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2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 28.4.1989 Sayı 20152)
Kanun No.
3538

Kabul Tarihi
19.4.1989

MADDE 1. — 2918 sayılı Kanunun 3176 sayılı Kanunla değişik 12 nci maddesinin birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
İl sınırları içinde mahallî ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliği bakımından
yönetmelikte gösterilen konular ve esaslar çerçevesinde, illerde vali veya vali yardımcısının baş
kanlığında, emniyet, jandarma, belediye ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu
nun birer temsilcisi ile T.C. Karayolları Genel Müdürlüğünün o ildeki kuruluşlarının uzman
ve teknik bir temsilcisinden oluşan îl Trafik Komisyonu, ilçelerde kaymakamın başkanlığında,
aynı kuruluşların üst düzey yöneticileri veya görevlendirecekleri uzman veya teknik temsilcile
rinin katıldığı İlçe Trafik Komisyonu kurulur.
MADDE 2. — 2918 sayılı Kanunun 131 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 131. — Trafik şube veya bürolarında ve Millî Eğitim Bakanlığınca açılma izni ve
rilmiş motorlu taşıt sürücüleri kurslarında iş sahipleri ve kursiyerlerce verilmesi ve kullanılma
sı lüzumlu basılı kâğıtlarla plakaların cins ve nevileri İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân
Bakanlığınca tespit edilir.
Basılı kağıtlar ile plakalar Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunca bastırılır ve
maliyetleri nazarı itibara alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunca birlikte tespit edilecek bedel mukabilin
de il merkezlerinde veya kuruluşu bulunan ilçelerde, adı geçen Federasyonca İçişleri Bakanlığı
nın tespit edeceği esaslara göre verilir.
Basılı kâğıtlar ve plakaların satışının federasyona sağladığı net gelirin, yüzde altmışı her
yıl en geç Şubat ayı sonuna kadar Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonuna tevdi olunur. Gelirin
kalanı Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna aittir.
Basılı kâğıtlardan, 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu kapsamına giren sürücü belgeleri
Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü alınarak Emniyet Genel Müdürlüğünce bastırılır. Sü
rücü belgelerinin değerli kâğıt bedeli Emniyet Genel Müdürlüğünce Maliye ve Gümrük Ba
kanlığına ödenir.
Sürücü belgelerinin bedeli dışında kalan hizmet ve malzemenin karşılığı olan ücretler İçiş
leri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federas
yonunca birlikte tespit edilir. Sürücü belgelerinin verilmesi ve yenilenmesi hizmetlerinden elde
edilen gelirin tamamı Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfına aittir. Buna dair usul ve esas
ile diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca belirlenir.
GEÇİCİ MADDE 1. — 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun yürürlüğe girdiği tarih
ten önce edinilmiş ve çeşitli sebeplerle tescili yapılmamış olan tarımda kullanılan lastik teker
lekli traktörler ile varsa bunlara ait römork ve yarı römorkların tescil işlemleri bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde tamamlanır. Bu süre, gerektiğinde İçişleri Ba
kanlığınca bir yıla kadar uzatılabilir.
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GEÇİCÎ MADDE 2. — 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun yürürlüğe girdiği tarih
ten önce satışı yapılmış olan araçların trafikte ve vergi kaydında maliki olarak görünen eski
sahipleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde, noterlikçe düzenlenen
satış belgesi ile trafik bürosuna başvurduklarında, yeni maliki adına, beraber başvurusu veya
muvafakati aranmaksızın trafik kaydı ve trafiğin duyurusu ile de vergi kaydı devir edilir. Satış
lar, zincirleme devam etmiş ise bu işlemler de aynen zincirleme devam eder.
Bu şekilde yapılan tescillerde taşıt alım vergisinin alıcı tarafından ödenmemiş olması ha
linde işlemi yapan tescil memurları 1318 sayılı Finansman Kanununun 9 uncu maddesine göre
sorumlu tutulmazlar.
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt

Birleşim

16
21
25

21
49
79

Sayfa
294
419
247:255

I - Gerekçeli 152 S. Sayılı Basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 79 uncu Birleşim
tutanağına bağlıdır.
II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin içişleri Komisyonu görüşmüştür.
III - Esas No. : 1/510

