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Karayollan Trafik Kanununun Hukuki
Sorumluluk Konusunda Getirdiği Yenilikler
Erhan ADAL (*)

G.

r

iş:

2918 sayılı ve 13.10.1983 tarihli yeni Karayolları
nu (1), 6085 sayılı ve 12.5.. 1961 tarihli eski Ka.rayolları
. nunun yerini . almıştır (2 ). Bu inceleme yazımızın amocı,
getirdiği hukuki' sorumluluğa ilişkin yenilikleri genel
mektir (3 ).

Trafik KanuTrafik Kanuyeni KTK.nun
olarak belirt-

1. Türkiye'de· Trafik Sorumluluğunun Tarihçesi

Ülkemizde, trafik sorumluluğu evve.la 1930 yılında yürürlüğe giren 1580 sayılı Belediyeler Kanunu ile sınırlı ölçüde ele alınmış ve
belediye meclislerine bu konuda _gerekli kararları alma yetkisi verilmiştL

1938 yılında İçişleri Bakanlığı, · T.B.M.M.ne bir kanun tasarısı
sunmuŞ, bu tasarı Bayındırlık, Ekonomi ve Ticaret Komisyonları tarafından incelenerek Adalet Komisyonuna kadar gelmişti; fakat seçim döneminin sona 'ermesi tasarının Meclis Genel Kuruluna sevkine mani olmuştu .
Doçent Doktor - Kainu Yönetimi Bölümü.
1) R G. 18.10.1983 tarih ve 18195 sayısıyla yayımlanan kanun; bundan böyle

. *)

(KTK( kısaltmasıyle anılacaktır.
2) R.G. 18.5.1953 gün ve 8411 sayı.
3) KTK. mad. 137 uyarınca bu Kanunun Sürücülerin Sınavlarına ilişkin mad.
42./1. Hız Kurallarına ilişkin mad. 51, Yayaların Uyacakları Kurallara ilişkin mad .
68, Yönetmeliklere ilişkin mad. 135 ve Sürücü Sınavlarının Trafik Zabıtasınca yapılmasına ilişkin Geçici .5 . nci madde hükümleri KTK.nin yayımı tarihinde; Belirli
süreler içinde alınan cezalar. ve puanlama nedeniyle sürücü belgelerinin geri alın
masına iliŞkin mad. 118 ve Bilgi İşlem Mer!<ezinin faaliyetine ilişkin .mad. 135 hükümleri merkez faaliyete başladıktan ve Geçici mad. 1'deki işlemler tama;mlandıktan ·sonra; Diğer maddeleri de bu Kanunun yayımı, yani 18.10.1983 tarih.inden
bir yıl sonra yürürlüğe girecektir.
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. 11.5.1953 tarih inde kabu l ~dilen yeni · bir tasarı
, 6085 sayılı KaTrafi k Kanu nu olara k kabu l edilmişti (4). Sonr
adan bu met~
nin bazı madd eleri 12.5.1961 'de yürürlüğe
kona n 232 sayılı Kanunla değiştirilmiştir (5 ).
rayolları

Bu tarih ten sonra çeşitli yeni tasarılar . hazır
lanmıştır: Örneğin, .
1976 da Hükü met Öner isi (6 ), 1976'da Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma
ve Turiz m Xom isyon u (7), 1977 de Türki ye
Trafi k Kazaları Yardım
Vakfı (8 ) ve 1978 de . Ulaştırma Bakan
lığı tarafından bazı Tasarılar
hazırlanmıştır. Yeni KTK. esas itibar
iyle 1978 tarihl i TasC?rıya da-

yanmaktadır.

il.

2918

Sayılı

Veni KTK

Yeni KTK, 19.12.1958 tarihl i İsviçre Karay
olları Tara fik Kanunu (9 ), örnek alara k hazırlanmış ve daha
önce öğretide değinilen
birço k eksik likler i gidermiştir (19).
(1) KTK.nm Siste m ve. Va.pısı
Kanun 13 Kısım ve 138 madd eden oluşmuştur
. Ayrıca 6 Geçi ci
madd e vardır. 1 inci Kısımda Genel E$ds lar
(Ama ç ve Kapsamı, Tanımlar), 2 inci Kısımda Kuruluşlar
, Komi syon lar, Göre v ve Yetki leri, 3'ünc ü Kısımda Kara yolu Trafi k Güvenliği,.
Trafi k İşaretleri, Yapı
4) Bu konud a ayrıntılı bilgi için bkz. Adal,
Trafik Ka.zalarında Akit - Dışı Hukuki Sorum luluk (Dokto ra Tezi), İstanbul,
1963, sah. 24-34.
5) R.G. 12.1.1961 ~arih ve 10705 sayı.
6) 6085 sayılı · «Karayolları Trafik Kanun
w>nun Bazı Madde lerinin Değiştiril
mesi ve İki Ek Madde ile Altı Geçic i Madde
Eklenm esi Hakkında Kanun Tasarısı.
7) 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanun unun
Bazı 'Madd elerini n Değiştirilme
sine ve bu Kanun a Ek ve Geçic i Madd eler
İlôvesine ve Aynı Kanun un 232 sayılı
Kanun la Değişik 6. Madd esinin Yürürl ükten
Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarıs
ı'.
8) · «Kara yolu Ulaştırması ve Tmfik
İ<anunu Tasarısı».
9) Bu konud a bkz. Recue il officie l
des lois federa les 1959, sah. 705. Kanunun değişiklikleri ROLF 1959" 888; 1960,
569 1962, 1407; 1967, 1154; 1972, 1636.
Kanun un fransızca k~saltması (LCR) . alman
ca (SVG) biçimi ndedi r. Ayrıntı için bkz.
Bussy /Rusc oni, Code Suisse de la Circul
ation Routie re (Anno te), Lausa nne, 1972.
1975 yılında yapılan değişiklik için de Schle
gel/Gi ger, Strass enver kehrsg esetz mit
Ausfü hrung sbesti mmun gen, 3. Bası, Zürich
, 1976, Mad. 59, sah. 12; Mad. 75'e ait
iza:hat; Tercie r P., Les nouve lles dispos itions
de la LCR relativ es Cı la re·spon sabilite civile e~ l'assu rance , Ge~eve, .197·5
·, 57 vd.
10) Adal, 29-35; Tandoğan, Kusur a Dayan
mayan Sözleşme Dışı Sorum luluk
Hukı,ıku, Ankar a, 1981, 207-221.
1

;
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Tescil Plôkave Tesisler, 4'üncü Kısımda Tescil ve Trafik Belge leri,
da SürüKısım
ne, 5'inci
ları, Motor lu Araçla ra Ait Şartlar ve Muaye
Kı
?'inci
rı,
cü Belge leri ve Sürüc üler, 6'ıncı Kısımda Trafik Kuralla
i Sorum luluk ve Sigorsımda Trafik Kazaları, 8'nci Kısımda Hukuk
rın Uygulanması, 10'
Cezala
ve
ta, 9'uncu Kısımda A.dıi Kovuşturma
Parkları, 11 'nci Kı- ·
Eğitim
.
uncu Kısımda Eğitim, . Okulla r ve Çocuk
Geçic i Hüküm ler ve 13'ünsımda Çeşitli Hüküm ler, 12'inc i Kısımda
me yer almıştır.
cü Kısımda Kaldırılan Hüküm ler, Yürür lük ve Yürüt
(2) KTK.nin İçeriği ve Genel Kamk teri
yeni hüküm ve kurum lar bulunmaktadır. Kısım
bölüm ler orasında tam bir
ların ayrılmaları ve kısım içerisi ndeki
Bu konud a
ahenk bulunduğu ve ayırımın tam olduğu söylen ebilir.
Yönet veya
Kayna kça (LGR) model alındığına göre, gerek li TÜzük
e
yerind
anması
melikl erin de derha l aynı ölçüle r içerisi nde hazırl
Kanunda

olacaktır

bazı

(11 ).

Karayolları Trafik Yönet11) Zaten KTK. mad. 135 uyarınca, 'bu Kanunl a ilgili
Bakanlığının koorİçişleri
le
suretiy
meliğinin, ilgili bakanlıkların görüşü . alınmak
ken, bu Kanunmüştere
a
,klarınc
bakanlı
ma
dinatörlüğünde, Bayındırlık ve Ulaştır
bakanlıklarca kanunu n yailgHi
de,
eliklerin
yönetm
diğer
len
da çıkarılması öngörü
ve Resmi Gazete de yayımlana
yımı tarihind en itibaren bir yil içinde cıkarılacağı
bu yenilrkl eri gösterm ektedir .
cetvel
ki
cağı hükme · bağlanmıştır. Örneğin, aşağıda
tın R. Gazete
2918 sayılı Karayolları . Trafik Kanunu ile ilgili Mevzua
tarih ve sayısını gösteri r C E T V E L

R.G.
Tarih

Adı

iii -

Karayolları Trafik Yönetmeliği (x)
Trafik Para Cezalarının Tahsilin de ve Takibin da Uygula nacak Esas ve Usuller ile Kullanı
lacak Suç ve Ceza Tutanağının Şekli ve Kul-

lanma Esasları Yönetmeliği (x)
iii - Çocuk Trafik Eğitim .Parkları Yönetmeliği
iv - Trafi.k Hizmet leri Geliştirme Fonu Yönetmeliği
v -Trafi k Kuruluşları ile Person elin Görev ve Çalışma

vi vii .-

Yönetmeliği

Trafik İşaretleri Hakkında Yönetm elik
Karayo lu Tmfik Güvenliğinin Sağlanması Yönünden , Yolun Yapısında Yapılacak Her Türlü
lu
Çalışmalarda Alınacak Tedbirl er ile Karayo
Dışında, Kenarında veya Üzerind eki Diğer Levfwlar, Işıklar ve İşaretlemeler . Hakkında Yönetmel ik

Sayı

16.6.19,85

18786 (Mük.)

16.6.1985.
16.6.1985
16.6.1985

18786 (Mük.)
18786· (Mük.)
18786 (Mük.)

16.6.. 1985
19.6.1985·

18786 (Mük.)
18789

19.6. 1985

18789
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Dil, kanunun ifades i, ·özellik le sorum luluk ve .sigor tayla
ilgili hükümle r alışılmış hukuk diline uygun düşmektedir.
(3) Kanun un . Uygul ama
Yer

Alanı

açısından

KTK. madde 2'ye göre bu Kanun karayolla,rında
tanımı ise 3'üncü madd ede «Trafi k
için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi,
. köprü ler ve
alanlan> biçimi nde· yapılmıştır. Bu maha ller dışında
uygulama için
KTK. madde 2, aksine bir hüküm bulunmadığı takdir
de, kanunun·,
(a) Karay olu · dışmdaki alanla rdan kamu ya acık olanla
r ile park,
bahçe, park yeri, garaj, yolcu ve eşya termin ali, servis
ve akary akıt istasyonlarında .karay olu taşıt trafigi için faydal
anıla:n yerler ile,
uygulanacaktır.

Karayollarının

(b) Erişme kontro llu karayol (otöyo l-eksp resyo l)unda
ve para
ödene rek yararlanılan · ka.rayollarının kamu ya açık
kesim lerind e ve
belirli bir karay olunu n bağlantısını sağlayan deniz,
göl ve akars u. lor üzerinde kamu hizmeti gören aracların, karay olu
araçlarına aynlaıi kısn~larında dd,
uygulanacağını

(4) Motor lu Araç

hükme

bağlamıştır.

Açısından

Hukuki sorumluluğu düzenleyen 85'inci madde (moto
rlu aracın
işletilmesinden) doğacak zararl arr bu
kanun a tabi tutmuştur. Ta~
riflere ilişkin 3'üncü madde aracı, karay olund a kullan
ılabilen motor lu, motor suz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makin e.teri
ve lôstik tekerlek li traktö rlerin genel adı olarak tanımfamıştır.
Taşıt ise karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yaray an
araçlardır. Bunviii -

Karayolları

Kenarında

Yapılacaık ve Açılacak
Yönetm elik
1
• '
vix -Araçların Muayen eleriyle Muayen
e istasyo nlarının Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmel ik (x)
x -Aracların İmal. Tadil, Montajı Hakkında Yönetmel ik
xi - Garant i Fonu Yönetmeliği
xii -'Bayındırlık ve İskôn Bakanlığının (Karayo llarr
1985) sayılı . Tebliği .
xiii -Aracların · İmal, Tadil ve Montajı Hakkında
Yönetm elik Te:bliği Tebliğ No: SGM-85/1-3
xiv ~Motorlu Taşıt Sürücü leri Kursu Yönetmeliği

Tesisle r
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Hakkında

19.6.1985

18789

19.6.1985

18789

19.6.1985
26.6.1985

18789
18793

27.6.1985

18794

30.6.1985
3.2.1987

18797
.19361

«motorlu taşıt», insa~ ve hay- ·
lord an mak ine güc ü ile yürütüı'enlere
uz taşıt» adı verilir. KTK. m·adde
van güc ü ile yürü tüle nler e «motors
a,n da, bu kan unu n soru mlu luk
102 uyarınca mot orlu araç röm orkl
maddesinde «motorsuz taşıtlar ·
ilkel erin e tabidir. Kanun 103'üncü
·
» · genel hükümlere, yani Bor çlar
ve mot orlu bisik let sürü cüle rinin
tır.
amış
hükme bağl
Kanununun hük ümle rine tabi olduğunu
(5) Devlete ve Kamu Tüzel

Kişilerine

Ait Ara çlar

katma bütç eli kuruluşlara,
KTK. madde 106 uyarınca, genel ve
kamu iktis adi teşebbüslerine ve
il özel idareleri ve belediyelere ve
ların sebe biye t verd ikler i zakamu kuruluşlarına ait mot orlu araç
ki sorumluluğa ilişkin hükü mlerarla rdan dolayı bu Kanunun huku
ar, üçün cü kişilere gelen zara ri uygulanacaktır. Anc ak bu kuruluşl
mlu luk · sigortası yaptırmakla
ak üzere zoru nlu ·mali soru
rı

karşılam

·yük üml ü

· değildirler.

(6) Traf ik Sorum.luluQU Hük üml erin in
ilgis i

Diğer

Soru mlu luk Hük ümle riyle

erle .Borç lar Kanununda
Traf ik sorumluluğuna ilişkin hük üml
genel
ında bağlantıyı sağlayan
bulunan soru mlu luk hük üml eri aras
uyade
mad
bu
almıştır. Nite kim
bir hüküm KTK. madde 90'da yer
koinat
i ve kapsaırıı ile manevi. tazm
rınca «maddi tazminatın biçim
hukuka {l_ykırı eylemlere ilişkin (8. K.
nularında «Bo rçla r Kanununun
ır.
madde 41 vd.) hükü mler i uygulanacakt
(7) Zara r Görenler:

Açısmdan

yaralanan veya ölen kişi, hatır için
ölen
veya mot orlu araç, yara lana n veya
karşılıksız _taşınmakta ise
karşı spru mverilmi_ş bulu nuyo rsa, kişiye
kişiye hatır için karşılıksız
I hükümlere,
e·
gen
luk
yı soru mlu
lulu k ile arac a ·gelen zara rdan dola
·
ecektir.
yani B.K. madde 43/1 'e göre çözümlen
KTK. madde 87

uyarınca,

(8) Sorumlu Kimse : İşleten

uğunu düzenlemiştir. İşle·ten
KTK. madde 85 işletenin . sorumlul
dir. Bu terim İsviçre Traf ik hukavrami b_izim kanun acısından yeni
n karşılığı olar ak kullanılmış•
kuku nda ki {detenteur, Halter) deyimini
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tır (12 ). «Detenteur, Halter» terim inin türkc e karşılığını
bulma k kolay
13

değildir

( ). Fransızca «detenteur» deyim i hem eşya
hukuk unda ki
«el koymayı» hem de trafik hukuk unda ki «işlet
en» i belirt mek için
kullanıldığı halde, Alman hukuk dilind e birinc
isine «~esitzdiener»,
ikinci sine «Halter» denilm ek suret iyle acık bir .
ay!rım yapılmıştır (14 ) ..
Öğretide «işleten» deyim i ilk defa Dr. Turgu
t Kalpsüz tarafından
kullanılmıştır (15 ). Türk hukuk unda , Deniz
Ticar et Huku kunda «gemi
işletme mütea hhidi» ve Hava Huku
kunda «hava gemisi işleticisi»
terim leri kullanılmaktadır.
İşleten, aracı kendi hesabına ve riziko su
kendisine ait olmak
işleten ve araç üzerinde fiili tasar rufu
bulunan kimse dir (15a).

üzere

Ayrıca,

araç sat'ıibi veya mülki yeti muhafaza kaydiyle
satışta alıcı
trafik sicilin de kayıtlı görül en veya aracın uzun
süreli kiralama, ariye t veya . rehni gibi durum larda kiracı
, ariye t veya rehin
alan kişi de işleten sayılır (KTK. madde 3, işletic
i tanımı).
sıfatıyle

(9) . Trafik

Kaza, sı Ka, vramı

KTK. madde 3'de tanımlar bölüm ünde trafik ka2as
,1 «karayolu
üzerin de. harek et halind e olan bir veya birden
fazla aracın karıştığl
. ölüm, yarala nma ve zarar la sonuçlanmış olan
·olay» biçim inde açık
lanmaktadır. ·
Ayrıca sorumluluğu

tilmes lnden ve

düzenleyen KTK. madde 85'de aracın işle
olmay an· bir a.racın sebep olduğu

işletilme haıfinde

12) 1937 tarihli Uuluslararası Rıoma Tasarısı, sorum
lu kişinin, işletme faaliye tinde. bulunan müteşebbis (Betrie bsunte rnehm er)
olduğun'u belirlem ektedir . 1971 tarihli Avrupa Konseyi Hukuk i İşbirliği Komitesi
Mütehassıslar Komisyonu tarafından
hazırlanan ·(Moto rlu taşıtlar tarafından
meydana getirile n zararla rdan sorum luluk
hakkında Avrupa Anlaşma) Projes inin
4 .üncü maddesi ·de (işletici) nin sorum luluğunu benimsemiştir; ayrıntı icin bkz.
Bozer, Trafik Si·gortası, V. Banka ve Ticaret Hukuk u Haftası, Ankara , 1975, Acış Bildiris
i, 9• rvd; Gürsoy, İsviçre Hukuk unda Trafik Kaza!arından Doğa·n Hukuk i Soruml
uluğun Ana Hatları, Ankara . 1974,
9 dn.14.
13) Tandoğan, 222/23'de «tutucu»; Türk Mes'ul
iyet Hukuku°ı>, adlı kitabında ise
«vazıülyed» deyimi ne ver vermiştir.
14) Türk Hukuk lugati, Halter 'i «işletici» olarak
çevirmiştir.
15) Brühlm ann prnjes i çeviris i. (Türkiye'.de Motorl
u Nakil Vasıtaları için mecburi mesuli yet si.gortası. Ankara , 196'5-) 18 vd.
15a) Bu konuda ayrıntı icin bkz. Öz·sunay, Trafik
hukuk unda zarar giderim i
::,orumlusu olarak «İşleten» (araç sahibi) , kavram
ına iliş'kin bazı sorunl ar, BATİ.DER .
C. VI, 1971, 88-93, 94-95 ve dn. 47'deki Yargıt.
ay kararı.
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KTK. mod ern anlayışa uygun
trafi k kazasından söz edilm ekte dir.
mluluğu artık bir tehli ke ve
·olar ak, trafi k. kaza .larından doğan soru
ır. Anc ak taşıtın işletilme
bir işletme sorumluluğuna dayandırmışt
qkça İsviçre'de ayrıntılı bi.mek te iken sebep olduğu kaza lar kayn
öğretide biçimlenmiştir. Tracimde, gere k yargı kararları, gere kse
işletilmesinden; yani onun tra~
fik kazasını oluşturan olay, bir taşıtın
yle gertiği tehli keni n dikk ate alınmasi
fiğe çıkarılıp bütü nüyl e arzet
ile,
olma
de
organlarımızın, . işletilme halin
çekleşir. Bu konu da yargı
geleri
amlarını, kara rlari yle geliştirme
işletilme halin de olma ma kavr

rekir (16 ).

bilmesi için bir kims enin
·(10) KTK. huku ki sorumluluğun doğa
bir şey'in zara ra · uğramasına
ölüm üne veya yaralanmasına veya
kanu nda bulu nan «maddi ve
neden olmasını şart koşmuştur. Eski
kanu nda daha güzel ve acık
ölüm dahi l bedeni zara rlar» deyimi yeni
bir bicim de ifade edilmiştir.
trafi k kazasında, yapılan
(11) KTK. madde 85/l ll'de oluşan bir
edenin uğradığı zara r hakkında koru
yardımlardan ötür ü, yardım
rını
hakla
talep
tür
edenin, bu
yucu hükü mler getirmiş ve · yardım
. mad de 9'1/1). Böylece,. tra(KTK
tır
almış
sigo rta kapsamı içeri sine
amacı güdülmüştür.
fik kazalarında yardımı teşvik etme
aracın sürü cüsü nün veya
(12) , KTK. mad de 85./IV'de işletenin,
i
ımcı kişilerin kusu ru.ndan, sank
aracın kullanılmasına katılan yard
17
ağını hükm e bağlamıştır ( ).
kend i kusu ru imiş gibi soru mlu olac
eyle mler inde n soru mlu tu(13) KTK. mad de 85/l l'de «işletenin
r. Bu deyime, işletenin eyle mtulduğu kişiler» tabir ine yer verilmişti
mlu olduğu kişiler · kate golerin den dolayı, doğrudan doğruya soru
18
risi girm ekte dir ( ) .

C. 111,
taşıtın işletilmesi, BATiDER, 1965,
16) Bu konu da bkz. Adal, Moto rlu
147 vd .
r» terim inin yerin de olmadığı ve bun17) Madd enin aslı olan isviçr e'de «kusu
mad . 84'de trafik
iği öne sürülmüştür. KTK .
da·n «davranış»ın anlaşılması gerekt
in; araç süÖrneğ
.
tır
anmış
sıral
i
haller
r sayılan
kazalarında sürüc ünün asli kusu
rde geçme.,
yerle
çarpm a, geçm e yasağı olan
rücül eri trafik kazalarında, (arka dan
bkz,. 3321
a
ayrıc
dır.
caklar
rinde asli kusu rlu sayıla
şeride tecav üz etme , vs.) halle
gün
.1986
22.11
(R.(3.
n
Kanu
tiren
değiş
1
esini
sayılİ «Traf ik Kanu nunu n 65 inci madd
ve 19289 sayı) un madd e 1.
mcı kişiler,
n işletilmesine katılan yardı
18) Bu kateg oriye , taşıtı süren, aracı
.k tedir;
girme
lar
yolcu
n
katıla
na
fonks iyonu
araçt a bulun an ve aracın işletilmesi
Davranışların
ve
Fiil
inin
Sahib
Araç
a
kund
Huku
ayrıntı için bkz. Özsunay, Trafi k
1967, c. iV, 26-34 . .
dan Sorum lu olduğu şahıslar, BATl:DER,
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(14) KTK. da kabul edilen . sorum luluk ilkesi.nin yanısıra
zarar
göreni n beraberinde bulungn bagaj ve benzeri eşya dışmda
araçta
taşınan eşyanın uğradığı zararla rdan dolayı işleten
in sorumluluğu
genel hükümlere tabi tutulmuştur (madde 87 /il).
· ..(15) KTK. madde 91 ve devamında mali sorum luluk sigorta
sı
düzenlenmiştir. Bu zorunl u mali sorum luluk
sigortasının asgari tutarları do, maçların cinsine
göre Ticare t Bakanllğmca gerekt ikçe saptan acak ve yayınlanacaktır (19 }.
yaptırma zorunluluğu

(16) Aracm çalınma. veya gaspedilmesi halinde, zararla
rdan
· ilke itibariy le işleten sorum lu olur. Bu .durum da bu zararla
r onun sigortasının kapsamına dahild ir. Ancak işleten
kendisinin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerden birinin~ aracın çalınm
asında
veya gasbedilmesinde kusurlu olmadığını kanıtlarsa. sorum
lu tutulamaz (KTK. madde 107). Bu du,rumda zarar, l08'inc i madde
de · düzenlenen Garan ti Fonu tarafından ~arşılanır.
(17) KTK. madde 108'de aşağıda belirtil en nedenlerle, zorunlu mali sorum luluk sigortasına ,tabi motorl u araçların sebep
olacak.lan zararla.r, işletenin · sorumluluğuna ilişkin kuralla r uyarrn
ca ve zorunlu sigorta tazminatı sınırları içinde karşılanma amaciy
.le Ticare t
Bakanlığı tarofından oluşturulan bir Ga·r anti
Fonunca ödenir. Bu
neden ler:
(a}

kazayı

da

yapan motorl u aracın tespit edilememesi durumungelen .zararlaı r için;

kişiye

19) 6085 sayılı eski KTK. zamanında Bakanla r Kurulu
tarafından saptana n
asgari sigorta meblağlarını göstere n cetvelin (R.G. 8.1.1981
tarih ve sayı 17568) yeni KTK acısından en kısa zamanda düzenlenmesi ve bu
konuda İsviçre· ve Alman
Trafik Kanunlarından yararlanılması isabetli olacaktır. Bu
konuda 1975 değişikli
ğinden evvelki (LCR) mad. 64/1 ·hükmü ve Alman
Trafik Kanunu nun § 12 hükmü

şöyledir:

.LCR Mad. 74/1: «1. Sigorta, zarar görenin zararının ~n
azından aşağıdaki.
miktarlarını karşılamakla yükümlü dür : ·
(a). .Ölüm veya vücuda yapılan zararlar da :
Kazaya uğrayan beher kişi için
150.000 Frs.
Beher kaza için
500.000 Frs.
Alman Trafik Kanunµ, § 12'de «sorumluluk, adam ölmesi,
,veya yaralanması
halinde 200.000 DM.lı.k ana para biçimind e bir ödencey i
veya yılda 15.000 DM.tik
gelir biçimind e bir ödenceyi aşamaz; şeye ilişkin zara_r
için sorumluluğun en üst
sınırı da 50.000 DM . tın> denmek tedir.
·
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sigortası yaptırı i 
(b) motorlu aracın zoruntu mali sorum luluk
e verile n zara-rlar icin;
maksızın trafiğe çıkarılması ve kişiy
sorum luluk sigortası
(?) kazanın oluştuğu sırada, zorunlu mali
ngi bir şeye
e
yapan sJgortacının iflası halinde, kişiy ve he~ha
gelen zarar lar icin;
, işleten sorum (d) çalınan veya gasbedilen araç lar nedeniyle
20
Sanayi Bakanlu değilse kişiye gelen zarar lar içind ir ( ).
tenin 26·.6.1985 ·tarih ve
lığının hazırladığı ve Resmi Gaze
Yönetmeliğinin
l8793 sayısında yayınlanan Garanti Fonu
belirtilmişgibi
daki
aşağı
9'ncu maddesinde fonun gelirl eri

·

tir :
a)

olları Trafi k
Her yıl, sigor ta şirketlerinin 2918 sayılı Karay
luluk sigor Kanunu hükümleri uyarınca zorunlu mali sorum
erin % 1'i nisbetindeki katası için tahsi l ettikl eri safi priml
tılma payları,

b)

Zorunlu mali sorum luluk
% 2'si oranında sigor ta
tılma

c)

·

payları,

tam
Katılma paylarını zamanında veya
nden
tleri
şirke
ta
sigor
na yatırmayan
mevduatı

d)

Fon

e)

Zaman

olara k Fon

hesabı

alınacak

gecik me

·

zamları,

f)

sigortası yaptıranların safi primi n
şirketine ayrıca ödey ecek leri ka-

için

alınan

aşımına _ uğrayan

Diğer çeşitli

faiz gelirleri,
tazm inat

karşılıkları,

gelirl er.

(18) Kusur Sorunu
sorum luluk ilkesine göre, moto rlu arazarar larda n dolayı sorumluluk, bir
cın işletilmesinin sebep olduğu
bir şeyin işletilmesinden doğan bir
işletme sorumluluğu ve tehlik eli
sorum lu kimsenin, iş
sorum luluk tur. Bu nedenle, sorum luluk için
letenin kusuru aranmamaktadır.
rlu aracın sebep
b) Ancak, işletilme halinde olmayan bir moto
işletenin sorum lu tutulabilm~si için,
olduğu trafik kazasından dolayı
veya eylemlerinden sozara r görenin, kazanın oluşumunda işleten
a) KTK nin

benimsediği

Sigortasında Garan ti Fonu, V.
20) Bu konuda ayrıntı için bkz. Kender, Trafik
5, Özsunay., 446-452.
433-44
1975,
Banka ve Ticare t Hukuk i Haftası, Ankara,
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rumlu tutulduğu kişilere ilişkin bir kusurun varlığını
kanıtlaması gerekir (KTK. madde 85/11).
c) ·Sorum lulukta n kurtul ma acısından, işleten, kendis
inin veya
eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin kusuru bulunm
aksızın ve
a,r açtak i bir bo,z ukluk ka· z .a ,yı etkilemiş olmaksızm, kazanı
n bir ön lenemez nedenden veya zarar görenin veya üçünc ü
bir kişinin ağır
kusurundan ileri geldiğini kanıtlarsa sorum lulukt an
kurtulmaktadır
(KTK. madde 86/1).
d) Sorum lulukta n kurtul amay an işleten, kazanın oluşu
nda za rar görenin kusurunun bulunduğunu kanıtlarsa, yargıç
, hal ve vaziyete göre tazmi nat tutarını indire bilece ktir (KTK.
madde 86/11) .
(19) KTK. madde 88, zarar ·veren lerin birden
fazla. olması durumunu düzenlemiştir. Bir. motor lu aracın katıldığı
bir kazada, bir
üçüncü kişinin uğradığı zarard an dolayı, birden fazla
kişi tazmi natla yükümlü bulunuyorsa, bu kişiler zarardan dayanışmalı
{müteselsil) olarak sorumlu tutulu r. Sorumlu kişiler arasındaki
ilişki acısın
dan zarar, olayın bütün şartları değerlendirilerek paylaşt
ırılır. Özel
durum lar ve özellikle araçların · işletme tehlikeleri, zararı
n iç ilişkide
başka türlü paylaştırılmasını haklı göste
rmedi kçe, . işletenler, zarara kusurları oranında katlanacaklardır.

(20) İşletenler Arasm da za,rarm Giderilmesi
KTK. madde 89' burad a bir

ayırım yapmaktadır

:

a) birden çok motor lu aracın katıldığı bir kazada işlete
nlerden
biri bedensel bir zarara· uğrarsa, özel durum lar ve özellik
le işletme
tehlike leri başka türlü paylaştırmayı haklı göstermedi
kçe, kazaya
katılan araçların iŞletenleri kendil erine düşen
kusur· oranında, zararı giderm ekle yüküm lüdürl er.
b) işletenlerden birine ait bir şeyin zarara uğraması
halinde,
zarar gören, ancak zarar veren işletenin veya eylem
lerinden sorum lu tutulduğu kimsenin kusuru veya geçici olarak sezgin
lik yeteneğini kaybe tmesi veya zarar verene ait
araçta ki bir bozuk luk nedeniyle zararın oluştuğunu kanıtlaması halinde, zarar
veren işleten
tazmi natla yükümlü tutulacaktır.
Tazminatla yüküm lü olan işletenler, zarar gören
olarak sorum ludurl ar.

dayanışmalı
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işletene karşı

(21) Doğrudan Doğruya Talep ve Dava Hakkı
görenin, zoKTK. madde 97 bağımsız bir hüküm olara k zarar
içeris inde
ar
sınırl
rülen
öngö
runlu mali sorum luluk sigortasında
gibi daceği
abile
bulun
te
doğrudan doğruya sigortacıya karşı talep
madKTK.
eski
m
va da açabileceğini hükme bağlamıştır. Bu hükü
k
olara
e
bir madd
de 55/ll' de yer almıştı. Bicim acısından müsta kil
kaleme alınması daha yerinde olmuştur.
şmesine ilişkin
(22) Sigor ta sözleşmesind~n veya sigor ta sözle
lülüğünün kaldırıl
kanun hükümlerinden doğan ve tazmi nat yüküm
unu doğuran haller in zarar göması veya tutarının azaltılması sonuc
madde 95/1, esrene karşı öne sürülemeyeceğini düzenleyen KTK.
ştir.
ki KTK. madde 58'e oranl a daha açık ifade edilmi
Bulunanların So(23) Moto rlu Araçl a·rla İlg. m Mesle ki Faali yette
böyle teşebbüs
nca,
104 uyarı
rumluluğunu düzenleyen KTK. madde
araçt a değişiklik
lerin sahibi, gözetim, onarım, bakım, alım-satım,
amaç la kendisine bırakılan bir
yapılması amacıyle veya benzeri bir
; tıpkı işleten gibi
moto rlu aracın sebep olduğu zarar larda n dolayı
lu mali sorumzorun
için
araç
sorumludur. Anca k aracın işleteni ve
lu değildir.
sorum
n
larda
luluk sigortası yapan sigortacısı bu zarar
leyicilerinin,
düzen
(24) Yarışlara ilişkin KTK. madde 105'de yarış
edenlerin araçları ile göste riyarışa katılanların veya onlar a eşlik
larda n dolayı mode kullanılan dieğr araçların sebep oldukları zarar
ler uyarınca sohüküm
ilişkin
torlu araç işleteninin sorumluluğuna
rumlu olduklarını hükme bağlamıştır.
a bulunanların uğraya 
Yarışçıların veya onlar la birlikt e araçt
araçların uğradıkları zarar cakları zarar lar ve göste ride kullanılan
r.
lardan dolayı sorum luluk genel hükü mlere tabidi
eski KTK. madde
109·
e
madd
KTK.
leyen
(25) Zama· naşımını düzen
biçim inde madde
50/Vl 'ya oranla daha güzel ifade edilmiştir. Eski
ıttılaı» tarzında
failine
ve
a
«tazminat davası, zarar görenin zarar
lüsün ü öğ
yüküm
inat
iken; bu sefer «zarar g(jrenin zararı ve tazm
rendiği» şeklinde

yer

almıştır.

m.ala· rın geçer siz(26) KTK: madde 111, Sorumluluğaı ilişkin anlaş
veya aşırı olduğu
siz
yeter
olup,
liği ve tazmi nat tutarlarına ilişkin
ıkları tariht en
yapıld
ın
malar
açıkça belli olan anlaşma veya uzlaş
e bağlamış ~
hükm
lerini
başlayarak iki yıl içinde iptal edileb ilecek

tır

(21 ).
21) Mehaz LCR art. 87/ ll'de bu süre bir

yıldır.
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(27) Tescil ve Trafik Be·lgeleri, Satış ve Devirl er ve
N.o terleri n
Sorumluluğu

KTK. madde 19, araç sahipl erine araçlarını yönet melikt
e belirtilen esaslara göre yetkili kuruluşa tescil ettirm ek ve
tescil belgesi
alma zorunluluğunu yüklemiştir.
Tescil edilen araçla r, trafik belgesi ve tescil plakası
alınmadan
(madde 21 /1). Kanun ayrıca bu gibi araçların trafikt en menedileceğini de hükme
bağlamıştır (madde 2·11111).
karayollarına çıkarılamaz

luş

Kanunun 22'inci maddesi belge
olarak trafik tescil kuruluşlarını

ve

plaka vermeye yetkili ku_ru-

göstermiştir.

Tescil belgesi, aracın başkasına satış veya devrin
e, hurdaya
veya araçta , yönet melikt e belirti len nitelik lerin değiş
mesine kadar, geçerli sayı .lır. Tescil edilmiş araçların
her çeşit sa·. tış ve devirleri, araç sahibi adına düzenlenmiş tescil
belgesi esas
alınarak, noterl erce yapılır ve bu satış
noterl er tarafından tescil belgesine tarih konula rak ve tasdik edilr:nek sureti yle işlenir
. Noter lerce yapılmayan her çeşit satış ve· devirl er . geçer sizdir
(madde 20/
c, d).
çıkarılmasına

Madde 20/So n fıkra uyarınca ayrıca, satış ve devirle
rde, belirlenen sürelerde alıcı adına tescili yapılmadan trafiğe
çıkarılan araçlar, tescil yapılıncaya kadar trafik zabıtcisınca trafikt
en menedilir.
(28) Motor lu Araçla ra Ait

Şartla·r

KTK. madde 29 uyarınca, araçların yapım ve kullan
ma açısın
dan, karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uygun
olması zorun ludur. Yapım safhasında araçların imal, tadil, monta j
projel erinin tetkik ve tasdik i ile imala t yeterl ilik belgelerinin verilmesine
Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı görev li ve yetkili dir. İthal edilen araçla
r ve esasları yönet melikt e belirti len koşullara
uygun olarak i'mal, tadil ve
monte edilen araçla ra ise, Karayolları Genel Müdürlüğün
ce «Karayolu Uygunluk Belgesi» verilir.
(29) Araçla rda

Yapılacak Değişikliklerin

Bildiri lmesi

KTK. madde 32 uyarınca araçla r üzerinde yönet melikt
e belirtilen biçiml erde yapılacak her türlü değişikliğin işleten
tarafından
otuz gün içinde tescili yapan kuruluşa bildiril mesi zorün
ludur. Aksi
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takd irde hem para

cezası

hem de trafik ten menedilme gibi

yaptı

rımlar uygulanacaktır.

Sürücü Belgesi

(30)

Smıflan

nılacak
KTK. madde 38'de sürü cü belgeleri, kulla
r:
mıştı
ayrıl
lerine ve gruplarına göre şu sınıflara

Moto rlu bisik let
Moto sikle t
Otomobil, minibüs, kam yone t
Kamyon
Çekici
Otobüs
. Lôst ik teke rlekl i trakt ör
İş makinesi
Saka t araçları
j ) Aday sürü cüle ri

(a)
(b)
·(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)

araçların

cins-

(A-1 )
(A-2 )
(8)
(C)
(D)
(E )

(F)
(G)
(H)
(K) (22)

ri Bakanlığı'nca ilôn
Halen kullanılmakta olan ehliyetler, İçişle
cü belgeleri ile değişti
edile c.ek tarih ten itiba ren iki yıl içinde sürü
rilec ektir .
(31)

Bilgi İşlem Merkezinin Faaliyeti

cüle rin ve trafik sucu
KTK. madde 132 uyarınca, a~açların, sürü
ile
n hukuki ve teknik değişiklikler
;şıeyenlerin sicile ri, bunl ara ilişki
iyet
Emn
·
lere ait kay' ıtlar ve· hizmetler
diğer gerekli ve istatistiki bilgi
Merkezi» tarafından
Genel Müdürlüğü bünyesindeki «Bilgi İşlem
tutul acak ve yürü tülec ektir .
111. S o n u ç
i hataları kısmen de
l.' 6085 sayılı Trafi k Kanunu, kısmen çevir
niyle tehli ke sorumluluğu ·
amacrn tamamen kavranamaması nede
Sayılı KTK. ile bu ilke gerilkesini gerçekleştirememişti. Şimdi 2918
ber, ülkemizde trafiğin girmiş oldu çekleştirilmiştir. Bunu nla bera
larını geliştirmekle kurtu l ğu çıkmazdan, sadece soru mlulu k kural
ruz. Sa,ğlam bir trafik düze·ninin
manın kabil olmadığını kabul ediyo
«Motorlu
22) Bu konuda ayrıca bkz. 9·.2.1987 tarihli
15.
ve
5
e
·madd
Yönetmeliğ,»i

Taşıt

Sürücüleri ·Kursu
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içinde hukuki sorumluluk ilkeleri ancak

sınırlı

kalır . .

2. KTK.

yanısıra aşağıdaki

caktır.

önlem lerin de

bir kesimden ibaret
alınması yararlı

ola-

(o) zorun lu trafik sigortası gunun ihtiyaçlarına cevap
verec ek
ölçüd e yükse ltilmel i ve Ticare t Hakanlığınca derha
l saptanıp, yayınlanmalıdır. Bugün yürürl ükte olan sınırla
r, başka ülkele rde uygulçmanlarla karşılaştırılınca, insan - hayatının ülkem
izde bir değer
taşıdığından k _uşkuya düşmek gerek iyor (23
).
(b) Bugün artık KTK. ile araçla ra, yollar a, sürüc ü
ve yayala ra uygul anaca k kurall ar en modern ve gelişmiş ülkele
rin uygula dıkları kurallardandır. ·
Ancak konu topye kun bir trafik eğitiminin gerçekleştir
ilmesidir.
Bu konud a KTK.da ümit verici hüküm ler bulunmaktadı
r. · Örneğin,
KTK. madd e 7 uyarın.ca Karayolları Genel Müdürlüğü,
«kara yolundan yararlananların, trafik eğitimini yapma k veya _
yaptırmakla görevli ve yetkili dir. Yine KTK. madde 10 uyarınca Beled
iyeleri n trafikle ilgili görev ve yetkile ri arasında «çocu k trafik
eğitim parkları .
yapma k ve yapılmasına izin vermek» bulunmaktadır.
11 nci madde
uyarınca Trafik Danışma ve Eğitim Komis
yonu, «trafik mevzuatı,
23) Ticaret Bakanlığı Trafik Komite since S.1.1981 tari'hli
Resmi Gazete'de ya·
as·g arl sigorta tutarları aşağıda belirtilmiştir:
Aracın c!nsi
Maddi
Bedeni
Bedeni
1. Motosi kletler:
(TL)
şahıs başına
kaza başına
a.) Takma motorlu bisiklet ler
(TL)
(TL)
b) Motosi kletler ve 3 tekerle kli
yımlanan

vası·talar

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Müteha rrik makina lar
Lasti-k ·tekerle kli traktör ler
Hususi otomob iller ·
Taksile r
Kamyo netler
Kamyo nlar
Otobüs ler (insan nakline mahsus
vası·talar)

a) ·10 kişiye kadar
b) 25 kişiye kadar
c) 25 kişiden fazla
9. Troleyb üsler
Römork lar, kendile rini çeken motorlu
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12.500
12.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
vasıtanın

250.000
250.000
250.000
250.000 .
250.000
250:000
250.000

250.000
500.000
750.000
750.000
750.000
1.000.000
750.000

250.000
1.000.000
250.000
1.250.000
250.000
1.750.000
250.000
2.500.000
250.000
2.500.000
sigortasına dahil olacaktır .

ve trafik ile ilgili
öneri lerde bulun mak ve
revli ve yetkil idir.

eğitimi

incele yerek görüş bildirm ek,
niteliğinde karar lar almakla» gö-

diğer konuları
danışma

yolcu taşıyan
(c) KTK. madde 49'a göre ticari amaç la yük ve
aykırı olara k
rine
sürele
ma
moto rlu taşıt sürüc ülerin in, taşıt kullan
ır. Anca k
yasakt
ası
kullandırılm
taşıt kullanmaları ve bunla ra 'taşıt
ir.
bu konud aki önlem lerin acil olara k alınması gerek
ilk ~dım olara k
(d) Trafik terbiy esinin yerleşmesi için atılan
geçitl erde veya zoKTK . . madde 68/c, uyarınca «yaya yollarında,
rın, trafiği engel yayala
an
runlu hallerde taşıt yolu üzerinde bulun
rda bulun manışla
leyec ek veya tehlik eye düşürecek biçim de dmıra
şey atılması
bir
esi, a.raçlardan
ları veya buraları saygıs.ızca sürülm
sürüle bilir.
\fe dökül mesi yasaktır.» tarzındaki ifade öne
rın kamu nun
Yine, KTK madde 78 uyarınca, karcıyolunda araçla
ek biçim de sa,y rahat ve huzurunu bozac ak veya kişilere zarar verec
atılmas. ı ve dökül me·s i, yasaktır.
gısızca sürülm esi, araçl ardan bir şey
geri alınması
(e) KTK . .önley ici tedbi r olara k sürüc ü belge lerinin
un suç saydığı
sistem ini getirmiştir. Madd e 118 uyarınca bu kanun
ülere, aldık
sürüc
anan
bir eylemden dolayı haklarında ceza uygul
un işlen
suçun
. Trafik
ları her ceza için ceza puanları verile cektir
n trafik suçlarına ait
diği tariht en geriye doğru bir yıl içinde işlene
aşan sürüc üleceza puanları toplamı, yönet melik te belirt ilen sayıyı
gLbi. bir trağı
alındı
geri
yle
rin sürüc ü belgeleri, yargı organı kararı
bilir.
fik eğitimine tabi tutulma.sına da hükm oluna
k trafik dersle (f) İlk ve orta derec eli okulla rda zorun lu olara
KTK. madde 12'5'de
rinin konulması da önley ici tedbi rler arasında
yer almıştır.
bünyesinde
Nihay et 129 uncu madde Emniyet Genel Müdürlüğü
eğitim
halkın
ve
n
nelini
perso
«okul lar ve kursla r açma k dahil trafik
k
(Trafi
ile
amacı
mak
fa.aHyetlerinin geliştirilmesine katkıda bulun
Hizmetleri Geliştirme onu) kurulnıasını» ômird ir.
önlem e uy(g) Son olarak, yabancı ülkele rin trafik kazalarını
nese Omi
«Japa
ım
layal
tamam
le
gulamasını Japon ya'da n bir örnek
kullan maaraç
rlu
moto
Railway» şirketinin bulduğu bir yönte mde
«bio-ritm»
atılan
a
adır. Ortay
nın tehlik eli olduğu günle r saptanmakt
si ol~
devre
farklı biyolo jik
kuramına göre, insan organizmasının üç
ir. Sürüc ü belgesi almak isduğu bilims el olara k kabul edilm ekted
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teye nler in «kötü günleri» sap tana
rak bun lar belgelere işaretlen
mektedir. Yapılan deneyler, kaza
ların
büy ük çoğunlukla, «kötü»
gün lere rastladığını ve kötü gün
lerd e dikk atli davranmanın kazala·
rın büy ük bir bölü mün ü
önleyebileceğini gös term
ekte dir.
Bio- ritm kuramına göre · insan orga
nizmasının üç ayrı devresel
hare keti vardır. Birin ci devresel
ha·re ketl ilik, fizik i organizma ile;
ikin ci devresel hare ket duygu ve
hey eca nlar la; üçü ncü sü de zihni
işieyişle ilgili dir.
Fiziki dev rese llik 23 gün lükt ür.
Bio- ritm kuramına göre, insan
bu 23 gün lük devr~nin başında
kendisini zinde ve sağlıklı hiss etmek tedi r. Ortalarına doğru yava
ş yavaş yorg unlu k duy may
a başlı
yor. Fiziki devrenin son und a ise.
, sağlıksız oluyor.
Heyecan ve duygu devreselliği
28 gün lükt ür. Bu devrenin bakişi ken dini mut lu, hay ata
ba.ğlı, den geli hiss ede rken
orta larına doğru ked erle nme ye
başlıyor, son lard a kara msa
r,
aşırı duy gusal kavgacı oluyor.
şında,

Zihni dev rese llik ise 33 gün lükt
ür. İlk bölü mün de insanın have zihni faliy et güc ü fazla oluyor,
ikin ci bölümde yete nek lerin zayıfladığını görü yoru z.
tırlama

Bu 23, 28 ve 33 gün lük üc ayrı
dev rese llikte , ilk «olumlu» devreden, ikin ci «olumsuz» devreye
geçiş gün ü olan orta dak i
gün «kri tik» gün sayılıyor. İki ayrı devresel
liğin «kritik» gün lerin in üst üste
çakıştığı gün ise «en tehl
ikel i gün» oluyor. Bu da yılda
altı defa
oluyor. Yılda bir defa da, kişinin
Üç ayrı devresel orga nik hare ketliliğinin «kötü» gün ü çakı
şıyor. Yılda bir mey dan a
gelen bu üç «kritik» günün çakışması «yı!m en ·
kötü gün li» oluyor.
İşte insan vüc udu nun üç ayrı
işleyişinden orta ya erkan «kri tik
günler» (bio -kar t) adı verilen kart
lara işleniyor ve böylece daha
başlangıçta kaza yap ma
olasılığı önlenmiş oluy or.
Yirmi yıl. evvel, traf ik kazalarında
soru mlu luk adlı tezimizde savunduğumuz ilke lerin , bira
z geç de olsa, bugün için artık
uygulama
alanına girdiğfni görm ek bizi
son derece mut lu etmiştir. Bun
dan
sonra, KTK.nın kay nak ça LCR'ye
uygun biçi mde · yorumlanması ve
uygulanması sağlanmalıdı
r.

Bu kon uda bir zorl uk
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çıkmayacaktır;

çün kü elimizde

Yarg~ta-

yın ileri görüşlü kararları bulunduğu gibi (24 ), · İstanbul ve Ankara

Üniversitelerinin çok değerli öğretim üyeleri meslekdaşlarımızın çalışma ve görüşleri, öğreti açısından konuya ışık tutacak nitelikte-

dir (25 ).
Ancak herşey,i KTK.den beklemek (trafik anarşisini} kökünden
çözümlemez. Yapıtacak bilimsel toplantılar, radyo ve televizyonda
hazırlanacak açık oturumlarla ·topyekun bir «trafik eğitimine» derhal
başlamak gerekir (26 ). Kanunun amacı, yani karayollarında, can ve
· mal güvenliği yönünden trafik düzeninin sağlanması ve trafik güvenliğini ilgilendiren konularda alınacak tüm önlemlerin de·ğerlen
dirilmesi ancak bu uygulamalarla gerçekleşebilir.

24) Bu konuya örnek olamk, Yargıtay 13. H.D. Başkanı, Sayın Mustafa Reşit
Karohasan'ın «Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, Ankara, 1981 adlı eserini gösterebiliriz.
25) Öğretideki çalışmalara örne·k olarak da V. Ticaret ve Banka _Hukuku Haf·
tası münasebetiyle Ankara, 1975'de yayımlanan (Trafik Sigortası) kitabında yer

tartışmalar

gösterile'bilir.
.
alan bildiriler ve
26) Kurumlarca düzenlenen toplantıya örnek olarak da, Türkiye Şoförler ve
Otomobilciler Federasyonunca Ankara'da 3-4-5 Kasım 1976 tarihlerinde düzenle··
nen (Türkiye'de Karayolu Taşıması ve Trafik Güvenliği Toplantısı) gösterilebilir.
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