlerine göre faillere uygulanan hafif hapis ve hapis 
cezalarının paraya çevrilemeyeceği, tecil edilemeyeceği, 
şeklinde düzenlemeyi içermelidir. 

10- Karayolları Trafik Kanunu sistematiği içinde, trafik cezalarının, suçların 
önem ve tehlike boyutuna uygun olarak tespit edilmediği anlaşılmaktadır. 

Anılan Kanunun 70'inci maddesinde "gerekli makamdan izin almadan yarış 
ve koşu düzenlemek" 34.800.000 TL para cezası, ek-1.maddesinde, "Ticari taşıt 
kullanma belgesi olmadan ticari amaçla araç çalıştırmak" 69.900.000 TL para 
cezası ile karşılanırken, alkollü araç kullanma ihlaline 34.800.000 TL, hız sınırını 
yüzde ondan yüzde elliye kadar aşana 17.100.000 TL para cezası verilmesinin 
öngörülmesi örnektir. 
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-•'Trafik'para cezalarının; kural -ihlallerinin trafikte'oluşturacağı risk* ve 
" tehlikeler dikkate alınıp} suç analizleri yapmak suretiyle önem ve öncelik sırasına 

uygun olarak yeniden gözden geçirilmesi sağlanmalıdır. 
11- 1999 yılında trafik polisince, trafik kural ihlalleri nedeniyle toplam 

75.063.737.000.000 TL, Jandarma Trafik Timlerince ise 4.054.826.310 TL peşin ve. 
ihbarlı pata. cezası yazılmıştır. Trafik para-cezalanma ancak,üçte biri tahsil 
edilebilmektedir. Pek çok sürücünün adreslerini doğru, beyan etmemeleri para. 
cezalarının tahsilini oldukça zorlaştırmakta, sürücülerin iş ve ikamet adresi 
değişikliği tespitinin yapılamamasından, dolayı cezalar etkisini 
gösterememektedir. . . 

'Sorunun çözümünün, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'nun, ülke 
genelinde, bilgisayar destekli ciddi, titiz, sürekli ve güncel uygulanması halinde 
bulunabileceği değerlendirilmektedir. 

•Yurttaşının kimlik ve adres bilgilerine hızlı ve doğru bir şekilde erişebilmeyi 
riiümkün kılan sistemi, devletin kurma zorunluluğu vardır. Bu doğrultuda, İçişleri 
Bakanlığı'noa yürütülen MERNİS projesi: v.e Başbakanlık: idareyi Çeliştirme 
Başkanlığı'nca yürütülen vergi, trafik, sürücü ve ad resi bilgilerinin en uçtQ hizmet 
veren karakol ile merkez arasında' ulaşımını hedefleyenjflusal bilgi sistemi projesi. 

>ile; Emniyet Genel Müdürlüğü'nce sürdürülen, Emniyet birimlerini .birbirine 
bağlayan polis bilgisayar ağı projesinin uyumlu, birbirini besleyen, kurumlararası. 
işbirliğini de kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. 

Böylece, ülkemizde kangren haline gelen "doğru kimlik ve adres" tespit 
etme sorunu ortadan kalkacak, tahsilinde zorluk çekilen trafik para cezaları da 
sürüncemede kalmayarak tahsili mümkün hale gelecek ve bu suretle de trafik 
para cezalarının caydırıcılığı sağlanabilecektir. 

Karayolları Trafik Kanunu'nun 115'inci maddesi, trafik para cezası ihbarlı 
olarak yazıldığında, yani para cezası derhal tahsil edilemediği takdirde, para 
cezalarının, tutanağın tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde ödenmesini, 10 gün 
içinde ödenmeyen para cezalarının iki katına çıkacağını ve ödeme süresinin 10 
gün daha uzayacağını, bu süre içinde de ödenmeyen cezaların üç katına 

. çıkacağını, süresinde ödenmeyen para cezaları için 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağını amirdir. 
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 165'inci maddesi ise, uzama süresi içinde 
ödenmeyen para cezalarının 6183 sayılı Kanuna göre 3 kat olarak takip ve tahsil 
edileceği yolunda bir ifade kullanarak, Kanunun uygulama kabiliyetine, Kanun 
Koyucunun amacına aykırı olarak bir sınırlama getirmiştir. Yönetmeliğin getirdiği 
bu ifade nedeniyle, tahakkuk eden para cezalan, ödeme süresi ne kadar uzarsa 
uzasın , yalnızca 3 kat ile sınırlı olarak tahsil edilmektedir. Bu durumda cezaların 
caydırıcılığı etkisi azalmakta, borcun süresinde ödenmesi yerine çok daha geç 
ödemeyi özendirmekte, dolayısıyla da devletin gelir kaybına neden olunmaktadır. 

Bu nedenle, süresinde ödenmeyen trafik para cezalarına 6183 sayılı 
Kanunun 51'inci maddesinde öngörülen gecikme zammının uygulanmasını 
sağlamak amacıyla, 2918 sayılı Kanunun 115'inci maddesi belirtildiği şekilde 
değiştirilmelidir. 

12- Sürücünün kimlik ve adres bilgilerini doğru ve zamanında bildirmesini 
düzenleyen, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 421b ve 44/a maddeleridir. 
Anılan düzenleme, sürücü belgesi alınırken yanlış ve sahte bilgi verilmesi halinde 
iki aydan üç aya kadar hafif hapis ve 87.600.000 TL hafif para cezası; ikamet 
adresi değişikliklerini sürücülerin 30 gün içinde sürücü belgesini veren kuruma 
bildirmedikleri takdirde 17.000.000 TL para cezası ve 5 ceza puanı verilmesini 
hiikme bağlamıştır. 

Belirtilen yaptırımlar maalesef etkin bir şekilde yerine, getirilememekte, 
Kanunun gerçekleştirmeyi amaç edindiği doğru kimlik ve adres bilgilerine 
ulaşılmasına yönelik yasal tedbirler özenle uygulanamamaktadır. İkamet adresi, 
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değişikliklerini' sürücüler bildirmedikleri takdirde',', sürücünün gerçek adresini 
sorumlu birimlerin bulması da çoğu zaman mümkün olamamaktadır. 

'• Çare • olarak,' öncelikle sürücünün ikamet adresi' değişikliğini bildirme' 
yükümlülüğü hafif hapis cezası' île de yaptırım altına alınmalı, belirtilen 
yaptırımlar ciddiyetle kullanılmalıdır. 

Sürücünün ikamet adresi değişikliklerini, internet ile de bildirilebilmesi 
imkanı sağlanmalıdır. 

13- 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu etkin vö yaygın bir şekilde tüm 
ülkede uygulanmasına kadar, trafikte sürücünün gerçek adresini tespit 
bakımından tevsik edici belgelerin araçların tescili sırasında aranması bir ara 
çözüm olarak düşünülmelidir. 

2918 sayılı Kanunda, telefon faturası, su faturası, doğalgaz faturası gibi 
belgelerin araç tescilleri sırasında ibrazının gerektiği şeklinde bir düzenleme 
yapılması sağlanmalıdır. 

14- İdari ve adli cezalar yönünden trafik ceza sistemimiz, para cezası, ceza ' 
puanı, aradın, trafikten meri'i; sürücü belgesinin geçici geri alınması, faaliyetten" 
men) hafif para cezası, hafif hapis cezası, sürücü belgelerinin geri alınması ve' 
iptali cezası ile işyerlerinin kapatılması cezasını benimsemiş durumdadır: 

Bazı ülküler;; toplumsal değişiklikler sonucu suç ve- ceza siyasetinde yeni ••' 
ceza türlerini kabul etmektedirler. "Toplumsal hizmet" cezaları diye-
adlandırabileceğimiz bu grup cezalar, özellikle ABD'de geniş bir şekilde uygulama 
alanı bulmaktadır. Cezaların suçlunun kişiliğine uydurulması anlayışının bir 
uzantısı olan bu sistemde, suçluya ceza olarak "bazı kurumlarda kamu hizmeti 
görevi yapma, sosyal hizmetlerde çalıştırma v.b." gibi mahkumiyetler 
verilmektedir. Bu cezalarla, suçlunun "sosyalleştirilmesi" amaçlanmaktadır. 

Ülkemizde özellikle ölümlü yada yaralamalı, trafik kazaları, alkollü araç 
kullanma, aşırı hız ihlallerine yönelik olarak, mevzuatımıza "sosyal hizmet" 
cezalarını içeren yaptırımlar konulmalıdır. Sosyal ceza olarak; trafik suçlusunun; 
yaralanmasına neden olduğu kazazedeye bakma, hastanelerde belirli süreyle 
görev alma, ölümüne neden olduğu kişinin ailesinin bazı ihtiyaçlarını karşılama, 
sürücü kurslarında hizmet gibi, suçlu sürücünün kişiliği göz önüne alınarak ıslah 
edici uygun tedbirler geliştirilmelidir. Ayrıca, bazı hak mahrumiyetlerine 
uğramaları sağlanmalıdır. Silah taşıma veya bulundurma ruhsatı alamama, ruhsatı 
iade etme, iptal etme gibi düzenlemeler, bu kapsamda düşünülmeli, ticari araç 
işletenlere "meslekten men" cezası verilmelidir. 

15- Mevcut uygulamada, trafikte peşin para cezası ödemek, yol kullanıcıları 
için cazip bulunmamaktadır. Devletin para cezasını takip ve tahsildeki yetersizliği, 
peşin para cezası yerine sonradan ödemeyi özendirmektedir. 

Trafik para cezalarının tahsil kabiliyetini arttırmaya ilişkin bir yöntem de, 
peşin ödenecek para cezalarının ihbarlı cezalara oranla daha düşük tutulması 
olabilir. Böyle bir düzenleme üzerinde durulmalıdır. 

16- Kaza yapan araçlardan yollara dökülen motor yağı v.b.nin tam 
temizlenmediği, bazen de yağmurla karışıp yolu oldukça kaygan hale getirdiği 
bilinmektedir. 

Yolun güvenli kullanımına önemli ölçüde etki eden bu olumsuzluklarla 
mücadele amacıyla daha etkin tedbirler (kazaya sebep olandan yolu temizliğini 
sağlamak amacıyla ücret alınması gibi) mevzuatta yer almalıdır. Ayrıca, 
otoyollardaki tel örgülerin kısmen sökülmesi, hayvanların bu yollara çıkmasına 
hatta insanların bu yolu kullanmasına imkan verdiğinden, söz konusu güzergahlar 
sürekli kontrol altına alınarak, sebep olanlar- hakkında yasal işlemler 
duraksamadan uygulanmalıdır. 

17- Aşırı hız ve alkollü araç kullanma nedeniyle verilen trafik para 
cezalarının mahkemelerce verilmesinin, cezanın caydırıcılığını sağlama, kural 
ihlalini en aza indirme amacına daha çok hizmet edeceği gözönünde 
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-bulundurularak, «Karayolları Trafik Kanunu'nda, belirtilen gidide değişiklik 
yapılmalıdır. :,t. 

18- 1999 yılı Emniyet Genel Müdürlüğü trafik istatistiklerine göre, toplam 
2.361 'araç kusurunun 1.227'sini kusurlu tekerlek ve lastik patlamasının-
oluşturduğu, araç kusuru sonucunda ölen toplam, 75 kişiden 41'inin aynı araç 
kusuru nedeniyle öldüğü görülmektedir.. • 

Kusurlu tekerlek ve lastik patlaması nedenleri içerisinde "araç lastiğinin diş 
profillerinin" Özelliklerini kaybetmesinin önemli derecede rol oynadığı 
bilinmektedir. 

2918 sayılı Kanunun "Araçların Teknik Şartlara Uygunluğu" hususunu 
düzenleyen 30'uncu maddesi, "lastiklerin" teknik şartlara uygun olmaması 
halinde sürücülere 8.500.000 TL para cezası verilmesi ve 8 ceza puanı 
uygulanmasını, ayrıca aracın teknik şartlara uygun duruma gelinceye kadar 
trafikten men edilmesini emretmektedir. 

Karayolları trafik mevzuatı kapsamında, özel olarak diş profilinin 
niteliklerini kaybetmesi halinde-verilecek ceza belirlenmemiştir. Lastiklerin diş 
niteliklerine denetimlerde dikkat edilmemekte, bu konuda trafik birimlerince ceza 
yazılıp*, yazılmadığına dair bir bilgi.de bulunmamaktadır* Avrupa'da trafik birimleri . 
trafik denetimleri sırasında, belirtilen durumla karşılaştıklarında, avuç içine, sığan 
bir cihaz ile araç lastiğinin dış profillerini Ölçmekte, yeterli derinlikte olmayan 
lastiklerinin değiştirilmesini sağlamaktadır. 

Ülkemizde ancak birkaç tane bulunan ve trafik polisinin eğitiminde 
kullanılan aracın lastik dişlerini ölçen cihazların tüm Türkiye'ye yayılıp 
denetimlerde kullanılması sağlanmalıdır. Teknik şartlara uygun olmayan 
lastiklerin tespiti halinde, araca uygun lastik takılana kadar, araç trafikten men 
edilmeli, araç kusurları içerisinde en önemli kusurlardan biri ve trafikte telafi 
edilemez can ve mal kaybına neden olan "teknik özelliğini kaybetmemiş lastik" 
kullanılması karşılığı öngörülen para cezası 100.000.000 TL'ye çıkarılmalıdır. 

19- 2918 sayılı Kanunun 31'inci, Yönetmeliğinin 99'uncu maddesi takoğraf 
cihazlarının hangi araçlarda bulundurulması ve kullanılması gerektiğini 
belirtmiştir 

Takoğraf cihazlannı bulunduracak ve kullanacak araçların imalatı veya 
montajı sırasında, takoğraf cihazlarının da takılması zorunlu kılınmalıdır. İmalatçı 
firmalara böyle bir sorumluluk yüklenmeli, aksi halde mevzuatta tatbik edilecek 
idari ve adli cezai müeyyideler belirtilmelidir. 

20- Sürücü belgelerinin 2 yıl geçici süreyle verilmesi düzenlemesi 
kapsamında, bu süre içinde sürücülere yönelik mevzuatta öngörülen 0.50 promil 
alkolle araç kullanma yerine, 0,1promile kadar alkollü araç kullanmaları, belirlenen 
hız limitlerinden 10 km/saat daha az hız yapmaları şeklinde düzenleme yapılmalı, 3 
kez trafik kuralı ihlalinde bulunulması veya asli kusurlu olarak trafik kazasına 
neden olunması halinde, sürücü belgesinin iptali ile yeni bir sürücü eğitimi alması 
zorunluluğu getirilmelidir. 

c. Trafik Polisi ve Eğitimi 

1. Trafik polisinin yetişme kaynağı, aldığı dersler, hizmet içi eğitimin yapısı, süresi, 
kimlerce verildiği ve düzeyi: 

Temel Trafik Eğitimi, 1982-1997 yıllan arasında değişik illerde bulunan Polis 
Okullarında 45'er günlük periyotlar halinde verilmekteydi. Birden fazla eğitim biriminde 
yürütülen kurslarda görevli öğretmenler sürekli değiştiğinden, eğitimlerin kalitesinde de büyük 
sorunlar yaşanmaktaydı. Eğitimlerde genel olarak, yalnızca mevzuat öğretilmekteydi. Genel 
anlamda eğitimin kalitesiyle ilgili sorunları aşmak amacıyla, 1996 yılında, bir dizi çalışmalar 
başlatılmıştır. 
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îlk olarak, eğitime alman personele yönelik anketler yapılmıştır. Anketlerde.elde edilen • 
en-önemli bulgu, kursiyerlerin eğitim ihtiyaçlarınınkarşılanamadığı, eğitim program ve 
içeriğinin görevin ifası sırasında karşılaşılan sorunları çözme niteliği taşımadığıdır.... 

Bu istatistik veriler esas alınarak, Temel Eğitimin Geliştirilmesi projesi hazırlanmış, 
çalışmanın, konusunda deneyimli eğitim firmaları tarafından yürütülmesi gerektiği 

-belirlenmiştir. Buna göre, bir eğitim firması, "Temel Trafik EğitimiMnin,geliştirilm.çsi işini ihale 
yoluyla yüklenmiştir. Yüklenici, 1997 yılında çalışmalarına başlamış, sırasıyla; trafik polisinin 
görev tanımı, eğitim ihtiyaç analizi, amir ve memurlara yönelik olarak eğitimden beklentiler etüt 
edilmiş, kamuoyu anketleri yapılmış ve basılı evrak ve bilgiler taranarak, eğitim biliminin 
kriterlerine uygun bir ihtiyaç analizi raporu hazırlanmıştır. "Program Geliştirme Çalışması" 
tamamen üniversite öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilmiştir. 

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun 19'uncu maddesini değiştiren 4199 sayılı 
Kanun hükmü gereği, Eskişehir Karayolu Trafiği Polis Okulu, yukarıda kısaca açıklanan 
çalışmalar sonunda geliştirilmiş eğitim programı ve modüler tekniğe uygun ders işleme , 
yöntemiyle eğitime başlamıştır, ilk eğitim dönemi 1999 Kasım ayında 3 ay süren " 1 . Dönem 
Temel Trafik ve Kaza inceleme Eğitimi"nde 320 kursiyere eğitim verilmiştir.. . 

. • Bu" öğretim dönemi sonunda yapılan "Program Değerlendirme Anketi" .sonuçlarına göre, 
kursiyerlerin genel olarak ailevi ve ekonomik nedenlerden dplayı kurs.süresini.uzun bulduklan 
anlaşılmıştır. Elde edilen bu önemli veriye göre, kursiyerlerin motivasyonunu arttırabilmek için* 
kurs ders saatleri aynı kalmak koşuluyla, günlük ders saati süreleri artırılarak 2 aya indirilmiştir. 

Okulun, 17 Ağustos 1999 depreminde hasar görmesi üzerine, % 50 kapasite ile eğitime 
devam edilmiştir. Böylece 2. ve 3. iki aylık dönemler sonunda, toplam 599 personel eğitimden 
geçirilmiştir. "4. Dönem Temel Trafik ve Kaza İnceleme Eğitimi" 300 kursiyer ile tam kapasite 
olarak yapılacaktır. 

2.Mevcut Trafik Görevlilerinin Eğitim Seviyeleri, Mezuniyetleri: 

Amir 
Ortaokul 
Lise 
Yüksekokul 
Toplam 

Memur 
Ortaokul 
Lise 
Yüksekokul 
Toplam 

229 
328. 
533 

1090 

1038 
15155 

1660 
17898 

(%21,01) 
(% 30,09 ) 
(% 48,90) 

(%100) 

(% 6.05) 
(% 84.67) 

(%9,27) 
(%100) 

3.Eskişehir Karayolu Trafiği Polis Okulunda düzenlenmekte olan temel trafik ve 
kaza inceleme eğitimine katılan personel sayısı ve denetlemeye katkıları: 

TEMEL TRAFİK VE KAZA İNCELEME EĞİTİMLERİ 

S.NO 

1 

2 

3 

ADI 

1. Dönem Temel Trafik ve Kaza İnceleme Eğitimi 

2. Dönem Temel Trafik ve Kaza İnceleme Eğitimi 

3. Dönem Temel Trafik ve Kaza İnceleme Eğitimi 

TARİHİ 

1999 

2000 

2000 ' 

KATILAN TOPLAM PERSONEL SAYISI 

KATILAN 
SAYISI 
310 

144 

145 

599 
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rr r " " Temel Trafik ve Kaza İnceleme Eğilimleriyle 599 personele, trafik birimlerinde görev 
almak-"üzere temâl bilgi, beceri ve tutumlar kazandınlmıştır. Ancak'sürecin 1999 yılı sonunda 

-başlamış ve henüz 599 personelin eğitilmiş olması nedeniyle, görevin kalitesini artırmadaki 
somut etkisini görmek için zamana gereksinim vardır. 

4.Yerinde eğitimler, jandarma eğitimleri: 
Trafik Birimlerinin eğitimli ve kalifiye personel gereksinimini karşılamak, hizmetteki 

uygulamalan belirli bir standarda ulaştırmak, uygulamalardan kaynaklanması muhtemel bir 
takım farklılıklan gidermek amacıyla, 2000 yılından itibaren, Geliştirme Eğitimleri kapsamında 
"Yerinde Eğitim " projesi başlatılmıştır. 

Bu eğitimlerle, trafik birimlerinde çalışmakta olan tüm personelin eğitilmesi 
amaçlanmaktadır. Eğitimler özellikle "Trafiğin Denetimi ve Kaza Tahkiki " konulan üzerinde 
yoğunlaşmaktadır. 

Eğitimler sırasında karşılaşılan en büyük sorun, "Trafiğin Denetlenmesi ve 
Düzenlenmesi, Trafik Yönetimi, Trafik Kazalannm Analizi ve Yeniden Yapılandırılması" 

. alanlanrida, yurtdışmdaki uygulamalar konusunda bilgi sahibr personel sıkıntısının çekilmesidir. 
Bû'Sikınümn giderilebilmesi amacıyla,- bîr. "Yurtdışı Eğitim:P„rojesi','.hazırlanarak; uygulamaya 

. geçilmesi gerekmektedir. ,•.-••. . . . .-.-
• • Eskişehir Karayolu Trafiği Polis Okulu, yılda 1200 personelin eğitimini karşılayabilecek 

fiziki eğitim yapısına sahiptir. Ancak; Emniyetin trafik birimlerindeki kurssuz personel sayısı 
5000 civanndadır. Bu sayıyı kısa sürede eritebilmek için, halen temel eğitim dışında bir eğitim 
programına alınmamış olan 10.000'e yakın personele, Geliştirme Eğitimleri kapsamında 45 
eğiticiyle, illerde, 2 hafta süreli "Trafiğin Denetlenmesi ve Kaza Analizi Dersleri" verilmektedir. 

Eğitimler 26 İl merkezinde gerçekleştirilmekte ve halen 32 ildeki Emniyet trafik 
personeli eğitimini kapsamaktadır. Eğitimlerde daha önce "Program Yönetimi ve Eğitim 
Formasyonu Eğitimi" verilen toplam 21 eğitici görev almaktadır. Eğitimler, 10 günlük periyotlar 
halinde düzenlenmektedir. 

Söz konusu Eğitimlere, Emniyet Teşkilatı personelinin yanı sıra, Jandarma Genel 
Komutanlığı'ndan gelen talep nedeniyle, eğitim kapsamına, alınan illerdeki Jandarma Trafik 
personeli de alınmıştır. 

Günümüze kadar düzenlenen "Yerinde Eğitimler" sonunda yapılan anketlerde; 
kursiyerlerde yüksek oranda katılım ve öğrenim isteği olduğu gözlenmiştir. Memnuniyet verici 
bu sonuçlar üzerine, eğitimlerin yaygınlaştınlması amacıyla yeni bir "Eğitim Formasyonu 
Eğitimi" programı hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. 26 Eylül-06 Ekim 2000 tarihleri 
arasında, Ankara'da, Emniyet Teşkilatından 25 Amir ile 5 Jandarma personeline formasyon 
eğitimleri verilmiştir 

Bu eğitici grubun da Geliştirme Eğitimlerinde görev almasıyla, Yerinde Eğitimler 
Ülkemizin yaklaşık % 70'lik bölümüne yaygmlaştınlacaktır. 

EĞİTİME ALINAN PERSONEL 

Emniyet Hizmetleri Sınıfı 

Jandarma Personeli 

Toplam 

EĞİTİLEN PERSONEL SAYISI 

1463 

255 

1718 

* Sayılar 2000 yılı itibariyledir. 

Bunun yanı sıra, Jandarma Genel Komutanlığında görevli 5 Personel, 25 Eylül-06 Ekim 
2000 tarihleri arasında düzenlenen "Eğitim Formasyonu Eğitimi"ne katılmış; Eskişehir Karayolu 
Trafiği Polis Okulu'nda düzenlenecek olan "4. Dönem Temel Trafik ve Kaza İnceleme 
Eğitimi"ne de 10 Jandarma Personelinin katılması için gerekli yazışmalar yapılmıştır. 
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5.Eğitimin Kalitesinin ve Denetimin Etkinliğinin Arttırılması İmkanları: 
Dünya Bankası Kredisi Destekli Karayolu iyileştirme ve Trafik Güvenliği Projesi • 

kapsamında, Danışman Firma Sweroad tarafından, 1999-2000 yıllarında, Ankara'da, 5 dönem 
halinde, "Trafik Yönetimi, Değişik Şekillerde Hız Denetimi, Değişik Yöntemler Kullanarak 
Sabit ve Gezici Denetim, Durma' Alanlarının Güvenliğinin Sağlanması Yöntemleri, Emniyet 
Kemeri Denetimi, Alkol Denetimi, Denetimin Etkinliği ölçme Yöntemleri" konulu eğitimler 
düzenlenmiştir. 

Eğitime; Pilot Proje güzergahında bulunan Ankara, Bolu, Çankırı, .Kırıkkale,.Karabük 
-illerindeki Bölge Trafik Denetleme istasyon Amirliklerinde görev yapmakta olan .personel,.; 

Eskişehir Karayolu Trafiği Polis Okulunda Trafiğin Denetlenmesi derslerine giren Öğretmen 
Emniyet Müdürleri ve Yerinde Eğitimlerde görev alan Komiser Sınıfı personel olmak üzere 
toplam 57 personel katılmıştır. 

Bu eğitimler yoluyla batı standardındaki denetimlerin, ülkemizde de uygulanması ve 
yaygınlaştırılması beklenmektedir. Ancak daha yoğun şekilde benzer eğitimlerin yabancı 
öğreticilerin katılımıyla devam ettirilmesi ve formatör eğitici yetiştirilmesi gerekmektedir. 

Ö.Sürüş Teknikleri Eğitimi: 
• Emniyet Teşkilatı motorlu araçların en yoğun ve sık kullanıldığı kurumların başında 

gelmektedir. Bu durum, Teşkilatın hizmet otolarını kullanan personelin sürücülük konusunda 
geliştirilmelerini zorunlu kılmaktadır. 

Sürüş teknikleri konusunda öncelikli olarak eğitici personel yetiştirilmiştir. Bu amaçla, 
trafik hizmetlerinde görevli Amir sınıfı 11 Eğitici Personele, 05-09 Haziran 2000 tarihleri 
arasında, 5 gün süreli olarak, Almanya'da faaliyet gösteren bir firmanın uzman eğiticileri 
tarafından, "ileri Derecede Sürücülük ve Risk Altında Karar Verme" konularında eğitim 
verilmiştir. 

Eğitime katılan personel, Teşkilatın hizmet otolarını kullanmakta olan personele yönelik 
olarak düzenlenmesi planlanan "Sürüş Teknikleri" eğitimlerinde, eğitici olarak görev 
alacaklardır. 

Bu eğitimlerin yaygınlaştırılması amacıyla, sürüş teknikleri eğitim materyallerinin satın 
alınması ve uygulamalı eğitimlerin yapılacağı özel bir alan oluşturulması için çalışmalara 
başlanmıştır. 

7. Ülkemizde Trafik Polisine Verilen Eğitimler ile Belli Başlı Ülkelerdeki Eğitim 
Uygulamaları: 

Düzenlenen eğitim programlarının geliştirilmesi, yararlanılacak kaynakların 
hazırlanması, kullanılacak eğitim materyallerinin sağlanması, eğitim ortamının çağdaş kriterlere 
uygun hale getirilmesi gibi, yoğun çaba gerektiren çalışmalar sırasında, Almanya, ingiltere ve 
Hollanda'da verilen Trafik Eğitimleri örnek alınmıştır. 

Eğitim Programlarının Geliştirilmesi ve eğitimler sırasında yararlanılacak yazılı 
materyallerin hazırlanması çalışmalarında yer alan kişilerin, alanında uzman olması başlıca 
kriter olarak belirlenmiştir. Program geliştirmesi çalışmalarında; Hollanda Trafik Polis 
Enstitüsü'nün programlarından yararlanılmıştır. 

Bazı ülkelerin trafik polisi eğitimine ilişkin programları şöyledir; 
ALMANYA 

* Eğitimin Adı : Trafik Polisleri için Temel Trafik Eğitimi 
Eğitimin Süresi : 3 Hafta 
Eğitimin içeriği : * Trafik Kanunları 

* Trafik Kontrollleri 
* Trafik Raporlarının Düzenlenmesi . • 
* Araç Teknolojisi 
* Genel Polis Kanunu • -
* Büyük Araç ve Ağır Yük Taşımacılığı 
* özel Konular ^ 
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* Eğitimin Adı • : Trafik Kazası İnceleme Kursu 
Eğitimin Süresi : 2 Hafta 
Eğitimin İçeriği •: * Zor (komplike) Olaylarda Kazalann İncelenmesi 

* Trafik Kaza Mahallinden İzinsiz Olarak Uzaklaşılan 
Hallerde Kaza İncelemesi 

* Savcılık ile İşbirliği ve Uzmanların Katılımı 
* Araç Teknolojisi 

. Ülkemizde düzenlenmekte olan "Temel Trafik ve Kaza İnceleme Eğitimi" Almanya 
örneğindeki "Trafik Polisleri için Temel Trafik Eğitimi" ve "Trafik Kazası İnceleme, Kursu"yla. 
içerik ve eğitim süreleri bakımından örtüşmektedir. 

Her iki ülkenin, trafik polisleri geliştirme eğilimleri kapsamında yürütmekte olduğu 
programlarda da paralel konular bulunmaktadır, örneğin, Almanya'da "Hız Denetimi, Trafikte 
Çalışan Uzmanlar İçin Semirlerler" düzenlendiği gibi, ülkemizde de, Geliştirme Eğitimleri 
kapsamındaki "Trafik Denetimleri derslerinde "Hız Denetimi ve Radar Kullanımı" konular yer 
verilmektedir. 

INGILTERE 

SIRA NO 
1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 

İngiltere'deTrafik Polislerine Verilen Eğitimin Programı 
KURSUN. ADI 
İleri Araç Kullanma 
Kursu 
Standart Motosiklet 
Kursu 
İleri Motosiklet Kursu 

Trafik Yönetimi 
işaretleme, 
Işıklandırma ve Önlem 
Alma Kursu 
İleri Takograf Kursu 
(Lucas) 
Standart Kaza Yeri 
İnceleme Kursu 

ileri Kaza Yeri 
İnceleme Kursu 
EDCRASH 
Bilgisayarlı Analiz 
Kursu 

SÜRESİ 
4 Hafta 

2 Hafta 

3 Hafta 

2 Hafta 
1 Gün 

1 Hafta 

4 Hafta 

2 Hafta 

4 Gün 

ÖNGEREKLİLİKLER 
Yüksek düzeyde yetenek gerektiren özel 
görevlerde olmak. 
Motosiklet Ehliyetine sahip olmak ve motosiklet 
deneyimi olmak. 
Yüksek düzeyde yetenek gerektiren, özel 
görevlerde olmak. 
Trafik Yönetiminde görev almak. 
Trafik Yönteminde görev almak ya da Trafik 
Polisi olmak. 

Trafik Devriye Polisleri ile Takograf analizi 
konusunda deneyimli diğer polisler katılabilir. 
Deneyimli ve matematik yeteneği olan polis 
memuru olmak, Okul tarafından yapılacak 
matematik sınavında başarılı olmak. 
Standart Kaza Yeri İnceleme Kursunu bitirmiş 
olmak 
Matematik yeteneği olan, deneyimli kaza yeri 
inceleme uzmanı olmak 

İngiltere'de,-trafik polislerine yönelik olarak yukarıdaki eğitimler düzenlenmektedir. 
Ülkemizde de Geliştirme Eğitimleri kapsamında "Motosiklet Kullanıcı, Eğitici, Takograf, Kaza 
Analizi "eğitimleri verilmektedir. 

Bu eğitimlerin yanı sıra, "İleri Sürücülük Teknikleri Eğitici Eğitimi" düzenlenmiştir. 
Ancak, yukarıda belirtilen, "Trafik Yönetimi, Kaza Analizi ve Bilgisayarlı Analiz" gibi 

alanlarda, bilgi sahibi personel sıkıntısı çekilmektedir. Bu sıkıntımn giderilebilmesi amacıyla, bir 
"Yurtdışı Eğitim Projesi" hazırlanmış, projenin uygulama aşamasına ise henüz geçilememiştir. 

• Yine İngiltere'nin Sussex Eyaletindeki trafik polisleri, meslek kariyerlerinin 5-10-15-20. 
yıllarında mutlaka bir eğitim programına alınmaktadır. Bu yöntemle bilgilerin tazelenmesi ve 
yeni öğretilerin aktarılması sağlanmaktadır. Eğitim, trafik birimlerinde görevli .her kademeden 
amir ve memuru kapsamaktadır. 
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Bü yöntemin-ülkemizde de uygulanması için. planlama .yapılmalıdır. Ancak,, son derece 
spesifik olan bu eğitimlerin içeriklerine ilişkin birikim sahibi uzmanları üniversitelerimizden 
bulmakta sıkıntı çekilmektedir. Bu nedenle, yurt dışına Formatör Eğiticiler göndermek ya da 
yabancı eğiticiyi ülkemize getirtmek şeklinde bir çalışma planlanmalıdır. . 

HOLLANDA ,. '. 
Hollanda Trafik Polis Enstitüsü'nün mevcut sistematiği ile eğitim plan ve programlan, 

Eskişehir Karayolu Trafiği Polis Okulu'nun programlarının oluşturulmasında örnek alınmıştır. 
Nitekim, uygulama derslikleri ile yeni satın alman Sürüş Teknikleri Eğitim Pisti, amlan yabancı 
eğitim merkezinde de bulunmaktadır. 

Ayrıca Hollanda, ingiltere ve Almanya'da Trafik Polis Okulu yıllık temel ve geliştirme 
eğitimlerini bir "Zaman Tablosu" haline getirip, broşür olarak tüm teşkilatlarına yaymaktadır. 
Sistem sayesinde, gerek memur düzeyindekiler kendi taleplerinin,, gerekse yöneticiler yeterli 
bilgi ve beceriye sahip olmadığını düşündüğü personelin alınacağı eğitimin adı ve tarihleri 
konusunda kendi planlamasını yapabilmektedir. Eğitim talepleri TrafiK Polis Okulu'na gelmekte 
ve yönetim yıllık planlamayı isimler bazında da hazırlamaktadır. 

8.Eskişehir Karayolu Trafiği Polis Okulu'nda verilen temel trafik eğitimi dersleri: 

Mesleki Dersler 
• 80 saat Trafiğin Denetlenmesi ve Düzenlenmesi 
• 40 saat Kaza Tahkiki 
• 16 saat Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemleri 
• 16 saat Trafik Polisinin Görev Hazırlıkları ve Asayiş Hizmetleri 
• 8 saat Trafik Eğitimi Dersleri, 

Okul bünyesinde görev yapmakta olan öğretmen Emniyet Müdürleri tarafından 
verilmektedir. 

Akademik Dersler 
• 8 saat Trafik Psikolojisi 
• 16 saat Çatışma ve Stres Yönetimi 
• 24 saat Trafik Tekniği 
o 16 saat Taşıt Mekaniği 
• 16 saat Temel İlkyardım 
Akademik dersler ise Eskişehir Anadolu ve Osman Gazi Üniversiteleri öğretim Üyeleri 

ile Sağlık Meslek Yüksek Okulu ve Anadolu Motor Teknik Lisesi Öğretmenleri tarafından 
verilmektedir. 

Teorik derslerin yanı sıra, uygulama dersleri olarak da karayolu üzerinde "Yaparak 
Öğrenme" yöntemiyle eğitime devam edilmektedir. Her eğitim döneminde 40 saat uygulama 
dersi bulunmaktadır. 1982-1996 yıllarında devam eden klasik eğitimlerde uygulama derslerinin 
olmaması, kursiyerlerin en başta şikayet ettikleri eksiklikti. Bu nedenle, Modüler öğretim 
Tekniğinin uygulandığı yeni eğitim sisteminde, uygulama derslerine programda ağırlıklı yer 
verilmektedir. 

Trafik polisinin eğitim düzeyi ile ilgili olarak yapılan araştırmalar 
Eskişehir Karayolu Trafiği Polis Okulu'nda, mesleki ve akademik eğiticiler tarafından, 

Modüler öğretim. Tekniğinin öğretimdeki etkisini sorgulamak amacıyla, "Program 
Değerlendirme Anketleri" uygulanmıştır. Anket verileri titiz bir çalışma ile akademisyenler 
tarafından analiz edilerek; 

•Okulda verilen eğitimlerin, trafik polisinin eğitim ihtiyacını karşılar nitelikte olduğu, 
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>Bilimsel kriterler göz önüne alınarak belirlenen "Modüler öğretim SistemP'nin, öğretimin 
etkililiğini önemli ölçüde arttırdığı, 
•Kurs -sırasında verilen uygulama derslerinin, kursiyerlerin, öğrendikleri bilgileri uygulamaya 
aktarmalarında gözle görünür bir fark yarattığı, 

. »Trafik polisinin eğitimlerinde yararlanılmak üzere hazırlanan-"Trafik Eğitim Setleri ile Eğitim 
Yardımcı MateryallefTnin, kursiyerlerin öğrenmelerini kolaylaştırdığı ve eğitimlerin-etkililiğini 
arttırdığı saptanmıştır. 

Tüm bu verilerden, Eğitimlerin; plan, program ve içerik olarak ihtiyacı karşılar nitelikte 
olduğu anlaşılmaktadır. Gerek Trafik Polis Okulundaki eğitimler, gerekse illerde düzenlenmekte 
olan Geliştirme Eğitimlerinin sonuçlan önümüzdeki yıllar itibariyle alınacaktır. 

9. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğünün "Trafik 
Alanında Çalışan Emniyet Genel Müdürlüğü Personelinin. İş Hayatı ve Stres" adlı raporu 
trafik polisleri ile ilgili önemli tespitlerde bulunmaktadır:. 

Bu Rapora göre; 
-Trafik Polislerinin etkin ve verimli bir biçimde denetim yapmalarım güçleştiren 

baskılara- maruz kaldıkları ve bu durumun tüm rütbe ve birimlerde yaygın olarak hissedildiği 
görülmektedir. 

-Trafik Polislerinin görevlerini yaparken baskıya maruz kalmalarının yanı sıra, trafik 
ihlallerine çeşitli nedenlerle tolerans gösterebildikleri de anlaşılmaktadır. 

-Genel olarak Trafik Polislerinin, halkla ilişkiler açısından sorun yaşamakta oldukları ve 
halkın güçlü desteğini hissedemedikleri görülmüştür. Tam ters yönde ifadelere rastlanmakla 
birlikte, mesleklerinin halk tarafından saygın bir meslek grubu olarak görülmediğine ilişkin 
inançlarım oldukça yaygın bir biçimde dile getirmişlerdir. Bu inancın nedenleri incelendiğinde, 
en önemli etkenin denetim görevini yaparken maruz kaldıklan baskılar olduğu çok açık bir 
biçimde görülmektedir. 

-Trafik personelinin, görevlerini yaparken amirleri tarafından yeterli düzeyde 
desteklenmediğine olan inancının oldukça yaygın olduğu gözlenmiştir. Aynı şekilde sorunlarını 
amirlerine iletememe ve amirlerinden mesleki bilgiler alamama konusunda da yaygın yakınmalar 
olduğu görülmektedir. 

-Trafik polisleri arasında, branşından memnuniyetsizlik ve yaptıkları işin etkili 
olmadığına inanç dikkat çekici düzeyde yüksektir. 

-Personel sayısı ve diğer fiziki imkanlarla ilişkili olmakla birlikte, araştırmanın ortaya 
koyduğu önemli ve nispeten daha hızlı çözümlenecek konulardan birisi de, personelin izin 
kullanamamasına bağlı olarak yaşanan sıkıntılardır. Gerek haftalık izinlerin gerekse yıllık 
izinlerinin rahat kullanılamamasının önemli bir sorun kaynağı olduğu anlaşılmaktadır. 

-Genel olarak trafik personelinin yaşı arttıkça trafikteki deneyiminin de arttığı 
görülmektedir. Bununla beraber, üst düzey trafik personelinin trafikteki deneyim süresi 
bakımından tüm rütbelerin gerisinde kalmış olması, bu konudaki politikaların bir başka yönüne 
dikkat çekmektedir. 

10. Son 10 yılda, trafik branşında çalışan personel içinde, 101 kişi görev başında, 15 
kişi intihar sonucu olmak üzere toplam 116 personel hayatını kaybetmiştir. 21 kişinin 
göreve devam edemeyecek derecede sağlığı bozulmuş, 34 kişi ise çalışma koşullarından 
dolayı çeşitli sağlık sorunları ile karşı karşıya kalmışlardır 

Ülkemizdeki eğitim seviyesinin yükselmesine koşut olarak trafik denetiminden sorumlu 
personelin de eğitim düzeyi artmaktadır. Toplumda bilinçli değişimler, trafik ve teknikteki 
gelişmeler görevli personelin sık ve düzenli olarak hizmet içi eğitim almasını gerektirmekte, bu 
denetimin teorik ve iş başında eğitim şeklinde düzenlenmesi ihtiyacı kendini hissettirmektedir. 

Eskişehir ilimizde Trafik Polis Okulunun kurulmasının, trafik polisinin trafik eğitimi 
kalitesini artırdığı gözlemlenmektedir. Daha önce birkaç haftalık trafik kursları ile trafik 
personeli yetiştirildiği halde, bu okul sayesinde 2 ay süresince, çağdaş ülkelerin trafik eğitim 
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müfredatından esinlenerek ve bilimsel bir anlayışla hazırlanan trafik dersleri ile, trafik bilgisi 
' daha yeterli, kendine güvenen trafik polisine, denetim hizmetlerinde daha etkin olması imkanı 
kazandırılmaktadır. 

18.000'i aşkın trafik polisinden sadece 599'unun bu okuldan mezun olması, 5.000 trafik 
polisinin trafik branş eğitimi almamış olması, yaklaşık % 85'inin lise, % 6'sının ortaokul, 
%9<unun yüksekokul tahsilini görmüş olmaları, bu konuda yapılacak çok daha işin olduğunu. 
ortaya koymaktadır. - ; ., 

Ülkemizin 333.000 km'lik devlet, il, köy ve. orman yolunun trafik düzenlemesi vev,. 
denetlemesinden sorumlu jandarma, temel, trafik kursunu, Jandarma Okullar Komutanlığı 
bünyesinde £ haftalık bir programla görmektedir. Jandarma trafik tim komutanları, Jandarma. 
Okullar Komutanlığı'nda 8 haftalık eğitim süresince; 
•Trafik para cezalarının tahsilinde takip edilecek esas ve usuller (6 saat) 
•Adli işlemler ve sigorta (12 saat) 
•Trafik ile ilgili kavramlar, terimler ve tanımlar (12 saat) 
•Trafik zabıtasının görev ve yetkileri (6 saat) 
•Trafikte kullanılan- teknik cihaz ve malzemenin tanımı'(1 8 saat);' ; . 
•Motor bilgisi (12 saat)' ' ! J 

•Temel trafik kuralları, taşıt ve karayolu bilgisi (48 saat) 
•Bilirkişi raporlarının tanzimi (6 saat) 
•Trafik kazaları tahkiki ve kaza tespit tutanağı düzenlemesine dair esas ve usûller (36 saat) 
•Araçların tescil işlemleri ve sürücü belgeleri (12 saat) 
•İlkyardım (6 saat) 
•Halkla ilişkiler ve toplum psikoloj isi (12 saat) 
•Jandarma trafik hizmetlerinin kuruluşu, görevleri ve tutulan kayıtlar, defterler ve çizelgeler (12 
saat) olmak üzere, toplam 238 saat kurs görmektedirler. Ayrıca, Jandarma, Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nün eğitim imkanlarından da yararlanmaktadır. 

Trafik polisinin toplumdaki imajımn nasıl olduğuna ilişkin 1997 yılında yapılan bir 
araştırma sonuçlan dikkat çekicidir. Bu araştırmalara göre: Ticari araç sürücülerinin % 77'si, 
trafik polisleri tarafından verilen cezayı hak etmediklerini belirtmektedirler. Aym çalışmada aynı 
taşıt sürücülerinin % 11'inin trafik cezalan ile ilgili yasa maddelerini hiç bilmedikleri, % 48'inin 
yasa maddelerinin bir kısmını bildikleri ortaya çıkmıştır. Polis denetimlerini sağlıklı bulanlann 
oranı ise % 62'dir. Anlatımlarda polis ile şoförler arasında en önemli sorunlann bazılan şöylece 
belirlenmiştir: 

1.- Adamına göre davranmak 
2.- Dinlemeden ceza yazmak, 
3.- Nazik davranmamak, 
4.- Keyfi ceza yazmak, 
5.- Hor görmek, 
6.- Halkla ilişkiler, 
7.- Yardımcı olmamak, 
8.- Trafikte yetersiz kalmak. 
Görüldüğü gibi trafik polisi ile sürücüler arasında en önemli sekiz sorundan ilki "adamına 

göre davranmak"tır. Sorunun kaynağı arasında, denetimlerde bulunanlar üzerindeki her türlü 
siyasi ve idari baskının varlığı düşünülmektedir. Trafik polisinin yol kullamcılan ile ilişkilerinde , 
problemler bulunmaktadır. Aynı çalışma, polisin şoförleri, kullandığı aracın değeri ve kılık 
kıyafetine göre değerlendirdiğini göstermiştir. Sürücülerin % 90'ı bu konuyu vurgulamışlardır. 

Aynı sürücülerin % 63'ü hatasına rağmen cezasız geçiş yapabildiklerini ifade etmişlerdir. 
% 24'ü ise trafik kurallannı ihlal ettiklerinde hiçbir polis müdahalesi ile karşılaşmadıklarım 
belirtmişlerdir. Aym zamanda, trafik kuralı ihlal edildiğinin gözlemlemesine rağmen, farklı 
derecelerde de olsa trafik polislerinin % 76'sının ceza vermeyebildiği sonucuna vanlmaktadır. 
Polisin, trafik ihlalleri karşısında oldukça hoşgörülü olduğu değerlendirilmektedir... 
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ÖNERİLER: 

1- Birçok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de trafikte görev alan polis memur 
ve amirlerini konumu ve üst görevlere yükselme imkanları, diğer birimlerde, görev 
alan (Asayiş^terörle mücadele v.b.) personele göre çok daha düşükdüzeydejdir. 

-• Mevcut-bu uygulama, Emniyet birimleri içinde trafikte çalışmayı .cazip 
kılmamakta, trafikte görev yapanların bir an önce mesleki yükselmeye., daha 
elverişli branşlarda görev alma yollarına başvurmalarını özendirmektedir. .. 

•• ülkemizin en önemli sorunlarından biri ile mücadelenin ana unsurlarından 
biri olan trafik denetiminde görev almanın, Emniyetin diğer önemli birimlerinde 
görev yapma ile eşit, aynı konumda ve üst görevlere atanmada aynı statüye 
kavuşturulması imkanı biran önce sağlanmalıdır. 

2- Polis okulu, kolej ve akademi eğitim - öğretimi kapsamında, belli 
sınıflardan sonra, trafikte amir ve memur ihtiyacını karşılamak ve trafikte 
branşlaşmayı sağlamak üzereryeterii ve yoğun teorik ye uygulamaya dönük trafik . 

"eğitimi verilmelidir. Okul ve akademi sırasında trafık^branşma-ayrılarak^ mezun 
olanların trafik birimlerinde .istihdamları sağlanmak, cttazı birimlere-.^örneğin, 
istihbarata-1 merkezden nokta, suretiyle yapılan-atamalar gibi, trafik polisinin de • 
atamalarına' standart getirilmelidir. Başka bir deyişle, trafik polisliği uzmanlık . 
haline getirilmeli, bu branş içinde kalınarak kariyer yapılması ve rütbe ilerlemesi 
imkanı sağlanmalıdır. 

3- Trafik denetiminin başarısı, karayolu kullanıcıları üzerinde yaptığı etkiye 
bağlıdır. Denetimde görev alan trafik personelinin yol kullanıcıları ile sağlıklı 
diyalog kurabilmesi, yol kullanıcılarının tutumunu değiştirebilmek için temel 
koşuldur. Ön yargı ile yaklaşan personel, yol kullanıcıları ile arasındaki iletişim 
bağını koparmaktadır. Sonuçta, denetim ile amaçlanan hatalı tutumun 
değiştirilmesi hedefine ulaşılamamaktadır. 

Denetimde bulunacak personelin niteliğinin, denetimin niceliğini etkilediği 
dikkate alınarak, personelin; 

-Olaylara süratle yaklaşıp karar vermesini, 
-Olaylar ve kişiler karşısında tarafsız, dürüst, kişisel çıkar düşünmeden 

karar vermesini, 
-Daima suçsuz ve hatasız olduğunu söyleyen kişilerin kendisini suçlayıcı 

ifadeleri karşısında görevini soğukkanlı, nazik ve gereken ciddiyetle yerine 
getirmesini, 

-Sorumluluğunu, bunun sınırlarını ve yetkilerini iyi bilmesini ve böylece 
trafik düzenlemesini ve denetimini ustalıkla yapabilmesini sağlamak amacıyla, 
insan ilişkileri, insan psikolojisi gibi konuları da içine alan çağdaş trafik eğitimi 
programı kesintisiz uygulanmalıdır. 

4- Son yıllarda trafik polisine verilen trafik ders müfredatında ve bu 
materyallerin hazırlanmasında önemli değişiklikler olmuş, Avrupa'nın bazı 
ülkelerinin eğitim programları benimsenerek uygulanmaya konulmuştur. Özellikle 
Eskişehir Karayolu Trafiği Polis Okulunun da hizmete girmesinden sonra, mezun 
olanların aldıkları eğitimin niteliğinin, denetimin verimliliği ve etkinliğini artırdığı 
gözlenmiştir. 18.000'i aşkın trafik personeli arasından, sadece 600'ünün bu 
okuldan eğitim almış olması, sonuçları değerlendirmek için henüz erken 
sayılmalıdır. Ancak trafik denetimi personelinin çağdaş üslup ve metodla 
davranmasının ve caydırıcı niteliğiyle yol kullanıcıları ile iletişime girebilmesinin 
anahtarı, görev VĞ yetki sınırını iyi bilmesi, saygı uyandırması, otoritesinden emin 
olunmasıdır. Mevcut 5.000 trafik polisinin trafik branş eğitimi almamış olması ve 
trafikte görev yapan personelin çoğunluğunun ortakokul ve lise mezunu olması 
(% 94), kaydedilen olumlu gelişmelerin hızlandırılmasını, trafikte görevli polis 
profilin daha- üst düzeylere çekilmesini işaret etmektedir. 
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••• Bu nedenle, -uygulama sırasında karşılaşacağı, trafik ve ihsan sorunları İler 
bâşedebilecek özellikleri kazandırmak amacıyla, taşrada görevli personele yönelik 
trafik denetimi, kaza tahkiki gibi eğitim programlarının yer ve sayılarının 
artırılması ile, bu eğitim programlarından yetişenlere eğitici formasyonu 
kazandırılarak, bulunduğu bölgede eğitim programlan verecek hale getirilmesi 
sağlanmalıdır. 

5- "Trafik Yönetimi, Kaza Analizi ve Bilgisayarlı Analiz" gibi alanlarda bilgi 
sahibi personel- sıkıntısı çekilmektedir. Gelişmiş ülkelerde,, trafik polisleri meslek 
kariyerlerinin 5-10-15-20. yıllarında mutlaka bir eğitim programına alınmaktadır. 
Bu yöntemle bilgilerin tazelenmesi ve yeni öğretilerin aktarılması sağlanmaktadır. 
Eğitim, trafik birimlerinde görevli hef kademeden amir ve memuru kapsamaktadır; 

Belirtilen konularda ülkemizde de eğitim yapılmasının önündeki en büyük 
engel, öğretici personel sayısındaki eksikliktir. Son derece spesifik bu eğitimlerin 
içeriklerine ilişkin -birikim sahibi uzmanlar üniversitelerimizde bulunmamaktadır. 
Bu nedenle yurtdışına Formatör Eğiticiler göndermek ya da yabancı eğiticiyi 
ülkemize getirtmek şeklinde bir çalışma planlanmalıdır. 

•••:••• :6-Düşük ücret alınması rüşvet alma riskini artırmakta ve binçok suç ihlali 
kayıtlara geçmemekte ve cezalandırılmamadadır. 

.İş tatmini sağlamada, mesleği severek ve benimseyerek yerine getirmede. 
maaş, tüm kamu görevlileri için olduğu gibi, trafik personeli içinde aynı etkiye 
sahiptir. 

Genel maaş düzenlemesinde yapılacak iyileştirmeler yanında, trafik 
polisinin özellikle, şehiriçi trafikte görev yapanları için daha özendirici özlük 
düzenlemesi yapılmalı, biraz daha fazla mali imkan tanındığı için bölge trafikte 
çalışma arayışlarının önüne geçilmelidir. 

7- Trafik polisinin işinden duyduğu memnuniyeti arttıracak, mesleğine 
bağlılığını ve inancını güçlendirecek, kurum içi etkili iletişimi güçlendirecek kısa, 
orta ve uzun vadeli kararlar alınması ve projelendirilmesi sağlanmalıdır. 

Dinamik ve toplumsal değişimlere duyarlı çalışma alanı olması nedeniyle, 
trafik personeline yönelik örgütsel-psikolojik çalışma ve incelemelerin yaygın ve 
kalıcı hale getirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, iş verimliliğine yönelik 
planlamalarda yardımcı olmak ve personele yönelik stres yönetimi, iletişim 
becerileri kazandırma v.b. hizmetleri sürekli vermek üzere, tüm illerde yeterli 
sayıda personel istihdam edilmesinin (psikolog, sosyal hizmet uzmanı) uzun 
vadede yararlı sonuçları olacağı düşünülmelidir. 

8- Trafik polislerinin denetim etkinliğini azaltan siyasi ve idari baskılar, 
yalnızca trafik personeli için değil, tüm ülke için önemli sonuçlar doğurmaktadır. 
Bu nedenle konu, trafik güvenliğinin sağlanmasını güçleştiren önemli engellerden 
biri olarak ele alınmalı, bu konuda kamuoyu desteği sağlanmalı ve tutarlı 
uygulamalar için politikalar belirlenmelidir. 

9- Trafik polisleri içinde yasal yetkilerini kendi kişisel gücü olarak algılama 
eğilimleri olduğu görülmektedir. Hatalı bireysel uygulamaları önlemeye yönelik iç 
denetimin, tutarlı, sürekli ve etkili bir biçimde sürdürülmesi gerekmektedir. 

Bu bağlamda, trafik polisinin performans denetimine tabi tutulması 
gündeme getirilmelidir. Trafik personelinin "görev" kapsamı netleştirilmeli, 
objektif kriterler tespit edilerek, belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşmadıkları 
ölçülmeli, belirli hizmet standartlarına ulaşanlar ödüllendirilmen, özlük (atama) 
v.b. yönünden yapılacak tasarruflarda, bu nitelikleri gözönünde 
bulundurulmalıdır. 

10- Trafikte görevli memur ile amir arasında kurulan ilişkiler sadece mesleki 
konularla sınırlı kalmamalı, memurun özel sorunlarını anlamaya yönelik, 
mümkünse çözümlemeye yönelik tutum içinde olunmalıdır. 

11- Trafik personelinin çalışma koşullarının özel yaşamlanna ve sosyal 
faaliyetlerine zaman ayırabilecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Personeli 
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sânâtsal faaliyetlere, teşvik etmek amacıyla,-aileleri ile-birlikte, toplu olarak.ye 
uygun fiyatlarla sinema, tiyatro,' konser-gibi etkinliklere katılımlarımn sağlanması, 
"ruhsal sağlıklarının desteklenmesi" açısından faydalı olacaktır. 

12- Emniyet Hizmetleri sınıfında çalışan ve risk grubu içinde yer alan trafik 
polislerinin psikiyatri taramaları yapılmasına özen gösterilmeli, ruhsal yönden 
rahatsızlığı olanların tespitlve tedavileri sağlanmalıdır.. 

13* Trafikte görev alanlara, "stress yönetimi" ve "sık görülen ruhsal 
bozukluklar" ile İlgili konferans ve hizmetiçi eğitimin, gerekli, materyaller temin 
edilerek tüm illerde verilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. 

14- Bazı ruhsal-hastalık veya rahatsızlık sorunu olan trafik görevlilerinin, 
meslekten atılma kaygısı ile doktora başvurmadıkları bilinmektedir. Emniyet 
Teşkilatı personelinin sınıflara ayrılarak, sınıfların özelliklerine göre kabul 
edilebilecek ruhsal hastalık gruplarının düzenlenmesi, bu kapsamda trafik sınıfı 
için de aynı belirlemenin yapılması, belirtilen sorunun giderilmesine yardımcı 
olacaktır. 

: : 45- Emniyet Genel Müdürlüğü, kendi ihtiyacı olan araç sürücüsü ihtiyacını 
•karşılarken, sürücünün psikoteknik değerlendirmeden başarıyla- geçmesi şarth 
aramaltrayrıcaazami her 2 yılda bir aynı değerlendirmeden geçmeleri sağlanmalı,: 
bu konuda ilgili yönetmeliğe hüküm konulmalıdır. •-. 

16" Sürücü asil kusurları içerisinde birinci sırada; "uykusuz, dalgın, yorgun 
araç kullanma" gelmektedir .Bu kusur nedeniyle, 1999 yılında, 115.312 kaza 
meydana gelmiş.ve bu kazalarda 1,597 kişi hayatını kaybetmiş, 47.205 kişi de 
yaralanmıştır 

Belirtilen tespit, trafik denetimlerinde "uykusuz, yorgun" araç kullanma 
üzerinde hassasiyetle durma gereğini işaret etmektedir. Trafik görevlilerinin, 
sürücünün "uykusuz, yorgun, hasta, dalgın" olduğunu anlayabilmesi, gelişmiş 
ülkelerde, belli bir eğitimden sonra mümkün bulunmaktadır. ABD'de yaygın olan 
ve 5-6 haftalık eğitimden sonra, bir teknik alete gerek kalmaksızın sürücünün 
"uykusuz, yorgun, dalgın" olduğunu tespite yarayan, polislerin bu tespitinin de 
mahkemede delil olarak kullanıldığı bir program uygulanmaktadır. 

Ülkemiz için de yaşamsal önemi olan bu uzmanlık eğitimi, trafik 
görevlilerine mutlaka verilmeli, konu ile ilgili "Adli Tıp Kurumu"nun bilgi ve 
deneyiminden yararlanılmalıdır. 

17- Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kurduğu 
ve Eskişehir'de bulunan Karayolu Trafiği Polisi Okulu gibi bir Trafik Okulu açmalı, 
görevli personelin bu okulda trafik eğitimi almaları sağlanmalıdır. 

18- Uyarıcı ilaç alanların testi, denetimlerde yapılamamaktadır. Anfetamin 
grubu olarak adlandırılan bu ilaçların alınıp alınmadığını Ölçen test cihazlarının 
maliyetinin yüksek olduğu belirtilmektedir. Konunun önemine binaen, anılan test 
cihazlarının da bir program dahilinde alınması yoluna gidilmelidir. 

Ayrıca, ülkemizin uyuşturucu madde haritası çıkarılmış değildir. Hangi 
bölgede hangi tür uyuşturucu kullanıldığının bilinmesi ve konuda trafikten 
sorumlu personelin eğitilmesi suretiyle trafik denetimlerinde uyuşturucu madde 
alarak araç kullananların saptanmasında etkinlik sağlanabilecektir. 

Bu nedenle, Sağlık Bakanlığının "uyuşturucu madde kullanımı haritası" 
hazırlaması sağlanmalıdır. 

d. Fahri Trafik Müfettişliği 

Fahri Trafik Müfettişliği uygulaması, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını. 
denetlemekle sorumlu olan yetkililere yardımcı olmak, sürücülerin her zaman, her yerde 
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deneflendiği olgusunu yerleştirmek amacıyla; 4199 sayılı Kanunun Ek-6'ınoı maddesi ile ihdas 
edilmiştir. 

. 01.05.1997 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Fahri Trafik 
Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği'ne göre, Fahri Trafik Müfettişi olacaklarda aranan 
şartlar; 

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
-En az kırk yaşında olmak, 
-En az Yüksekokul mezunu olmak, 
-En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak, 
-Asli kusurlu olarak trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak, 
-Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı 

uygulaması sonucu sürücü belgesi geri alınmamış olmak, 
-Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, 
-Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında, tecil edilmiş hükümler hariç olmak 

üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, devletin şahsiyetine 
karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı 

• kötüye kullanma; dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kinci suçtan veya istimal 
•ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet. 
sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak. -

Bu Yönetmelikteki şartlan taşıyan kişilerden Müfettişliğe istekli olanlar, iki adet 
vesikalık fotoğraf, ikametgah ve sabıka kaydı belgeleri ile sürücü belgesi ve öğrenim durumunu 
gösterir belgenin birer suretini dilekçesine ekleyerek, ikametinin bulunduğu il Valiliğine 
müracaat etmektedirler. 

Trafik sorununun çözümüne yönelik bilimsel araştırma ve çalışma yapanlar ile trafiğe 
hizmet etmiş olanlar ve bulunduklan görev, mesleki deneyim ve nitelikleri itibariyle müfettiş 
olarak görevlendirilmelerinde yarar görülenlerin isimleri de, Yönetmeliğin 5'inci maddesinin 
birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerindeki şartlara bakılmaksızın, Trafik Hizmetleri 
Başkanlığı'nın teklifi ve Emniyet Genel Müdürünün uygun görüşü ile Yüksek Kurulun onayına 
sunulmaktadır. Bu şekilde müfettiş seçilenlerin durumları ikamet ettikleri il valiliklerine 
bildirilerek kendilerine fahri trafik müfettişliği kimlik belgesi verilmekte ve eğitime tabi 
tutulmamaktadırlar. 

Mülki îdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında görev yapanlar ile Emniyet Hizmetleri 
Sınıfında Rütbeli olarak görev yapanlar, bu görevleri yaptıktan sonra aynlanlar ile emekli 
olanlar, bu Yönetmeliğin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerindeki şartlara 
bakılmaksızın Trafik Hizmetleri Başkanlığı'nın teklifi ve Emniyet Genel Müdürünün onayı ile 
fahri trafik müfettişliğine seçilirler. Bu şekilde müfettiş seçilenlerin durumlan ikamet ettikleri il 
valiliklerine bildirilerek kendilerine fahri trafik müfettişliği kimlik belgesi verilmekte ve eğitime 
tabi tutulmamaktadırlar. 

Her İlin Müfettiş sayısı, o ildeki merkez ve ilçe trafik tescil kuruluşlarına kayıtlı toplam 
motorlu araç sayısının binde biri oranında saptanmaktadır. Ancak o il ve ilçenin ekonomik, 
sosyal, kültürel, turizm ve benzeri gerekçeleri sebebiyle, il valisinin talebi üzerine bu rakam 
arttınlabilmektedir. Uygulamanın başladığı tarihten bugüne kadar 7.070 Fahri Trafik Müfettişi 
görev yapmakta olup, Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu'nca 14.06.2000 tarihinde onaylanan 
2.217 kişiden 1.760'nın eğitimi devam etmektedir. 243 kişinin ise çeşitli nedenlerden dolayı 
görevine son verilmiştir. Bugün itibariyle ülke genelindeki motorlu araç sayısına bakıldığında 
350 kişi kadar daha fahri trafik müfettişi kontenjanı bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Uygulamanın başladığı Kasım 1997 tarihinden 31 Ağustos 2000 tarihine kadar geçen 
sürede Fahri Trafik Müfettişleri, 627.058 adet trafik suçu tespit tutanağını îl Emniyet 
Müdürlüklerindeki görevlilere teslim etmişlerdir. Görevliler, bu tutanaklann bugüne kadar 
614.034'ünü (%97.9) trafik ceza tutanağına çevirmiştir. 13.024 trafik suçu tespit tutanağının 
büyük çoğunluğu ise tutanağın yanlış veya eksik düzenlenmesinden dolayı trafik ceza tutanağına 
çevrilememiştir. 
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Fahri Trafik Müfettişleri 169.788 ihbarname ile en çok Ankara'da ceza yazmışlar, 
Ankara'yı 113.712 ile İzmir,' 83.813 tte İstanbul, 52.953 ile Bursa, 17.973 ile de Adana illeri. 
izlemiştir. 

Fahri Trafik Müfettişlerinin en çok yazmış oldukları ceza maddeleri şunlardır: 

TRAFİK SUÇU 
Trafik ışıklarına riayet etmemek. (47/1-B) 
Trafik İşaret ve Levhalarına uymamak (47/1-C) > 
Hatalı park. (61) 
Geçme kurallarına uymamak.(Hatalı Sollama) (54/1 -A-B) 
Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek. (46/2-C) 
Saygısız araç kullanmak, araçlardan bir şey atmak, seyir halinde iken telefonla 
konuşmak. (73) 
Emniyet kemeri kullanmamak. (78/1-A). > 
Trafik güvenliği ile ilgili kural, yasak ve zorunluluk hükümlerine uymamak 

(47/1-D) 
Yakın takip. (52/l-C). 
Diğer 

% 
29 
11 
11 
12 
08 
04 
06 
03 

"01 
15 

Fahri Trafik Müfettişlerinin düzenlemiş oldukları trafik suçu tespit tutanakları, dikkat 
edilecek olursa, kazaların önlenmesi ve sürücü ve yolcuların kazadan en az zararla kurtulmalarını 
sağlayacak maddeler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu istatistikler, Fahri Trafik Müfettişlerinden 
beklenen başarının elde edilmeye başladığını göstermektedir. 

ÖNERİLER: 

1- Fahri Trafik Müfettişlerinin görev bilincini en üst düzeye çıkarmak, 
yaptıkları işten tatmin duymalarını sağlamak amacıyla; düzenledikleri trafik suç ve 
tespit tutanakları üzerine, polisçe uygulanan işlem hakkında, kendilerine düzenli 
bilgi verilmesi sağlanmalıdır. 

2- Fahri Trafik Müfettişlerinin genelde şehiriçi trafik ihlalleri konusunda 
tutanak tuttukları, şehirlerarasında seyahat eden araçların trafik ihlallerini ancak 
kendileri de o güzergahta seyir halinde ise değerlendirilebildikleri bilinmektedir. 

2918 sayılı Kanunun Ek 6'ıncı maddesinde, Fahri Trafik Müfettişlerinin bu 
hizmetlerini fahri ve ücretsiz olarak görecekleri belirtilmişse de; şehirlerarası 
trafik ihlallerini de takip edip, tutanağa bağlamak isteyenlere, tamamen bu amaçla 
çıkacağı seyahatler için uygun bir yolluk ücretinin kendilerine ödenmesi 
sağlanmalı, bu halde trafik denetiminin önemli parçası olan Fahri Trafik 
Müfettişliği kurumundan çok daha etkin ve verimli hizmet alınmasının mümkün 
olacağı dikkate alınmalıdır. 

3- Fahri Trafik Müfettişliğini daha kurumsal bir yapıya kavuşturabilmek için, 
Fahri Trafik Müfettişlerinin bir rol tanımı ve iş analizi yapılmalı, kişinin neden fahri 
trafik müfettişi olmak istediği iyice araştırılmalı, bunun için bireysel özelliklerini 
ortaya koyabilecek mülakatlar öngörülmeli, yetki ve sorumluluklarının sınırı iyi bir 
eğitimle öğretilmeli, görüşlerini ve sorunlannı rahatlıkla ve kolaylıkla ilgili yerlere 
iletebilmeleri ve yapılan yeni düzenlemelerden haberdar edilmeleri sağlanmalıdır. 
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e. Tescil, Vergilendirme, Sigorta 
(1) Tescil ve Vergilendirme 

•Tescil işlemleri (yeni kayıt, devir, nakil, zayi, yıpranma, trafikten çekme, hurdaya 
ayırma^ araç sahipleri veya adına yetki belgesi olan kişinin ibrazı mecburi belgeleri göstererek, 
üzerindeki bilgileri tam ve okunaklı olarak doldurulmuş Araç Trafik Tescil Müracaat ve ,îşlem 
Formunu yetkili memurun önünde imzalamaları suretiyle yapılmaktadır. 

Yeni kayıt işlemi esnasında; fatura, teknik belge (karayolu uygunluk belgesi), mali 
sorumluluk sigorta belgesi, taşıt alım vergisi, ek taşıt alım vergisi .ye Çevre Kirliliği önleme.. 
Fonu Hesabına yatırılması gereken miktarın ödendiğine dair belge, mali sorumluluk sigorta 
belgesi, tescil haremin yatırıldığına dair belge ile aracın özel veya teknik muayenesinin 
yapıldığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir. Araç sahibi veya yetkilinin fatura 
tarihinden itibaren 3 ay içerisinde tescil kuruluşuna müracaat etmesi bir zorunluluktur. 

Devir işlemlerinde, noter satış senedi, taşıt alım vergi belgesi, tescil harcı makbuzu ve 
mali sorumluluk sigorta belgesinin ibrazı gerekmekte olup, noter satış senedi tarihinden itibaren 
1 ay içerisinde tescil kuruluşuna müracaat edilmesi gerekmektedir. '••• . • -

• " "Yetkili memurlarca, ibraz edilen belgelerin doğruluğu kontrol edildikten sonrar.motorlu 
araçtescil ve trafik belgeleri tasdik'edilmekte ve laminasyon (naylon kaplama) işlemi .yapılarak 
araç sahiplerine teslim edilmektedir. 

Ekonomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme ve benzeri 
durumlar dolayısıyla, kullanılamaz hale gelen araçlar, muayeneye tabi tutulmadan sahiplerinin 
dilekçe ile isteği üzerine hurdaya çıkarılmakta ve "hurdaya çıkarılmıştır" kaydı konularak tescil 
belgesi sahiplerine verilmekte, trafik belgesi ile tescil plakaları geri alınarak iptal edilmektedir. 

Trafikten çekme işleminde, araç sahipleri veya adına yetki belgesi olan kişinin ilgili tescil 
kuruluşuna bir dilekçe ile müracaat etmesi gerekmektedir. Müracaat sırasında dilekçeye, vergi ile 
ilişiğinin kesildiğine dair bilgi ve belgeler ile tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakalarının 
eklenmesi gerekmektedir.Trafık belgesi ve tescil plakası geri alınarak iptal edilmekte, tescil 
belgesine "trafikten çekilmiştir" kaydı konularak araç sahibine verilmektedir. 

Ulaşım eski çağlardan beri insanoğlunun hayatında önemli bir yere sahiptir. Bundan 
yaklaşık 20-30 yıl öncesi bile zenginlik ve zevk aracı olan motorlu taşıt araçları, günümüz 
modern hayatının ayrılmaz bir parçası durumundadır. Ülkemizde de motorlu taşıt aracına sahip 
insan sayısı hızla artmaktadır. Bu artışa paralel olarak trafik sorunu da büyümektedir. Motorlu 
taşıt araçlarının üretimi, kullanımı ve vergilenmeleri ülke ekonomileri açısından çok önemli hale 
gelmiştir. Taşıt sayısının artmasına paralel olarak; vergileme, tescil, trafik para cezalan ve 
karayolları güvenliği önem kazanmakta ve vatandaşla devlet her gün karşı karşıya gelmektedir. 
Vergilemenin ve tescilin basit olması, trafik para cezalarının caydırıcı etkilere sahip olması 
gerekmektedir. Bundan yaklaşık 20-30 öncesi binlerle ifade edilebilen motorlu taşıt sayımız 
bugün milyonlarla ifade edilmektedir. Motorlu taşıt araçlarının binlerle ifade edildiği dönemde, 
her bir taşıt aracına plaka verilmesi halinde araç ve sahiplerini izlemek kolaydı. Oysa, 
günümüzde hem araç sayısı, hem de araçların el değiştirme oranı artmaktadır. 

1-Ycni Otomobil Satışları 
Otomobil satışlarında uygulanan işlemler, yıllardan bu yana eklenegelen yeni kural ve 

vergilerle karmaşık bir yapı kazanmıştır. Kişinin bu sistemde tek basma işlemleri tamamlaması, 
"Yeni Otomobil Satış Sistemi"nde de ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, en iyimser tahmin ile 5 ila 
6 gün almaktadır. 

Otomobilin satın alınarak trafiğe çıkabilmesi için gerekli olan işlemlerin karmaşık yapısı 
nedeni ile, tüm bu işlemler Noterden alınan bir vekalet ile kişi adına Trafik Müşaviri 
(Muameleci) tarafından yerine getirilmektedir. Bu durumda da işlemler 1 ila 2 gün içinde 
bitirilebilmektedir. 

İşlemlerin yapılmasında; Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi'ne 2 kere, Trafik Tescil 
Müdürlüğü'ne 2 kere gitmek zorunluluğu bulunmaktadır. 
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•İşlemlerin yapılması sırasında; Nakil Vasıtaları Vergi Dairesine 5 değişik vergi (TAV; Ek 
TAV; Eğitime Katkı Payı; Damga Resmi; özel işlem Vergisi), Vakıfbank'a 1 Çevre Koruma 
Fonu, Seçilmiş Bazı Bankalara 1 Vergi (MTV) olmak üzere, "3 ayrı yere 7 değişik vergi ve fon 
ödemesi" yapılmaktadır. 

işlemlerin yapılmasrsırasında "6 ayrı yere Harç veya Bağış" adı altında J.9.milyon.TL 
ödenmektedir. Uygulamada tüm bu işlemlerin kişi tarafından yerine getirilmesi olanak dışı 
olduğundan; işlemleri kişi adına yürüten Trafik Müşaviri'ne de ayrıca 40-50 milyon TL ödeme 
yapılmaktadır. 

Silindir hacmi < 1600 cc olan bir otomobilde 3 ayn yere ödenecek olan 7. değişik vçrgi 
ve fon toplamı, aracın ağırlığına göre 850 ila 1,600 milyon TL arasında, değişmektedir. Bu 
değerin nakit olarak taşınması ve değişik yerlere ödenmesi zordur. Bu da ayrıca ödemede ek bir 
risk sorunu yaratmaktadır. Karmaşık işlemler ayrıca kayıt dışı ve haksız kazanca yol açmaktadır. 

2-Yetkili Bayiler Tarafından Kullanılmış Otomobil (İkinci El) Satışları 

Kullanılmış araçların' satışı otomotiv ..pazarında önem taşımakta ve-özellikle«talebin 
düzenlenrhesinde^etkili olmaktadır. Ancak, halen Türkiye'de uygulanan<sistemde, yetkili bayiler 
tarafından kullanılmış araç satışının gerçekleştirilmesini engelleyen noktalar bulunmaktadır. Bu 
nedenle satışlar "Öto Açık Pazarlan"nda ve vatandaşlar arasında, çoğu kez kayıt dışı işlemlerle 
yürütülmektedir. 

Kullanılmış aracın Yetkili Bayi tarafından satışında iki sistem uygulanmaktadır. 
"Çekme Belgesi ile Satış" sistemi, aracın trafik kaydının silinerek Noterde yapılan satış 

sistemiyle Yetkili Bayie teslimi ile gerçekleşmektedir. Bayi aracı satın alarak ticari defterine 
kaydetmektedir. Bu işlem TAV'den de muaftır. 

Aracın yeni müşteriye satılması halinde Noter tarafından ikinci kez satış işlemi 
yapılmakta ve bunun maaliyeti Bayi tarafından ödenmektedir. Ancak serbest pazarda ve yapılan 
diğer satışlarda işlem tek Noter satış işlemiyle sonuçlanmakta olduğundan, yetkili bayinin 
yüksek maliyetli bu satış işlemini yapması çekici olmamaktadır. 

"özel Anlaşmalı Satış" sistemi, ise Yetkili Bayilerde genellikle bir takas işlemi olarak 
uygulanmaktadır. Araç, yeni araç takası ile bayi tarafından teslim alınmakta ve aracın mülkiyeti 
takas yapan sahibi üzerinde kalmak kaydı ile "özel Nitelikli" bir satış sözleşmesi yapılmaktadır. 
Ancak bu sözleşmenin hukuki bir değeri bulunmamaktadır. 

Daha sonra araca bir alıcı bulunduğunda, bayi tarafından aracın sahibi ile alıcı bir araya 
getirilmekte ve Noterde yapılan satış sözleşmesi ile satış işlemi yapılmaktadır. 

Bu sistemde bayi tarafından alınan aracın mülkiyetinin sahibi üzerinde kalması, çeşitli 
yönlerden sakınca oluşturmaktadır. 

3-Kişiler Arasında Satış 
Kişiler arasındaki satışlarda araçlar, genellikle, yalnızca Noterlerde yapılan satış 

sözleşmeleri ile el değiştirmektedir. Serbest pazarda yapılan bu tip satışların birçoğu vergi, harç 
ve benzeri masraflardan kaçınmak amacıyla tamamen kayıt dışı olmaktadır. 

Serbest pazarda kişiler arasında aracın el değiştirmesinde çoğu kere kayıt dışı işlemler 
uygulanmaktadır: 

Araçlar kişiler arasında el değiştirmekte ve Noterde yapılan sözleşmeden çok uzun süre 
sonra aracın tescili yapılmaktadır. Bu konuda 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 20/d 
maddesinde yer alan "1 ay içinde kayıt ve tescil yaptırma" zorunluluğu genellikle 
uygulanmamaktadır. 
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KULLANILMIŞ OTOMOBİL SATIŞ SİSTEMİ (Çekme Belgeli) 

İŞLEM 
SIRASI 

' 1 

2 

3 

4 • 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

İŞLEM TÜRÜ 

Trafik Tescil Müdürlüğü'ne 
Kullanılmış. Otomobil Plakasının 
Araç Sahibi veya Vekili 
Tarafından İade Edilmesi 
Trafik Tescil Müdürlüğü'nden 
Plakaların Ambara Alındı 
Kaşesinin Alınması 
Nakil Vasıtaları Vergi 
Dairesi'nden Eski Vergi Borçların 
Yatırılmış Olduğuna Dair Temiz 
Kağıdı ve:Çekme Belgesi Alınır. 
Trafik Tescil Müdürlüğü'nde-
Ruhsata Kaşe Yapılır. 
Notor'de Bayiye Satış İşleminin 
Gerçekleşmesi 

Bayi ile Yeni Müşteri Taşıt Alım 
Vergisi Beyannamesini Doldurur 
ve Beyanname Noter Tarafından 
Tasdik Edilir. 
Nakil Vasıtaları Vergi 
Dairesi'nden Eski Vergi ve 
Borçların Yatırılmış Olduğuna 
Dair Temiz Kağıdı Alınır ve TAV 
Yatırılır. 
Noter'de Müşteriye Satış 
İşleminin Gerçekleşmesi 

Nakil Vasıtaları Vergi 
Dairesi'nde Yeni Alıcı Adına 
Kayıt Yaptırılır. 
Karayolları Araç Muayene 
İstasyonu'nda Teknik Muayene 
Trafik Tescil Müdürlüğü'nde 
Ruhsat ve Plaka Tescil İşlemleri 
Yapılır. 

MALİYET 

Tür 
*** 

*** 

*** 

Harç 

Harç 

Harç 

Vergi 

Harç 

*** 

Muayene 
Ücreti 
Bağış 

Harç 
Ruhsat 

Miktar 
*** 

*** 

*** 

— 4-Milyon-- . . 

Milli Reasürans Tarafından 
Belirlenen Araç Değerinin 
% 0.075 i 50 Milyon (PTTi 
Damga, Değerli Evrak ve 

Sair Gider) 
4 Milyon 

Otomobile Göre 
Değişmekte 

Milli Reasürans Tarafından 
Belirlenen Araç Değerinin 
% 0.075 i 50 Milyon (PTTi 
Damga, Değerli Evrak ve 

Sair Gider) 
*** 

7,5 Milyon 

5 Milyon 

15 Milyon 
10 Milyon 

İlk Satış İşlem
leri 

İkinci Satış İşlem
leri 
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KULLANILMIŞ OTOMOBİL SATIŞ SİSTEMİ (özel Anlaşmalı Satış) 

İŞLEM 
SIRAS 

I 
1 

2 

3 

•4 

5 • 

6 

7 

8 

İŞLEM TÜRÜ 

Kullanılmış Otomobilin Bayiye 
Teslim Edilerek Takasla Yenisinin 
Alınması 
Bayi ile Eski Aracı Yeni Araç ile 
Takas Edilen Müşteri Arasında özel 
Nitelikli Bir Satış Anlaşması Yapılır. 
Noterden Alıcı Adına Eski Sahibinden 
Vekalet Alınır. 
Taşıt Alım Vergisi Beyannamesi 
Doldurulur ve Noter Tarafından 
Tasdik Edilir. 
Nakil Vasıtaları Vergi Dairesinden 
Eski Vergi ve Borçların Yatırılmış 
Olduğuna Dair Temiz Kağıdı Alınır 
ve TAV Yatırılır. 
Noterde Bayiye Satış İşleminin 
Gerçekleşmesi 

Nakil Vasıtaları Vergi Dairesinde 
Yeni Alıcı Adına Kayıt Yaptırılır. 
Trafik Tescil Müdürlüğünde Ruhsat 
ve Plaka Tescil İşlemleri Yapılır. 

MALİYET 
Tür 

+** 

*** 

Harç 

Harç 

Vergi 

Harç 

*** 

Bağış 
Harç 

Ruhsat 

Miktar 

*** 

*** 

5 Milyon 

4 Milyon 

. . Otomobile Göre.:. 
Değişmekte 

Milli Reasürans 
Tarafından Belirlenen 

Araç Değerinin 
%0.075i 50 Milyon 

(PTTi Damga, Değerli 
Evrak ve Sair Gider) 

*** 

5 Milyon 
15 Milyon 
10 Milyon 

Yıl aşımı nedeniyle, yaş farkından kaynaklanan önemli oranda vergi kaybı meydana. 
gelmektedir. 

4- Otomobil Galericileri Tarafından Satış 
Kişiler sahip oldukları taşıt araçlarını bazen doğrudan otomobil taşıt ahm-satım işi ile 

uğraşan otomobil galerilerine satmakta, galeri sahipleri de vatandaştan satın aldıkları taşıt 
araçlarını vatandaşlara tekrar satmaktadır. Bu sistemde satış sözlü sözleşmelerle düzenlenmekte 
ve galeri sahipleri herhangi bir resmi işlem yapmamaktadırlar. Dolayısıyla, bu tip satışlar, araç 
birkaç kez el değiştirmesine rağmen, taşıt alım vergisinde ve otomobil galericilerinin 
vergilendirilmesinde kayıplara neden olmaktadır. 

ÖNERİLER ; 

1- Ülkemizde uygulanan tescil ve vergileme sisteminin basitleştirilmesi ve 
Avrupa normlarına uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Avrupa ülkeleri ve 
Amerika Birleşik Devletlerinde uygulanan tescil ve vergileme sistemi basit ve 
uygulanması kolaydır. 
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2- Motorlu taşıtmamana sahip olmak artık bir ihtiyaçtır. Belli ekonomik güce. 
sahip insanlar sürekli olarak en az bir taşıt aracına sahip olmakta ve taşıt 
araçlarını- kısa zamanlarda değiştirmektedirler. Dolayısıyla, taşıt aracına ilişkin 
yasal yükümlülüklerin sürekli izlenmesine imkan sağlayacak bir sisteme 
geçilmelidir. 

Araçlarının plakaları taşıt yerine taşıt sahibine verilmelidir. Taşıtı izlemek 
yerine taşıt sahibini izlemek daha. kolaydır. Böylece, kişilerin yasal 
yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri denetlenebilir ve cezalar 
uygulanabilir hale gelecektir. 

Bu sistemde;llk defa taşıt aracı satın alan kişiye bir plaka verilmekte ve kişi bu 
plakaya vergisini ödediği müddetçe sahip olmaktadır. Aracını sattığı zaman 
plakasını almakta ve bu plakasını daha sonra satın aldığı araçlarda 
kullanmaktadır. Vatandaş her yeni araç satın aldığı zaman plaka alma 
zahmetinden kurtulmaktadır. Plakanın bulunduğu ilden alınabilmesi için o ilde 
ikamet ettiğini ye o ildeki bir kurum veya şirketten maaş aldığını veya o İlde gelir 
elde ettiğini:; belgelemek zorundadır. Böylece, Konya'da oturan bir vatandaşın 
İstanbul plakalı bir araca sahip olması :ye trafik«para ceza tutanaklarımn tebliği 
problemleri ortadan kalkmaktadır. Plakanın kişiye verilmesi halinde kişinin 
vergisini ve trafik kurallarını ihlal etmesi halinde maruz kaldığı para cezalarını 
ödeyip ödemediği kolaylıkla kontrol edilmektedir. Böylece, kuralları ihlal eden 
sürücüler için ağırlaştırılmış parasal ve kamusal cezalar uygulanabilmekte ve 
cezaların caydırıcı etkisi görülebilmektedir. Bu uygulamada örneğin, şehirlerarası 
yolcu taşımacılığı işi yapan bir şirketin plakaları belli olduğu için, şirket araçları 
tarafından yapılan kazaların sigorta şirketlerine bildirilmesi ve daha yüksek prim 
ödettirmek suretiyle caydırıcı etkilerinden faydalanılabilir. 

3- Taşıt araçlarının tescili ve vergilendirilmesi, ABD'de olduğu gibi, tek bir 
kurum tarafından yapılmalı, izlenmeli ve denetlenmelidir. Böylece işlemlerin tek 
bir merkezden yürütülmesi ile iş gücü ve zaman kaybı önlenebilecektir. Mevcut 
uygulamada işlemlerin karışık ve çokluğu, Maliye, İçişleri ve diğer ilgili 
Bakanlıkların gerçek görevlerini yapmalarını engelleyecek boyutlara ulaşmıştır. 

4- Araç ruhsat belgeleri araca verilmelidir. Ruhsat belgeleri araç ilk defa 
satıldığında ilk alan kişi adına plaka ve vergilemeyi yapan kurum kıratından 
düzenlenmektedir. Ruhsat belgeleri, aracın daha sonra kimlere, hangi kilometrede 
ve hangi fiyattan satıldığı konusunda bilgi verecek düzeyde düzenlenmelidir. 
Ruhsatın, aracı alan ve satan tarafından imzalanması ile birlikte mülkiyet satın 
alan kişiye geçmekte ve yeniden ruhsat çıkartılmasına gerek kalmamaktadır. 
Böylece, aracın geçmişine ait tüm bilgilerin denetimi sağUanmakta ve israf ve 
zaman kaybı önlenmektedir. Ayrıca, yüzde 50'nin üzerinde hasara uğramış araçlar 
için ayrı renkte bir ruhsat düzenlenmelidir. Ruhsatlarda bu tip bilgilerin 
bulunması, alım satımlarda vatandaşların kandırılmasını önleyecek ve 
mahkemelere bu konuda intikal eden dava sayısı azalacaktır. ABD'de kişi ve 
şirketlerin sahip oldukları araçların akaryakıt giderleri ruhsatlarında yazılı olan 
kilometre ile aracın kilometre göstergesinde yer alan rakamlarla kontrol edilmekte 
ve fazladan gider kaydı yapmaları önlenmektedir. Kilometre kontrolü ile 
taksicilerin ve yük taşıma işi yapan kişi ve firmaların vergisel denetimlerinde 
önemli bir bilgi faydalanmaya hazır hale gelecektir. Ülkemizde önemli bir vergi 
kaybına yol açan uygulamalar, bu sistemle önlenmiş olacaktır. 

5- Sıfır araç alım satımında tüm tescil ve vergilendirmeye ilişkin işlemlerden 
aracı satan bayii sorumlu olmalıdır. Ülkemizde de fiili olarak sıfır araçlar anahtar 
teslimi yöntemiyle satılmaktadır. Bu duruma yasallık kazandırılmalı ve tüm 
vergisel ve tescile ilişkin sorumluluk bayi tarafından yüklenmelidir. Böylece, yeni 
araçların yasalara uygun olarak tescil edilmesi ve vergilendirilmesi sağlanacak, 
bayiler kolaylıkla denetlenebilecektir. 
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..--:. 6-, Plakaların kişiye verilmesi halinde; kişiler araçlamu sattıkları zaman. 
plakalarıntrvöküp almaktadır. Otomobil galerilerinin satın aldıkları taşıt1 araçları • 
plakasız olacağından,, bu kesimin ticari kazancı daha kolaylıkla 
denetlenebilecektir. 

7- Plakaların kişilere verilmesi halinde, plaka numaraları kişi ile özdeş hale 
geleceği için, çalıntı araçların bulunması daha kolay olacaktır. Çünkü, güvenlik 

- güçleri plaka sahiplerini tanımaktadır. Ülkemizde uygulanan Noterden satış 
yöntemi ile sahiplik uygulamada problemlere yol açmaktadır. 

8- Motorlu taşıt vergilerinin ödenmesi, plaka ile ilinti kurulacağı için, daha 
kolay olacak ve vatandaşın bu vergilerini ödemesi kolaylıkla denetlenebilecektir. 

9- Plakanın • kişilere verilmesi halinde tescil ettirilmeyen ve vergisi 
ödenmeyen alım-satımlar önleneceğinden, taşıt alım vergilerinin tahsili 
sağlanacaktır. 

10- Satışlarda uygulanan Vergi sisteminin KDV+ÖTV olarak basitleştirilmesi 
ve verginin (KDV+ÖTV) Yetkili Bayiler tarafından tahsili gerekmektedir. 

11- İkinci el otomobil alım-satımı yapan galericilerin, taşıt araçlarının tamir 
.ve takımı. ile uğraşanların ve araçları parçalayıp satan kişilerin, işyeri açma 
•. talepleri için.standartlar getirilmeli, ye yeterli teknik,-kapasite.belgesi olmayanlara 
işyeri-, açma izni verilmemelidir. Örneğin, kullanılmış araçları parçalayıp satan 
kişilerin, belgesiz olarak bu işi yapmaları halinde maruz kalacakları cezalar çok 
büyüktür. Bunun sonucunda otomobil hırsızlığı önemli ölçüde ödenebilmektedir. 

12- İşlemlerin karışık ve uzun zaman alması, bu konuda aracılık yapan 
kişilerin türemesine yol açmıştır. Aracılık yapan bu kişilerin işlemlerinin 
belgelenmesi zor olduğu için, vergilendirilmeleri de problemler yaratmaktadır. 
Plakanın kişiye, ruhsatın araca verilmesi halinde, vatandaşın bu kişilere ödemek 
zorunda olacağı ücretler azalacak ve bu konudaki yakınmalar yok olacaktır. 

(2) Sigorta 

Trafiğe ilişkin sigorta ile ilgili olarak mevcut mevzuatımız "Karayolları Trafik Kanunu" 
ile "Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasına İlişkin Karar", "Okul Servis Araçları Hizmet 
Yönetmeliği" ile "Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımaları Hakkında Yönetmelik", 
"Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımaları Hakkında Yönetmelik" ile "Kasko Sigortası Genel 
ŞartlarTdır. 

Trafik kazalarından doğan sorumluluk hali ile sigortaya ilişkin mevzuatın en önemlisi 
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'dur. Bahsi geçen Kanunun 91'inci maddesi ile. 
işletenlerin, Kanunun 85/1 maddesinden doğan hukuki sorumluluğu için, zorunlu sorumluluk 
sigortası yaptırmaları öngörülmüştür. Buna göre, bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin 
ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarar uğramasına neden olursa, motorlu aracın bir 
teşebbüs unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi 
halinde, motorlu aracın işleteni veya bağlı bulunduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan 
müştereken ve müteselsilen sorumludur ve bu sorumluluklarını sigorta ettirmek zorundadır. 
Böylece, bahsi geçen maddede sorumlulukları öngörülen kişiler, araçlarının karayolunda 
işletilmesi nedeniyle meydana gelen kazaya bağlı olarak verecekleri zararların telafisi için 
sigorta yaptırmak zorundadır. İsminden de anlaşılacağı gibi, burada söz konusu olan bir 
sorumluluk sigortasıdır ve bir zorunlu sorumluluk sigortası olması nedeniyle de zarar görenlere, 
sorumlular yanında doğrudan doğruya sigorta şirketlerine başvurabilme ve dava açma hakkı 
tanınmıştır. 

Kanuna 17.10.1996 tarihinde yapılan ek 8'inci madde ile de, Türkiye Sigorta ve 
Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptıranlar ile sigorta 
yaptırılan araçlara ait bilgilerin tutulacağı bir bilgi merkezinin oluşturulması öngörülmüş ve 
Birliğin de elde ettiği bilgilerin, trafikten men edilecek araçların saptanmasında kullanılmak 
üzere İçişleri Bakanlığı'nın emrine hazır tutulması hükme bağlanmıştır. 
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-• • Ayrıca, söz konusu Kanun ile dolaylı bir şekilde, işletenlerin ihtiyari olarak, zorunlu 
sigorta ile verilen teminatların üzerindeki kısım içinde sorumluluk sigortası yaptırabilecekleri 
öngörülürken, zorunlu sigortaya ilişkin olarak, Kanunun sorumluluğun kaldırılması veya 
tazminatın azaltılmasına, doğrudan doğruya dava hakkına ve zamanaşımına dair hükümlerinin, 
ihtiyari mali mesuliyet sigortası içinde uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

Konuyla ilgili bir diğer mevzuat ise; 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu'na dayalı 
olarak çıkartılan "Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasına ilişkin Bakanlar Kurulu 
Karandır. Buna göre, taşıma yetki belgesine sahip otobüs işletmeleri, şehirlerarası ve uluslararası 

. yolcu taşımalarında görevlendirilecekleri sürücüler ile bunların yardımcıları ve taşıyacakları 
yolcular için ferdi kaza sigortası yaptırmalan gerekmektedir. Otobüs Zorunlu-Koltuk Ferdi Kaza 
Sigortası ile, teminat kapsamındaki kişilerin taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine 
kadar geçen süre içinde (mola ve duraklamalar dahil) maruz kalacaklan her türlü kazalann 
sonuçlarına karşı bir koruma verilmektedir. 

Karayollan Zorunlu Sorumluluk Sigortası'ndan farklı olarak, burada yaptınlacak olan 
sigorta, can sigortalanılın bir türü olarak, Türk Ticaret Kanunu!nda düzenlenen Ferdi Kaza 
Sigortasıdır. Dolayısıyla, bir ölüm ya da yaralanma halinde, zarar görenlere poliçede belirtilen 
maktu miktar ödenecektir. 

• Ulaştırma Bâkanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri. Hakkında Kanun'â dayalı olarak çıkartılan 
bu yönetmelikler gereği, otobüsle yolcu.taşımacılığı yapmak üzere;-taşımacı yetki belgesi.almış 
kişiler ile kamu kuruluşlannın, taşıyacaklan yolcular ve taşımada görevlendirilecek sürücüler 
için Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası yaptırmalan zorunludur. 

İhtiyari nitelik taşıyan Kasko Sigortası genel şartlan ile, sigortalının karayolunda 
kullanılabilen ve genel şartlarda belirtilen araçlannın uğrayacağı zararlann tazmine ilişkin 
esaslar ele alınmıştır. Diğer bir ifade ile, Kasko Sigortası kişinin aracına gelen zararlarla 
sınırlıdır. Kişinin uğrayacağı diğer zararlar ise, karşı tarafın zorunlu mali sorumluluk sigortası ile 
teminat altına alınmıştır. Kasko Sigortası ile kişilerin yüksek risk altındaki önemli bir varlığı 
olan araçlan sigortalamak suretiyle, karşılaşabilecekleri mağduriyetleri önlenmektedir. 

Yukanda bahsi geçen mevzuattan doğan ve trafik kazalannın önlenmesine yardımcı 
olabilecek nitelikteki düzenlemeler ise şu şekilde özetlenebilir. 

Karayollan Trafik Kanunu'nun 93'üncü maddesi uyarınca, zorunla mali sorumluluk 
sigortasının tarife ve talimatlan Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenirken, sigorta süresi 
içinde tazminat ödemesine neden olmayan işletenlerin primlerin indirilmesi yoluyla 
ödüllendirilmesi, tazminat ödemelerine neden olan işletenlerin ise primlerin arttırılması yoluyla 
cezalandınlması dikkate alınmaktadır. Bu bağlamda, tarife ve talimatlarda "hasarsızlık indirimi-
zamlı prim oranlan" uygulamasına gidilmiştir. Ayrıca, Kanunun 91'inci maddesi ile de, geçerli 
teminat tutarlan üzerinden zorunlu mali sigortası bulunmayan araçlann trafikten men edileceği ' 
ve işletenin para cezası ile cezalandırılacağı öngörülmüştür. 

Sigortası olmayan otobüs işletmecisi yolcu taşımacılığı yapamayacağı gibi, Emniyet 
Teşkilatı ve diğer kamu idarelerince yapılacak denetimlerde sigortasızlığın saptanması halinde, 
durum en kısa sürede Ulaştırma Bakanlığı'na bildirilmektedir. 

Bahsi geçen yönetmelikler ile Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası bulunmayan 
otobüs işletmecisinin uluslararası yolcu taşımacılığı yapamayacağı ve taşıtlannın trafiğe 
çıkmasına izin verilmeyeceği, taşımanın devamı sırasındaki denetimlerde sigortanın 
bulunmadığının ortaya çıkması halinde ise, yolculuğa vanş noktasına kadar izin verilmekle 
birlikte, durumun Bakanlığa bildirileceği öngörülmüştür. Aynca, yetki belgesi almak için 
başvuranlar, başvurulannda sigorta poliçelerini eklemek zorunda olduklan gibi, süresi 
bitiminden 15 gün önce yaptınlacak yeni sigorta poliçesinin aslının ya da Noter onaylı bir 
örneğinin de Bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir. 

Kasko sigortasının kazalan önleme bakımından katkısı, sigorta şirketlerinin kazalann 
önlenmesi ve araç güvenliğinin artması yönünde ciddi bir baskı grubu oluşturabilmesinde 
yatmaktadır, örneğin, sigorta şirketleri kazaya sebep verme veya kaza anında güvenilirlik 
açısından araçlan izleyerek buna göre fiyat verirken, kamuoyunu güvenli araçlar hakkında 

' aydınlatmak, araç üreticilerini güvenlik konularında zorlamak ve ciddi sorunlar olduğunda araç 
üreticilerinin bu sorunları saklamasını engelleyerek, çözüme zorlamak amaçlanmıştır. 
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. Sektörün kazaları önlemede diğer bir katkısı da, sadece riskli üretici ve araçların değil, 
riskli sürücülerin de yakından izlenmesini sağlamasıdır. Zira, riskli sürücüler için. prim artırımı 
•uygulamasına gidilebilmektedir. Şirketler piyasadaki rekabete bağlı olarak iyi fiyat vermek ve 
.risk yönetimini sağlamak için, riskli sürücüleri de-izlemektedir. Şirketlerin ..bu politikalar*, 
üreticileri daha güvenli araçlar (hava yastığı, emniyet kemeri, güvenli kasa, fren sistemi v.b.) 
üretmeye zorladığı gibi, kişileri de daha dikkatli sürücü.olmaya zorlamaktadır. 

özellikle prim artışı ve indirimi' bakımından kazaları engelleyici etkisi olduğunu 
düşündüğümüz sigortaya ilişkin denetimlerde büyük bir boşluk yaşanmaktadır. Zorunlu Trafik 
Sigortası bakımından, 1995 yılı itibariyle sigortasız araç sayısının trafiğe kayıtlı araç sayısına 
oram % 46.8, 1996 yılı itibariyle % 35.7, 1997 yılı itibariyle % 37.6, 1998 yılı itibariyle % 
407'dir (Veriler Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinden alınmıştır.). Bu oranda, 
sigortalı araç sayısı, zeyilnameleri de içermiş olduğundan, aslında kaçak sayısı daha da 
yükseklerde seyretmektedir. Bu oranlar ise, özellikle Belçika gibi kaçakların % l'lerde seyrettiği 
diğer Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında çok büyük boyutlardadır. 

AB Uygulaması ve Diğer Ülke Uygulamalarından örnekler: 
Motorlu taşıtların sigortalanması hususunda birlik sağlanması ve AB alanında geçerli 

olacak tek sigorta pazarının bu alanda da'uygulanmasına yönelik olarak, bugüne kadar dört adet 
AB direktifi' uygulamaya konulmuştûK ' Üye "devletlerin bu. alandaki mevzuatlarının 
yakınlâştmlmasını öngören direktiflerden olan 72/166/AET sayılı ve 24 Nişten 1972 tarihli Pilici-
Direktif özellikle her bir üye devletin kendi ülkesindeki araçların sigortalanmasını sağlaması; 
buna karşılık, başka bir üye devlette sigortalanmış-olan araçların sigortalı olup olmadığı 
konusunda denetim yapmaktan kaçınması gerektiği belirtilmiştir. 

84/5/AET sayılı ve 30 Aralık 1983 tarihli H'inci Direktifte ise, özellikle I. Direktifte 
belirtildiği gibi yapılması gereken sigortanın, zorunlu olarak hem mala hem de. cana ilişkin 
hasarları kapsaması gerektiğinden bahsedilmiş, üye devletlerin daha yüksek olarak 
saptanabilmesine karşın, cana ilişkin hasarda tek bir kişi söz konusu ise 350.000 ECU, birden 
fazla kişiyi kapsayan bir hasar var ise, bu tutarın kişi sayısı ile çarpımı ile elde edilen tutar ile 
mala ilişkin hasarda talep başına etkilenen şahıs sayısına bakılmaksızın 100.000 ECU teminat 
asgari zorunlu teminat olarak belirlenmiştir. Ayrıca, üye devletlere, bu asgari miktarlardan ayrı 
olarak kişi sayısına bakılmaksızın başka şekilde hesaplama yapılması hakkı da tanınmıştır. 
Ancak, bahsedilen limitler, Türkiye'de belirlenmiş olan sigorta teminatlarının miktarı ile 
karşılaştırılamayacak kadar yüksek kalmaktadır. Türkiye'de ölüm halinde geçerli olan teminatlar 
kişi başına: 12.240 ECU (7.000.000.000 TL), otomobiller bakımından ise kaza başına 61.200 
ECU (35.000.000.000 TL)'dir. Bu konu da şüphesiz, kişilerin sigortalı olmak kaydıyla, AB 
dahilinde serbestçe ve denetimsiz dolaşım hakkı elde etmenin yanı sıra, kişinin oto kontrolünü 
kullanması gereğini de doğurmaktadır. 

Konuya ilişkin 2000/26/AB sayılı 16 Mayıs 2000 tarihli IV'üncü Direktifte, özellikle her 
bir sigorta şirketinin hasan bildirebileceği bir temsilcisinin bulunması, ayrıca her bir üye devlette 
sorumlu bilgi merkezlerinin bulunması gerektiğinden bahsedilmiştir. Bütün bu önlemler ve 
zorunlu tutulan hususlar, kişilerin ve araçların AB dahilinde takip edilebilmesi ve Topluluk 
alanında geçerli olan zorunlu sigortanın takibinin iyi'yapılabilmesini sağlamaktadır. 

Sigorta primi, belirsizliğin azaltılmasını dengeleyen güvenlik karşılığında sigortalının 
ödediği bedeldir. Prim, sigortalının uğrayabileceği kesin ancak olabilecek en yüksek parasal 
kayıp şeklinde açıklanabilir. Buradan hareketle, sigorta, bir riziko hatta önemli bir riziko arz 
eden eylemlere girişilmesine izin veren, hatta teşvik edici bir araç olarak kabul edilebilir. 
Sigorta, doğrudan riske engel olunmasına ve riskin önlenmesine yönelik değildir. Kaldı ki, çok 
zayıf bir risk sigortayı etkisiz kılar. 

Bazı olayların, kazaların ya da felaketlerin maliyetinin büyüklüğü, bir yandan para ile 
ölçülebilir bir zararın sonuçlarının genişletilmiş sosyalizasyonuna (reasürans tekniği), diğer 
yandan ise kısmen rizikonun gerçekleşme ihtimalinin azaltılmasına ilişkin araştırmaya doğru 
yönelmiş, kısmen de bu araştırma tarafından yönlendirilmiş bir riziko ekspertizliğinin ortaya 
çıkmasına yol açmıştır. 
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Otomobil sigortası, önleyici bir etkinliğin kurulması ve geliştirilmesi açısından, objektif 
olarak en uygun konumda bulunan kurumlardan biridir.- Gelişmiş ülkelerde, otoyolları 
kullananların hemen tamamı, bir sigorta kurumuyla- sözleşme yapmaktadır. Sigorta kurumunun 
başarılı olabilmesi için, sigortalı hakkında bilgi edinme araçlarına sahip olunması gerekmektedir. 
Bu bilgi, stratejilerin geliştirilmesine, risk yönetiminin aydınlanmasına ve örneği 
kişiselleştirilmiş bir önleme-etkinliğinin faydası hakkında karar vermeye olanak tanıyacaktır. Bu 
bilgi ile donatılmış sigorta kurumu, sigortalıyı etkilemek üzere çok sayıda araçtan 
faydalanmaktadır. Başlangıçta yapılan bir elemenin dışında, sözleşmenin devamında xla her 
zaman bir elemenin yapılması mümkündür. Genellikle, tarifelendirme • araç-gereçlerini 
kullanmak suretiyle yolu kullanan sigortalıyı etkileyebilir, örneğin, ikramiye-kayıp (bonus-
malus) tipi fiyatlandırma sistemleri, sigortalının mali katkısını belirlemek üzere onun geçmişini 
göz Önünde tutarak prim miktarını kişiye özel yapmaya çalışır. îkramiye-kayıp sisteminde, 
saptanan riskin, beyan edilen zarar-ziyan bağlamında azaltılmasıyla yol kullanıcılarının 
davranışlarını etkilemeyi amaçlamaktadır. Şu halde, daha adil . bir tarifelendirmeyi 
gerçekleştirmek ve olumlu sonucu ödüllendirmek üzere ikramiye-kayıp sistemi geliştirilmiştir. 

Sigorta koşullan, karayollarında güvenliği'"destekleyen kurumlarla uyumlu şekilde 
tasarlanarak • güvenlik 'artırılabilir. Sigorta koşulları, .sigortalı kişiyi güvenli aracı-almaya, 
güvenlik cihazlarım araca monte 'etmeye ve kullanmaya ve karayollarında aracı güvenli 
kullanmaya motive etmelidir. 

İkramiye sistemi Avrupa'da yaygın olarak kullanılmaktadır.- Yıllık primden ikramiye 
kazasız yıllar için verilir ve böylece kaza yapmadan, dikkatle araç kullanmayı ödünlendirir. 
Norveç'te kazasız 15 yıldan sonra, temel primden % 80 ikramiye almak mümkündür. Sigortanın 
daha kalıcı yapıda kararlarını etkileyen diğer ödüllendirme unsurlarının karayollarındaki 
güvenliğe katkısı olabilir. Bunun örnekleri, bütün koltuklardaki yolcuların emniyet kemeri 
takacakları teminatını veren herkese veya her zaman koruma performansı iyi özel giysiler giyen 
motosiklet sürücülerine prim indirimi yapmaktır. Sigorta şirketleri tarafından, kaza olasılığı 
düşük olan müşterileri çekmek (iyi riskler) ve kötü ünlü müşterilerden kaçınmak (kötü riskler) 
için bir takım ödüllendirme önlemleri geliştirilmiştir. İkramiye sistemi ödül ve cezanın bir 
birleşiminden oluşur. Ancak kazadan sonra bir miktar para alarak ifade edilen ceza, kazasız bir 
yıldan sonraki ödülden daha ciddidir. 

ÖNERİLER: 

1- Öncelikle denetimlere önem verilerek, denetimler sonucunda 
uygulanacak cezaların caydırıcılığının sağlanması gerekir. Motorlu araçların 
zorunlu sorumluluk sigortasının aranmasında etkin bir denetim sisteminin 
olmaması, çok sayıda araç işleticisinin trafikte büyük oranda sigortasız olarak 
dolaşmasına neden olmaktadır. Denetim, tescil işlemleri sırasında kontrol, yol 
denetimi, pul sistemi ve sigortasız araçların merkezi bir sistem içinde takibi 
şeklinde dört başlık altında incelenebilir. 

a) Tescil işlemi sırasında, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta sözleşmesi 
sigortacı tarafından, yenilemelerde ve sigortalı değişikliklerinde trafik tescil 
kuruluşuna bildirilmelidir. Bu bildirim sözleşmenin sona ermesi halleri için de 
geçerli olmalıdır. Ayrıca, tescil işlemi sadece o il için yapılmalı, araç ve işleteni il 
değiştirdiğinde, gidilen ilin tescil kayıtlarına nakil yapılmalıdır. 

b) Yol denetimi sırasında ise, sadece ehliyet ve ruhsatın değil, araç 
işleteninin sigortasının bulunup bulunmadığı da araştırılmalıdır. 

c) Pul sisteminin amacı, işletenlerin sigortasının bulunup bulunmadığının 
dışarından da anlaşılmasının sağlanmasıdır. Oto kontrolü, sağlayacak olan bu 
sistem ülkemizde etkin bir şekilde uygulanmamakta, bu nedenle amacını yerine 
getirememektedir. Bu hali ile pul, sigorta şirketleri için mali bir yük 
görünümündedir. 
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a) memezı sısıemıe denetim: sigortasız oldukları saptanacak araçların, 
bilgisayar, kayıtları ile yerel yetkili denetim elemanlarına duyurulması bir başka 
denetim yoludur. 

2- Trafik sigortalarının yenilenmesi ile ilgili olarak getirilebilecek olan bir 
sistemle kaçakların sayısı asgariye indirilebilir. Bunun için de öncelikle sigorta 
şirketlerine,- süre bitiminden önce sigorta ettirenlere bildirimde bulunma 
zorunluluğu getirme, süre sonunda yenilenmemiş sigortaların ise tescil 
kuruluşuna bildirileceği şeklinde bir uygulamaya gidilmesi düşünülebilir. 

3- Kaza tespit tutanağının daha işler bir hale getirilmesine yönelik 
çalışmalara hız verilmelidir. Mevcut durumda kaza tespit tutanağı, Karayolları 
Trafik Kanunu'nun 83'üncü maddesi gereği, trafik veya yerel genel zabıtaca 
düzenlendiğinden, zabıtanın olay yerine gelmesi çok uzun bir zaman alabilmekte 
ve bu da kişileri sıkıntı içine sokmaktadır. Bu nedenle, diğer Avrupa ülkelerinde 
olduğu gibi, kazaya karışan taraflarca da, karşılıklı olarak kaza tespit tutanağı 
düzenlenebileceğine ilişkin düzenlemelere Öfkemizde de ihtiyaç duyulmaktadır. 

4- Ayrıca, -sigorta şirketlerinin, trafik güvenliğinin artırılması için yol 
güvenliği, kamuoyunun eğitimi gibi diğer tedbirlerde de destekleyici ve aktif rol 
almaları sağlanabilir. ~ 

5- Mevzuatta öngörülen trafikten men cezalarının [uygulanmasına gereken 
önem verilerek, • bunun ödünsüz bir şekilde uygulanması gerekir. Yolcu 
taşımalarında söz konusu olan, taşımanın sigortasız olarak yapılması ve varış 
noktasına kadar sigortasız olarak devam ettiğinin saptanması halinde, durumun 
derhal ilgili Bakanlığa bildirilmesi ve varış noktasında gerekli işlemlerin yerine 
getirilmesi için gerekli duyarlılığın gösterilmesi gerekir. 

6- Zorunlu sigortaların kişileri dikkatsiz davranmaya ittiği şeklinde görüşler 
ileri sürülmekteyse de, alkollü araba kullanma ya da ağır kusur sayılacak 
nitelikteki kural ihlalleri halinde, sigorta teminatının ortadan kalkması 
öngörülmektedir. Bu nedenle, kişi kendisini büyük bir sıkıntı içine bırakabilecek 
tazminat ödemeleri ile karşı karşıya kalabileceğinden, bu durum kişiyi daha 
dikkatli araç kullanmaya sevk edecektir. 

7- Sigorta primleri ödenecek tazminat miktarlarına uygun değildir. Sigorta 
güvenlik sistemi genişletilerek, zorunlu ferdi kaza sigortası ve diğer sigortaların 
teminatları yükseltilip Avrupa Birliği standartlarına getirilmeli ve oransal olarak 
her yıl artırılmalıdır. 

8- Sigortalı hakkında bilgi edinme yöntemleri geliştirilerek, ikramiye-kayıp 
gibi fiyatlandırma sistemleri ile prim miktarının kişiye özel hale getirilmesi 
sağlanmalı, kaza öncesi belirli bir süre herhangi bir kazaya karışmayan sürücüye 
prim iadesi, kaza sonrası ise prim artırımı şeklindeki esnek uygulamalara olanak 
tanınmalıdır. 

3. Kaza Sonrası Yardım Hizmetleri 

Ülkemiz, araç başına düşen kaza ve ölü sayısı bakımından, önceki bölümlerdeki 
açıklamalardan ve verilen istatistiki bilgilerden de açıkça görüldüğü gibi, oldukça kötü 
durumdadır. Uluslararası Yol Güvenliği Teşkilatı'nın 1996 istatistiklerine göre, Türkiye'de her 
10.000 araca düşen yıllık ölü sayısı 75 iken, bu sayı Fransa'da 33, Almanya'da 19, Japonya'da 
15'tir. 

Trafik kazalarındaki ölümlerin % 10'unun ilk 5 dakikada, % 50'sinin ilk yarım saatte 
olduğu bilinmektedir. Bilinçli, kaliteli, hızlı ve sürekli bir şekilde sağlanan acil yardım hizmetleri 
ile ölenlerin en az % 20-25'inin kurtarılması mümkün olabilecekken,, her yıl Marmara 
depreminde kaybettiğimizin yarısı kadar can kaybettiğimiz trafik kazalarında, kurtarma ve acil 
yardım konularında bir aşama kaydedemediğimiz ortadadır. Maalesef, trafik kazalarında 
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yaralananların kurtulma ve sakat kalmama oranı, gelişmiş ülke değerlerinin çok altında 
kalmaktadır. 

Trafik kazalarındaki bu kötü bilanço, ülkemiz insanlarının kaza .sonrası ilkyardım ve. 
kurtarma konusundaki bilinçsizliğini ve eğitimsizliğini gözler önüne sermekte, ilkyardım ve 
kurtarma konularının ne denli önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Ülkemizde trafik kazası 
sonrası yaşanan- olaylar, hemen her gün görsel ve yazılı basın aracılığıyla kamuoyunun 
gündemine getirilmekteyse de, kaza anında hızlı ve doğru bir değerlendirme yaparak karar 
verebilen ve kararını süratle ve bilinçli bir şekilde uygulayabilen özel eğitilmiş personel eksikliği 
halen giderilebilmiş değildir. 

Trafik kazalarında kaybettiğimiz insanlara istatistiksel bir sayı olarak bakmak yerine, bu 
insanlarımızın yitirilmesiyle birlikte kaybettiğimiz ekonomik ve sosyal değerleri de düşünmemiz 
ve değerlendirmelerimizde gözönünde bulundurmamız gerekmektedir. 

Bilimsel çalışmalar göstermiştir ki, kaza yerinde gerçekleştirilen acil tıbbi yardım, 
kazazedenin ihtiyaç duyacağı tedavi giderleri ile hastanedeki kalış ve tedavi sürelerini yan yanya 
azaltmaktadır. Bu da gözardı edilemeyecek bir ekonomik kazançtır. 

Yaşam ile ölüm arasındaki o kısa ve kritik anda, kurtarma hizmetinin yanında, 
doktor/paramedik- ve tıbbi ekipmanların varlığı herşeyi değiştirebilir. Ancak birçok yerde 
kurtarma ekipmanlarının bulunmayışı, bulunsa bile kimi görevlilerin acil yardım ve kurtarma • 
konusunda eğitilmemiş olması gibi nedenlerle, kaza kurbanlan ikinci bir kez daha kurban 
edilmektedir. 

Acil yardım ve kurtarma hizmetlerinde temel prensip, kaza yerinde bir yandan kurtarma 
ve ilkyardım önlemleri alınırken, diğer yandan da yaralıların öncelik durumuna göre nereye, ne 
şekilde ve nasıl taşınacağının planlanmasıdır. 

Sonuç olarak kısaca belirtmek gerekirse, trafik kazası sonrası yaralının hayatta 
kalabilmesi ve yaşamının idamesi için; 

-Yardım İsteme (Acil yardım çağnsı), 
-İlkyardım, 
-Kurtarma, 
-Acil Sağlık Yardımı, 
-Uygun Şekilde Nakil, 
-Hastane Tedavisi'nin yapılması, gereklidir. 

a. Acil Yardım Çağrısı (Haberleşme) 

Haberleşme, ilkyardım ve kurtarma çalışmalan ile sağlık kuruluşlannda yapılacak acil 
sağlık yardımı, trafik kazaları açısından büyük önem taşımaktadır. Bu hizmetlerdeki basan, kaza 
sonucu meydana gelen ölüm ve sakatlanmalan en aza indirger. 

Bir kazanın zamanında haber verilememesi veya ilkyardım konusunda bilgisiz kişilerin 
yaralılan sağlık kuruluşuna taşırken ilk ve acil yardım kurallanna dikkat etmemeleri de ölüm ve 
yaralanma sayısının artmasına sebep olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde kaza haberinin kısa sürede 
alınması ve yardım ekiplerinin hızlı müdahaleleri, ölüm ve yaralanma sayısını azaltmaktadır. 

Trafik kazalarında erken haber alma çok önemlidir. Bu amaçla, otoyollarda kullanılan 
acil haberleşme sistemlerinin diğer yollarda da yaygınlaştınlması gerekir. Yarahlann uygun 
sağlık kuruluşlanna dağıtılması ve bu kuruluşlara gelen yaralılar hakkında bilgi verilerek, 
müdahale ekibinin hazır tutulmasını sağlamanın yaran büyüktür. 

Ülkemizde kaza sonrası kimden, nasıl yardım talebinde bulunulacağı karmaşık ve kişiye 
göre değişken bir durumdadır, örneğin, acil yardım talebinde bulunulabilecek birkaç telefon 
numarası aşağıda sıralanmıştır; 
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Polis (Trafik) .154 
Polis 155 
Jandarma 156 
İtfaiye 110 

. Orman Yangını 177 
Acil Sağlık Yardımı 112 
Kazaların çoğunluğunda yukarıda sayılan kurumların bir kaçının ortak çalışması şarttır. 

Bu kurumların birbirleri ile senkronize olarak haberleşmesi, acı bir gerçektir ama hala tam 
anlamıyla mümkün değildir. Kurumların hepsi farklı bakanlık veya kurum bünyesinde faaliyet 
göstermektedir Ülkemizde trafik kazaları başta olmak üzere, bu kurumların ortak olarak 
kullanacağı haberleşme şekli ve ekipmanları bulunmamaktadır. Bunun sonucunda kurumların 
senkronize hareketi mümkün görünmemektedir. Kaza/olay yerinde bu kurumların birbirleri ile 
haberleşmesinde de problemler bulunmaktadır. 

• Acil yardım numaralarının çokluğu, acil yardım için aranacak numaraların bilinmemesi, 
acil yardım numaralarının sürekli; yanlış çağrılar nedeniyle meşgul edilmesi, buralara gelen 
yardım taleplerinin kurumlararasmda ortak kullanılmaması, vatandaşın kimden yardım talep 
edeceğini tam anlamıyla bilememesine yol açmaktadır. 

b. İlkyardım 
Bu alanda da, ilkyardım eğitimlerinde bir standardın olmayışı, eğitim ve öğretim 

kurumlarında zorunlu ve sertifikalandırılmış ilkyardım eğitiminin verilmemesi, broşür-afiş 
hazırlanarak halkın aydınlatılmaması, kurtarma işinin sahipsiz olması, kazalarda kurtarma işinin 
kamu işi olarak görülmesi, ülke genelindeki itfaiye teşkilatlarında kurtarma ekipmanı eksikliği, 
kurtarma konusunda yetişmiş nitelikli personel azlığı gibi sorunlar bulunmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerde, başta sağlık, güvenlik ve itfaiye personeli olmak üzere, halka temel 
yaşam desteği (ilkyardım) adı altında kısa fakat temel nitelikli kurslar verilmekte; böylece acil 
durumlar karşısında bireylerin bilgi ve beceri eksikliğinden doğan panik ve yanlış uygulamalar 
en aza indirilmeye çalışılmaktadır. İlkyardımda bulunacak kişinin ilkyardım konusunda 
becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Kaza ile karşılaştığında, rahatlıkla kazazedeye 
müdahale ederek onun hayatta kalma şansını artıracaktır. 

Nitelikli ve eğitimli ilkyardım bilgi ve becerisine sahip bireylerin oluşturulması ile ileri 
ülkelerdeki kazalarda ölüm ve sakat kalma oranlan oldukça azalmıştır. 

Ülkemizde ilkyardım kursları, Batı ülkelerinde olduğu gibi düzenli olarak 
uygulanmamaktadır. Sürücü kursları ile ilköğretim ve liselerin belirli sınıflarında sadece 
bilgilendirme dersi olarak okutulmaktadır. Halbuki bu dersin, mutlaka beceri geliştirme dersi 
şeklinde, uygulamalı olarak verilmesi gereklidir. 

İlkyardım dersini vermeye yetkili kurumlar bu sorumluluklarım tam anlamıyla yerine 
getirememektedir. Ayrıca, bu ilkyardım eğitimlerinde belli bir standart da yoktur. Anlatılan ve 
öğretilen konu, kişi Ve kuruma göre değişmektedir. 

c. Kurtarma 

Ülkemizde kurtarma ve acil yardım hizmeti, ilkyardım ekibi gelinceye kadar, çoğu kez 
trafik polisleri, kendi araçlanndakiler, kaza yerinden geçen bir aracın içindekiler veya yoldan 
geçen yayalar tarafından, bilinçsiz olarak yapılmakta ve yaralı rast gele kaza yerinden 
çıkartılmakta ve oradan geçen bir araçla da en yakın hastaneye taşınmaktadır, özellikle araç 
içine sıkışmış kazazedelerin araçlardan çıkarılmasında ya son derece ilkel araç-gereçler ya da 
modern cihazlar eğitilmemiş personel tarafından kullanılmakta, bu ise ciddi yaralanmalara yol 
açmaktadır. Basın-yaym organlarında, trafik kazası neticesinde sıkıştığı arabadan araç ve gereç 
yokluğu nedeniyle çıkartılamayan ve saatlerce can çekişerek ölen insanlann dramı sık sık yer 
almaktadır. 
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Yaralı omurgasının kırık veya çıkıklarında, yaralının uygun kurtarma ve taşıma ile hiç bir 
. zarar görmeden iyileşmesi mümkün olduğu halde, hasta veya yaralının-rast gele omuzlayarak, 
omuz ve bacaklarından karga-tulumba taşınması, felç ve hatta ölümle sonuçlanan/durumlara yol 
açmaktadır. Kazazedenin kurtanlmasında ve yeniden hayata döndürülmesînde "yaralanmanın 
oluşmasından tedavinin uygulanmasına kadar geçen zaman" çok büyük önem taşımaktadır. 
Burada- da, acil yardım ve Jcurtarma hizmetleri organizasyonu içinde, yer alması gereken 
kurumların işbirliği içinde çalışmasının önemi, bir kez daha gündeme gelmektedir. . 

(1) Kurtarma Ekipmanları ve Personelinin Durumu 

Trafik Hizmetleri Başkanlığı, 80 ildeki itfaiye müdürlüklerinin mevcut kurtarma 
ekipmanlarına ilişkin bir durum tespiti yapmıştır. Buna göre: 

1-Teknik ve kaba kurtarma ekipmanı.olarak: Atlama çadırı ve ipi, kurtarma tüneli, suni . 
solunum cihazı ve maskeleri, yangın söndürme tüpleri, yanmaz elbise, seyyar merdiven, hidrolik 
merdiven, kaporta doğrultma takımı, yangın battaniyesi, ilk yardım malzemelerir-sedye, yaralı 
taşıma brandası, hidrolik hızar bulunduğu belirtilmiştir. 

•2*Kurtarma ekipmanı olarak: kesici, ayırıcı, açıcı, delici, gerdirici, kaldırıcı rem ile 
kurtarma apoleti, kombi cihazı ve kaldırma yastığı, manivela, kazma, kürek, balta, eldiven, 
kriko, el. feneri, çarşaf, kemer, makas, kanca, halat, kendir, projektör, balyoz; çekiç gibi 
malzemelerin kullanıldığı ifade edilmiştir. 

3-Kurtarma ve müdahale maksadıyla kullanılabilecek olan bu malzemelerin, 80 ilimizin 
7'sinde yeteri kadar, 26'sında çok azı, 47'sinde ise hiç birinin bulunmadığı belirtilmiştir. 

4-Kurtarma aracı olarak bir çok marka ve modelde araçlardan faydalanılmakta olup, 
genelde arazöz, ambulans, minibüs, pikap, köpüklü-köpüksüz itfaiye araçları, kargo, kılavuz oto, 
kamyonet, vidanjör kamyon ve vinç türü araçlar kullanıldığı görülmektedir. 

5-Sadece 8 ilimizde 1995 ve daha üst modelde araçların bulunduğu, 34 ilimizdeki 
araçların ise eski model olduğu, 38 ilimizde ise hiç araç bulunmadığı tespit edilmiştir. 

6-Diğer 42 ilde toplam olarak 28 adet teçhizatlı, 25 adet teçhizatsız kurtarma aracı, 5 adet 
ambulans, 14 adet dizaynsız itfaiye aracı, 18 adet dizaynsız veya yarı dizaynlı değişik marka ve 
modellerde dönüştürülmüş itfaiye aracı, 14 adet arazöz olmak üzere 104 araç kullanıldığı 
belirtilmektedir. 

Kurtarma personelinin durumuna bakıldığında, 13 ilde yetişmiş kurtarma ekibinin 
bulunduğu, 35 ilde kurtarma personelinin eğitimsiz olduğu, 6 ilde halen personel eğitimlerine 
devam edildiği, 36 ilde hiç kurtarma ekibi olmadığı ortaya çıkmıştır. 

Personel kabiliyeti ve ekipmanları kullanım açısından, 29 il kendilerini başarılı, 51 il ise 
başarısız saymaktadır. 

(2) Kaza Yerine İntikaldeki Sorunlar 

Kurtarma ekiplerinin kaza yerine intikalleri ve sonrasında, yoğun trafik akışı,, otoyol 
ücretleri, ayrıntılı ihbari bilgiler verilmemesi, dar ve yapımı bitmemiş yollar, kurtarma ve acil 
yardım konusunda bilinçsiz sağlık ekibi ve müdahalede bulunan vatandaşların eğitimsizliği, 
eksik teçhizat ve malzeme, güvenlik çemberi oluşturmada zorluklar, siren yokluğu, gecekondu 
bölgelerine ulaşılamaması, teknik donanımı eksik araçlar ile geç müdahale gibi sorunlar ortaya 
çıkmaktadır. 

Bu genel tablonun hiç de iç açıcı olmadığı ortadadır. Ortalama alındığında, listelenen 
kurtarma araç ve teçhizatının itfaiye teşkilatlan için yeterli olmadığı gibi, bu araç ve teçhizatı 
kullanacak eğitimli personel sayısının da çok az olduğu ve ihtiyaçlara cevap. veremediği 
görülmektedir. Aynı şekilde, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliğine gidilemediği için olay 
mahallinde de sorunlar yaşanmaktadır. 
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d. Kaza/Olay Yeri Güvenliği ve Yönetimi 

Ülkemizde kaza durumunda öncelik genelde araçta olduğundan, yardım talebi veya haber 
verme işlemi büyük çoğunlukla polise yapılmakta ve olay yeri yönetimi ve güvenliğinden polis 
sorumlu olmaktadır. Kurtarma ekiplerinin olay yerinde bulunmaması veya zamanında gelmemesi 
ile birimlerin senkronize çalışması gerçekleşememekte ve bu durumda olumsuz sonuçlar 
doğmaktadır. 

Örneğin iki aracın çarpışması sonucu araçların birinde yangın çıktığını varsayalım. Bu 
yangın söndürülmeden araç1 içerisindeki kişilere ulaşılması ve ilkyardım yapılması imkansızdır. 
Böyle bir durumda; öncelikle yangının söndürülmesi, kazazedenin araçtan usulüne uygun 
çıkartılması, ilkyardımın yapılması, gerekmektedir. 

Kaza durumunda birinci öncelikli kazazede olmak durumundadır. İnsan yaşamı bütün 
değerlerin üzerindedir. Kazalara müdahalede polis, itfaiye ve sağlık ekibinin, bir bütünün 
parçalan gibi spnkronize çalışması...halinde, kaza sonrası yaralanma dereceleri ye ölümler 
azaltılabilir. 

•. Kurtarma ve ilkyardım konusunda çalışan birimlerin senkirohize olamaması, kurumların 
yetki ve sorumlulukları tam anlamıyla yerine getirmemesi, olay yerindeki yaralıların naklinde 
önceliklerin dikkate alınmaması, olay yerinde ekiplerin yetkilerinin tam'bilinmemesi, olzfy yeri 

•yönetiminde ekiplerin sorumluluklarını yerine getirmeyip, kendi kurumlarını Ön plana çıkarma 
çabalan, gibi sorunlar bulunmaktadır. 

e. Acil Tıbbi Yardım 
Ülkemiz insanlannın acil hastalık ve yaralanma hallerinde, en kısa sürede bir sağlık 

ekibiyle birlikte olay yerine ulaşmak, yerinde ilk müdahaleyi yapmak ve gerekiyorsa en kısa 
sürede ihtiyacı olan sağlık yardımını alabileceği merkeze ulaştırmak amacıyla, Sağlık 
Bakanlığı'nca 1994 yılında Ankara, istanbul ve îzmir illerinde pilot proje olarak 112 Acil Sağlık 
Hizmetleri faaliyete geçirilmiştir.- Projenin başanlı olması üzerine, Sağlık Bakanlığı'nca 1997 
yılından itibaren 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin ülke genelinde yaygınlaştınlması karan 
alınmıştır. 

Acil sağlık hizmetlerinin yurt sathında eşit, ulaşılabilir, kaliteli, süratli ve verimli olarak 
yürütülmesini sağlamak amacıyla; sağlık hizmeti sunan ve sağlık hizmeti ile ilgili olan bütün 
kurum ve kuruluşlann uymakla yükümlü olduklan esaslar ile bu kuruluşlar arasında 
koordinasyon sağlanmasına ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek olan acil sağlık 
hizmetlerinin sevk ve idaresine dair usul ve esaslar 11 Mayıs 2000 tarih ve 24046 Sayılı Resmi 
Gazete'de yayınlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği ile belirlenmiştir. 

112 Acil Sağlık Hizmetleri, hastane öncesi dönemi kapsayacak şekilde, illerin nüfus 
yoğunluğu, ulaşım imkanlan, coğrafi konumu ve trafik kazalarının durumlan gibi faktörler 
gözönüne alınarak ülke genelinde planlanmıştır. 

112 Acil Sağlık Hizmetleri, Ekim 2000 tarihi itibariyle 63 ilimizde, birer Acil Sağlık 
Hizmetleri Komuta Kontrol Merkezi'nin koordinasyonunda; 374 acil sağlık hizmeti 
istasyonunda, 415 ambulansla vatandaşlanmıza hizmet vermektedir. 

Acil Sağlık Hizmetlerinde çalışan profesyonel ekibin (doktor, acil tıp teknisyeni, vb.) 
kadrolannın oluşturulması, acil yardım hizmetleri finansmanının sağlanması, acil sağlık hizmeti 
sunmakla yükümlü kuruluşlann sorumluluklarını yerini getirmesi için yaptırım uygulanması, 
(SSK, diğer sağlık kurumlan)Travma Merkezlerinin sayısının artınlması, acil yardım konusunda 
yetişmiş profesyonel ekibin ülke genelinde dengeli dağılımının sağlanması,, hizmet sunumunda 
birimlerin ortak hareket etmesi, acil yardım hizmeti sunumunda sigortacılık sektörünün 
desteğinin sağlanması, hizmetin sunumundaki standart uygulamaların belirlenmesi, acil sağlık 
hizmetlerinde çalışanlann standart eğitim modülünün oluşturulması gereklidir. 
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•- Ayrıca; acil yardım istasyonlarının ülke genelinde yaygınlaştırılması, acil*yardım 
istasyonlarında "ve ambulanslarda standardın sağlanması, ülke genelindeki ambulanslarda 
standart donanım ile standart- sağlık ekibinin (hekim, yardımcısı personeli, şoför) oluşturulması, 
sistemin kendi kendini finanse edecek yapıya kavuşturulması gereklidir. 

ÖNERİLER: 

1-JJIke genelinde tek bir acil yardım telefon numarası kullanılmalıdır. 
2- Her il merkezinde yasa ile yetki ve sorumlulukları belirlenmiş özerk 

yapıda, trafik konusuyla doğrudan alakalı kuruluşların ortak olduğu bir alarm 
merkezi oluşturulmalı veya kurulmalıdır. Acil yardımda görevli kurumlar bu 
merkez tarafından sevk ve idare edilmelidir. Mevcut durum tekrar gözden 
geçirilerek yasahdüzenlemeler yapılmalı, çok başlılık ortadan kaldırılıp, tek.kurum 
görevlendirilecek şekilde düzenlenmelidir. Tanımlar çok:kesin olmalı ve bir 
standart sağlanmalıdır. 

'' 3- Trafiğin yoğun olduğu, kazaların sıkça meydana geldiği karayollarında 
kurtarma aracı ve ekiplerinin kurulması imkanları araştırılmalıdır. 

4- Şehiriçi' ya da şehirlerarası yollarda, kaza yerine ilk ulaşan genellikle 
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerdir. Ekibin, kaza yerinde alınacak 
önlemlerin yanı sıra, kurtarma çalışmalarında da yeterli eğitime ve araç-gerece 
sahip olması gerekmektedir. 

5- Yeniden düzenlenen Trafik Kanunu ile, karayollarındaki ve kırsal alandaki 
kazalara ve kurtarma çalışmalarına Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 
ekiplerin de katılması öngörülmektedir. Bu nedenle, Genel Komutanlık içinde 
gerekli birimlerin oluşturulması, ilgili personelin eğitilmesi ve gerekli donanıma 
sahip olunması konusunda çalışmaların başlatılması gerekmektedir. 

6- Kurtarma ekiplerinin oluşturulmasında devletin desteğine, ek olarak, 
kamu yararına kurulan trafik ile ilgili dernek, vakıf, federasyon gibi kuruluşlar ile 
özel ve tüzel kişilerin de katkıları sağlanmalıdır. 

7- Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün sadece Ankara'da yerleşik bir birliği 
olup, birlik her türlü kurtarma operasyonuna müdahale edebilecek kurtarma 
araçlan, ekipmanı ve ambulanslar ile donatılmış ve personeli yurt içinde ve yurt 
dışında iyi eğitim almıştır. 

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tamamen kendi imkanları ile 
yurt dışı ve yurt içinde, özellikle trafik kazalarında kurtarma çalışmalarına yönelik, 
yabancı uzmanlardan eğitim almış olup, Ankara'da üç, Aksaray ve Sivrihisar'da 
birer kurtarma timi, ambulans-kurtarma araçları ile çalışmalarını sürdürmektedir. 
Bu ekipleri her an kullanılır halde hazır bulundurulmak üzere, gerekli yasal ve 
idari tedbirler alınmalı ve uygulanmalıdır. 

8- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, özellikle insan hayatı 
kurtarmaya yönelik organizasyonlara değişik kurum ve kuruluşlardan katılacak ve 
alanında eğitim görmüş ya da eğitilecek uzman personelin özlük haklarını 
düzenleyerek, statülerinin özendirici olması konusunda desteği sağlanmalıdır. 

9- Yurdumuzdaki afet yönetimi ve kurtarma hizmetlerinin kendi 
koşullarımıza göre yeniden organizasyonu ve yasal düzenleme gerekli 
görülmektedir (altyapı-eğitim-finansman-teknolojik koordinasyon imkanlarından 
yararlanma). 

10- Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı'nın ilgili birimlerinin, özellikle afetlerde 
kurtarma çalışmalarına yönelik, diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği 
planlamalarını yapması beklenmektedir. 

11- Kurtarma hizmetlerinde kullanılacak malzemeler ülke ve kurum 
şartlarına uygun olmalı, teknik cihaz ve malzemelerin satın alınmasında çok 
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dikkatll davranılmalıdır. Alımlar sonunda atıl kapasite oluşturulmamasına dikkat 
edilmelidir.' • ' • • * - . 

- 12- Sigorta mevzuatının düzenlenmesi, uygulamada farklı 
değerlendirmelere ve ölçümlere yer vermeyecek biçimde yapılmalıdır.' 

13- Temel prensip olarak, tıbbi kurtarma ile teknik kurtarma bir bütün olarak 
. ele alınmalıdır. . 

•14* Konu hakkında halk bilinçlendirilerek, yetersiz olan eğitim düzeylerini 
geliştirmek üzere TRT, özel televizyonlarımız ve basının konuya ağırlık vermeleri 
sağlanmalıdır. 

15- İlkyardım eğitiminde bir standart oluşturulmalıdır. 
16- Eğitim ve öğretim kurumlarında zorunlu, süreli ve sertifikalandırılmış 

ilkyardım eğitimi verilmelidir. 
17- İlkyardım konusunda .broşür' ve, afişler hazırlanarak .halk 
bilinçlendirilmelidir. 
18- Kurtarma hizmetini verecek birim belirlenmeli, gerekli ekipman ve 

personel desteği ile ilgili birimde görev alacak personele süratle eğitimleri 
verilmelidir. 

19- Kurtarma konusunda nitelikli personel yetiştirilmelidir. 
20- Kurtarma ve ilkyardım konusunda çalışan birimler senkronize olmalıdır. 
21- Olay yerinde yaralı ve araç öncelikleri belirlenmelidir. 
22- Ülkemizde trafik kazasında ölenlerin ve yaralananların tam sayısı 

bilinemediğinden, konu ile ilgili istatistiklerin güvenilirliği tartışmalara neden 
olmaktadır. Bu durum, devletimizi, trafik sorunlarının ele alındığı uluslararası 
platformlarda zora sokmaktadır. Hastanelerde kaza sonrası ölenlerin takibi Sağlık 
Bakanlığı'nca yapılamadığı ve bildirilmediği için, bu ölümler trafik istatistiklerine 
yansımamaktadır. 

Oysa Avrupa ülkelerinde kaza sonrası yaralıların durumu izlenerek belli 
sürelerle meydana gelen ölümler kaza istatistiklerinde yer almaktadır. Bu süre 
Fransa'da 6, İtalya'da 7, Avusturya'da 3 gündür. 

Trafik kazasında yaralananların ilgili sağlık kuruluşlarında belli süre takip 
edilerek, hayatlarını kaybetmeleri halinde sayılarının bilinmesi gereği temel trafik 
politikalarının ana dayanak noktasını oluşturacaktır. 

Bu nedenle, Sağlık Bakanlığı'nın yıllardır bir sisteme oturtamadığı bu 
soruna bir çözüm bulması sağlanmalı, hastanelere intikal eden kazazedelerin 
sağlık durumları 30 gün süreyle takip edilerek, ölmeleri halinde durum 
istatistiklere geçmek üzere ilgili Trafik birimine gönderilmelidir. 

23- Trafik kazalarında yaralananlara ilk yardım ve kurtarma hizmetinin ilk 
yarım saat içinde verilmesi yaşamsal önem taşımaktadır. Ancak, kazazedelere, 
kaza sonrası belirtilen süre içinde İlk yardım ve Kurtarma hizmetinin verilmesinde 
standart bir uygulama oluşturulamamıştır. Uygun mesafelerde konuşlanmış 
sağlık birimlerinin bulunmaması nedeniyle, zamanında yapılması gereken tıbbi 
yardımdan yoksun kalan yaralılar hayatlarını kaybedebilmektedir. Kaza anında, 
kaza yerinde ve çevrede bulunanların yardımı gündeme gelmektedir. Bu 
kapsamda, belirli mesafeler arasında açılmasına izin verilen akaryakıt 
istasyonlarının anılan yardımı sağlayabilecek donanıma kavuşturulabilmesi pratik 
çözüm olarak görülmektedir. 

Bu nedenle, akaryakıt istasyonlarının açılması konusunu düzenleyen 
"Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik" ve 
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"Oayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği"nin ilgili hükümlerine ek yapılarak, trafik-
kazalarının ve ölümlerinin yoğun, araç hacminin yüksek olduğu yollar üzerinde 
bulunan akaryakıt istasyonlarının açılma şartlan arasına, doktor ve hemşire 
istihdamı ile gerekli kaza kurtarma ekipmanlarının yer alacağı bir ilk yardım ve 
kurtarma ünitesini bulundurmaları zorunluluğu getirilebilir. 

24-Ölümlerin % 50'sinin kazanın oluşumundan sonraki ilk 30 dakika içinde* 
meydana geldiği gerçeği dikkate alınarak "hızlı ulaşım ağı" oluşturulmalı, bu 
amaçla kazaların yoğun olarak görüldüğü yerlerdeki merkez ve dispanserler ile-
hastanın tedavi edileceği hastanede, helikopterlerin iniş ve kalkışına imkan 
tanıyacak gerekli düzenlemeler yapılmalı ve helikopterlerle "hava ulaşım ağının" 
kurulması sağlanmalıdır. 

25- Trafik kazasında yaralanarak sağlık kurumuna getirilenlere, bir sosyal 
güvenlik örgütüne bağlı olup olmadıklarına bakılmaksızın gerekli müdahalenin 
yapılması ve- tedavilerinin başlatılması İçin, bürokratik işlemlerin azaltılmasına 
yönelik gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 
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V. YENİ YAKLAŞIMLAR VE HEDEFLER 
Ülkemizde her yıl trafik kazalarında yaklaşık on bin yurttaşımız ölmekte, sayılan yüz bini 

aşan yurttaşımız yaralanmakta ve sakat kalmaktadır.- Trafik kazalarınınl yıllık maliyeti 
katrilyonları aşmaktadır. Son 15 yıl içinde yaklaşık 120.000 yurttaşımız yaşamını yitirmiştir. Bu 
orta büyüklükte- bir Anadolu kentimizin haritadan silinmesi demektir. Aynı dönemde, yaklaşık 
1.5 milyonu aşkın yurttaşımız da yaralanmış, ya da sakat kalmıştır. Bu dönemde trafik 
kazalarından^ ailesi içinde bir yakınının kaybı ya da sakat kalmasıyla yaklaşık 8 milyon kişi 
etkilenmiştir. Bunun yarattığı onulmaz acılar bir yana, özellikle genç bir nüfusa sahip ülkemizin 
çok büyük kayıplar verdiği ortadır. Türkiye Cıımhuriyeti'nin hiç bir döneminde, hiç bir sorun 
ülke vatandaşları için bu kadar can alıcı sonuçlar yaratmamış, bu kadar geniş bir kitleyi 
etkilememiştir. • • • ^ 

Trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, ulaştırma sistemini de içine alan ülke 
politikaları oluşturularak stratejiler belirlenip, bunlara bağlı-olarak Üretilecek-planlar 
uygulanmadığı takdirde, karayollarında trafik güvenliği-daha da kötüye'gidecektir. Ülkemizde,'-
önümüzdeki yıllarda, trafikteki yoğunluğun çok daha hızlı ve fazla ©İması beklenmektedir: Artan 
araç sahipliliği, trafik hareketliliğini de artıracaktır * ' • •* 

Çözüm yollarını bulabilmemiz için öncelikle sorunun varlığını kabul etmemiz ve tüm 
yönleriyle doğru tespitler yapmamız gereklidir. Burada sorun, trafik kazalarının çok can 
aldığının ve vahim bir konu olduğunun bilinmemesi değildir. Bu nokta bilinmekte ve her fırsatta 
onaylanmaktadır. Gerçek sorun, trafik kazalarının azaltılması yönünde, yalnızca yasal 
düzenlemeler ve günlük önlemlerle yetinilmesi ve bu konuda bir ülke politikası oluşturulmayıp, 
bunun kararlılıkla uygulanmamış olmasıdır. 

Ne yazık ki, trafik kazalarının azaltılması ülke gündeminin öncelikli konuları arasında yer 
almamaktadır. Bu alanda, ortaya konmuş bir ülke stratejisi, yakın ve uzun vadeli planlamalar ve 
hedefler bulunmamaktadır. Böyle bir yaklaşım benimsenmediği için, trafikle ilgili uygulayıcı 
kuruluşların da plan ve hedefleri bulunmamakta ve günlük rutin çalışmalarla yetinilmektedir. 

öncelikle, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik bir "Devlet Politikası ve Stratejisi" 
ortaya konmalıdır. Bu strateji, kısa, orta ve uzun vadeli planlan içermeli ve yine hazırlanacak bir 
"Ulaştırma Ana Planı" ile desteklenmelidir. Ulaştırma ana planı, Türkiye'nin orta ve uzun 
dönemde yolcu ve yük taşımacılığında, ulaştırma türleri arasında ülke koşullarını ve çıkarlannı 
dikkate alan, yeni bir optimum denge sağlamayı amaçlamalıdır. Bu strateji ve planlar ortaya 
konurken, Ulaştırma Şurası Raporlan, Meclis Komisyon Raporlan ve teknisyen-uzman 
birikiminden faydalanılmak ve Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu'nca son şekli verilmelidir. 

Kamuoyu bilinci ve duyarlılığı son yıllarda artmakla beraber, halen yeterince yüksek 
değildir. Gönüllü kuruluşlann örgütlülüğü ve etkinliği de yetersiz bir düzeydedir. Medyanın 
ilgisi son derece azdır. Yasayla yayınlanması zorunlu olan trafikle ilgili eğitici-uyancı yayınlar, 
TV'lerde özellikle seyirci sayısının çok düştüğü gece yarılannda yayın saatleri bulmaktadır. 
Yazılı medyada, sayısı.yirmileri aşkın trafik ölümleri bile, eğer kaza ilgi çekici değilse, çok 
sınırlı yer bulmaktadır. 

Trafik güvenliğinin sağlanması yönünde en önemli faktör olan insan davranışının uzun 
dönemli etkilenmesine yönelik kampanyalar, bilimsel ve koordineli biçimde yapılmamaktadır. 

Trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak ortaya konacak planlar, mutlaka, süreleri 
belirtilmiş, ölçülebilir hedeflerle tanımlanmalıdır. Çalışma, trafik kazalan ve ölü-yaralı 
sayılanndaki azalmalan belirtir "Genel Hedefler"le başlanmalıdır. Bu ' Genel Hedefler', ilgili 
kuruluşların, 'Uygulama Hedefleri' ile bağlantılı olmalıdır. Genel Hedeflere erişme yolunda, her 
kuruluşun kendi uygulamaları ile ilgili, yine süre ile bağlantılı ölçülebilir hedefler ortaya 
konmalıdır (Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ilişkin olarak, üç yılda hız ihlallerinin %30 azaltılması 
gibi). 

' Planlar, ortaya konacak 'Uygulama Hedefleri'ne nasıl, hangi kaynak- ve yöntemlerle 
erişileceğini açıkça belirtmelidir. Böylece, gerekli kaynak ve personel sayısı da hedeflerle 
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•iHşkilendirilecektir. Bu tür planlar, her yıl, hedeften sapma -olup-olmadi'ğinı; olduysa neden 
gerçekleştiğinin açıklıkla izlenip, değerlendirme yapılmasına izin verecektir. Bu tür bir plânlama 

• çalışmasının başlatılması için, halen uygulanmakta olan "Trafik Güvenliği Projesi" 
birikimlerinden yararlanılabilir. 

Ülke geneli için hazırlanan trafik güvenliği' hedef planlan, ilgili kuruluşların yapılanma 
.'. modellerine uygun,, bölgesel ve il bazlı trafik güvenliği programlarına indirgenmeKdir. 

Herkesin benimsediği, ve bir seferberlik anlayışı ile sahip çıktığı "ulaşım politikası 
.hedefleri" belirlenmeli ve bu hedeflere ulaşabilmek için, genel yol .güvenliği .önlemleri, ve 

. amaçlan hazırlanmalıdır. Sonuca ulaşabilmek için ise, bir ulusal yol güvenliği programı 
.. oluşturulmalıdır. Oluşturulan programın yararlan, ve maliyeti belirlenmeli ve gelecek için 

güvenlik vizyonlan belirlenmelidir. Trafik güvenliği konusunda oldukça önemli aşamalar 
yapmış ülkelerden, Hollanda, Danimarka ve isveç, gelecek için güvenlik vizyonlannı belirlemiş 
olan ülkeler arasındadır, örneğin, İsveç Parlamentosu'na göre, İsveç'in uzun dönemdeki hedefi, 
"sıfır ölüm ve sıfır ciddi yaralanma" iken, Danimarkalılar, "her yaralanmak kazanın bir tanesi 
bile çok fazladır" vizyonunu benimsemektedir. Danimarka'nın bu vizyonu,' herhangi bir 

. yaralanmalı yol kazasının olmadığı, bir ulaşım sistemini .amaçlamaktadır. Hollanda, 
."sürdürülebilir, güvenlik": vizyonunu .• benimsemekte ve bunu "Hollanda'da yıllar boyunca 
• binleree^ölümün ve on binlerce-yaralanmanın kaçınılmaz nedeni olan<"bir'ydl ulaşım sistemini 
gelecek nesillere devretmek istemiyoruz'.' şeklinde ifade .etmektedir. Finlandiya ise, ,1990 yılında 
belirlediği hedefte, "trafik kazalan sonucu meydana gelen ölümler 1989'a göre yanya 
indirilmeli, kaza ve yaralanma riski azaltılmalıdır" ilkesinden hareket etmiştir. 

İsveç'te 2000 yılı yol güvenliği hedefleri, "ölen sayısının 400'den fazla olmaması, ciddi 
yaralı sayısının 3.700'den fazla olmaması, toplam yaralı sayısının 17.000'den fazla olmaması" 
şeklinde belirlenmiştir. Bu hedeflere ulaşabilmek için, 1994 yılında hazırlanmış olan programda 
yer alan konular şu şekilde özetlenebilir: Yolu kullanan sürücü ve yayalara yol güvenliğine 
yönelik, geliştirilmiş tutum, davranış ve inançlann kazandınlması, alkollü araç kullanımında 
azalma, hız ihlallerinin azaltılması, diğer trafik kurallanndaki ihlallerin azaltılması, daha güvenli 
arabalar, motosiklet ve bisiklet kullanımında daha fazla kask kullanımı, iyileştirilmiş kurtarma 
operasyonlan, tıbbi bakım ve rehabilitasyon. 

Belirlenen hedeflere ulaşabilmek için, bu konuda çalışanlan yönlendirmek amacıyla etik 
kurallar da belirlenmiştir. örneğin;*"yaşam ve sağlık, toplum içinde diğer herhangi bir fayda 
uğruna feda edilemez", "ölüm ve/veya ağır yaralanma durumlannda, benzer bir olaym önlenmesi 
için gerekli tedbirler derhal alınmalıdır". 

Avrupa Birliği, 2001 yılma kadar üye ülkelerde trafik kazalan toplam ölü sayısında 
18.000 kişilik azalmayı hedeflerken, Komisyon yeni bir yaklaşım benimsemiş ve trafik 
güvenliğinde insan unsuruna anahtar rolün verilmesini önermiştir. 

Ülkemiz için de trafik güvenliğinin sağlanabilmesi için, ulusça sahip çıktığımız 
hedeflerin acilen belirlenmesi gereklidir. Bu hedeflerden biri, önümüzdeki beş. yıl içinde 
ülkemizdeki ölümlü kazalann, her yıl bir önceki yıla göre yüzde 10-20 azaltılması olabilir. 

Trafik kazalannın azaltılabilmesi amacıyla altyapının düzeltilmesi, denetimlerin 
artınlması, yeni yasal düzenlemeler yapılması gibi alanlann hepsi, bir değerlendirmeye tabi 
tutulduktan sonra, dikkate alınmalıdır. 

Bir bütünlük oluşturan trafik güvenliğinin unsurlanndan birisinin, diğerine göre çok fazla 
önceliği yoktur. Bütün unsurlar birbirleriyle bağlantılı ve tamamlayıcı niteliktedir. 

Aynca, trafik güvenliğinin kendisi de, ülkenin genel toplumsal gelişmesinin ve ekonomik 
büyümesinin bir parçasıdır ve bunların bir uzantısı olarak, bunlarla birlikte ele alınmalı ve 
değerlendirilmelidir. 

Trafik güvenliği, hem ülkenin genel toplumsal ve ekonomik politikalannın bir boyutu ve 
ürünü, hem de kendisini oluşturan unsurların çok sayıda ve çok çeşitli olması nedeniyle, özel 
olarak ele alınması gereken bir konudur. 

Bu "bakımdan, ülkenin önemli sorunları arasında yer alan bu konuya, önce siyasal 
düzeyde olmak üzere, bilim dünyamızda ve toplumumuzda gereken önem verilmelidir. Bu 
alanda yapılacak her türlü çalışmanın yararlı ve verimli olabilmesinin ilk koşulu, güçlü, 
kesintisiz ve istikrarlı bir siyasi iradenin varlığıdır. 
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Devietin en üst kurumlanndan başlayarak, kararlılığını' çeşitli biçimlerde gösterecek bir 
siyasi iradenin, açık ve kesin biçimde belirtilmesi ve sürekli olarak gösterilmesi, hem kamu 
kuruluşları için etkin çalışmanın temelini oluşturacak, hem de geniş halk kesimlerinin katılımını 
sağlayacaktır. 

Çeşitli halk kesimlerinin ve toplumsal örgütlerin trafik güvenliğini sağlamada çok büyük 
etkilerinin olduğu, Avrupa'da yürürlüğe, konulan pek çok kampanyada görülmüştür. Ülkemizde 
son yıllarda hızla gelişmekte olan sivil toplum örgütlerinin bir bölümü doğrudan trafikle 
ilgilenmekte, önemli bir kısmı başka konularla ilgilenmekle beraber, trafik konusuna da büyük 
ilgi duymakta ve katkı sağlamaktadır. 

Siyasi iradenin ortaya koyacağı kararların sonuç verebilmesi için, alınan kararların geniş 
kitleler tarafından da benimsenmesi ve bir toplumsal görev ve sorumluluk anlayışı çerçevesinde-
uygulanması gerekmektedir. 

Sivil toplum örgütleri bu iki unsuru da yerine getirebilecek kuruluşlar olmaları nedeniyle, 
ortak amaca ulaşmada büyük önem taşımaktadırlar. 

Trafik güvenliğini artırmak için, bilim çevrelerimizin yapacakları çalışmalarla ortaya 
konacak, çözüm önerileri, siyasi iradenin hemen yasal düzenlemeye dönüştüreceği, uygulama 
birimlerinin hem. görev, hem de sorumluluk gereği* bunları .en iyi. biçimde yerine getireceği, 
toplumun'da yasalara uyma zorunluluğunun yanı .sıra saygı ve hoşgörü çerçevesinde, bu kurallara 
uyacağı, ortak bir anlayış ve davranış platformunun oluşması,için, herkes üstüne, düşen görevi... 
yerine getirme çabası içinde olmalıdır.. 

2001 Trafik Güvenliği Yılı 
Yurttaşlarımızın can ve mal güvenliği anlamında ülkemizin en önemli sorunu olan trafik 

kazalarının azaltılması ve yurttaşlarımızın sürücü, yaya, yolcu olarak daha güvenli ve uygar bir 
trafik ortamı içinde yaşayabilmeleri için yukarıda belirtildiği biçimde bir devlet politikasının ve 
stratejisinin oluşturularak uygulanması büyük önem taşımaktadır. 

Trafik kazalarını azaltma konusunda önce bir genel hedef belirlenmesi ve buna uygun 
proje ve kampanyaların uygulanması Avrupa ülkelerinde uygulanan bir yöntemdir. Yukarıda 
verilen örnekler çerçevesinde benzer bir yaklaşımın ülkemizde de belirlenmesi gerekli ve yararlı 
görülmektedir. 

Genel bir politika belirlenmesi, buna uygun amacın oluşturulması ve bu amaca göre de 
kampanyalar yapılması trafik güvenliği konusunda önemli bir adım oluşturacaktır. 

Bu adımın hemen, hiç zaman kaybedilmeden atılması büyük önem taşıdığı için, 
önümüzdeki 2001 yılının "Trafik Güvenliği Yılı" ilan edilmesi ve söz konusu çalışmaların bu 
yılın etkinlikleri arasında yapılması uygun olacaktır. 

2001 Trafik Güvenliği Yılı içinde, önce Türkiye'deki ölümlü trafik kazalarının, her yıl bir 
önceki yıla göre %10 azaltılması bir hedef olarak belirlenmelidir. 

Bu hedefe ulaşmak için de en önemli önlem, sürücülerin kurallara, ve özellikle de hız 
sınırlamalarına uymalarını sağlamak olmalıdır. Ülkemizdeki trafik kazalarının doğrudan ve 
dolaylı nedenleri arasında hız sınırlarını aşma kusuru birinci sırada gelmektedir. 

Bunun için sivil toplum örgütlerinin de öncülüğüyle sürücülerin hız sınırlamalarına 
uymalarını sağlayacak bir bilgilendirme ve bilinçlendirme kampanyası yapılmalıdır. 

Aynı amaç doğrultusunda, 2001 yılı boyunca trafik zabıtası (emniyet ve jandarma) yoğun 
olarak hız denetimi yapmalı, cezalandırmanın yanısıra, uyarma işlevini de yerine getirmelidir. 

Trafik güvenliğini sağlamada oluşturulacak yeni yaklaşımımın en önemli unsuru; sivil 
toplum örgütleri aracılığıyla toplumu ve doğrudan kişileri konunun içine çekmek; onlara yönelik 
olarak onlarla birlikte çalışmak olmalıdır. 

Trafikteki en önemli ihtiyacımız, ortak bir bilincin ve duyarlılığın oluşmasıdır. Bunu da 
yaratacak olan sivil toplum kuruluşlarıdır. Yorucu ikna çalışmaları, inandırma, benimsetme ve 
sahip çıkarak koruma işlevlerinin hepsi trafik güvenliğinde büyük-önem taşımakta ve bunların 
gerçekleştirilmesi de, kamu kuruluşlarından çok sivil toplum örgütlerinden beklenecek 
çalışmalar olmalıdır. 
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•j : Bu nedenle ilan edilecek olan 2001 Trafik Güvenliği Yılı'nda sivil toplum örgütleriyle 
kamu "kuruluşları yoğun bir işbirliği içine girmeli, bilinçli ve bilimsel kampanyalar 
düzenlenmelidir. 

Bu kampanyalar çerçevesinde sürücülerin kurallara uygun davranmaları, özellikle de 
süratle araçkulİanmamalan yönünde özendirilmeleri, uyarılmaları ve yönlendirilmeleri önemli 
amaçlardan biri olmalıdır. 

Yollar ne kadar kusurlu olursa olsun, sürücüler alacakları önlemlerle, hızlı gitmeyerek o. 
kusurların sebep olabileceği kazaların sayısını azaltabileceklerdir. 

Yurttaşlarımızın güvenlikleri.açısından alacakları daha yavaş, özenli ve dikkatli araç 
sürmek gibi önlemler kazaları önlemede çok etkili olacaktır. . •. . . . 

Yavaş araba kullanmakla hem hızın meydana çıkardığı kaza riski azalacak, hem de ilk 
bakışta görünmeyen, ülke açısından değişik yararlar da sağlanabilecektir. 

Bunlardan biri, düşük hızda araç kullanmak ile sağlanacak toplam petrol tasarrufunun 
milyonlarca dolan bulacak olmasıdır. 

1970'li yıllarda A.B.D. ve İngiltere'de trafik kazalarının sayısını azaltmada en kesin ve 
eh kalıcı çözümün hız üst sınırlarının aşağı çekilmesi olduğu sonucuna varılmıştır. 

1974 petrol krizinin yarattığı* toplumsal yakıt tasarrufu gereksinmesi de hesaba katılarak, 
•ner ülkede kamuoyunabir seferberlik çağnsi yapılmış ve otoyollar dahil^üm ülkede hız sınırları. 
aşağı çekilmiştir. Dünyanın en geniş,-, en güvenli ve en denetimli.yollarına sahip bu iki ülkede, 
otoyollarda bile 105-110 km'den hızlı araç sürmek kesinlikle yasaktır. 

2001 Trafik Güvenliği Yılı'nda ülkemizde sürücülerin hız sınırlarına uymaları yolunda 
çalışmalar yapılması çeşitli açılardan büyük yararlar sağlayacaktır. 

Sürücülerin toplumsal sorumluluk anlayışları gereği ve/ya kurallara uyma 
mecburiyetinden dolayı hız sınırlarına uymalanyla, Türkiye'de en az %30'u aşın hızdan 
meydana gelen ölümlü trafik kazalannda, bu oranda bir azalma olacaktır. 

Bu kadar önemli bir sonucun, uzun süreler beklemeden, büyük parasal kaynaklar 
ayırmaya gerek kalmadan, hemen, yalnızca sürücülerin bilinçli, anlayışlı ve kurallara uygun 
davranması ile sağlanması mümkündür. 

Tüm sürücülerin bu gerçeğin bilincinde olması gerekir. Bu bilinci yaymak ve 
yerleştirmek için, düzenlenmesi önerilen kampanyalar çerçevesinde bu konunun üstünde ısrarla 
durmak gerekecektir. 

Hız sınırlanna uyma alışkanlığının yerleşmesi, ülkemizde gelişmiş ve zengin 
ülkelerdekinden çok daha fazla önem taşıyan yakıt tasarrufu konusunda da büyük bir katkı 
sağlayacaktır. 

Yapılan hesaplamalara göre bir aracın 90km/saat yerine lOOkm/saat hızla seyretmesi 
halinde yakıt tüketimi %9 artmaktadır. 

Türkiye'de kullanılan yakıtın üçte birinin şehirlerarası yollarda tüketildiği varsayımına 
dayalı bir hesaplamaya göre de, 2001 yılında araçlann 90km/saat yerine lOOkm/saat ile 
seyretmeleri halinde, bugünkü fiyatlarla bir yıl içinde 132 trilyon TL daha fazla yakıt bedeli 
ödemek gerekecektir. Hızın llOkm/saat'e çıkması halinde fazladan ödenmesi gerekecek bedel 
191 trilyon TL olacaktır. 

Yurtdışından döviz ödenerek ithal edilen petrolde bu kadar yüksek meblağlara varan 
tasarruflann, sürücülerin zaten mecbur oldukları kurallara uymalanyla, zaten trafikte yapmalan 
yasak olan şeyleri yapmama gibi her vatandaştan beklenmesi olağan davranışlan göstermeleriyle 
sağlanması mümkündür. 

Bunun yanısıra, trafik kazalarının çok daha az meydana geldiği, tüm sürücülere çift yönlü 
yollara kıyasla daha yüksek güvenlik sağlayan bölünmüş yolların yapım maliyetinin yaklaşık 1,4 
trilyon TL olduğu düşünüldüğünde, sürücülerin hiçbir özveride bulunmadan, yalnızca mecbur 
olduklan hız sınırlamalanna uymalanyla elde edilecek yakıt tasarrufuyla her yıl ülkemizde 
birkaç yüz kilometre daha fazla yol yapma imkanının doğacağı anlaşılmaktadır. -

Kişilerin kendi can ve mal güvenlikleri için olduğu kadar, ülkenin genel ekonomik ve 
toplumsal çıkarlan açısından da bu kadar büyük önem taşıyan, başta hız sınırlamaları olmak 
üzere trafik kurallarına uyma konusunda 2001 Trafik Güvenliği Yılı'nda bir.seferberlik anlayışı 
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içinde her kesimin katılacağı bir anlayış, sorumluluk ve toplumsal bilinç ortamının yaratılması 
başta gelen amaç olmalıdır. 

Ülkenin gelişmesine paralel olarak yoğunluğu giderek artacak olan trafik ortamının 
güvenli hale getirilmesi için gerekli görülen , tüm karar alıcıları ve katılımcıları kapsayacak bir 
silkinişin 2001 Trafik Güvenliği Yılı'nda başlatılmasının çeşitli yönlerden çok büyük yararlan 
olacaktır. 

Bunun için önce Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hükümet, trafik güvenliği konusunda 
siyasal kararlılığını ortaya koyacak ve gerekli girişimleri yapacaktır. 

Bu girişimler arasında, konuya ilişkin idari yapının gözden geçirilerek yeniden 
oluşturulması, ön hazırlığı yapılmış olan Taşuna Kanunu'nun çıkanlmasıyla, ölümlü trafik 
kazalanna neden olan sürücülerin suçlanmn Ceza Kanunu'na konulacak "bilinçli taksir" 
kapsamında cezalandınlmasının sağlanması gibi düzenlemeler yer almalıdır. 

Başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer Bakanlıklar ve kurumlar da, geliştirilen 
önerileri dikkate alarak gerekli yasal düzenlemeleri 2001 yılında öngörülen genel atılım ve 
silkiniş çerçevesinde yapmalıdırlar. ' " 

Otoparklar ve servis araçlari gibi önem taşıyan' konularda da yeni düzenlemeler 
yapılması, hem.trafik güvenliğinin arttınlması, hem de yurttaştan çokıahatsız eden-yolsuzlukları • 
•vehaksız kazançlan azaltma yönünde büyük katkılar sağlayacaktır. ' • 

Karayolu ulaşım sektöründe çalışan çeşitli kesimlerin' temsilcisi olan odalann- ve 
derneklerin de aynı duyarlılığı göstererek, gereken düzenleme ve yenileşmeleri 
gerçekleştirmeleri, amaçlanan silkinişin Önemli bir parçası olacaktır. 

Başta üniversitelerimiz olmak üzere bilim çevrelerinin ve sivil toplum örgütlerinin de 
çalışmalarım yoğunlaştırarak 2001 Trafik Güvenliği Yılı'nda etkin görev üstlenmeleri 
beklenmektedir. 

Her biri sürücü, yolcu ve yaya olarak sürekli ve kaçınılmaz biçimde trafik ortamının 
içinde olan yurttaşlanmızın da, bir toplumsal sorumluluk anlayışı içinde üstlerine düşen görevi 
yerine getirme konusunda gösterecekleri duyarlılığm da artmasıyla trafik güvenliğinin 
yükseltilmesinde önemli aşamalar yapılabilecektir. 
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VI. GENEL DEĞERLENDİRME VE ÖZET 

A. TRAFİK KAZALARI ÜLKEMİZİN CAN GÜVENLİĞİ ANLAMINDA EN 
ÖNEMLİ SORUNUDUR. 

1. Türkiye'de her yıl trafik kazalarında yaklaşık onbin yurttaşımız ölmekte, sayılan yüzbini 
aşan yurttaşımız yaralanmakta ve sakat kalmaktadır. Trafik kazalarının yıllık maliyeti 
katrilyonları aşmaktadır. Son 15 yıl içinde yaklaşık 120.000 yurttaşımız yaşamını yitirmiştir. 
Bu orta büyüklüktedir Anadolu kentimizin haritadan silinmesine karşılık gelmektedir. Aynı 
dönemde'yaklaşık-1.5 milyonu -aşkın yurttaşımızda yaralanmış, ya da. sakat kalmıştır. Bu 
• dönemde.itrafik kazalarından, ailesi içinde bir '.yakınının, kaybı, ya 'da sakat: kalmasıyla 
yaklaşık 8 milyon kişi .etkilenmiştir. Bunun yarattığı onulmai^cılar bir.yana,özellikle genç 
bir nüfusa sahip ülkemizin çok büyük kayıplar verdiği ortadır.: 

2. Türkiye Cumhuriyeti'nin hiç bir döneminde, hiç bir sorun ülke vatandaşlan için bu kadar can 
alıcı sonuçlar yaratmamış, bu kadar geniş kitleyi etkilememiştir. 

3. Trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik ulaştırma sistemini de içine alan ülke politikalan 
oluşturularak stratejiler belirlenip, bunlara bağlı olarak üretilecek planlar uygulanmadığı 
takdirde, karayollannda trafik güvenliği durumu daha da kötüye gidecektir, öncelikle 
aşağıda özetlenecek, mevcut duruma yönelik tespitler endişe vericidir. Sonrasında 
önümüzdeki yıllarda trafik büyümesinin çok daha hızlı olması beklenmektedir. Artan araç 
sahipliliği, trafik hareketliliğini de artırmaktadır. 

4. Çözüm yollannı bulabilmemiz için öncelikle sorunun varlığını kabul etmemiz ve tüm 
yönleriyle doğru tespitini yapmamız gerekir. Burada sorun, trafik kazalannın çok can aldığını 
ve vahim bir konu olduğunun bilinmemesi değildir. Bu husus bilinmekte ve her fırsatta teyit 
edilmektedir. Gerçek sorun, trafik kazalannın azaltılması yönünde yalnızca yasal 
düzenlemeler ve günlük önlemlerle yetinilmesi ve bu konuda bir ülke politikası 
oluşturulmamış, böyle bir politikanın kararlılıkla uygulanmamış olmasıdır. Elden geleni 
yapmak ve umut etmekle, başanya yönelme ve başanlı olma arasında büyük farklar 
bulunmaktadır. Bu saptama yapıldığında, sorunun ve çözüm yollannın tesbitinde ve bunların 
uygulanmasında önemli mesafeler almak mümkün olacaktır. 

B. TRAFİK GÜVENLİĞİNDEKİ YETERSİZLİĞİN NEDENLERİ 
1. Trafik kazalannın azaltılması ülke gündeminin öncelikli konuları arasında yer.almamaktadrr. 

Bu alanda, ortaya konmuş bir ülke stratejisi, yakın ve uzun vadeli planlamalar ve hedefler 
bulunmamaktadır. Böyle bir yaklaşım benimsenmediği için, trafikle ilgili uygulayıcı 
kuruluşların da plan ve hedefleri bulunmamakta ve günlük olağan çalışmalarla 
yetinilmektedir. 

2. Böyle bir planlama yapılsa dahi, uygulamada karar vericilerin ve siyasi otoriteninisrarlı bir 
irade ve destek göstermesi ve yaptmm gücü olan tek bir sorumlu kuruluşun bunun takibini 
yapması gereklidir. Bu tür bir yaklaşım henüz ortaya çıkmamıştır, özellikle uzun vadede 
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*yapılması gerekenlere ilişkin kapsamlı 5 yıllık plan raporları ve değişik komisyon,rapbrlan 
hazırlanmıştır. Ancak bu önerilerin hemen hiçbirisi hayata geçirilememiştir. 

3. Görev ve sorumluluklanna giren çalışma alanlannda, trafik güvenliğinin sağlanmasına etkide 
bulunan sayılan onu aşkın resmi kuruluş bulunmaktadır. Bu kuruluşlann trafikle ilgili 
çalışmalgnnı bütçe tahsisi ve birbirlerini tamamlama .ve birlikle, yürütme açısından Jkoordine 
edecek yapılanmalar bulunmamakta, mevcut olanlar etkin çalıştırılmamaktadır. . 

4. öncelikle bu vahim tabloya rağmen, trafik güvenliği gerçek manada bir büyük sorun olarak 
. algılanmamaktadır. Dahası, sorunların ve çözüm önerilerinin tespitinin birden çok bilimsçl 

faaliyet alanının konusu olduğu da bilinmemektedir. Böylelikle, trafikte bulunan ya da görev 
alan herkes çözüm beyan etmekte ve uygulama kararlan hemen.çoğu kez, trafikle ilgili 
bilimsel temellere dayanmamaktadır. Bu durum, uzun vadeli planlamalan hayata geçirmekte 
zorluklar yaşayan ülkemizde, özellikle kısa dönemli kararlarda vekaynak tahsislerinde. 
büyük yanlışlıklar yapılması sonucunu doğurmaktadır. Belki de bunlardan daha önemlisi, bu 
alanda yetişmiş insan gücümüz hiç bulunmamasına karşın, bunun ihtiyacını ve ne şekilde 
karşılanacağını bile henüz tanımlayamamış olmamızdır. 

s; Trafik güvenliği alanın alt disiplinlerinde üniversite ve sonrası eğitim veren kurumlar bugün , 
için yeterli olmaktan uzaktır. Bu alanda araştırma faaliyetleri yürütecek bağımsız "bir 
'araştırma kurumu' yoktur. Yetişmiş elemanlann istihdamım yönlendirecek, yasa destekli 
programlar bulunmamaktadır. 

6. Ülkemizde ulaştırma sektöründeki dengesizliklerin giderek daha da olumsuz bir durum 
aldığı görülmektedir. Yolcu taşımacılığında, karayollannm payı %95'e yükselmiştir. Düşük 
binek aracı sahipliliği karşısında bu derece yüksek bir orana sahip olmak, çok büyük bir 
oranda otobüs taşımacılığı ile açıklanabilir. Yük taşımacılığında, 1980'lerin başında ortaya 
konan 'Ulaştırma Ana Planı'nda % 70 'lere çekilmesi hedeflenen karayolları payı tam tersine, 
% 82'lerden % 93'lere tırmanmıştır. Bu durum, hiç bir Avrupa ülkesiyle kıyaslanmayacak 
biçimde kamyon sayısı ve hareketliliğini doğurmaktadır. 

7. Karayollarında otobüs ve kamyon trafiğinin artışı, mevcut yollann kapasitesini ve ömrünü 
çok olumsuz etkilemektedir. Bu durumda araçlann farklı seyir hızlan, hatalı sollama nedenli 
ve bir seferde çok ölümle sonuçlanan trafik kazalannı ortaya çıkarmaktadır. Bu durum, bazı 
karayollannda çok şeritli bölünmüş karayolu taleplerini ortaya çıkarmakta ve sınırlı 
kaynakların diğer ulaştırma türleri ve trafik güvenliğini destekleyecek daha düşük bütçeli 
yatırımlara yönlenememesine neden olmaktadır. 

8. Karayolu projelendirme ve inşaatlannda, özellikle yüksek hızlan özendiren ve erişimi öne 
çıkaran çözümler yeğlenmekte, trafik güvenliği gerekleri bilgi ve yönlendirme eksikliği 
nedeniyle yerine getirilememektedir. Bu durum özellikle kent geçişlerinde ve yol kenarı tesis 
ve diğer yollarla bağlantılarda sorunlar yaratmaktadır. 

9. Yolların işaretlenmesi genelde sorunludur. Araçların periyodik muayeneleri son derece 
yetersiz ekipmanla yapılmaktadır. 

10. Plansız kentleşme, belediyelerdeki ulaşım ve trafik uzmanlannm bulunmayışı, kentlerde 
ulaşım altyapısına ilişkin sakat ve yanlış uygulamalar doğurmaktadır. 

11. Karayollarındaki taşımacılığı disiplin altına alacak, çalışma koşullarını düzenleyerek .trafik 
güvenliğine dolaylı ancak çok önemli ve kalıcı yararlar sağlayacak bir "Taşıma Kanunu" 
halen çıkarılamamıştır. 
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12. Trafik güvenliğine ilişkin mevcut yasa ve yönetmelikler, erkinlikle .uygulanamamaktadır. . 
Burada cezaların yetersizliğinden çok; denetimin yaygın yapılamaması ve yasa ihlallerine 
yönelik yaptırımların, her yurttaşa, yasamn tanımladığı her durumda uygutanamamasrönerr 
taşımaktadır. 

13-. Etkin, güvenilir ve hızlı işleyen bir trafik veri bankası ve tescil sisteminin bulunmayışı, 
cezaların tahsilinin zamanında yapılamaması ve etkinliğinin azalması sonucunu 
doğurmaktadır. 

14. Kentiçlerinde, özellikle "korunmasız yol kullanıcılan!' olarak adlandmlan yayalann güvenlik 
durumlan son derece olumsuzdur. Raylı taşıma olanaklarının uzun süre değerlendirilmemesi, 
nüfusları bir milyonu aşmış birçok kentimizde, toplu taşımacılıkta önemli sorunlar 
yaratmaktadır. Bu durum kentiçlerinde özel oto hareketliliğini artırmakta ve tüm mühendislik. 
çözümleri yalnızca bu taşıtlann bir yerden diğerine az kesintiyle akıtılmasını öne 
çıkarmaktadır. Bu durum, artan hızlar ve yetersiz yaya olanaklanyla birlikte her yıl çocuk, 
genç ve yaşlı binlerce yayanın ölümüne yol açan ortamı hazırlamaktadır. 

15ı Trafik kazalannın nedenleri derinlemesine araştmlmamaktadırv/rrafiğin tüm konulanna 
"hakim olması zaten mümkün olmayan polis memurlannın hazırladığı raporlara dayanan 
istatistikler ve analizler çözüm üretmekten uzaktır. Kaza yerlerime nedenlerine ilişkin 
verilerin güvenilir olmaması ve eksik toplanması, bunlara dayanan analizleri sakat ve 
sübjektif yapılması sonucunu doğurmaktadır. Bu durumda, hatalı çözümler yüksek 
maliyetlerle ortaya çıkmaktadır. 

16. Okul öncesinden başlayarak, öğretimin her kademesinde öğrencilere verilen trafik güvenliği 
dersleri sayıca ve içerik olarak yetersizdir, özellikle teorik eğitime ağırlık verilmesi, yaş 
gruplanna uygun, risk bilgisi üzerine yoğunlaşan yaklaşımın mevcut olmaması dikkat 
çekicidir. Bu eğitimi verecek pedagojik hazırlıklı öğretmen bulunmamaktadır. Ailelerde 
trafik güvenliği konusundaki bilinç ve duyarlılık alt düzeydedir ve çocuklannın eğitiminde 
etkin görev almamaktadırlar. Daha da olumsuzu, eksik ve yanlış bilgileri ve çoğu kez kural 
tanımaz davranışlanyla yetişkinler vegörevliler, çocuk ve gençlere kötü örnekler teşkil 
etmektedirler. 

17. Trafik kazalarının oluşmasında en önemli etken insan davranışının geliştirilmesine ve 
rehabilite edilmesine yönelik yasa destekli yaygın programlar bulunmamaktadır. 

18. Sürücü adaylanna verilen eğitimin kalitesi, özellikle pratik eksikliği ve bazı durumlarda 
sınavlann güvenilirliği açısından kuşkular taşımaktadır. 

19. Kamuoyu bilinci ve duyarlılığı yüksek değildir. Gönüllü kuruluşlar ve devlete bağlı olmayar 
kuruluşlara! Örgütlülüğü çok yetersizdir. Medyanın ilgisi son derece azdır. Yasada, yer 
almasına rağmen, trafikle ilgili eğitici-uyancı yayınlar, TV'lerde Özellikle seyirci sayısının 
çok düştüğü gece yanlannda yayın saatleri bulmaktadır. Yazılı medyada, günlük yirmileri 
aşkın trafik Ölümleri bile, eğer kazanın kendisi ilgi çekici değilse çok sınırlı yer bulmaktadır. 

20. Trafik güvenliğinin sağlanması yönünde en Önemli faktör olan insan davranışının uzun 
dönemli etkilenmesine yönelik kampanyalar, bilimsel ve koordineli biçimde 
yapılmamaktadır. 

21. özellikle kaza sonrasında, ölüm. ve ağır yaralanmaları azaltacak, güvenlik gereçlerinin 
araçlarda kullanımı son derece sınırlıdır. 
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22. Kaza sonrası ölümleri önemli ölçüde aşağıya çekebilecek; kurtarma ve acil yardım hizmetleri. 
yetersizdir. Bundan daha önemlisi, bîrden fazla kuruluşun işbirliğini gerektirenim alanda' 
koordinasyon eksikliği had safhadadır. -

G. DEĞERLENDİRMELER VE İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ .. 

Bu bölümde, trafik güvenliği ile ilgili değişik konu başlıklarında kısa değerlendirmeler 
yapılıp, mevcut durumu iyileştirmeye yönelik ."öneriler" verilecektir. Ancak, belirtilecek tüm bu.. 
önermelerin hayata geçirilebilmesi, izlenmesi ve başarılı sonuçlar alınabilmesi için aşağıda 
öncelikle "Genel öneriler" de bulunulacaktır. Bu " Genel Öneriler", trafik güvenliğinde ülke 
politikası ve statejileri oluşturulması yolunda, mutlaka yapılması, sağlanması gereken alt yapı 
unsurları olarak değerlendirilmelidir. . ,r 

•/.Gene/ Öneriler: Mutlaka yapılması, sağlanması gerekenler7 

1. Trafik Güvenliği'nin sağlanmasına yönelik bir "Devlet Politikası ve Stratejisi" ortaya 
konmalıdır. Bu strateji, kısa, orta ve uzun vadeli planlan içermeli ve yine hazırlanacak bir 
"Ulaştırma Ana Planı" ile desteklenmektedir. Bu starateji ve planlar ortaya konurken, 
'Ulaştırma Şurası Raporları', Meclis Komisyon Raporları' ve teknisyen-uzman birikiminden 
faydanılmalı ve Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu'nca son şekli verilmelidir. 

2. Türkiye'nin orta ve uzun vadede yolcu ve yük taşımacılığında; değişik ulaştırma türleri 
arasında yeni dengeler oluşturmaya yönelik, Ulaştırma Sektöründe her türlü strateji, 
uygulama planı ve bütçelemenin temelini teşkil edecek, "Ulaştırma Ana Planı"nı 
hazırlanmalıdır. Planın, her türlü siyasi endişeden uzak, titizlik ve özveri ile hayata 
geçirilmesi sağlanmalıdır. Bu Plan ile en ucuz ve en güvenli taşımacılık türü olan demiryolu 
taşımacılığı, hükümet değişikliklerinden etkilenmeyecek kalıcı bir devlet politikasına 
dönüştürülmelidir. Karayolu bağlantılı ve destekli bir demiryolu taşımacılığı ve çift raylı 
hızlı tren uygulamaları ile üretim bölgelerinden tüketim bölgelerine, ülkenin kuzeyi 
güneyine, doğusu batısına bağlandıkça kalkınma ivme kazanacak, bölgeler arası adaletsizlik 
ortadan kalkacaktır. 
Planın hazırlanmasına yönelik ilgili devlet kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinden oluşan 
bir teknisyenler kurulu bir araya getirilmeli ve kurulun çalışmaları karar vericilerden 
oluşturulacak bir üst kurul tarafından izlenmeli ve karara bağlanmalıdır. 

3. Planların ve Önerilerin hayata geçirilmesi için güçlü, kesintisiz ve İsrarlı bir siyasi irade 
desteği sağlanmalıdır. Bu siyasi irade, partiler üstü bir yaklaşımla, hazırlanacak planların ve 
yasaların hiç bir ödün verilmeden uygulamasını izlemeli ve denetlemelidir. Bu çalışmalar 
sırasında, kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesine de özen gösterilmelidir. Bu amaçla 
aşağıda bazı öneriler geliştirilecektir. Ancak, önerilen ya da başka yapılanmalar hayata 
geçirilse dahi, güçlü ve İsrarlı siyasi irade desteği başarıda vazgeçilmez ön şarttır. 
önerler şöyle özetlenebilir: 
a. Mevcut Trafik Kanunu'nda yer alan, "Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu" ve "Karayolu 

Güvenliği Yüksek Kurulu" etkin biçimde çalıştınlmahdır. Bu iki kurulun etkin 
çalıştırılması ve konuyla ilgili bakanlıklar arası işbirliği ve koordinasyonu etkin biçimde 
sağlamak, yukarıda belirtilen kurulların çalışmasını da bu amaç doğrultusunda daha 
verimli hale getirebilmek için, hiyerarşik olarak tüm bakanlıkların üzerinde, 
Başbakanlığa bağlı bir "Karayolu Güvenliği Araştırma ve Koordinasyon Başkanlığının 
kurulması yararlı ve gerekli görülmektedir. Bu Başkanlık, 3056 sayılı Başbakanlık 
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Teşkilatı Hakkındaki Kanun çerçevesinde Başbakanlık Merkez: Teşkilatı ana hizmet 
birimi olarak doğrudan Bâşbakan'a bağlı olarak çalışmalıdır. 

b. TBMM'de her siyasi partiden iki temsilcinin katılımıyla, üyeleri her yasama döneminde 
yenilenen kalıcı bir "Karayolu Trafik Güvenliği" İhtisas Komisyonu oluşturulmalıdır. 

4. Karayolu'ile.yolcu ve eşya taşınması ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik her türlü 
planlama ve uygulama birliğini sağlamak üzere yetki ve sorumluluklar bir kuruluş veya 
Bakanlık içinde toplanmalıdır. . . . . 

5. Trafik Güvenliği'nin Sağlanmasına yönelik ortaya konacak, planlar, jnutlaka süreleri 
belirtilmiş, ölçülebilir hedeflerle tariflenmelidir. Çalışma, trafik kazaları ve ölü-yaralı 
sayılarındaki azalmaları belirtir "Genel Hedefler"le başlamalıdır. 2001 yılında, ölümlerde 
%10, 2000-2005 dönemi içinde %25 azalma gibi. Bu ' Genel Hedefler', ilgili kunıluşlann, 
'Uygulama Hedefleri' ile bağlanmalıdır. Genel. Hedeflere erişme yolunda, her kuruluşun 
kendi uygulamalan ile ilgili, yine süre ile bağlantılı ölçülebilir hedefler ortaya konmalıdır. 
•Emniyet Genel Müdürlüğüne ilişkin olarak, üç yılda hız ihlallerinin. %30. azaltılmasi gibi. 
'.Planlar; ortaya* konacak 'Uygulama- Hedefleri'ne . nasıl, hangi kaynak.. Ve. yöntemlerle-

• çalışılarak erişileceğini açıkça tariflemelidir. Böylelikle; gerekli<Jcaynak ve:personel sayısı.da 
• hedeflerle ilişkilendirilecektir. Bu tür planlar, .her yıl hedeften sapma olup-olmadığını,: 
• olduysa neden gerçekleştiğinin açıklıkla izlenip, değerlendirme yapılmasına izin verecektir. 

Bu tür bir planlama çalışmasının başlatılması için, halen uygulanmakta olan " Trafik 
Güvenliği Projesi" birikimlerinden yararlanılabilir. 

6. Ülke geneli için hazırlanan trafik güvenliği hedef planlan, ilgili kunıluşlann yapılanma 
modellerine uygun bölgesel ve il bazlı trafik güvenliği proğramlanna indirgenmelidir. 

7. Eğitim, bilgi ve yetişmiş eleman eksikliğinin süratle ortadan kaldırabilmesi için: 
a. Başbakanlığa bağlı, özerk, ilgili kamu kuruluşlanndan bağımsız bir "Karayolu Trafik 

Güvenliği Araştırına Merkezi"nin teşkili için hazırlıklar başlatılmalıdır. Bu kuruluşun 
yapılanması için uzmanlardan oluşan bir komisyon çalışmaya başlatılmalıdır. 

b. YÖK'le önceliğinde; nitelikli, uluslararası bilimsel gelişmelere koşut ve çağın gereklerine 
uygun trafik güvenliği alanının değişik disiplinlerinde yüksek lisans eğitimi ve araştırma 
faaliyeti yürütecek yeni ve güçlü yapılanmalann oluşturulması sağlanmalıdır. Bu amaçla, 
eğitici olarak değerlendirilmek üzere her yıl belirli sayıda öğrencinin yurt dışına 
gönderilmesi ve bu süre zarfında yurt dışından eğitici temin edilmesi olanaklan 
yaratılmalıdır. 

8. Konu ile ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesi, ihlallerde ceza 
uygulamalannın herkese ve her durumda tavizsiz ve titizlikle uygulanması sağlanmalıdır. Bu 
amaçla denetim faaliyetleri kapsamında kısa vadede yapılması gerekenler aynca 
belirtilecektir. Ancak siyasi iradenin, bu alanda uygulayıcılara açık ve sürekli bir destek . 
vermesi yaşamsal önemdedir. 

9. Trafik kazalannın oluşmasında ve sonuçlannın şiddetinin artmasında en önemli unsur olan 
"limitler üstü hızla araç kullanımının" önlenmesine yönelik mühendislik ve denetim 
tedbirlerinin yanı sıra, kampanyalar aracılığı ile özel bir seferberlik başlatılmalıdır. 

10. insan davranışının geliştirilmesine yönelik programlar geliştirilmelidir. Trafik güvenliği 
konusunda toplumsal duyarlılığın arttırılması, doğru örnek olma kavramlannın bireylere 
aşılanması için; başta medya olmak üzere, tüm özel ve kamu kuruluşları ile sosyal 
örgütlenmeler işbirliği içinde bir eylem planını hayata geçirmelidirler. 

11. İlgili kuruluşlarda ve belediyelerde trafik güvenliğine harcanacak bütçenin artınlması 
sağlanmalıdır. Milli bütçe dışındaki kaynakların tek elde toplanması ve 'trafik güvenliği' 
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alanında hizmet verecek Başbakanlığa bağlı " Karayolu'Güvenliği. Araştırma, ve 
Koordinasyon Başkanlığına aktarılması gereklidir. Böylelikle, bu bütçenin tamamen amaç 
doğrultusunda ve ortak bir plan dahilinde kullanılması mümkün olacaktır. 

12. İlgili kuruluşlarda, trafik güvenliği alanında hizmet veren personelin, bir 'uzmanlık alanında' 
çalıştığı kabul edilerek, terfi ve görev yeri değişikliklerinde bu hususun dikkate alınması 
gerekli olacaktır. 

13. özellikle Karayolları Genel Müdürlüğü .ile Belediyelerde, büyüklüklerine göre .sayılan 
değişecek trafik mühendisi istihdam edecek yasal düzenlemeler yapılmalı ve bunun için 
gerekli parasal kaynaklar sağlanmalıdır. 

14. özel sektörün ve özellikle sigorta sektörünün trafik güvenliği çalışmalanna maddi destek 
sağlaması için bir altyapı oluşturulmalıdır. 

15.' Şehirlerde trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik ya da trafik güvenliğini etkileyecek alan 
• kullanımı, ulaştırma biçimlerine karar Verilmesi gibi temel stratejilerin" oluşturulmasında;' 

yerel yöneticilerin dönemlik değişken uygulamalannın, kentlerin uzun vadeli ulaşım ve trafik 
• güvenliği yapılanmasını olumsuz .etkilemesine izin verilmemelidir. 

16. Şehirlerde toplu taşımacılığı özendiren ve özellikle raylı taşımacılığı destekleyen ulaştırma 
planlan üretilmeli ve hayata geçirilmelidir. 

17. Etkin, güvenilir'iye hızlı işleyen bir trafik veri bankası yaratılması yaşamsal önemdedir. Bu 
amaçla; bağımsız çalişacak araştırma kurumunun, ortak veri bankası oluşturması ve bu 
bankayı kulanarak kazaların detaylı analiz ve değerlendirmesini yapması gerekecektir. 

2. Değişik Alanlarda Öneriler 

Kamuoyunda; komisyon çalışmalarından özellikle, yeni yasa düzenlemelerine ilişkin 
öneriler ortaya çıkanlması beklentisi çok belirgindir. Hemen belirtmek gerekir ki, 2918 sayılı 
Karayolları Trafik Kanunu'nda 1984 yılından bu yana tam 11 değişiklik gerçekleşmiş ancak 
trafik güvenliğinde beklenen olumlu değişiklikler elde edilememiştir. 

Gerek karar vericilerde, gerekse de kamuoyunda trafik kazalannın azaltılması 
çalışmalannda, bir türlü gerçekleşemeyen bütüncül stratejilere dayalı eylem planlan yerine, yasa 
değişiklikleriyle kısa sürede sonuç alma düşüncesi varlığını korumaktadır. Oysa, yasa 
değişiklikleri bu bütüncül çalışmanın bir küçük unsuru olduğu gibi, yasaların yeterince etkili 
uygulanamaması, ya da yaşama geçirilememesi sorunlan da göz ardı edilmektedir. Komisyon 
çalışmalannın temel gayesi, kuruluş amacına uygun olarak sorunun tüm yönlerini ortaya koymak 
ve kapsamlı çözüm önerileri hazırlamak olmuştur. 

Bu çalışma çerçevesinde, gerekli olduğu tesbit edilen yeni yasa değikliği önerileri de 
oluşturulmuş ve değerlendirilmiştir. Bu öneriler, kural ihlallerinde caydıncılık unsurunu ortaya 
çıkarmak ve oluşan ihlallerin cezalandınlmasında "neden-sonuç", bir başka deyişle, "suç-ceza" 
ilişkisinin daha doğru biçimde kurulmasına yönelik yasa değişiklikleri kapsamında 
şekillenmiştir. 

a. Yasal Düzenlemeler 
Değerlendirme: 
Yasa ve yasalann etkin uygulanmasını olumsuz etkileyen trafik alanındaki tespitler şöyle 

özetlenebilir. 
a) Trafik kural ihlallerini yapanların tümü yakalanamamaktadır. 
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b) İhlali saptananların tümü cezalandınlamamaktadır. 
c) Bazı ihlallere öngörülen maddi cezalar düşüktür. Ancak, maddi cezaların 

yükseltilmesinde üç önemli kısıt saptanmaktadır: 
i- . .Cezaların, peşin .tahsil edilme oranı 1/3'tür. Adres değişikliklerinin 

'..izlenememesi vb. nedenlerle sonradan tahsillerde çok ciddi gecikmeler söz 
konusudur. 

ii- ' Cezaların yükseltilmesi, kontrol sıklığında azalmaya ve direkt tahsilatı yapan 
polis üzerinde olumsuz izlenimlerin yoğunlaşmasına neden olmaktadır. " 

iii- Plakaya ceza.yazılmasındaki sınırlamalar (bazı cezalara uygulanamaması ve 
tahsilatta gecikmeler) sorun yaratmaktadır. 

d) Ceza bedelleriyle kural ihlalinin kaza oluşmasındaki önemi arasında doğru bağlantılar 
bulunmamaktadır. 

e) Alkollü araç kullanma, • aşırı hız yapma gibi kural ihlallerinin, kaza oluşmasında 
. . kanıtlanan direkt etkilerine karşın, ceza uygulamasında • özel. değerlendirmeler 

yapılamamaktadır. 
f) Sürücü, belgesini geri alma..ve hapis cezası gibi parasal cezalara göre .caydırıcılığı 

daha yüksek olması gereken yaptınmlar,süreleri bakımından yine de- yeterince etkili • 
olamamaktadır. 

g) Trafik kazasının sorumlularına uygulanan yaptırımlar, kazanın sonuçlan itibariyle, 
mağdurlarda ve tüm kamuoyunda yeterli bulunmamakta, hatta tam aksine sorumluları 
yüreklendirdiği iddia edilmektedir. 

öneriler: 

Aşağıda yasalarda yapılacak bazı temel değişikliklere yer verilmektedir. Bu önerilerin 
ve gerekçelerinin aynntılan ile diğer bazı önermeler Ana Rapor'un ilgili kısmında yer 
almaktadır. 

1. Trafik kazalannm sorumlulanna uygulanmak üzere, tanımlanacak bazı durumlarda 
"Bilinçli taksir" kavramının Ceza Kanununda yer alması temin edilmelidir. 

2. Türk Ceza Kanununun 455 ve 459. maddelerinde belirtilen yaptınmlar özellikle 
alkollü araç kullanımı ve hız limitinin üstünde araç kullanımı durumlarında 
ağırlaştınlmalıdır. Trafik kazasında bir ve birden fazla ölüme neden olunması 
halinde, bilinçli taksirin yoğunluğuna bağlı olarak cezanın ağırlaştınlma nedenleri 
açıklıkla belirlenmeli, verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar paraya çevrilememeli ve 
tecil edilememelidir. 

3. Doktrinde, ölümlü yada yaralamalı trafik kazalannm Türk Ceza Kanunun yapısı 
içinde "klasik kusur" kavramı ışığında yeterli ve etkin cezalandırılamadığı 
konusunda yapılan eleştiriyi de dikkate alınarak, Trafik ceza sisteminin bir bütünlük 
içinde, özel ceza kanunu özelliğini taşıyacak Karayollan Trafik Kanunun bünyesine 
ithal edilmesinin cezalandırmanın daha etkin, verimli ve caydıncı olmasına katkı 
yapacağı değerlendirilmelidir. 

4. Trafik kazalannm ülkemizde önde gelen ve sonuçlan ölümcül olan nedenleri 
arasında bulunan "hız kurallanm ihlal etme" alkollü araç kullanma" ve "sürücü 
belgesiz araç kullanmak" gibi kusurlann, Karayollan Trafik Kanunu'nda sürücünün 
asli kusurları arasında sayılması sağlanmalıdır. 

5. Alkollü araç kullanma ve hız ihlallerinde derecelendirilmeye gidilmelidir. İlk (en 
düşük) dereceye karşılık gelen yaptınmlar, bugünkü yaptınmlara oranla 
ağırlaştınlmalıdır. 
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• Ancak, özellikle derecelendirmeye bağlı olarak (örneğin hız limitinin. %50 aşılması, 
ya da 1 promil üstü alkollü araç kullanma durumlarında), ihlalin bir kere daha 
tekrarını beklemeden ve ceza puanı sistemini dikkate almadan (puan -ayrıca 
düşülebilir), ehliyete uzun süreli(en az 1 yıl) el koyma, tecil edilmeyen ve paraya 
çevrilmeyen hapis cezası uygulamaları ile zorunlu kurs programlarına katılımın 
sağlanması gibi düzenlemelere gidilmelidir, .{hilallerin bu seviyejerde ikinci ve 
takipeden tekrarlarında cezalar ağırlaştınlarak uygulanmalıdır (Ehliyete süresiz el 
konulması gibi). 

6. Trafik kural ihlallerine karşılık gelen yaptırımların, ihlallerin trafikte oluşturacağı 
risk ve tehlikeler dikkate alınıp, suç analizleri yapmak suretiyle önem ve öncelik 
sırasına uygun olarak yeniden gözden geçirilmesi sağlanmalıdır. 

7. Trafik ihlallerindeki yaptırımların zaman yitirilmeksizin uygulanabilmesi için, 
değişik Bakanlıklarca yürütülmekte olan ve kimlik ve adres vb. bilgilere doğru ve 
çabuk ulaşılmasını sağlayacak projeler ile bu .bilgilerle diğer trafik güvenliği 
değerlendirmelerine olanak sağlayacak trafik veri bankası projelerinin eşgüdüm 
içinde ve fakat en kısa zamanda tamamlanacak şekilde kaynak tahsisi yapılmalı ve 
takip edilmelidir. 

8. Trafik kazalarında sürücülerin kusur oranlarını tespitte esas alınan "olayın bjr bütün-
olarak kabul edilmesi" .yerine "kazaya kansan sürücü ye yayaların kusurlu 
hareketlerinin kendi içinde bir bütün olarak kabul edilmesi" sağlanmalı; 'sürücü 
kusur oranlarının yüz veya sekiz sayısı temel alınarak hesaplaması yerine kusurların 
"basit, orta ve ağır" şeklinde tasnifi ile tespiti temin olunmalıdır. 

9. Karayolu ile yük ve yolcu taşımacılığını disiplin altına alacak ve Karayolları Trafik 
Kanunu ile birlikte çalışabilecek bir "Taşıma Kanunu" ivedilikle yasalaştınlmalıdır. 

b. Denetim 

Değerlendirme: 
Denetim faaliyetleri trafik güvenliği sağlanması çalışmalarının en önemli ayaklarından 

birini oluşturmaktadır. Yasalann etkin biçimde ve herkese, her durumda uygulanmasıyla mevcut 
olumsuz tablonun iyileştirilmesinde en önemli adım atılmış olabilecektir. 

öneriler: 
Trafik sistemimizin göze çarpan en belirgin olumsuz vasıflanndan biri, trafiğe 

katılanlarda, kurallara uymadıklan takdirde, polis tarafından mutlaka yakalanacaktan 
korkusunun yani "Yakalanma riskinin" bulunmamasıdır. Bu durumun kademeli olarak ortadan 
kaldınlması için denetim faaliyetlerinin etkinliği ve yaygınlığı artınlmalıdır. Bu amaçla; aşağıda 
belirtilecek önlemler alınmalıdır, önerilerin detaylı açıklamalan ile diğer destekleyeci unsurlann 
açıklamalan Ana Rapor'un ilgili bölümünde yer almaktadır. 

1. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve il Valilikleri ve Emniyet 
Müdürlükleri bünyelerinde "trafik güvenliğinin sağlanması" konusunun diğer 
güvenlik çalışmalarının ardından geldiği gözlemini yapmak mümkündür ve ülke 
geçmişi değerlendirildiğinde bunu bir dereceye kadar doğal karşılamak gerekir. 
Ancak trafikte mevcut olumsuz tablonun değiştirilmesi için, yeni öncelikler ve 
ağırlıklar belirlenmesi gerekmektedir. öncelikle İçişleri Bakanlığı bünyesinde " 
Trafik Güvenliğinin özel önemle izlenecek bir ağırlığa sahip olması gerekir. En üst 
kademeden, diğer yöneticilere ye birimlere sürekli ve öncelikli gündem olarak 
aktanlacak bu mesaj, her kademede ve nihayet en uçtaki uygulama birimlerinde 
algılanabilecektir. 
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2. "Mevcut şartlarda en iyisini yapmak", ya da "Elimizden geleni yapmak" yaklaşımı 
terkedilmelidir. Belirtilen yeni öncelik ve ağırlıklara paralel olarak, ülke, bölge ve il 
'bazında- süreleri ve hedefleri belirtilmiş denetim uygulama planları oluşturulmalıdır. 
Bu planlamada şehiriçi bölgeler ve çok yoğun trafikli- sorunlu bölgeler ayrıca ele 
alınmalıdır. Hangi denetim unsurlarına, hangi kaynak ve çalışma yöntemiyle ne 
ağırlık verileceği belirtilmelLve bu ağırlıkla ne hedeflendiği ortaya konmalıdır. 
örneğin,- ortalama hızların ya da hız ihlallerinin bir yılda, belirtilecek oranda 
azaltılması gibi. 

3. Bu uygulamalar sürekli ve titiz bir şekilde her kademede izlenmeli, değerlendirmeler 
yapılmalı, aksayan yönler saptanmalı ve gerekirse düzeltilmelidir. 

4. Uygulamadaki personele, yasalan tatbik ederken her zaman ve her koşulda destek 
verildiği/verileceği mesajı açık ve yaşatılarak aktanlmalıdır. Trafik yasa ve 
yönetmelik hükümlerinin devletin en üst kademesinden, sıradan bireye kadar herkese, 
her duriımda uygulanması için tüm Türkiye üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. 

. Ancak, böylece sahadaki personel, tarafsız, korkusuz ve etkin biçimde çalışabilir. . 
5. özellikle kent içlerinde, otomatik ve yan otomatik trafik kontrol cihazlanmh 

kullanılmasına başlamak gerekir. Bu yaklaşımlar, denetimin •etkinliğini ve 
• sürekliliğini artıracaktır. Aynı zamanda; kentiçlerinde başta sinyalizasyon olmak 
üzere trafiğin düzenlenmesi ve yönetilmesine ilişkin karar ve uygulamalar konu 
uzmanlannca yapılmalıdır. Bu uygulamalann trafik mühendisliği gereklerine uygun 
yapılması, sistemin başansını yükseltecek; trafik polisinin asli görevi olan denetim 
faaliyetlerine yoğunlaşmasına yardımcı olacaktır. 

6. Denetimlerde, trafik kazalarının oluşmasında ve şiddetinin artmasında en önemli 
unsurlar olan, limitler üstü hızlı ve alkollü araç kullanmalann önlenmesi ve emniyet 
kemeri kullanımının yükseltilmesine yönelik kontrollere ağırlık verilmelidir. 

7. Değişik kural ihlallerine ilişkin (özellikle, hız, alkol ve emniyet kemeri), sürücülerde 
eksik olan risk bilgisini aktaracak kampanyalann denetim faaliyetleriyle birlikte 
yürütülmesi, denetim faaliyetlerinin etkisini artıracak ve polisin çalışmasının yalnızca 
"cezalandırma olarak" algılanmasını önleyecektir. 

8. Etkin, güvenilir ve hızlı işleyen bir trafik veri bankası sistemi yaratılarak, daha 
güvenilir kaza verilerine ulaşılması ve bu verilerle değerlendirmeler yapılması 
sağlanmalıdır. Bu görev yalnızca, emniyet birimiyle smırlanmamalıdır. İlgili tüm 
kuruluşlann (Sağlık Bakanlığı, Karayollan Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel 
Komutanlığı, belediyeler vb. gibi.) işbirliği içinde olması gereklidir. 

9. Kaza nedenlerinin araştınlması mevcut kaza formlanmn doldurulmasıyla 
bitirilmemelidir. Trafik kazalannın nedenlerinin derinlemesine incelenmesi amacıyla, 
değişik kuruluşlardan uzmanlann katılımıyla "derinlemesine kaza araştırma" ekipleri 
kurulmalı ve çalıştınlmalıdır. Bu amaçla Emniyet Teşkilatı koordinatör görevi 
üstlenebilir. 

10. Trafik polisinin mümkün olduğunca denetim görevini yapması sağlanmalıdır. Bu 
amaçla araç tescilleri başta olmak üzere, Emniyet Teşkilatının yürüttüğü bazı 
hizmetlerin diğer kuruluşlara aktanlması hususu titizlikle değerlendirilmelidir. 

11. Trafik polisinin, büro, eskort ve koruma gibi bazı görevlerden mümkün olduğunca 
arındırılması sağlanmalıdır. Eğer bu mümkün olamıyorsa, trafik denetim 
hizmetlerinin etkinliğinin izlenebilmesi için, trafik polisinin fiili olarak hangi alanda 
ne oranda çahştınldığı açıklığa kavuşturulmalıdır. 

12. Denetim noktalannın uygun yerlerde seçilememesi, trafik denetiminin güvenli bir 
ortamda yapılamamasına neden olmaktadır. Şehirlerarası ve şehiriçi karayolunun 
projelendirilmesi sırasında; toplu taşıma araçlannın, taksilerin, okul araçlannın durup 
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kalkabileceği cepler yapılmasına daha bir özen gösterilmeli, trafik kontrollerinin'de' 
trafiği tehlikeye düşürmeden bu ceplerde yapılması temin olunmalıdır. 

13. özellikle toplu halde yolcu taşıyan şehirlerarası ve şehiriçi otobüsleri ile okul servis 
araçlarının gerek sürücüleri ve gerekse kullandıkları gerçler açısından çok daha 
dikkatli, sürekli ve titiz bir şekilde kontrolleri sağlanmalıdır. Bu amaçla, çıkarılacak 
"Taşıma Kanunu" çerçevesinde yolcu taşımalarının disiplin altına aluihîası, 
belediyeler ile okul idarelerinin de etkin bir biçimde emniyet görevlileriyle işbirliği 
içinde bulunmaları gerçekleşmelidir. 

14. Trafik. Polisinin eğitim kalitesinin yükseltilmesinde., başlatılan çabalar artırılarak 
sürdürülmelidir. Güncel gelişmelerin izlenmesi için meslek içi geliştirme 
programlarının sıklığı ve etkinliği artırılmalıdır. Polis Akademisi'nden mezun genç 
polislerin trafik alanında daha fazla değerlendirilmesini teşvik edecek düzenlemelere 
gidilmelidir. 

c. Mühendislik 

Değerlendirme: 
Altyapıya ilişkin düzenlemeler, trafik güvenliğinin sağlanmasında kalıcı ve uzun vadeli 

değişimlerin gerçekleşmesi olanağı yaratmaktadır. Aşağıdaki öneriler, şehirlerarası karayolları 
ve şehiriçi yollar ve ulaşım-trafık sorunlan başlıklarında gruplandırılmıştır. önerilerin aynntılı 
gerekçeleri ve diğer bazı değerlendirmeler Ana Raporun ilgili kısmında yer almaktadır. 

Öneriler: 

Şehirlerarası Yollar: 

1. Mevcut ve potansiyel kazalann yoğunlaştığı Devlet yollan üzerinde bulunan kaza 
kara noktalan, bütçeden kaynak sağlanarak bir an önce ortadan kaldınlmalıdır. 

2. Karayolu alt yapısı ile ilgili olarak özellikle kara noktalar başta olmak üzere, 
çözüm önerileri geliştirilmeli ve uygulamaya başlanmalıdır. Bu çözümler 
için sorumlu kurum; elindeki olanaklara göre trafik mühendisliği prensipleri 
dahilinde en ucuz ve en az yatınm gerektiren çözümlere yönelmeli, 
kaynakların en efektif biçimde kullanılması sağlanmalıdır. 

3. Karayolu proje ve inşaatlarında, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik 
yaklaşımlar dikkate alınmalı, bu amaçla mevcut proje tasanm kriterleri revize 
edilmelidir. 

4. Karayolu projelerinde ve mevcut yollarda mühendislik açısından trafik güvenliği 
kontrolleri yapılmalıdır. Böylelikle yeni kara noktalar yaratılmasının önüne 
geçilmelidir. 

5. Trafik işaretlemelerine özel önem verilerek eksiklikler giderilmeli, düşey 
işaretlemelerde trafiğin yoğunluğuna bağlı olarak standart yükseltilmeli, il, şehir içi 
ve köy yollannda yetersiz düşey işaretlemeler bir an önce tamamlanmalı, yatay 
işaretlemelerde kalıcı işaretleme malzemeleri kullanılarak, işaretsiz yol 
bırakılmamalıdır. 

6. İhtiyaç duyulan ve Karayolan Genel Müdrlüğünce tespit edilen oto korkuluk 
yapımına hız verilmelidir. 

7. Karayolu alt yapısının tasanm, yapım ve bakımında görevli teknik 
personelin trafik mühendisliği konusunda da eğitilmesi sağlanmalıdır. Gerek 
merkez teşkilatında, gerekse bölgelerde, trafik güvenliğinin önlenmesine 
yönelik çalışmaların önem ve kapsamına uygun sayıda ve nitelikte teknik 
personelin görevlendirilmesi için kadro ve diğer özlük haklarlan açısından 
gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 
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8. Sathi kaplama çalışmalarında,-serbest agrega (mıcır) kalmayacak şekilde teknolojik 
değişikliğe gidilmeli, serbest agregayı en aza indiren makineler ve1 yapım teknikleri 
kullanılmalıdır. Uzun ve kısa süreli karayolu bakım -ve onarım işlerinde 
işaretlemeye özel Önem verilmelidir. 

9 Yol kenarlarında trafik işaret levhaları dışında, sürücülerin dikkatini dağıtacak her 
. türlü ilan, afiş, reklam vb.leri kaldırılarak, ilgili yönetmelikta-bu yönde düzenleme 
yapılmalıdır. Böylece aynı zamanada görüntü kirliliğinin de önüne geçilebilecektir. 

10. Karayolu Genel Müdürlüğünün elinde bu günkü bütçe kaynaklarıyla makul 
sürelerde bitirilmeyecek kadar, halen yapımı devam eden pek çok proje vardır. Bu 
projelerin trafik güvenliği göz önüne .alınarak öncelik sıralaması yapılmalı, daha 
önemli projelere ağırlık verilerek mevcut kaynaklarla biran önce bitirilmelerine 
çalışılmalıdır. Politik tercihler yerine ülke ihtiyaçları göz önüne alınmalı, aciliyeti 
olmayan yapım çalışmalarına, acil yapım çalışmaları bitirilene kadar ara 
verilmelidir. 

11. Periyodik araç muayenelerinin tekniğine uygun yapılabilmesi için, özelleştirme de 
dahil olmak üzere, ivedilikle yeni adımlar atılmalıdır. 

Şchiriçi yollar 

1. Kentiçi trafik düzenlemesi ve yönetimine ilişkin kararlar mutlaka uzman görüşlerine 
dayandınlmalıdır. il ve ilçe trafik komisyonlan aracılığı ile değişik kesimler görüşlerini 
bildirmelidir. Ancak, uygulamaya yönelik kararların, kent planlaması ve trafik mühendisliği 
bilimi gerekleri yerine, trafikte değişik rolleri olan kuruluş temsilcileri arasında "oylama" ile 
yapılması hususu yeniden değerlendirilmelidir. Konu ile ilgili Meslek Odalan'nuı 
komisyonlara asil üye olarak katılması ve görüş bildirmesi sağlanmalıdır. 

2. Yerel yönetimlerin, kent planlaması ve trafik mühendisliği gerekleri yerine, başka 
gerekçelerle sübjektif, dönemlik uygulamalar yapması, kent ulaşımını yalnızca ilgili 
dönemlerde değil, uzun vadede son derece olumsuz etkilemektedir. Kent nazım planlan ve 
ulaşım ana planlarının oluşturulmasında keyfi müdahalelerin önlenmesi yönünde 
uygulamalara geçilmesi gereklidir. 
Bazı sorunlu ulaşım koridorları üzerindeki alanlarda yeni konut gelişmesine izin verilmemeli 
veya nüfus yoğunluğu düşük tutulmalıdır. Kent merkezinde yeni işyeri alanlarının 
gelişmesinin önlenmesi veya sayısının sınırlı tutulması gibi planlama kararlarıyla belirli 
ulaşım koridorları üzerindeki yolculuk talebini azaltıcı önlemler alınmalıdır. 

3. Belediyelerde, nüfuslarına bağlı olarak değişik sayılarda trafik mühendisi istihdamım zorunlu 
kılacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

4. Belediye sınırları içindeki işaretlemelerde ulusal yeknesaklığın sağlanması için, belediyeler 
üzerinde yaptırım gücü yaratacak yasal düzenlemelere gidilmelidir. 

5. Özellikle, belediye sınırları içindeki yol inşaat ve onarımlarında kurallara uygun 
işaretlemelere hiç önem verilmediği gözlenmektedir. Bu konuda da, yerel yönetimler 
üzerinde yaptırımlarda bulunulmasını sağlayacak ve pratikte uygulanabilir yasal 
düzenlemeler yapılmalıdır. 

6. Kentiçlerinde özellikle yaya güvenliğini ortaya çıkaran ve sağlayan uygulamalar 
yapılmalıdır. Bu amaçla, hızların aşağıya çakilmesine yönelik tedbirler (özellikle tüm okul 
önlerinde, yaya ağırlıklı bölgeler ile tüm ara sokaklarda hız kasisleri uygulanması) ile yaya 
yollarının (kaldırımların) sürekliliği ve kullanılabilirliği sağlanmalıdır. 
Trafik kazalarının yoğun olarak meydana geldiği şehir içlerinde ve il yollarında kaza kara 
noktalan analizi ve iyileştirmesi çalışmalan artmlmalıdır. 

7. Belediyelerin sorumluluğunda olan yol ağı uzunluğunun tespiti için çalışma başlatılmalıdır. 
8. Arızalı sinyalizasyon tesisleri bırakılmamalı, sinyalize kavşaklarda trafik polisi 

görevlendirildiğinde, sinyalizasyonu kumanda eden kontrol cihazı kullanılarak, tüm yönlere 
sarı yanıp-sönen ışığa çevrilmesi uygulamasına gidilmelidir. 
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\9: Büyük kentlerimizden başlamak üzere, merkezi trafik kontrol-ve yönetim sistemi kurularak, 
trafiğin tek merkezden yönetimine gidilmeli ve trafiğin kesintisiz akışını sağlayan "yeşil 
dalga" uygulaması başlatılmalıdır. •••• 

10.3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak çıkarılan otopark yönetmeliği hükümlerine 
uyulmadığı için "Otopark Kanunu" çıkarılmalıdır. Bu kanunla her türlü binada ve özellikle 
insanların topluca gittikleri, hipermarketler, spor salonları, toplantı salonları, pazar yerleri 
gibi yerlerin yeterli park yeri bulundurması mecburiyeti getirilmeli, park yeri bulunmayan 
inşaatlara, inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izni kesinlikle verilmemelidir. Belediyelerin 
denetiminde bu konuya özel önem verilerek aksi uygulamalar cezalandırılmalıdır. 

11. Raylı sistemlerin duraklarının bulunduğu yerlere, otopark alanları yapılmalıdır. . . 
12. özellikle kent merkezlerindeki park ücretleri yüksek tutularak, araçlarla kent merkezine 

gelinmesi caydınlmalı, özel araç sahiplerinin iş yerlerine toplu taşım araçlarıyla gelmesi 
özendirilmelidir. Bu amaçla, hazırlanacak "Kent Ulaşım Ana Planlan" çerçevesinde toplu 
taşıma ve raylı sistem yatınm ve uygulamalan desteklenmelidir. 

d. Eğitim-Bilgilendirme 

Değerlendirme: 
Trafik kazalarının oluşmasının nedenleri arasında en etkin unsur insan davranışıdır. însan 

davranışının daha okul öncesi dönemden başlayarak, doğru, etkili ve sürekli bir trafik eğitimi ve 
bilgilendirmesiyle biçimlenmesi, diğer tüm alanlardaki değişimi ve başanyı ortaya çıkaracak ve 
destekleyecek yegane unsur olarak değerlendirilmelidir. Konu ile ilgili diğer öneri ve 
açıklamalar Ana Rapor'da yer almaktadır. 

öneriler: 
Okul Öncesi ve Okul Çağı Eğitimi: 

1. Okullarda trafik eğitiminin içeriği ve veriliş yöntemleri tümüyle gözden geçirilmelidir. Okul 
öncesi dönemden başlamak üzere, lise sona kadar her yaş seviyesine uygun müfredat yeniden 
tanımlanmalıdır. 

2. Yaş seviyelerine uygun ders içerikleri tanımlanırken, o yaş grubuna ait öğrenme ve algılama 
yetenekleri göz önüne alınmalı ve yine aynı gruba gerekli trafik konulan aktanlmalıdır. Bu 
konular, basit kural bilgileri yerine risk bilgisi üzerine yoğunlaşmalıdır. örneğin, ilk öğretim 
boyunca, çocuklarımızın yaya ve yolcu olarak trafikte bulunduklan göz önüne alınarak, bu 
alandaki riskler üzerine yoğunlaşılmalıdır. Lisenin son iki sınıfında, sürücü adayı konumuna 
yaklaşan gençlere sürücülükle ilgili risk unsurlan tanıtılmalıdır. 

3. Müfredatın hazırlanış ve sunumunda mutlaka, interaktif eğitimi destekleyici ve fakat ucuz ve 
yaygın olarak kullanılabilecek materyallerin üretimi ve kullanımı sağlanmalıdır. Bu amaçla, 
tepegöz folyalerinden, üzerinde uygulamalar yapılabilecek föy ve kitapçıklardan 
yararlanılması düşünülmelidir. Materyallerin mutlaka değişik yaş gruplarına göre hazırlanmış 
ders içeriklerine paralel hazırlanması gerekmektedir. 

4. Müfredat ve materyallerde, mümkün olduğunca, yöresel trafik koşullan ile eğitimin 
verileceği yerleşim yeri büyüklükleri de dikkate alınmalıdır. Dersin teorik işlenmesinde, 
öğrencilerin derse katılımını arttıncı uygulamalara önem verilmelidir. 

5. Her yaş grubuna verilen pratik eğitimin etkinleşmesi ve yaygınlaşması sağlanmalıdır. Ancak 
bu eğitimde de, yaş gruplarının trafikteki rolleri dikkate alınmalıdır. Okul öncesi ve ilk 
öğretim boyunca özellikle yaya ve yolcu olarak trafikteki riskler, okul yakın çevresi trafik 
ortamından yaralanılarak öğretilmelidir. Lise öğrencilerine verilen pratik eğitimde ise, 
sürücülerin karşılaştıkları durumlar ve riskler ele alınabilir. 

6". Trafik derslerinin, mevcut yasalar çerçevesinde ve eğer gerekiyorsa, değişiklik yapılarak, 
"zorunlu ders" olarak okutulması sağlanmalıdır. Buna ilaveten, değişik branş 
derslerinde(Örneğin, Türkçe-Edebiyat, Matematik, Fizik gibi.) trafikle ilgili uygulamalar 
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. .yapılabilmesi' için müfredat gözden geçirilmeli,' öğretmenler • kısa süreli kurslara tabi 
tutulmalıdır. 

7. özellikle lise sınıflarında, öğrencilerin benzer yaş gruplarında- trafik kazalarında mağdur 
olmuş gençlerden, belirli bir psikolojik ve pedagojik hazırlıktan sonra, trafik derslerinde 
"konuk. eğitici" olarak yararlanılması sağlanmalıdır. Böylelikle, öğrencilere, kazaların 
yalnızca.sözcük ve istatistikten ibaret^olmadıklan mesajı en kuvvetli biçimde verilmiş 
olabilecektir. Benzer şekilde, hastane Ve polis.kontrol noktalan ziyaretleri de devreye 
alınmalıdır. 

8. özellikle okul çağı öncesi ve izleyen dönemlerde, ailelerin çocuklarının trafik eğitimlerine 
etkin bir biçimde katılmaları yönünde, ders içerikleri ve işleyişinde düzenlemeler 
yapılmalıdır. Ebeveynlerin katkısı ile yapılabilecek, trafik ödevleri verilmelidir. 

9. Yukarıdaki maddelerde amlan kimi değişikliklerin ve bunlara yönelik hazırlığın mevcut yerel 
birikimle yapılması mümkün olmayabilir. İlk hazırlık safhasında, mutlaka trafik güvenliği ve 
eğitiminde uluslararası basanlar elde etmiş yabancı uzmanlardan yararlanılması gereklidir. 
Bu uzmanlann, saptanacak bir dönem ve program dahilinde, karar vericiler ve her 
kademeden seçilecek elemanı, eğitmesi; sağlanmalıdır. Bu eğitimden sonra, eğitilmiş grubun 
izleyen çalışmalan yönlendirmesi mümkün olabilir. 

1<D. Trafik?\ve ilkyardım derslerini verecek'öğretmen.ve bu öğretmenlerin yetişeceği branş 
bulunmaması nedeniyle, bu açığı kapatmak. için, Yüksek. Öğretim.- proğramlanrida yeni 
düzenlemeler yapılmalı, ya da Eğitim Fakültelerinde Trafik ve ilkyardım Dersleri "ek branş" 
niteliği kazanacak şekilde ders proğramlanna yerleştirilmelidir. 

11. Okul öncesi ve okul çağı çocuk ve gençleri için trafik kulüpleri oluşturulmalıdu*. Bu kulüpler 
aracılığı ile, broşür vb. dokümanlar kullanılarak eğitim sağlanmalı ve üyeler aracılığı ile 
diğerf çocuk ve gençleri aydınlatıcı çalışmalar yapılması olanaklan araştınlmalıdır. 

12. Kural ihlali yapan sürücülerin, belirli aralıklarla açılacak yenileme kurslanna, tüm 
sürücülerin ve sürücü adaylannın "davranış eğitimi" kurslanna katılmalan ve gerekiyorsa 
psikoteknik testlerden geçirilmeleri yönünden yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Bu konunun 
detaylı açıklamalan Ana Rapor'un ilgili bölümünde yer almaktadır. 

Üniversite Eğitimi 

Değerlendirme 

Ülkemizde, trafik konusunun birçok bilim alanının kesiştiği ayn ve özel bir bilim alam 
olduğu üzerinde pek durulmamaktadır. Durum böyle olunca, trafikle ilgili değişik alanlarda 
görev yapabilecek (mühendislik, eğitim, istatistik, psikoloji) eleman eksikliğinin ve hatta 
yokluğunun ayırdma vanlmamaktadır. Bu vahim tablo, yüksek eğitim programlan ve bu 
programlan yürütecek akademisyenlerin azlığı ile katmerleşmektedir. Bunlann ayırdında 
olmaksızın, trafik güvenliği yıllardır, bu alanda hiçbir üniversite eğitimi almamış, ya da 
yetersiz programlardan mezun görünmüş elemanlarla, yalmzca bürokratik ve idari görevleri 
nedeniyle belirli bir süre trafikle ilgili uygulamalarda görev alan kişilerin yorum ve 
kararlarıyla sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu durumda trafik mühendisi/uzmanı istihdam 
talebi de ortaya çıkmamakta ve yüksek öğrenimdeki eksiklikler de yok sayılmaktadır. 
Güncel bir örnek olması açısından, deprem ve bina güvenliği, yine birçok bilim dalının 
uğraş verdiği bir alandır. Binlerce yurttaşımızın yitirildiği bu konuda, tüm eksiklere karşın, 
son deprem deneyiminden görüldüğü üzere ilgili alanlarda onlarca deneyimli akademisyenin 
varlığı söz konusudur. Yine, deprem, jeoloji mühendislikleri gibi sayılan onu bulan 
programlar üniversitelerde okutulmakta, araştırmalara konu olmaktadır. Oysa her yıl, onbin 
yurttaşımızın canını alan trafik disiplininde akademik kadro yok denecek kadar azdır, sınırlı 
birkaç lisans üstü program söz konusudur. 

Bu tablonun değişmesi için, öncelikle "trafik güvenliğinin, değişik bilim dallannın içinde 
bulunduğu, özel bir bilim alanı olduğu saptamasının yapılması gerekir. Bu saptama 
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yapıldıktan sonra, bu eğitimi nasıl, nerede ve hangi akademik kadro ile verilmesi gerektiği 
açıklığa kavuşturulmalıdır. 

öneriler: 

1. .Doğruvbir başlangıç, yapılabilmesi için, trafik güvenliği alanının değişik disiplinlerinde 
çok nitelikli lisans üstü eğitim verebilecek, yeni programlar başlatılmalıdır. Bu alandaki 
akademisyen açığının kapatılabilmesi için, bir süre konuk yabancı ..akademisyenler 

. görevlendirilmelidir. 
2. Bu programlara öğrenci kabulü için, mutlaka temel bazı derslerin lisans düzeyinde 

alınmış olması şartı aranmalı, programın bir hobi ya da unvan olarak kullanılmasının 
önüne geçilmelidir. 

3. Bu programlardan mezun olacak, saptanacak sayıda öğrenci akademisyen olarak 
yetiştirilmek için yurtdışı doktora programlarına gönderilmelidir, özel ve resmi tüm 
burs programlarında, mutlaka trafik mühendisliği/trafik güvenliği programlarının da yer 
alması sağlanmalıdır. 

•4; Yine- aynı- programlardan.;
:mezun. olacak diğer öğrencilerin,- gerekiyorsa, yasal 

düzenlemelerle, Karayolları Genel Müdürlüğü, • Belediyeler, gibi kuruluşlarda jderhal 
göreve başlatılmalarının zemini hazırlanmalıdır. Bu alandaki, olası meycut açık, .binler 
seviyesindedir. 

5. Başbakanlığa bağlı Tübitak benzeri bir yapılanma içinde, bağımsız "Karayolu Güvenliği 
Araştırma Kurumu" kurulmalıdır. Bu merkezin, ilerleyen yıllarda, gerek görüldüğü 
takdirde diğer ulaştırma türlerini de içine alan bir ilgi alanı tanımı yapılabilir. Kurumun, 
ülkesel koşullar dikkate alınarak ve ilgili uygulamacı kuruluşların da önerebileceği 
alanlarda, trafik güvenliği araştırmaları yapması için kaynak ve personel sağlanmalıdır. 
Kurumun idari yapılanmasının, konu ile ilgili özel sektör araştırmalarının da 
yapılabildiği biçimde olması gerekir. 

İnsan Davranışının Geliştirilmesi 

Değerlendirme: 

Sürücü, yaya ve yolcu olarak insanların kazada etkili olan davranışı esas olarak kurallara 
uymamaktır. Kural dışı davranış ise' bilgisizlikten, ya da kurallara bilinçli olarak 
uyulmamasmdan ileri gelmektedir. Sürücülerin kurallan bildikleri halde ihlal etmelerinin temel 
olarak iki nedeni vardır: 

• Sürücülükle ilgili, dikkat, konsantrasyon, muhakeme yeteneği, hafıza, algı ve refleks 
gibi yeteneklerin yeterli düzeyde olmaması. 

• Kişinin kendisine, yaşamına, diğer insanlara, trafik kurallarına yönelik tutumları, 
inanç ve alışkanlıklarının olumsuz olması. 

Güvenlik bilinci gelişmemiş, sosyal sorumluluk duygusuna yeterince sahip olmayan, risk 
alma, isteği yüksek, kendini kontrol etmede sorun yaşayan kişilerin trafik ortamında da hız ihlali,. 
alkollü araç kullanma, emniyet kemeri takmama gibi suçları sıklıkla işledikleri tespit edilmiştir. 

Bu konularda, sürücü davranışının geliştirilmesine yönelik çabaların yoğunlaştırılması 
gerekmektedir. Bu amaçla, psikoteknik değerlendirme uygulamasının yaygınlaştırılması ve 
kapsamının genişletilmesi suretiyle, sürücülerin tutum ve davranışlarında olumlu değişim ve 
gelişim sağlanması hedeflenmelidir. 
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Oncrilcr: 

a) Sürücü adayı gençlere yönelik: 

Gençlikleri, deneyimsizlikleri ve yaşlarının özellikleri itibariyle, diğer yaş gruplarına ve 
deneyimli sürücülere göre yüksek olan kazalara karışma oranının düşürülmesinin temini için: 

1. İlk kez verilecek sürücü belgelerinin, 1-2 yıl gibi geçici süre ile verilmesi hususu 
değerlendirilmelidir.(Süre sonunda adayın sicili temizse asıl belgeyi almaya hak kazanması 
sağlanabilir.) 

2. Bu sürücüler için alkol miktannm 0 (sıfır) promil olması, hız limitlerinin 10-15 km daha 
düşük tutulması ve özellikle genç sürücülere bir süre yetişkin sürücü refakatinde araç 
sürmesine izin verilmesi hususları değerlendirilmelidir. 

b) Psikoteknik değerlendirme gereksinmeleri: Tüm sürücülere yönelik: 

1. ..Alkol, hız- ihlali, hatalı sollama, ışık ihlali gibi kural ihlallerini yaptığı tesbit edilen 
sürücülerin birinci defada cezalandırılması ve "Sürücü Davranışı Geliştirme-Rehabilitasyon 
ve Yeniden Eğitim" programlarına katılma şartının getirilmesi hususunun değerlendirilmesi 
ve kanun hükmü haline getirilme, gereği değerlendirilmelidir. 

2. Kırmızı ışığa riayet etmeyen sürücüler ile 'geçme kural ve yasaklan'm, ihlal etme alışkanlığı 
olan sürücülerin caydınlması amacıyla, kanunun ilgili'maddelerinde değişiklikler yapılarak, 
psiko teknik değerlendirmeden geçirilmeleri öngörülmelidir. 

3. ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin'de, 
psikoteknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulmalan 
sağlanmalıdır. 

4. Ticari taşıtlarla yük ve yolcu taşıyanlar, trafikte daha sürekli yer almakta ve güvenliği daha 
yaygın biçimde etkilemektedirler. Bu sınıfa giren sürücülerin, Ticari Taşıt Kullanma Belgesi 
almak üzere Odalara müracaatlannda, belge almadan önce psikoteknik değerlendirmeye tabi 
tutulmaları zorunluluğu öngörülebilir. 

5. 2 ila 10 yıl aralıklarla ve yaşa bağlı olarak sürücülerin periyodik sağlık muayenesine ve 
psikoteknik değerlendirilmeye tabi tutulmalan ülkemiz şartlannda da ihtiyaç haline gelmiştir. 
Bu konu değerlendirilmelidir. 

c) Sürücü davranışı geliştirme 

1. Gelişmiş ülkelerde, 1960'lardan bu yana uygulanmakta olan Sürücü Davranışı 
Geliştirme Programı, henüz ülkemizde yaygın ve etkin bir biçimde bulunmamaktadır. 
Bu programlann, ülkemiz insanına uygun olarak acilen ülke çapında yaygınlaşması 
gerekmektedir. Bu amaçla, üniversitelerin psikoloji bölümlerinde ve meslek 
örgütünde eğitim programlan ve hizmet içi eğitim programlan gündeme getirilmeli 
ve bu programı yapabilecek trafik psikologlanmn hızla yetiştirilmesi sağlanmalıdır. 

2. Buna paralel olarak, 100 ceza puanını doldurması ve hız ile alkollü sürüş tekrarlan 
nedeniyle ehliyeti geri alınıp, eğitime tabi tutulan sürücülerin eğitim programlarında 
mevcut durumda yapılmakta olan kural bilgilerinin tekran yerine, sürücü davranışı 
geliştirme konusuna ve yaklaşımlanna yer verilmesi gereklidir. 

Bilgilendirme-Kampanyalar: 

öneriler: 

1. Halen dağınık biçimde sürdürülen, kamuoyunun trafik güvenliği konusunda eğitilip, 
uyarılması, kısaca bilgilendirmesi faaliyetlerinin tek elden, bilimsel olarak yürütülmesiyle 
kurulması önerilen " Karayolu Güvenliği Araştırma Kurumu" görevlendirilmelidir. 
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2. Belirtilen.kurum.aracılığı ile, trafik güvenliğine ilişkin kampanyalar hazırlanıp, uygulanmalı 
ve gelişmeler izlenip, değerlendirilmelidir Ayrıca, kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik 
stratejik kararların oluşturulması ve uygun görülürse, okul çağı trafik eğitimine yönelik temel 
bazı önermelerin bu kurum eliyle hazırlanıp, ilgili uygulayıcı kuruluşlara sunulması mümkün 
olabilir. 

3. TV yayınlarında trafik güvenliğine ilişkin eğitici ve uyancı yayınlara en.az 30 dakika 
süreyle, 19-22 saatleri arası yer verilmesi zorunluluğu yasa değişikliği ile getirilmelidir. 
Yayınlanacak programlarda, her yaş grubuna: yönelik, farklı algılama ve yetenek düzeyleri 
dikkate alınmalkıdır. Bu kuşakta, 1. Maddede belirtilen kurumun onayı alınarak hazırlanmış 
süresi 2 dakikayı aşmayan trafik güvenliğine, yönelik spot filmlerin ücretsiz yayınlanması 
sağlanmalıdır. 

4. Radyo ve yazılı basının da trafik güvenliğine yönelik faaliyetlere katkısının artırılması için 
belirli sayıda program ve dizi yazı-haber yayınlama sorumluluğu getirilmelidir. 

5. Yol şartlan, trafik durumu vb. bilgileri düzenli .olarak işleyip, bilgilendirmeler yapacak, 
"Trafik Radyosu"nun kurulması ve işletilmesi sağlanmalıdır. 

6. Trafikte "doğru model olma" çok önemlidir, Tüm trafik kurallarına, başta devlete ait otolar 
olmak üzere her kesimin, her koşulda ve her zaman uymasına yönelik ciddi ve kalıcı bir 
saferberlik başlatılmalıdır. 

Sürücü Kursları: 

Öneriler: 
1. Mevcut "Sürücü Kurslan", "Sürücü Okullarına dönüştürülmelidir. Özel okul statüsünde de 

çalıştırılabilecek sürücü kurslan böylece kurumsallaşma sürecine girecek, kamu yaran ağır 
basan eğitim-öğretim faaliyeti asıl hedef olacak, hizmetin daha etkin ve verimli sunulması 
yönünde beklenen kamuoyu baskısı sağlanabilecektir. 

2. Sistemin arzulanan ölçüde sağlıklı çalışmasında önemli bir faktör olan 'denetleme' 
mekanizmasının problem alanları belirlenmeli, yalnızca mevzuat açısından değil fonksiyonel 
açıdan da denetim için çareler, aranmalıdır. Sürücü kurslannın denetiminde, konusunda 
uzman resmi ve özel kişi, kurum ve kuruluşlardan yararlanılmalıdır, 

3. "Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası"na , her motorlu taşıt sürücü kursu için kod numarası 
yazılması işlemlerinin tamamlayıcı unsuru olarak, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce "kurum 
kodlarının" sürücü belgelerine de işlenmesi konusunda yürütülen çalışmalar 
tamamlanmalıdır. Böylelikle, hem kurslann, hem de devletin kurs performanslannı izleme 
olanağı doğabilecektir. 

4. Otobüs firmalannın dernekleri marifetiyle kendi sürücü kurslannı açıp, sürücülerini orada 
yetiştirip, seçmeleri teşvik edilmelidir. Aynca, sürücü eğitiminde mutlaka, belge türüne göre 
bir sınıflandırma yapılıp, "ihtisas sürücü kurslan"nm açılması planlanmalıdır. 

5. Sürücü kursu öğreticisi yetiştirmek amacıyla, yüksek okullar, meslek liseleri açılması gibi 
düzenlemeler değerlendirilmelidir. Sürücü kurslannda ders verecek öğretmenlerde, özel 
şartlar aranmalıdır. 

6. Sürücü kurslannda, teorik bölümde sürücü adaylanna, değişik trafik durumlanndaki riskler 
anlatılmalıdır. Pratik eğitimin süresi ve kalitesi artınlmalı ve özellikle gerçek trafik 
ortamında eğitim imkanlan araştınlmalıdır. 

7. Ağır vasıta Sürücü adaylanna, psikoteknik değerlendirmeler yapılmalı ve "Sürücü 
Davranışları Geliştirme ve Rehabilitasyon" programlan uygulanmalıdır. 

8. Pratik sınavlarda, sınav görevlisinin sürücü yanında oturması sağlanmalı ve sınav heyetinin 
objektifliğinin artınlması yönünden yeni gözlemcilerin sınava katılması durumu 
değerlendirilmelidir. Pratik sınav süresinin ortalama 45 dakika olması sağlanmalıdır. 

•9. Sürücü belgelerinin 5 yılda bir yenilenmesi sağlanmalıdır. Böylece, adres değişikliklerine 
bağlı sorunların hafifletilmesi mümkün olabileceği gibi,. sürücünün sağlık şartlarının 
uygunluğu denetlenebilecek, yenileme ve ileri eğitim proğramlannın uygulanma şansı 
yaratılabilecektir. 
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10. Mevcut sürücü belgesi sınıf ve içerikleri, Avrupa Birliği'nin 91/459/ EEC • Yönergesi'nin 
' ilgili maddelerine uyacak şekilde ivedi olarak- değiştirilmelidir. Bunu izleyecek gerekli' 

düzenlemeler tamamlanmalıdır. 
11. Kursları başarıyla tamamlayan adaylara verilen sertifikaların ardından, sürücü adaylarına 

belirli bir deneyim kazanma ve bunun izlenmesi süreci yaratılmalı, sürücü belgeleri bu 
sürenin ardından yapılacak değerlendirmelere bağlı olarak verilmelidir. 

12. Ağır taşıt kullanabilmek için adayların, gerekli sürücü belgelerine, yaratılacak bir kademeli 
sistemle, belirli sürücü sınıf belgelerini saptanacak sürelerle sahip olup-kullanma şartlarını 
tamamladıktan sonra başvurmaları sağlanmalıdır. 

13. Değişik nedenlerle, sürücü belgeleri belirli sürelerle geri alınan sürücülerin, bu süre içinde 
gerekli yenileme kurslarına katılması ve bu kursların sonunda yapılacak değerlendirmelerde 
durumu uygun görülmeyen sürücülerin , belgelerinin geri verilme süresinin uzatılması 
yönünde düzenlemeler yapılmalı ve yasalar titizlikle ve etkin biçimde uygulanmalıdır. 

14. Sürücü belgelerinin değişik ceza vb. uygulamalarda, otomasyon sisteminin direkt anahtarı 
olarak kullanılması sağlanmalıdır. Bu amaçla belgeler uygun formda yapılmalıdır. 

e. ilk ve Acil Yardım 

Değerlendirme: 
Trafik kazalarındaki ölümlerin %10'unun ilk 5 dakikada, %50 sinin ilk yarım saatte 

olduğu bilinmektedir. Uzmanlar bilinçli, kaliteli ,hızlı ve sürekli bir şekilde sağlanan acil yardım 
hizmetleri ile ölenlerin en az %20-25 inin kurtarılmasının mümkün olabileceğini ifade 
etmektedirler. 

Trafik kazası sonrası yaralının hayatta kalabilmesi ve yaşamının idamesi için aşağıdaki 
konu başlıklarında değerlendirmelerde bulunulmuş ve Ana Rapor'un ilgili kısmında bu 
açıklamalara yer verilmiştir. Bu ara başlıklarda yapılması gerekenler şöyle özetlenebilir: 
a. Acil yardım çağnsı-haberleşme 
b. İlkyardım 
c. Kurtarma 
d. Acil Sağlık Yardımı 
e. Uygun Şekilde Nakil 
f. Hastane Tedavisi 

Öneriler: 
1. Ülkemizde değişik konularda sayılan onları aşkın acil yardım telefon numaralan 

bulunmaktadır. Bu numaraların, tek numarada toplanarak bir "ortak alarm merkezi" 
kurulması çalışmaları başlatılmalıdır. Bu alanda, onu aşkın kuruluşun işbirliği yapması 
gereklidir. Konunun ivedilikle ele alınması için, "Trafik Güvenliği Yüksek Kurulu'nun" 
insiyatifiyle çalışmaların yürütülmesi uygun olacaktır. 

2. Oluşturulacak "ortak alarm merkezi" ilgili tüm birimleri senkronize olarak olay yerine 
sevketmek ve gelişmeleri izlemek gibi görevleri de yerine getirmelidir. 

3. Başta öğrenciler olmak üzere, her bireyin "ilk yardım" bilgi ve becerileri ile donatılması için 
bir eylem planı hazırlanmalıdır. Bu amaçla hedefleri belli yıllık programlar hazırlanmalı, 
uygulanıp, izlenmelidir. 

4. Ülkemizde 'kaza sonrası' kurtarma hizmetinin sorumlusu belli değildir. Bu nedenle değişik 
kurumlarda araç ve ekipman dağılımı bulunmakta, ancak bunlardan tek elden ve senkronize 

• olarak yararlanılamamaktadır. Trafik kazsı sonrası kurtarma hizmetleri 'sorumluluğu yasa ile 
bir kuruma verilmeli ve bu şekilde organizasyona gidilmelidir. 

5. Trafik kazalarına müdahale konusunda birçok kuruluş görev almaktadır. Bunlar, trafik polisi, 
jandarma, sağlık teşkilatı, belediyeler, itfaiye, sivil savunma vb. .kurumlardır. Bu ekiplerin 
senkronize çalışmaları için, "olay yeri sorumlusu" kavramı geliştirilmelidir. Benzer şekilde, 
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; değişik ekiplerin birlikte çalışmaları, için ortak eğitim programları düzenlenmeli ve pilot 
uygulamalar gerçekleştirilmelidir." 

6. Ortak Alarm Merkezi kurulana kadar, acil yardım telefonu ile uygun tıbbi yardım alma ve 
hastane koşullarında tıbbi müdahale sürelerinin değişik yol ve bölgelerde izlemesi yapılmalı 
ve bu sürelerin aşağıya çekilmesi için başta Sağlık' bakanlığı olmak üzere ilgili tüm 
kuruluşlarla ortak çalışmalar yapılmalıdır. 

7. Acil tıbbi yardım konusunda aşağıdaki hususlarda planlara dayalı iyileştirmeler 
gerçekleşmelidir: 

a. Acil Sağlık Hizmetlerinde çalışan profesyonel ekibin (Doktor, Acil Tıp Teknisyeni, vb.) 
kadrolarının oluşturulması, 

b. Acil yardım hizmetleri finansmanının sağlanması, 
c. Acil sağlık hizmeti sunmakla yükümlü kuruluşların sorumluluklarını yerini getirmesi için 

yaptırım uygulanması, (SSK, diğer sağlık kurumları) 
d. Travma merkezlerinin sayısının artırılması, 
e. Acil yardım konusunda yetişmiş profesyonel ekibin ülke genelinde dengeli dağılımının 

sağlanması, 
f. Hizmet sunumunda birimlerin ortak hareket etmesi, 
g. Acil yardım hizmet sunumunda sigortacılık sektörünün desteğinin sağlanması, 
h. Hizmetin sunumundaki standart uygulamaların belirlenmesi, 
i. Acil sağlık hizmetlerinde çalışanların standart eğitim modülünün oluşturulması, 

j . Acil yardım istasyonlarını ülke genelinde yaygınlaştırılması, 
k. Acil yardım istasyonlarında ve ambulans standardının sağlanması, 
1. Ülke genelindeki ambulanslarda standart donanım ile standart sağlık ekibinin (Hekim, 

yardımcı personeli, şoför) oluşturulması, 
m. Sistemin kendi kendini finanse edecek yapıya kavuşturulması, 

D. SONUÇ 
Komisyon raporu; trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik, mevcut durum tesbiti 

yaparak alınması gereken önlemlere yönelik kaçınılmaz biçimde 'genel' önermelerde 
bulunmaktadır. 

Bunun aksi, yani her alanda daha ayrıntılı öneriler geliştirmek, gerek süre ve gerekse de 
komisyonun uzmanlık alanı dışında olması nedeniyle olası değildir. Komisyon, yaptığı 
toplantılar ve topladığı bilgiler çerçevesinde bazı somut eksiklikleri saptamış ve değişik 
katmanlardan gelen talepleri dikkate alarak, raporuna yansıtmaya çalışmıştır. 

Ancak, kabul edilmek gerekir ki, bunların geçerliliğinin ve etkilerinin irdelenerek daha 
rafine hale getirilmesi, her alanda bir araya getirilecek konu uzmanlarının çalışmaları 
neteicesinde mümkün olabilir. Bu önermelerin yaşama geçirilmesi içinse, raporda da belirtildiği 
üzere siyasi iradenin konuyu ele alması ve takipçi olması gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, 
karar vericilerce öncelikleri saptanmamış ve siyasi irade desteği alamamış uygulama kararlarının 
ne kadar ayrıntıya inilmiş olsa bile, gerçekleşme şansı bulunmamaktadır. Dahası, trafik 
güvenliğinin sağlanmasına yönelik ülke stratejileri belirlenip, hazırlanacak 'ulaştırma ana planı' 
çerçevesinde eylemlere girişilmedikçe, alınacak tekil karar ve yaptırımların, çözüm olamayacağı 
açıktır. 

Bu bakımdan 2001 yılının Trafik Güvenliği Yılı ilan edilmesi ve bu yılda ilk iş olarak 
trafik kazalarının her yıl bir önceki yıla göre %10 azaltılması gibi bir hedef konulması çözümün 
ilk adımı olarak görülmektedir. 
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; Genel olarak trafik güvenliğini arttırmak için, ve bu amaca"." uygun olarak her^kesim 
•üzerine düşen görevleri yerine getirmekte 2001 Trafik Güvenliği yılında yoğun bir çaba içine 
girmelidir. 

Bu çerçevede öncelikle Taşıma Kanunu çıkarılmalı, bilinçli taksir kavramı Ceza 
Kanunu'na konulmalı, yurttaşları çok rahatsız eden otoparklar ve servis araçları konularında, 
haksız kazançları da önleyecek yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

Üniversiteler, meslek birlikleri gibi kuruluşlarla, sivil toplum .örgütleri birlikte, 
kampanyalar düzenlemeli, özellikle trafik kazalanmn en önemli nedenlerinden biri olan hız 
sınırlamalarına uyma konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmalıdırlar. 

Genel bir seferberlik yaklaşımı içinde, kamu kurumlarının görevleri nedeniyle; sektörde 
çahşanlann meslek ahlakı ve sorumluluğu gereği, yurttaşların da toplumsal bilinç ve görev 
anlayışıyla, 2001 Trafik Güvenliği Yılından başlayarak birlikte oluşturacaklan duyarlılık ve 
sorumluluk ortamı, trafik güvenliğini sağlamada gerekli görülen silkinişi yaratabilecektir. 

Başkan 

Ahmet Tan 
İstanbul 

Kâtip 

Cahit Savaş Yazıcı 
İstanbul 

Üye 

Osman Aslan 
Diyarbakır 

Üye 

Sühan Özkan 
İstanbul 

Başkanvekili 

Aydın Ayaydın 
İstanbul 

Üye 

Kemal Çelik 
Antalya 

Üye 

Bedri Yaşar 
Gümüşhane 

Üye 

Sevgi Esen 
Kayseri 

Üye 

İsmail-Çevik 
Nevşehir 

Sözcü 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Üye 

Bekir Ongun 
Aydın 
Üye 

Fadlı Ağaoğlu 
İstanbul 

Üye 

Teoman Rıza Güneri 
Konya 
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