1593 ERİŞME KONTROLLÜ KARAYOLU KANUNU
Kabul Tarihi: 06/06/1972
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/06/1972
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 14212
ERĠġME KONTROLLÜ KARAYOLU:
Madde 1 - EriĢme kontrollü karayolu, özellikle transit trafiğe tahsis edilen, belirli yerler ve
Ģartlar dıĢında giriĢ ve çıkıĢın yasaklandığı yaya, hayvan ve motorsuz taĢıt ve araçların
giremediği ancak izin verilen motorlu taĢıtların yararlandığı ve trafiğin özel kontrole tabi
tutulduğu karayoludur. EriĢme kontrollü karayolu belediye hudutları içinde de olabilir.
ERĠġME KONTROLLÜ KARAYOLU TESĠSĠ VE KALDIRILMASI:
Madde 2 - Mevcut veya yeniden yapılacak karayolları üzerinde, Karayolları Genel
Müdürlüğünün teklifi Bayındırlık Bakanlığının onayı ile eriĢme kontrollü karayolu tesis edilir
veya kaldırılır.
Belediye sınırları içinden geçecek eriĢme kontrollü karayolları için ilgili belediyenin
mütalaası alınır.
ERĠġME KONTROLLÜ KARAYOLLARINA BAĞLANTI:
Madde 3 - EriĢme kontrollü karayollarına bağlantılar Karayolları Genel Müdürlügünün uygun
gördüğü yerlerde ve uygun gördüğü Ģekillerde yapılır. EriĢme kontrollü karayolu çevresinin
bu bağlantı noktalarına ulaĢımı toplayıcı yollarla veya noktaya ulaĢan diğer yollar vasıtasıyla
sağlanır EriĢme kontrollü karayoluna bitiĢik arazi sahipleri, kiracıları veya kullananların bu
yola bitiĢik olmaları veya baĢka bir sebepten dolayı arazilerinden bitiĢik karayoluna giriĢ,
çıkıĢ hakları yoktur.
ġEHĠR GEÇĠTLERĠ:
Madde 4 - EriĢme kontrollü karayolunun Ģehir geçiĢlerinde güzergahının tayini ve
karayolunun Ģehir ile bağlantı ve iliĢiklerinin düzenlenmesi Ġmar ve Ġskan Bakanlığı,
Karayolları Genel Müdürlüğü ve ilgili belediye baĢkanlığı tarafından birlikte kararlaĢtırılır.
ġEHĠR DIġINDA KARAYOLU ÇEVRESĠNDE YERLEġME:
Madde 5 - EriĢme kontrollü karayolunun Ģehir dıĢı önemli kısımlarında yerleĢme
düzenlenmesi Ġmar ve Ġskan Bakanlığı ile Bayındırlık Bakanlığınca tanzim edilecek tüzük ve
Ġmar ve Ġskan Bakanlığınca yapılacak yerleĢme planları ile sağlanır.
Tüzüğe ve yerleĢme planına aykırı inĢaat yapılamaz. Aykırılığı Karayolları TeĢkilatınca tespit
edilen yapılar genel zabıta nezaretinde Karayolları TeĢkilatınca bertaraf edilir.
KAMULAġTIRMA:
Madde 6 - EriĢme kontrollü karayolunun yapımı, geliĢmesi ve çevresinin korunması ve
düzenlenmesi için gereken geniĢlikte arazi Ģeridi kamulaĢtırılır ve bu maksatla yapılan
kamulaĢtırmalarda 6830 sayılı Kanunun
23 üncü maddesi uygulanmaz.

TAZMĠNAT VERĠLMESĠ:
Madde 7 - Mevcut karayollarında eriĢme kontrolü tesis edilmesi halinde bitiĢik arazi sahibinin
karayoluna giriĢ ve çıkıĢı iptal edildiği ve toplama yolu vasıtasıyle veya her hangi bir Ģekilde
adı geçen karayolunda ulaĢımı sağlanmadığı takdirde giriĢ çıkıĢ hakkının iptalinden dolayı
gayrimenkuldeki değer kaybı karĢılığı tazminat olarak ödenir.
Tazminat miktarının tayini için gayrimenkulün yasak tatbik edilmeden evvel ve yasak, tatbik
edildikten sonraki rayiç değerlerinin farkı tespit edilir.
Yeni yapılan eriĢme kontrollü karayolu dolayısıyla sınırına bitiĢik arazi sahiplerinin eriĢme
kontrollü yol yapımında evvelki ulaĢım düzeninin bozulması halinde toplama yolu yapılarak
veya her hangi bir Ģekilde ulaĢımı sağlanır. Bu mümkün olmadığı takdirde gayrimenkuldeki
değer kaybı karĢılığı tazminat olarak ödenir.
EriĢme kontrollü karayoluna bağlantısı yapılan mücavir gayrimenkul sahipleri ile bu
gayrimenkullerle ilgili diğer hak sahiplerinin baĢkaca tazminat talebetmeye hakları yoktur.
TĠCARĠ TESĠSLER KURULMASI VE FAALĠYETLERĠ:
Madde 8 - EriĢme kontrollü karayolu için ayrılmıĢ veya istimlak edilmiĢ saha içinde
Karayolları Genel Müdürlüğünün müsaadesi ile tesis olunacak tamirhane, benzin istasyonu,
lokanta ve motel gibi yol ve yolculukla ilgili olanlar dıĢında ticaret tesisi kurulması ve
iĢletilmesi her türlü ticaret yapılması ve benzeri faaliyetlerde bulunulması yasaktır.
YERALTI, YERÜSTÜ PTT, ELEKTRĠK, SU VE BENZERĠ TESĠSAT KURULMASI:
Madde 9 - Yeni yapılan eriĢme kontrollü karayolu sınırları içinde her türlü PTT, elektrik, su
ve benzeri tesisat yerleĢtirilmesi Karayolları Genel Müdürlüğünün müsaadesine tabidir. Bu
gibi tesisat yapılması için ilgililere kanunen tanınmıĢ haklar eriĢme kontrollü karayolu
sınırları içinde geçerli değildir.
DĠĞER YASAK HAREKETLER:
Madde 10 - Karayolları Genel Müdürlüğünden izin alınmaksızın eriĢme kontrollü karayolu
sınırları içinde ve sınırlarında her hangi bir toprak hareketi, inĢaat, ve tesisat yapılması
yasaktır. Karayolları inĢaat ve tesislerine vaki müdahale ve zararlar zabıtaca bertaraf edilir ve
bu iĢler için yapılan masraflar, sebep olandan tahsil edilir.
DUYURMA:
Madde 11 - Mevcut veya yeniden yapılan karayolları üzerinde, bu Kanun hükümlerinin ne
zaman uygulanacağı ve bu Kanuna göre yasaklamaların ve kısıtlamaların ne olduğu Resmi
Gazete ile ilan olunur.
CEZALAR:
Madde 12 - Bu Kanunla kısıtlanan, yasaklanan iĢler ve hareketleri yapan, yaptıranlar ile yola
giren hayvan sahipleri yüzyirmimilyon lira idari para cezasıyla cezalandırılırlar.
(Mülga fıkra: 24/04/2003 - 4854 S.K./6. md.)
(Ek fıkra: 24/04/2003 - 4854 S.K./5. md.) Bu Kanunda yazılı olan idari para cezaları o yerin
en büyük mülki amiri tarafından verilir. Verilen idari para cezalarına dair kararlar ilgililere
11/02/1959 tarihli ve 7201

sayılı
Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karĢı tebliğ tarihinden itibaren en
geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. Ġtiraz, idarece verilen cezanın
yerine getirilmesini
durdurmaz. Ġtiraz üzerine verilen karar kesindir. Ġtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak
üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre verilen idari para
cezaları 21/07/1953 tarihli
ve
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil
olunur.
ERĠġME KONTROLLÜ KARAYOLLARI TÜZÜĞÜ:
Madde 13 - Bu Kanunun uygulanması ile ilgili tüzük, Kanunun yayımı tarihinden itibaren 6
ay içinde Bayındırlık, Ġmar ve Ġskan, ĠçiĢleri ve UlaĢtırma Bakanlıklarınca birlikte hazırlanır.
YÜRÜRLÜK
Madde 14 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
Madde 15 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

