
Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu’nun 130. Toplantı Kararları 
  : K.SARIO 

 

1) Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı ve Jandarma Genel 

Komutanlığı’nın 2012-2013 yılları ilk 10 aylık faaliyetleri hakkında kurula bilgi sunulmuştur. 

2) Milli Eğitim Bakanlığınca Özel Sürücü Kursları Yönetmelik Değişikliği konusunda 

kurula bilgi sunulmuştur. 

3) Trafik Hizmetleri Başkanlığınca trafik güvenliği ile ilgili yürütülen eğitim faaliyetleri 

hakkında kurula bilgi sunulmuştur. 

4) Trafik Hizmetleri Başkanlığınca Trafik Güvenliği Platformunun faaliyetleri hakkında 

kurula bilgi sunulmuştur. 

5) Trafik Hizmetleri Başkanlığınca Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma 

Yönetmeliği’nde yapılması düşünülen değişiklikler ile ilgili kurula bilgi sunulmuştur. 

6) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “ülkemizdeki okul servis araçlarının 

güvenlik seviyelerinin arttırılması ve denetimlerin daha sağlıklı yapılması” önerisi 

değerlendirilmiş olup, konu ile ilgili olarak teklif doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı koordinesinde, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Milli Eğitim 

Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, 

Türk Standartları Enstitüsü, TŞOF temsilcileri ile okul taşıtı imalatçıları ve tadilatçılarının 

katılımıyla bir çalışma grubu oluşturulmasına ve çalışma sonucundan kurula bilgi verilmesine 

karar verilmiştir. 

7) Trafik Hizmetleri Başkanlığı’nın sürücülerin kırmızı ışık ihlali, yasal hız sınırları 

aşımı, sürücü belgesiz ( yetersiz ehliyetle vb.) ve alkollü (uyuşturucu ve keyif verici madde 

aldıkları tespit edileler dahil ) araç kullanması nedeniyle karıştıkları ölümlü ve yaralanmalı 

trafik kazalarında; araç sürücülerinin Türk Ceza Kanunun 89’ uncu (taksirle adam yaralama) 

ve 85’ inci madde (taksirle adam öldürme) kapsamı dışında yargılanması önerisi görüşülmüş,  

konu hakkında Adalet Bakanlığı tarafından davet edilecek kurum temsilcilerinin katılımıyla 

bir çalışma yapılarak çalışma sonucundan kurula bilgi verilmesine karar verilmiştir. 

8) Trafik Hizmetleri Başkanlığının yabancı plakalı araçlara yazılan cezaların hudut 

kapılarından çıkmadan tahsilinin sağlanması önerisi görüşülmüş, konunun yasalaşması için 

EGM Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığı’nca çalışma yapılmasına ve sonucun 

Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu ve Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm 

Kurulu’na gündem olarak önerilmesine karar verilmiştir. 

9) Trafik Hizmetleri Başkanlığının trafik polisinin far denetimlerinde faydalanması 

amacıyla seyyar far ayarı test cihazının oluşturulacak bir çalışma grubu tarafından 

araştırılarak, özelliklerinin tespit edilmesi ve trafik zabıtasının denetim kapasitesinin 

artırılması önerisi görüşülmüş, konu ile ilgili olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

koordinesinde EGM Trafik Uygulama ve Denetleme, Trafik Planlama ve Destek Dairesi 

Başkanlıkları ve ODTÜ temsilcilerinin katılımıyla çalışma grubu oluşturulmasına ve çalışma 

sonucundan kurula bilgi verilmesine karar verilmiştir. 

10) Gündem dışı söz alan Ortadoğu Teknik Üniversitesi temsilcisinin teklifi ile, 

vatandaşların alt yapı, trafik kural ihlal yoğunluğu vb. problemler dolayısıyla trafik sorunları 

yaşamış oldukları noktaları, internet ortamında oluşturulacak interaktif bir harita üzerinden 

yerel yönetimlere bildirmeleri önerisi değerlendirilmiş, Ankara Büyükşehir Belediyesi 

koordinesinde, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, EGM Trafik Uygulama ve 

Denetleme Dairesi Başkanlığı, Ortadoğu Teknik Üniversitesi temsilcilerinin katılımıyla bir 

çalışma grubu oluşturulmasına ve pilot uygulama başlatılmasına, çalışma sonucundan kurula 

bilgi verilmesine karar verilmiştir. 

 


