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6085 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu
Kanuna îki Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulü Hakkında Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 22.6.1984 Sayı : 18439)
Kanun No.
3021

Kabul tarihi :
13 . 6 . 1984

MADDE 1< — 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.
Madde 25. — Verildikleri tarihten itibaren traktör, amatör, profesyonel ve ağır yaşıta ehliyetnameleri 5
yıl müddetle yurdun her yerinde muteberdir.
Müddet sonunda ehliyetname sahibinin sağbk durumunda bir değişiklik olmadığı takdirde aynı müd
detle muteber olmak üzere ehliyetname göz raporu aranmaksızın vize edilir.
Vize işlemleri, ehliyetname sahibinin bizzat kendisi tarafından yaptırılır. Görevlilerce sağlık durumunda
bir değişiklik olduğunun anlaşılması halinde, bu deği ««Jikle ilgili olarak ehliyetname sahibi 28 inci mad
dede belirtilen esaslara uygun olarak muayeneye tabi tundur.
Müddeti dolmuş ehliyetnamelerle taşıt veya lastik tekerlekli traktör kullanmak veya kullandırmak yasak
tır.
Yabancı bi- memleketten şoför ehliyetnamesi atmış Türk tabiyetindeki şahısların bu ehliyetnameleri, mem
lekete dönüşlerinde ait olduğu sınıf ehliyetnamesi ile, bu Kanunun 4 üncü maddesi ile 6085 sayılı Kanuna
eklenen Ek 1 inci maddenin (a) fıkrasında belirtilen şartlan yerine getirmek suretiyle imtihansız olarak
değiştirilir.
Değiştirme işlemleri sırasında yabancı ehliyetnamenin tasdikli tercümesinin ibrazı zorunludur.
MADDE 2. — 6085 saydı Karayolları Trafik Kanununun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
v
Madde 26. — Şoför veya sürücü ehliyetnamesi almak için;
a) Bisiklet kullananların 11, amatör, traktör ehliyetnamesi alacakların asgarî 18, profesyonel ve ağır
vasıta ehliyeti alacakların asgarî 19 yaşında olmaları, azamî yüklü ağırlığı 14,5 tonu geçen kamyon veva istiab haddi 36 yolcuyu geçen otobüs veya römorklu ığ>r taşıttan kullanabilmek için en az beş yıllık ağır
vasıta ehliyetnamesine sahip olmalan,
b) Sürücü veya traktör ehliyetnamesi alacakların okur yazar, şoför ehliyetnamesi alacaklann ilkokul me
zunu olmalan,
c) Evvelce verilmiş bir ehliyetnamenin daimî olarak geri alınmamış olması, eğer geçici olarak geri alın
mış ise müddetinin dolmuş bulunması,
d) Yapılacak nazarî ve amelî imtihanlann başanlması,
e) Sağlık muayenesinde şoför veya sürücülüğe mani bir hali bulunmadığının anlaşılması,
f) Ehliyetname alacaklann Türk Ceza Kanununun 448 - 450 nci maddelerinde yazılı suçlardan mahkûm
edilmemiş olmalan (Türk Ceza Kanununun 50, 51/2, 461/son veya 462 nci maddelerinden biri ile birlikte
uygulandığı takdirde engel teşkil etmez) ve 403, 404, 414 - 418, 429 - 436, 491 - 493, 495 - 503, 508 - 510
uncu maddelerinde yazılı suçlardan bir veya birkaçı üe mükerrer olarak mahkûm edilmemiş olmalan şart
tır.
Askerî ehliyetnameyi haiz askerî şoförlerden muayene ve imtihan komisyonlannca yapılacak imtihanı
müteakip kazananlann askerî şoför ehliyetnameleri yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde yazılı şartlar aranmak
sızın vize edilir. Vize edilen bu ehliyetnameler trafik ehliyetnamesi vasfını haiz olup şahsın askerliği müddetince münhasıran askerî taşıttan için muteber saydır.
Bu vizeler harca tabi değildir.
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MADDE 3. — 6085 sayılı Kanunun 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 28. — Sağlık durumlarında sonradan şoför veya sürücülüğe engel bir bedeni değişikliğin trafik
zabıtasınca görülmesi veya tespiti halinde, 25 inci maddedeki vize süresi dikkate alınmaksızın ehliyetname
sahibinin sağlık kuruluşlarında muayenesi istenebilir. Bu muayeneler, Karayolları Trafik Tüzüğündeki sağ
lık muayenesinde nazara alınacak esaslara dair (3) sayılı cetvelde belirtilen esaslara göre yapılır. Sağlık şart
larını kaybettiği Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendi? itenlerin şoför ehliyetnameleri ilgili trafik kuruluşunca
geri alınır. Bunlardan, kaybettiği sağlık şartlarını yeniden kazandıklarını sağlık kurulu raporu ile belgelen
direnlere şoför ehliyetnameleri geri yerilir.
MADDE 4J — 6085 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir.
EK MADDE 1. — a) Şoför ehliyetnamesi alacaklar, esasları İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenmiş
bulunan «Müracaat Formu»nu yetkili memurun önünde bizzat el yazısıyla doldurmak suretiyle imzalarlar.
Müracaat formunun doldurulması sırasında, şoför adayları nüfus cüzdanının asb ile tahsil belgesi veya
kamu kuruluşlarında çalışanlar için bu kuruluşlar tarafından verilmiş tahsil durumunu belirleyen tasdikli
belgeyi yetkili memura göstermek zorundadırlar.
Müracaat formundaki bilgiler, aksi ispat oluncaya kadar doğru saydır.
b) İmtihan işlemleri yürütülen şoför adaylarının, bu Kanunun 26 ncı maddesinin (0 bendine göre suç
işleyip işlemedikleri ilgili trafik kuruluşunca C. Savcılığından araştırılır.
EK MADDE 2.—Şoför ehliyetnamesi almak isteyenler, sağlık yönünden, sadece göz muayenesine tabi tu
tulurlar.
Göz muayeneleri ilgili trafik kuruluşunda müracaat formunun doldurulduğu yer ve mahalde, Karayolları
Trafik Tüzüğünün sağlık şartlarına ilişkin (3) sayılı cetvelin göz muayenesi ile ilgili esasları dikkate alınarak
mahallin mülki amiri tarafından görevlendirilmiş bulunan tek tabip tarafından yapıhr.
GEÇİCİ MADDE — 2.2.1984 tarihli ve 2977 sayın İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenmesi ile
İlgili Yetki Kanunu ile Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi, 11.5.1953
tarihli ve 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu için bu Kanunla verilen süre bitimine kadar geçerlidir.
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6i — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürüttir.

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Olt
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
Bidesini
Sayfa
46
77
78

163
281
322:331,333:336

I - Gerekçeli 72 S. Sayılı baanayazı Tünkiye Büyük Millet Meclisinin 78 inci Birleşim tutanağına bağ
lıdır.
II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisi içişleri Komisyonu görüşmüştür.
III -, Esas No. : 1/470.

