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Karayollarında kurulacak tesisler ve yasaklanan faaliyetler
MADDE 18 - (1) Erişme kontrolü uygulanan karayolu sınırları içinde Genel
Müdürlüğün izniyle kurulacak tesis veya yapılacak faaliyetler dışında tesis kurulması veya
faaliyette bulunulması yasaktır.
(2) Erişme kontrolü uygulanan karayolu sınırları içinde Genel Müdürlüğün izniyle
kurulacak tesisler ve eklentileri mimarî, statik, tesisat ve her türlü fennî mesuliyeti Genel
Müdürlükte olmak kaydıyla 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununda öngörülen yapı
ruhsatiyesine tâbi değildir. Bu tesislerin plan ve projesi ile mülkiyet bilgileri inşaat
başlamadan önce ilgili idarelere bildirilir. Bu tesisler erişme kontrolü uygulanan karayolunun
müştemilatından sayılır. Bu tesislerin işletilmesi ile ilgili resmi makamlarca verilecek izin,
ruhsat ve lisanslar bakımından, ilgili tesislerin kesinleşmiş karayolu güzergâh planlarına
işlenmesi yeterli olup, ayrıca imar planına işlenme şartı aranmaz.
(3) Erişme kontrolü uygulanan karayolu sınırları içinde ve sınırlarında, Genel
Müdürlükten izin alınmaksızın herhangi bir toprak hareketi, inşaat ve tesisat yapılması
yasaktır.
(4) Erişme kontrolü uygulanan karayolları dışında kalan diğer karayollarının kenarında
yapılacak tesislerin yola uzaklığı, yola giriş ve çıkış bağlantıları 13/10/1983 tarihli ve 2918
sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Genel Müdürlüğün uygun
görüşü ile belirlenir.
(5) Karayollarının fiziki güvenliği ile trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla,
karayolunu etkileyen deniz, göl, nehir ve dere kenarları da dâhil olmak üzere karayolu
kenarlarında 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu uyarınca, maden arama ve/veya
işletme ruhsatı verilmeden önce Genel Müdürlüğün uygun görüşünün alınması zorunludur.
Uygulamaya ilişkin diğer hususlar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşü alınmak
suretiyle Genel Müdürlükçe hazırlanarak Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak
yönetmelikle belirlenir.
(6) Karayolları sınır çizgileri dâhilinde çevre kirliliğine neden olan ve/veya trafik
güvenliğini tehlikeye sokan her türlü atık madde ile moloz, inşaat, evsel, kimyasal ve benzeri
atıkların bırakılması yasaktır.
(7) Karayolları yapı ve tesislerine yapılan her türlü müdahaleler kolluk kuvvetleri
nezaretinde Genel Müdürlükçe veya Genel Müdürlüğün bildirimi üzerine mahallî mülkî
amirliklerce ortadan kaldırılır. Bu müdahaleler sonucu oluşan zarar ve masraflar ile altıncı
fıkradaki atıkların kaldırılması için yapılan masraflar sebep olanlardan tahsil edilir.
Geçiş ücretini ödememe ve güvenliğin ihlali
MADDE 30- (1) Genel Müdürlük işletimindeki otoyollar ile erişme kontrolünün
uygulandığı karayolları için belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen
araç sahiplerine Genel Müdürlük tarafından, o güzergâhın en uzun mesafesine ait geçiş
ücretinin on katı tutarında idarî para cezası verilir.

(2) Erişme kontrolü uygulanan karayollarında kısıtlanan ve yasaklanan işler veya
hareketleri yapanlar ve yaptıranlar ile koruma alanı içine giren hayvan sahiplerine Genel
Müdürlükçe yetkilendirilen personel veya trafik polisi, trafik polisinin görev alanı dışında
kalan yerlerde jandarma personeli tarafından beş yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu
Kanunun 18 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca karayolları sınır çizgileri dâhilinde
yasaklanan fiilleri işleyenler hakkında 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu
hükümleri uygulanır. Şu kadar ki; 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (s) bendinde
belirtilen fiillerin şehirlerarası yolcu ve yük taşımacılığı yapanlar tarafından karayolları sınır
çizgileri dâhilinde işlenmesi halinde uygulanacak idarî para cezası beş yüz Türk Lirasından
aşağı olamaz. Karayolları sınır çizgileri dâhilinde yasaklanan fiillerin denetimi ile 2872 sayılı
Kanunda öngörülen yaptırımların uygulanmasında, Genel Müdürlük 2872 sayılı Kanunun 12
nci maddesi uyarınca yetkilendirilmiş kuruluşlardan sayılır.
(3) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen idarî para cezaları ile geçiş ücretleri ve ikinci
fıkrasında yer alan idarî para cezaları tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Bu sürede
ödenmeyen geçiş ücretleri ve idarî para cezaları 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi tarafından
takip ve tahsil edilir. Vergi daireleri tarafından tahsil edilen geçiş ücretleri, tahsilâtın yapıldığı
ayı takip eden ayın sonuna kadar Genel Müdürlük hesaplarına aktarılır.
(4) Birinci fıkra uyarınca ödenmesi gereken idarî para cezaları ile geçiş ücretleri
ödenmeden, kabahatin işlendiği araçların fennî muayeneleri ile satış ve devirleri yapılmaz.
(5) 4046, 3465 ve 3996 sayılı kanunlar çerçevesinde işletme hakkı verilen veya devredilen
otoyollar veya erişme kontrolünün uygulandığı karayollarından geçiş ücretlerini ödemeden
geçiş yapan araç sahiplerinden, işletici şirket tarafından o güzergâhın en uzun mesafesine ait
geçiş ücreti ile birlikte, bu ücretin on katı tutarında ceza, genel hükümlere göre tahsil edilir.
Ücretin on katı fazlası olarak tahsil edilen ceza tutarının yüzde altmışı, tahsilini izleyen ayın
yedinci günü mesai bitimine kadar, işletici şirket tarafından Hazine payı olarak, yıllık
kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine şekli ve içeriği Maliye Bakanlığınca
belirlenen bir bildirimle ödenir. İşletici şirket tarafından Hazine payının eksik bildirilmesi
veya hiç bildirilmemesi ya da bildirildiği halde süresinde ödenmemesi halinde, Hazine
payının ödenmesi gerektiği tarih ile tahsil edildiği tarih arasında geçen süreye 6183 sayılı
Kanunun 51 inci maddesine göre uygulanacak gecikme zammı ile birlikte ilgili vergi
dairesince 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.
(6) 4046, 3465 ve 3996 sayılı kanunlar çerçevesinde işletme hakkı verilen veya devredilen
otoyollar veya erişme kontrolünün uygulandığı karayollarından ücretsiz geçiş yapan araçlar,
işletici şirket tarafından bu maddenin yedinci fıkrasında öngörülen sürenin bitimini takip eden
ilk iş gününde en yakın trafik kuruluşuna bildirilir.
(7) Geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yapanlardan, ödemesiz geçiş tarihini izleyen yedi
gün içinde yükümlü olduğu geçiş ücretini usulüne uygun olarak ödeyenlere, bu maddenin
birinci fıkrası ile beşinci fıkrasında belirtilen cezalar uygulanmaz.

