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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

GÖNDERİLMEK ÜZERE  

İZMİR VALİLİĞİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE 

MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

 

 

 
Ekte fotokopisi sunulan B sınıfı sürücü belgesinin/ehliyetin sahibiyim.  

 

 31.05.2000 tarihinde alkollü araç kullandığım gerekçesi ile 3 aylığına geçici olarak 

sürücü belgem geri alınmıştır. Bu işleme karşı İzmir 1. İdare Mahkemesi’nin 2000/401 E., 

2000/889 K. sayılı dosyasında dava açtım. 31.08.2001 tarihinde de ehliyetimi geri aldım.  

 

 Dilekçe tarihim, 14.05.2002 tarihi itibari ile geriye doğru bir yıl içinde sanıyorum 

üç tane hız kuralı ihlali bulunmaktadır.  

 

 Bu sırada bir müvekkilimin sürücü belgesinin hız kuralı ihlallerinden dolayı iki yıl 

süre ile trafik polisleri ile geri alındığını öğrenince ve iki yıl süre ile geri alma 

yaptırımının Karayolları Trafik Yasası’nda öngörülmediğini de bilmekle, müvekkilimin 

ehliyetini geri alan bu idari işlem hakkında İzmir 1. İdare Mahkemesi’nin 2001/1094 E. 

sayılı dosyasında dava açtık. Bu dosyadan verilen 14.02.2002 tarihli yürütmenin 

durdurulması kararında “bir yıl içerisinde beş kes hız ihlali yapılması nedeni ile sürücü 

belgesinin 1 yıl süre ile geri alacağı yolunda getirilen kuralın, hız ihlali yapan sürücülerin 

bu ihlalleri uzun süre cezalandırılmayarak ve yasada belirtilen yaptırım uygulanmayarak, 

biriktirilmesi ve cezaların toplanarak her beş kez ihlal için aynı anda bir seneyi aşacak 

şekilde. İki yıllık, üç yıllık gibi yasada öngörülmeyen süreler için sürücü belgesinin geri 

alınması biçiminde uygulanmasına yasal olanak bulunmamaktadır. Bu şekildeki bir 

uygulama, cezaların, gerek birey gerekse toplum açısından caydırıcı olma özelliği ile 

bağdaşmayacağı için kuralı ihlal edenin aynı kuralı yeniden ihlal etmesini önleyici, ıslah 

edici amacı ile de bağdaşmaz” gerekçesi ile idari işlemin yürütülmesinin durdurulmasına 

karar verilmiştir. (Ek-2: yürütmeyi durdurma kararı) Söz konusu yürütmeyi durdurma 

kararına yapılan itiraz da reddedilmiştir. (Ek-3) 

 

 Öğrendiğimiz kadarı ile hız kuralı ihlali nedeni ile sürücü belgelerinin geri 

alınması yaptırımının uygulanması konusunda trafik polislerinde, yurttaşlarda ciddi 

yorum ve uygulama farklılıkları olmaktadır.  

 



 Bu uygulama farklılıkları ve konunun taşıdığı önem karşısında öncelikle 

15.11.2001 tarihli İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 214 nolu genelgesini 

(Ek-4) dün öğrenmiş olmakla, bu genelgedeki “sürücü belgelerinin geçici olarak geri 

alınmasında ceza zaman aşımı süresinin 4 yıl olduğu” yönündeki yorum/görüşü, sürücü 

belgesinin geçici olarak geri alınması yaptırımının ceza değil bir yönetsel yaptırım olup, 

Türk Ceza Yasası’ndaki zaman aşımı sürelerine bağlı olamayacağı fikiri ile 

paylaşmadığımızı; bu anlamda yukarıda belirttiğim biçimde dilekçe tarihim 

14.05.2002’den geriye doğru bir yıl içerisinde üç kez hız kuralı ihlalim olduğu yönündeki 

bilgimin bilgisayar kayıtlarınızdan doğrulanarak, dilekçe tarihim 14.05.2002’den 1 yıl 

önceki tarih 14.05.2001 tarihinden önce meydana gelen bir hız kuralı ihlalim var ise 

silinmesini, talebimiz ve konu ile ilgili idari-icrai işleminizin/yanıtınızın tarafımıza 

tebliğini talep ederim. 14.05.2002  

 

Av. Senih ÖZAY 
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