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İrh.lZ KONUSU :29lE Sayılı Karayollan Trafik Yasdsıııın4E/5 Maddesi gereğince

tııtulan t6l0t20l5 tarih vc HL 26E09 şri sayılı Trıfk cezasının
kaldınlınası ve geçici olarak geri elının silrücü b€lgeıinin iadesi
talebidir.

TIJTANAK TARİtr ı 1610112015

TEBLİĞ TARİHİ : l6l0|t20l5
İTh.AzTARiEİ z26lolt2ol5
PII|JGNO : _

ltiraz eden vekili Av. Bül€nt [JLAŞ, 26lO|D0l5 tııihli
dilekçesiy|e cezanın iptalini ve silrilgü belgesinin iadesini tılep ettiğiıden dilekçe ve eklerİ
incelendi -

cnnrĞi»üşüıüı»ü:
itiraz eden vekili Av. Büent [JLAŞ, 261012015 tüıhli

dilekçesiyle özetle : Trafik idari para cezası karar futıııa$nın dürenlendiği gün müvekkilin
aracııu eviıin otopaıkına pr"k 

"ttiğ 
sırada seyir haIindeki plakalı aıacın

müvekkilinin aıacınm sol arka çamınluğıma çarptığını, olay yerine gelerı trafik ekibinin
arkıdan çarpan araç süıllciisü hal«kında 29lE KTK.56/I€ maddçsinden trafft idari para
cezası karar funnağı dilzenleııdiğini, müvekkilinin altı - yedi kez alkolmeieyi üflemesine
ıağmen cİhaan ölçüm yapmadığını, cihaz manııel konumuııda çalıştnldıktan sonra
müvekkilinin 0.5l pmınil alkollü olduğunun beliıleııdiğini, müvekkilinin alkol
kullanmadığnı söylemeyeıek ölçüme itiraz ettiğini, müvekkilinin tıtanağ imzalamadığnı ,
en yakın sağlık kuruluşuna mlivekkilinin sevk edilmediğini, trafik gwenliğini tehlİkeye
sokmak suçunım işlcndiğiııden tıalıisle müvekkilinin ifadesi tespit edilınek tizere Ankara
Me*ez Komutanlığna teslim edildiğini, geııel adli muaycıı€ için sevk edildiği hasaneni
doktorunun kendisinc alkolmefe ile yapılan öIçtlmtln itzerinden ıJzım zaııan geçtİğini ve
tehiııç olsa bile dikkarc alınımayabileceğini söyleınesi tzeriııe müvekkiline kan tahliIi
yaptınlamadığnı beliıt€rck idari yaptnm kaıınnın kaldınlmasını ve süriicü belgesinin iade
edilmesiııe karar verilmesini talcp etııi$ir.

İOarl paıa aezası karar tııtıııağ ld0tl2Ol5 günü itiraz edene tebtiğ edİlmİş İtİraz
Kabalıatler Kanunun 27ll.maddesine yazlı 15 günlük ya§at sft€ içinde 26,10142015 gimiı
yapılmıştır.

Dosyada mevcut bilgi ve belgeler birlikte değerlendiriliğiııde, kollııkça mlldahil
olunan maddi ha§arh trafik kazasına kanşn sürİbülerin teknik cihazla yapılan Elçtfone itifaz
etmesi veya bu cihada ölçihne mü§aad€ eftremesi halinde sağlık kunışlanna götüriilmeleri ve
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vücutlanndan kan, tilkürüh ldrar gibi ömekler iizerinde teşit yapılması, bu tespit §onucımda
alkollü olduğu ofiaya çıkanlar hıkkında yası ile öngöıiilen mfıeyyideleıin ııygulanıcağı açık
olup itiıaz edenin itiraana ve hıtanaklan imzalamarıasını rağnen sağlık kuruluşıııa
götllrillmeksizin teknik cihaan manuel konumuııdı yapılan ölçtiın esas alıııaıak tesis edilen
talebe konu işlemleıde hukuka ııygunluk bulummadığıdan , itiraz yeriııde göriilmekle usul
ve yarİıya uygun olmayan idaıi yaçtınm kararının kaldınlımasına karar vermek geıekmi$ir.

Eth(ÜM : Yukanda açık|aııan nedenlerle ;

İtiraz eden vçkilinin dilekçesiıde ileri sürdüğil hususlar yerinde gğr0ldüğüııderı,
1610lA015 gilnlü HL 268629 *i nolu trafik idari para cezası karar tıtanağ ile dltzenlerıen
800,00.-TL idari para cezası hukuka aykın olduğımdan 5326 Sayılı Kanunun 28lt-b.
Maddesi iDARi YAPTIRIM KARARININ KALDIRıLMASIN A

2- Siirücü belgesinin itiraz edeııe iADEsNq
3- Ödeırcn paraıun lADE§İNE,
Kaıırın SMS yoluyla ilgiliye bildirilmesine,

Karardan bir niishaııın Ankara Tıafik Deırctleme Şube Mtldürlüğü'ne gönderilmesine,

Dır, 7 giln içinde hikimliğimize verilecck bir dilekçe vcya tıüaııağa gogirilmek
koşulu i|e aht katibine beyanda bulunmak suıetiyle Antaıı 2. Sulh Ceza Hiikimliğirıe itiraa
kabil olmak üzeıç dosya üzerinde yıpılan inceleme sonırcıında l«arar veıildi.06/0720l5
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