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FEDERASYONA BAĞLI ODALARA 
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Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7148 sayılı Kanun 

26.10.2018 tarihli 30577 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

 

Kanunun 26 ncı maddesi ile Anayasa Mahkemesinin 09.04.2015 tarih ve 29321 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 11.09.2014 tarih ve 2014/52 Esas ve 2014/139 sayılı kararıyla “Araç sahibine” yönünden iptal edilen 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun EK 2 nci maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.  

 

“EK MADDE 2- Araçlarını motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullananlar ile 

sürülmesine izin veren araç sahiplerine 1.002 Türk Lirası idari para cezası uygulanır. Ayrıca, araç on beş gün süre 

ile trafikten menedilir. 

 

10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye 

Kanunu kapsamında ilgili belediyeden; 

 

a) Çalışma izni/ruhsatı almadan, 

b) Alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında, 

c) Alınan izin/ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi/güzergâh dışında 

 

belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak yasaktır. Bu fıkranın ( a ) bendine uymayanlara 5.010 Türk 

lirası, (b) bendine uymayanlara 2.018 Türk lirası, ( c ) bendine uymayanlara 1.002 Türk lirası idari para cezası 

verilir. Fiilin işlendiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde tekerrürü halinde. Bu fıkrada yer alan idari para 

cezaları iki kat olarak uygulanır.  

 

Ġşleteni veya sahi, sürücüsünün kendisi olup olmadığına bakılmaksızın aracın bu maddenin üçüncü 

fıkrasına aykırı olarak kullanılmaması hususunda gerekli tedbirleri almak ve denetimini yapmakla yükümlüdür. 

Araç, bu maddenin üçüncü fıkrasının; 

 

a) (a) bendinin ihlali halinde altmış gün, 

b) (b) bendinin ihlali halinde otuz gün, 

c) (c ) bendinin ihlali halinde ise on beş gün 

süreyle trafikten men edilir. 

 

Ġlgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma 

izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşıyan kişiye 1.002 Türk lirası idari para 

cezası uygulanır ve eksikliği giderilinceye kadar araç trafikten menedilir. 

 

Ayırıcı işareti bulunmayan üçüncü fıkra kapsamındaki araçlardan taşımacılık hizmeti alanlara da 334 

Türk lirası idari para cezası uygulanır.” 

 

Aşağıdaki linkten 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda yapılan tüm değişikliklere ulaşılabilir. 

 

Bilgi edinilmesini ve esnafımıza duyurulmasını önemle rica ederiz.  

 

 

                                Enver YENĠÇERĠ                                            Fevzi APAYDIN 

                                  Genel Sekreter                                                       Başkan  

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/201810

26.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181026.htm 
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