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13.10.1983 Tarih ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65 inci Maddesi
nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun
(Resmî Gazete üe yayımı

: 22.11.1986 Sayı : 19289)
Kabul tarihi :

Kanun N o .

18 . 11 . 1986

3321

M A D D E 1. — 13.10.1983 Tarih ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65 inci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Araçların yüklenmesi
Madde 65. — Araçların yüklenmesinde yönetmelikte belirtilen ölçü ve esaslara aykırı olarak :
a)

Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması,

b)

Taşıma sınırı üstünde yük alınması veya taşıma sının aşılsın veya aşılmasın dingil ağırlıklarını aşacak

şekilde yüklenmesi,
c)

Karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme ya

pılması,
d)

Tehlikeli ve zararlı maddelerin gerekli izin v e tedbirler alınmadan taşınması,

e)

Ağırlık ve boyuttan bakımından taşınması özel izne bağlı olan eşyanın izin alınmadan yüklenmesi, ta

şınması ve taşıttırılması,
f)

Gabari dışı yük yüklenmesi, yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi,

g)

Yükün, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak

şekilde yüklenmesi,
h)

Yükün, her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak ve sivri çı

kıntılar hâsıl edecek şekilde yüklenmesi,
i)

Sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, a y n ı m işaret

leri, dur v e dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yüklenmesi,
j)

Çekeri ve çekilen araçlarla ilgili şartlar v e tedbirler yerine getirilmeden araçların çekilmesi,

Yasaktır.
Gerekli hallerde kamyon, kamyonet, römork ve y a n römorklarla yolcu veya yükle birlikte yolcu taşınabilmeşine ilişkin esaslar yönetmelikte belirtilir.
Yukarıdaki bentlerden (a), (c), (f), (g), (h), (i) ve (j) bent hükümlerine uymayanlar ikibinbeşyüz lira para
cezası üe cezalandırılır, (b), (d) ve (e) bentlerindeki şartlara uymayan sürücüler beşbin liradan yirmi bin liraya
kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar.
A y n c a bütün sorumluluk ve giderler araç işletenine ait olmak üzere, fazla yolcular e n yakın yerleşim bi
riminde

indirilir. Bu maddenin (b), (d) ve (e) bentlerindeki şartlara uymayan yük taşımasında kullanılan ta

şıtlar, gerekli şartlar sağlanıncaya kadar trafikten menedilir.
Sürekli veya süreksiz olarak mamul veya hammadde yükü naklettiren kamu kurum ve kuruluşları v e ger
çek veya tüzelkişilere ait işletmeler yük nakli yaptırdıktan araçların azamî toplam ağırlıklarını dikkate alarak
yükleme yatpırmakla zorunludurlar. Buna a y k ı n hareket eden kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek

veya

tüzelkişiler her araç için yirmibin liradan yüzbin liraya kadar para cezası ile cezalandırılırlar.
Ancak, ağırlık kontrolü ile tartı toleranstan yönetmelikte belirlenir.
Uluslararası yük taşımacılığına

ilişkin konularda ikili v e çok taraflı anlaşma hükümleri saklıdır.

M A D D E 2. — 13.10.1983 Tarih v e 2918 sayıh Karayolları Trafik Kanununa aşağıdaki geçici madde eklemmştir.
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GEÇİCİ M A D D E 7. — K a m u kurum ve kuruluşlarınca bu Kanunun yürürlük tarihinden önce yük nak
lettirmek amacıyla yapılan mukavelelerle ilgüı fiyat farkı dahil her türlü düzenleme yapmaya Ekonomik İş
ler Yüksek Koordinasyon Kurulu yetkilidir.
M A D D E 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer,
M A D D E 4. — Bu Kanunu Bakanlar K u m l u yürütür.
BU K A N U N A AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt
32

Birleşim

Sayfa

21

233

25

489

26

556:566

I - Gerekçeli 502 S. Sayılı basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 26 nci Birleşim tutanağına bağ
lıdır.
II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bayındırlık, imar, Ulaştırma
görüşmüştür.
III - Esas N o . : 1/805.
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