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DAVALI

DAVANIN öıxrt : Maddi hasarlı tafik kazısı yapan davacınm alkollü araç
kutlanüğDm tespit edildiğind€rı büisle sfficü belgB§ine ılh ay gcçici süıeyle el
konulmasını ilişkin 16.01_2015 tarih ve 01546 nolu işlem ile 800 Tt- paıı cezaeı ile
cezalandınlmasını ilişkin l6.0t.2015 tarih ve 268629 salı işleıııin iptali istrııilmekEdir.

SAVUNMANIN ÖZrrİ l Dıvacmın kutlandığı araç ile naddi ha§arlı trafik Lo-o.ı
meydanı çlmesi sonucu yapılan alkol ölçümünde (O5l) promil alkollu olarak arıç
kullandığının tespit edildiği, 2918 myılı yasa uyannca tşis edilen işlemin hukuka ııygun
olduğq davanın ıeddi g€fektiğı savunulmıkadır.

TÜRK İİ{İLIJTİ AIİINA

Karar verçn Ankra 5. İdarc Mal*eıneşihçe g€[Eği g0rüşüldü:

Dav4 maddi basarlı tafik kazası yapan davacının alkollll araç kullendığrnıı te§pit
edildiğindeıı büisle süriicü belgesine aln ay gçici süreyle el konulmasına ilişkin t6.01.20l5
tarih ve 01546 nolu işlem ile 8(X) TL paıa cqzEsr ile cezılandınlmasına ilişkin 16.0t.20l5
tarih ve 268629 sıylı işlemin iptali isteıniylc aglınıştı.

2918 sayılı Karayollan Tnfk Kınunuhun {8. mıddecindq |'Uyuştmrcu v€ya
uyancı maddeİeri almış olan sİirltcülo ile alkollü olan sürllcülerin karayolımda aİaç sürıİreıeri
yasaknr. Uyuşnırucu veya uyarıcı maddeloin kııllanılıp kullanılımıiığ ya dı alkolün kandaki
mikannı tespit amacıyla, kollüça teknik cihazlar kııllanılır. K§inin yarılanmalı veya
ölümlü ya da kollukçı müdıhil olunın mıddt hııırlı tllfifi kızııın1 kınşmın htüıde,
ikinci fikrada belirtilen muayğıeye tabi tutulmısı zoıııoludur. TcJoik cihaz ile yapılan
ölçüme itiraz eden veya bu cihaz ile ölçikn yapılınasına müsaade etrıeyen bu sürüciiler, en
yakın adli np kurumuna veya adli tabipliğe veya Sığ* Bakanlığna bağtı sağlü
kuruluşlanna götürilleıek uyuşturucu ve5ra uJıancr madde ya da alkol tespitinde kullanılınat
tlzere vfcutlanndan tın, tükürtik veya idrar gibi örnekler dınır. (...) Yıpılan tespit
sonucunda, 0.50 pıomilin İızerinde alkollü olaıak araç kullandığ tespit edilen sİİrüciİler
hatkında, fiili bir sıry oluşnırsa bile, 7ü) Tüık Lirası idaıi para ceası verilir ve sürücü belgesi
ath ay s0ı€yle gcri alınır. Hıısusi otomobil dşındaki araçlan alkollü olamk kullanan süıüçüter
hkıınından p,ıomil alt sının 0.2l olırak uygulanır. (...) Alkol, uyuştıJrucu veya uytrrcı
nııddeloin tospiti için hıltanılacak tehik cihadann sahip olacğ asgari koşıllar ile diğo
usul ve esaslar yönetnelilie göstoilir.'hükmü yer almaldadır.

Dosymın incelenmesinden; davacmın l6.0t.20l5 arihinde cr"t: 23:35'de ,

plakalı otomobille Ankaıa - Dilgnen Cıddesi Yeşi|vadi Sokak Kavşağnda seyredğ*ğ,
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platalı aracın aıtadan prpma§ı netic€sinde maddi ha§orlı trafik kazası meydana
geldiğ, bunun iizerine olaya müdıhil olan kollüça alkolmei,e ile yapılan ötçtim sonucundı
davacının (0,5l) proııil alkollü olarak aııç kullaıdığnn tespit edilmesi ncdeniyle aynı gün
ve 268629 saylı işleın ile 2918 saylı Karayollan Tnfik Kanunuhun 48/5. maddesi uyannca
8ü}.TL trafik paıa cezası ile cezalandınldığ ve 15ı16 saytı işlemle de sürücü belgesine 6 ay
sikıeyle geçici olarak el konulduğq davacınrn her iki işlerne ilişkin aıtanağı ve alkol tcsti
ııporunu imzılamadığ göıOrmüştür.

Olayda, davacmın (0,5l) prouıil ılkollü olduğunu tespil eden t30l607 seri nolu
alkolmercnin kalibrasyon ayannın 24.05,2015 tarihine kadır geç€rli olduğu anlaşılmaktı ise
de davacının alkollü olduğunun tespitinin cihaan manuel konumımda ikerı yapıldığ, kazaya
lanşn diğer aracrn silricil§ünün alkol ölçümihrnn ise otomatik konıımdı yapıldığı, Ermİk
cİhaz ile belirle,ncn alkol seviyesinin yasıl sınınn (0,001) promil Uzerin& olduğıı" ölçOm
§onucu ile futanaklars davacı tırıfiııdan itiraz dildiği vc imzalanmadığ görühüşt0ı.

Yulonda anılan dfzeııle,meler uyanıca kollüça müdahil olunm mıddi hasarlı Eafik
kazasını kanşan seüciilerin telnit cihazla yapılan olçome itiraz etmesi veya bu cihazla
ölçiime Eilsaad€ ctneınesi hılinde sağlü kırııluşlama götün]t ncleri ve vücutlanndan kın,
t0kürülq idrır gibi ömekler almarak bu ömekler ilzerinde teşit yapılıması, bu teşİt
§oııucunds alkollü olduğu ortaya gkanlaı hal*ında yasa ile öngödllen müeyyidelerin
uygutanıcağ açrk olup davacmm itirazını ve futaııaklan imzılıunanasını rığmen §ağlü
hınıluşuna götilrülmeksiziı teknik cihazın manııel konumımda yapılan ölçüıı esas ılmarak
tesis cdileıı dıvaya konu işlerılerde hukı*a uygunlü bulunmamaktadır.

Açıklanan nedeıılerle, dava konuzu işle,min iptıline, aşğda dökümü yapılan
179,10-TL yargılama gideri ile AAÜT uyannca bolirtcnçn 750,0GTL vekalet üçıetİnİn dıvalı
idaıedeıı almarak davıcıya verilmesine, artan postı iicıetinin isttk halinde daııacıya iadesİne,

kamnn t€bligini izleym günden itibarcn 30 gğn içoisinde Dınıştıylı tenyiz yolu ıçık
*_Yirc |l lüD0l5 tarihinde oybirlğyle karaı verildi.
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