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• Mevcut Yasal Çerçevenin Gözden Geçirilmesi
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– Eksikliklerin/boşlukların giderilmesi

• Uluslararası Düzenlemeler ve AB Düzenlemeleri ile 
Uyum

• Sonuçlar
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GİRİŞ



• Karayolu altyapısının kullanım esaslarını belirlemek, tüm
faaliyetler için temel oluşturur.

• Uluslararası yükümlülükler:
• BM GA 64/255 Improving global road safety
• BM Karayolu Güvenliği için Eylem On yılı Küresel Planı 2011-

2020
• DSÖ Karayolu Güvenliği İkinci Yüksek Seviye Küresel

Konferansı Brasilia Beyannamesi 18-19 Kasım 2015

Neden Mevzuat?



 «Karayolu Güvenliği Mevzuatının Geliştirilmesi: Ülkelere
yönelik uygulama ve kaynak el kitabı» – DSÖ 2013’te önerilen
hukuki inceleme ve değerlendirme metodolojisi

Mevcut mevzuatın değerlendirilmesi:
Tüm paydaş ve kurumlara ilişkin mevzuat
 Ulusal ve uluslararası mevzuat
 Boşluk analizi: Tutarsızlık/çelişki, muafiyet, risk unsurları, sorunlar, 

uygulanabilirlik, amaç odaklılık, …
 Kapsayıcılık : Kanıta dayalı, uygulama, yaptırımların orantılılığı, kaza sonrası 

müdahale, …

Yaklaşım



İncele

Karşılaştır

Yorumla

Tavsiye

Geri dönüş



Ana İnceleme Konuları
 Trafik ve Yol İşaretleri

 Hız Sınırları ve Yol Standartları

 Karayolu Altyapısı Güvenlik 
Yönetimi/Kontrolü

 Kentsel Altyapı ve Hareketlilik

 Araç Tescili

 Araçların Tip Onayı

 Periyodik Teknik Muayeneler (PTI)

 Teknik Yol Kenarı Muayenesi

 Sürücü Eğitimi, Sürücü Sınavları ve
Sürücü Belgeleri, Trafik Eğitimi

 Denetim ve Cezalar

 Elektronik Denetim Sistemleri

 Olağan Yaptırımlardan Muaf Tutulan 
Gruplar

 Işık Kullanımı, Öncelik Hakkı Tanıyan Işık 
ve Sinyal Kullanımı

 Geçiş Hakkı
 Yolcu Taşıma
 Araçların Yüklenmesi
 Emniyet Kemerleri ve Kasklar
 Dikkatsiz Araç Kullanımı, Alkol
 Karayolu Taşımacılığı İşletmeciliği
 Ağır Vasıta Sürücüleri, Sürüş ve Dinlenme

Süreleri, Takograf
 Tehlikeli Madde Taşımacılığı
 Tüneller
 Kaza Sonrası Müdahale



 Ulusal Mevzuat 

- 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
- 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu
-4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uyg. Dair Kanun
-5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
-4857 sayılı İş Kanunu
-3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

... ile 31 diğer ilgili yönetmelik.  

İncelenen Mevzuat



• Karayolu güvenliği ile ilgili AB müktesebatı

• Karayolu güvenliği ile ilgili başlıca BM anlaşmaları
– 1949 & 1968 Karayolu Trafiği Konvansiyonu(TR)
– 1957 ADR (TR)
– 1968 Karayolu İşaretleri ve Sinyalleri Sözleşmesi
– 1970 AETR (TR)
– 1958 Uyumlaştırılmış BM Teknik Düzenlemelerinin Kabulü Hakkında Sözleşme

(TR)
– 1997 Periyodik Teknik Muayene Sözleşmesi
– 1998 Tekerlekli Araçlarda Kullanılabilecek/Takılabilecek Malzeme ve Parçalar

Hakkında Küresel Teknik Düzenlemeler Anlaşması (TR)

Uluslararası Mevzuat ve AB Mevzuatı



MEVCUT YASAL ÇERÇEVENİN 
GÖZDEN GEÇİRİLMESİ



• Tutarsızlık, çelişki ve yetersizlikler

• Uygulama güçlükleri

• Mevzuat eksiklikleri



• 2918/3: uzun «Tanımlar» listesi

• Benzer tanım ve başlıklar: Taşıt - Araç; Sürücü - Şoför; Sahip -

İşleten

• 2918, KTY ve AİTMY’de farklı araç tanım/kategorileri

• Örn. 2918/3’teki «otobüs» tanımı

• Otobüs : Yolcu taşımacılığında kullanılan, sürücüsü dahil dokuzdan

fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır…

• Bu Kanunun uygulaması ile ilgili diğer tanım ve terimler

yönetmelikte gösterilir.

Tutarsızlık, Çelişki ve Yetersizlikler -Tanımlar



KTY

M Sınıfı – En az dört tekerlekli ve yolcu taşımasında
kullanılan motorlu araçlardır.

M1 Sınıfı: Yolcu taşımasında kullanılan
ve sürücü dahil en fazla 9 oturma yeri
olan motorlu araçtır.
M2 Sınıfı: Yolcu taşımasında kullanılan, sürücü dahil
9’dan fazla oturma yeri olan ve azami ağırlığı 5 tonu
aşmayan motorlu araçtır.
M3 Sınıfı: Yolcu taşımasında kullanılan, sürücü dahil
9’dan fazla oturma yeri olan ve azami ağırlığı 5 tonu
aşan motorlu araçtır.

AİTMY

M kategorisi araç: En az dört tekerlekli
motorlu yolcu taşıma amaçlı araçlardır.

M1 Sınıfı: Sürücü dışında en fazla 8
kişilik oturma yeri olan, yolcu
taşımaya yönelik motorlu araçtır.
M2 Sınıfı: Sürücü dışında en fazla 8 kişilik
oturma yeri olan, yolcu taşımaya yönelik ve
azami kütlesi 5 tonu aşmayan motorlu araçtır.
M3 Sınıfı: Sürücü dışında en fazla 8 kişilik
oturma yeri olan, yolcu taşımaya yönelik ve
azami kütlesi 5 tonu aşan motorlu araçtır.

Tutarsızlık, Çelişki ve Yetersizlikler-Tanımlar



• Yollara ilişkin tanımlarmuğlak veya eksik

• 2918 m.3 ana yol/tali yol tanımları

• 2918 m.9orman yolu, köy yolu

• 2918 m.57/7 «iz» tanımı

• 2918 m.64 gece

Tutarsızlık, Çelişki ve Yetersizlikler - Tanımlar



 TANIM: 2918 m.3: «Trafikten men: Trafik zabıtasınca,
bu Kanunda belirtilen hallerde araçla ilgili belgelerin
alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten
alıkonulmasıdır.»

 KTY m.3 «21) Trafikten men: Trafik zabıtası veya
yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen
hallerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın
belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasıdır.»

Tutarsızlık, Çelişki ve Yetersizlikler -Trafikten men



Araçların trafikten men edilmesi veya muhafaza altına alınması ile sürücülerin araç sürmekten
men edilmesi

MADDE 125 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-21/3/2012-28240) (Değişik:RG-19/2/2014-28918)
2918 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırılığından dolayı trafikten men edilen veya
muhafaza altına alınması gereken araçlar ile araç sürmekten men edilecek sürücülerle ilgili olarak
aşağıda belirtilen usul ve esaslar uygulanır:
c) Trafikten men edilen veya muhafaza altına alınan araçlar bu hususta bir tutanak düzenlenmek
suretiyle yetkilendirilmiş otoparka teslim edilir.

e) …trafikten men edilen, ancak bu madde kapsamında geçici olarak trafiğe çıkış izni
verilebilmesi için gerekli şartları taşıyan araçlar ile eksiklikleri denetim noktasında
giderilen araçlar, trafikten men tutanağına gerekli şerh düşülerek otoparka
götürülmeksizin denetim mahallinde sahibine, işletenine veya sürücüsüne teslim edilir.

Tutarsızlık, Çelişki ve Yetersizlikler - Trafikten men



Araçların muayenesi: Madde 34 –

(Değişik:18/10/2018-7148/18 md.) Muayenesi
yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması hâlinde, araç
sahibine 235 Türk lirası idari para cezası verilir. Bu
araçlara, muayenelerinin yaptırılması için süre ve
şartları Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen

şekilde izin verilir. İzin verilen süre sonunda,

muayenesi yapılmadan veya muayene sonucunda
emniyetsiz raporu verilen araçların trafiğe çıkarılması
hâlinde, araç sahibine 488 Türk lirası idari para cezası
verilir. (Ek : 16/7/2004-5228/44 md.)

Bu araçlar trafikten men edilir ve en
yakın muayene istasyonuna gönderilirler.

Araçların trafikten men edilmesi veya muhafaza
altına alınması ile sürücülerin araç sürmekten men 
edilmesi

MADDE 125 – …. 15) ... Kanunun 34 üncü maddesi
gereğince trafikten men edilen araçlara, ..Geçici
Olarak Trafiğe Çıkış İzin Belgesi (ek-33)
düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin
verilir ... Bu süre sonunda …trafikten men edilir ve
çekici/kurtarıcı marifetiyle götürülmek üzere İzin
Belgesi (ek-33/A) düzenlenmek suretiyle sahibine
veya işletenine teslim edilir ... Muayenesinin

yaptırılmadığının üç veya daha fazla tespiti
halinde de, her seferinde idari para cezası

uygulanarak trafikten men edilir ve çekici/kurtarıcı
marifetiyle götürülmek üzere İzin Belgesi (ek-33/A)

düzenlenmek suretiyle sahibine veya
işletenine teslim edilir ...

Tutarsızlık, Çelişki ve Yetersizlikler - Trafikten men



Araçlar üzerindeki değişiklikleri bildirme 
Madde 32 – (Başlığı ile Birlikte Değişik: 
18/10/2018-7148/17 md.) 
Araçlar üzerinde mevzuata uygun şekilde
yapılan her türlü değişikliğin işleten tarafından
otuz gün içinde araç tescil belgesine işletilmesi
zorunludur. Bu fıkra hükmüne uymayan
işletenlere 108 Türk lirası idari para cezası
verilir.
Üzerinde teknik değişiklik yapılan araçlar,
değişikliğin mevzuata uygun olarak yapıldığı
belgelenip bu durum ilgili tescil kuruluşunda

araç tescil belgesine işletilinceye
kadar trafikten menedilir.

Araçların trafikten men edilmesi veya
muhafaza altına alınması ile sürücülerin araç
sürmekten men edilmesi
MADDE 125 – 14) 2918 sayılı Kanunun 32 nci

maddesi gereğince trafikten men edilen
araçlara, …. Geçici Olarak Trafiğe Çıkış İzin

Belgesi (ek-33) düzenlenmek suretiyle yedi iş
gününe kadar izin verilir... Bu süre
sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit

edilen araçlar trafikten men edilir ve
çekici/kurtarıcı marifetiyle götürülmek üzere
İzin Belgesi (ek-33/A) düzenlemek suretiyle,

sahibine veya işletenine teslim edilir
...

Tutarsızlık, Çelişki ve Yetersizlikler - Trafikten men



Araçlarda bulundurulması zorunlu gereçler: (1)
Madde 31 – (Değişik: 8/3/2000 - 4550/1 md.)
Araçlarda;
a) Özelliklerine ve cinslerine göre yönetmelikte
nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçlerin,
b) Kamyon, çekici ve otobüslerde ayrıca
takoğraf, taksi otomobillerinde ise taksimetre,
Bulundurulması ve kullanılır durumda olması
zorunludur.
….
Ayrıca (b) bendi hükmüne uygun durumda
bulunmayan araçlar trafik zabıtasınca;

eksiklikleri giderilinceye kadar
trafikten men edilir.

Araçların trafikten men edilmesi veya
muhafaza altına alınması ile sürücülerin araç
sürmekten men edilmesi
MADDE 125 – 13) 2918 sayılı Kanunun 31 inci
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine
istinaden trafikten men edilen araçlara…Geçici
Olarak Trafiğe Çıkış İzin Belgesi (ek-33)

düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe
kadar izin verilir ... Süresi sonunda gerekli

şartları sağlamadığı veya eksikliklerini
gidermediği tespit edilen araçlar trafikten men

edilir. Bu araçlara tekrar izin verilmez. Ancak
bulundukları yerde gerekli şartları sağlamaları
veya eksikliklerini gidermeleri halinde trafiğe
çıkarılmalarına müsaade edilir.

Tutarsızlık, Çelişki ve Yetersizlikler - Trafikten men



Hız sınırlarına uyma zorunluluğu (2918 s.y.)
Madde 51 – Sürücüler, aksine bir karar alınıp işaretlenmemişse yönetmelikte
belirtilen hız sınırlarını aşmamak zorundadırlar.
Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli teknik usullerle yapılan tespit sonucu

Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını;
a) Yüzdeondan yüzde otuza (otuz dâhil) kadar aşan

sürücülere 235 Türk lirası…

Hız Sınırlarına Uyma ve Hızın Gerekli Şartlara Uygunluğunu Sağlama (KTY)
Madde 101- …. Çeşitli araç cinslerine göre bu Yönetmeliğin öngörmüş olduğu

azami hız sınırlarını, %10 nispetinde aştığı kontroller sırasında tespit edilen

sürücülere, Karayolları Trafik Kanununun 51 inci maddesine göre işlem yapılmaz.

Tutarsızlık, Çelişki ve Yetersizlikler - Hız müsamahası



• Hız denetim sisteminde %10 müsamaha eşiği bulunmaktadır.

• Hız sınırı aşımı müsamahası sadece denetim aletlerinin ölçüm

hataları için ve bilimsel temelli uygulanmalıdır.

• Esasen «müsamaha» olarak değil, «ölçüm düzeltmesi» olarak

algılanmalıdır.

Tutarsızlık, Çelişki ve Yetersizlikler - Hız müsamahası



Aracın trafikten çekilmesi:

• KTY m.41’de düzenlenmiştir. 

• Araç tescilinin silinmesi ?

• Uygulama ile çelişkili ifade?

Tutarsızlık, Çelişki ve Yetersizlikler - Trafikten Çekme



KTY m.41
«…c) Araç tescil belgesinin ilgili bölümüne “trafikten çekilerek tescili silinmiştir” kaydı konulur ve
belge araç sahibine iade edilir, motorlu araç trafik belgesi ve tescil plakası geri alınarak iptal edilir.
ç) Trafikten çekme işlemi tamamlanan aracın tescili silinir.
…
Trafikten çekilen araçların yeniden trafiğe çıkarılması işlemlerinde aşağıdaki usul ve esaslar
uygulanır;
a) Yeniden trafiğe çıkarma işlemi, …. dilekçeyle müracaatı üzerine herhangi bir trafik tescil şube veya
bürosunca yapılır.
b) Müracaat sırasında; araç tescil belgesi, geçerli zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi, araç
üzerinde değişiklik yapılmışsa, bu değişikliğe ait belgeler ile aracın muayenesinin yapıldığına dair
belge ibraz edilir….
c) İşleme müteakip araca önceki plakası tahsis edilir ve motorlu araç trafik belgesi tanzim edilerek
verilir.»

Tutarsızlık, Çelişki ve Yetersizlikler - Trafikten Çekme



• 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu: Ölçü aletlerinin muayene ve
damgalanması

• Kapsam Madde 2 – Uzunluk, alan, hacim, ağırlık ölçüleri, areometreler,
hububat muayene aletleri, elektrik, su, havagazı, doğalgaz, akaryakıt
sayaçları, taksimetreler, naklimetreler, akım ve gerilimölçü
transformatörleri ile demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlarının muayenesi,
ayarlanması ve damgalanması bu Kanun hükümlerine göre yapılır.
Cumhurbaşkanı, bu maddede yer almayan herhangi bir ölçü ve ölçü aletini
bu Kanun kapsamına alabilir.

Tutarsızlık, Çelişki ve Yetersizlikler - HİTD Kalibrasyonu



HIZ İHLAL TESPİT DONANIMLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİ: R.G. 07.03.2017 yürürlük:
01.07.2018

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu
ile 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve
Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Piyasada kullanımda olan HİTD’ler GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlük
tarihinden önce piyasada kullanımda olan HİTD’lerin muayenelerinde tip onay
şartı aranmaz. Ancak … damga planları Bakanlığa onaylattırılır. … Damga planları
onaylanan HİTD’ler için, servise müracaat edilerek muayene işlemlerinin yaptırılması
zorunludur. Bu HİTD’lerin muayenelerinin 31/12/2018 tarihine kadar yaptırılması
gerekir. Ayrıca söz konusu HİTD’ler, 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen
muayeneye tabidir.

Tutarsızlık, Çelişki ve Yetersizlikler - HİTD Kalibrasyonu



2918 s.y.

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ve sürme kuralları:
Madde 71 – Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar öncelik sırasıyla şunlardır:
a) Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar,
b) İtfaiye araçları, orman yangınlarıyla mücadele eden araçlar,
c) Hükümlü veya sanığı takip eden veya emniyet ve asayişi korumak için acele olay
yerine giden zabıta araçları,
d) Bir trafik suçu işleyerek kaçan aracı takip eden veya trafik güvenliğini koruma veya
trafik kazasına el koyma amacıyla olay veya kaza yerine gitmekte olan görevlilere ait
araçlar,
e) Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan
araçlar,
f) Koruma ile görevli ve korunan araçlar

Uygulama Güçlükleri - Geçiş Üstünlüğü



KTY
Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar

Madde 141- Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ile bunların sürülmesi hakkında uygulanacak esas, usul ve kurallar aşağıda
gösterilmiştir.

a) (Değişik:RG-17/4/2015-29329) Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar;

1) Yaralı veya acil hastaların taşınması ve bunlara ilk ve acil yardımın yapılması için kullanılan ambulans ve özel amaçlı taşıtlarla,
yaralı ve acil hasta taşıyan diğer araçlar,

2) Organ ve doku nakil araçları,

3) İtfaiye araçları ile benzeri acil müdahale araçları,

4) Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları,

5) Trafik güvenliğini koruma veya trafik kazasına el koyma amacıyla olay veya kaza yerine giden trafik hizmetlerine ait araçlar,

6) Yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşa ait kar ve buz mücadelesi araçları ile acil
müdahale gerektiren çalışmalarda görevli araçlar,

7) Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar,

8) Hizmetin devamı süresince koruma araçları ile korunan araçlar,

Uygulama Güçlükleri - Geçiş Üstünlüğü



2918 m. 71:

Bu araçlar görev halinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir.

Bu hak, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, duyulur ve görünür

geçiş üstünlüğü işaretini vermek şartı ile kullanılır.

Bu araçlar, bu Kanun ve yönetmelikte yazılı trafik kısıtlama ve

yasaklarına bağlı değildir.
Bunların birbirleriyle karşılaşmalarında birinin diğerine göre geçiş üstünlüğü

yukarıda yazılı olan sıraya göredir.

Zorunluluk olmadığı hallerde geçiş üstünlüğünü kullanmak yasaktır.

Uygulama Güçlükleri - Geçiş Üstünlüğü



Kötüye kullanım: İzin verilmeyen araçlar ve durumlar+
Belirli gruplar için trafik cezalarının pratik
uygulamasının olmaması Kamuoyundaki «Devlet»
algısı
• Araç tip ve adetleri: Kanun mu yönetmelik mi?

• Acil + tehlikeli +VIP
• «Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçların Sürülmesi Sırasında Uyulacak Kurallar

ile Bu Hakka Sahip Araçlarda Bulundurulacak Işıklı ve Sesli Uyarı
İşaretleriyle Bunların Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar»

• Ek-1 VIP listesi

Uygulama Güçlükleri - Geçiş Üstünlüğü



Tip onaysız ürün satışı açıkça yasak, ancak;

• Uygulamada denetim ve testlerde eksiklik

Örn. Kask veya çocuk koltukları muayene imkanı,

PGD’nde yeterli sayı

Uygulama Güçlükleri - Tip Onaysız Ürünler



• Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
m.12 yükümlülüklerin ihlali halinde uygulanacak idari para cezaları

Ceza hükümleri
Madde 12 –Bu Kanunun;
a) 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler (teknik

düzenlemeye uygun olması) hakkında dört bin Türk lirasından elli bin Türk
lirasına kadar,

b) b) 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler (güvenli
ürünleri arz) hakkında on dokuz bin Türk lirasından iki yüz elli bin Türk
lirasına kadar

• Takdir hakkı uygulamada alt sınırlar

Uygulama Güçlükleri - Para Cezası Takdir Eşikleri



• «Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair
Yönetmelik»: sürücü muayenesi için «uzman tabip» şartı yok.

• M.4(3) Pratisyen tabip tarafından, sürücü/sürücü adayının genel sağlık durumuna

ilişkin yazılı beyanı alınarak ikinci fıkrada tanımlanan durumlarının olup olmadığı
yönünde ilk muayenesi yapılır. … Yapılan muayene sonucunda, sürücülüğe engel hali
tespit edilen veya ikinci fıkrada tanımlanan durumlardan bir veya birkaçının olması
veya hakkında karar verilemeyen sürücü/sürücü adayının muayene bulguları ve
sevke neden olan uzmanlık muayenesi hariç sürücü belgesi alabileceği sağlık
raporunda belirtilir ve ilgili uzman tabip/tabiplere gönderilir.

• Danıştay 15. D. 27/11/2018 tarihli ve Esas No: 2016/1895 Karar No: 2018/7892 ile
iptal edildi!

• Birinci basamak koşullarına uygunluk? Aile Sağlığı Merkezleri?

Uygulama Güçlükleri - Sürücü Tıbbi Muayeneleri



• Engelliler - i.e. Brasilia Beyannamesi
• 5378 s.y. Geçici m. 3

• Tam uygulamaya geçemedi:
• ertelemeler
• istisnalar

• Kamu kurumlarına ceza uygulaması?

Uygulama Güçlükleri - Hassas Gruplar



 Türkiye: 1968 Karayolu İşaretleri ve Sinyalleri Sözleşmesi ve buna ek
Sözleşmeye taraf değil !

 2918 m. 7(b) & 15 (3): «Trafik İşaretleri El Kitabı» - KGM (1968
Sözleşmesine paralel)

 Ancak, BM düzenlemelerine uygun, bağlayıcı bir karayolu güvenlik planı
yürütülmesi için normlar hiyerarşisinde yeterli seviyede değil.

Mevzuat Eksiklikleri - İşaretleme



• Muayene standartları ve gereklilikleri (geçme/kalma)
yayımlanmamış durumdadır.

• Muayene engelleri: sigorta, vergi, yol ücreti…

• Ambulans vasfının devamına dair bir muayene
öngörülmemektedir.

Mevzuat Eksiklikleri - Periyodik Muayene



Aşırı Hız İhlallerinde Müeyyidelerin Orantılılığı 

2918 m.51: 
• Para cezası
• 1 yıl içinde >%30*5 sürücü belgesinin geri alınması
• 5 yılda 2 geri alma sürücü belgesi iptali

 Ancak, örn. m.48/6: «…, 1.00 promilin üzerinde alkollü olduğu
tespit edilen sürücüler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanununun 179
uncu maddesinin üçüncü fıkrası …»
• TCK m. 179/3 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası

Missing Legislation-Speed ViolationMevzuat Eksiklikleri - Hız İhlalleri



Ambulans Takibi
– Sıkışık yolda, ancak hız sınırının altında ambulansı takip ederse?
– 2918 m. 71 (6) & (7) : Zorunluluk olmadığı hallerde geçiş üstünlüğünü

kullanmak yasaktır.
– 2918 m. 55 (c) & KTY m. 142/1-2: « … c) Geçiş üstünlüğü bulunan bir

aracın duyulur veya görülür işaretini alınca, bu araçların kolayca
ilerlemelerini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açmak, gerekiyorsa
durmak, zorundadırlar.
54 üncü maddede yazılı durumlar dışında, geçiş yapmak isteyenlere yol
vermemek, geçilmekte iken bir başka aracı geçmeye veya sola dönmeye
kalkışmak yasaktır.»

Mevzuat Eksiklikleri - Fırsatçı Takip 



• Karayolu kullanıcılarının hiyerarşisi açıkça düzenlememiş
durumda!

• Ancak:
• 2918 m.53 «…Sağa ve sola dönüşlerde, sürücüler kurallara uygun olarak geçiş

yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere ve sola dönüşlerde sağdan
ve karşıdan gelen trafiğe ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar…»

• Yayalara ilk geçiş hakkı verilmesi Madde 74 – (Başlığı ile Birlikte
Değişik:18/10/2018-7148/25 md.) Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti
bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve
çıkışları ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan
geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek
zorundadırlar.

Mevzuat Eksiklikleri – Kullanıcı hiyerarşisi



ULUSLARARASI DÜZENLEMELER 
VE

AB DÜZENLEMELERİ İLE UYUM



• Bazı Uluslararası Düzenlemeler ve AB
Düzenlemelerinin Gözden Geçirilmesi

• AB Müktesebatının Uyumlaştırılmasındaki
Çelişkiler

• Mevzuat Uyumundaki Eksiklikler



 AETR/ (EC) 561/2006 İstisnalar geniş!

• 2918 m. 49: «Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu

taşıt sürücülerinin, taşıt kullanma sürelerine aykırı olarak

taşıt kullanması ve bunlara taşıt kullandırılması yasaktır.»

• Oysaki, 561/2006 : 3.5 ton/9 koltuk

Uluslararası Düzenlemeler - Sürüş ve Dinlenme 



2918 m.31, KTY. m.99

• «…resmi taşıt olarak tescil edilmiş ve edilecek olanlar ile şehiriçi ve
belediye mücavir alanı içerisinde yolcu ve yük nakliyatı

yapanlarda takoğraf bulundurma ve kullanma zorunluluğu aranmaz….»

• 561/2006 : <50 km
• 5216 s. BB Kanunu: m. 5- Büyükşehir belediyelerinin sınırları, il mülki

sınırlarıdır.
• m. 7/f) ulaşım ana plânını yapmak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini

plânlamak servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, ..., zaman ve
güzergâhlarını belirlemek; durak...park yerlerini…; kanunların belediyelere
verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

Uluslararası Düzenlemeler - Sürüş ve Dinlenme 



International Commitments-DiscrepanciesKTY EU/AETR (UKTTY)

GÜNLÜK SÜRE azami 9 s 9 s. hft. En fazla 2 defa 10 olabilir 

HAFTALIK SÜRE 56 s.

14 GÜNLÜK SÜRE 90 s.

KESİNTİSİZ SÜRE 4,5 s. 4,5 s.

HAFTA TATİLİ 24 s. 45 s. Kesintisiz (2 hf. Bir 24 s., sonrasında 
denkleştirme)

DÜZENSİZ ULUSLARARASI 12 gün sonrasında asg. 2 g. Dinlenme 12 gün sonrasında asg. 45 s. + 24s Dinlenme, 
denkleştirme

BİRLEŞİK 2 HFT ÇALIŞMA 90 s.

4.5 S. SONRASI MOLA > 45 dk. >45 d. 

4.5 S İÇİNDE MOLA >15'er dk. >15 + 30 dk.

24 S İÇİNDE DİNLENME >11 s. >11 s.

24 S. DİNLENME KULLANIM >8 s. + iki veya üçe bölme + bölünürse top. 12 
s.

3 s. + 9 s. T.12 s.

DİNLENME İNDİRİMİ Haftada 3 kere 9 saat Haftada 3 kere 9 saat 

BİRDEN FAZLA ŞOFÖR 30 saatte 8'er saat 30 saatte 9'ar saat



• KTY m. 109 – 1968 Karayolu Trafiği Konvansiyonu ile
uyumu
– KTY m. 109/5 – KTKon. m. 18/4/a
– KTY m. 109/7 - KTKon. m. 18/3

• KTY’de yer alan tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili
hükümler ADR ile tamamen uyumlu değil:
– KTY m. 132

Uluslararası Düzenlemeler - Uyumsuzluklar



• AB 2008/96/EC sayılı Yönetmelik / Karayolu Altyapısı

Güvenlik Yönetimi Hakkında Yönetmelik

• AB  rehber kurallar için 1 yıl + eğitilmiş denetçiler,

kuralların kabulünden itibaren 2 yıl : azami 3 yıl

• TR  rehber kurallar için 5 yıl + eğitilmiş denetçiler,

kuralların kabulünden itibaren 3 yıl : azami 8 yıl

Çelişkili Müktesebat – Karayolu Altyapı Güvenliği



• “Mesleki saygınlık”: AB’nin 1071/2009 sayılı Tüzüğü ile
paralel düzenlenmemiş, ihlallere karşı daha müsamahalı

• Mali yeterlilik ölçülmemekte!

Contradicted Adoptations-Entry to Market&CPCÇelişkili Müktesabat – Pazara Giriş &Mesleki Yeterlilik



• AB Yönetmeliği 2014/45/EU
• Araç sınıfları tanımları, muayene kapsamı, denetçilere ve

muayene istasyonlarına ilişkin gereklilikler ve gözetim hükümleri
uyumlaştırılmalı, örn.:
• Muayene personeli için hizmet öncesi eğitim zorunluluğu,
• Muayene personeli için hizmet içi eğitim zorunluluğu,
• İstasyonlarda bulunacak malzeme uyumlu değil, ölçü aletlerinin

belgelendirilmesi ve kalibrasyonuna ilişkin hüküm yok.

Çelişkili Müktesebat – Periyodik Muayene



• MEB Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği ile düzenlenmiş.

• 2006/126/EC sayılı AB Yönetmeliği ile tam uyumlu değil:

 Direksiyon sınavı yapacak kişilerin başlangıç eğitimi ve sınavlarına
ilişkin hükümler uyumlu değil (2006/126/EC Ek-IV m. 3.1 3.2 ve 1.1-
1.8).

 Teorik sınavın içerik ve kapsamı ile ilgili araç sınıfları Yönetmelikte
düzenlenmemiş (2006/126/EC Ek II).

Contradicted Adoptations-Driver ExamsÇelişkili Müktesebat – Ehliyet Sınavları



• AB 96/53/EC Yönetmeliği ile uyumlu, ancak;

KTY m. 128: «…a) Çekici araçlarda dingil kapasiteleri, azami
dingil ağırlıklarından en çok %20 (dahil) daha fazla, kurtarıcı,
seyyar tamir ve bakım, beton karıştırma ve pompalama makine
ve aksamlarının monte edilmiş olduğu araçlar ile benzeri özel
amaçlı ve özel teçhizatlı araçlarda dingil kapasiteleri, azami
dingil ağırlıklarından en çok %50 (dahil) daha fazla olabilir…»

Contradicted Adoptations-Weight & DimensionsÇelişkili Müktesebat – Ağırlık ve Boyut



• 2014/47/EU sayılı AB Yönetmeliği «ticari araçların yola elverişliliğinin yol

kenarında teknik olarak muayenesi» sistemini düzenlemekte.

• Devam eden TAIEX projesi (KDGM)

• 2918 m. 34/5 ve KTY m. 67 : «…Karayollarında kullanılmakta olan araçların,

teknik şartlara uyup uymadığı trafik zabıtasınca kontrol edilerek her an

muayeneleri yapılabilir.»

FAKAT ??

• Münhasıran yol kenarı teknik denetimi düzenleyen bir mevzuat yok!

• Ayrıca, 2918 m. 65/1’de esas olarak yer alsa da, yük ve yükleme güvenliği

(cargo securing) AB anlamında yol kenarı denetimi kapsamında değil.

Mevzuat Uyumundaki Eksiklikler- Yol kenarı Teknik Muayeneleri



• Tek acil numara & acil çağrı merkezleri
• Tüm illerde henüz geçerli değil

• eCall sistemi aktif değil
• 2015/758/EU 112 - Acil Çağrı Servisi Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı

Sisteminin Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği
(2015/758/AB)

• 2017/79/EU - 112 Acil Çağrı Servisi Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Sistemi
Bakımından Motorlu Araçların, 112 Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Ayrı
Teknik Ünitelerinin ve Aksamlarının Tip Onayına Yönelik Teknik
Şartlarına ve Deney İşlemlerine İlişkin Yönetmelik (2017/79/AB)
R.G.09/06/2018

Mevzuat Uyumundaki Eksiklikler - Acil Müdahale



 Hukuki Metin İyileştirme ve Geliştirmeleri 
– Tutarlılık – tanımlar, istisnalar
– Yeni bir çerçeve kanun? 

 Uluslararası Taahhütler
– Uluslararası ve AB Müktesebatı ile uyum seviyesi 

 Uygulama& Geri dönüş & Gözden geçirme
– İşbirliğinin iyileştirilmesi ihtiyacı
– Mevzuat izleme ve gözden geçirme konusunda yapılandırılmış süreçler: 

araştırma ve kanıt temelli… 
– Uygulanamayan veya hiç uygulanmayan hükümler 

• Çakar, sigara, emniyet şeridi?

SONUÇ



Acil Müdahale/Düzenleme Gerektiren Alanlar 

– Tanımlar

– Yol kenarı teknik muayene & risk derecelendirme sistemi

– Sürüş ve dinlenme süreleri  (şehir – belediye içi taşımalar)

– Karayolu kullanıcılarının hiyerarşisi & hassas gruplar 

– Hız denetimi – müsamaha, yaptırım 

– Trafikten men uygulaması

– Geçiş hakkı & Takipçiler 

– PGD & tip onaysız ürünler – Kask, çocuk koltuğu, vb.

SONUÇ



TEŞEKKÜR EDERİZ….


