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I. — GEÇEN ' 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısının mad

deleri üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, madde
leri ve tümü kabul edildi. 

'2. — Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısı, Hü
kümet Temsilcisinin Genel Kurulda hazır bulunma
ması nedeniyle ertelendi. 

3. — Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyon
luğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısının mad
deleri ve tümü kabul edildi. 

Rapor 
1. Yurt düzeyinde ve Denizlerde Görülen veya 

Ele Geçirilen Şüpheli Cisimlere Uygulanacak esaslara 
ilişkin Kanun Tasarısı ve Adalet; Bayındırlık, Ulaş-

III. — BAŞKANLIK DİVANININ 

/. — Mehmet PAMAK'ın, 30 Ağustos Zafer Bay
ramı nedeniyle, günün mana ve önemini belirten 
gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Bir gündem dışı söz istemi var, 
okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Türk Tarihi eşsiz zaferlerle dolu olmasına rağ

men, Ağustos ayı içindeki zaferlerin özel önemleri 
bulunmaktadır. Zaferler ayı Ağustosun son gününde 
;bu zaferler ve 30 Ağustos Zaferi münasebeti ile 
gündem dışı bir konuşma yapmama müsaadelerinizi 
saygılarımla arz ederim. 

Mehmet PAMAK 

TANAK ÖZETİ 

4. — Yükseköğretim Personel Kanunu Tasarısı
nın Gelen 'Kâğıtlardan gündeme alınarak öncelikle 
görüşülmesi onaylandı; maddeleri ve tümü kabul 
edildi. 

31 Ağustos 1983 Çarşamba günü saat 14.00te 
toplanmak üzere Birleşime saat 19.05'te son verildi. 

Turhan GÜVEN 
(Başkan 

BaşkanıvekiTi 

A. Güngör ÇAKMAKÇI M. Talât SARAÇOĞLU 
iKâtip Üye Kâtip Üye 

tırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma; Malî iş
ler; Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları 
raporları. (1/657) '(JS. Sayısı : 551) ^Dağıtma tarihi : 
29.8.1983) 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Sayın Pamak, buyurunuz efendim. 
MEHMET PAMAK — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 

Bugün zaferler ayı Ağustosun son günüdür. Bu 
sebeple huzurlarınızdayım. 

Savaş, bir milletin haysiyetini ortaya koyduğu en 
çetin imtihandır. Yalnız silahların konuştuğu sanılan 
bu imtihanda maddî güç, ancak manevî değerlerle 
beslenip desteklendiği müddetçe za'fere ulaşır. 

Savaş gibi ölüm kalım muhasebesinde başarı şan
sı, barış döneminin millî beraberliği koruyucu ve 
kuvvetlendirici çalışmaları ile yakından ilgilidir ve 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, Erdoğan BAYIK 

— » 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Danışma Meclisi- I nin 154 ündü Birleşimini açıyorum. Görüşmelere baş-
1 lıyoruz. 

62 — 



Danışma Meclisi B : 154 31 . 8 . 1983 O : 1 

mücadele çok daha önceleri barış yıllarında kaza
nılır veya kaybedilir. 

Yine gerçek olan bir 'husus da şudur : 
Târihin karanlık çağlarından bu yana 'binlerce 

yıllık hayatı boyunca Türk Milleti, hemen her devir
de ruhî asaletinden billurlaşan, yüksek kürtürle be
zenmiş başını zafer dizilerinden Örtülü taçlarla süs
lemiştir. Denebilir 'ki, zaferin sınırsız zevki ile olgun 
maneviyat arasında, hiçbir millet Türk kadar sı'kı bir 
bağ kurmaya muvaffak 'olamamıştır. 

Tarihte bütün açıklığı ile belirdiği üzere, savaş-
lardaki civanmertliğimiz, mağluplar karşısında asi-
lane tavrımız, itaatimize giren kavimler hakkında 
insanî davranışlarımız, Türklerin ne kibirlenme, ne 
de sömürme için değil, fakat beşeriyeti ilerletmek, 
kültürleri zenginleştirmek ve dünya medeniyetinden 
bütün cihanı nasipli kılmak maksadı ile çarpıştıkla
rını İspat eder. 

Büyük milletimiz bu kudretini, savaş gücünün 
kültür ve beşeri duygu ile birleşmesinin mahsulü olan 
kahramanlığından almaktadır. 

Eski 'tarihimizde allpler, islamî çağımızda gaziler, 
işte bu orijinal Türk kahramanlığının tarihî belge
lerle tesp'iti mümkün tipleridir. 

Yabancılar, kaba kuvvetle işgal altında tuttuk
ları memleketlere ve boyunduruklarında inleyen za
vallı halka kıyasıya sömürü baskısı yapmaktan baş
ka bir şey düşünmezken, dünyaca malum kahraman
lığı ve ruhunun derinliklerinde saklı insanlık duy
gularıyla Türkler, çok kere kendi kılıçlarıyla, hatta 
kendi kanları pahasına esaret altında kıvranan kitle
lere hürriyet ve adalet götürmeye gayret etmişlerdir. 

Türk tarihi öylesine zengin ve öylesine muhte
şem bir destandır ki, hemen hemen her yılına, yıl
ların her ayına, hatta ayların her haftasına birkaç 
zafer düşer. Yine de sonuçlarının büyüklüğü, tesir
lerinin derinliği ve devamlılığı yönünden Ağustos 
ayı son haftası zaferlerinin ayrı bir özelliği vardır; 
26 Ağustos 1Ö71 Malazgirt Zaferi, 30 Ağustos 1922 
Dumlupınar Zaferi. 

Malazgirt Zaferi, Anadolunun fethine açılan bir 
müjde kapısıdır; mutlu bir başlangıçtır. Bizansı çö
kertme ve Hıristiyan âlemine asırlarca sürecek mit-
hiş bir yılgınlığın ilk sersemletici darbesini indirmek 
şerefi Malazgirt'e aittir. 

Suttan Alpaslan'ın açtığı kapı yüzyıllar boyunca 
hiç kapanmadı. Türk Milleti, tükenmeyen bir kay
naktan ıgelircesine Anadolu topraklarına akmıştır. 
Haçlı seferleri engellemesi tutmamış, milyonlarca şe

hidin kanı ile Anadolu topraklarına vurulan ebedî 
Türk Vatanı damgası asla silinmemiştir ve silinme
yecektir. Alpaslan'ın yiğit gazileri bir hâkimiyet ve 
medeniyet çağının unutulmaz öncüleridir. Malazgirt, 
Bizansrn inadını tamamen kıramadı; ama belini doğ
rultmasına da imkân vermedi. Malazgirt, bitmeyen 
bir ilerleyişin ilk hızıdır. 

İslam imanı ve cihat emri gibi harikulade bir 
kaynakla beslenen Türk cihan hâkimiyeti mefkuresi, 
Anadolu'yu dalga dalga taradıktan sonra yeni yeni 
zaferlerin peşine düştü. O şanlı destanın şimdi öylesine 
uzağındayız ki hikâyesini bile unuttuk. 

30 Ağustos Zaferi ise, 900 yıllık vatanımızı gasp 
etmek isteyenlere verilmiş cevapların en güzelidir. 
İngiliz sömürgeciliğinin küçük Yunanistan maşası ile 
sahneye koyduğu oyunun ası'l hedefi, Türk varlığı
nın Anadolu topraklarından tamamen atılması idi. 
Viyana önlerinde başlayan çekilmenin, Asya'nın or
talarına kadar uzatılamsı rüyalarına dalınmıştı. İs
lam âlemi, bayraktarın son hamlesini çaresiz bir hü
zün içerisinde bekliyordu. 

Merhum Yahya Kemal, «Galip et; çünkü son or
dusudur îslamın» derken ihtiyar çınarlardan dinledi
ğimiz 700 yı'l sürmüş bir hikâyenin kaderini ve dün
ya Müslümanlarının ümidini terennüm etmiştir. 

30 Ağustos Zaferi, yalnız bir milletin kurtuluş 
müjdecisi değil, aynı zamanda sömürgeci Avrupa'nın 
karşısına, «Efendiler, buraya kadar» diyerek dikilme
mizin ifadesidir. 

14 uğursuz yıla sığan üç büyük felaket : Trab
lus, Balkan ve Birinci Cihan Harbi mağlubiyetleri. 
Öylesine müthiş hezimetlerdi ki, yalnız bir tanesi bi
le herhangi bir milleti tarih sahnesinden silmeye ye
terdi. Milletin kanını kurutan, açlık ve sefalet yılla
rından, gücünü tüketen mücadelelerin üstünden he
nüz dört yıl geçmişken kazandığımız 30 Ağustos Za
feri, şüphesiz bir mucizedir. İslam ahlak ve fazile
tini yaşamanın bir mucizesi. Başkumandan Gazi 
Mustafa Kemal Paşa'dan, isimsiz son neferine varın
caya kadar 30 Ağustosun cümle kahramanları, Sul
tan Alpaslan'ın yiğitleri gibi mukaddes bir davanın 
yolcuları idiler. 

Türk zaferlerinin ortaya koyduğu hakikat şudur 
ki; manevî gücünü koruduğu, millî kültürünü kay
betmediği ve dünya tarihinde kendisine tevdi edilen 
hak ve adalet prensiplerini cihana yaymak vazifesin
de ihmal göstermediği, millî irade hâkimiyeti zaafa 
uğratılmadığı müddetçe, Milletimiz için herhangi bir 
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talihsizliğe uğramak ihtimali yoktur. Yeterki, Aziz 
Milletimizin sonsuz sağduyusuna ve daima doğruyu 
bulan yüksek iradesine saygılı olunsun ve ona güve
nilsin. 

Zaferler ayının Aziz Milletimize hayırlı olmasını 
diler, Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pamak. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Danışma Meclisi Saymanlığının Mayıs, Ha
ziran 1983 Aylarına Ait Hesapları Hakkında Danış
ma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Komis
yonu Raporu. (5/9) (S. Sayısı : 549) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemin sunuşlar 
bölümüne geçiyoruz. 

Danışma Meclisi Saymanlığının Mayıs - Haziran 
1983 aylarına ait hesapları hakkında Danışma Mec
lisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonunun 
Raporunu okutuyorum : 

(Rapor okundu) 
BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim efendim. 
2. — Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayın

lar Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet; Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri; Millî Eğitim komisyon
ları raporları. (1/721) (S. Sayısı : 552) (2) 

BAŞKAN :— Sayın üyeler, gündemin «Kanun Ta
sarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen İşler» 
bölümüne geçiyoruz. 

Bu bölümün birinci maddesinde yer alan, Türk
çe'den Başka Dillerle Yapılacak Yayınlar Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet; Millî Savunma, İçişleri 
ve Dışişleri; Millî Eğitim komisyonları raporları üze
rindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet lütfen yerini 
alsın efendim. 

Komisyon ve Hükümet hazır. Hükümet Temsil
cisinin yetki belgesi tamam. 

Komisyon Raporunun okunup okunmaması husu
sunu oylarınıza sunuyorum. Okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilme
miştir. 

Sayın Komisyon, tasarı hakkında bir açıklamanız 
olacak mı efendim?.. Buyurun. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, değerli 
üye arkadaşlarım; 

«Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî 
marşı ve başkenti» başlıklı Anayasamızın 3 üncü 

(1) 549 S. Sayılı Basmayan Tutanağın sonuna 
eklidir. 

(2) 552 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 

maddesinin birinci fıkrası : «Türkiye Devleti, ülkesi 
ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe-
dir.» şeklindedir. Bu ifade ile Türkçenin millî birliği 
ve beraberliği bir vücut haline getirdiği ve halkımı
zın konuştuğu anadilin Türkçe olduğu açık ve kesin 
bir şekilde ifade edilmiştir. 

Ayrıca Anayasamızın 26 ncı maddesi : «Herkes, 
düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, ıresim veya başka 
yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve 
yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî makamla
rın müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak 
ya da vermek serbestiliğini de kapsar. Bu fıkra hük
mü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla 
yapılan yayımların izin sistemine bağlanmasına en
gel değildir. 

Bu hürriyetlerin kullanılması, suçların önlenmesi, 
suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı olarak usu
lünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkaları
nın şöhret veya haklarının, özel ve aile hayatlarının 
yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korun
ması veya yargılama görevinin gereğine uygun ola
rak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir. 

Düşüncelerin açıklanması ve yayılmasında ka
nunla yasaklanmış olan herhangi bir dil kullanıla
maz. Bu yasağa aykırı yazılı veya basılı kâğıtlar, 
plaklar, ses ve görüntü bantları ile diğer anlatım araç 
ve gereçleri usulüne göre verilmiş hâkim kararı üze
rine veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ka
nunla yetkili kılınan merciin emriyle toplattırılır. Top
latma kararını veren merci bu kararını, yirmidört 
saat içinde yetkili hâkime bildirir. Hâkim bu uy
gulamayı üç gün içinde karara 'bağlar. 

Haber1 ve düşünceleri yayma araçlarının kullanıl
masına ilişkin düzenleyici bükümler,' bunların yayı
mını engellememek kaydıyla, düşünceyi açıklama ve 
yayma hürriyetinin sınırlanması sayılmaz.» 

Anayasamızın basın hürriyetiyle ilgili 28 inci mad
desinde : «Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi 
kurmak izin alma ve malî teminat yatırma şartına 
bağlanamaz. 

Kanunla yasaklanmış olan herhangi bir dilde ya
yım yapılamaz.» Hükmü yer almaktadır. 

Ayrıca Anayasamızın 13 üncü maddesinde : «Te
mel hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve milletiyle 

— 64 
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bölünmez tütünlüğünün, millî egemenliğin, Cumhu- I 
riyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel asa
yişin, kamu yararının, genel ahlâkın ve genel sağlı
ğın korunması amacı ile ve ayrıca Anayasanın ilgili 
maddelerinde öngörülen Özel sebeplerle, Anayasanın I 
sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla sınırlana
bilir.» der, I 

Düşünce ve kanaat 'hürriyeti ile, düşünceyi açık
lama ve yayma 'hürriyetine özel bir önem vermiş I 
Anayasamızın bu yeni ilke ve hükümlerine uyularak, 
Türkçeden Başka Yabancı Dillerle Yapılacak Ya
yımlar Hakkında bu Kanun Tasarısı Hükümetçe ha
zırlanmış ve Komisyonumuzca değiştirilerek uygun I 
görülmüştür. I 

Yardımlarınızla daha mükemmel hale gelecek Ta
sarıyı Yüce Heyetinize takdim ederken, hepinize say
gılar sunarım. '(Alkışlar) I 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karitiarcıoğ- I 
lu. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye- I 
ler?... Sayın Kırcalı'dan başka üyemüz var mı efen
dim?... Yok. 

Sayın Kırcalı, buyurun efendim, I 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCAİLI — iSaym Başkan, 

sayın üyeler, Sayın Hükümet Temsilcimiz; I 
Halen elimizde bulunan Ve konuşmakta olduğu- I 

muz Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınlar 
Hakkında Kanun Tasarısı henüz kanunlaşmamış; yani 
ne Yüce Meclisimizce ve ne de Millî Güvenlik Kon- I 
seyimizce kabul edilmemiş bulunmasına rağmen, bun
dan bir süre önce görüştüğümüz 8 Ağustos 1983 te I 
başlayıp, '23 Ağustos 1983 günü tamamladığımız 500 
S. Sayılı Dernek Kanununda bu Tasarıya atıfta bulun
muştuk. I 

Gerçekten, Dernek Kanununun 7 nci maddesi 
üçüncü bendinde : «Tüzük ve diğer dernek mevzuatı- I 
nın yazımı ve yayınlanmasında genel kurullarınca I 
özel veya resmî, açık veya kapalı yer toplantılarında I 
kanunla yasaklanmış diller kullanılamaz.» hükmü yer 
almıştı. O tarihte; yani bundan 15 gün kadar evvel, I 
«Böyle bir kanun var mı?..» soruma, «Evet» diye I 
cevap verilmiş ve sonradan bunun komisyonlarda I 
görüşülen bir tasarı olduğu, varlığını söyleyen Sa
yın Kantarcıoğlu tarafından bana bildirilmişti. 

Kanunlaşmamış bir düşüncenin kanunlaşmış gibi I 
kabulü ile ona atıfta bulunulması tabiatiyle tuhaftı. 
13 Haziran 1983 günü gelen «Gelen Gâğıtlar'da ta
sarılar arasında 1 inci maddede yer alan bu Tasarıyı; I 
yani görüşmekte bulunduğumuz Tasarıyı hatırlama- I 
mış olmamız tabiatıyla çok şaşılacak bir şey değildi | 
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ve kanunlaşmadığı için de ona atıfta bulunulması tu
haflığını koruyordu. Bunun tek tesellisi, bu yolda bir; 
hükmün Anayasamızda yer almış olması idi. 

Gerçekten, 1982 Anayasamızın «Düşünceyi açık
lama ve yayma hürriyeti» başlığını taşıyan 26 nci 
maddesi üçüncü fıkrasındaki, «Düşüncelerin açıklan
ması ve yazılmasında kanunla yasa!klanmış olan her
hangi bir dil kullanılamaz.» der. Yüce Meclisin na
zarı dikkatini özellikle celbetmek istiyorum; madde 
diyor ki, «Düşüncelerin açıklanması ve yayınlanma
sında kanunla yasaklanmış herhangi bir dil kulanda-* 
maz.» 

Diğer taraftan, buna paralel olarak gene Anaya
samızın 28 inci maddesi ikinci fıkrasında «Kanunla 
yasaklanmış olan herhangi bir dilde yayım yapda-
maz.» hükmü yer alıyor. 

İncelemekte bulunduğumuz Tasarı, bu hükümle
re dayandırılmakta ve bu hükümlerin gereği olarak 
kabul edilmesi istenmektedir. Gerek Anayasanın bu 
hükümlerinde, gerek biraz önce bahsettiğimiz Dernek
ler Kanun Tasarısı 7 nci maddesindeki hükümde bah-
solunan, kanunla yasaklanan dillerdir. Yani istenen; 
kanunla yasaklanan dillerden bahsedilmektedir. Hal
buki elimizdeki Tasarı, herhagi bir dili yasaklama-
maktadır. Sadece yabancı dilerde yapılan her türlü 
yayına bir kontrol getirmiş bulunmaktadır. Yani şu 
Tasarı kabul edildiği takdirde, bugün yabancı diller
le yapılan her türlü yayın, haıtita Beatles'lann şarkısı 
bi'îe kontrol: edilecektir evvela; Kanunda gösterilen 
Komisyonca. Haılibulki, Anayasanın amaç edindiği ve 
sağlamak istedilği sonuç bu değildir. Yukarıda yaz
dığım hükümler, Anayasamıza Milî Güvenlik Kon-
seyimizice getirilmiştir. Bunlarla ilgili gerekçelerde ba
kalım Milî Güvenlik Koniseyimıizln ilgili komisyonu 
ne diyor... Diyor iki 26 nci maddede; «Ayrıca ikinci 
fıkrada'n sonra bir fıkra eklenerek, (Bu bizim Genel 
Kurutumuzda kabul edilen Tasamda yok idi) düşün
celerin açıManmaısı ve yayılmaismda kanunla yasak
lanmış olan dilerin kullanıılamayacağı ve bu yasağa 
aykırı hareket halinde toplatma ilgili usul ve esaslar 
bel'irtiilmişltir.» Madde böyle. 26 nci maddemiz açık
ça bu isıtikamötite hüküm getiriyor. «Yasaklanmış 
olan dil ve dileri kanun belirleyecektir.» denmekte
dir, Gerekçe böyle, madde de böyle. 

26 nci maddedeki hükmün açıklığı ve gerekçede
ki bu ndülik karşısında, Taisarryı 0İe aldığımızda onun 
isteneni sağlamadığı, hiçbir dite yasaklamadığı gö
rülmektedir. Tasan, Türkçe'den başka dillerle yapı
lan her türlü yayının önceden > kontrolünü yapmak-
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tadır. Tasarının ikinci ve üçüncü maddesinde görü
len, Yayınlan İnceleme Komisyonu da, yasaklaman 
dilleri tespit edemez, (böyle bir yetkisi yoktur. Hat
ta Kanuna göre, Tasarının 2 nci maddesi dördüncü 
fıkrasında söylenen görevi de yapamaz. Bu madde
nin söylediğim dördüncü fıkrası şudur : 

«Komisyonca yapılacak inceleme sonunda sakın
ca bulunmadığı tespit edilen Türkçe'den başka dil
lerle 'her türlü yayımın yapılması serbesttir.» şeklin
deki hüküm de yanlıştır. Kanunla yasaklanması muh
temel bir dili Komisyonun uygun bulması olasılığı 
vardır ve bu da yetki aşımı demektir. 

Diğer yandan, Anayasalınızda bu (konuda hüküm 
bulunan 28 inci maddenin gerekçesi konuya bu ba
kımdan daha da açıklık getirmekte ve hazırlanmış 
bulunan Tasarının kabulünü imkânsız kılmaktadır. 
28 inci maddenin ikinci fıkrasını oluşturan, «Kanun
la yasaklanmış olan herhangi bir dilde yayın yapıla
maz.» şeklindeki hükmün gerekçesi .şöyledir; balkınız 
Konsey Komisyonu bu hususta gerekçede ne diyor : 
«•Maddenin ikinci fıkrasında yer allan (Resmî dilden 
başka bir dilde yayın yapılması izne bağlıdır) şek
lindeki hüküm...» Bizim Genel Kurulumuzdan çıkan 
Tasarıda kalbuil edilmiş şekliyle Anayasadaki hüküm 
bu; 38 inci maddenin ikinci fıkrası : «Resmî dilden 
başka bir dilde yayın yapılması izne bağlıdır.» di
yor. Ki, biz bugün bu Kanunla bunu yapıyoruz. 
Müracaat edecek, izin alacak; Komisyonda incele
necek, 7 gün içinde karar verilecek. Devam ediyor; 
«... şeklindeki hüküm, gerek bu konudaki Kanunun 
düzenlenmesinde ve gerekse de uygulamada amacın 
dışındaki yorumlara neden olup, her yayın için ayrı 
ayrı izin alınması gibi bir hüküm niteliğimde anlaşı
labileceğinden, bu hüküm redaksiyona tabi tutularak 
(Kanunla yasaklanmış olan herhangi bir dilde yayın 
yapıllması) şekline dönüşltürülmüşltür. Böylece, kanu
nun yasaklamadığı dillerde (Gene gerekçeden okuyo
rum, devam ediyorum, altını çizerek okuyorum) ya
pılan yayınların izin sistemime bağlanmasına gerek 
olmadığı da vurgularimış olmaktadır.» 

Bu açıklama karşısında, Tasarının 2 nci maddesi 
üçüncü fıkrasında hükmünün açıklaması nasıl yapı
labilir?.. Bu fıkrada, Türkçe'den başka dillerde ya
yınlanacak gazete, dergi, kitap ve broşür gibi her tür
lü basilli eserlerin, doldurulacak plak, her türlü ses 
ve görüntü 'bantları, pankart ve benzeri diğer anla
tım araç ve gereçlerinin kurulacak komisyonun ince-. 
iemesinden geçmesi gerekecektir. Aksi halde; 6 nci 
maddede gösterilen cezalara çarptırılacalkltır kişiler. 
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Halbuki yukarıda işaret ettiğimiz Anayasamız gerek
çeleri bunun tamamıyla aksini istediğini göstermekte
dir. 

Sayın Komisyonumuz ve Hükümetimize Sormak 
isterim : Anayasa hükmü «yasaklanan yabancı dil
ler» demektedir; biz bu Kanunla hangi dilü yasakllı-
yoruz?.. Ayrıca gene sormak isterim : Kurulacak 
komisyonca bir dilin yasaklandığını kabul etsek, o 
takdirde artık o dilde bir yayına imkân var mıdır?.. 
O zaman yayınları, o dilden ise, niçin inceleyeceğiz?.. 
Çünkü, yasak olduğunu kabul etmişiz evveliikle; şu 
veyahut bu dil. 

Anayasanın 26 nci maddesinin üçüncü fıkrası hük
mü incelenirse görülür ki, kanunla yasaklanmış bir 
dilde yapılan yayınların sadece toplatılmasından balh-
solunımalkta. 

Sayın arkadaşlarım; 
Yüce Genel Kurulumuza bunu okumak iDecbu-

riyetini hissediyorum,. Bakınız ne diyor : «Düşünce
lerin açıklanması ve yayılmasında kanunla yasaklan
mış olan herihanıgi bir kullanılamaz». Bitti. Bundan 
sonra antik bunun incelenmesi yok. «Şu dilden yayın 
yapılamaz»; bitti, o kadar .Sonra ne yapılacak?.. 
Anayasa hükmünü getirmiş : «Bu yasağa aykırı ya
zılı veya basılı kâğıtlar, plaklar, ses ve görüntü banıt-
larıyla diğer anlatım araçları ve gereçleri usulüne gö
re verilmiş hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde 
sakınca bulunan haillerde kanunla yetkili kılınan 
merciin 'emriyle toplatılır.» diyor. Artık, burada ya
zılanın, ülkenin bütünlüğüne, millî menfaatlerimize 
aykırı olup almadığını düşünmeye gerek yok; çünkü 
o dille yapılmış olan yayın hizaltihi bunlara zaten 
nedendir, 

«Toplatma kararını veren merci, bu kararını 24 
saat içinde yetkili hâkime bildirir. Hâkim, bu uygula
mayı 3 gün içinde karara bağlar». İşifce bu kadar. 

Dernekler Kanunu Tasarısı incelenirse görülür 
ki, (Biraz evvel bahsettiğim) o Tasarıyı hazırlayan
lar, Anayasayı söylediğimiz gibi anlamışlar ve kanun
la yasaklanan dillerden bahsetmişlerdir. Bu Tasarı 
kanunlaştığı takdirde, Dernekler Kanununun bu hük
münün uygulanmasına imkân yoktur; çünkü yasak
lanmıış bir dil olmayacaktır. 

Sayım arkadaşlarım;, 
Tasarı gereikçesini incelersek, yasaklanacak ola

nın, böyle kitaplar mikaplar falan olmadığı görülür. 
Yani incelenerek, içindeki hesaba göre değil, yani 
yazılanlara göre değil, sadece dili olduğu görülür. 
Bakınız Tasarı gerekçesinin 2 nci maddesinde ne di
yor : 

— 66 — 
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Üç numara atında (A) 'bendi olarak yazılmış bu. 
«Sadece kullanılan yalbancı dil yönünden incelemek 
ve bu hususta bir karar vermekle» diyor. Halbuki 
böyle değil... 

BAŞKAN — Sayın Kırcalı, süreniz dolmuştur, 
lütfen bağlayın efendim. 

SÜUBYMAN SIRRI KIRCALI — Evet Sayın 
Başkan, hemen bitiriyorum efendim. 

,Bu sebeple, yine bunun hemen altında «Bu Ka
nunla oluşturulan Türkçeden başka dillerle yapılacak 
yayınları inceleme Komisyonunun görevi, münhası
ran yayınlanacak eserlerde Türkçeden ba$ka diller
de yapılacak yayınlarda kullanılacak yabancı dilin... 
diyor. Bunu kanun yasaklayacak, komisyon yasak
layamayacak. 

Bu tasarı, Anayasanın emri bir tasarı olmadığı gi
bi, Anayasaya uygun da değildir. Bu nedenle reddi 
gerekir. 

Bu düşüncellerimin ve inceleme sonuçlarımın Sa
yın Genel Kurulumuzca kabul edileceği ve Hüküme
timizin 'bir an önce Anayasamızın istediği nitelikte 
•bir yasayı; hangi diteri yasaklayacağı hususunda bir 
yasayı Yüce Genel' Kurulumuza getireceğini umuyor, 
hepinizi saygılarımla Marnlıyorum, 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı, 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOGLU — Sayın Başkan, gerek
çede detayı vardır; sadeCe Anayasanın ilgili madde
sine göre, Devletin dili Türkçedir. Türkçenin dışın
da diğer bütün yapılacak yayınlar incelemeden geç
medikten sonra yayınılanamayacaiktır, Kanun bu ama
cı gütmektedir; yapılacak herhangi bir şey yoktur. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Tasarının tıümü 'üzerinde soru sormak ihtiyacını 

hisseden sayın üyemiz var mı efendim?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 ıinci maddeyi okutuyorum : 
Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınlar 

Hakkında Kanun Tasarısı 
Amaç ve kapsam 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; kamu ku

rum ve kuruluşları iile gerçek ve tüzelkişiler tarafın
dan Türk dilinden başka dil kullanılmak suretiyle 
yazılı ve basılı kâğıtlar, plaklar, ses ve görüntü bant

ları, pankart ve benzeri diğer anlatım araç ve gereç
leriyle yapılacak yayınlara ilişkin esasları düzenle-
mektir.1 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz var mı efendim?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Maddeyle ilgiili soru sormak ihtiyacını hisseden 

sayın üyemiz?.. Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oyları

nıza sunuyorum : Kabul1 edenler... Eltmeyenller... 1 
inci madde kabul edilmiştir. 

•1 nci maddeyi okutuyorum : 
Türkçeden başka dillerle yapılabilecek yayınlar 
MADDE 2. — Herkes düşünce ve kanaatlerini 

soz, yaizı, resim veya başka yollarla tek başına veya 
toplu olarak açıklama ve ya'yma hakkıma sahiptir. 

Türk vatandaşlarının anadili Türkçedir. Türkçe
den başka dillerin anadili olarak kullanılmasına ve 
yayılmasına yönelik her ıtürlü faaliyette bulunması 
yasaktır. 

I 

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelki
şilerin; Türkçeden başka dillerle yayınlayacakları ga
zete, dergi, kitap ve broşür gibi her türlü basili eser-
ileran; dolduracakları plak, her türlü ses ve görüntü 
bantları, pankart ve benzeri diğer anlatım araç ve ge
reçlerinin, Türkiye Devlerinin ülkesi ve milletiyle bö
lünmez bütünlüğü, millî egemenlik, Cumhuriyet, mil
lî güvenlik ve kamu düzeni yönlerinden sakıncalı olup 
olmadığı, «Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Ya
yınları İnceleme Komisyonu» tarafından incelenir. 

(Komisyonca yapılacak inceleme sonunda, sakınca 
bulunmadığı tespit edilen, Türkçeden başka dillerle 
her ıtürtlü yayının yapılması serbesttir. 

Şu kadar ki, üniversitelerde ve araştırma kurum
larında okutulan dillerde, sadece bilimsel araştırma, 
öğretim ve inceleme amacıyla çalışmalar yapılabilir. 

Türkiye Devletinin taraf olduğu milletlerarası 
andlaşma hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Sayın Aydar, Sayın Erginay. Başka sa
yın üyemiz yok. 

Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayıp Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Yüce Meclisimiz, Anayasamızın öngördüğü yeni 

düzenlemeye paralel o'laıralk bir kanun tasarısını da
ha görüşmeye başlamıştır. Anayasamızın da açıklık
la ifade ettiği gibi, Türik vatandaşlarının anadili Türk
çedir. Ancak, 12 Eylül öncesinde Türkiye'nin başba-
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şa bulunduğu fevkalade karışık ve o derecede men- | 
fi ıtesiır icra eden bazı yayınların bîr defa daha Türki
ye'de ortaya çıkmasını önlemek bakımından ve ayrı
ca da milî birik ve bütümlüğü sağlayıcı mahiyette 
bir faıktör Plan Türk Dilinin korunması maksadıyla 
böyle bir kanun tasarısıyla karşı karşıya bulunmak
tayız. Anıcak, 2 nci maddeden de anlaşılacağı üzere, 
demin arkadaşımızın, Tasarının 'tümü üzerinde yap
tığı konuşmada da belirttiği gibi, burada fiilî bir san
sür söz konusudur. İşim muhtevasına yönelten ve 
muhtevanın suç olup olmadığını ortaya çıkaracak bir 
'komisyonla bir sansür biçimi getirilmektedir. 

Maksat, benim anlayışıma göre bu değildir. Za- I 
«ten Anayasamız getirdiği yeni düzenlemeyle; nitekim I 
Basın Kanununda da aynı konularla karşı karşıya 
geleceğiz, bu bir ölçüde Basın Kanunundan evvel 
atılmış bir adım olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Mulhıtevanın suç teşkil edip •etmediğini Türkiye'de I 
tespit edecek merciler ayrıdır. Bir komisyonun, bir I 
sansür komisyonunun burada bunun suç ölüp afaıar 
dığını tespit etmiş olması herhalde gerekmez; ama 
Türk Dilinin yerine geçebilecek bir dilin, onu baş
ka bir dil mahiyetine getirip Türkçemin önüne koy- I 
manın yasaklanması ayrıdır, bir kitabın muhtevası- I 
nın suç teşkili edip etmemesi; hangi dilde yazılırsa I 
yazılsın, onun tespiti aynidir. Kaldı ki, pratikte fev
kalade büyük sıkıntılar doğacaktır. Neden?.. Bugün 
dahi Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunundan kay- I 
naikilanarak filmler üzerinde yapılan sansürlerin ay- I 
lan bulduğunu bilmekteyiz. Yabancı dilde yazılmış 
bir kitabın bir sansür heyeti tarafından ne kadar bir I 
süre alabileceğini hemen ifade etmek lazımdır. Kal- I 
di ki, burada Türkiye'de fiilen çıkan, Ankara'da ya
yımlanan bir Dailyt News Gazetesi vardır; bu gaze- I 
te İngilizce yayımlanmaktadır ve bundan sonra bu ga- I 
zete ya yayınını durduracaktır veyaıhutta basacağı 
günlük gazetedir, her günlük gazeteyi bu sansür he- j 
yetinin önüne koyacaktır. Kanunun getirdiği süre bir I 
haftadır; bu bir hafta içerisinde günlük gazetenin, I 
yabancı dilde yayınlanmış oilması medeniyle, içeriği- I 
min suç teşkil edip etmediği hususu denetlenecektir, I 
«Günlük gazeteyi hir hafta sonra basabilirsiniz.» di- I 
ye, bunu basan neşre iade edilecektir. Fevkalade en- I 
gelileyici bir durumdur. Ama şu soylenebil'ir; nitekim I 
vardır orada, «Yayınlayamaz, yani yabancı dilde Tür- I 
kiye'de hiç bir neşriyat yapılamaz.» Kitaplar basıla- I 
çaktır, dergiler, tekmik dergiler yayımlanacaktır, ga- I 
zeteler yayımlanacaktır; ama bütün korku, tabiî 2 nci I 
maddenin üçüncü fıkrasında Öngörülen esasların var I 
olup olmadığının tespitten kaynaklanmaktadır. | 

'Ben .şahsen, bu meselenin büyük güçlüklerle biz-
ieri karşı karşıya bırakacağını ve ancak Kanunun 
kendi asıl amacına hizmet etmeyeceği ve özellikle 
2 nci maddemin hizmet ötmeyeceği dlüşiüncesindeyim. 
Bunun mutlaka yeniden düzenlenmesi gerektiğine ina
nıyorum. Burada önemli olan; Türk Dilinin dışın
da dil kullanmak suretiyle gerek Anayasamızda, ge
rekse Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında 
belirtilen, Türkiye Devletinin ülkesi ve milletiyle bö
lünmez bütünlüğü, millî egemenlik, Cumhuriyet, mil
lî güvenlik ve kamu düzeni yönlerimden sakıncalı 
oluıp olmadığının ortaya çıkarılmasından çok, bu dil
lerle bir propaganda yapıp, Türk millî birliğini çö
kertmeyi amaçlayan hadiseyi ortadan kaldırmaktır. 
Aksi takdirde, pratikte pek büyük sakıncalar ortaya 
çıkacaktır; belki yüzlerce komisyon kurmak, uzman 
kişi kullanmak miecburiyeti hâsıl olacaktır. Bu iti
barla Komisyonumuzun ve Hükümetimizin dikkatini 
bu noktaya teksif 'etmek istedim. 

Teşekkür «derim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydan 
Sayın Erginay; buyurun. 
AKİF ERÖFNAY — Sayın Başkan; 
İhtiyaçlar tedbirleri gerektirir. 'Bilindiği üzere, 

bu memlelkefcte eskiden gizli - açık birtakım yabancı 
dilde yapılmış olan yayınlar, memleketin huzursuz
luğunun amillerinden belki küçük de olsa biriydi. Bu 
Kanunun amacı, bu anlamda tedbirini getirmektir, 
öyle gözüküyor. 

Ben 2 nci madde üzerinde söz aldığım için, ev
vela bir /tezat noktaya temas etmek işitiyorum. İkinci 
fıkranın ikinci cümlesi, «Türkçeden başka dillerin 
anadili dlaralk kullanılmasına ve yayılmasınla yönelik 
her Itürlü faaliyette bulunması yasaktır.» demiş. Ki, 
orada cümle düşüklüğü olmuş, «bulunması» değil, 
«bulunulması» olacaktır. Fakat, aynı maddemin dör
düncü fıkrasında ise, «Komisyonca yapılacak ince
leme sonunda, salkımca bulunmadığı tespit edilen, 
Türkçeden başka dillerle her türlü yayının yapılma
sı serbesttir.» denmiş. Ya birimci cümledeki bu amir 
hükme bir atıfla, «Komisyonun belirttiği hususlar 
dışında yasaktır.» gibilerden bir cümleyle bağlamak 
lazım yalhutıtâ o cümleyi belki de doğrudan doğruya 
kaldırmak yerinde ölür. 

ilkindi bir nokta; anlaşılıyor ki, bu İnceleme Ko
misyonu muhtevaya bakmayacaktır. Çünkü, yedi gün 
İçerisinde diy elimi yabancı dilde yazılmış bir kitabın 
muhtevasına bakmak imkânı da yoktur. O bakım
dan, bunun da belki açıklanmasında fayda vardı. 
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İnceleme Komisyonunun '(Kısmen anlaşılıyorsa da- J 
hi) yalnız dil bakımından takdir yetkisi olduğunu 
'belirtmek gerekir. 

Bir de; burada kurulacağı belirtilen bu Komis
yonunun daimi bir komisyon; yani devamlı çalışan I 
bîr komisiyon olup olmadığı da anlaşılmıyor. Her 
gün şu veya bu şekilde falan dilden çıkarılacak olan 
birtakım risaleler, yazılar için bu Komisyon 'hemen 
çağrılıp, toplanıp, bunu in'celeyipde mi bildirecek?., j 
O halıde; bu Komisyon haltta devamlı olacak iki, ge
lir gelmez bunu inceleyecek, yedi gün zarfında da I 
«Yapabilirsin» diye nıüktaza verecek. ,0 hailde, bu 
Komisyon daimi olduğu takdirde de, 'bu'.Komisyonu 
teşkil eden kişilerin, çeşitli bakanlıklardan oluşan I 
bu kişilerin hemen bulunması, çağrılması veya de
vamlı .orada çalışmasını nalsıl düşünebiliriz?.. Devam
lı olarak çalıştıkları zaman, bunların kendi asıl vazi- J 
felerindeki işleri ne olacak, onları nasıl yürütecek- I 
ler?.. Devamlı değilse de, bu anlamda bir ayrı mana 
ortaya çıkmayacak mı?.. 

Görülüyor ki, 2 ncı maddenin düzenlenmesinde 
şahsi kanaatime göre bazı tezatlar ve aslında pratik 
olmayan sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bu itibarla, 
bunların düzeltilmesi gerektiği kanaatindeyim. 

Teşekkür eder, ısaiygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Komisyon; bir cevabınız olacak mı efen

dim? 
MÎLLÎ .EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; I 

,2 nci madde, Sayın Aydar'ın açıklamış oldukla
rı ıglbi, tezat teşkil etmemektedir. Birinci fıkra, ge
nel olarak Anayasanın bir hükmüdür ve bu da; her- I 
kes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı1, resim veya I 
ba.şka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama I 
ve yaıyma hakkına sahip olduğuna göre, hiçbir kı
sıtlama yoktur ve Basın Kanununa ve diğer yayınla- I 
ra, diğer temel hak ve hürriyetlere karşı da yapılmış I 
herhangi bir kısıtlama yoktur, 

İkinci fıkrada anadilinden bahsedilmektedir. Bu I 
arada Sayın Hocamıza da cevap vermek işitiyorum; 
ikinci fıkradaki, Türkçeden başka dillerin anadili I 
olarak kullanılmasıdır, dördüncü fıkradaki, sadece I 
başka dillerdir ve onlar da kanunla tespit edilmiş bu- I 
lunan düğer dillerdir, anadiliyle alakası yoktur. 

Sayın arkadaşımız Aydar'ın bahsetmiş oldukları I 
ve süzerinde <dürduklafi üçüncü fıkrada da, «Türkçe
den. Başka Dillerle Yapılacak Yayınları İnceleme Ko- | 
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misyonu» katiyen bir baskı unsuru değil, doğrudan 
doğruya çıktıktan sonra 'bir eserin memlekete yararlı 
mı, zararlı mı olmasının ayrımından ibarettir, bunun 
da bir kısıtlayıcı 'tarafı yoktur. Hatta, bu Kanuna bi
le, bu maddeye bile koyarken, 1117 sayılı Küçükleri 
Muzır Neşriyattan Koruma Kanununun dahi yürür
lükte olduğunu bilidiğimiz halde, Türk Ceza Kanunu
nun ilgili maddeleri olmasına rağmen, bir kanunda 
bütünlük olsun,, bir beraberlik olsun, noksan taraf 
kalmasın, birlik arz etsin diye de maddeyi ısrarla mu
hafaza ettik. 

Bu bakımdan, bu madde hakkımda söyleyecekleri
miz şimdilik bu kadar. Arkadaşlarımızın daha başka 
sualleri olursa, cevap vermeye çalışırım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ISayın üyeler; maddeyle ilgili soru sormak isteyen 

sayın üyemiz var mı?.. Sayın Aydar soru sormak 
istediler. 

Buyurun ISayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; kürsüde 

de ifade ettiğim gibi, bir örnek de verdim, İngilizce 
yayınlanan bir günlük gazete bu Komisyona her gün 
götürülüp incelettirilecek mi; Komisyonumuz bu an
layışta mıdır, bunu öğrenmek istiyorum? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim 'Sayın Aydar. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
MİLLÎ EĞİTİM IKOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Hayır efendim, o doğ
rudan doğruya Basın Kanununa göre çıarılmıış bir 
dergidir. Zamanında bunun o dille çıkarılacağı izni 
alındıktan, sonra neşriyatına -devam edecektir. An
cak, bunlar geldikten sonra Komisyon, tıpkı bugün
kü Basın Kanununda her gazeteye sıkıyönetim komu
tanlıkları tarafından mahzurlu görüldükleri zaman 
nasıl ©I konuyor, nasıl inceleniyor, nasıl haklı kişiler 
haklarını arıyorlarsa, o da aynı şekilde çalışacaktır. 
Hiçbir kısıtlamaya tabi değildir ve bir defaya mah
sus olmak üzeredir. Her sayısı için ayrı ayrı izin al
maya, incelemeye, karar vermeye gerek yoktur efen
dim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 2 nci maddeyle ilgili Sayın Kırca-

ılı'nın bir önergesi var, okutuyorum. 
Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 

Görüşmekte bulunduğumuz 552 sıra sayılı Türk
çeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınlar Hakkında 
Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin Anayasanın 26 
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ncı madde üçüncü fılkra ve 28 inci madde ikinci fık
ra hükümlerine aykırı bulunması nedeniyle reddi ge
rekir. öneririm. 

Saygılarımla. 
Süleyman Sırrı KIRCALI 

BAŞKAN — Sayın Kırcalı; bir açıklamanız ola
cak mı efendim? 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Çok kısa efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; genel 
madde üzerinde konuşma yaptı. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Kırcalı geneli üze
rinde konuşma yaptı, madde üzerinde bir konuşması 
olmadı ki. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başka
nım; 

Sayın Komisyonumuzun getirmiş oldukları Tasa
rının 2 nci ve 3 üncü maddelerinde şöyle bir ibare 
var : «Komisyonca yapılacak inceleme sonunda, sa
kınca bulunmadığı tespit edilen, Türkçeden başka dil
lerle her türlü yayının yapılması serbesttir.» Halbuki 
Anayasamız, «Sakıncanın bulunup bulunmadığı bir 
kanunla tespit edilecek.» demektedir; «Düşüncelerin 
açıklanması Ve yayılmasında kanunla yasaklanmış 
olan herhangi bir dil kullanılamaz.» der. «Bu yetkiyi 
Komisyonumuza ne sebeple veriyoruz? Bir şeyin o 
dilde yayılmasına müsaade etmek, yayılmamasına 
müsaade etmek yetkisini de içerir; yani o dille ya
yın yapılmasını içerir. 

Bizim Anayasamızda, Türkçeyle yapılan yayınlar
la yabancı dille yapılan yayınlar arasında tek fark, 
kanunla yasaklanmış olan diller bakımından vardır, bu
nun dışında bir fark yoktur. Bu şekilde hükümleri 
yarın herhangi bir surette Basın Kanununda vesaire-
de kabul etmemize gerek yoktur. Bu nedenle madde 
Anayasaya aykırıdır; o sebeple kabul edilmemesini 
arz ederim. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Kırcalı'nın önergesinin lehinde, aleyhinde 

söz isteyen sayın üye?.. Yok. Buyurun Sayın Komis
yon. 

MILLÎ EĞITIM KOMISYONU BAŞKAM SEL-
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, Sayın 
Kırcalı arkadaşımız 2 nci maddenin Anayasanın 26 
ncı maddesine, üçüncü fıkrasının da 28 inci madde
sine aykırı olduğunu ileri sürmektedir. 

Madde «Düşüncelerin açıklanması ve yayılmasın
da Kanunla yasaklanmış olan herhangi bir dil kulla
nılamaz.» diye kesin hüküm taşımaktadır. Esasen, 
Hükümet de, daha önce Millî Güvenlik Konseyi de 
Kanunun adının böyle olmasını uygun görmüşlerdi ve 
bizlere dağıtılan yasalarla ilgili kitapta da bunun adı 
böyle geçmekte idi; ancak bunun millî güvenlik açı
sından bazı hataları ortaya çıktı, bunları burada uzun 
uzadıya açıklamak gereğini duymuyor Komisyonu
muz; bunlar Komisyonumuzda uzun uzadıya tartışıl
mıştır. 

Esasen «Düşüncelerin açıklanması veya yayılma
sında kullanılan yasaklanmış olan herhangi bir dil 
kullanılamaz.» m, Türkçeden Başka Dillerle Yapıla
cak Yayınlar Hakkındaki Kanundan katiyen farkı 
yoktur. Bu bakımdan, Anayasaya aykırı değil, Ana
yasanın ta kendisidir. Buna matematikte «Olmayana 
ergi» metodu da denir, hukukta da bu böyledir; yani 
aynı manayı değişik yönde ifade etme tarzıdır, «Ol
mayana ergi» diyoruz. 

İkinci kısma gelince; «Kanunla yasaklanmış olan 
herhangi bir dilde yayın yapılamaz» da tam kendisi
dir ve inceleme Komisyonu da o maksatla konmuş
tur, Anayasaya hiçbir aykırılığı yoktur. Eğer Komis
yonumuz Anayasaya aykırılığı tespit etmiş olsa idi, 
37 nci madde gereğince Anayasa Komisyonundan gö
rüş isterdi; buna da gerek duyulmamıştır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Yani, önergeye katılmıyorsunuz? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Müsteşar, önergeye katılıyor 

musunuz? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

BAHİR SORGUÇ — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın üyeler, Sayın Kırcalı'nın önergesine Komis

yon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. 
önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

2 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimi ile oyla
madan evvel; «bulunması» nı, «bulunulması» olarak 
düzeltiyoruz ve maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul eenler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul 
edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Türkçeden ©aşka Dillerle Yapılacak Yayınları in

celeme Komisyonunun kuruluş ve çalışıma usulleri. 
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MADDE 3. — Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak 
Yayınları İnceleme Komisyonu, Başbakanlığa bağlı 
ve Başbakan tarafından görevlendirilen bir Müsteşar 
Muavininin başkanlığında, Genelkurmay Başkanı tara
fından seçilecek bir asıl ve bir yedek üye ile Adalet, 
Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri, Millî Eğitim, Kül
tür ve Turizm bakanlarının kendi bakanlıklarından 
ve Yükseköğretim Kurulunun, öğretim üyeleri arasın
dan seçecekleri birer asıl ve birer yedek üyeden olu
şur. Asıl üyelerin hukukî ve fiilî sebeplerle Komis
yona katılamamaları halinde, yedek üye, asıl üye ye
rine komisyona katılır. 

Komisyonca gerekli görülen hallerde, ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarından birer temsilci de Başkanın 
daveti üzerine Komisyona katılır. 

Komisyon, üyelerin tamsayısıyla toplanır ve salt 
çoğunlukla karar verir. Yukarıdaki fıkra hükmü uya
rınca, Komisyon çalışmalarına katılmak üzere davet 
edilen temsilciler oylamaya iştirak etmezler. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel
kişiler, Türkçeden başka dillerde yapacakları yayın
ları, iki nüsha veya kopye halinde incelenmek üzere 
Komisyon Başkanlığına vermek zorundadırlar, Ko
misyonca teslim alınan yayınların, teslim alındığına 
dair bir makbuz ilgiliye verilir. 

Komisyon, kendisine gelen yayınları en geç yedi 
gün içinde inceleyerek kararını verir. Bu karar ke
sindir. Komisyonca verilecek kararlar ilgiliye tebliğ 
olunur. 

Komisyon, gerektiğinde Türkçeden başka hangi 
dil veya dillerle yapılacak yayınlarda sakınca görme
diği hususunda önceden de inceleme yaparak karar ve
rebilir. 

4 Temmuz 1934 tarih ve 2559 sayılı Polis Vazife 
ve Salahiyet Kanunu ile diğer kurumların bu Kanunun 
kapsamına giren konulara ilişkin hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?... Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?... 
Yok. 

\Soru sormak isteyen sayın üye var mı?... 
Yalnız Sayın Azgur söz istemiştir, buyurun Sayın 

Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, zabıtlara 

geçmesinde çok yarar gördüğüm bazı konuların Ko
misyon tarafından açıklığa çıkarılması için birkaç so
ru sormak istiyorum. 

. Birinci sorum; birinci fıkrada; Komisyon, baş
kanla birlikte dokuz üyeden meydana geliyor. Her 
üyenin bir yedeği var; fakat başkanın bulunmadığı 
hallerde Komisyon başkanlığını kimin yapacağı ko
nusunda bir sarahat yok. Eğer, başkan Komisyona ka-
tılamazsa, katılma imkânı bulamazsa, Komisyon top: 
lanamayacak mıdır?. Bu hususun açıklığa kavuşturul
masında yarar var. Bu birincisi. 

İkincisi; maddenin beşinci fıkrasında, Komisyo
nun en geç yedi gün içinde inceleyerek, ilgilinin mü
racaatı hakkında karar vermesini öngörüyor. Yedi 
gün geçtikten sonra Komisyon karar verme hakkını 
kaybediyor mu?... Yani o konuda artık Komisyon ka
rar veremeyecek mi, verdiği karar geçersiz mi sayıla
cak veya ilgili, bu süre geçtikten sonra yabancı dil
le yayın yapma hakkını elde edecek mi?... Bu da 
maddede sarahata kavuşmuş değil. 

Üçüncü sorum da şu : Dördüncü fıkrada, Ko
misyona makbuz mukabilinde ilgili maddelerin tes
lim edileceği öngörülüyor. Mesela, teyp kasedi gibi, vi
deo kaseti gibi veya pikap gibi maddelerin makbuz 
mukabili teslim edileceği öngörülüyor. Bunları hangi 
kuruluş kendi sorumluluğu altında koruyacak, mu
hafaza edecek, ne zamana kadar?... Bunlar, yamçı 
maddelerdir ve genellikle korunması son derece zor
dur ve sayıları da öyle zannediyorum ki, binleri, on-
binleri bulacaktır; çünkü yabancı dilde İngilizce, Fran
sızca, Almanca şarkılar vesaire piyasaya çıkacaktır; 
bu Tasarının genel havasından, yabancı dlille bütün 
yayınların bu Komisyonun incelemesinden geçeceği 
anlaşılmaktadır. 

Bu itibarla, acaba Kanunda bütün bu maddeleri 
sorumluluk altında koruyacak kuruluşun belirtilme
sinde yarar yok mudur?... 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Sayın Komisyon, görüşünüzü rica ediyorum. 
MİÎLLÎ EÖlTtM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, dör
düncü fıkradaki, makbuz ile işe başlamak istiyorum. 
Bu, doğrudan doğruya arkada 7 nci maddede olacak. 
5 inci maddede yönetmelik vardır, bu yönetmelikte 
detaylı olarak ele alınacaktır. 

En geç yedi günün konmuş olması meselesi de; 
yedi gün içerisinde kesin karara bağlanma mecburi
yetidir ve Komisyon, gerekirse alt komisyonlar kura
cak, tekrar kısım kısım eline alacak, inceleyecek; çünkü 
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dokuz kişidir. Hepsi 'bunu yapmak zorunda; yani sav-
saklamayacaktır, o bakımdan gelmiştir. 

FUAT AZGUR -^ Yedi günü geçerse ne olacak
tır?... 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOÖLU — Yedi günü geçemeyecek 
efendim, 'bu kesin artık; geçirdiği takdirde, zaten bu 
Komisyon vazifesini yapmamış olacaktır. 

Bir soruları daha olmuştu, hatırlayamadım şim
di... 

BAŞKAN — Efendim, «Müsteşar muavinin baş
kanlığında» diyorlar, o olmazsa kim başkanlık yapa
cak?... 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOÖLU — Efendim, Başbakan bu
nu görevlendireceğine göre, Başbakanın müsteşar mua
vinlerinin sayısı üç ila dört tanedir; bir tanesi ol
mazsa, öbürünü verebilecektir; yani yedeği daima var
dır. 

BAŞKAN — Yani, her toplantıda bir başkasını 
mı görevlendirecektir?... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOÖLU — Hayır efendim, bir müs
teşar muavinini başkan olarak görevlendirecektir; o 
bulunmadığı zaman, başka bir müsteşar muavini de 
verebilecektir, onun için yazılmamıştır; vardır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, Sayın Erginay'ın bu madde ile ilgili 

bir önergesi var. Okutuyorum efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Tasarının 3 üncü maddesinde 
belirlenen Komisyon üyeleri arasına Atatürk Kültür, 
Dil ve Tarih Kurumunun da bir üyesinin katılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Akif ERGİNAY 

BAŞKAN — Sayın Erginay, hangisi efendim; ma-
lurrmâliniz bunlar ayrı ayrı kurumlar, hangi durum
dan?.. 
. AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, Kurul bütün 
halinde biliyorsunuz. Onun içerisinden kendilerince 
uygun görülecek bir şahsı pekâlâ seçebilir. Mesela, 
«Adalet Bakanlığından» deyince; Adalet Bakanlığında 
bir sürü müdürlük var, hangisinden?.. Onu Bakan 
seçecektir. Burada doğrudan doğruya bu Kurulun 
Başkanlığı tespit edecektir. Eğer, Komisyon uygun 
görürse; böyle bir Komisyonda Atatürk Kültür, Dil 
ve Tarih Kurulunun bir üyesinin bulunmasında her 
halde dil bakımından, tarih bakımından, Atatürk İl
keleri bakımından fayda vardır. 
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Sayın Başkan, bu önergemin yanında bir de, bu 
Komisyonun yedi gün içerisinde incelemediği takdir
de, cevap vermediği takdirde karşı tarafın durumu ne 
olacaktır?.. Kabul edilmiş sayacak mıdır yoksa red
dedilmiş mi sayılacaktır?.. Bunun hakkında da açıklık 
yok. Bunun da cevaplandırılmasını rica ediyorum. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Erginay önergelerini açıkla
dılar; fakat soru sormak haklan olmadığı için soru
larına cevap yermeyebilirsiniz. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOÖLU — Efendim; sorularını da 
cevaplandırmak istiyoruz. Çünkü, biraz önce Sayın 
Azgur'un da bahsettikleri gibi, bu, çok sayıda olma
yacaktır, bellidir nihayet. Zaten diğer ilmî eserler, üni
versiteler tarafından, istendikten ve yapıldıktan sonra 
sayıları bunların onu, onbeşi dahi geçmeyecektir. Da
ha önce yapılan çalışmalar bunu göstermiştir» Bu ba
kımdan yedi gün içerisinde her şeyin tamamlanacağı 
düşünülmüştür. 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan 
bir üyenin katılmasına taraftarız. Çünkü artık, kamu 
kurumu haline gelmiştir ve bu kurumun engelleyici 
değil, yardım edici tarafını da düşünüyoruz ve bir 
asıl bir yedeik olmak şartıyla onların da katılmasını 
uygun görüyoruz eğer Yüce Heyet de uygun görür
lerse. 

Cümle şöyle oluyor : «... öğretim üyeleri arasın
dan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
Başkanlığının kendi üyeleri arasından seçecekleri birer 
asıl ve birer yedek üyeden oluşur.» 

BAŞKAN — Sayın Erginay, bu durumda öner
genizi geri alacak mısınız efendim, bu ibareye katılı
yorlar?.. 

AKİF ERGİNAY — Önergemi geri alıyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Önergenizi işlemden kaldırıyorum 
efendim. 

Sayın üyeler, maddeyi düzeltilmiş bu biçimiyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: : 
Komisyon Başkan ve üyelerine ödenecek ücret 
MADDE 4. — 3 üncü maddeye göre kurulan Ko

misyonun Başkan ve üyelerine ödenecek huzur ha'k-
kı ile Komisyona davet edilecek görevliler hakkında 
Harcırah Kanununa göre yapılacak ödemeler ve diğer 
harcamalar Başbakanlık Bütçesinden karşılanır. 
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Komisyonun Başkan ve üyelerine, Harcırah Ka
nunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, günlük çalış
ma karşılığı olarak (30) gösterge sayısının Bütçe Ka
nunlarında Devlet memurları aylıkları için tespit edi
len katsayı ile çarpılması sonucu bulunacak miktar 
huzur hakkı olarak ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Bu madde ile ilgili Sayın Azgur'un bir önergesi 

var okutuyorum efendim : 
Yüksek Başkanlığa 

4 üncü maddeye aşağıdaki fıkranın eklenmesini 
saygı ile arz ederim. 

Fuat AZGUR 
Komisyon, görüştüğü bir konuyu en çok iki gün

dem içinde tamamlamak zorundadır. Bir ay içinde 
yapılacak toplantı sayısı fazla olsa bile en çok on top
lantı için huzur hakkı ödenir. 

BAŞKAN — Sayın Azgur, önergenizi açıklamak 
üzere buyurun efendim. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, gerçi Ko
misyonumuzun değerli Sözcüsü bu konudaki mesainin 
çok az olacağı ihtimalinden bahsettiler; ama bende
niz bu görüşe katılamıyorum. Çünkü, 2 nci maddede 
gerçek kişilerin, şirketlerin dolduracağı bütün plaklar, 
bütün ses bantları, bütün görüntü bantları, bu ko
misyonun incelemesinden geçecek. Düşününüz ki, bu
gün Türkiye'de video bantlarının sayısı dahi onbin-
lerle ifade ediliyor ve bunlar hep yabancı dille dol
durulan bantlardır. Ses bentları da öyle, O itibarla, 
bendeniz bu komisyonun mesaisinin çok fazla ola
cağını şimdiden tahmin ediyorum. 

Böyle olduğuna göre, komisyon toplantılarına hiç 
olmazsa aylık bîr sınır getirmek gerektiği inancında
yım. Çünkü bizde genellikle komisyonlara havale edi
len işlerin sürüncemede kalması peşinen kabul edi
lir. Hele bir de huzur hakkı verdiniz mi, yani hazır 
bulunma 'hakkı verdiniz mi o işin kolay kolay ko
misyondan çıkacağını söylemek çok zordur. Bugün 
bankerlerle ilgili tasfiye kuruluşlarının çalışmalarının 
bu kadar uzamasının en önemli sebebi, iddia edildi
ğine göre, bunlara bol miktarda huzur hakkı veril
mesinden kaynaklanmaktadır. 

Gerçi, çalışma usul ve esaslarının bir yönetmelik
le düzenleneceği 5 inci maddede derpiş olunmuş; ama 
bence bunu yönetmeliğe bırakmak da sakıncalıdır. 
Burada kanunla kesin olarak, komisyonların bir ayda 

alabilecekleri net huzur hakkını belirtmekte büyük ya
rar vardır. Burada gösterge ve halen yürürlükte olan 
katsayı nazara alınırsa, her toplantı basma, her üye
nin aşağı yukarı 1 020 lira alması gerekiyor. Bu komis
yonların günde kaç toplantı yapacağına sınır getiril
memiş. Yani bir günde sabahtan akşama kadar dağılıp, 
tekrar, tekrar toplantı yapmaları pekâlâ mümkündür. 

Burada örnek vermek istemiyorum; fakat çok ya
kından bildiğim bazı komisyonlar böyle yapmaktadır. 
Bu komisyonun da pekâlâ böyle yapabileceği, gerek
tiğinde yönetmelikler dahi değiştirilmek suretiyle bu 
şekildeki bir harcamaya açık kapı tesis edileceği pe
kâlâ mümkündür. 

Onun için bendeniz, evvela belli bir konunun mu
ayyen gündemlerde bitirilmesini şart koştum. İkincisi 
de bir ay içerisinde yapılan toplantı kaç olursa olsun, 
en çok on toplantı için huzur hakkı, yani 10 200 TL. 
alınabilmesini öngördüm. Bu, bir tecrübenin ve bu
güne kadarki bir deneyim sonucu olarak takdim edil
miş bir önergedir. Elbetteki Genel Kurulun takdiri 
en doğru olanı olacaktır. 

: Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

i BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
j Sayın Azgur'un önergesinin lehinde, aleyhinde söz 
ı isteyen sayın üye?.. Lehinde Sayın Erginay. Aleyhinde 
i yok. 
i 
i 
I Buyurun Sayın Erginay. 
| AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, bendeniz 
i önerge bakımından bir kanundaki misali belirtmek 
i isterim. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
i Kanununda böyle bir hüküm vardı. Ona göre her 
i 

| toplantı başına 50 lira üyelere verilecekti ve kaç top-
{ lantı olursa olsun, bu miktar ayda 400 lirayı geçme-
1 yecekti. Yani sekiz toplantıdan fazla dâ  yapsanız yi

ne 403 lira alabilecektiniz. Biz böyle uyguladık. Üs
telik bunların vergisi ve vardı. Yine de var gayet tabii. 
Bu itibarla, şu veya bu şekilde; tabiatıyla bu komis
yon üyelerine birtakım suiistimal yahut istismar yönü 
olabileceğini hamletmiyoruz, bunu düşünmüyoruz, her 
şey daima hüsnüniyetle karşılanır; ama bazı hallerde 
de bunu önlemek demekki kanun koyucularının bir 
görevi oluyor. Bu itibarla, 10 toplantı da az değildir; 
fakat ben Sayın Azgur'un önergesinin birinci cümlesi
ne pek uymak istemiyorum, ikinci cümlesi kâfidir. 
Yani üç günde de bitirebilir; ama onu siz toplanma 
ve huzur hakkı bakımından tahdit ettiğiniz takdirde; 
«İki günde illa bitireceksin...»; bitmedi, ne yapacağız 
yani?.. Bitmediyse bırakalım mı onu?.. Bu itibarla, o 
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hükme bence lüzum yoktur, Komisyon eğer yalnız 
ikinci fıkraya iştirak ederse yerinde olur. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşdkkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Komisyon?.. 
IMtLLÎ EĞlTtM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, gerek 
Sayın Azgur gerekse Hocamız haklıdırlar; çünkü her 
gün sabahleyin gelir yarım saatte bile bir toplantı 
yapar ve haklarını alır giderler. Bu tipte bu kötüye de 
kullanılabilir. O bakımdan, «Bir ay içinde yapılacak 
toplantı sayısı fazla olsa bile en çok 10 toplantı için 
huzur hakkı ödenir» diye bir fıkranın eklenmesine; 
yani Azgur arkadaşımızın ikinci fıkrasının eklenme
sine Komisyonumuz razıdır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — O zaman da gelirler mi efendim?.. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Gelirler efendim, mec
burdurlar gelmeye; çünkü değiştirir şey onu, bir görev
dir. 

BAŞKAN — Birinci cümleye katılmıyorsunuz, öy
le mi efendim?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim, ikinci 
cümleye katılıyoruz, «Bir ay içinde yapılacak toplan
tı sayısı fazla olsa bile en çok 10 toplantı için huzur 
hakkı Ödenir» cümlesinin eklenmesi uygundur. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Yardımcıları 
gelir. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Zaten o zaman da şöy
le olur : Bir konu bile gelmiş olsa iki gündem yapar
lar, iki güne dağıtırlar; birinci fıkra mevcut olmuş ol
sa Hocamın dediği gibi, böyle bir mahzur çıkar or
taya. O bakımdan, «Bir ay içinde yapılacak toplantı 
sayısı fazla olsa bile en çok 10 toplantı için huzur 
hakkı ödenir» cümlesi uygundur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Azgur, birinci cümle çıksın diyorlar?.. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, katılıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet, katılıyor musunuz 

efendim?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İ E M S İ L C İ S İ BA

HİR SORGUÇ — Katılıyoruz. 
'BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Azgur önerge

sinin birinci cümlesini çıkartıyor. «Bir ay içinde ya
pılacak toplantı sayısı fazla olsa bile en çok 10 top
lantı için huzur hakkı ödenir» ibaresinin son fıkra 
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olarak eklenmesine Komisyon ve Hükümet katılıyor
lar. Bu nedenle önergeyi kesin olarak oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 üncü maddeyi bu fıkrayı da e'klemek suretiyle 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
4 üncü madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Yönetmelik 
MADDE 5. — Kamu kurum ve kuruluşları ile 

gerçek ve tüzelkişilerin Komisyona başvurularında uy
gulanacak usuller ile Komisyonun çalışma usul ve 
esaslarına ilişkin diğer hususlar, Kanunun yayımlan
dığı tarihten itibaren iki ay içinde Başbakanlıkça çı
kartılarak Resmî Gazetede yayımlanacak bir yönet
melikte belirlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyonun ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yo!k. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Ceza hükümleri 
MADDE 6. — Bu Kanunun 2 nci maddesinin 

ikinci fıkrasıyla yasaklanan hususlarda, her ne suretle 
olursa olsun faaliyette bulunanlar hakkında, fiilleri 
başka bir suçu oluştursa bile, ayrıca bir yıldan üç yıla 
kadar hapis ve yüzbin liradan üçyüzbin liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur. 

Bu Kanun kapsamına giren yayınları Komisyonca 
incelenmeden yayınlayanlar hakkında, fiilleri başka bir 
suçu oluştursa bile ayrıca üç aydan bir yıla kadar ha
pis ve ellibin liradan ikiyüzbin liraya kadar ağır para 
cezası hükmolunur. Bu yayının, Komisyonca sakıncalı 
bulunması halinde, fiil başka bir suçu oluştursa dahi 
fail ayrıca altı aydan iki yıla kadar hapis ve yüzbin 
liradan aşağı olmamak üzere, ağır para cezası ile ce
zalandırılır. 

Komisyonca incelenerek, sakınca bulunmadığına 
karar verilen her türlü yayma, sonradan ilave yapıla
rak yayın yapılması halinde, fiil başka bir suçu oluş
tursa bile faile ayrıca altı aydan iki yıla kadar hapis 
ve yüzbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para ce
zası hükmolunur. 

Bu Kanundaki yasaklara aykırı davranışlara konu 
olan ve 1 inci madde kapsamına giren yazılı ve ba
sılı kâğıtlar, plaklar, ses ve görüntü bantları, pankart 
ve benzeri diğer anlatım araç ve gereçleri, bunların ba-
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sildiği veya hazırlandığı yerdeki sulh ceza hâkiminin 
kararıyla ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
ise, bu yerdeki Cumhuriyet Savcılığının yazılı kara
rıyla toplattırılır. Toplatma Cumhuriyet Savcılığının 
kararıyla olmuş ise bu karar en geç yirmidört saat 
içinde sulh ceza hâkimine bildirilir. Hâkim en geç üç 
gün içinde kararın onaylanıp onaylanmaması hakkın
da karar verir. Onaylanmama halinde, Cumhuriyet 
Savcılığının kararı hükümsüz kalır. Bu fıkraya göre ve
rilen kararlar o yer Cumhuriyet Savcılığı tarafından 
diğer yerlerdeki Cumhuriyet Savcılıklarına en seri va
sıtayla bildirilir. 

Mahkemece yapılacak kovuşturma sonunda, mah
kûmiyet hükmüyle beraber yazılı ve basılı kâğıtlar, 
plaklar, ses ve görüntü bantları, pankart ve benzeri di
ğer anlatım araç ve gereçlerinin müsaderesine de hük-
molunur. 

Bu Kanun kapsamına giren yayın ve araç ve ge
reçlerinin kaçırılmasını, değiştirilmesini, ziyaa uğrama
sını ve tahribini önlemek için tahkikatın her aşama
sında gerekli görülen tedbirler alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin bir di
yeceği?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. 
Buyurunuz Sayın Güray. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, üçün

cü fıkrada ^Sakınca» var. Aca'ba Sayın Kantarcı-
oğlu «Malhzur» yerine mi kullandı?.. 

Diğeri de efendim, son fıkrada «Ziyaa» var. Bu 
herhalde «Kayıp» olacak. Bunu soracaktım efendim. 

BAŞKAN — Bu Ibir nevi tabii kelime, düzeltme, 
redaksiyon gîbi oluyor; ama bir soralım efendim. 

Malhzur mudur sakınca bulunmadığı?.. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK ıKANTARCIOĞLU — El'betteki «Sakınca» 
kelimesi dilimize geçmiş'tir. Sayın Güray bunu çok 
iyi bilirler, çünkü kendileri uygulamışlardır ve bü
tün takipsizlik kararlarında «Sakınca görülmemiştir» 
diye karar vermişlerdir. Onlar Adalet Bakanlığından 
geçen ve Adalet Komisyonumuz tarafından getirilen 
metindir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Takipsizlik kararlarında «Sakınca» 

yok Saym Karıitarcıoğıhı, «Takibata mahal olmadı
ğına dair karar» olur da... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Bir sakınca görülme
miştir. 

BAŞKAN — Yani «Sakınca» hukukî bir deyim 
değildir biz hukukçular arasında. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIIOĞLU — Bizde de disiplin ce
zalarında hukukî bir terimdir; bütün bakanlıklarda, 
memurin mulhakematında «Sakınca» «Mahzur» raa-
nasındadır; yani yerleşmiş bir deyimdir. 

BAŞKAN — Peki, «Zıyaa» kelimesine ne diyor
sunuz?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet, aynı; zayi ol
ması. 

BAŞKAN .— Sayın üyeler, 6 ncı maddeyi Komis
yondan geldiği biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... 6 ncı madde kalbul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Komisyonca yapılacak bildirim 
MADDE 7. — Komisyonun inceleyerek sakınca

lı gördüğü dillerle yapılacak yayınlara ilişkin bilgiler, 
Valiliklere ve Cumhuriyet savcılıklarına yapılacak 
duyurulara esas olmak üzere, Komisyon Başkanlı
ğınca derhal Adalet ve İçişleri Bakanlıklarına bildi
rilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyonun ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sformak isteyen sayın üyemiz?.. 

Buyurunuz Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Bundan evvelki maddelerde, 

bazı yabancı dillerde yayın yapılabileceği hakkında 
Komisyonun karar verebileceğine dair bir fıkra var. 
O bildirilecek mi?.. Burada mani olacak hususlar 
bildiriliyor;, ama şunlara da müsaade ettik, demin 
bahisebrüği Sayın Aydar'ın bir gazete, tabiî İngilizce 
dilinde gazete çıkarılabilir, yayın yapılabilir diye bir 
karar verdikten sonra gayet tabiî gazete de çıkar ve
saire de çıkar; artık onun önlenmesi yok; fakat bu
nu kime bildirecek?.. Kendisi mi ilan edecek?.. Bu
rada mani dilleri belirtiyor, İçişleri Bakanlığına ve 
Adalet Bakanlığına; halbuki müsaade ettiklerinin 
bildirilmes'i hükmüne lüzum yok gibi geldi bana. 
Bunu açııklarilar mı?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Komisyon?.. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, bu 
diğer kanunlarımızda da aynı şekildedir. Komisyo
nun inceleyerek sakıncalı ıgördüğü dillerle yapılacak 
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yayınlara ilişkin bügiler hem valiliklere hem de cum
huriyet savcDİıiklannıa duyuru oflaıraik ıbildirliyor; ay
rıca Komisyon Başkanlığı bunu Adalet ve içişleri 
Bakanlıklarına da bildiriyor. O kanunlara paralel 
olarak düzenlenmiştir. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 7 nci mad
de kabul edilmiştir. 

8 inci 'maddeyi okutuyorum : 
Muhakeme usulü 
MADDE '8. — Bu Kanunda yazılı suçları işleyen

ler hakkında 'soruşturma ve kovuşturmalar, 30Ö5 sa
yılı Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanununun 
1 inci maddesinin '(A) bendindeki yer ve aynı Kanu
nun 4 üncü maddesinde yazılı zaman kayıtlarına ba
kılmaksızın 3005 sayılı Kanun hükümlerine göre ya
pılır. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyemiz var mı efendim?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı?.. Yok. 
'Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum. 
Yürürlük 
MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinden bir 

ay sonra yürürlüğe 'girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye var mı?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 

Yok. 
Soru sormak isteyen, sayın üye var mı?.. Yok. 
'Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi 'okutuyorum. 
Yürütme 
MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye var mı?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 

Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 10 uncu madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 

var mı?.. Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının tümü kabul 
edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olsun. 

3. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkında 2670 Sayılı Kanunun 44 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu. (1/733) (S. Sayısı : 535) 
(1) 

BAŞ/KAN — Sayın Üyeler; Kanun Tasarı ve 
Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen işler» bölümü
nün ikinci sırasında yer alan 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme-
si, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkındaki 2670 sayılı 
Kanunun 44 üncü Maddesinin Değiştirilmesine iliş
kin Kanun Tasarısı üzerindeki görüşmelere başlıyo
ruz. Yalnız, madde Komisyona gönderilmiştir; 'he
nüz Komisyon bu maddeyi görüşüp huzurunuza ge
tirmemiş bulunmaktadır. Bu nedenler, ikinci sırada 
yer alan Tasarının görüşülmesini şimdilik erteliyoruz 
efendim. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, usul bakı
mından bir hususu arz etmeme müsaade eder misi
niz?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGÎNAY — Komisyon maddeyi hiç 

getirmezse biz bunu görüşemeyecek miyiz?.. Komis
yonun bir maddelik hir şeyi 15 dakikada yapabile
ceği bellidir... 

BAŞKAN 15 günde de yapabilir Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — 15 günü de geçti zaten ne

rede 'İse. 

BAŞKAN — Yok efendim, 15 gün geçmedi efen
dim; geçen hafta içinde oldu bu.. 

AKİF ERGİNAY — Yani bir haftayı geçmiş. 
BAŞKAN — Komisyon ola ki, önemli görmüş

tür, üzerinde görüşüyor... 

AKİF ERGÎNAY — Hayır; böyle bir durum 
şimdiye kadar vaki değil; komisyonlar derhal geti
rirlerdi. Bu biraz uzamıtşır; onu arz etmek istiyo
rum. Zaten mesele acildi. 

(1) 535 S. Sayılı Basmayazı 24.8.1983 tarihli 151 
inci Birleşim tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN — Evet 24:8.1983 tarihinde Komisyo
na gitmiş, bugün 31.8.1983 efendim; tam yedi gün 
olmuş. Araya da tatil girdi, Bayram girdi olabilir, 
Komisyonun kendi gündeminde başka konular da 
var, mutlaka çikarılma'sı gerekli kanunlar da var; 
birlikte inceleyecektir. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, bunu temen
ni mahiyetinde söylemiş oluyorum. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim; yani «Hiç ge
tirmezse ne olacak» diyorsunuz... O zaman tedbiri
ni alırız efendim. 

4. — Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısı ve 
Malî İşler, Adalet, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları. (1/586) (S. Sayısı 470) 
d) 

'BAŞKAN — Sayın üyeler; «Kanun Tasarı ve 
Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen İşler» bölümü
nün üçüncü sırasında yer alan Türk Sivil Havacılık 
Kanun Tasarısı üzerindeki görüşmelere başlıyoruz 
efendim. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet lütfen yerle
rini alsın... Komisyon ve Hükümet hazır. 

Tasarının Komisyonca hazırlanan raporunun oku
tulup okutülmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun oku
tulması ka'bul edilmemiştir efendim. 

'Sayın Komisyon bir açıklamanız olacak mı efen
dim?.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMtSYONU 
BAŞKANI A. FEHMİ KUZUOĞLU — Efendim, 
açıklamayı Sayın Bakan yapacaklar. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA A. AYSAN 
— Sayın Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 

Hükümetimiz çok önemli bir Kanun Tasarısını 
huzurunuza getirmiş bulunuyor. Kanunun gerekçesini 
Hükümetten geldiği şekliyle huzurunuzda tekrar et
mekten sakınırım. Bu takdim konuşmamda kısaca Si
vil Havacılık Kanun Tasarısının, (Değerli oylarınızla 
kanunlaştığı takdirde) ülkemize getireceği yararlar 
konusunda birkaç söz söylemek istiyorum. 

Bildiğiniz gibi sivil havacılık hem bütün dünyada 
hem de ülkemizde son yıllarda son derecede hızlı bir 

(1) 470 Sıra Sayılı Basmayan Tutanağın sonuna 
eklidir. 

— Tl 
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şekilde gelişmektedir. Sivil havacılık dünyanın hemen 
bütün ülkelerinde bazı temel hukuk kurallarına bağ
lanmaktadır. Hatta uluslararası bazı hukuk kuralları 
süratle geliştirilmekte ve ülkeler de bu kuralları uy
gulamaya koymaya çalışmaktadır. 

20 nci asrın son yarısında bu hızlı gelişmeler git
tikçe hız kazanınca çeşitli ülkeler birbiri arkasından 
«sivil havacılığın medenî kanunu» diyebileceğimiz 
bazı hukuk kurallarını kendi hukuk sistemlerine ekle
mişler; ülkemizde de bunun ihtiyacı 1960'larda tak
dir edilmiş, 1965'ten beri de çok çeşitli çalışmalar için
de böyle bir kanun tasarısının yapılarak Meclislere 
sevkedilmesi düşünülmüş. Birçok safhalarda bu Ka
nun Tasarısı kanunlaşma imkânını bulamamış; şimdi 
bu Tasarının kanunlaşması Hükümetimize ve siz de
ğerli Danışma Meclisinin üyelerine düşmektedir. Dev
let hayatımn ortaya çıkardığı bu raslantı için duydu
ğum kıvancı ve mutluluğu belirtmek istiyorum. 

1965'ten beri temel hukuk kuralları olmadan si
vil havacılık nasıl gelişmiş?.. Bunun halk ihtiyaçlarıy
la geliştiği muhakkak; ama biz neler yapabilmişiz bu 
konuda?.. Ulaştırma Bakanlığı Kuruluş Kanunundan 
elde ettiğimiz bazı yetkilerle çıkardığımız ve zaman 
içinde değişen bazı hukuk kurallarıyla meseleyi çöz
meye çalışmışız; takdir edersiniz ki, bunun çok bü
yük güçlükleri vardır. Türk Hava Yolları Kuruluş 
Kanununda, Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Ku
ruluş Kanununda bu konuda temel bazı hukuk ku
ralları getirilmiş; fakat bütün sivil havacılığı kapsa
mına alacak ve Ulaştırma Bakanlığına ve Hükümete 
gerekli yetkileri verecek ve bu yetkiler içinde bazı 
sorumlulukları getirecek ve bu sorumlulukların uygu
lanması için bazı müeyyideler getirecek temel hukuk 
kuralları şimdiye kadar çıkmamış, çıkarılamamış. Ka
nun Tasarısının temel gerekçesi bence budur. 

Bu Tasarı Hükümetten çıktıktan sonra üç değerli 
komisyonumuzda çok değerli görüşmelere tabi tutul
muştur. Oradaki görüşmelerin hepsine katılma imkâ
nını bulamadım; ama oradan aldığım bilgiler de gös
teriyor ki, bu konuda gerek Danışma Meclisimizin 
sayın üyeleri ve komisyonları gerekse Hükümetimiz 
birçok temel konuda görüş birliği içindedir. Aslında 
Komisyonlarımızda yapılan değişiklikler Tasarıya bü
yük bir değer katmıştır. Biz, bu. Komisyonlarda ya
pılan değişiklikler üzerinde görüşmeler yapmışızdır; 
fakat huzurunuza gelen Tasan, Ulaştırma Komisyo
nunun metni, orada yapılan değişikliklerle birlikte 
tam.aynı görüşte olduğumuz bir tasarıdır. Onun için 
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bu çerçevede ele alınacağını ve bu çerçevede buradaki 
görüşmelerle de Tasarının daha da mükemmelleştirile-
,ceğini sanıyor, bekliyor, ümit ediyorum. 

Bu Kanun biraz uzuncadır. Altı kısım ve 159 te
mel maddeden oluşmaktadır. 1965'ten beri hazırla
nan bazı tasarılar aslında bundan çok daha uzundu; 
çünkü hiçbir hukuk kaidesi bulunamayınca kanunun 
içine birçok maddeler konmuş ve Tasarı orijinal şek
linden çok daha uzundu. Son çalışmalar içinde bazı 
kısaltmalar yapılmıştır; ama göreceğiniz gibi mad
delerin sayısı yüksek olmakla beraber bazı maddeler 
çok kısa ve hemen incelenebilecek ve görüş söylene
bilecek bir durumdadır. O konuda fazla güçlükle kar
şılaşacağımızı sanmıyorum. 

Bendeniz bu takdim konuşmamı fazla uzatmak 
istemiyorum. Daha çok sizin değerli görüş ve fikirle
rinize imkân sağlamak üzere burada kesiyorum ve ile
ride değerli sorularınıza cevap verme imkânı olacağı
nı düşünerek hepinize saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; Tasarının tümü üzerinde Sayın Alp

aslan'dan başka söz isteyen sayın üyemiz var mı 
efendim?... Yok. 

Sayın Alpaslan, buyurun efendim. 
TEVFÎK FİKRET ALPASLAN — Sayın Başkan, 

•Danışma Meclisinin çok kıymetli üyeleri, çok kıy
metli Bakanımız ve çalışma arkadaşları; 

Havacılığa bir kül olarak 'bakabiliriz. (Bu, toplum 
içerisinde baktıktan sonra, havacılığı, hava gücünü üç 
unsura ayırmak mümkün olabilir : Bunlardan en baş* 
ta geleni mutlaka 'hava sanayii, hava ulaştırması ve 
askî havacılık dediğimiz kısım mevzubahis oluyor. 

Hava sanayiini başa aldım; çünkü havacılıkta iler
leyebilmek ve söz sahibi olabilmek için mutlaka ha
va sanayiinin başlangıcından başlayarak en mütekâ
mil seviyesine kadar kurulmasına ihtiyaç vardır. Ak
si halde daima başarılarımız yarıda kalır ve daima 
engellerle karşılaşır. 

Konumuz şüphesiz ki hava ulaştırmasıdır. Hava 
ulaştırmasını da hava sanayii gayet yakinen ilgilendi
rir; çünkü hava sanayiine, onun tesislerine, bakım -
ikmal tesislerine dayanmayan 'bir havacılığın da ida
mesi çok zor olur veya ülkenin kaynaklarını tüket
me durumuna girilebilir. 

Sivil havacılık sahasındaki her türlü faaliyetlerin 
düzenlenmesi denetlenmesi ve aykırı davranışların ce
zalandırılmasını kapsayan 'bu Kânun, şüphesiz ki çok 

büyük bir yeniliktir ve büyük bir başarıdır. Bundan 
dolayı Sayın Komisyonumuzu ve Bakanlığımızı şah
sen tebrik etmek isterim. 

Güç teorilerinden havacılığa doğru yaklaşacak 
olursak, kara gücü teorisi karalar kadar yayılır, de
niz ise denizleri kapsar; fakat eğer havalara hâkim 
olunacak olursa karalara, denizlere, havalara hâkim 
olunduğu gibi fezaya da çıkabilmek imkânına sahip 
oluruz. 

Hava hukukunun geliştiğini 'biraz evvel Sayın Ba
kanımız çok güzel bir surette izah ettiler. Bunu hem 
millî yönüyle, hem de beynelmilel yönüyle belirtti
ler. Hatta, daha ileriye gideceğim; hava, feza huku
ku da gelişmektedir. Bundan niçin 'bahsediyorum?. 
Yine kendilerini tebrik için; çünkü Türkiye'de ilk fe
zaya açılan Bakanlık olarak zannediyorum çok kıy
metli Posta Telgraf Telefon Genel Müdürümüz bir 
peyk anlaşması yaptı. O halde, kanunlarımızla da ya
vaş yavaş oraya doğru çıkalım. 

Nasıl 'bugün, matbaanın icadı ile Türkiye'ye ge
lişi arasındaki farkı gayet açık olarak tenkit edebi-
liyorsak, yarın da havacılığın başlangıcı, fezaya çı
kışla, bizim oralardaki yer alışımız arasındaki zaman 
farkını bizden sonra gelen nesiller en açık ve en 
acı şekliyle tenkit edeceklerdir; çünkü dünyanın açı
lacak yeri 'havalar ve fezadır. 

20 nci Asrın başlangıcında doğan ve günümüze 
kadar devamlı ve süratli bir gelişme gösteren hava
cılık sürat alanında belki 40-50 kilometreden 3,2 ses 
süratine, menzilde 50-60 metreden dünya çapında 
bir menzile, irtifada da ilk uçağın yine 2-3 metre ha
valandığını kabul edecek olursak 50-60 bin fite ka
dar çıkan yüksekliğe, yine taşıma kapasitesi olarak 
da bir insandan 740 insana kadar taşıma kapasitesi 
yükselmiştir. Dolayısı ile büyük gelişme göstermiş
tir. 

En ileri teknoloji havacılığa uygulanmıştır. Fa
kat, aerodinamik ve avionik dediğimiz, yani seyrü
sefer ve tesis yönleri ile böyle olmuştur. 

Hava taşıması büyük önem kazanmış, yük ve 
yolcu yönüyle bugün yolcuların büyük bir kısmı ha
vaya doğru kayma temayülündedir; çünkü kısa za
manda istediği yere gidip gelebilmek avantajı var
dır. 

Yine yükte de büyük bir kayış vardır; çünkü bir
çok bozulacak şeyleri denizaşırı veya kıtalar arasın
da taşımak mümkündür. Yani süratli iş görme ola
nağı vardır. Bugün Alanya'nın bir bahçesinde yeti
şen muz veya çiçek kısa bir süre içerisinde Alman-
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ya'da, Frankfurt'ta veya Belçika'da Bürükserde pi
yasaya sürülebilmektedir. Bunların hepsini yapan 
kudret, hava taşımacılığıdır. 

Bu Kanun uçak satın almalarını da düzene koy
muştur ve kontrol altına almıştır. Biraz evvel de 
işaret ettiğim gibi, biz uçağı yapamadığımıza göre, 
bunu döviz verip almak durumundayız. Ülkenin dö
viz ihtiyacının ise nasıl karşılandığını, Avrupa'da 
sokakların nasıl süpürüldüğünü, madenlerde nasıl 
çalışıldığını bilenler Türkiye'ye dövizin de ne kadar 
zor girdiğini anlayanlardır. O yönüyle uçak satın 

almalarının da kontrol altına alınması büyük bir ye
niliktir. Alınan uçakların hiç kullanılmadan yine sa
tışa çıktığını, meşhur bir havayolları şirketimizin daha 
borcunu ödemeden satışa çıkarılan uçaklarından du
yuyoruz. O halde bu Kanun, Ülkemizin kaynakların
dan birisi olan para ve dövizin de en iyi şekilde kul
lanılmasını temin edecektir. 

'Bir diğer husus da sistemlerin standartl aştırılın a-
sıdır. Hava - hava ve hava - yer arasında, fazla tek
niğine girmeden 'belirtiyorum, bunlar haberleşme, sey
rüsefer ve yaklaşma ve iniş yardımcıları olarak sistem
lerin ülke çapında standartlaştırılması bize büyük ka
zançlar sağlar. 

'Bu Kanunla biz uluslararası rekabet alanına da 
gayet serbest bir surette atılmış olacağız. Bölgemizde 
Orta - Doğu ve Avrupa'ya ve daha da ileriye gidecek 
olursak dünyaya doğru bir açılmanın içerisine girmiş 
oluruz. 

insanın hayatı muhakkak ki, çok kıymetlidir. Bu 
hava vasitalarıda insanı ve yine insanın malını ve 
diğer hususları taşır. Bu yönüyle en ufak riski da
hi göze almayacak, emniyet içerisinde yapılmış olma
sı lazımdır. Bilhassa bizim gibi insanının henüz tek
nikle tam anlaşmayı kuramadığı veya teknik ve me-
kinenin istenilen düzevde bakımının yapılamadığı ül
kelerde bu husus daha büyük önem kazanır. Bu yö
nüyle bu Kanunda bu emniyeti sağlayan hususlar 
ki, bunlar çok geniş sahaları kaplar, bunun da te
min edilmesi büyük fayda sağlayacaktır. 

Havacılıkta gaye, hiç kazanın olmamasıdır; fa
kat henüz dünyanın teknoloji ve ilim yönüyle en ile
ri ülkeleri dahi 'bunun yolunu bulamamış bunu asga
rî hadlere indirmek için çalışmaktadır. Bu yönünden 
dolayı mutlaka kaza olacaktır; o halde arama, kur
tarma ve yardım sistemine ihtiyaç olacaktır. Bu
nun da yine ülke çapında, daha birçok diğer sistem
lerin de ilavesiyle, görev yapacak bir kapasiteye ka
vuşturulması büyük fayda sağlar. Haber almak, ara

mak, bulmak ve nihayet yaralananları veya sağ kur
tulanları kurtarmak, bu husus da önem kazanır. 

Ulaştırma Bakanlığından izin alma hususlarına 
dokunmak isterim. Bu izin alma hususu ne kadar 
kolay olursa ülkeye o kadar büyük yarar sağlar. 
Türkiye'de özel teşebbüsün havacılığı kullanması ser
besttir. Nasıl bizim Anayasamızda da maddeler var, 
«Basın özgürlüğü serbesttir», Ondan sonra okuya
cak gazete bulmakta müşkülat çekersiniz; çünkü bir
çokları kapanmıştır. O bakımdan bu izin almanın 
da birtakım bariyerlerle karşılaşmadan yerine getiril
miş olması, Ülkede havacılığın ilerlemesi yönüyle 
büyük fayda sağlar. 

Teknik hususlar ve emniyetin üzerinde azamî 
şekilde durulmasının mutlaka faydası vardır. Ba
kanlığımızı ilgilendirmekle beraber, bir hususa daha 
işaret etmek isterim. 

BAŞKAN — ıSayın Alpaslan, süreniz dolmuştur, 
lütfen bağlayın efendim. 

TEVFİK FtKRET ALPASLAN — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

Kanun 159 maddedir. En iyi şekliyle; fakat biraz 
geniş olarak alınmıştır. Kanunları değiştirmek zor 
ve bürokrasiyi de bağlayacağı için Bakanlık 159 il
mekle kendisini bağlamış durumdadır. Kanun daha 
kısa yapılıp yönetmeliklere atıf yapılsaydı daha bü
yük serbesti kazanılabilirdi. 

Ben tekrar böyle bir kanunun hazırlanmış ol
masından dolayı Sayın Komisyonumuzu ve Bakanlığı
mızı tebrik eder ve son sözlerimi Büyük Atatürk'ün 
hepimizin gayet iyi bildiği; fakat tekrarlamasının da 
uvgun olacağı bir sözü ile bitirmek isterim. «İstik
bal hava (Bir de ilave yapıyorum) ve fezadadır.» 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın' Alpaslan. 
Sayın Komisyon, bir cevabınız olacak mı efen

dim?.... 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, ÎMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Alpaslan'a 
teşekkür ediyoruz efendim. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim ISayın Aydar. 
Sayın üyeler, Tasarının tümü üzerinde soru sor

mak ihtiyacını hisseden üyemiz var mı efendim?... 
Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ta
sarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir 

— 79 — 
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Birinci maddeyi okutuyorum. 

Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısı 
BİRİNCİ KISIM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; devamlı ve 

hızlı gelişme gösteren, ileri teknolojinin uygulandığı, 
sürat ve emniyet faktörünün büyük önem taşıdığı si
vil havacılık sahasındaki her türlü faaliyetin ulusal 
çıkarlarımız ve uluslararası ilişkilerimize uygun bir şe
kilde düzenlenmesini sağlamaktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz var mı efendim?... Yok. Komisyon ve Hükü
metin bir diyeceği?... Yok. Soru?.. Buyurun Sayın 
Azgur. 

FUAT AZGUR — Yazım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Yazım yok efendim. Genel Kuru

lun kararına göre artık yazım kaldırılmıştır, bu tip 
düzenlemeleri doğrudan doğruya Komisyona önceden 
haber vereceksiniz efendim. Geçen birleşimlerde Yü
ce Genel Kurul böyle bir 'karara vardı Sayın Azgur. 
O nedenle özür dilerim. 

FUAT AZGUR — Asıl ben özür dilerim Sayın 
Başkan, biliyorum bu kararı da; gündem o kadar sü
ratle değişiyor ki, daha önceden Komisyonla temas 
kurmak mümkün olamıyor. Bazı konular gündeme 
gelmediği için... 

BAŞKAN — Hayır, Komisyona yine bildirmeniz 
mümkün efendim şu anda. Başkanlıkla üye arasın
da değil de üye ile Komisyon arasında' bu konuşma 
gerçekleştirilecek; yani varsa bir yazım öneriniz Ko
misyona söyleyeceksiniz, Komisyon şöyle düzeltiyo
ruz diyecek, konu budur. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkan, maruzatım şu : 
Acaba bir deyimin değiştirilmesi bir yazım işi mi
dir?.. Mesela burada «ulusal» ve «uluslararası» de
yimleri var, Anayasamızda «millet» deyimi var. 

Bu itibarla burada «ulusal» kelimesi yerine «millî», 
«uluslararası» kelimesi yerine de «milletlerarası» ke
limesini kullanmak Anayasamıza daha uygun olur. 
Başka maddelerde de «koşul» kelimesi var. Bazı mad
delerde «koşul» bazı maddelerde «şart» kelimeleri 
var; fakat 1 inci maddede «koşul» kelimesi kullanıl
mış. Bunlar Türkçe değil, uydurukçadır. O itibarla 
bunların Anayasa diline uydurulmasında yarar var 
diye düşünüyorum. 

HAYRÎ SEÇKİN — «Koşul» yerine «şart» keli
mesini kullanalım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Komisyon gerekli bilgiyi almıştır. Bu maddeler 

geldiğinde «koşul» gördüğü yerde «şart» diyecek Sa
yın Seçkin'in konuşmasından öyle anlıyorum. Yalnız 
«ulusal» kelimesini «millî» kelimesi ile değiştirirler 
mi onu bilemiyorum. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MEHMET AYDAR — Lüzum yok efendim. 
Aynen korunmasında yarar var. 

BAŞKAN — 1 inci maddeyi Komisyondan gel
diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun; sivil havacılık sahasın

daki her türlü faaliyetlerin düzenlenmesi ve denetlen
mesi ile aykırı davranışlara uygulanacak cezaî 'hüküm-
'eri kapsar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Tanımlar 
MADDE 3. — 'Bu Kanunda kullanılan deyimler 

aşağıda açıklanmıştır. 
a) Türk Hava Sahası : Türk Karaları ile Türk 

Karasuları üzerindeki alandır. 
b) Havaalanı : Kara ve su üzerinde uçakların 

kalkması ve inmesi için özel olarak hazırlanmış; uçak
ların bakım ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, yolcu 
ve yük alınmasına ve verilmesine elverişli tesisleri bu
lunan yerlerdir. 

c) Uçak : Havalanabilen ve havada dolaşabilme 
kabiliyetine sahip olan her türlü hava aracıdır. 

d) Ferry Uçuş : Uçağın satın alınması veya ki
ralanmasında tescil işlemi yapılmaksızın ülkeye geti
rilmesi için ilk uçuşu veya uçuşa elverişliliğine halel 
getirmeyen kısmî arızalı olarak, Ulaştırma Bakanlı
ğından özel izin alarak, yolcu ve yük taşımaksızın 
yapılan uçuşlardır. 

e) Taşıyıcı : İşletme ruhsatına sahip, ücret karşı
lığında hava yolu ile yolcu, yük ve posta taşıyan kişi
dir. 

f) Taşıyıcının Adamları : Taşıyıcının işçileri, tem
silcileri ve yardımcı kişileridir. 

80 — 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz var mı efendim?.. 

Buyurun Sayın Alpaslan. 
TE1VF1K FİKRET ALPASLAN — Sayın Baş

kan, Danışma Meclisinin kıymetli üyeleri; 

IBurada, 3 üncü maddenin (a) fıkrasında Türk Ha
va Sahası üzerinde durulmaktadır. Tarifi gayet uy
gundur; fakat başlangıç konuşmamda da belirttiğim 
gibi, bugün için havacılık değil, bir de feza mev
zubahistir. Bu yönü ile fezanın da şimdiden sahip çı
kılarak bu tariflerin arasına konulması bize büyük fay
dalar sağlayacaktır. Birinci husus bu. Eğer Komisyo
numuz benimserlerse bu tarifte kendilerine yardımcı 
olacağım. 

Bir diğer durum; Türk Hava Sahasını tarif eder
ken, «Türk Karasuları ile Türk Karasuları üzerindeki* 
alandır» tabiri kullanılıyor. Alan bizde daima tek sa-
tıhlı olan yerlere verilen isimdir. Burada kastedilen ise, 
karalarımız ve karasularımızın yukarısına doğru, ha
vaya doğru devam eden, bir anlamda feza ile birleşen 
bu hacme verilen tabirdir. Bunun ikisinin birleştiril
mesi, «alan» yerine başka bir kelimenin kullanılması, 
ki daha ziyade «space» olarak tarifi yapılır; fakat Ba
kanlığımızın hangi tabiri kullanacağı üzerinde birşey 
belirtmiyorum. 

Bir diğer üçüncü husus olarak da, biz burada yal
nız belki millî hukukumuz dolayısıyla kendi vatanı
mız ve karasularımız üzerindeki hava hakkındaki 
kaideleri koyuyoruz. Halbuki bugün görüyoruz ki, 
bütün dünya beynelmilel dediğimiz kısımlara doğru 
açılıyor ve oralardan hak iddia ediyor. İşte aramız
daki çok büyük ihtilaflardan birisi: Karasuları 6 mil 
mi, 12 mil mi?.. Bugün birçok yerlerde beynelmilel 
anlaşmalar 1'2 mile çıkarıyor. Nasıl bu karasuları bir 
tartışma konusu oluyorsa, onun üzerindeki hava sa
hası da aynı şekilde tartışma mevzuu oluyor. 

(Bir diğeri de uluslararası hava sahası dediğimiz 
husus. Biz buraya da sahip çıkmak durumundayız. 
Nasıl dünya denizleri beynelmilel denizlerden birçok 
ülkeler yararlanıyorsa, gene aynı şekilde beynelmilel 
denizlerin üzerinde de bir beynelmilel hava sahası 
vardır. Buradan da yararlanmalıyız. Bunu da kontrol 
altına almalıyız. Mevzu biraz da tekniğe kaçtığı için, 
fakat çok önemli şekilde millî çıkarlarımızı ilgilen
dirdiği için uluslararası hava sahalarına da sahip 
çıkılmasının uygun olacağı düşüncesindeyim. 

Teşekkür ederim. 
iBAŞ/KAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
Sayın Komisyon buyurun efendim. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, 
Sayın Alpaslan'ın ifade ettiği hususları biz de Ko
misyon olarak, Hükümet olarak düşündük. 

Devletler hukuku çerçevesi içerisinde meseleye 
baktığımız zaman, Sayın Alpaslan'ın ifade ettikleri 
gibi, Türk Karaları ile Türk Karasuları üzerindeki 
ülke parçası olarak mütalaa edilen alan üç boyutlu
dur, bir hacmi ifade eder; iki boyutlu bir alanı değil. 

Aslında bu «alan» kelimesi üç boyutlu olarak dü
şünülmüştür. Biz bunun yerine «hava vasatı»dır veya 
«hacimdir» diyebiliriz. Ancak, kendilerinin de ya-
kınen takip ettikleri bir konu olması bakımından 
ifade ediyorum: Bugün feza hukuku yeni bir bilim 
dalı olarak görülmekte ve uluslararası arenada, form
larda tartışılmaktadır. «'Hava sahası olarak derinli
ğine kaç kilometre?» diye sorulmaktadır. «Acaba stra
tosferin üzerine 100 kilometre çıkıldığı zaman ülke 
sahası ihlal edilmekte midir?» gibi birtakım soru
lar yöneltilmektedir. Bu itibarla henüz kesin çözüm 
bulunmamıştır. Yani bir feza hukuku burada ulus
lararası normatif hukuk kuralları haline dönüşmüş 
değildir. Biz burada sadece çıplak bir şeyi tarif et
mek istedik. Türk Karasuları ile Türk Kara Sahası 
üzerindeki alanı biz derinliğine olan olarak düşün
dük; ama biz buna «Hava vasatıdır» diyebiliriz, 
«Haciım'de diyebiliriz. Hangisini istiyorlarsa buna ya-
yatkınız. 

BAŞKAN — Efendim şu anda zabıtlara geçmesi 
bakımından söylediğinize göre siz bunu tek boyutlu 
olarak zaten kabul etmiyorsunuz. Üç boyutlu kabul 
ettiğinize göre zannederim konu anlaşılıyor; yani 
alandan ne kast ettiğiniz anlaşıldığına göre mesele 
yoktur. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANİTMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Alışılmış bir te
rimdir. 

BAŞKAN — Evet valışılmış bir terim olarak ka
bul ediyorsunuz. Aslında' Sayın Alpaslan'ın da zaten 
kastettiği oydu; yani «alandır» deyince, sadece düz 
bir satıh anlaşılmasın, bunun yukarıya doğru yayıl
dığını kaibül edin; hacim olarak kaibul edin, demiş
lerdi. 

Maddeyle ilgili soru var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 
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4 üncü maddeyi okutuyorum efendim. 
İKİNCİ KISIM 

Hava Seyrüseferinin Genel Hükümleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Türk Hava Egemenliği ve Hükümleri 

Türk hava egebenliği 
MADDE 4. — Türkiye Cumhuriyeti, Türk hava 

sahasında tam ve münhasır egemenliğe haizdir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Buyurun Sayın Gözübüyük. / 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Efen

dim; burada bir tabir yanlışlığı var: «egemenliğe ha
izdir» olmaz, «egemenliği haizdir» olur veya «ege
menliğe sahiptir» olur. 

BAŞKAN — «e» yi «i» yapıyoruz diyorlar efen
dim; «egemenliği haizdir». 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — «Egemenliği ha
izdir» diyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — «Egemenliği haizdir» diyorsunuz, 
«i» yapıyorsunuz. 

Maddeyle ilgili soru var mı efendim?.. Buyurun 
Sayın Alpaslan. 

TEVFJK FİKRET ALPASLAN — Sayın Baş
kan; biraz evvel uluslararası bir hava sahasının da 
bulunduğunu ifade etmiştim; zamanın kısalığı dola
yısıyla bunun tarifine geçmemiştim. Acaba bu alan
da da bizim haklarımızın ve birtakım hâkimiyetleri
mizin olduğu Komisyonumuzca da kabul ediliyor 
mu veya bu alanı bırakıyor muyuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
Sayın Aydar? 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, 
böyle bir soruyu dahi zait telakki ederiz, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti hiç bir hakkından vazgeçmez 
ve tam bir hâkimiyet altında tutar bunları. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim; zabıtlara 

geçmesi bakımından iyi olmuştur. 
4 üncü maddeyi «e» yi «i» yapmak suretiyle oy

larınıza sunuyorum efendim: Kabul edenler... Etme
yenler... 4 üncü madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
Türk hava sahasının kullanılması 
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MADDE 5. — Türk hava sahası, her türlü hava 
araçları tarafından, bu kanun ve diğer ilgili mevzuat 
hükümleri dahilinde kullanılır. 

BAŞKAN --- Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum efendim. 
Türk hava sahasından yararlanacak hava araçları 
MADDE 6. — Uçuşa elverişli olmak şartıyla aşa

ğında sayılan uçaklar Türk hava sahasında uçuş ya
pabilirler : 

a) Türk Devlet uçakları, 
b) Türk uçak sicilinde kayıtlı bulunan uçaklar, 
c) Türkiye'nin taraf olduğu anlaşmalar uyarın

ca hava sahasından yararlanabilen uçaklar, 
Yukarıdaki bentlerde yazılı olmayan uçaklar ve 

diğer hava araçları anca'k Ulaştırma Bakanlığı tara
fından 'verilecek özel iznin koşulları içinde Türk hava 
sahasından yararlanabilirler. Ulaştırma Bakanlığı özel 
izni vermeden önce, Genelkurmay Başkanlığı ve Dış
işleri Bakanlığının görüşünü alır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz?.. Buyurun Sayın Bay er. 

MUHSİN ZEKAİ BAYER — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler, Sayın Bakan, Bakanlığın değerli temsil
cileri; 

Burada görüştüğümüz konu, Türk hava hukuku
nu yeniden yerleştiriyoruz. Türk hava hukukunu 
yeniden yerleştirirken maddede bazı konularda açık
lık getirilmesi kanaatindeyim. Şöyle k'i : 

Bugün «Türk Devlet uçakları» dediğimiz zaman, 
Türkiye'ye gelecek uçakların yalnız devlet uçakları 
olmasını kastediyor; fakat altında (c) fıkrasında ise, 
«anlaşmalar uyarınca» deniyor. 

Bilindiği üzere iki tane büyük anlaşma var. Bun
lardan hir tanesi, Devlet Havayolları ile ilgili Sivil 
Havacılık Teşkilatı Anlaşması, diğeri ise Türk Ha
vayolları ile ilgili IAT anlaşması; fakat bunların dı
şında turizmde çok mühim özellik gösteren karşı
lıklı anlaşmalar, iki devletin bilateral anlaşmaları dı
şında kargo servisi veya carter uçuşları yapan uçak
ların izinleri konusudur. 

Şimdiye kadar, Sayın Bakan kendi Bakanlık mev
kiine gelmeden evvel, Türkiye'de carter uçuşları ko
nusunda maalesef Ulaştırma Bakanlığı turizmi bal
talayarak hiç bir izin vermiyordu. Sayın Bakan Türk 
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hava meydanlarının ibu konuda açılmış olduğunu ve 
her türlü anlaşmaya karşılıklı şartlar olmadan dahi 
imkân verildiğini söyledi. 

Ancak, burada mühim olan konu şu; 20 Mayıs 
1983 gün ve 19052 sayılı Resmî Gazete ile yayınla
nan Kanun Hükmünde Kararnamede KİT'ler yeni
den bir düzene kavuşturuldu. Bu düzene kavuşturul-
duğu zaman KİT'lerin Devlet Hava Meydanları İş
letmesi, Türk Havayolları ve Uçak Servisi birleştiril
di, özel bir sisteme geldi; ama Hükümetin 1983 Prog
ramını açtığımız zaman bir de «özel havayolu» diye, 
biraz evvel belirttiğim carter uçuşlarını yapmak üze
re bir sistem getirmesi vardır. 

Şimdi bunlarla birlikte bir de Avrupa Konseyi
nin turizm konusunda aldığı bir prensip kararı var. 
Bu prensip kararına göre de, biraz evvel sayın Pa
şamın belirttiği gibi, FIR hattı ve radar sahasının 
dışında da bu carter uçuşlarına izin verilmesi imkânı 
var. Acaba bu '6 ncı madde Türk hava sahasından 
yararlanacak hava araçları için bu tip uçuşlara izin 
veriyor mu? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Komisyon? 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; 
Sayın Bayer^e ifade edeyim sorduğu soruya karşılık; 
Bu imkân mevcuttur ve bu fıkra bu imkânı vermek
tedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın üyeler, maddeyle ilgili, soru sormak ihtiya

cını hisseden üyemiz var mı efendim?.. Yok. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANİTMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; 
bazı düzeltmeler var. «koşullamnı «şartları» yapı
yoruz. «Türk Hava Sahasından» Türk kelimesinin 
dışındaki kelimelerin Ibaş harfleri küçük olacak. Bun
dan sonraki düzenleme de aynı şekilde yapılacaktır. 

BAŞKAN — Bu düzeltilmiş biçimiyle maddeyi 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
6 ncı madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Uçuş yasakları ve sınırlamaları 
MADDE 7. — Bakanlar Kurulu, Genelkurmay 

Başkanlığının olumlu görüşü üzerine; kamu düzeni 
ve emniyet mülahazaları ile veya askerî sebeplerle 
geçici veya devamlı bir tedbir olarak, Türk hava sa-
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hasının tamamını veya belirli bölümünün kullanıl
masını veya muayyen bölgeler üzerinden uçuşu ya
sak edebilir veya sınırlayabilir. Uçuş güvenliğini sağ
lamak amacı ile konulacak diğer tahditler, bu hük
me tabi olmaksızın Ulaştırma Bakanlığınca uygula
nabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı efen
dim?.. Yok. 

Soru sormak ihtiyacını hisseden sayın üyemiz var 
mı efendim?.. Sayın Alpaslan, buyurun efendim. 

TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Sayın Baş
kan; burada «Genelkurmay Başkanlığının olumlu 
görüşü üzerine...» deniliyor. Acaba son karar mer
cii Bakanlar Kurulu mudur, Genelkurmay Başkan
lığı mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Efendim; tabiî olumlu görüşü üze

rine kararı verecek olanın Bakanlar Kurulu olduğu 
anlaşılıyor; ama soralım? 

Buyurun. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURtZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Bakanlar Ku
ruludur Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet efendim. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyursun... 
Kabul etmeyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum. 
Hava yolları ve hava alanlarına ait sınırlamalar 
MADDE 8. — Türk hava safhasında uçuş yap

mak hakkını haiz uçakların izleyecekleri uçuş yolları 
ve 'kullanacakları havaalanları, Genelkurmay Baş
kanlığı ile gerekli koordinasyon yapılmak suretiyle, 
Ulaştırma Bakanlığınca belirlenir. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru?., Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... 8 inci madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum. 
Gümrüklü havaalanlarının kullanımı 
MADDE 9. — Yabancı ülkelere giden veya ya

bancı ülkelerden gelen uçaklar, ancak gümrüklü 
havaalanlarından kalkmaya ve inmeye mecburdur. 

İstisnaî hallerde Ulaştırma Bakanlığı, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının müştereken 
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vereceği karar dairesinde, gümrüksüz bir havaalanı
nın da kullanılmasına izin verilebilir. 

Belirlenmiş bulunan gümrüklü hava alanlarından 
başka bir yere zorunluluk nedeniyle iniş yapıldığı 
takdirde, uçak sorumlu pilotu, durumu derhal varsa 
havaalanı yöneticisine, yoksa en yakın mülkî amire 
veya zabıta yetkilisine duyurmak ve yetkili makam
lar el koyuncaya kadar uçağı, yolcuları ve yükü ile 
birlikte güvence altına almakla yükümlüdür. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyemiz?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir diyeceğiniz 
var mı?.. Yok. 

Sayın Bayer'den başka soru sormak ihtiyacını 
hisseden sayın üyemiz?.. Yok. 

Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Sayın Başkan; 
Danışma Meclisimizden geçen ve kanunlaşan bir 

kanun vardı; Hudut Kapılarının Yönetimi. Bunun 
içinde hava meydanları ve gümrükler de dahildi ve 
burada bu Kanun gereğince hudut kapılarına vali 
yetkisinde bir vali muavininin vazifelendirilmesi ve 
bu tip işleri bizzat onun yönetmesi ve bu konuda 
da Bakanlar Kurulundan geçmiş bir yönetmelik var. 

Halbuki burada şimdi bu yönetmelikten hiç bah
setmeden, bu Kanundan hiç bahsetmeden yeni bir hü
küm geliyor. Acaba Hükümet bu konuda ne der?.. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — İlerideki maddelerde zannederim 
böyle 'hüküm olacak; ama bu gümrük ve havaalan
larının kullanımıyla vali muavininin ilgisi de, bilmi
yorum... 

HAYRI SEÇKİN — Alakası yok. 
'MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Var efendim. 

BAŞKAN — Efendim; Sayın Seçkin «Yok» di
yor, siz «var» diyorsunuz. Bir de Komisyon Sözcü
sünü dinleyelim bakalım efendim. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; 

Sayın Arkadaşımız sanıyorum ki, metni tam oku
ma imkânı bulamadığı için bu suali yönelttiler. Yüce 
Meclisimiz 10.6.1982 tarih ve 2677 sayılı Kanunu gö
rüşmüş ve Sayın "Bayer'in ifade ettiği hususu, bu 
Kanun Tasarısını görüşürken Komisyonumuz dik
kate almıştır. Onun getirdiği istisnaları da bu Kanun 
kabul etmektedir. Îleri'ki maddelerde göreceğiz. 40 
inci madde bunu tedvin etmektedir. 

MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ©derim. 
9 uncu maddeyi Komisyondan geldiği haliyle 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Sivil Uçak Kazaları 

Uçak kazalarının bildirilmesi 
MADDE 10,. — Her türlü sivil uçak kazası, so

rumlu pilot, işleten ve mahallî yetkililer tarafından 
en seri vasıta ile Ulaştırma Bakanlığına bildirilir. 
' BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... 10 uncu madde kabul edilmiştir. 
Sayın üyeler; 
Birleşime 25 dakika ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati : 16.15 

...+« 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.40 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
154 üncü Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum. 

• Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısı üzerindeki 
görüşmelere devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
11 inci maddeyi okutuyorum efendim. 
İlk tedbirler 
MADDE İL — Zorunlu kurtarmaya yardım iş

lemleri ile can ve mal güvenliğini korumaya yönelik 
tedbirler dışında, araştırma ve soruşturmanın selamet
le yürütülmesini engelleyecek işler yapılmaz ve delille
rin aynen muhafazası sağlanır. Bu konuda mahallî 
mülkî amirler gereken, tedbirleri alırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru?.. Yok. I 
Maddeyi oylarınıza, sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum. 
Kaza nedenleri hakkında soruşturma 
MADDE 12. — Kazanın nedenlerini ve oluş şek

lini açıklığa kavuşturmak ve sivil havacılıkta can ve 
mal güvenliğinin sağlanması bakımından tekrara en
gel olmak amacı ile her sivil uçak kazasının ayrıntılı 
teknik inceleme ve soruşturması yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz?.. Yolk. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum. 
Soruşturma kurulu 
MADDE 13. — Ulaştırma Bakanlığı, havacılık 

alanında uzmanlığı kabul edilmiş kişilerden seçile- | 
cek bir kurulu, kazanın soruşturulması için görev- I 
lendirir. Bu Kurul, yukarıdaki maddede belirtilen 
amaç dairesinde her türlü araştırma ve incelemeyi 
yapar, delil toplar, ifade alır, gerektiğinde Kolluk 
Kuvvetleri ve adlî makamlar ile işbirliği kurar veya 
yardımlarına başvurur. 

Soruşturma Kurulunun oluşturulması, soruşturma
nın yürütülmesi, yetki ve sorumluluklar, uçak kaza
larında yapılacak kurtarma ve yardım işleri Ulaştır
ma Bakanlığınca bir yönetmelikle düzenlenir. Bu yö
netmelikte Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası an
laşmalar göz önünde tutulur. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Birinci fıkradaki «kolluk kuvvetleri» deyimle

rinin her iki baş harfinin de küçük harflerle yazıl
ması gerekiyor. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum. 
Soruşturma raporu 
MADDE 14. — Soruşturma Kurulu; bulgularını, 

vardığı sonucu, tekrarlara engel olunması bakımın
dan alınmasını uygun bulduğu önerileri ile birlikte ay
rıntılı ve gerekçeli bir rapor halinde Ulaştırma Ba
kanlığına verir. 

Raporda yer alan hususlara kısmen veya tama
men katılmayan üyeler, kişisel görüşlerini ek bir ra
porda belirtebilirler. Kazanın özel şartlarının gerek
tirdiği hallerde bilirkişilere başvurulabilir. 

Ulaştırma Bakanlığı raporun bir suretini ilgilile
re verir ve raporun tekemmül etmiş olduğunu Resmî 
Gazete ile üçüncü şahıslara duyurur. Resmî Gazete ile 
yapılan duyuruda raporun ilgililerce nerede ve ne su
retle incelenebileceği belirtilir. Rapor, gerektiğinde kıs
men veya tamamen uygun bulunacak vasıtalar ile ya
yınlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum. 
Kıyasen uygulama 
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MADDE 15 — Bir kaza, ölüm veya yaralanma 
ile sonuçlanmasa dahi, sivil havacılıkta can ve mal 
güvenliğinin korunması bakımından önem taşıyan 
olaylar hakkında da Ulaştırma Bakanlığı bu bölüm
de yer alan esaslar dairesinde kıyasen işlem yapma
ya yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
16 ncı maddeyi okutuyorum. 
Enkaz 
MADDE 16. — Kaza sonucu uçak enkaz haline 

gelmiş ise; maliki, muhafaza masraflarını vererek 
enkazı alabilir. 

Nereye düştüğü belli olmayan bir uçağın enkazı
nı bulana, malik enkazı almak isterse, hak ve nesafe-
tinin gerektirdiği ölçüde para vermeye mecburdur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

i 7 nci maddeyi okutuyorum. 
Kaybolma 
MADDE 17. — Kendisinden alınan son haber

den itibaren üç ay geçen uçağın kaybolduğuna mah
kemece karar verilebilir. Yetkili mahkeme uçağın 
siciline kayıtlı olduğu mahkemedir. Kaybolma kara
rını veren mahkeme durumu resen Ulaştırma Bakan
lığına bildirir. Uçakta bulunanlar hakkında Medenî 
Kanun hükümleri ve 1944 tarihli Uluslararası Hava
cılık Anlaşmasının 25 inci maddesi hükmü saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Sayın Azgur, 

buyurun efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkan; herhalde bu 

«yetkili mahkeme, uçağın siciline kayıtlı olduğu yer 
mahkemesidir» olacak efendim. Yani mahkemenin 
siciline mi kayıtlı oluyor?.. Bu «kayıtlı olduğu yer 
mahkemesidir.» 

BAŞKAN — Soralım efendim. 
«Siciline kayıtlı olduğu yer mahkemesidir» diyor

lar; doğru mu efendim?.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Mahkemenin si
cili olmadığına göre, uçağın sicili vardır. Uçağın si
ciline kayıtlı bulunduğu yer mahkemesi ifade edil
mektedir. 

BAŞKAN — «Yer mahkemesidir» diyorsunuz; 
yani kabul ediyorsunuz; mahkemesidir? 

Evet efendim, «Yetkili mahkeme, uçağın siciline 
kayıtlı olduğu yer mahkemesidir» şeklinde düzeltiyo
rum ve 17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... 17 nci madde kabul edil-
miştirv 

18 inci maddeyi okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ticarî Hava İşletmeleri 

İzi zın 
MADDE 18. — Gerçek ve tüzelkişilerin ticarî 

amaçla, ücret karşılığında uçaklarla yolcu ve/veya 
yük taşımaları için Ulaştırma Bakanlığından izin al
maları ön şarttır. Uçakların ticarî amaçla diğer faa
liyetlerde kullanılması da Ulaştırma Bakanlığının iz
nine bağlıdır. 

İzin belirli şartlara ve süreye bağlanabilir. Millî 
güvenliğin veya kamu düzeninin tehlikeye girebilece
ği durumlarda ve gerçek veya tüzelkişilerin kurucu 
ortakları ile temsile yetkili yöneticilerinin yüz kı
zartıcı suçlardan kaçakçılık veya Devlet sırlarını açı
ğa vurma, ideolojik ve anarşik eylemler ile ilgili suç
lardan, hüküm giymiş olmaları halinde izin veril
mez. 

24 Mayıs 1957 tarih ve 6968 sayılı Ziraî Müca
dele ve Ziraî Karantina Kanununun ilgili hükümleri 
saklıdır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, burada bir «Ve/ 
veya» var?.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; 
«Uçaklarla yolcu ve yük» dediğimiz zaman yolcu 
ve yükü aynı anda taşımak gibi bir mecburiyet do
ğacaktır. Oysa sadece yolcu, sadece yük veya yolcu -
yük taşımak gibi durumlar da mevzubahis olacak
tır. Bu itibarla durumuna göre «Ve/veya» kullanıl
mıştır. 

Arz ederim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, böyle cüm

le olmaz. Müsaade eder misiniz?.. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; «ve» edatı 

buradan çıkarsa yine aynı manaya gelir. «Yolcu ve
ya yük» dendiği zaman, yolcu tek başına veya yük 
tek başına, yolcu veya yük, her ikisi birden anlamı 
da çıkar buradan. Onun için «ve» deyiminin bura
dan çıkarılmasında yarar var. Zaten Hükümet Tasa
rısı sadece «ve» edatıyla birleştiriyor. Belki Komis
yon daha iyi hale getirmiş; ama «ve/veya» demek su
retiyle kanunlarımızda rastlanmayan yeni bir dü
zenleme getirmiş olur ki, «yolcu veya yük» demek 
kâfidir bendenize göre efendim. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi «ve» yi çıkartır, yal
nız «veya» yi koyarsanız, ya yolcu taşıyacaktır ve
ya yük taşıyacaktır; «ve» yi bırakırsak birlikte ola
caktır; ama cümleyi daha düzgün hale getirmekte 
de yarar vardır. Çünkü, Türkçe kulanımda «ve/veya» 
gibi bir ifadeye bendeniz de hiç rastlamadım, ilk de
fa görüyorum. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başka
nım; diğer maddelerimizde de buna rastlanacaktır 
ileride. 

BAŞKAN — Yeni ibir cümle imal ediyoruz o 
zaman... 

MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Sayın Başkan; 
maddenin tümü üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, maddenin tümüne daha 
sıra gelmedi, önce «ve»veya» konusunu halledelim. 

Sayın Komisyon; İsrar ediyorsanız tabiî bir diye
ceğimiz yok. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan; 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SELÇUK KANTARCIOOLU — Sayın Başkan; 

Komisyonumuz şunu uygun görürler mi; «Yolcu, 
yük veya yolcu ve yük» şeklinde?... 

BAŞKAN — Evet, cümle daha düzgün olur, bi
raz uzun olur; ama hiç değilse anlaşılır olur. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başka
nım; ifade edilen husus, yolcu ile yükü müştereken 
ve sadece yolcuyu tek başına ifade etmektedir. Oy
sa, burada bir de tek başına yük söz konusudur. 
Yolcu ile yük ve yolcu ayrı, yük ayrı olmak kayıt 
şartları aranmaktadır. Buradaki amaç budur. Yap
tığımız düzenleme uygun bir düzenleme olarak gö-
zükmektedira 

BAŞKAN — Şu anda Sayın Kontarcıoğlu da 
aynı şeyi ifade ediyorlar: 

1. Tek başına yolcu, 
2. Tek başına (Yani «Kargo» dediğiniz) yük, 
3. Hem yolcu, hem yük birlikte. 
Sayın Kantarcıoğlu'nun ifadesi de öyle; «Yolcu, 

yük» müşterek. Sonra «veya yolcu ve yük» geliyor. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkan; kısa bir açık

lama yapmama müsaade eder misiniz efendim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FUAT AZGUR — Şimdi Sayın Başkanım; bu 

maddenin birinci fıkrası Ulaştırma Bakanlığından 
izin almanın ön şartını düzenliyor; yani hangi ger
çek ve tüzelkişi Ulaştırma Bakanlığından ne zaman 
izin alacaktır?... Bendenize göre «ve» edatı çıktığı 
zaman mesele halledilmiş oluyor. Uçakta yolcu veya 
yük, her ikisi birden olduğu zaman, birine mecbu
ren izin alacak; çünkü yolcu var veya yük var. Onun 
için «ve/veya» demeye ne gerek var?... «Ben yolcu 
taşıyacağım veya hem yolcu, hem yük taşıyacağım» 
dediği zaman yine yolcu da vardır, yük de vardır. 
Yani, «ve» edatını çıkardığımız zaman mesele hal
ledilmiş oluyor. Mutlaka izin almak zorunda kalı
yor Uçakta ikisi birden olduğunda; yani hem yol
cu, hem yük taşımak zorunda olduğu zaman ikisini 
birden, bir tanesi kâfi geldiğine göre ikisi birden 
evleviyetle izine taalluk eder. O itibarla «ve» edatı
nı kaldıralım efendim; «veya» kâfi gelir. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başka
nım; düzenlemeyi şöyle yapıyoruz; «Yolcu, yük veya 
yolcu ve yük.» 

BAŞKAN — «Yolcu, yük veya yolcu ve yük ta
şımaları için...» şeklinde oluyor; «ve/veya» kalkıyor. 

Sayın Bayer; madde üzerinde buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKÂl BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Burada «Ticarî hava işletmesi» dendiği zaman, 

biraz evvel münakaşa edilen yolcu - yük konusu 
geliyor. Yolcu demek; normal başlangıç seferiyle 
son seferi arasında seyahat eden adam demektir^ 
Halbuki, turistik seferlerde ise» «Çarter seferi» dediği
miz bir özellik vardır. Burada bu kapsamın içine 
girmemektedir. 

Bunun dışında, yine ticarî olarak propaganda ya
pan uçaklar vardır Türkiye'de. 

Diğer üçüncü konu; Türkiye'de izin verilmeyen 
taksi havayolları çıkmaktadır, 
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Şimdi, bunlar ticarî değildir, turistiktir. Bu ba
kımdan acaba bu kapsamı alıyor mu? Yani, turis
tik yolcu dediğimiz ıkitnse, evinden çıkıp turu ta
mamlayan kimsedir. Yolcu dendiği izaman; bir mer
halenin başlangıcıyla sonu arasındaki kimse demek
tir. «Ticarî» dendiği zaman turistiği kapsamına alı
yor mu, hava taksisini kapsamına alıyor mu? Bu 
konuda Devlet Planlama Teşkilatının teşvik tedbir
leri olduğu halde,' Türk hava hukuku bulunmadığı 
için Hava Meydanları Genel Müdürlüğü ve Türk 
Hava Yolları, kendilerine ticarî olarak ve pratik 
gördükleri için böyle izinler vermemektedir. Türki
ye turizmi için bu konu çok mühimdir. Acaba Hü
kümet ve Komisyon ne diyor; bu kapsamları aüyor 
mu? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Alıyor Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Maddeyle ilgili başka soru var mı?.. 
Yok. 

Maddeyi bu düzeltilmiş biçimiyle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum. 
İşletme ruhsatı 
MADDE 19. — Uçaklarla ticarî amaçla, belirli 

hatlar üzerinde, ücret karşılığında yolcu ve/veya yük 
taşıması yapacak olan gerçek veya tüzelkişilerin 18 in
ci maddede belirtilen izinden başka, Ulaştırma Ba
kanlığından işletme ruhsatı almaları şarttır. 

BAŞKAN — Efendim, burada da yine «ve/veya» 
yi düzeltiyoruz, «Yolcu, yük veya yolcu ve yük ta
şıması yapacak» diyoruz. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Sayın 
Bayer söz istediler. 

Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Efendim, Türki

ye'de bir şirketin turistik turizm taşımasını yapma
sı için Seyahat Acenteleri Kanununa göre belge al
mış olması lazımdır. O belgeyi aldıktan sonra hava 
işletmeciliği yapabilir, o belgeyi almadan yapamaz. 
Burada «İşletme ruhsatı» dendiği zaman iki kanun 
çatışıyor mu, çatışmıyor mu? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; 
demin Sayın Bayer ilk yönelttiği soruda ticarî izinle 
turizm konusunu birbirinden tefrik etmek suretiyle 
bir neticeye gitmek istedi Turizm amaçlı kullanılan 
uçakların temelde işleten tarafından bir kâr amacı
na, bir ticarî amaca dayandığı açıktır. Bu itibarla 
söylenen husus önceki durumu da kapsamaktadır ve 
18 inci madde esasları içerisinde olmaktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
19 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

20 nci maddeyi okutuyorum. 
Başvuru ve belgeler 
MADDE 20. — Ticarî amaçla ücret karşılığın

da uçaklarla yolcu ve/veya yük taşımak için Ulaş
tırma Bakanlığından izin ve ruhsat almak üzere baş
vuracak gerçek ve tüzelkişilerin başvurularına ekle
yecekleri belgeler ve başvuruda aranacak koşullar 
hazırlanacak yönetmelik ile belirlenir. 

BAŞKAN — Yine yukarıda olduğu gibi «ve/ve
ya» yi, «Yolcu, yük veya yolcu ve yük taşımak için» 
şeklinde düzeltiyoruz. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Bir de, «koşul
lar» kelimesini «şartlar» yapıyoruz. 

BAŞKAN — Evet, «şartlar» diyoruz. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye var mı?.. 

Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum. 
İnceleme 
MADDE 21. — Başvuru, Ulaştırma Bakanlığın

ca uygunluk ve ülke yararlan açısından incelenir. 
Bu inceleme sırasında, kurulmak istenen işletmenin 
ülke ekonomisi, ulusal güvenlik, ulusal ulaştırma po
litikası, planlı kalkınma ilkeleri bakımından, değer
lendirilmesi de yapılır. Bu amaçla, gerektiğinde, Ulaş
tırma Bakanlığı ilgili bakanların ve Devlet Plan
lama Müsteşarlığının görüşünü de alır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum. 
Ruhsatın verilmesi 
MADDE 22. — 18 inci maddede yazılı izni al

mış gerçek ve tüzelkişiler izin başvurusuna ekli pro
jelerini gerçekleştirdiklerini bildirerek işletme ruhsa
tı almak için Ulaştırma Bakanlığına başvururlar. 

Ulaştırma Bakanlığı gerekli inceleme ve denetle
meleri yaparak, projelerin gerçekleştiğini tespit et
mesi halinde, işletme ruhsatı verir. 

Ruhsatla özellikle; ruhsat sahibinin ticarî unva
nı, taşıma, türü, işletme yapılacak bölge ve/veya 
hatlar, izin belgesinde belirtilen sınırlama ve kısıtla
malar yazılır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu «taşıma» dan 
sonra virgül var mı; yoksa «taşıma» ile «türü» ayrı 
ayrı mı? 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, ÎMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Yok efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, virgülü çıkartıyoruz. 
M. FEVZİ UYGUNER — Bir de «ve» nin kalk

ması gerekir.' 
BAŞKAN — Evet «bölge veya haklar» diyece

ğiz her halde; değil mi efendim? 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE^ İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Evet efendim 
«ve» kalkıyor. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Eğer bölge ile 
haklar beraber kullanılacaksa «bölge, hat veya bu 
gibi hatlar» demek lazım. 

BAŞKAN — Burada her halde anlaşılıyormuş 
efendim, Komisyon öyle diyor. 

Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üyemiz 
var mı?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bu ilavelerden başka bir 
diyeceği var mı efendim?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Bu düzeltmelerle birlikte maddeyi oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum. 
Ruhsatın asılması 
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MADDE 23. — Ruhsat sahibi, ruhsatın örnekle
rini, işletmesinde, müşteri ve iş çevrelerinin kolaylık
la görüp okuyabilecekleri yerlere asmaya mecburdur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum. 
Ruhsata uyma mecburiyeti 
MADDE 24. — Ruhsat sahibi, işletme faaliyet

lerini ruhsatın şartlarına aynen uyarak yürütmek zo
rundadır. Taşıma ve sefer yapma zorunluğu, izin 
şartlarına göre tespit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
maddede iki defa «zorunluluk» geçiyor; fakat mad
de başlığında «Ruhsata uyma mecburiyeti» denili
yor; ya onu da «zorunluluk yapalım veya diğer iki 
«zorunluğu» da «mecburiyet» yapalım; Komisyon 
hangisini kabul ederse. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, görüşünüzü rica 
ediyorum. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Madde başlığı
nı «Ruhsata uyma zorunluğu» olarak düzeltiyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Başlığı «Ruhsata uyma zorunluğu» 
olarak düzeltiyoruz. 

Madde üzerinde başka söz isteyen üyemiz var 
mı efendim?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bunun dışında bir di
yeceği var mı?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
25 inci maddeyi okutuyorum. 
Tarifeler 
MADDE 25. — Ruhsat sahibi; kur uygulamala

rı hariç olmak üzere uçuş ve ücret tarifelerini, Ulaş
tırma Bakanlığının onayını almadan ve asgarî 15 gün 
önce üçüncü kişilere duyurmadan yürürlüğe koya
maz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 
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Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
26 ncı maddeyi okutuyorum. 
Posta taşıması 
MADDE 26. — Tarifeli olarak hava ulaştırma 

hizmeti yapmak için ruhsat almış bulunan işletme
ler; talep edildiğinde tarife içerisinde yapılan her 
uçuşta, belirtilen ücret karşılığında posta taşımakla 
yükümlüdürler. Ödenecek ücret tarifesi, dünya pos
ta sözleşmeleriyle saptanan kurallar dairesinde be
lirlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum. 
Devir yasağı 
MADDE 27. — İşletme ruhsatı devredilemeye

ceği gibi, ondan doğan hak ve borçlar da devredile
mez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz var mı?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
28 inci maddeyi okutuyorum. 
Denetleme 
MADDE 28. — Hava Ulaştırma işletmeleri, 

Ulaştırma Bakanlığının hava seyrüsefer güvenliğini 
sağlamak amacı ile yaptıracağı teknik denetime ta
bidirler. Bu denetimin giderleri Hava Ulaştırma iş
letmeleri tarafından karşılanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz var mı?.. 

MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Efendim, 23 üncü 

maddede (kabul ettiğimiz maddede) tarifeler konu
su vardır. Tarifelerin denetimi konusu ortada yok. 
Denetimi, yalnız teknik denetim olarak alıyoruz. 
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Yine, Kanunun 154 üncü maddesinde cezalar ko
nusunda da 24, 25 inci madde diye söyleniyor; 23 ün
cü madde ile ilgili, tarifelerle ilgili bir denetim yok. 
Çok yeni bir Hava Hukuku meydana gelmiştir ve 
kim yapacaktır tarifelerin denetimini?.. Hükümetten 
öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hükümet, buyurun. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İH

SAN PEKEL — Sayın Başkan, denetimi Ulaştırma 
Bakanlığı yapacaktır, Ulaştırma Bakanlığından geç
meden bir tarife uygulamaya geçmeyecektir . 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Müsaade eder misiniz 

efendim?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — «Ulaştırma Bakanlığı

nın teknik denetimine tabidir» olması gerekir; yani 
«denetime» değil. O zaman bağlantı kuruluyor, te
reddüt ortadan kalkar. 

İBRAHİM BARANGİL — Cümle bozulur Sa
yın Başkan. 

M. FEVZİ UYGUNER — «yaptıracağı» kelime
sini çıkarırız o zaman Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — O zaman «güvenliğini sağlamak 
amacı ile teknik denetimine tabidirler.» oluyor. So
ralım efendim Komisyona, 

Jjayın Komisyon, görüşünüzü rica ediyorum. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS- ' 

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, 
düzenlenen metin doğrudur. «Ulaştırma Bakanlığı
nın yaptıracağı teknik denetime tabidirler.» Esas öy
ledir. 

BAŞKAN — Evet, bir düzeltme yapmıyoruz. 
Madde ile ilgili bir soru var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum. 
Denetim şekli 
MADDE 29. — Ulaştırma Bakanlığı, denetim 

fonksiyonlarını uygun göreceği veya bu amaçla ku
rulan bir teknik kuruluş aracılığı ile yapabilir veya 
bu kuruluşa devredebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 
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Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
30 uncu maddeyi okutuyorum. 
Bilgi ve belge verilmesi 
MADDE 30. — Ruhsat sahipleri, denetim için 

istenilen bütün teknik ve ekonomik bilgileri verme
ye mecburdurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
31 inci maddeyi okutuyorum. 
Değişikliklerin bildirilmesi ve tasdiki 
MADDE 31. — Taşımayı ilgilendiren genel şart

lar ve tarifelerde izin verilmesinden sonra yapılacak 
değişiklikleri, ilgilinin Ulaştırma Bakanlığına tasdik 
ettirmesi lazımdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum. 
Ruhsatın iptali 
MADDE 32. — Ruhsat sahibinin bu bölümde 

yer alan hükümlere aykırı davranması halinde; Ulaş
tırma Bakanlığı tarafından kendisine aykırılığın gi
derilmesi için yapılacak gerekçeli tebligat ve verile
cek süre üzerine ruhsat sahibi aykırılığa son vermez 
ise, verilmiş sürenin sonunda işletilen hatların bazı
larına veya tümüne ilişkin izin, geçici olarak geri 
alınabilir veya ruhsat derhap iptal edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sumıyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

33 üncü maddeyi okutuyorum. 
Kabotaj 
MADDE 33. — Türkiye Cumhuriyeti ülkesi için

de; iki nokta arasında havayolu ile ticarî amaçla 
yolcu, posta ve yük taşşmalan Türk uçakları ile ya
pılır. özel ve geçici izin ve istisnalar Ulaştırma Ba
kanlığınca tanınabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir . 

34 üncü maddeyi okutuyorum. 
Gösteriler 
MADDE 34. — Sivil uçakların ve askerî uçaklar 

dışında devlet uçaklarının ve paraşütçülerin katıldı^ 
ğı yarışların ve sair gösterilerin yapılması, Ulaştırma 
Bakanlığı tarafından verilecek izne bağlıdır. 

Askerî uçaklar ve paraşütçülerin katıldığı, yarış 
ve sair gösterilerde yetki, Genelkurmay Başkanlığına 
aittir. Ancak keyfiyet, uçuş güvenliğinin sağlanması 
maksadı ile Ulaştırma Bakanlığına bildirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

35 inci maddeyi okutuyorum. 
Yabancı havayolu işletmeleri 
MADDE 35. — Yabancı ülkeler ile Türkiye ara

sında hava ulaştırma hizmeti görecek yabancı uy
ruklu işletmelere uygulanacak hükümler, Türkiye'nin 
taraf olduğu uluslararası anlaşmalar uyarınca ve kar
şılıklılık ilkesi göz önünde tutularak saptanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz var mı?., 

TEVFlK FİKRET ALPASLAN — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Alpaslan. 
TEVFllK FİKRET ALPASLAN — Sayın Baş

kan, acaba Komisyonumuz, bu maddede ikinci sa
tırda «... uluslararası anlaşmalar uyarınca ekonomik 
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çıkarlar ve karşılıklılık ilkesi göz önünde bulunduru
lur» şeklinde; yani «ekonomik çıkarlar» kelimele
rinin ilavesini uygun bulurlar mı?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
Soralım efendim, 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KAN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, 
«karşılıklılık» deyimi, mütekabiliyete dayanmakta
dır. Eğer o ülke, bizim ülkemizle bir ekonomik iliş
kide çıkar arıyorsa, mütekabiliyet esası içerisinde biz 
de onlardan ister istemez bu ekonomik çıkarı araya
cağız. Mütekabiliyet, karşılıklılık zaten bunu içermek
tedir. Aslında, Sayın Alpaslan'ın ifade ettiği doğru
dur; fakat mütekabiliyet, yani karşılıklılık bunu za
ten içermektedir. Düzenleme bu mahiyettedir. Arz 
ederim; ifade yeterlidir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, madde ile ilgili bir 
soru var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

36 ncı maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Havaalanları ve Tesisleri 

Kuruluş ve işletme 
MADDE 36. — Havaalanları, Devlet veya 'kamu 

tüzelkişileri tarafından kurulur ve işletilir. 
Sivil amaçla havaalanı, pist, hangar, hizmet ve 

işletme tesisleri bunlarla ilgili sistem ve kolaylıkların 
yeniden inşası ve geliştirilmesinde ihtiyaç ve standart
lar Ulaştırma Bakanlığı tarafından saptanır. Bu hiz
metlerle ilgili kamulaştırma, ©tüt proje, aplikasyon, 
onarım ve inşaat işleri Bayındırlık Bakanlığınca yapı
lır. Faaliyetlerin yürütülmesinde Bayındırlık Bakanlığı 
il© Ulaştırma Bakanlığı koordinasyon ve işbirliği ya
par. 

Gerçek kişilerin ve tüzelkişilerin havaalanı veya 
iniş şeritleri inşa etmesi ve işletmesi Genelkurmay Baş
kanlığının olumlu mütalaası üzerine Ulaştırma Bakan
lığı iznine bağlıdır. 

İzin, süreye ve yükümlülüklere bağlanabilir. Millî 
güvenliğin, kamu düzeninin ve sağlığın tehlikeye gi
rebileceği kanaatini haklı kılacak nedenlerin varlığı 
halinde izin verilmez; verilen iznin kapsamı dışında bir 
kullanım durumunda izin iptal edilir. Gerektiğinde ha
vaalanı veya iniş şeridi kamulaştırılır. 

7 Aralık 1944 tarihli Uluslararası Sivil Havacılık 
Anlaşması hükümleri saklıdır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Sorusu olan sayın üye?.. Sayın Azgur, buyurun 

efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, 36 ncı mad

denin birinci fıkrasında, kamu tüzelkişileri tarafından 
kurulacak işletmeler için; havaalanları ve işletmeler 
için Genelkurmay Başkanlığının veya Ulaştırma Ba
kanlığının iznine lüzum yok. Öyle anlaşılıyor. Ama, 
gerçek kişilerin havaalanı veya iniş şeritleri inşa et
mesi ve işletmesi Genelkurmay Başkanlığının olumlu 
mütalaası üzerine Ulaştırma Bakanlığı iznine bağlı 
oluyor. Öyle midir, maksat bu mudur?.. 

Mesela; bir kamu tüzelkişisi izin almadan mı ha
vaalanı işletecek?... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA »KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, 
söz konusu edilen kamu tüzelkişiliği, zaten bir bakan
lığa bağlı olan kamu tüzelkişiliğidir. Bu itibarla, izni 
verecek makama bağlı bulunan bir kamu tüzelkişi
liğinin tekrar izin almasına ihtiyaç olmadığı nedeniy
le, madde böyle tedvin edilmiştir. 

Arz ©derim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Efendim, havacılar 

çok iyi bilirler; 1944 veya 1946 senelerinde THY'nin 
gelişmesini kısıtlayan, Amerikan şirketi olan Pan-Am 
şirketi ile bir anlaşma vardı. Bu Anlaşmanın, her se-
neki hükümet programlarında ve 1982 senesinde Sa
yın Bakanın açıklamasında iptal edileceği yazılı idi. 
Acaba bu iptal keyfiyeti olmadığı takdirde, buradaki 
çalıştırma hususiyeti devam edebilecek midir?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Bayer. 
Buyurun Sayın Hükümet. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İH

SAN PEKEL — Sayın Başkan, bu madde ile mey
dan işletmesiyle, Pan-Amerikan ile ilgili, münasebetle
rimiz arasında bir ilişki yoktur. Onun ayrı bir konu 
olarak mütalaa edilmesi gerekir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. ' 
Yani, «O meydan işletmesidir, oysa bu, sivil ha

vacılıkla ilgili bir husustur. Meydan işletmesiyle il
gisi yoktur.» diyorsunuz. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... ı 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. I 

37 nci maddeyi okutuyorum: 
Uluslararası hava trafiğine açık havaalanı I 
MADDE 37. — Uygun teknik özelliklere sahip; 

gümrük, pasaport, sağlık ve »bunlara benzer işlem
lerin yapılması için kolaylıkları bulunan havaalan- j 
lan, uluslararası hava trafiğine açılabilir. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?... Yok. I 
Sorusu olan sayın üye?... Yok. I 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... I 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. I 
38 inci maddeyi okutuyorum: I 
Kısıtlayıcı tedbirler I 
MADDE 38. — Havaalanlarındaki hava trafiği 

veya üzerindeki hava sahası gerektirdiği takdirde ya- I 
hut kamu düzenine ilişkin nedenlerle hava trafiğine I 
açık bir havaalanının (kullanılmasına her zaman tah- I 
ditler konabilir ya da havaalanı geçici olarak ka- I 
patılabilir. Alınan kararlar Ulaştırma Bakanlığı ta- I 
rafından uygun görülecek şekil ve surette ilgililere | 
duyurulur. I 

Aynı bölgede birden fazla hava trafiğine açık I 
havaalanının bulunması halinde, Ulaştırma Bakanlığı I 
kamu yararına ilişkin nedenlerle bunların kullanıl- I 
masını düzenleyebilir ve özellikle bu alanlardan her I 
birine belirli uçak tiplerini, hava faaliyetlerinin ya I 
da ticarî faaliyetlerinin ıbelirli bir bölümünü tahsis I 
edebilir. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın I 
üye?... Yok. I 

Komisyon ve Hükümetin (bir diyeceği?... Yok. I 
Sorusu olan sayın üye?... Yok. I 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... I 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. I 
39 uncu maddeyi okutuyorum: I 
Ücret tarifeleri I 
MADDE 39. — Havaalanlarının (kullanılması ve I 

tesislerinden faydalanılması ve verilen hizmetlerin ı 
karşılığında alınacak ücretler, yapılacak tarifelerle I 
saptanır. Yapılmış olan tarifeler, Ulaştırma Bakan- I 
lığının onayı ile yürürlüğe girer. I 

Ücret dışında alınacak harçlar, Harçlar Kanunu- I 
na tabidir. 5.6.1945 tarih ve 4749 sayılı Kanunla I 
onaylanan Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması I 
hükümleri saklıdır. I 

BAŞKAN — 39 uncu madde ile ilgili söz iste- I 
yen sayın üye?... Yok. | 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?... Yok. 
Sorusu olan sayın üye?... Sayın Bayer, buyurun 

efendim. 
MUHStN ZEKÂÎ BAYER — Sayın Başkan, yine 

Hükümetin 1982 ve 1983 programında, THY'nın, 
IATA anlaşması ile bağlı olması karşısında özel 
hava işletmeciliği kurulması konusunda bir çalışma 
yapıldığı ve Başbakanlığa bir rapor sunulduğu be
lirtiliyor. 

Şimdi biz burada, kanunla bunu bağladığımız 
takdirde, özel hava işletmesini kurduğunuz; yani 
IATA dışında fiyatlar uyguladığınız takdirde, ulus
lararası anlaşmanın ihlali mi olacaktır?... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Müsteşar, buyurun efendim. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İH

SAN PEKEL — Sayın Başkan, tou konu, hava mey
danlarında verilecek hizmetlerle ilgili ücretlerin tes
piti hususudur. Elbetteki Ulaştırma Bakanlığından 
onay geçerken, Ulaştırma Bakanlığı uluslararası 
andlaşmaları da nazarı itibare alacaktır, 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Zaten, 39 uncu maddenin son fık

rasındaki hüküm de açıktır: «4749 sayılı Kanunla 
onaylanan Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması 
hükümleri saklıdır.» denilmektedir. 

39 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

40 inci maddeyi okutuyorum: 
Başmüdür 
MADDE 40. — Her sivil havaalanına havacılık 

işletmeciliği hizmetlerinin bir uyum içerisinde yürü
tülmesini sağlamakla görevli foir başmüdür atanır. 
Başmüdürün nitelikleri, görevleri, yetkileri ve so
rumlulukları Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanacak 
bir yönetmelikle belirlenir* 

Havaalanlarında görevli emniyet, gümrük, mete
oroloji, sağlık ve diğer kamu ve özel kuruluş ilgi
lileri, bu yönetmelik esaslarına uymakla yükümlü
dürler. 

10.6.1982 tarih ve 2677 sayılı Sivil Hava Mey
danları ve Sınır Kapılarında Görev ve Hizmetlerin 
Yürütülmesi Hakkındaki Kanun hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Buyurun Sayın Bayer. 

MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Sayın Başkanım, 
20 Mayıs 1983 gün ve 18052 sayılı Resmî Gazete 
ile yayınlanan Kanun Hükmündeki Kararnamede, 
THY, Devlet Hava Meydanları ve USAŞ birleşti-
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rilmiş, bir kurum haline gelmiştir. Eskiden her bi
risinin bir başmüdürü vardı ve zannederim THY'nin 
170 ve Hava Meydanlarında da 27 tane kuruluş 
vardı, 4 tanesi de başmüdürlüktü. Şimdi, bu Karar
nameye göre mi bunu hazırlıyorlar? Çünkü bu Ka
rarnamede Devlet Havacılık ve Hava Meydanları 
İşletmesi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu Karar
name 'henüz yürürlüğe konmamıştır. Buna göre, «Ha
va İşletme Müessesesi» diye bir müessese çıkıyor, 
buna bağlı olarak Türk Hava Yollan Anonim Şir
keti ile USAŞ meydana geliyor. 

Şimdi buradaki başmüdür, bunların başmüdürü 
müdür, yoksa mevcut Devlet Hava Meydanları Ge
nel Müdürlüğünün başmüdürü müdür?... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer; so
ralım efendim. 

Buyurun efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İH
SAN PEKEL — Sayın Başkan; 

60 sayılı Kararnameye göre «Türk Havacılık 
ve Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü» is
mi altında bir KİT kuruluyor. O KİT'in düzenlen
mesi ayrı bir konu; yalnız buradaki ifade o KtT'in 
düzenlenmesine ters düşecek nitelikte değil. Her ha
lükârda her meydanda bir başmüdür bulundurulma
sı esası getirilmiş oluyor ve yeni düzenlemede bu hu
sus nazarı itibare alınacak. Otoriteyi sağlamak ba
kımından meydan işletmesi bir başmüdürün otori
tesinde toplanacak ve bu başmüdür gerek Havayol
ları gerek USAŞ gerek diğer bakanlıklarla ilgili ku
ruluşlarla koordineyi temin edecek. Yalnız bu koor-
dinenin bir hududu var: Daha önce meydanlarda 
otorite birliğini sağlayan Sivil Hava Meydanları ve 
Sivil Sınır Kapılarındaki Görev ve Hizmetlerin Yü
rütülmesi Hakkındaki Kanuna ters düşmeyecek. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim* 
Maddeyle ilgili soru sormak isteyen sayın üye

miz var mı eefndim?... 
Sayın Azgur, buyurunuz. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, maddenin 

birinci fıkrasında, «Başmüdürün nitelikleri, görevle
ri, yetkileri ve sorumlulukları Ulaştırma Bakanlığın
ca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir» deniyor. 
Bu gayet normal bir şey. Başmüdür Ulaştırma Ba
kanlığına bağlı olduğuna göre o Başkanlık yönetme
likle kendi mensubunun niteliklerini, görevlerini be
lirleyebilir; fakat ondan sonraki fıkrada, «Havaalan
larında görevli emniyet, gümrük, meteoroloji, sağ

lık ve diğer 'kamu ve özel kuruluş ilgilileri, bu yö
netmelik esaslarına uymakla yükümlüdürler» deni
yor. Yani bir bakanlık birçok bakanlık mensupla
rının uyacağı esasları da tespit edebiliyor. Bence bu 
İdare Hukuku ilkelerine uygun değil. Eğer Bakan
lar Kurulunun çıkarmış olduğu yönetmelik olsay
dı bu, o zaman başka bakanlıkların mensupları da 
o yönetmeliğe tabi olabilirdi; ama Ulaştırma Bakan
lığı, mesela gümrük teşkilatı hakkında veya Emni
yet Genel Müdürlüğü veya Meteoroloji, sağlık ve 
diğer kamu ve özel tüm kuruluşlar hakkında bir yö
netmelikle bağlayıcı hüküm çıkaracak. O itibarla, 
acaba bu yönetmeliğin Bakanlar Kurulunca çıka
rılmasına ne der Sayın Komisyonumuz? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başka
nım, Sayın Azgur'un ifade ettiği husus madde gö
rüşülürken Komisyonumuzda ele alınmış ve tartı
şılmıştır. O kadar ki, dikkat buyurulursa Hükümetin 
metninde bizim ilave ettiğimiz üçüncü fıkra yoktur. 
Meclisimiz Sayın Azgur'un ifade ettiği hususu 2677 
sayılı Kanunda çok esaslı bir şekilde tahkim etmiş
tir. Buradaki başmüdür sadece ve sadece havaala
nının havacılık işletmeciliği hizmetlerine tekabül 
eden hususlarda koordinatörlük görevini yapacaktır; 
anailke budur, çıkarılacak yönetmeliğin esasında da 
bu yer alacaktır. Aksi takdirde yönetmelik sadece 
bura ile ilgili değil, diğer kanuna da ters düşebilir. 
Kaldı ki, bu yönetmelik hazırlanırken ilgili bütün 
bakanlıkların görüşleri de alınacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, 40 inci maddeyi Komisyondan gel

diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

41 inci maddeyi okutuyorum: 
Askerî havaalanlarından yararlanma 
MADDE 41. — Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 

havaalanlarının sivil uçaklar tarafından kullanılma
sı ve Devlet uçaklarının sivil havaalanlarından isti
fade edebilmeleri Genelkurmay Başkanlığı ile Ulaştır
ma Bakanlığı arasında yapılacak protokoller ile dü
zenlenir. Gereğince, yabancı hava taşımacılarının as
kerî meydanlardan yararlanmaları; Hv. K. K. lığı, 
Dışişleri, İçişleri, Gümrük ve Tekel Bakanlığı koor
dinasyonu sonunda ve Genelkurmay Başkanlığı ona
yı ile belirlenir . 
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BAŞKAN — 41 inci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?... Yok* 

Komisyon ye Hükümetin bir diyeceği?... Yök. 
Soru sormak isteyen sayın üye?... Yok£ 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... iMadde kabul edilmiştir. 

42 nci maddeyi okutuyorum: 
Güvenlik tedbirleri 
MADDE 42. — Ulaştırma Bakanlığı, kamu ve 

özel (havaalanlarında can ve mal güvenliğinin sağ
lanması, yolcu ve eşya trafiğinin güvenlik içinde 
yürütülmesi, yangın vesair tehlikelere karşı korunma
sı amacı ile gereken önlemleri alır, aldırır ve denet
ler. 

Bu görevin yerine getirilmesinde; içişleri, Güm
rük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlık
ları, Ulaştırma Bakanlığına gereken desteği sağlar 
ve işbirliğinde bulunur* 

10.6.1982 tarih ve 2677 sayılı Sivil Havaalanları 
ve Sınır Kapılarında Görev ve Hizmetlerin Yürütül
mesi Hakkındaki Kanun hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — 42 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... 

Buyurunuz Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Efendim, 36 nci 

maddede «Havaalanları devlet veya kamu tüzelkişi
liği» deniyor. Burada ise «Devlet» kelimesi yok, «kamu 
ve özel havaalanları» deniyor. Kendi tarifimize göre 
«Devlet» kelimesinin buraya girmesi lazımdır; bi
rinci konu bu. 

İkinci konu ise, güvenlik meselesinde günün ko
nusu havaalanlarında terörizm konusudur. Terö
rizmle mücadele konsunda uluslararası anlaşmalar 
yapılmaktadır ve bunların en büyük problem yeri 
de hava meydanlarıdır. Burada can ve mal güven
liği normal şartlardadır. Bugünün bir terimi var
dır; «Teröristlere karşı mücadele» dir. 

Bu bakımdan, birinci teklifim, 36 nci maddeye 
uymak .için «Devlet» kelimesinin konması; ayrıca, 
eğer Komisyon uygun görürse, Hükümet uygun gö
rürse, «Can ve mal güvenliğinin sağlanması» ibare
sinden sonra «ve terörizmle mücadele» ibaresinin 
konmasıdır. Zaten Hükümetimiz bu konuda bütün 
uluslararası teşekküllere bayrak açmış ve kendileri
ni bu konuda müşterek İşbirliğine davet etmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer, so

ralım efendim. 

— 95 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Baska^ 
nım, «Devlet» kelimesinin ilavesini kabul ediyoruz; 
faikat Sayın Bayer'in ifade ettiği husus, aslında da
ha evvel çıkarılmış ve demin ifade ettiğim 2677 sa
yılı Kanunla düşünülmüştür. Bu Yüce Meclisimiz
den geçmiş bir Kanundur ve bu tedbirleri öngör
müştür, 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, «Devlet» kelimesinin ila
vesini kabul ettiler; diğerlerinde bir değişikliği ka
bul etmiyorlar, «Yeterlidir, 2677 sayılı Kanunda da 
vardır» diyorlar. 

Maddeyle iligli soru?..; Yok. 
Komisyonun ve Hükümetin başka bir ilavesi var 

mı efendim?... Yok. 
«Devlet» kelimesini ile ediyoruz birinci satıra 

ve maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunuyorum efen
dim: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

43 üncü maddeyi okutuyorum': 
Uçuş güvenliği 
MADDE 43. — Ulaştırma Bakanlığı uçuş gü

venliğinin sağlanması amacı ile havaalanlarında hava 
trafik kontrolü, haberleşme, seyrüsefer tesisleri ve 
kolaylıkları, meteoroloji hizmetleri, ışıklandırma, en
gellerin ortadan kaldırılması gibi hizmetlerin plan
lanmasını, programlanmasını ve prensiplerini tespit 
ve temin eder. Bu hizmetlere ilişkin tesis ve sistem
lerin çağdaş teknolojiye uygun şekilde Bakanlığa 
bağlı ve ilgili kuruluş vasıtasıyla tesisini sağlar! 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Komisyonun ve Hükümetin bir diyeceği?... Yok. 
Soru sormak isteyen saym üye?... 
Buyurunuz Sayın Azgur. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, bu son 
cümledeki manayı anlamak zor oluyor biraz. «Bu 
hizmetlere ilişkin tesis ve sistemlerin çağdaş tekno
lojiye uygun şekilde Bakanlığa bağlı ve ilgili kuru
luş vasıtasıyla tesisini sağlar» denmektedir. Ben bir 
şey çıkaramadım, cümle düzgün değil zannediyorum. 
«Bakanlığa bağlı» ibaresinden sonraki «ve» kelime
sinin fazla olduğunu zannediyorum. Bu hususta bir 
açıklama getirirlerse memnun olurum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur, 
soralım efendim. 
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BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, ÎMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başka
nım, bu hizmetlerle ilgili bir bağlı kuruluş var
dır bir de ilgili kuruluş vardır. Oradaki «ve» keli
mesi «veya» olursa maksada matuf olacaktır. Hem 
Bakanlığın kendi kuruluşu vardır, hem de ilgili bir 
kuruluş vardır «Bakanlığa bağlı veya ilgili kuruluş 
vasıtasıyla tesisini sağlar» denmesi -uygun olacak
tır. Çünkü, örnek verecek olursak, bugün Meteorolo
ji Bakanlığa bağlı olan bir kuruluş değildir; oysa 
burada o hizmetin yürütülmesi lazım gelmektedir; 
«veya ilgili kuruluş» demekte isabet vardır. 

Arz ederim^ 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
43 üncü maddeyi Komisyondan geldiği biçimiy

le; «... veya» yapmak suretiyle oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir, 

44 üncü maddeyi okutuyorum: 
Kurtarma ve yardım 
MADDE 44. — Ulaştırma Bakanlığı, uçuş gü

venlisi ile can ve mal emniyetinin sağlanması içı> 
ehil personelden oluşan kurtarma yardım örgütleri 
kurulmasını ve bunların emrine, yeterli sayı ve ni
telikte araç ve gereç verilmesini sağlar. 

Kurtarma ve yardım ekibinin görevini yapması
na kazaya uğramış olan ve tehlike içinde bulunan 
uçak personeli ile yerel kolluk kuvvetleri ve diğer 
yetkililer, yardımcı olmakla yükümlüdürler. 

Kurtarma ve yardım örgütünün kuruluşu, görev 
ve yetkileri ve çalışma esasları bir yönetmelikle be
lirlenir. 

BAŞKAN — Madde üerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?... Sayın Uyguner. Başka söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkanım bu

rada bir ifade çelişkisi var. Bazı yerlerde «... kur
tarma yardım örgütleri» diyor, hemen sonraki pa
ragrafta bir «Yardım ekibi» nden bahsediyor. On
dan sonra tekrar «örgüt» ten bahsediyor; bir tabir 
değişikliği var. Burada hepsine «Kurtarma ve yar
dım ekipleri» dersek, daha doğru olur kanaatın-
dayım. öyle yapmayı düşünmezler mi acaba?... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Efendim maddede «örgüt», «Ekip» falan deni

liyor; hepsini «... yardım ekipleri kurulmasını; yar
dım ekiplerinin görevini yapmasına» derler. Hepsini 
«...: ekipleri» olarak düzeltelim deniliyor. 
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ZEKİ ÇAKMAKÇI — Buradaki ifade doğrudur 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, 
burada bir kurtarma teşkilatı vardır. Bu teşkilat, bir 
yangın söndürme teşkilatıdır ve orada bu yangını 
söndürebilecek bütün imkânlar bulundurulacaktır; 
ama ekip, daha dar bir organizasyonu ifade etmek
tedir. Bu itibarla, maddedeki düzenleme yerinde bir 
düzenlemedir. Durumuna göre, ekip olarak bu görevi 
yapacaktır, yerine göre de teşkilat devreye girecektir, 
örgüt devreye girebilecektir. 

FUAT AZGUR — O halde «Teşkilat» diyelim 
Sayın Başkan. 

ZEKİ ÇAKMAKÇI — Efendim, «Kurtarma ve 
yardım örgütü» içinde çeşitli ekipler vardır. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Uyguner de zaten 
«Ekip» demiyor; «Ekipleri» diyor, «Kurtarma, yar
dım ekipleri...» diyor. 

Efendim; Komisyon bu teklife katılmıyorlar. 
İBRAHİM BARANG1L — Sayın Başkan, müsaa

de eder misiniz?.. Kurtarma, bir teşkilattır. Ekipler, 
bu teşkilatın değişik birimleridir. Onun için, düzen
leme doğrudur efendim. 

BAŞKAN — Efendim, işte «Örgüt» kelimesine ta
kıldı arkadaşlarımız; oradan kaynaklanıyor bu. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Efendim, ona 
«Teşkilat» diyoruz. Madde metninde geçen «Örgüt» 
ibarelerini «Teşkilat» olarak değiştiriyoruz; ama 
«Ekip» ibaresi aynen kalıyor efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim; metinde geçen «ör
güt» ibarelerini «Teşkilat» olarak değiştirdik, ikinci 
fıkradaki «...yardım ekibi» ibaresi kaldı. 

Maddeyi bu düzeltilmiş biçimiyle oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 44 üncü 
madde kabul edilmiştir. 

45 inci maddeyi okutuyorum. 
Hizmetler 
MADDE 45. — Ulaştırma Bakanlığı; sivil hava

cılık faaliyetlerinin güvenli, düzenli ve süratli bir bi
çimde yürütülmesini sağlamak amacı ile, havaalanla
rında ve gerekli göreceği diğer yerlerde, Türk hava 
sahası ile sorumluluğu Türkiye'ye ait olan hava saha
larına ilişkin, meteoroloji, hava trafik ve uçuş bilgi-
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lerinin doğru ve hassas bir şekilde toplanıp ilgililere 
dağıtılması için önlem alır ve gereken örgütü kurar. 

Bu hizmetin gereği gibi yerine getirilmesi amacı 
ile Ulaştırma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, ilgili ku
ruluşlar ile işbirliği yapar., 

Söz konusu hizmetin yürütülmesi ve hizmetten ya
rarlanma şekil ve koşulları bir yönetmelik ile belir
lenir. 

BAŞKAN — 45 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Sayın Uyguner, buyurun. 

M. FEVZİ UYGUNER — Bundan evvelki düzelt
meyle ilgili efendim. Birinci fıkranın sonunda yer 
alan «...gereken örgütü» ibaresinin «...gereken teşkila
tı» şeklinde düzeltilmesi gerekiyor. 

BAŞKAN — Evet; «...gereken teşkilatı kurar.» 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — «Koşulları» iba
resini de «Şartları» olarak değiştiriyoruz efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim; «Koşubu da «Şart» 
yaptık. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı efen
dim?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Birini «Teşkilat», öbürünü de «Şartları» olarak 

düzeltilmiş haliyle maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

46 ncı maddeyi okutuyorum. 
Yer hizmetleri 
MADDE 46. — Ulaştırma Bakanlığı, havaalanla

rında, yolcu ve yük trafiğinin ve her türlü hizmetle
rin çağdaş sivil havacılık ilkelerine ve ülke çıkarları
na uygun bir biçimde yürütülmesi amacı ile gereken 
önlemleri almaya veya aldırmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 46 ncı madde kabul edilmiştir. 
47 nci maddeyi okutuyorum. 
Uçuş ve haberleşme hizmetleri 
MADDE 47. — Ulaştırma Bakanlığı, havaalanla

rında, sivil havacılığın güvenli, süratli ve düzenli bir 
biçimde yürütülmesini sağlamak amacı ile çağdaş tek
nolojiye uygun olarak, her türlü trafik, haberleşme, 

işaret sistemlerini ve tesislerini doğrudan doğruya ve
yahut bağlı veya ilgili kuruluşlar vasıtasıyla kurmak
la yükümlüdür. 

BAŞKAN — 47 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 47 nci madde kabul edilmiştir. 

48 inci maddeyi okutuyorum. 
Türk hava sahasında gerekli tedbirlerin alınması 
MADDE 48. — Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye'nin 

taraf olduğu uluslararası anlaşmaların hükümlerine 
de uymak koşulu ile, gereken yerlerde, Türk hava sa
hasında hava trafiğinin güvenli, süratli ve düzenli bir 
şekilde yürütülmesi, haberleşmenin ve bilgi akışının 
sağlanması, meteoroloji hizmetlerinin yürütülmesi 
amacı ile ve çağdaş teknolojiye uygun olarak gereken 
önlemleri alır ve işletilmesini sağlar. 

İlgili bakanlıklar, kamu kuruluşları ve mahallî yö
netimler, birinci fıkrada gösterilen işlemlerin yürütül
mesinde, Ulaştırma Bakanlığına gereken yardımı sağ
lamakla yükümlüdür. 

BAŞKAN — 48 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
Buyurun Sayın Komisyon. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Önceki madde
lerle uyum sağlamak bakımından, bu maddede de 
geçen «Koşul» kelimesini «Şart» olarak değiştiriyo
ruz, 

BAŞKAN — Evet, «Koşul» ibaresini, «Şarıt» ola-
ra'k değiştiriyoruz. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı?.. 
Yok. 

Maddeyi bu düzeltilmiş biçimiyle oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 48 
inci madde kabul edilmiştir. 

49 uncu maddeyi okutuyorum : 
Gayrimenlkul mülkiyet hakkından yararlanma 
MADDE 49. — Uçuş güvenliğinin sağlanması 

amacı ile havaalanlarında ve diğer yenlerde kurul
ması gereken 'tesis ve teçhizat için gerek gerçek kişi
lere ve gerekse kamu veya özel hukuk tüzelkişilerine 
ait gayrimenlkuiîlerden genel hükümlere göre yarar
lanmaya Ulaştırma Baikanlığı yetikilidk. 
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BAŞKAN — 49 uncu madde üzerinde söz iste
yen sayın üye var mı?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
Yok. 

Soru sormak dısıteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kaibul etaeyenler... Madde kabul1 edilmiştir. 

50 inci maddeyi okutuyorum : 
İnşaat smırlamalan 
MADDE 50. — HavaaJlaniIannın ve ilgili tesis ve 

teçhizatın çevresinde, Ulaştırma Bakanlığınca sapta
nacak bir alan dahilinde izin almadıkça hava trafiği, 
uçuş güvenliği ve haberleşmeyi engelleyecek, seyrüse
feri ve meydan güvenliğini tehlikeye düşürecek ni
telikte ve yükseklikte bina, yapı, inşaat yapılması, 
ağaç ve direk dikilmesi, tesis kurulması yasaktır. 

Ulaştırma Bakanlığı belirlli manialara veya yerle
re, 'hava seyrüseferi yapan kişilerce görülebilmesi ve 
tanınabilmesi için gözle görülebilir işaretler veya rad
yo veya elektrik lişareltlerinin konulmasını istemeye 
yetkilidir. İlgililer de istem dairesinde işlem yap
makla yükümlüdür. 

Ulaştırma Bakanlığı, havaalanları ve uçuş emniye
ti tesisleri etrafında uçuş emniyetini tehlikeye düşü
rebilecek yapı, bina, iaraç, direk gibi tesisleri kaydır
tabilir. 

Ulaştırma Bakanlığı, ilgili kuruluşların da görüşü
nü alarak havaalanilan için yukarıda değinilen hu
susları kapsayan planları ve kuralıları hazırilar ve ya
yınlar, 

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen hususlar için 6785 
sayılı imar Kanunu ile bu Kanunu tadil eden 1605 
sayılı Kanunun yasaklama ve cezaî bükümlleri uygu-
'ianır, 

BAŞKAN — 50 inci madde üzerinde söz iste
yen sayın üyemiz var mı?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Sayın 
Azgur. Başka soru sormak isteyen üyemiz?.. Yok. 

Buyurun Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, maddenin 

birinci fıkrasında, belli yerlerde, belli yükseklikte 
bina, yapı, inşaat; ağaç vesair hususların dikilmesi, 
tesis olunması yasaklanıyor. 

Üçüncü fıkrada, «Ulaştırma Bakanlığı, havaalan
ları ve uçuş emniyeti tesisleri etrafında uçuş emni
yetini tehlikeye düşürebilecek yapı, bina, araç, direk 
gibi tesisleri kaldıırtabilir» deniyor. 

— 98 

Bence, üçüncü fıkranın birinci fıkradan hemen 
sonra gelmesi lazım; çünkü ikinci fıkra değişik bir 
konu düzenliyor; ama üçüncü fıkra birinci fıkrayı ta
mamlayan bir husus. Yapı, inşaat, ağaç vesaire ola
maz deniyor; eğer olursa üçüncü fıkra ne olduğunu 
gösteriyor. Bu itibarla, üçüncü fıkranın ikinci fıkra 
olarak düzenlenmesinde yarar vardır. Acaba Sayın 
Komisyon ne düşünüyorlar?. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Sayın Komisyon, görüşünüzü bildirir misiniz? 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Azgur'a 
teşekkür ediyor ve bu fıkranın yer değiştirmesini ka
bul ediyoruz efendim. Üçüncü fıkrayı ikinci fıkra 
olarak değiştiriyoruz. 

BAŞKAN — Üçüncü fıkrayı ikinci fıkra yapı
yorsunuz, ikinci fıkra da üçüncü fıkra oluyor; öylle 
mi efendim?.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, ÎMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR —"Evet efendim,. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet de bu görüşe ka
tılıyor mu efendim? 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İH
SAN PEKEL — KatıUıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, 
Sayın üyeler; Sayın Azıgur'un vaki önerisi üzeri

ne, evvela kurulmasını yasaklama, bilahara da mev
cut tehlikeli bina, ağaç, direk gibi tesisleri kaldırt
maya ilişkin üçündü fıkrayı, hemen birinci fıkranın 
arkasına koyuyoruz. Bu durumda ikinci fıkra da onun 
yerine üçüncü fıkra oluyor, 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Müsaade eder 
misiniz Sayın Başkanım1. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Bu değişen, ikin
ci fıkra olarak geçen metinde «Araç» olarak yazılan 
kelime esasında «Ağaç» olacaktır. 

BAŞKAN — Evet, «Ağaç ve direklerin dikilmesi» 
denince Ibu kelime «Araç» değil, «Ağaç» olması la
zım* 

Teşekkür ederim efendim, Fıkradaki «Araç» ke
limesini «Ağaç» yapıyoruz. Yalnız Hükümetin tekli
finde de bu kelime «Araç» olarak geçiyor. Orada 
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da gözden mi kaçmış, yoksa hakikaten bir de «Araç» 
filan olursa?.. 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İH
SAN PEKEL — Bir daktilo 'hatası Sayın Başkan. 
«Ağaç» olarak düzelillme&i lazım. 

BAŞKAN — «Aslında «Ağaç»tır diyorsunuz. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İH

SAN PEKEL — Evet efendim. 
BAŞKAN — Oldu efendim. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkanımı, radyo 

anteni de olabilir. 
BAŞKAN — Metinde zaten «Direk» kelimesi de 

var efendim, «Ağaç» kelimesinden başka «Direk» 
kelimesi de koymuşlar. 

«Araç»ı da «Ağaç» yapmak suretiyle ve bu deği
şikliği de yaparak 50 i'nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenll'er... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

51 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 51. — 50 inci maddede konulan sınırla-

malar, 7 Aralık 1944 tarihli Uluslararası Sivil Ha
vacılık Anılaşmasının eklerinde zikredilen standart ve 
tavsiyelerin altında olamaz. 

'BAŞKAN — 51 inci madde hakkında söz iste
yen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenlter... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

52 nci maddeyi 'Okutuyorum : 
Kamulaştırma 
MADDE 52. — Yerii havaalanları kurmak, mev

cutları genişletmek, teknik tesisler meydana getirmek 
ve 49 uncu ve 50 inci 'maddeleri uygulamak için ge
rekli yerler usulüne uygun olarak kamulaştırılır, 

Sivil havaalanlları ve diğer «ahit tesisler çevresin
de uçuş ve çevre güvenliği açısından gerekli kriter 
ve kıstaslar Ulaştırma Bakanlığı tarafından saptanır. 
Bunlara aıit imar planlarının hazırlanması, ıkamuılıaş-
tırm veya irtifak hakkı tesis işlemleri Bayındırlık Ba
kanlığınca yapılır. 

BAŞKAN — 52 nci madde üzerinde söz 'isteyen 
sayın üyemiz var mı?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen «ayın üyemiz var mı efen
dim?.. Yoik. 

52 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 52 nci madde kabul edilmiş
tik 

53 üncü maddeyi okutuyorum : 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Uçaklar ve Sicillerin Tutulması 

Uçakların sınıflandırılması 
MADDE 53. — Uçakların teknik özelliklerine gö 

re sınıflandırılması, Ulaştırma Bakanlığı tarafından 
1944 Şiıkago Sözleşmesinin 7 sayılı Eki hükümlerine 
göre bir yönetmelikle belirlenir. 

BAŞKAN — 53 üncü madde üzerine söz isteyen 
sayın üyemiz var mı?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı?.. Yok. 
' Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 53 üncü madde kabul edilmiştir. 
54 ündü maddeyi okutuyorum : 
Devlet uçakları 
MADDE 54. — Devletin; askerlik, güvenlik ve 

gümrük hizmetlerinde kullandığı uçaklar Devlet uça
ğı sayılır. 

Bu Kanun Devlet uçaklarına uygulanmıaz. An
cak, bu Kanunda yer alan, Devlet uçakları ile ilgili 
hükümler saklıdır. 

BAŞKAN — 54 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?... Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı efen
dim?... Yok. 

Madde ile ilgili soru istemi var mı efendim?... 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 54 üncü madde kabul edilmiştir. 

55 inci maddeyi okutuyorum : 
Türk sivil uçağı 
MADDE 55. — Devlet uçakları tanımı dışında 

kalan ve mülkiyeti Türk Devletine veya kamu tü
zelkişilerine veya Türk vatandaşlarına ait olan uçak
lar Türk sivil uçağı sayılır. 

Şu kadar ki; Türk kanunları uyarınca kurulup 
da; 

a) Kamu kurumu niteliğindeki meslekî kuruluş
lar, dernekler, siyasî partiler, sendikalar veya vakıf
ların mülkiyetinde bulunan uçaklar, idarî organını oluş
turan kişilerin çoğunluğunun Türk vatandaşı olması 
şartı, 

b) Türk Ticaret Siciline kaydedilmiş ticarî şirket
ler, kooperatifler ve bunların birliklerinin mülkiyetin-
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de bulunan uçaklar, şirketi idare ve temsil etmeye 
yetkili olanların çoğunluğunun Türk vatandaşı olması 
ve şirket anasözleşmesine göre oy çoğunluğunun Türk 
ortaklarda bulunması şartı ile, 

Türk sivil uçağı sayılırlar. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üyemiz var mı?... Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı efen

dim?... Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı efen

dim?... Yok. 
«Türk ortaklarda bulunması şartı»ndan sonra «İle» 

'kelimesini aşağı mı almak lazım efendim?. Çünkü yu
karıdaki «şartı»ndan sonra «İle» kelimesi yok. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım; 
şöyle bir düzenleme acaba mümkün olabilir mi; mü
saade eder misiniz?... 

BAŞKAN — Başka bir düzenleme yok, Sayın 
Uzunoğlu. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Hayır, yine mad
de metnine sadık kalarak arz edeceğim. 

Birinci fıkrasındaki; «Türk vatandaşı olması», (b) 
fıkrasında da; «Türk ortaklarda bulunması», ibarele
rinden sonra «Şartı ile» kelimeleri son satırda başa 
alınarak «Türk sivil uçağı sayılırlar.» şeklinde mad
denin bitmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
Efendim, ben sadece «İle» kelimesi için soruyo

rum. «İle» kelimesini aşağı alalım mı almayalım mı; 
ben onu soruyorum. Çünkü bu «İle» ikisini birden 
kapsıyor da, o bakımdan söylüyorum. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE HS-
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MEHMET AYDAR — Alalım. 

BAŞKAN — «Alalım» diyorsunuz. 
«Türk vatandaşı olması,» «Türk ortaklarda bu

lunması» şeklinde oluyor ve «Şartı ile Türk sivil uça
ğı savılırlar.» şeklinde cümle bitiyor. Aslında tabiî o 
«Şartı» kelimesini de koymasak, «Şartı» kelimesini de 
tek yapsak, o da olabilir değil mi efendim?... 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANI A. FEHMİ KUZUOÖLU — İkisini bera
ber almış oluyor; olabilir. 

BAŞKAN — «Türk vatandaşı olması» sökünde 
oluyor, «Şartı» kelimesini oradan çıkarıyoruz. «Türk 
ortaklarda bulunması» dedikten sonra ve bu «Şartı 
ile» kelimelerini olduğu gibi aşağı alıp tek yapıyoruz 
ve cümle daha düzgün oluyor. 

Bu biçimi ile maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

56 ncı maddeyi okutuyorum : 
Uçak sicilinin tutulması 
MADDE 56. — Türk sivil uçaklarının tescili için 

Ulaştırma Bakanlığınca 'bir sicil tutulur. 
Medenî Kanunun 917 nci maddesi hükümleri, sivil 

uçak sicilleri hakkında da kıyasen uygulanır. 
Tescili gerekli olmayan uçak kategorileri bir yö

netmelikle belirlenir. 
BAŞKAN — Madde ile ilgili söz isleyen sa

yın üyemiz var mı efendim?... Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 

Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler... 

Etmeyenler... 56 ncı madde kabul edilmiştir. 

57 nci maddeyi okutuyorum : 
Sicilin aleniyeti 
MADDE 57. — Uçak sicili alenidir. İstemle il

gili olduğunu ispatlayan kişiler, bir kaydın tamamlan
ması için sicile ait olan belgeleri, henüz sonuçlan
mamış tescil işlemlerini ve sicil dosyalarını da ince
lemeye ve masrafını ödemek şartı ile, sözü edilen 
belgelerin örneklerini almaya mezundur. 

BAŞKAN — 57 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyemiz var mı efendim? 

FUAT AZGUR — Sorum var Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur, daha 

sonra efendim. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 

Yok. 

Sayın Azgur, buyurun efendim, sorunuz. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, zabıtlara 

geçmesini temin için Komisyondan istirham ediyo
rum; istemle ilgili olduğunu ispatlayan kişilere an
cak siciller açık olacak. «İstemle ilgili olduğunu ispat
layan kişiler» ne demek?.. Yani, acaba kimler istem
le ilgili sayılmaktadır? Bu konuda ileride ihtilaf çıka
bilir. Sicili tutan organ, başvurana «Sen istemle ilgili 
değilsin.» diyebilir. Bu itibarla zabıtlara açıklık ge
tirilmesi bakımından yararlı olur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Sayın Komisyon veya Hükümet görüşünüzü bildi

rir misiniz? 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İH

SAN PEKEL — Sayın Başkan; metindeki arzu edi-
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len, tescil için müracaat eden kimseyi ifade etmek 
istiyor. Ayrıca, tabiî o şahsı hukuken temsile yetkili 
olduğuna dair belge ibraz eden kimseye de bu bel
geler verilebilecek. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
M. FEV2Î UYGUNER — Sayın Başkanım, izin 

verirseniz bu konuda bir açıklama arz etmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Bu husus, birçok benzer kanunlarda yer almış ve 

oturmuş bir sistemdir, ilke olarak uçak sicilinin ale
niliği prensibi kabul edilmiştir; ama bu alenilik de
mek değildir ki, her önüne gelen, her isteyen gidip 
uçak sicilini tetkik edecek, uçaklar hakkında, vasıf
ları hakkında bilgi alacak. 

Bu sicille ilgili bir istemde bulunan, eski tabiriyle 
talepte bulunan kişi varsa; uçaklarla ilgisini ispat 
eden, bunu ispat eder, satın mı alacak, yoksa rehin 
mi koyacak uçak üzerinde; bu ilgisini, isteğini orada 
ispatlamak suretiyle sicili açıp görmek, tetkik etmek 
hakkına sahip olacak. Madde bunu düzenlemekte
dir; zabıtlara geçmesi bakımından bu açıklamayı 
yapmak ihtiyacını duydum. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
57 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

58 inci maddeyi okutuyorum : 
Sicil kayıtlarının geçerliliği 
MADDE 58. — Uçak sicilindeki bir kayda iyi 

niyete dayanarak mülkiyet, ipotek veya diğer bir ay
nî hakkı iktisap eden kişinin bu iktisabı geçerli olur. 

Sicilde lehine bir hak tescil edilmiş olan kişiye 
bu hakkı sebebi ile bir edada bulunulması veya bu 
kişinin üçüncü kişiler ile tescilli hak üzerinde bir 
tasarruf muamelesinde, bulunması hallerinde de, yu
karıdaki fıkra hükmü uygulanır. 

Hakkın iktisabı için tescil şart olan durumlar
da, tescili isteme tarihi iyi niyete esas tutulur. 

BAŞKAN — 58 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 
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59 uncu maddeyi okutuyorum : 
Sicil kayıtlarına itiraz 
MADDE 59. — Sicilin muhtevasının gerçek hu

kukî duruma uygun bulunmadığı yolundaki itirazlar 
sicile şerh olunabilir. 

Bu itirazlar, bir ihtiyatî tedbir kararına veya si
cilin tadili sonucunda hakkı muhtel olacak kişinin 
rızasına dayanılarak şerh olunur, ihtiyatî tedbir ka
rarının verilmesinde hakkın tehlikede olduğunun kuv
vetle muhtemel bulunduğunun ispatı aranmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı efen

dim?.. Yok. 

59 uncu maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

60 inci maddeyi okutuyorum : 
Türk sivil uçaklarının tescili 
MADDE 60. — Türk sivil uçak siciline tescil 

edilen uçağın, evvelce kayıtlı bulunduğu sicilden sil
dirilmesi mecburîdir. 

BAŞKAN — 60 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru da bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

61 inci maddeyi okutuyorum : 
Geçici tescil 
MADDE 61. — Yabancı bir sivil uçak, 55 inci 

maddede yazılı niteliklere sahip olan bir kişiye en az 
altı ay süre ile sırf kendi adına işletilmek üzere bıra
kılırsa, yabancı kanunda da engel teşkil eden bir 
hüküm bulunmaması şartı ile, sicile tescil olunabilir. 

BAŞKAN — 61 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru?.. Sayın Azgur. 
Buyurun efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, bu maddede 

yabancı kanunların Türkiye'de geçerli olduğu anlamı 
çıkıyor. «... yabancı kanunda da engel teşkil eden bir 
hüküm bulunmaması şartı ile, sicile tescil olunabi
lir.» diyor; yani yabancı kanun, bir başka devletin si
ciline nasıl müessir olur?.. Bunu anlamak mümkün 
değil. 
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Madde iyi başlamış, «Yabancı bir sivil uçak, 55 
inci maddede yazılı niteliklere sahip olan bir kişiye 
en az altı ay süre ile sırf kendi adına işletilmek üze
re bırakılırsa, yabancı kanunda da engel teşkil eden 
bir hüküm bulunmaması şartı ile sicile tescil oluna
bilir.» diyor. Bundan bir anlam çıkarmak; yani ya
bancı kanunlarda acaba şöyle bir engel mi var?.. 
O devletin kendi kanunlarına tabi olan uçağı, başka 
bir devletin siciline tescil edilemez. Herhalde böyle 
geliyor bu; başka türlü bir engel olamaz. Bu Tür
kiye'de geçerli olacak mıdır?.. Bunun açıklığa ka
vuşturulmasında yarar vardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur, sora
lım efendim. 

Buyurun Sayın Komisyon. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, mad
dede esas, yabancı bir sivil uçağın belli bir zaman, 
(ki, burada zaman altı aydır) kendi adına işletilmek 
üzere bırakılmış ise, bundan doğabilecek birtakım hu
kukî sonuçlara bu süreden sonra artık katlanılama
yacağı, bu itibarla yabancı bir ülke hukukuna da 
tabi olsa, o hukuka tabi oluş nedeniyle karşı taraf 
bir hak kaybına duçar oluyorsa, bunun geçici bir 
şekilde tescil edilmesini öngörmektedir. Burada sü
rekli bir tescil sözkonusu değildir, geçici bir tescil 
sözkonusudur ve yabancı kanunun Türkiye'de uygu
lanması da zaten sözkonusu değildir. 

konusudur; ki, Türk sivil uçak siciline tescili sağ
lansın. Yabancı mevzuat elverirse onlar uçak sicilin
den silerler, aksi takdirde silmezler. Burada belli ki 
Türk siciline de kaydedilemez şu 60 inci maddeye gö
re. Belli ki, burada uçak yabancı menşeli olduğu için, 
menşeinin bulunduğu devlet kanunu burada çok önem
li hüküm ifade edecektir. 

61 inci maddeye gelince : Burada geçici, yani mu
vakkat bir tescil sözkonusudur. Uçak, menşei itiba
riyle yabancıdır ve yabancı bir uçak sicilinde kayıt
lıdır ve yabancı devlet kanununa tabidir esasında. An
cak Türkiye'de; mesela bir uçak şirketi bu uçağı ki-
ralamışsa ve kira sözleşmesinde de altı aydan fazla 
kiralayan şirket tarafından kullanılacağı derpiş edil
mişse, o takdirde Türk uçak siciline geçici bir tescil 
yapılması sözkonusudur burada. Yine uçağın esas 
menşei yabancı olduğu için ve yabancı uçak siciline 
kayıtlı bir uçak olduğu için, elbette ki yabancı mev
zuatın burada nazarı itibare alınması lazımdır. Eğer 
yabancı uçak mevzuatında bir engel varsa, bunun 
Türk uçak siciline kaydı için; o takdirde mümkün ola-
yacaktır. Çünkü, uçağın menşei yabancıdır, yabancı 
sicilde kayıtlıdır; bir engel yoksa, o takdirde kayde
dilebilecektir. 

Madde bunu ifade etmek istiyor. Arz eder, saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Yani, uçaklar azman zaman kira
ya veriliyor. Altı aydan fazla bir uçak kiralanmışsa; 
zannederim Komisyonun arz etmek istediği husus bu
dur, karşı tarafın kanunlarında engel bir hal yoksa, 
geçici plaka verir gibi, bir geçici tescil sözkonusu
dur. Eğer karşı tarafın kanunları buna müsaitse de
mektedir. Zannederim başka bir şey değil. Sayın Hü
kümetin bir ilavesi var mı efendim buna?.. 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İH
SAN PEKEL — Hayır Sayın Başkanım, açıklama
lar kâfi. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Yalnız burada, «... sicile tescil olunabilir» derken, 

başlık geçici tescilden bahsediyor. Aşağıda da «bu
lunmaması şartı ile sicile geçici olarak tescil oluna
bilir» denilirse daha açıklıkla anlaşılmaz mı? Sanki 
burada resen tam bir tescil varmış gibi bir hava var. 
«Geçici olarak tescil olunabilir» denilirse zannede
rim redaksiyon doğru olur. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MEHMET AYDAR — «Geçici olarak»ın 
ilavesi uygun olur. 

«Yabancı kanunda engel teşkil eden bir hüküm 
bulunmaması şartı» derken, karşı taraf için bir şart 
getirilmektedir, Türk mevzuatı İçin bir şart getiril
memektedir. 

Buradaki durum şunu amirdir : O altı aylık süre 
içerisinde, eğer gerekiyorsa karşı tarafın bunu tescil 
ettirmeden artık Türkiye'den geriye götürmesi gere
kecektir. Orada kendi kanununa izafe edilen husus 
budur. Geri götürmesini gerektirecektir. 

Arz ederim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, bir 

açıklama yapayım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, söz 

verdiğiniz için teşekkür ederim. 
Şimdi, biraz evvel kabul ettiğimiz 60 inci madde

de «Türk sivil uçak siciline tescil edilen uçağın, ev
velce kayıtlı bulunduğu sicilden sildirilmesi mecburi
dir.» der; yani evvelce kayıtlı bulunduğu sicilden sil-
dirileceğine göre, bu, tabiî yabancı uçaklar için söz-
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Çakmakçı. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, burada 

«bir kişiye» derken bu kiralama sadece kişiler için 
mi mevzubahistir, yoksa tüzelkişilik de kapsamı içe
risine giriyor mu? Acaba uçak tüzelkişilik tarafından 
kiralanmışsa; o da tescil edilecek mi? Burası açık 
kaldı galiba. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Aydar. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MEHMET AYDAR — 55 inci maddeye atıf 
yapıldığı için, 55 inci maddede yazılı zaten bu. Onun 
için kişi denilmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
«Sicile geçici olarak tescil olunabilir» olarak mad

deyi düzeltiyoruz ve 61 inci maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir., 

62 nci maddeyi okutuyorum : 
Tescil talebi ve şekli 
MADDE 62. — Sivil uçağın tescili için, malikin 

bu Kanunda ve ilgili yönetmelikte gösterilen kayıt 
ve şartları ihtiva eden bir dilekçe ile Ulaştırma Ba
kanlığına başvurması gereklidir. 

istemde bulunanın mülkiyet hakkına veya tescil 
için gerekli şartların gerçekleşmediğine dair belgelere 
dayanan bir itiraz yapılırsa, hukukî durum kesinlik 
kazanmadan tescil yapılamaz. Ancak başvuru ve iti
raz bir tutanak ile belirlenip, sicil dairesinde saklanır. 
Sicile kaydedilen sivil uçaklara tescil belgesi verilir. 

BAŞKAN — 62 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı efendim?.. Yok. Komisyonun ve 
Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. Soru var mı efen
dim?.. Yok. Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

63 üncü maddeyi okutuyorum : 
Sicilin muhtevası 
MADDE 63. — Sivil uçak sicilinde ve verilecek 

tescil belgesinde aşağıdaki kayıtlar yer alır. 
a) Sivil uçağın; 
(1) Yapımcısının ticaret unvanı ve adresi, 
(2) Yapım tarihi ve seri numarası, 
(3) Yapımcının sivil uçak için belirlediği tip, mo

del, marka. 
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b) Malikin; 
(1) Gerçek kişi ise, adı ve soyadı, adresi, varsa 

ticaret unvanı ve kayıtlı bulunduğu ticaret memur
luğu ile sicil numarası, 

(2) Ticaret ortaklığı ise, ortaklığın nevi ticaret 
unvanı, kayıtlı bulunduğu ticaret sicili memurluğu ve 
sicil numarası, 

(3) Diğer tüzelkişilerden ise; adı ve merkezi, 
c) iktisap şekli, 
d) Verilen tescil işareti, 
Bu kayıtlarda değişiklik olduğu takdirde; ilgilinin, 

en geç on beş gün içinde başvurarak, yeni durumu 
sicile ve kayıt belgesine işletmesi zorunludur. 

BAŞKAN — 63 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkanım, bu

rada birbirine ters düşen iki sistem kabul edilmiş. 
«(b) Malikin» dedikten sonra, «Gerçek kişi ise, adı 
ve soyadı, adresi, varsa ticaret unvanı ve kayıtlı bu
lunduğu ticaret memurluğu» diyor. Hemen altındaki 
ikinci bentte de «ticaret sicili memurluğu» diyor. Tica
ret memurluğu diye bir memurluk olamaz. Olsa ol
sa bu gene «ticaret sicili memurluğu» olacaktır birinci 
bentte de. Yalnız «ticaret sicili memurluğu» da den
mez, «ticaret sicili» denmesi kâfidir. Yani (1) numa
ralı paragrafın, «Gerçek kişi ise, adı ve soyadı, ad
resi, varsa ticaret unvanı ve kayıtlı bulunduğu ticaret 
sicili ile sicil numarası»; gene (2) numaralı bendin de, 
«Ticaret ortaklığı ise, ortaklığı nevi, ticaret unvanı, ka
yıtlı bulunduğu ticaret sicili üe sicil numarası» şeklin
de düzenlenmesi bu çelişkiyi ortadan kaldıracaktır. 

Arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Gerçekten «ticaret memurluğu» diye bir memur

luk Türkiye'de mevcut değildir. Ticaret sicili me
murluğu Adalet Bakanlığının, daha doğrusu hâkim
lerin denetimi altında çalışan bir Devlet sektörüdür.. 
Bu nedenle «Ticaret memurluğu» diye bir unvan ol
madığına göre, kaldırılmasında fayda olacaktır. 

Sayın Komisyon, Sayın Uyguner'in önerisine uyup 
onu kaldırıyor müyüz efendim? 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, her 
iki bentte de «Ticaret sicili ile sicil numarası» şeklin
deki düzeltmeye uyuyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet de katılıyor mu bu görüşe?.. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İH

SAN PEKEL — Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, Sa
yın Uzunoğlu arkadaşımız şöyle bir düzeltme iste
minde bulunmaktadır; müsaade ederseniz cevap ve
reyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydar. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MEHMET AYDAR — (a) fıkrasının üçüncü 
bendinde «Yapımcının sivil uçak için belirlediği tip, 
model, marka» denilmekte. Arkadaşımız bu bentteki 
«marka» kelimesini «markası» olarak değiştirmekte
dir ki, o zaman «tipi, modeli, markası» demek gere
kecektir. Bizim metnimiz doğrudur, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Biraz evvel kabul ettiğimiz ticaret sicili ile sicil 

numaralarını düzeltiyor ve 63 üncü maddeyi bu dü
zeltilmiş biçimiyle oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

64 üncü maddeyi okutuyorum : 
Tescilin ortak hükümleri 
MADDE 64. — Sicile tescil edilmiş bulunan Türk 

sivil uçağı, ilgili yönetmelik hükümlerine göre belir
lenmiş milliyet ve tescil işaretlerinden başkasını taşı
yamaz ve başka bir devletin siciline tescil olunamaz. 

Türk uçak siciline tescil edilen uçak, Türk tabiiyet 
ve tescil işaretini taşır. Tescil, mülkiyet iktisabına esas 
teşkil eder. 

BAŞKAN — 64 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı efen
dim?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz olmadığına gö
re maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

65 inci maddeyi okutuyorum efendim : 
İstisnası 
MADDE 65. — Ulaştırma Bakanlığı, Genelkur

may Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığının görüşünü 
alarak sicile kayıtlı bir Türk sivil uçağını tespit olu
nacak şartlarla sırf kendi adına işletmek üzere 55 inci 
maddede yazılı niteliklere haiz olmayan bir kişiye bı
rakabilir. Bu takdirde uçağın sicildeki kaydı silinir. 

Böyle bir sivil uçak 55 inci maddedeki nitelikleri 
taşıyan bir kişinin mülkiyetine geçerse sicil ihya edilir. 

BAŞKAN — 65 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı efen
dim?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oylarını

za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

66 ncı maddeyi okutuyorum : 
Tescilin genel şartları 
MADDE 66. — Bir sivil uçağın tescil edilebilmesi 

için, şu hususlar gereklidir. 
a) 55 inci madde uyarınca uçağın Türk sivil uça

ğı sayılması, 
b) Başka bir memlekette tescil edilmemiş olması 

ve eğer tescil edilmiş ise oradan kaydının silindiğine 
dair belge getirilmiş olması, 

c) Uçağın uçuşa elverişli bulunduğuna dair Ulaş
tırma Bakanlığınca verilmiş belgeyi haiz olması, 

BAŞKAN — 66 ncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyemiz?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye var mı efendim?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
67 nci maddeyi okutuyorum : 
Resen terkin 
MADDE 67. — Bir Türk sivil uçağı; 
a) 55 inci madde uyarınca Türk sivil uçağı sa

yılması için bulunması gereken nitelikler ortadan kal
karsa veya bu nitelikleri haiz olmayan bir kişinin 
mülkiyetine geçerse, 

b) Yabancı bir devletin siciline kaydedilirse ve
ya Türk siciline kaydedildiği halde, yabancı sicildeki 
kaydı terkin edilmemiş olursa, Ulaştırma Bakanlığı ta
rafından resen sicilden terkin olunur. 

Bu madde hükmü 61 inci maddede gösterilen uçak
lar hakkında işletme süresinin sona ermesi üzerine 
uygulanır. 

BAŞKAN — 67 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyemiz var mı efendim?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. 
Sayın Azgur buyurun efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, (a) ve (b) 

bentleri «Ulaştırma Bakanlığı tarafından resen sicil
den terkin olunur.» diyor. Bu itibarla, bu cümlenin 
satırbaşına gelmesi lazım gelir bendenize göre. (a) ben
di belli bir şart düzenliyor, (b) bendi bir diğer şartı 
düzenliyor, bu iki şart yerine getirilmemiş olursa eğer 
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Ulaştırma Bakanlığı tarafından resen sicilden terkin 
olunuyor. O itibarla, bu cümlenin başa geçmesi lazım, 
her iki bendi kapsadığının anlaşılması için. 

BAŞKAN — Soralım efendim, teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon?. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, ÎMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Katılıyoruz efen
dim. 

(BAŞKAN — Lütfen o zaman metni söyler misiniz 
bize?.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — «Ulaştırma Ba
kanlığı tarafından» denildikten sonra «resen sicildejn 
terkin olunur» hususu alta alınacak efendim, yeni sa-
tırbaşı açılmak suretiyle. «Ulaştırma Bakanlığı tara
fından resen sicilden terkin olunur.» şeklinde olacak 
efendim. Satırbaşı olarak. 

BAŞKAN — «Olursa dan sonra «geçerse» «olur
sa» satırbaşı oluyor. «Ulaştırma Bakanlığı tarafın
dan resen sicilden terkin olunur.» diye düzeltiyorsu
nuz, ondan sonra düzeltiliyor. 

Sayın Uyguner buyurun efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkanım, ufak 

bir şey var burada, Ulaştırma Bakanlığı tarafından ter
kin olunmaz da, yine uçak sicili tarafından terkin 
olunacaktır, fakat Ulaştırma Bakanlığının talebi ile 
sicilden terkin olunur denilirse daha faydalı olur, çün
kü burada talep Ulaştırma Bakanlığından geliyor, yok
sa Ulaştırma Bakanlığı kalemi eline alıp terkin yapa
cak değil, sicil görevlisi, sicil yetkilisi terkin işlemini 
yapacak. 

BAŞKAN — Terkini isteyecek. 
Sayın Uyguner derler ki, terkini yapacak olan ma

kam Ulaştırma Bakanlığı değildir. O nedenle, resen 
sicilden terkin Ulaştırma Bakanlığının istemi üzerinde 
olacak... 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — İstemi üzerine re
sen sicilden terkin olunur şeklinde. 

İBRAHİM BARANGİL — Sayın Başkan, bir yan
lışlık yapıyoruz, sicil Ulaştırma Bakanlığınca tutulur 
diye bir maddemiz var efendim. Arz edeyim, 56 ncı 
madde : «Türk sivil uçaklarının tescili için Ulaştır
ma Bakanlığınca sicil tutulur.» Ulaştırma Bakanlığı 
tutuyor zaten, Bakanlık resen düşecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
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Sayın Uyguner, bu istem zannederim haklı, yani 
sicili Bakanlık tuttuğuna göre terkin işlemini de Ba
kanlığın yapması gerekir denilir. Oldu efendim. 

Cümle öyle kalıyor efendim. 
Buyurun Sayın Uzunoğlu. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım, 

resen terkin ile ilgili 67 nci maddede (a) ve (b) bent
lerinde bir uçağın sicilinin resen ne zaman terkin olu
nacağı belirtilmiş bulunuyor. Bunun altındaki son fık
rada, «Bu madde hükmü, 61 inci maddede gösterilen 
uçaklar hakkında işletme süresinin sona ermesi üze
rine uygulanır.» deniyor. 61 inci madde geçici tescille 
ilgili. Acaba burada yukarıda belirtildikten sonra bu 
madde hükmü 61 inci maddede gösterilen uçaklar hak
kında da işletme süresinin sonunda uygulanır anla
mında mı bu fıkra düzenlenmiş oluyor? Oraya «hak
kında» sözcüğünden sonra bir «da» eklenmesi veya 
«sona ermesi üzerine» den sonra «de» ilavesiyle iki 
halde olabilir, oraya «da» veya «de» konulması mak
sada uygun olacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Soralım efendim. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, 
buradaki mana zaten kendiliğinden ortadadır, 61 inci 
madde geçici tescili ihtiva etmektedir, o tescil hüküm
leri ortadan kalktıktan sonra resen terkin işlemi oto-
matikman yapılacaktır, o anlamdadır. Katılabiliriz de 
yani, pek şey durumu yok efendim. 

BAŞKAN — Böyle kalsın diyorsunuz. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — İlave bir hüküm ge

tirdiği için belirtmek istiyorum. 
BAŞKAN— Dahi anlamına gelen bir «da» ko

yalım diyor, «uçaklar hakkında da». 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Hükümette katılıyor mu efendim?. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İH

SAN PEKEL — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılıyor. 
Sayın üyeler, (b) fıkrasının altındaki «Ulaştırma 

Bakanlığı tarafından resen sicilden tescil olunur.»u 
aşağıya alıyoruz ve bir «da» ekliyoruz son fıkraya 
ve 67 nci maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 
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68 inci maddeyi okutuyorum. 
Talep üzerine terkin 
MADDE 68. — Türk uçağının; 
a) Uçuştan devamlı olarak çekilmesi, 
b) Fiilen veya itibarî olarak harabiyeti veya 

itam ziyaa uğraması halinde, malikin başvurusu üze
rine sicilden kaydı silinir ve tescil belgesi iptal olu
nur. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?.. 

•Buyurun Sayın Alpaslan. 
TEVFİK FİKRET ALPASLAN — «Türk uça

ğının» deniyor, acaba burada «Türk sivil uçağının» 
mı olacak, bir kelime atlanması mı olmuş? Devamlı 
o şekilde geçiyor. Türk uçağı deyince, 'bütün uçakları 
alır, kayıtları başka türlü silinir? 

BAŞKAN — Evet hep öyle geçiyor efendim. 
«(Bir Türk sivil uçağının» şeklinde ilave yapıyor mu
sunuz, Sayın Komisyon ve Hükümet katılıyor mu 
efendim? 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Katılıyoruz efen
dim. 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İH
SAN PEKEL —Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılıyor. 
Soru sormak ihtiyacını hisseden başka üye var mı 

efendim?.. 
Sayın Azgur, buyurun. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, burada da 

67 inci maddede olduğu gibi bir düzenleme yapmak 
gerekiyor, çünkü iki bendi birden kapsayan bir hü
küm: «Bir Türk sivil uçağının; 

a) Uçuştan devamlı olarak çekilmesi, 
b) Fiilen veya itibarî olarak harabiyeti veya 

tam ziyaa uğraması, 
Hallerinde malikin başvurusu üzerine sicilden 

kaydı silinir ve tescil belgesi iptal olunur.» Demek 
lazım gelir, kanun tekniğine uyabilmesi için. 

IBAŞKAN — Efendim, aslında tabiî bunu tek bir 
cümle ile de yapmak mümkündü, «Uçuştan devamlı 
olarak çekilmesi, fiilen veya itibarî olarak harabiyeti 
veya tam ziyaa uğraması halinde..» deyip geçebilir
lerdi ,iki fıkra olarak düzenlenmiş, o zaman yeni bir 
düzenleme tabiî ortaya çıkıyor. 

Aşağıya doğru inelim diyorlar? 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
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SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, 
zatıâlinizin önerdiği hususa katılıyoruz. 

BAŞKAN — Bir tek fıkra olarak düzeltiyorsunuz 
değil mi efendim, (a), >(b) fıkralarını tek fıkra yapı
yoruz. 

Buyurun efendim soru mu? 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Hayır açıklığa ka

vuşması bakımından son şeklinde de olabilir. Mad
denin (b) bendinde, «Fiilen veya itibarî olarak hara
biyeti veya tam ziyaa uğraması halinde, malikin baş
vurusu üzerine sicilden kaydı silinir ve tescil belgesi 
iptal olunur.» diyor. Burada tam ziyaı sigorta huku
ku yönünden değil de, hukukî tam ziyaı vardır ma-
lumuâliniz, yani bir sigortalı değerin kurtarma mas
rafları eğer onun sigorta değerinden çok fazla olursa 
o sigorta değeri hükmî tam ziyaa uğramış demektir. 
Buradaki tam ziyaa tabirine hükmî tam ziyaa da 
dahil mi? Bunun açıklığa kavuşturulması için soru
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
Gerçi burada sigorta ile ilgili bir şey yok da, si

cilden kayıt silinmesi var, tescil belgesinin iptal olun
ması, sigorta ile ilgili değil bu, yani ne zaman tes
cilinin, belgenin iptal olacağına veya kaydının sili
neceğine ilişkin, ama yine de soralım efendim? 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, fMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, 
burada dikkat buyurulursa fiili bir durum söz konu
sudur, bir uçak düşmüştür, parçalanmıştır, bir de 
hizmet yönünden itibarî harabiyet söz konusudur. 
hek'e ayrılma söz konusudur, artık uçuş emniyeti gibi 
birtakım unsurlar dikkate alınmak suretiyle İtibarî 
hizmeti dolmuştur denmektedir. 

Sayın arkadaşımızın burada ifade ettiği husus, si
gorta mevzuatı ilerideki maddelerde düzenlenmiştir, 
açıklıkla getirilmektedir, bu sadece kayıt terkinini 
öngören bir maddedir. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 68 inci madde tek bir 
fıkra Ihalinde düzenlendi ve «Türk sivil uçağının» 
deyip cümle devam ediyor, aşağı geçme yok; çünkü 
aşağıdaki madde de öyledir zaten. Tek bir fıkra ol
duğu için «Türk sivil uçağının uçuştan devamlı ola
rak çekilmesi, fiilen veya itibari olarak harabiyeti 
veya tam ziyana uğraması halinde malikin başvurusu 
üzerine sicilden kaydı silinir ve tescil belgesi iptal 
olunur» diye tek bir cümle olarak düzenledik. 
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M. FEVZİ UYGUNER — «Uğraması hallerin
de» Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, evet onu zaten «hallerin
de» yaptık. «Halinde» değil de «hallerinde» yaptık 
ve 'başa da yine «bir» koymak lazım. 

ZEKİ ÇAKMAKÇI — Tabiî lazım. O zaman 
sadece belirli bir uçak oluyor. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Katıldık Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Biz koymuştuk; ama Komisyon 
'katılmamıştı. Şimdi katılıyor. 'Başına da «bir» koyu
yoruz efendim. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; 
Bence bunu iki bent halinde düzenlemek lazım 

ıgelir; (a) herhangi 'bir sebep göstermeden uçuştan 
çekilmeyi düzenliyor; (b) bendi ise, özel sebepler sa
yılmış, fiilen veya itibari olarak harabiyete uğraya
cak veya ziyana uğrayacak. Bunları ayrı ayrı bent 
halinde göstermekte yarar var gibi geliyor hana. 

BAŞKAN — Efendim, sonuç aynı değil mi Sa
yın Azgur?.. Yani bir uçağın uçuştan devamlı olarak 
çekilmesi veya fiilen veya itibari olarak harabiyeti 

. veya ziyana uğraması halinde yapılacak işlem nedir?... 
Ya kaydı silinecek ve tescil belgesi iptal olunacaktır; 
'bitti. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; 
'67 nci madde de öyle idi; ama burada bilhassa 

özellikle vurgulamak lüzumunu duymuş herhalde ya
sa koyucu. Diyor ki, ilk an «devamlı olarak», bir 
sebebe bağlamıyor. Hangi sebep olursa olsun, sahi
bi; maliki başvurmak suretiyle sizden kaydının silin
mesini isteyebilir; ama (b) bendinde bir harabiyet 
'olacaktır. O şartı araştırıyor. 

Bu itibarla, ayrı bentler halinde düzenlenmesinde 
yarar var. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyondan soralım yi
ne. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; 

Deminki öneriniz istikametinde maddenin düzen
lenmesini Komisyonumuz kabul etmiştir; ancak 
«Uçuştan devamlı olarak çekilmesi dedikten sonra 
virgül yerine «veya», devamla «fiilen veya itibari 
olarak» diğer bütün unsurlar ayrı ayrı değerlendiri
lecektir. 

BAŞKAN — Efendim, zaten üç tane «veya» yan 
yana geliyor. Eskiden iki tane vardı; «veya, veya» 
olur. Ne yapalım efendim. 

Evet; tabiî madde biraz oldukça değişe değişe 
geldi önümüze. Şimdi, «Bir Türk sivil uçağının uçuş
tan devamlı olarak çekilmesi veya fiilen veya itibari 
olarak harabiyeti veya tam ziyana uğraması hallerinde 
malikin başvurusu üzerine» diye cümleye devam edi
yoruz ve bu biçimiyle maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

69 uncu maddeyi okutuyorum. 
Sicil kaydının terkini ve ipotek hakkının korun

ması 

MADDE 69. — Bir Türk uçağının sicilden terkin 
edilmesinden önce durum, sicilde kayıtlı ipotek hakkı 
sahiplerine resen tebliğ edilir. Adresi bilinmeyenlere 
tebligat ilan yoluyla yapılır ve her iki durumda da 
itirazlarını bildirmeleri için ipotek hakkı sahiplerine 
30 günlük süre tanınır.. Herhangi bir itiraz bildiril
memiş ise veya itirazın haklı olmadığı mahkemece 
hükme bağlanır ise, kayıt terkin olunur. 

Aksi takdirde, ipotekli alacakların haklarının saklı 
bulunduğuna dair meşruhat verilerek sicildeki kayıt 
terkin olunur., 

BAŞKAN — Burada da efendim yine «Bir Türk 
sivil uçağının» şeklinde «sivil»i ilave ediyoruz. 

(Madde üzerinde söz isteyen sayın üye var mı?.. 
Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir ilavesi var mı bu
na?.. Yok. 

Soru?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... 'Madde kabul edilmiştir. 

70 inci maddeyi okutuyorum. 
Uçak Sicili Tüzüğü 
'MADDE 70. — Uçak sicilinin tesisi ve nasıl tu

tulacağı, personelin nitelikleri, hukukî ilişkilerin na
sıl belgeleneceği ve tescil olunacakları, kayıtların dü
zeltilmesi, değiştirilmesi ve silinmesine ilişkin kural
lar ile 61 inci madde tatbiki halinde uygulanacak 
kurallar bir tüzük ile belirlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok.. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 

• FUAT AZGUR — «61 inci maddenin» olacak 
Sayın Başkanım. 
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iBAŞKAN — «Maddenin» yapıyoruz ©fendim 
onu. Komisyon ve Hükümet de katılıyorlar zaten bu 
duruma. «61 inci maddenin tatbiki halinde» diyo
ruz ve maddeyi bu düzeltilmiş biçimiyle oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 70 inci 
madde ka'bul edilmiştir. 

71 inci maddeyi okutuyorum. 
Uçakların hukukî niteliği 
MADDE 71. — Bu Kanunda aksine bir hüküm 

bulunmadıkça, uçaklar meskul mal hükümlerine ta
bidir. 

BAŞKAN — Efendim o yanlış yazılmış «menkul 
mal» olacak. Bir baskı hatasıdır, Hükümet teklifi 
doğrudur; «menkul mal hükümlerine tabidir» ola
rak lütfen düzeltin. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye var mı?.. 
Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?... Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

72 nci maddeyi okutuyorum. 
Mülkiyet ve diğer aynî hakların tesisi 
MADDE 72. — Uçağın tamamı veya bir payı

nın üzerinde mülkiyet ve diğer aynî hakların tesisi, 
devri ve temliki için yazılı sözleşme yapılması lazım 
ve kâfidir. Temlikle ilişkin sözleşmeler yazılı şekil
de yapılmadıkça muteber değildir. 

Sözleşmeler uçak siciline tescil edilmeden üçün
cü şahıslar bakımından hüküm ifade etmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?... Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?... 
Yök. 

Soru sormak isteyen sayın üye?... Yok'. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
73 üncü maddeyi okutuyorum. 
Mülkiyetin iktisabı 
MADDE 73. — Uçak veya payının temlikinde 

akitler mülkiyetin temellük edene teslimden önce 
intikalini kararlaştırabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?... Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?... Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?... Yök. 
73 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 73 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

74 üncü maddeyi okutuyorum. 
Teferruat ve mütemmim cüzüler 
MADDE 74. — Uçağın teferruat ve mütemmim 

cüzüleri hakkında Medenî Kanunun 619 ve 621 inci 
maddeleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?... Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?... Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
75 inci maddeyi okutuyorum. 
Uçak ipoteği 
MADDE 75. — Bir alacağın temini için uçak 

üzerinde ipotek tesis olunabilir. Uçak ipoteği, ala
caklıya uçak bedelinden alacağını alma yetkisini 
verir. Müstakbel alacaklar veyahut şarta bağlı olan 
bir alacak için dahi ipotek tesis edilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?... Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?... 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?... Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler lütfen işaret bu
yursun... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

76 ncı maddeyi okutuyorum. 
Akdi ipotek 
MADDE 76. — Uçaklar üzerinde malik ile ala

caklıların anlaşmaları ve sicile tescil ile ipotek tesis 
olunabilir. 

İpotek tesisine ait anlaşmaların yazılı şekilde ya
pılması ve imzaların noterce onanmış olması şarttır. 

BAŞKAN — 76 ncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?... Yok. 

Komisycv ve Hükümetin bir diyeceği?... Yok. 
(Soru sormak ihtiyacını hisseden sayın üyemiz 

var mı?... Yok. 
76 ncı maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler lütfen işaret 
buvursun... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Teşekkür ederim'. 
77 nci maddeyi okutuyorum. 
Kanunî ipotek 
MADDE 77. — Uçakların yapımı ve onarımın-

. dan doğan alacaklar için, yapımcı veya onarana, 
uçak üzerindeki kanunî bir ipoteğin tescilini isteye
bilir. 
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Bu kanunî ipoteğin tesisi hakkında Medenî Kanu
nun 809,810 ve 811 inci maddeleri uygulanır. 

BAŞKAN — 77 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?... Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?... Yök. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?... Yok 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabpl edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
78 inci maddeyi okutuyorum. 
(Birlikte 'ipotek 
IMADDE 78. — 'Bir alacak için birdefn çok uçak 

ipotek edilmiş bulunursa, alksiine bir anılaşmaya daya 
taııîaraık sorumluluk miktarları isiciılde belrtilmedikçe, 
bunlardan her biri borcun tamamından sorumludur. 

iBAlŞKAN — 78 'inci madde 'üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceki?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz <die bulunma

dığına gjöre, maddeyi oylarınızla sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

79 uncu maddeyi okutuyorum. 
Yabancı para esasına göre ipotek 
MADDE 79. — Yabancı para ile ödenecek olan 

borçlar için, Maliye Bakanlığının izni ile yabancı pa
ra esasına ıgöre ipotek tesis olunabilir. Bu iznin sicile 
İkaydı lazımdır. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceki?.. Yok. 
ISoru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaib|ul edenler. 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
'80 inci maddeyi okutuyorum. 
Tescilin içeriği 
MADDE 80. — Sivil hava taşıt arajcı ipoteğinin 

tescilinde : 
a) Alacaklının adı, soyadı ve adresi 
b) Alacağın tutarı ve faiz oranı; 
c) Alacağın tutarı 'kesin değil veya değiştirilebi

lir is© faizler dahi, ipoteğin temin ettiği azamî tu 
tar; 

d) Namıa veya hamiline yazılı tahvillerin ipotek 
ile temini durumunda ipotek borcun tamamı için ku
rulacaksa, alacaklı yerine, borçlu ile alacaklıların tü
münü birden temsil edecek bir temsilci; ihracı üstle
nen istetme için ıkurullacalksa, ipotek üzerinde tahvili 
sahipleri lehine bir rehin hakkı da; 

Tescil olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isıteyen sayın 
üyemiz?.. Yök. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormalk isteyen sayın üyemiz?.. 
Sayın Azgur, buyurun efendim. 
!FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, başlığın 

«ipotek ıtesdilinin içeriği» şeklinde olması lazım. 
Yanlış anlamaya meydan vermemek için başlığın 
«İpotek tescilinin içeriği», şeklinde olması daha uy
gun olur. 

IBAŞKIAN -— Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Sayın Komisyon, katılıyor musunuz efendim?.. 

«İpotek tescillinin içeriği» 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Koyalım efen
dim onu; katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın (Hükümet, katılıyor musu
nuz efendim?. 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İH
SAN PEKEL — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 
Efendim, madde başlığını «İpotek tescilinin içe

riği» biçiminde değiştiriyoruz ve maddeyi bu şekliyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
Yeni bir maddenin görüşülmesi için gerekli süre 

bulunmadığından, 1 Eylül 1983 Perşembe günü saat 
14.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum 
efendim, 

Kapanma Saati : 18.35 

)>m<t 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

154 üncü BİRLEŞİM 

31 Ağustos 1983 Çarşamba 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU 
NUŞLARI 

L Danışma Meclisi Saymanlığının Mayıs, Ha
ziran 1983 Aylarına Ait Hesapları Hakkında Danış
ma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Komis
yon Raporu. (5/9) (S. Sayısı : 549) (Dağıtma ta
rihi : 29.8.1983) 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK tŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ tLF 
KOMtSYONLARDAN GELEN tŞLER 

(1) Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayın
lar Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet; Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri; Millî Eğitim komisyon
ları raporları. (1/721) (S. Sayısı : 552) (Dağıtma ta
rihi : 29.8.1983) 

(2) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkında 2670 Sayılı Kanunun 44 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu. (1/733) (S. Sayısı : 535) 
(Dağıtma tarihi : 11.8.1983) 

(3) Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısı ve 
Malî İşler, Adalet, Millî Savunma, tçişleri ve Dışişleri. 
Bayındırlık, Ulaştırma, tımar ve tskân, Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları. (1/586) (S. Sayısı : 
470) (Dağıtma tarihi : 13.6.1983) 

(4) Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin 
İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile aynı Kararnamenin Değiştirilmesine ve 
Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 
37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 48, 50,52 ve 53 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameler ve Malî İşler Komis
yonu Raporu. (1/129, 1/146, 1/187, 1/446, 1/457, 
1/466, 1/472, 1/487,. 1/540, 1/577, 1/591, 1/611) (S. 
Sayısı : 530) CDağıtma tarihi : 16.8.1983) 

(5) 13.6.1945 Tarihli ve 4759 Sayılı İller Banka
sı Kanununun 3 üncü Maddesinin Değişik (A) Fık

rası ile 7 nci Maddesinin (B) Fıkrasının ve 14 üncü 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. (1/736) (S. 
Sayısı : 540) (Dağıtma tarihi : 16.8.1983) 

(6) Taşınmaz. Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz
lerin önlenmesi Hakkında Kanun tasarısı ve Ada
let ve Millî Savunma, tçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları. (1/554) (S, Sayısı : 343) (Dağıtma t.a 
rihi : 25.2.1983) 

(7) Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal işler, Bütçe - Plan ve Mü 
lî Eğitim komisyonları raporları. (1/567) (S. Sayısı : 
350) (Dağıtma tarihi : 15.3.1983) 

(8) 8.7.1981 Tarihli ve 2487 Sayılı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, tmar 
ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 
(1/615) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

<9) 3 Haziran 1938 Tarihli ve 2423 Sayılı Ma
arif Vekâletine Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Ser
mayesi Hakkında Kanun ile Bu Kanunda Değişiklik 
Yapan 6 Temmuz 1962 Tarihli ve 69, 28 Aralık 1982 
Tarihli ve 2768 sayılı Kanunların Başlıklarında ve 
Metinlerinde Geçen Deyimlerin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu. (1/627) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi • 
23.3.1983) 

(10) Danışma Meclisi Üyesi Erdoğan BAYIK'ın 
Vasama Dokunulmazlığı Hakkında Başbakanlık Tez 
keresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve Adalet Karma 
Komisyonu Raporu. (3/391) (S. Sayısı 366) (Dağıtma 
tarihi 31.3.1983) 

(11) 29.5.1973 Tarih ve 1734 Sayılı Yem Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Tarım ve Orman, Köy tşleri ve 
Kooperatifler komisyonları raporları. (1/606) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 



(12) 21.2.1967 Tarih ve 969 Sayılı Tarım Ba
kanlığı Ziraat işleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mü
cadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı 
Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Veril
mesi Hakkında Kanunun Adının ve 1 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan ve Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler 
komisyonları raporları. (1/594) (S. Sayısı : 369) (Da
ğıtma tarihi : 31.3.1983) 

(13) Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Si
linmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî işler ve 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/497) (S. Sa
yısı : 371) (Dağıtma tarihi : 7.4.1983) 

(14) Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma, içişleri ve Dışişleri, Adalet ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, tmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (1/62) (S, Sayısı : 370) (Dağıt
ma tarihi : 8.4.1983) 

(15) 2.6.1941 Tarihli ve 4060 Sayılı Yüzde Beş 
Faizli Hazine Tahvilleri İhracına Dair Kanun ile Ek 
ve Değişikliklerinin Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Malî işler Komisyonu Ra
poru. (1/631) (S. Sayısı : 376) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1983) 

(16) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
OĞLU'nun Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/491) (S. Sayısı 377) 
(Dağıtma tarihi : 13.4.1983) 

(17) 26.10.1963 Tarih ve 357 Sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine iliş 
kin Kanun Tasarısı ile 26 Ekim 1983 Tarihli ve 357 
Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci Maddesi
nin Birinci Fıkrasının (D) Bendinin Değiştirilmesine 
ilişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma. 
içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/593, 
1/618) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 

(18) 10.4.1967 Tarihli ve 852 Sayılı Başbakanlık 
Basımevi Döner Sermaye işletmesi Kuruluşu Hakkın 
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. (1/641) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 

(19) '647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanu
nun Ek Birinci Maddesine 17.3.1982 Tarih ve 2683 
Sayılı Kanunla Eklenen ikinci Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (1/645) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 
18.4.1983) 

2 — 
(20) İpekböcekçiliği Kanunu Tasarısı ve Adalet, 

Tarım ve Orman, Köy tşleri ve Kooperatifler ko-
misyonlları raporları. (1/580) (S. Sayısı : 389) (Dağıt
ma tarihi : 26.4.1983) 

(21) 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (1/588) (S. Sayısı : 399) (Dağıt
ma tarihi : 17.5.1983) 

(22) 17.7.1972 Tarihli ve 1612 Sayılı Yüksek As
kerî Şûra'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/676) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1983) 

(23) 29.6.1965 Tarihli ve 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 1264 üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrası 
ile 1404 ve 1406 ncı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/668) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

(24) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun 12 nci Maddesinin II işaretli 
Fıkrasına (o) Bendinin Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Bütçe-Plan Komisyonu Raporu. (1/559) (S. 
Sayısı : 414) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

(25) 9.5.1958 Tarihli ve 7116 Sayılı imar ve is
kân Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Ka
nunun Ek 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan, Millî Savunma, 
içişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, imar 
ve tskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporla
rı. (1/625) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 3.6.1983) 

(26) 14.7.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununa 1327 Sayılı Kanunla Eklenen ve 
1897 Sayılı Kanun ile Değiştirilen Ek 2 nci Madde
nin (c) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/664) 
(S. Sayısı : 464) (Dağıtma tarihi : 6.6.1983) 

(27) Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruk
lu Öğrencilere ilişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/685) (S. Sayısı : 471) (Dağıt
ma tarihi : 9.6.1983) 

(28) Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Kanunu Ta
sarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) 
(S. Sayısı: 467) (Dağıtma tarihi: 13.6.1983) 



(29) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 31 
inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri; 
Adalet komisyonları raporları. (1/649) (S. Sayısı: 468) 
Dağıtma tarihi: 13.6.1983) 

(30) 17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu. (1/675) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1983) 

(31) Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu Tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal İşler, Adalet, Malî İşler ve Millî 
Eğitim komisyonları raporları. (1/579) (S. Sayısı : 
387) (Dağıtma tarihi : 25.4.1983) 

(32) Devlet Memurluğuna Giriş Sınav Fonu Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/650) (S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(33) 18 Ağustos 1981 Tarihli ve 2507 Sayılı De
nizcilik Yüksekokulu Kanununun Üçüncü Maddesi ile 
8 inci Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Millî Savun
ma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/609) 
(S. Sayısı : 485) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(34) 5.1.1961 Tarih ve 222 Sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bazı Maddelerinin Kaldırılması ile Bu Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu. (1/681) (S. Sayısı : 486) 
(Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(35) 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/700) (S. Sayısı : 482) 
(Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 

X (36) Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması
nın İdarî Tatbikatına Ait Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/673) (S. Sayısı : 489) (Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 

(37) Hizmet ve Seyis Erleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/703) (S. Sayısı : 488) (Dağıtma 
tarihi : 20.7.1983) 

(38) 23.4.1981 Tarihli ve 2543 Sayılı Yurt Dışın
da Görevli Personele Nakdî Tazminat Verilmesi ve 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun Birinci Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
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i ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/684) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
20.7.1983) 

X (39) Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhu
riyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî 
Kararların Tanınması ve Yerine Getirilmesine İlişkin 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve 

I Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/665) (S. Sayısı : 490) 
(Dağıtma tarihi : 21.7.1983) 

I X (40) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya 
I Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz ve Hava Ta-
j şımacılığından Sağlanan Gelirlerin Çifte Vergilendiril-
} meşini Önleme Anlaşmasının Onaylanmasına Dair 
I Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişle-
I ri Komisyonu Raporu. (1/660) (S. Sayısı : 491) (Da

ğıtma tarihi : 21.7.1983) 

(41) 7 Aralık 1962 Tarihli ve 128 Sayılı Muvaz-
I zaf Subay ve Askerî Memurlara Verilecek Elbise ve 
I Teçhizat Hakkında 4608 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 
I Birinci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
I Kanun Tasarısı ve Millî. Savunma, İçişleri ve Dışişleri 

Komisyonu Raporu. (1/689) (S. Sayısı : 495) (Dağıt
ma tarihi : 21.7.1983) 

I (42) Topraksu Genel Müdürlüğü Yatırımları 
I Geri Ödeme Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan ve Ta-
I rım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler komis

yonları raporları. (1/677) (S. Sayısı : 496) (Dağıtma 
tarihi: 21.7.1983) 

I (43) Danışma Meclisi Üyesi Abdullah Asım 1Ğ-
I NECİLER'in Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş-
I bakanlık Tezkeresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve 
I Adalet Karma Komisyonu Raporu. (3/578) (S. Sa

yısı : 497) (Dağıtma tarihi : 21.7.1983) 

I X (44) Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
I Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Hakkında An-
I laşma ve Eki Nihaî Protokolün Onaylanmasının Uy-
I gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Sa-
I vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 

(1/647) (S. Sayısı : 492) (Dağıtma tarihi : 22.7.1983) 
(45) 22.4.1341 Tarihli ve 657 Sayılı Harita Müdi-

I riyeti Umumiyesi Kanununun Adının Değiştirilmesine 
I Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve 
I Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/739) (S. Sayısı : 505) 

(Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 
(46) 4 Ocak 1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silah-

I lı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Değişik 87 nci 
I Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 



ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/718) (S. Sayısı : 506) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 

(47) 21.6.1922 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Ka
nununun Değişik 35 inci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, iç
işleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/694) (S. Sa
yısı : 508) (Dağıtma tarihi: 27.7.1983) 

(48) Tahsil Edilmeyen Hazine Alacaklarının Si
linmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî tşler; Büî 
çe - Plan komisyonları, raporları. (1/674) (S. Sayısı : 
509) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(49) 4.7.1972 Tarihli ve 1602 Sayılı Askerî Yük
sek İdare Mahkemesi Kanununun 82 nci Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/731) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 

(50) Yabancı Deniz Kuruluşlarının Acentelik Hiz
metlerinin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve iskân, Turizm ve Ta
nıtma Komisyonu Raporu. (1/692) (S. Sayısı : 511) 
(Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

X (51) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran 
İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştır
masına Dair 20 Ekim 1982 Tarihli Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komis
yonu Raporu. (1/720) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma 
tarihi : 27.7.1983) 

(52) Yaygın Eğitim Koordinasyon ve İşbirliği Ka
nunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. 
(1/705) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(53) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı TC. Emekli 
Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri 
ve Dışişleri; Bütçe - Plan komisyonları raporları. 
(1/723) (S. Sayısı : 515) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(54) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun 100 üncü Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (1/662) (S. Sayısı : 516) (Dağıtma 
tarihi : 27.7.1983) 

(55) 19.3.1969 Tarihli ve 1136 Sayılı Avukatlık 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(1/682) (S. Sayısı : 519) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 
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(56) Millî Savunma Yükümlülüğü Kanunu Tasarı
sı ve Adalet, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/661) (S. Sayısı : 514) (Dağıt
ma tarihi : 2.8.1983) 

(57) Arıcılık Kanunu Tasarısı ve Adalet; Tarım 
ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler komisyonları 
raporları. (1/608) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 
2.8.1983) 

(58) Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet; Bütçe - Plan; Millî Savunma, 
i'çişleri ve Dışişleri komisyonları raporları, (1/671) 
(S. Sayısı: 522) (Dağıtma tarihi: 2.8.1983) 

(59) 1984 Yılı İçin Bir Geçiş Programı Hazırlan
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (1/738) (S. Sayısı : 526) (Dağıtma 
tarihi : 4.8.1983) 

(60) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun Bazı Madde ve Fıkralarının De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (1/616) (S. Sayısı : 529) (Dağıt
ma tarihi : 4.8.1983) 

X (61) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ma
lezya Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmasına Dair 13 
Mayıs 1983 Tarihli Anlaşmanın Onaylanmasının Uy-
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/732) (S. Sayısı : 533) (Dağıtma tarihi : 11.8.1983) 

(62) Resmî Gazetede Yayımlanacak Olan Yönet
meliklere İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu. (1/713) (S. Sayısı : 531) (Dağıtma ta
rihi : 15.8.1983) 

X (63) 18 Nisan 1961 Tarihli Diplomatik İliş
kiler Hakkında Viyana Sözleşmesine Katılmamızın Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/741) (S. Sayısı : 534) (Dağıtma tarihi : 15.8.1983) 

(64) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununa 7.2.1969 Tarihli ve 1101 Sayılı 
Kanunla Eklenen Ek 5 inci Maddenin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/715) (S. Sa
yısı : 539) (Dağıtma tarihi : 15.8.1983) 

(65) İstanbul Belediyesi Havagazı İşletmesi Genel 
Müdürlüğünün, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 
tşletmeleri Genel Müdürlüğüne Devrine Dair Ka-

(X) Açık Oylama 



ttun Tasarısı ve Millî Savunma, tçişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu. (1/730) (S. Sayısı : 542) (Dağıt
ma tarihi : 16.8.1983) 

(66) 15 Temmuz 1950 Tarih ve 5681 Sayılı Mat
baalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (1/724) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi : 
17.8.1983) 

(67) Madalya ve Nişanlar Kanunu Tasarısı ve 
Adalet; Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komis 
yonları raporları. (1/708) (S, Sayısı : 546) (Dağıtma 
tarihi : 18.8.1983) 

(68) Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet; Anayasa; Millî Sa
vunma, tçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(1/107) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma tarihi : 29.8.1983) 

ıv69) Yurt Yüzeyinde ve Denizlerde Görülen veya 
Ele Geçirilen Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esas
lara ilişkin Kanun Tasarısı ve Adalet; Bayındırlık, 
Ulaştırma, tmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma; Malî 
tşler; Millî Savunma, tçişleri ve Dışişleri Komisyon
ları Raporları. (1/657) (S. Sayısı : 551) (Dağıtma 
tarihi : 29.8.1983) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 552 

Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınlar Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Adalet; Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri; Millî 

Eğitim Komisyonları Raporları. (1 /721) 

T. a 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 9 Haziran 1983 
Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1498/05228 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim (Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 18.5.1983 tarihinde ka
rarlaştırılan «Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınlar Hakkında Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ekli ola
rak göndeıümUştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

TÜRKÇEDEN BAŞKA DİLLERLE YAPILACAK YAYINLAR HAKKINDA KANUN TASARISI 
GENEL GEREKÇE 

20 Ekim 1982 tarih ve 17844 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ve 7.11.1982 tarihinde halk oyu ile kabul 
edilerek 9Jİ1.1982 günü yürürlüğe giren 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının başlangıç bölümün-
dö: 

«— Millet iradesinin mutlak üstünlüğü; egemenliğin kayıtsız şartsız Türk milletine ait olduğu, bunu millet 
adına kullanmaya yetkili kılman hiç bir kişi ve kuruluşun, bu Anayasa'da gösterilen hürriyetçi demokrasi ve 
bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı»; 

«:—> Hiç bir düşünce ve mülahazanın, Türk millî menfaatlerinin, Türk varlığının Devleti ve ilkesiyle bö
lünmezliği esasının, Türklüğün tarihî ve manevî değerlerinin Atatürk Milliyetçiliği, ilke ve inkilâpları ve me
deniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği...»; 

Belirtilmektedir. 
Diğer taraftan, Anayasanın 3 üncü maddesinde: 
«Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir...» ifadesiyle, Türkçenin, mil

lî birliği ve beraberliği bir vücut haline getirdiğini ve halkımızın konuştuğu anadilin Türkçe olduğu açık ve 
kesin bir biçimde vurgulanmıştır. 

Ayrıca Anayasanın 26 ncı maddesinde : 
Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama 

ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya 
da vermek serbestliğini de kapsar. (Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapıları 
yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir. 

Bu hürriyetlerin kullanılması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı olarak usulün
ce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile hayatlarının yahut 
kanunun öngördüğü meslek sınırlarının korunması veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine 
getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir. 
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Düşüncelerin açıklanması ve yayılmasında kanunla yasaklanmış olan herhangi bir dil kullanılamaz. Bu 
yasağa aykırı yazılı veya basılı kâğıtlar, plakalar, ses ve görüntü bantları ile diğer anlatım araç ve gereçleri 
usulüne göre verilmiş hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kanunla yetkili kılı
nan merciin emriyle toplattırılır. Toplatma kararını veren merci bu kararını, yirmidört saat içinde yetkili 
hâkime bildirir. Hâkim bu uygulamayı üç gün içinde karara bağlar. 

Haber ve düşünceleri yayma araçlarının kullanılmasına ilişkin düzenleyici hükümler, bunların yayımını 
engellemek kaydıyla, «düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin sınırlaması sayılmaz.» hükmü; 

Anayasanın 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında: 
«Kanunla yasaklanmış olan herhangi bir dilde yayım yapılamaz.» hükmü; 
Yine Anayasanın 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında: 
«Temel hak ve hürriyetler, Devletin ilkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün: Millî egemenliğin, Cum

huriyetin, mıilılî güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu yararının, genel ahlakın ve genel sağlığın 
korunması amacı ile ve ayrıca Anayasanın ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle, Anayasanın sözüne 
ve ruhuna uygun olarak kanunla sınırlanabilir.» hükmü, 

Yer almaktadır. 
Bu hükümlerden de anlaşılacağı üzere, 1982 Anayasası, düşünce ve kanaat hürriyeti ile düşünceyi açıklama 

ve yayma hürriyetine özel bir önem vermiş ve getirdiği yeni ilkeler ve hükümlerle, Türkçeden başka dillerle 
yapılacak yayınlar hakkında bir kanun çıkarılmasını öngörmüştür. 

Anayasanın yukarıda değinilen hükümleri uyarınca, «Türkçeden Başjka Dillerıle Yapılacak Yayınlar Hakkın
da Kanun Tasarısı» hazırlanmış bulunmaktadır. 

Hazırlanan bu Tasarıda: 
I 

'1. iKamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve tüzelkişilerin, Türkçeden başka dillerle yayınlayacakları ga
zete, dergi, kitap ve broşür gibi her türlü basılı eserlerin; dolduracakları plak, her türlü ses ve görüntü bant
ları ve diğer anlatım araç ve gereçlerinin; yayımdan önce bir komisyon tarafından incelenmesi; 

2. Başbakanlığa bağlı ve Başbakan tarafından görevlendirilen bir Müsteşar Muavininin başkanlığında, 
Genelkurmay Başkanınca seçilecek bir asıl bir yedek üye ile Adalet, Millî ıSavunma, İçişleri, Dışişleri, Millî 
Eğitim, Kültür ve Turizm Bakanlarının kendi Bakanlıklarından ve Yükseköğretim Kurumunun öğretim üyele
ri arasından, seçecekleri birer asıl ve birer yedek üyeden oluşan, «Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayın
ları İnceleme Komisyonu» kurulması; 

Komisyonca gerekli görülen hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından birer temsilcinin de Başkanın 
daveti üzerine, oylamaya iştirak etmemek kaydıyla bu Komisyona katılmaları; 

3. «Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınları İnceleme Komisyonu»nun : 
a) 'Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişileri, Türkçeden başka dillerle yayınlayacakları ve 

5680 sayılı Basın Kanunu kapsamına giren gazete, dergi, kitap ve broşür gibi her türlü basılı eserlerin; doldu
racakları (plak, her türlü ses ve görüntü bantları, çeşitli yollarla çoğaltılmış basılı eser ve malzeme, tasvirler, 
gösteri ve sahne eserleri, sözlü ve sözsüz müzik eserleri, sinema ve projdksiyon filmleri, fotoğraf, resim, kari
katür gibi diğer anlatım araç ve gereçlerinin; Türkiye Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, 
millî egemenlik, Cumhuriyet, millî güvenlik ve kamu düzeni yönlerinden sakıncalı olup olmadığını sadece 
kullanılan yabancı dil yönünden incelemek ve bu hususta bir karar vermekle, 

b) Gerektiğinde, Türkçeden başka hangi dil veya dillerle yapılacak yayınlarda sakınca görülmediği husu
sunda, önceden ve resen sadece kullanılan yabancı dil yönünden inceleme yapmak ve bir karar vermekle, 

Görevli olması öngörülmektedir. 
Bu Kanunla oluşturulan, «Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınları İnceleme Komisyonu» nun gö

revi, münhasıran, yayınlanacak eserlerde Türkçeden başka dillerde yapılacak yayınlarda kullanılacak yaban
cı dilin, Türkiye Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, millî egemenlik, Cumhuriyet, millî gü
venlik ve kamu düzeni yönlerinden sakıncalı olup olmadığının incelenmesinden ibarettir. Komisyonun ince
lediği eserlerin, ayrıca suç konusu teşkil edip etmediği hususunda bir inceleme yapmasına, bu görev adlî 
mercilere ait olduğu cihetle gerek bulunmamaktadır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı: 552) 



Tasan, genel olarak Anayasanın öngördüğü esaslara uygulama gücü sağlamak amacına yöneliktir. 
Madde 1. — Tasarının 1 inci maddesinde, kanunun hazırlanmasındaki amaç ve kanunun Kapsamı açık

lanmaktadır. 
Anayasa'nın «Düşünceyi açiklama ve yayma hürriyeti» başlıklı 26 ncı maddesi: 
«Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açık

lama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak 
ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapı
lan yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir. 

Bu hürriyetlerin kullanılması, sonuçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı olarak usu
lünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şlöbret veya haklarının, özel ve aile hayatlarının yahut 
kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine ge
tirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir. 

Düşüncelerin açıklanması ve yayılmasında kanunla yasaklanmış olan herhangi bir dil kullanılamaz. Bu ya
sağa aykırı yazılı veya basılı kâğıtlar, plaklar, ses ve görüntü bantları ile diğer anlatım araç ve gereçleri 
usulüne göre verilmiş hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kanunla yetkili kılı
nan merciin emriyle toplattırılır. Toplatma kararını veren merci bu kararını, yirmidört saat içinde yetkili 
hâkime bildirir. Hakim ' bu uygulamayı üç gün içinde karara bağlar. 

Haber ve düşünceleri yayma araçlarının kullanılmasına ilişkin düzenleyici hükümler, bunların yayımını 
engellemek kaydıyla, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin sınırlanması sayılmaz.» hükmünü, 

13 üncü maddesi işe : 
«Temel halk ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî egemenliğin, 

Cumhuriyetin, millî güvenliğin, genel asayişin, kamu yararının, genel ahlakın ve genel sağlığın korunması 
amacı ile ve ayrıca Anayasa'nın ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle, Anayasa'nın sözüne ve ruhu
na uygun olarak kanunla sınırlanabilir. 

Temel hak. ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sınırlamalar demokratik toplum düzeninin gereklerine ay
kırı olamaz ve öngörüldükleri amaç dışında kullanılamaz^ 

Bu maddede yer alan genel sınırlama sebepleri temel hak ve hürriyetlerin tümü için geçerlidir.» 
Hükmünü; taşımaktadır. 
Diğer taraftan, Anayasa'nın «©asın hürriyeti» başlıklı 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında da, «Kanunla 

yasaklanmış olan herhangi bir dilde yayım yapılamaz.» denilmelk suretiyle düşüncelerin yayımında, ülkemizin 
yüksek menfaatleri göz önünde bulundurularak bazı dillerle düşünce ve kanaatlerin yayılmasının kanunla 
sınırlandırılabileceği açık bir biçimde vurgulanmıştır. 

Anayasa'nın yukarıda sözü edilen amir hükümleri doğrultusunda düzenlenen Tasarının 1 inci maddesin
de, «Bu kanunun amacı kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ye tüzel kişiler tarafından, Türk dilinden 
başka dil kullanılmak suretiyle yapılacak yayınlara ilişkin esasları düzenlemektir.» denilmek su
retiyle, kanunun amacı, Anayasa'nın öngördüğü ilkeye uygun bir şekilde açıklanmış bulunmaktadır. 

Tasarının 1 inci maddesinde, Kanunun kapsamı da açıklanmakta «.... Türk dilinden başka dil kullanıl
mak suretiyle, yazılı ve basılı kâğıtlar, plaklar, ses ve görüntü bantları ve diğer anlatım araç ve gereçleriyle 
yapılacak yayınlar....» ifadesi kullanılmakta bu suretle her türlü yazılı veya çeşitli yollarla çoğaltılmış basılı 
eser ve malzeme, tasvirler gösteri ve sahne eserleri sözlü ve Sözsüz müzik eserleri, sinema ve projeksiyon fi-
limleri, fotoğraf, resim, karikatür ve benzerleri ile her türlü ses ve görüntü kayıt bantları veya plaklar gibi 
anlatım araç ve gereçlerinin kanun kapsamına dahil edildiği belirtilmektedir. 

Madde 2. — Tasarının 2 nci maddesinde, Türkçeden başka dillerle yapılabilecek yayınların tabi tutul
dukları esaslar, yasak faaliyetler, «Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınları İnceleme Komisyonu»nun 
ve yapılacak incelemelerin hangi ilkeler doğrultusunda yapılacağı, üniversite ve araştırma kurumlarında oku
tulan dillerde yapılabilecek çalışmaların amaçları ile Türkiye Devletinin taraf olduğu Milletlerarası and-
laşma hükümlerinin saklı olduğuna dair hükümlere yer verilmiştir. 
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a) Anayasa'nın 26 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki «Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim, 
veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.» ifadesi, maddenin 
birinci fıkrasına aynen yaflsıtıknıştır. 

b) Maddenin ikinci fıkrası düzenlenirken de Anayasa'nın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında, «Türki
ye Devleti, Ülkesi ve Milletiyle bir bütündür. Dili Türkçedir.» şeklinde ifade edilen genel esas, bu fıkraya, 
«Türk vatandaşlarının ana dili Türkçedir.» cümlesiyle alınmış ve bu vurgulama yapıldıktan sonra, Türkçe-
den başka dillerin ana dili olarak kullanılmasına ve yazılmasına, yönelik her türlü faaliyetin yasaklandığı 
açık biçimde belirtilmiştir. 

c) Maddenin üçüncü fıkrasında, «Türkçeden Başka Dillerde Yapılacak Yayınları inceleme Komisyonu» 
nun yapacağı incelemenin Anayasa'nın 13 üncü maddesinde yer alan temel hale ve hürriyetlerin kanunla sı
nırlandırılabileceği sayılmak suretiyle gösterilen, ülke bütünlüğü, millî egemenlik, Cumhuriyet, millî güven
lik, kamu düzeni yönlerinden sakıncalı olup olmadığı hususlarını içerdiği açıklanmaktadır. 

d) Maddemin dördündü fıkrasında, Komisyon tarafından yapılan inceleme sonunda, sakınca bulunmadı
ğı tespit edilen, Türkçeden başka dillerle her türdü yayının serbest olarak yapılabileceği açManmaktadır. 

e) Maddenin beşinci fıkrasında, «Üniversitelerde ve araştırma 'kurumlarında okutulan dillerde, sadece 
bilîmısel araştırımla, öğrenim1 ve 'inceleme amacryla çalışmalar yapılabileceği açıklanmakta, Ibu (suretle diller 
üzeriinde bu kurumlarda yapılacak çalışmaların amaçları beliintiilmliış bulunmaktadır. 

f) Maddenin 'altıncı fıkrasında, «Türkiye'nin taraf olduğu mMetferarası anidlaşma hükümleri sakildir.» 
denilmek suretiyle, Türkiye Devletinin tanaf olduğu uluslararası andlaşma hükümlerinin ön planda tutuldu
ğu, bu Kanunda bulunan hükümlerle milletlerarası andlaşmialardaki bu konuya (ilişkin hükümlerin çatıştığı 
durumlarda miietleraraısı anldlaşma hükümlerinin geçerli kalhul edileceği vurgulanmıştır. 

Madde 3. — Taslarının 3 üncü maddesinin; 
a) Birinci fıkrası («Türkçeden Başka Dilerle Yapılacak Yayınları inceleme Komisyonu» nun oluşumuna 

ilişkin hükmü içermektedir. 
b) İkinci fıkrası, Komüsyonca gerekli görülen hallerde, Komisyona Başkanım daveti üzerine, kamu ku

rum ve kuruluşlarından temsilcilerin katılm)asıı öngörülmektedir. 
c) Üçüncü fıkrası, Komisyonun, toplanma ve oylama nisabına alşkin esas ve usulleri içermektedir. 
d) Dördüncü fıkrası, karnlu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişilerin, bu Kanunun kapsamına 

giren, Türkçeden başik'a dillerde yapacakları yayınllardan önce Komisyona başvurularında uygulanacak esas 
ve usullere iMşkindirj 

e) Beşinci fıkrasında, Komisyonun kendisine gelen inceleme konularını, en geç yedi gün içinde inceleye
rek sonuçlandırması öngörülmektedir. Ayrıca Komisyonun kararlarının kesin olduğu da vurgulanmaktadır. 

f) Altıncı fıkrasında, Komisyonun gerektiğimde herhangi bir başvuru ile karşılaşmadan, re'sen inceleme 
yaparak Türkçeden başka dilerle yapılacak yayımların sakıncalı ölüp olimadiğına karar verebileceği hükme 
bağlanmıştır. 

g) Yedinci fıkrasında oıse, (saklı tutulan Kanun ve Tüzük hükümleri belirtilmektedir. 
Madde 4.' — Tasarının 4 üncü maddesinde «Türkçeden Başka Dilerle Yapılacak Yayınları inceleme Ko

misyonu» nun Başkan ve üyeleri ile Komisyona davet edilecek görevlilere ödenecek ücretlerde uygulanacak 
esaslar gösterilmektedir. 

Madde 5. — Tasarının 5 inci maddesinde Başbakanlıkça çıkarılacak olan yönetmeliğin kapsamı belirtil
mektedir, 

Madde 6. — Tasarının 6 ncı miaddesi cezaya ilişkin hükümleri taşımaktadır. 
a) Maddenin birinci fıkrasıyla, Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına atıf yapılmakta ve atfa ko

nu fıkrada gösterilen faaliyetlerde bulunanlar hakkında hürriyeti bağlayıcı ceza file birlikte ağır para cezası 
hükrnedilmesi öngörülmektedir. Eylemin aynı zamanda başka bir suçu oluşturması halinde, o suç için öngö
rülen cezanında ayrıca eylemi işleyenler hakkında uygulanması esası benimsenmiştir. 

b) Maddenin 'ikinci fıkrasında, Kanun kapsamına giren yayınları, Komisyonca incelenmeden yayımla
yanlar hakkında uygulanacak cezalar gösterilmekte, ayrıca yayının yapılmasından sonra, Komisyonca bu ya
yının sakıncalı bulunması halinde verilecek cezalar beliMlmektedir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı: 552) 



— S — 

c) Maddemin üçüncü fıkrasıında, Komisyonca incelenerek, sakıncaliı bulunmadığına karaır verilen yayın
ların incelenmesinden sonra ilaveler yapılması halinde failler hakkında uygulanacak cezalar gösterilmekte
ndir» 

f) Maddenin dördüncü fıkrası, Anayasanın 26 ncı maddesiniin üçüncü îikrasındalki: 
Düşüncelerin açıklanmasi ve yayılmasında kanunla yasaklanmış olan herhangi bir dil kullanılamaz. Bu 

yasağa aykırı yazılı veya ıbasiih kâğıtlar, yasaklar, ses ve görüntü bantları ile diğer 'anlatım araç ve gereçle
ri, usulüne göre verilmiş hâkimi kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan maillerde kanunla yetkili 
kılınan merciin emriyle toplattırılır. Toplatma kararını veren merci ibu kararını yiırmiidö'jit saat içinde yetkili 
hâkime bildirir. Hâkim bu uygulamayı üç gün içinde karara bağlar. 

Haber ve düşünceleri yayma araçlarının kulllanılımasına ilişkin düzenleyici! hükümler, bunların yayımını 
engellememek kaydıyla, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin sınırlanması sayılmaz.» 

Hükmü göz önünde bulundurulmak suretiyle düzenlenmiş ve Anayasanın söz konusu maddesinde geçen 
«Yetkili merci» in Cumhuriyet savcılığı olması uygun 'bulunmuştur, 

Diğer taraftan uygulamada, ülke çapında birlik ve 'beraberliğin sağlanması yönünden hâkim ve Cumhu
riyet savcılığı tarafından verilen toplatma kararının, o yer Cumhuriyet savcılığınca diğer yerlerdeki Cumhu
riyet savcuıklarıma en seri vasıtayla bildirilmesi öngörülmüştür, 

g) Maddenin beşinci fıkrasında yazılı ve basilli kâğıtlar, plaklar, ses ve görüntü bantları ve diğer anlatım 
araç ve gereçlerinin, mahkemece yapılacak kovuşturma sonunda mahkûmiyet hükmüyle 'beraber müsadere 
edimesıi öngörülmektedir. 

h) Maddenin altıncı fıkrasında tahkikatın her aşamasında adlî mercilerin ıbu Kanun kapsamana giren ya
yın araç ve gereçlerimin kaçınılmasını, değiştirilmesini, züyaa uğramasını ve tahribini önüemek üzere gerekli 
tedbirlerin 'alınacağı açık bir şekilde belli edilmiştir. 

Madde 7. — Tasarımın 7 nci maddesinde, Komisyonun 'inceleyerek sakıncalı gördüğü dillerle yapılacak 
yayınlara ilişiklin bilgilerin, Komisyon Başkanlığınca derhal Adalet ve içişleri Bakanlıklarına büdirilimesi ön
görülmektedir. Ayrıca bu bilgilerin, Adalet Bakanlığınca Cumhuriyet savcılıklarıma, İçişleri Bakanlığınca da 
valiliklere duyurulacağı hükme 'bağlanmıştır. 

Madde 8. — Tasarının 8 inici maddesinde, 'bu Kanunda yazılı suçlarla İlgili davaların 3005 sayılı Meş-
hud Suçların Muhakeme Usulü Kanununun 1 inci maddesinin (A) bendindeki yer ve 4 üncü maddesindeki 
zaman kayıtlarına bakılmaksızın, 3005 sayılı Kanuna göre yapılacağı açıklanmıştır. Böylece ıbu davaların en 
kısa sürede sonuçlandırılması öngörülmüşıtür. 

Madde 9. — Tasarının 9 uncu maddesi yürürlük tarihini göstermektedir. Kanun yayımımdan bir ay sonra 
yürürlüğe gireceği hükme bağlanarak 5 inci maddede sözü edilen yönetmelikle aynı zamanda uygulama 'ala
nına girmesi sağlanmış olmaktadır, 

Madde 10. — Yürütme ile ilgilidir. 
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Millî Eğitim Komisyonu 

1 Haziran 1983 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza hava'le edilmiş bulunan «Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak 
Yayınlar Hakkında Kanun Tasarısı»ndan ilişik olarak sunulmuştur. 

Danışma Meclisi içtüzüğünün 33-36 ncı maddeleri uyarınca Komisyon görüşünüzün bildirilmesini saygı
larımla rica ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Millî Eğitim Komıisyonu Başkanı 

Adalet Komisyonu Raporu 

T. C. 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/721 
Karar No. : 105 

23 Ağustos 1983 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas komisyon olarak Komisyonunuza havale edilmiş bulunan «Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Ya
yınlar Hakkında Kanun Tasarısı» hakkında Komisyo ıumuzdan görüş bildirilmesini isteyen 16.6.1983 gün 
ve 524 sayılı yazınız gereğince adı geçen kanun tasarısı ve gerekçesi ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin de 
katılmasıyla Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş ve tasarı gerekçesi uygun görülerek Bakanlar Kuru
lundan gelen şekliyle aynen benimsenmiştir. 

Saygıyla arz olunur. 

M. Fevzi UYGUN ER 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Necip BÎLGE 
Üye 

(Bulunamadı) 

Bekir TÜNAY 
Üye 

(Bulunamadı) 

Halil GELENDOST 
BaşkanvekJili 

Yavuz ALTOP 
Üye 

(Bulunamadı) 

Halil ERTEM -
Üye 

(Bulunamadı) 

Ömer Adnan OREL 
Üye 

Enis MURAT OĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANGÎL 
Üye 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

Şerafettin YARKIN 
Üye 
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Millî Eğitim Komisyonu 16 Haziran 1983 
Esas No. : 1/721 

No. : 525 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Ya
yınlar Hakkında Kanun Tasarısı»ndan ilişik olarak sunulmuştur. 

Danışma Meclisi İçtüzüğünün 33-36 ncı maddeleri uyarınca Komisyon görüşünüzün bildirilmesini say
gılarımla rica ederini. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Millî Eğitim Komisyonu Başkanı 

Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

T.C. 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu 27 Haziran 1983 

Esas No. : 1/721 
Karar No. : 62 

MİLL! EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Başkanlıkça Komisyonunuza havale edilmiş dlan «Türkçeden Başka Dillerle Ya
pılacak Yayınlar Hakkında Kanun Tasarısı» 16.6.1983 gün ve 525 sayılı yazınız gereğince Millî Eğitim ve 
Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de katılmaları ile Komisyonumuzda incelenip görüşülmüş, tümü benimsen
miş olup maddelere ilişkin kaJbul, ilave ve değişiklikler sırasıyla aşağıda gösterilmiştir. 

Tasarının 1 inci, 2 nci, 4 üncü, 6 ncı, 7 nci, 8 inci, 10 uncu maddeleri hükümetten gelen şekli ile aynen 
ka'bül edilmiştir. 

Tasarının 3 üncü maddesinin son fıkrası Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile buna bağlı olarak çıkarı
lan Polis Vazife ve Salahiyet Tüzüğünün film ve senaryoların incelenmesine dair hükümlerinin saklı ol
duğunu belirlemektedir. Polis Vazife ve Selâhiyet Tüzüğünde film ve senaryoların incelenmesine ilişkin her 
hangi bir hüküm mevcut değildir. Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6 ncı maddesine göre bu görev 
alakalı makamlarla birlikte polise verilmiş ve bu görevin çıkarılacak nizamnameye göre yapılacağı aynı 
maddede hükme bağlanmıştır. Bu maddeye göre de filmlerin ve film senaryolarının denetlenmesi hakkın
da tüzük 26.8.1977 gün ve 7/13683 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulmuştur. Komisyonu
muz kanunla tüzüğe atıf yapmak kanun yapma tekniğine aykırı düşeceği görüşündedir. 

Ayrıca Polis Vazife Salahiyet Kanununun 6 ncı maddesi zaten konunun tüzükle çözümleneceğini hük
me bağlamıştır. Yani sadece kanuna atıf yapmak yeterlidir. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu yanında 
diğer kanunlarda da konuya ilişkin hükümler yer alabilir. Bu hükümlerin de yürürlükte kalması ve saklı 
tutulması için 3 üncü maddenin son fıkrasının «4 Temmuz 1934 tarih ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahi
yet Kanunu ile diğer kanunların bu Kanunun kapsamına giren konulara ilişkin hükümleri saklıdır.» şek
linde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı sonucuna varmıştır. 
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Tasarının 5 inci maddesinin sonuna konu pek çok kuruluşu ve halkı ilgilendirdiğinden «Bu yönetmelik 
Resmî Gazetede yayımlanır.» hükmü ilave edilmiştir. Ayrıca anılan yönetmeliğin iki ay içinde çıkarılması 
benimsenmiş ve tasarının 9 uncu maddesi «Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.» şeklinde değiştiri
lerek kabul edilmiştir. 

Raporumuz saygı ile arz olunur. 

Eşref AKINCI 
Başkan 

Avni MÜFTÜOĞLU 
Kâtip 

smail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
Başkanvekili 

Remzi BAN AZ 
Üye 

Ali DİKMEN 
Üye 

Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

Toplantıda Bulunamadı. 

Kolit ZARBUN 
Üye 

Aydın TUĞ 
Sözcü 

Ender CÎNER 
Üye 

Toplantıda Bulunamadı. 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 

24 Ağustos 1983 

Millî Eğitim Komisyonu Rapora 
TC 

Danışma Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. : 1/721 
Karar No. : 41 

Z - 523 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
«Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınlar Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzda Başbakan

lık, Kültür ve Turizm ve Millî Eğitim Bakanlığı Temsilcilerinin de katıldığı toplantıda görüşülmüştür. 
Ekli metinde görüleceği gibi : 
1. Tasarının birinci ve ikinci maddelerine «pankart ve benzeri» üçüncü maddeye «üye» kelimeleri 

eklenerek, üçüncü maddenin son fıkrası düzeltilerek, 
2„ Tasarının dördüncü maddesi aynen, 
3. Beşinci ve altıncı maddeleri değiştirilerek, 
4. Yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu' maddeler, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Arz olunur. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
(Başkan 

Zeki YILDIRIM 
Kâtip 

İhsan GÖKSEL 
Üye 

Adnan OREL 
Üye 

Mahir CANOVA 
Başkanvekili 

Ethem AYAN 
Üye 

Nihat KUBİLAY 
Üye 

Muzaffer ENDER 
Sözcü 

Halil AKAYDIN 
Üye 

(imzada Bulunamadı) 

M. Utkan KOCATÜRK 
Üye 

Nermin ÖZTUŞ 
Üye 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tiirkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınlar Hakkında Kanun Tasansı 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, kamu kurum ve kuruluşları ille gerçek ve tüzelkişiler tarafından, 

Türk dilinden başka dil kullanılmak suretiyle, yazılı ve basılı kâğıtlar, plaklar, ses ve görüntü bantları ve dir 
ğer anlatım araç ve gereçleriyle yapılacak yayınlara ilişkin esasları düzenlemektir, 

Tiirkçeden başka dillerle yapılabilecek yayınlar 

MADDE 2. — Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu 
olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. 

Türk vatandaşlarının ana dili Türkçedir. Türkçeden başka dillerin ana dili olarak kullanılmasına ve ya
yılmasına yönelik her türlü faaliyette bulunulması yasaktır. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin, Türkçeden başka dillerle yayınlayacakları ga
zete, dergi, kitap ve broşür gibi her türlü basılı eserlerin; dolduracakları plak, her türlü ses ve görüntü 
bahtları ve diğer anlatım araç ve gereçlerinin; Türkiye Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, 
millî egemenlik, Cumhuriyet, millî güvenlik ve kamu düzeni yönlerinden sakıncalı olup olmadığı, «Türkçe
den Başka Dillerle Yapılacak Yayınları inceleme Komisyonu» tarafından incelenir. 

Komisyonca yapılacak inceleme sonunda, sakınca bulunmadığı tespit edilen, Türkçeden başka dillerle 
her türlü yayının yapılması serbesttir. 

Şu kadar ki, üniversitelerde ve araştırma kurumlarında okutulan dillerde, sadece bilimsel araştırma, öğ
retim ve inceleme amacıyla çalışmalar yapılabilir. 

Türkiye Devletinin taraf olduğu Milletlerarası andlaşma hükümleri saklıdır. 

Türkçeden başka dillerle yapılacak yayınları inceleme komisyonunun kuruluş ve çalışma usulleri 

MADDE 3. — Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınları İnceleme Komisyonu, Başbakanlığa bağ
lı ve Başlbakan tarafından görevlendirilen bir Müsteşar Muavininin başkanlığında, Genelkurmay Başkanı ta
rafından seçilecek bir asıl ve bir yedek üye ile Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri, Millî Eğitim, Kül
tür ve Turizm Bakanlarının kendi Bakanlıklarından ve Yükseköğretim Kurumunun, öğretim üyeleri arasın-) 
dan seçecekleri birer asıl ve birer yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerin hukukî ve fiilî sebeplerle Komisyo
na katılamamaları halinde, yedek üye, asıl yerine Komisyona katılın 

Komisyonca gerekli görülen hallerde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından birer temsilci de Başkanın 
daveti üzerine Komisyona katılır. 

Komisyon, üyelerin tam sayısıyla toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. Yukarıdaki fıkra hükmü uya
rınca, Komisyon çalışmalarına katılmak üzere davet edilen temsilciler oylamaya iştirak etmezler. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişiler, Türkçeden başka dillerle yapacakları yayınları, iki 
nüsha veya kopya halinde, incelenmek üzere Komisyon Başkanlığına vermek zorundadırlar. Komisyonca 
teslim alınan yayınların, teslim alındığına dair bir makbuz ilgiliye verilir. 

Komisyon, kendisine gelen yayınları en geç yedi gün içinde inceleyerek kararını verir. Bu karar kesin
dir. Konıisyonıca verilecek kararlar ilgiliye tebliğ olunun 

Komisyon, gerektiğinde, Türkçeden başka hangi dil veya dillerle yapılacak yayınlarda sakınca görmediği 
hususunda, önceden de inceleme yaparak karar verebilin 

4 Temmuz 1934 tarih ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarı
lan Bakanlar Kurulunun 7 Nisan 1938 tarih ve 2/8502 sayılı Kararnamesiyle yürürlüğe konulan, «Polis Va
zife ve Selahiyet Tüzüğü»nün film ve senaryoların incelenmesine dair hükümleri saklıdır. 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınlar Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişiler tarafından 

Türk dilinden başka dil kullanılmak suretiyle yazılı ve basılı kâğıtlar, plaklar, ses ve görüntü bantları, pan
kart ve benzeri diğer anlatım araç ve gereçleriyle yapılacak yayınlara ilişkin esasları düzenlemektir. 

Türkçeden başka dillerle yapılabilecek yayınlar 

MADDE 2. — Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya, başka yollarla tek başına veya 
toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. 

Türk vatandaşlarının anadili Türkçedir. Türkçeden başka dillerin anadili olarak kullanılmasına ve yayıl
masına yönelik her türlü faaliyette bulunması yasaktır. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişilerin; Türkçeden başka dillerle yayınlayacakları gazete, 
dergi, kitap ve broşür gibi her türlü basılı eserlerin; dolduracakları plak, her türlü ses ve görüntü bant
ları, pankart ve benzeri diğer anlatım araç ve gereçlerinin, Türkiye Devletinin ül'kesi ve milletiyle bölün
mez bütünlüğü, millî egemenlik, Cumhuriyet, millî güvenlik ve kamu düzeni yönlerinden sakıncalı olup ol
madığı, «Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınları İnceleme Komisyonu» tarafından incelenir. 

Komisyonca yapılacak inceleme sonunda, sakınca bulunmadığı tespit edilen, Türkçeden başka dillerle 
her türlü yayının yapılması serbesttir. 

Şu kadar ki, üniversitelerde ve araştırma kurumlarında okutulan dillerde, sadece bilimsel araştırma, öğ
retim ve inceleme amacıyla çalışmalar yapılabilir. 

Türkiye Devletinin taraf olduğu milletlerarası andlaşma hükümleri saklıdır. 

Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınları İnceleme Komisyonunun kuruluş ve çalışma usulleri 

MADDE 3. — Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınları İnceleme Komisyonu, Başbakanlığa bağlı 
ve Başbakan tarafından görevlendirilen bir Müsteşar Muavininin başkanlığında, Genelkurmay Başkanı tara
fından seçilecek bir asıl ve bir yedek üye ile Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri, Millî Eğitim, Kül
tür ve Turizm bakanlarının kendi bakanlıklarından ve Yükseköğretim Kurulunun, öğretim üyeleri arasından 
seçecekleri birer asıl ve birer yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerin hukukî ve fiilî sebeplerle Komisyona katıla
mamaları halinde, yedek üye, asıl üye yerine komisyona katılır. 

Komisyonca gerekli görülen hallerde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından birer temsilci de Başkanın 
daveti üzerine Komisyona katılır. 

Komisyon, üyelerin tamsayısıyla toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. Yukarıdaki fıkra hükmü uya
rınca, Komisyon çalışmalarına katılmak üzere davet edilen temsilciler oylamaya iştirak etmezler. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişiler, Türkçeden başka dillerle yapacakları yayınları, iki 
nüsha veya kopye halinde incelenmek üzere Komisyon Başkanlığına vermek zorundadırlar. Komisyonca tes
lim alınan yayınların, teslim alındığına dair bir makbuz ilgiliye verilir. 

Komisyon, kendisine gelen yayınları en geç yedi gün içinde inceleyerek kararını verir. Bu karar kesin
dir. Komisyonca verilecek kararlar ilgiliye tebliğ olunur. 

Komisyon, gerektiğinde Türkçeden başka hangi dil veya dillerle yapılacak yayınlarda sakınca görmediği 
hususunda önceden de inceleme yaparak karar verebilir. 

4 Temmuz 1934 tarih ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile diğer kurumların bu Kanu
nun kapsamına giren konulara ilişkin hükümleri saklıdır. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Komisyon Başkan ve üyelerine ödenecek ücret 

MADDE 4 . - 3 üncü maddeye göre kurulan Komisyonun Başkan ve üyelerine ödenecek huzur hakkı 
ile Komisyona davet edilecek görevliler hakkında Harcırah Kanununa göre yapılacak Ödemeler ve diğer har
camalar Başbakanlık Bütçesinden karşılanır. 

Komisyonun Başkan ve üyelerine, Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, günlük çalışma 
karşılığı olarak (30) gösterge sayısının. Bütçe Kanunlarında Devlet memurları aylıkları için tespit edilen 
katsayı ile çarpılması sonucu bulunacak miktar huzur hakkı olarak ödenir. 

Yönetmelik 

MADDE 5. — Kamu kurum ve «kuruluşları ile gerçek: ve tüzelkişilerin Komisyona başvurularında uygu
lanacak usuller ile Komisyonun çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlar, Kanunun yayımlandığı ta
rihten itibaren bir ay içinde Başbakanlıkça çıkartılacak bir yönetmelikle belirlenir. 

Ceza hükümleri 

MADDE 6. — Bu Kanunun 2 nei maddesinin ikinci fıkrasıyla yasaklanan hususlarda, her ne suretle olur
sa olsun faaliyette bulunanlar hakkında, fiilleri başka bir suçu oluştursa bile ayrıca bir yıldan üç yık ka
dar hapis ve yüızbin liradan üoyüzbin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Bu Kanun kapsamına giren yayınları Komisyonca incelenmeden 'yayınlayanlar hakkında, fiilleri başka 
bir suçu oluştursa bile ayrıca üç aydan bir yıla kadar (hapis ve elllbin liradan ikiyüzbin liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur. Bu yayının, Komisyonca sakıncalı bulunması halinde, fiil başka bir suçu oluştur
sa dahi fail ayrıca altı aydan iki yıla kadar hapis ve yüzbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası 
ile cezlandırılır. 

Komisyonca incelenerek, sakınca bulunmadığına karar verilen her türlü yayına, sonradan ilâve yapılarak 
yayın yapılması halinde, fiil başka bir suçu oluştursa bile faile ayrıca altı aydan iki yıla kadar hapis ve 
yüzbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

(Bu Kanundaki yasaklara ayikırı davranışlara konu olan ve 1 inci madde kapsamına giren yazılı ve basılı 
kâğıtlar, plaklar, ses ve görüntü bantları ve diğer anlatım araç ve gereçleri, bunların basıldığı veya hazır
landığı yerdeki sulh ceza hâkiminin kararıyla ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise bu yerdeki 
Cumhuriyet savcılığının yazılı kararıyla toplattırılır. Toplatma, Cumhuriyet savcılığının kararıyla olmuş 
ise bu karar en geç yirmüdört saat içinde sulh ceza hâkimine bildirilir. Hâkîm en geç üç gün içinde kara
rın onaylanıp onaylanmaması hakkında karar verir. Onaylanmama halinde, Cumhuriyet savcılığının ka
rarı hükümsüz kalır. Bu fıkraya göre verilen kararlar o yer Cumhuriyet savcılığı tarafından diğer yerlerdeki 
Cumhuriyet savcılıklarına en seri vasıtayla bildirilir. 

Mahkemece yapılacak kovuşturma sonunda, mahkûmiyet hükmüyle beraber yazılı ve basılı kâğıtlar, 
plaklar, ses ve görüntü bantları ve diğer anlatım araç ve gereçlerinin müsaderesine de hükmolunur. 

Bu Kanun kapsamına giren yayın araç ve gereçlerinin kaçırılmasını, değiştirilmesini, zıyaa uğramasını 
ve tahribini önlemek için tahkikatın her aşamasında gerekli görülen tedbirler alınır. 

Komisyonca yapılacak bildirim 

MADDE 7. — Komisyonun inceleyerek sakıncalı gördüğü dillerle yapılacak yayınlara ilişkim bilgiler, 
Valiliklere ve Cumhuriyet savcılıklarına yapılacak duyurulara esas olmak, üzere, Komisyon Başkanlığınca 
derhal Adalet Ve İçişleri Bakanlıklarına bildirilir. 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Yönetmelik 

MADDE. 5. — Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişilerin Komisyona başvurularında uygu
lanacak usuller ile Komisyonun çalışma usul ve esasla nna ilişkin diğer hususlar, Kanunun yayımlandığı ta
rihten itibaren iki ay içinde Başbakanlıkça çıkartılarak Resmî Gazetede yayımlanacak bir yönetmelikte be
lirlenir. 

Ceza hükümleri 

MADDE 6. — Bu Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasıyla yasaklanan hususlarda, her ne suretle 
olursa olsun faaliyette bulunanlar hakkında, fiilleri başka bir suçu oluştursa bile, ayrıca bir yıldan üç yıla 
kadar hapis ve yüzbin liradan üçyüzbin liraya kadar ağır para. cezası hükmolunur. 

Bu Kanun kapsamına giren yayınları Komisyonca incelenmeden yayınlayanlar hakkında, fiilleri başka bir 
suçu oluştursa bile ayrıca üç aydan bir yıla kadar hapis ve ellibin liradan ikiyüzbin liraya kadar ağır para 
cezası hükmolunur. Bu yayının, Komisyonca sakıncalı bulunması halinde, fiil başka bir suçu oluştursa dahi 
fail ayrıca altı aydan iki yıla kadar hapis ve yüzbin liradan aşağı olmamak üzere, ağır para, cezası ile ce
zalandırılır. 

Komisyonca incelenerek, sakınca bulunmadığına karar verilen her türlü yayına, sonradan ilave yapılarak 
yayın yapılması halinde, fiil başka bir suçu oluştursa bile faile ayrıca altı aydan iki yıla kadar hapis ve yüz
bin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

Bu Kanundaki yasaklara aykırı davranışlara konu olan ve 1 inci madde kapsamına giren yazılı ve basılı 
kâğıtlar, plaklar, ses ve görüntü bantları, pankart ve benzeri diğer anlatım araç ve gereçleri, bunların ba
sıldığı veya hazırlandığı yerdeki sulh ceza hâkiminin kararıyla ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
ise, bu yerdeki Cumhuriyet Savcılığının yazılı kararıyla toplattırılır. Toplatma Cumhuriyet Savcılığının kara
rıyla olmuş ise bu karar en geç yirmidört saat içinde sulh ceza hâkimine bildirilir. Hâkim en geç üç gün 
içinde kararın onaylanıp onaylanmaması hakkında karar verir. Onaylanmama halinde, Cumhuriyet Savcılığı
nın kararı hükümsüz kalır. Bu fıkraya göre verilen kararlar o yer Cumhuriyet Savcılığı tarafından diğer yer
lerdeki Cumhuriyet Savcılıklarına en seri vasıtayla bildirilir. 

Mahkemece yapılacak kovuşturma sonunda, mahkûmiyet hükmüyle beraber yazılı ve basılı kâğıtlar, plak
lar, ses ve görüntü bantları, pankart ve benzeri diğer anlatım araç ve gereçlerinin müsaderesine de hükmolunur. 

Bu Kanun kapsamına giren yayın araç ve gereçlerinin kaçırılmasını, değiştirilmesini, ziyaa uğramasını ve 
tahribini önlemek için tahkikatın her aşamasında gerekli görülen tedbirler alınır. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Muhakeme usulü 

MADDE 8. — Bu Kanunda yazılı suçları işleyenler hakkınldalk'i soruşturma ve kovuşturmalaır, 3005 sa
yılı Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanununun 1 inci maddesinin (A) bendindeki yer ve aynı Kanu
nun 4 üncü maddesinde yazılı zaman kayıtlarına bakılmaksızın 3005 sayılı Kanun hükümlerine göre yaptlır. 

Yürürlük 

MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

18.5.1983 

Başibakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Adalet Bakanı V. 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıç turgay 

Çalışma Bakanı 
Prof.Dr. T. Esener 

tmar ve İskân Bakam V. 
M. R. Güney 

Devlet Bakanı 
M. özgünes 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bak. V. 
/. Evliyaoğlu 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. Turgut 

Köy İş. ve Koop. Bakam 
M. R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. özdas 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı V. 
Dr. T. Önalp 

Enerji ve Tabiî Kay. Ba. 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 470 

Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısı ve Malî İşler, Adalet, 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri, Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonları Raporları. (1 /586) 

T.C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 24 Aralık 1982 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/ 101-901/07264 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 14.12.1982 tarihinde ka
rarlaştırılan «Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

TÜRK SİVİL HAVACILIK KANUNU TASARISI HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR VE 
GEREKÇE 

1. ULUSAL SİVİL HAVACILIK POLİTİKASININ TESPİTİ 
a) Sivil havacılığın, uluslararası niteliği, devamlı ve hızlı gelişme göstermesi, ileri teknolojinin uygulan

dığı 'bir alan olması, temelinde sürat unsurunun bulunması, emniyet faktörünün en önemli yeri işgal etmesi, 
stratejik yönden 'büyük değer taşıması ve geniş çaplı ekonomik yönü dikkate alınarak, sivil havacılık faa
liyetlerinin hava taşımaları ve uçak satın alınmaları ile geniş 'bir ticaret grubu karakteri taşıması karşısında 
bu faaliyetleri Türkiye'nin ulusal çıkarlarını da göz önünde tutarak en dengeli şekilde düzenleyecek bir si
vil havacılık kanununun 'bir an önce çıkarılmasını gerekli kılmaktadır. 

b) Çalışmalarda ulusal hukuk politikasının seçimi üzerinde özellikle durulmuştur. Yürürlükte bulunan 
yabancı sivil havacılık kanunlarının incelenmesinden, pek çoklarının müşterek konuları kapsadıkları tespit 
olunmuştur. Esasen uluslararası sivil havacılığın ana yasası mahiyetindeki 1944 tarihli Şikago Sözleşmesinin 
37 nci maddesi Sözleşmeye taraf olan devletlere yeknesak hükümleri ihtiva eden kanunlara sahip olmayı 
tavsiye etmektedir. 

Türkiye'nin diğer hukuk dallarındaki kanun yapma politikasının, belli oranda da olsa, yabancı mevzuat
tan 'büyük ölçüde çeviri veya derleme şeklinde tezahür ettiği göz önünde tutularak, sivil havacılık mevzuatı 
bakımından da gerektiğinde, ya'bancı kaynaklara baş vurmakta sakınca görülmemiştir. Bu cümleden ola
rak özellikle, hukuk sistemimizde belli etkisi bulunan İsviçre, Almanya ve Fransa'nın Sivil Havacılık Ka
nunları göz önünde tutulmuştur. 

Bu arada, ülkemizde daha evvel hazırlanmış bulunan tasarılardan ve Ulaştırma Bakanlığının, McGill 
Üniversitesi öğretim üyelerinden Hava Hukuku Uzmanı Prof. Martin Bradley'e hazırlattığı tasarıdan da ge
niş ölçüde yararlanılmıştır. 

c) Tasarının hazırlanmasında kanunun hacmi konusu da incelenmiş ve dünyada yürürlükte olan kanun
ların en kısasının 5 ma'dde ile Avustralya Kanunu ve en uzununun da 329 madde ile Salvador Kanunu 
olduğu göz önünde tutularak, ayrıntılı hükümlere yer veren uzun kanunlar ile, genel bir muhtevaya sahip 
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bulunan kısa kanunlar arasındaki fark tartışılmış ve dünyadaki hukuk otoritelerinin kabulüne göre en Me
al hacmin, Avrupa ülkelerinin kanunlarında görüldüğü tespit edilmiştir. 

d) Tasarının çatısı hazırlanırken, uluslararası özel ve kamu hava hukuku sözleşmeleri karşısındaki du
rumumuz da incelenmiştir. Taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere gerekli atıflar yapılmıştır. 

Ancak, taraf olduğumuz sözleşmelerden, taşıma konusunda önemli yer işgal eden 1929 Varşova Söz
leşmesi ve onun 'bazı maddelerini değiştiren 1955 La Haye Protokolü karşısındaki tutumumuz ayrı olarak 
ele alınmıştır. Türkiye'nin Üaraf olduğu, uluslararası mahiyetteki havayolu taşımalarını düzenleyen bu söz
leşmenin, 'bir çok memleketin ulusal kanunlarında olduğu gibi, sözleşmenin etkisinde kalarak yeni 'hüküm
ler vaz etmek yerine, Sözleşmenin hükümlerini aynen uluslararası mahiyette olmayan iç taşımalarımıza da 
uygulanması uygun görülmüştür. Bununla 'beraber taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerin hükümlerini 
dahi, ulusal mevzuatımıza alırken, ifade tarzının ve üslûbun ulusal kanunların kaleme alınışında kullanı
lan iç hukuk kavramları ile a'henkli bir duruma getirilmesi esas alınmıştır. 

Uluslararası sözleşmeler ile ilgili diğer bir tespitimiz de, 1952 tarihli olup, uçuş sırasında yerdeki şa
hıslara verilen zararlardan işletenin sorumluluğuna ilişkin Roma Sözleşmesi ile ilgili bulunmaktadır. Roma 
Sözleşmesi, ihtiva ettiği ağır şartlar bakımından uluslararası sahada tasdik yönünden uzun yıllar ilgi gör
medi. Bu sözleşme 1978 yılında Montreal'de imzalanan bir Protokol ile tadil edilmiştir. Yapılan değişik
likler göz önünde tutularak, Türkiye'nin henüz katılmamasına rağmen, Protokol hükümlerine tasarıda ge
niş yer verilmiştir. 

2. TASARININ TERTİBİ 

'Kanun tasarısı esas itibari ile altı Bölüme ve Bölümler de ihtiva ettikleri konuların kapsamı ölçü
sünde a'lt-'bölümlere ayrılmıştır. 

a) Çalışmalar sırasında incelenen 10 Ocak 1959 tarihli Alman Hava Seyrüsefer Kanunu üç kısımda 
toplanmıştır: 

I. Bölüm : Hava Seyrüseferine ilişkin hükümleri kapsamakta ve alt-'bölümler itibari ile hava taşıtları 
ve uçuş personeli, 'hava meydanları hava ulaştırma işletmeleri ve hava gösterileri, trafik kaideleri, istimlâk 
ve müşterek hükümleri ihtiVa etmektedir. 

II. Bölüm : Sorumluluğa ilişkin (hükümleri ihtiva etmekte, hava taşıtlarında taşınmayan şahıs ve eşya
lardan sorumluluk, nakliye sözleşmesinden doğan sorumluluk, askerî 'hava taşıtlarından doğan sorumluluk 
ve sorumluluğa ait müşterek hükümlerden meydana gelmektedir. 

III. Bölüm : Cezaî hükümleri ihtiva etmektedir. 
b) İsviçre'nin Hava Seyrüseferi Hakkındaki 21 Aralık 1948 tarihli Federal Kanunu ise, şu dört kısımdan 

oluşmaktadır : 
I. Bölüm : Hava seyrüseferinin temel hükümleri. 

II. Bölüm : Hava seyrüseferinden doğan hukukî münasebetler. 
III. Bölüm : Hava seyrüseferinin teşviki. 
IV. Bölüm : Uygulama ve son hükümleri. 
c) Yukarıda açıklanan Alman ve isviçre kanunları kapsamı detaylı olarak incelenerek Türk Sivil Hava

cılık Kanununun 6 bölümden oluşması ve aşağıda belirtilen hususları kapsaması öngörülmüştür. 
I. Bölüm*: Hava seyrüseferinin temel hükümleri. 
1. Kısım : Hava egemenliği ve hükümleri. 
2. Kısım : Kazalar 
3. Kısım : Ticarî hava işletmeleri 
4. Kısım : Hava alanları ve tesisleri 
5. Kısım : Hava araçları 
6. Kısım : Uçaklara ilişkin uçuş kuralları 
7. Kışım : Sivil havacılık personeli 
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II. Bölüm : Hava yolu ile taşımalar 
1. Kısım : Taşıma sözleşmeleri 
2. Kısım : Uçakları kullanma sözleşmeleri 
III. Bölüm : Sorumluluk 
1. Kısım : Taşıma sözleşmelerinden doğan sorumluluk 
2. Kısım : Yerdeki üçüncü kişilere karşı sorumluluk 
IV. Bölüm : Ceza hükümleri 
V. Bölüm : Çeşitli hükümler 

VI. Bölüm : Son hükümler 

3. TASARININ HAZIRLANMASINDA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULAN TEMEL İLKELER : 

a) Tasarının ilke olarak, objektif yöntem ile kaleme alınmasına, derli toplu bir metin manzarası arz 
etmesine, aşırılığa ve gereksiz ayrıntılara yer bırakılmamasına gayret gösterilmiştir. 

Bir yandan düzenleyici kurallara, bir yandan da kurucu (ihdas edici) kurallara yer verilmiş, çağdaş il
kelerden hareket edildiği gibi, ileriye dönük düzenlemelere önem verilmiş, aynı zamanda dinamizmi sağlaya
cak bir sisteme bağlanılmıştır. Bu cümleden olmak üzere bütün ihtimaller ayrıntılı maddelere yansıtılmamış, 
temel kurumlarda yapısal düzenleme konulduktan sonra, bağlayıcı dar kalıplardan kaçınılmış, bir çok şıkta ih
tiyaçlara göre düzenleme getirilmesini sağlamak amacı ile tüzüklere ve yönetmeliklere göre geniş yer veril
miştir. 

b) Sivil Havacılığın uluslararası niteliğine önem verilerek, uluslararası sözleşmelerin hükümlerinden yarar
lanılmış, uluslararası sivil havacılık kuralları ile en geniş uyumun sağlanabilmesi amacı ile, uluslararası söz
leşme hükümlerine atıflar yapılmıştır. 

Ancak, gerek ulusal çıkarlarımız, gerekse uluslararası ilişkilerimiz dikkate alınarak, uluslararası sivil hava
cılık sözleşmeleri ile ulusal mevzuatın bağdaştırılmasında yasama ve yürütme organlarına gereken esneklik 
tanınmıştır. Bununla beraber, sübjektif uygulamalara engel olmak ve ulusal saygınlığımızı korumak düşün
cesi ile, dış âleme dönük taahhütlerimizin ihlaline yol açmamak için, belli durumlarda bağlayıcı hükümler 
de konmuştur. 

c) Sivil Havacılıkta can ve mal güvenliğinin sağlanması, daima temel düşünce unsurunu oluşturmuştur. 
Buna paralel olarak genel anlamda kamuoyu ve özellikle kullanıcı kitleyi koruma ilkesine ağırlık verilmiştir. 
Bunun doğal sonucu olarak denetim unsuruna geniş yer verilmiştir. Denetim ve kontrol ile ilgili hükümler, yay
gın ve ayrıntılı surette kaleme alınmış; denetim ve kontrolün amacı, nedeni, icra tarzı, sonuçları ile, yetki ve 
sorumluluk tayinleri açık bir şekilde işlenmiştir. 

d) Uçağın ekonomik önemi dikkate ajtnarak, bu değerin hareketlendirilmesini, kredi kaynağı oluşturma
sını, sermaye unsuru olarak, sabitlikten kurtarıp, yatırım olanakları yaratmasını sağlayacak hükümlere yer 
verilmiştir. Uçağın ekonomik yönü ile ilgili maddelerde, düzenleyici kurallardan ziyade denetleyici ve güven 
ortamı yaratıcı kurallara ağırlık tanınmış, kredi ortamın güven sağlayıcı hükümler ile cazip duruma getirilme
sine gayret gösterilmiştir. 

Aynı şekilde, sivil havacılığın ticarî yönünde himayeci tutumdan kaçınılmış, ulusal ekonominin ihtiyaçları 
düşünüldüğü gibi, müşteri muhitine destek ve güven verici önlemler getirilerek, talebin artmasını sağlayacak 
bir yoldan ilerleyerek sivil havacılığın genel rağbete ulaşması ve bu yoldan gelişmesinin garantiye alınması 
tercih edilmiştir. 

e) Sivil Havacılığın stratejik önemi, yurt savunmasındaki rolü ve ulusal güvenlik ile olan ayrılmaz ilişkisi 
dikkate alınarak bir yandan ulusal güvenliği koruyacak ayrıntılı hükümlere yer verilirken bir yandan da sivil 
havacılığın yurt savunmasına katkısını sağlayacak önlemler alınmıştır. 
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MADDELERİN GEREKÇELERİ 

Gerekçe 1. — Bu madde Türk hava egemenliğinin sınırını tayin etmektedir. Madde 7 Aralık 1944 tari
hinde Şikago'da imzalanan ve 12.6.1945 tarih ve 4749 sayılı Kanun ile kabul edilen Uluslararası Sivil Havacılık 
Sözleşmesinin 1 inci maddesinde belirlenen «Âkit Devletler, ülkeleri üstündeki hava sahası üzerinde tam ve 
münhasır hâkimiyeti haiz» oldukları prensibine uygun olarak düzenlenmiştir. 

Gerekçe 2. — Bu madde, uçakların Türk hava sahasında bağlı olduğu kanunî hükümlerin sınırını çiz
mektedir. 

Gerekçe 3. — Bu madde Türk hava sahasından izne tabi olmadan faydalanacak uçakları, ayrıca özel bir 
izin ile istifade edecek olanları belirtmektedir. 

Gerekçe 4. — Bu madde, uçuş serbestliğinin, kamu düzeni ve güvenlik mülahazaları ile veya askerî sebep
lerle sınırlandırılmasını öngörmektedir. Genel olarak seyrüsefer sınırlamalarını göstermektedir. 1944 Şikago Söz
leşmesinin 9 uncu maddesinden aynı mahiyette sınırlamalar mevcuttur. 

Gerekçe 5, 6. — Her iki maddedeki sınırlamalar, 4 üncü maddedeki hukukî esasa ve Şikago Sözleşmesi 
hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir. 

Gerekçe 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. — Bu maddelerde uçak kazalarının nedenlerine ve soruşturma şekline iliş
kin hususlar düzenlenmiştir. 

Gerekçe 14. — Bu madde, soruşturma kurulunun oluşturulması, soruşturmanın yürütülmesi, yetki ve so
rumluluklar, uçak kazalarında yapılacak kurtarma ve yardım işlerinin yönetmelikle düzenleneceğini belirt
mektedir. 

Bu madde, isviçre Kanununun 23 üncü maddesi göz önünde tutularak hazırlanmıştır. 
Gerekçe 15. — 15 inci madde ile uçağın gaipliğine karar verilmesindeki yöntem belirtilmiştir. Şikago Söz

leşmesinin 24 üncü maddesinde kaybolan bir uçağın aranma usullerine Âkit Devletler arasında koordine 
edilmiş tedbirlerin tatbiki öngörüldüğünden madde hükmü de saklı tutulmuştur. 

Gerekçe 16. — Türkiye'de ücret karşılığında ticarî amaçla yolcu ve yük taşımacılığı izne bağlı tutulmuştur. 
Gerekçe 17. — Ücret karşılığında ticarî amaçla yolcu ve yük taşımacılığının önceden izin alma şartına 

bağlanması yanı sıra, işletme ruhsatı almakla yükümlü kılınmıştır. 
Gerekçe 18, 19, 20. — Maddelerde izlin verilmesi esas olabilecek bilgi ve belgelerin nelerden ibaret ol

duğu açıiklanmışti'r. * 
Gerekçe 21 ıile 30. — Bu maddelerde ruhsat sahibinin yükümlülüklerinim nelerden ibaret olduğu açıklan-

tm ıştır., 
Gerekçe 31. — Bu madde ile hava haltlarının hukukî rejimine dahil olan işletmelerinde iç rejim açıklan

mıştır. Hava 'Kabotajı yeni Türkiye Cumhuriyeti ülkesinde itki nokta arasında hava yolu ile yolcu ve yük ta
şımaları yapmak hakkı Türk uçaklarına tanınmıştır. Bu (kabul, 1944 tarihli Uluslararası Şikago Sözleşmesi
nin 7 nci maddesiinde de yer almıştır. 

Gerekçe 32. — 'Bu maıdde (ile muntazam hava seyrüseferi olmayıp yarış veya gösteri mahiyetıindefci uçuş^ 
landa da Ulaştırma Bakanlığından izin alınması gerekliliği belirtilmiştir. 

Gerekçe 33. — Bu madde 'ile hava hatlarında işletmelerin dış rejimi belirtilmiştir. Ma'dde, 1944 tarihli 
Şikago Sözleşmesindeki hukukî sisteme uygundur. Yabancılara ait mıillî kanunlarda da Fransız Kanunu 128, 
İsviçre Hava Kanunu 35 indi maddelerinde aynı mahiyette hükümler vardır. 

Gerekçe 34. —• Bu madde ile uçakların uçabilmesi 'için gerekli yer tesislerinin tanımı yapılmıştır. Kulla
nılan hava limanı, hava meydanı tanımları Ikaldi'riarak hava alanı tanımı altında birleştirilmiiştıir. Batı ülfcele-* 
rinde hava limanı karşılığı Aeropot, hava meydann karşılığı Aerodrom'dur. Bu maddede, yabancıl'ara ait ba
zı hava kanunlarında olduğu gibi, tesisleri ihtiva eden sahanın tanımı yapılmıştır. 1944 tarihli Şikago Söz-
leşmes'înlin 14 numaralı eklinde de Aerodrom'un ıtarifi yapılmıştır. Bu tarife göre, Aerodrom; uçakların geliş, 
gidiş ve hareketi için tamamen veya 'kısmen kullanılan (üzerindeki 'binalar, tesisler ve teçhizat da dahil olmak 
üzere) belli (bir arazi veya su sahası olarak tanımlanmıştır. 

Maddemin dördüncü fııkrasırida ne gibi şekil ve şartlar altında izin verilebileceği açıklanmıştır. Son fıkra
da da kurala yapılan istisnaya ve Şilkago Sözleşmesinin yeterli havacılık tesisleri olmayan uluslara, uluslarara
sı teşkilat tarafından yardım yapılmasını öngören 69 - 76 madde hükümlerine işaret edilmiştir, 
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Gerekçe 36. — Bu madde ile Uluslararası trafiğe açık hava alanlarının tanımı yapılmıştır. Fransız Hava 
Kanununun hava alanlarının tanzimine ilişkin hükümleriyle Şikago Sözleşmesi hükümlerinden yararlanılmış' 
tır. 

Gerekçe 37. — Bu hüküm, 30.11.1955 tarihli Fransız Sivil ve Ticarî Hava Seyrüsefer Kanununca, hava 
aHanlarının tanzimine ilişkin maddelerinde yapılan değişiklikler göz önünde tutularak hazırlanmıştır. Mad
dede hava «ahası üzerinde kamu düzenine ilişkin nedenlerle alınabilecek önlemler ve yapılacak düzenleme
ler belirlenmiştir. 

Gerekçe 38. — Uçakların istifadesine açılmış bulunan hava alanlarının kullanılması ve havacılık tesisle
rinden ve diğer kolaylık sağlayan teslislerden faydalanmada verilen hizmetlerin harca tabi tutulması hususun
da 1944 tarihinde Şikago'da imzalanan Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması ile mutabakata varılmıştır. Her 
devletin ulusal kanunlarında bu mahiyette hükümler yer almıştır. Hatta hizmetlerin nevi ve tesislerin kulla
nılması etraflı bir şekilde açıklanmış ve sayılmıştır. Fransız Kanununda olduğu gibi. 

Bugün meri mevzuatımızda havaalanları, tesislerin ve verilen hizmetlerin karşılığında alınan ücretler yö
netmelik ile tespit olunmaktadır. Zaman zaman yönetmeliğin açık bir kanun hükmüne dayanmadığı görüşü 
ile alınan ücretlerden dolayı ya'bancı taşıyıcılarla anlaşmazlıklar meydana gelmektedir. Bu nedenle bu madde 
hükmü konulmuştur. Alınacak harcın Harçlar Kanununa bağlı olduğu açıklanriiıiştır. Maddenin işlerliği için 
Harçlar Kanununda gerekli değişiklikleri yapmak gerekebilecektir. 

Gerekçe 39. — Türkiye'de Sivil Havacılık hizmetleri havaalanlarında muhtelif statüierdeki kuruluşlar ta
rafından yürütülmektedir. Uygulamada koordinasyon sağlanmasında güçlükler, hizmetlerin aksamasına ne
den olmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak üzere, görev ve yetkileri belirli bir makam öngörülmüştür. 

Gerekçe 40. — Genel olarak; sivil uçaklar, askerî havaalanlarını ve askerî uçaklarda, sivil havaalanları
nı kullanımıazlar. Ancak uygulamada, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait havaalanları ısıivii amaçta kullanılmaktadır. 
Bu nedenle, madde İle ihtiyacın karşılama kuralları, açıklanmıştır. 

Gerekçe 41. — Bu madde, Ulaştırma Bakanlığının gerek mal ve gerekse can ve sefer güvenliğinin sağ
lanması amacı ile almaya yetkili olduğu önlemleri saptaimaktadır., 

Gerekçe 42. — Bu madde, uçuş güvenliğini sağlamak amacı ile Ulaştırma Bakanlığının gerekli tedbir
leri almaya yetkili olduğunu 'belirtmektedir. Benzer hükümler yabancı hava kanunlarında da vardır. Örneğin 
isviçre Hava Seyrüsefer Kanununun 40 numaralı maddesinde de benzer hüküm vardır. 

Gerekçe 43. — Bu madde uçuş güvenliği ve can ve mal emniyetinin sağlanması amacı ile kurulması ge
rekli örgütü, bu örgütün faaliyetini düzenlemektedir. 

Gerekçe 44. — Bu madde Meteoroloji ve uçuş bilgilerinin toplanması ve dağıtılmasına ilişkin çalışıma bi
çimini düzenlemektedir. 

Gerekçe 45 ila 47. — Bu maddelerde toplanmış 'bulunan hükümler bir taraftan can ve mal güvenliğinin 
sağlanması bir taraftan da hava trafiğinin (seyrüseferinin) güven içinde gerçekleştirilmesi ve sivil havacılık 
faaliyetlerinin modern anlayış içinde ileri ülkeler düzeyinde yürütülmesini temin amacı ile konmuştur. 

Gerekçe 48. — Bu madde, İsviçre Kanununun 42 ne i maddesine tekabül etmektedir. Havacılığın yer te
sislerinin sivil havacılık faaliyetlerinde arz ettiği önem dolayısıyla ferdi mülkiyet üzerinden bazı özel kayıt
lar konulması gerektiği göz önünde tutularak düzenleme yapılmıştır. Uçuş güvenliğinin sağlanması amacı 
ile gayrimenkulden ücretsiz yararlanma öngörülmüştür. Bu kullanmadan dolayı gayrimenkul malikinin tazmi
nat talep etme hakkına ilişkin bir hüküm de maddede yer almıştır. 

Gerekçe 49. — Bu madde hava trafiği, uçuş güvenliği yönünden inşaat sınırlamalarını öngörmektedir. 
Bu mahiyetteki hükümler isviçre, Fransız, Alman Hava Kanunlarında da yer almıştır. 

Maddenin birinci fıkrasının birinci bendinde, havaalanları çevresinde saptanacak bir saha dahilinde izin 
alınmadan uçuş emniyetine tesir edebilecek tesisler kurulmasının zararı açıklanmıştır. 

Gerekçe 50. — 49 uncu maddedeki sınırlamaların, asgari uluslararası standartlar seviyesinde güvenlik sağ
lamaları öngörülmektedir. 

Gerekçe 51. — Kurulacak veya kurulmuş havaalanları için gerekli yerlerin kamulaştırılması öngörülmek-
itedir. 
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Gerekçe 52. — Hava aracının tarifi uluslararası sivil havacılıkta tartışma konusu olduğu göz önünde tu
tularak bütün batı ülkelerinde müşterek 'bir terim olarak (Aireraft) esas alınmıştır. Türkçe karşılığı, uçak 
deyimi kullanılmıştır. Uçağın genel bir tanımı yapılmıştır. Ancak uyuşmazlıkları önlemek amacı dle, uçağın 
teknik çeşitlerinin belirlenmesinde Şikago Sözleşmesinin 7 sayılı Ekine atıf yapılarak yönetmeliğe bağlanması 
öngörülmüştür. 

Gerekçe 53, 54, 55. — Maddelerinde, uçakların hukukî yönden bir tanımı, devlet uçakları ve sivil uçak 
almak üzere yapılmıştır. 1944 Şikago Sözleşmesinde de aynı esas 'benimsenmiştir. Maddede, Türk Sivil 
Uçağı sayılma koşulları açıklanmıştır. 

Gerekçe 56. — Bu madde ile Türk sivil uçakları için sicil ihdas edilmiştir. (Bkz. ve krz TK. 839), 
Gerekçe 57. — Bu madde ile tescilin aleniliği esası 'kabul edilmiştir. 
Gerekçe 58, 59. — Bu maddelerde, sicil kayıtlarının hükmü açıklanmıştır. (Bkz ve krz TK. 887). 
Gerekçe 60, 61, 62, 63, 64, 65. — Bu maddelerde Türk sivil uçakları için tescil mecburiyeti getirilmiştir. 

Tescilin mülkiyet ve diğer ayni hakları iktisabı 'bakımından esas teşkil edeceği kuralı getirilmiştir, Sicilin esas
ları 'açıklanmıştır. Türk uçak siciline tescil edilen uçağın Türk tabiyet ve tescil işaretini taşıyacağı belirtil
miştir. 

Madde 62 için bkz ve krz TK. 843, 948/İV. 
Gerekçe 66, 67, 68, 69. — Bu maddelerde tescilin genel şartları ve terkinin esasları açıklanmıştır. 

Gerekçe 70. — Bu madde ile uçaik sicilime ilişkin ve kanunda ayrıntıları belirtilmeyen konuların yönet
melikle saptanacağı kabul edilmiştir. 

Gerekçe 71. — Bu madde ile uçağın hukukî mahiyeti açıklanmıştır. İtalyan ve Fransız Kanunlarından 
istifade edilmiştir, Hava hulkukunda uçakların bir tabi yetinin olması tescil edilmeleri ve mülkiyet ve diğer 
ayni hakların iktisabında tescilin şart kılıınması ve ipotek tesis edilmesi uçağı menkul mal tarifinden ayır
maktadır. 

Bu nedenle kanunda istisnaî olarak konulan 'bu hükümlerle uçak gayrimenkul hükümlerine tabi tutulmuş
tur. 

Gerekçe 72. — Bu kanunda, uçak, aksine sarahat olmadıkça menkul mal hükümlerine tabi tutulmuştur. 
Ancak madde ile istisna getirilmiş ve bir çok yabancı millî kanunlarda olduğu gibi menkul mala ilişkin akit 
serbestisinden ayrılma uygun bulunmuştur. 

ikinci fıkra ile de hukukî tasarrufun üçüncü şahıslar bakımından uçak siciline tescil ile hüküm ifade 
edeceği prensibi vaz edilmiştir. 

Gerekçe 73. — Uçağın mülkiyeti teslim ile intikal eder. Zira uçak 71 inci madde hükmünce menkul mal 
hükümlerine bağlı tutulmuştur. Ancak yapılan sözleşmenin mülkiyetin intikalini sağlama özelliği yoktur. Uça
ğın hususiyeti bakımın'dan mülkiyetin temellük edene hemen geçmesini isteyebilecekleri göz önünde tutularak 
istisnaî bir hüküm getirilmiştir. 

Gerekçe 74. — Madde ile, uçağın teferruat ve mütemmim cüzüferi hakkında da yeterli hükümleri ihtiva 
eden Medenî Kanuna atıf yapılmıştır. 

Gerekçe 75. — Bkz ve krz TK. 875. 
Gerekçe 76. — Madde Türk Ticaret Kanununun 876 nci maddesine göre düzenlenmiştir. 
Gerekçe 77. — Madde Türk Ticaret Kanununun 877 nci maddesine göre düzenlenmiştir. 
Gerekçe 78. — Madde Türk Ticaret Kanununun 897 nci maddesine göre düzenlenmiştir. 
Gerekçe 79. — Madde Türk Ticaret Kanununun 939 uncu maddesine göre düzenlenmiştir. 
Gerekçe 80. — Türk Ticaret Kanununun 893 üncü maddesine göre düzenlenmiştir. Nama veya hamiline 

yazılı tahviller ancak anonim şirketler ve özel kanun ile yetki verilen kamu kuruluşları tarafından çıkarıla
bileceği için !bu hususta maddeye başkaca bir açıkkk getirmek gerekmemiştir. 

Gerekçe 81. — Türk Ticaret Kanununun 892 nci maddesine göre düzenlenmiştir. 
Gerekçe 82. — Türk Ticaret Kanununun 900 uncu maddesine göre düzenlenmiştir. 
Gerekçe 83. — Türk Ticaret Kanununun 901 inci maddesine göre düzenlenmiştir. 
Gerekçe 84. — Fransız Kanununun 12 nci maddesi göz önünde tutularak hazırlanmıştır. 
Gerekçe 85. — Türk Ticaret Kanununun 907 nci maddesine göre düzenlenmiştir. 
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Gerekçe 86. — Türk Ticaret Kanununun 911 • inci maddesine göre düzenlenmiştir. 
Gerekçe 87. — Türk Ticaret Kanununun 914 üncü maddesine göre düzenlenmiştir. 
Gerekçe 88. — Türk Ticaret Kanununun 915 inci maddesine göre düzenlenmiştir. 
Gereikçe 89. — Alacakların, alacağını ne suretle alabileceğini ve alacaklıya uçağı temellük etmek yetkisi

ni veren anlaşmaların geçersiz olmasını öngörmektedir. 
Gerekçe 90. — Madde Türk Ticaret Kanununun 921, 926, 927 ve 928 maddeleri hükümlerine göre dü

zenlenmiştir. 
Gerekçe 91. — Bu madde ile sivil havacılığın temel ilkesini oluşturan güvenlik anlayışı uyarınca uçuşa 

elverişldldk konusuna gereken önem verilmiş ve Türk Hava Sahasından yararlanma hakkı bakımından uçak 
siciline tescilli olmak koşulu aranırken, tescilin bir koşulu olarak uçuşa elverişlilik, uçuş güvenliği ve kamu
nun korunması ilkesi bakımından verilen değer belirlenmiştir. 

Gerekçe 92. — Madde uçuşa elverişlilik durumunun kontrolü ve denetlenmesi ile uçuşa elverişlilik bel
gesinin verilmesi ve teknik konuları kapsadığından, havacılık teknolojisindeki gelişmeler dikkate alınarak bağ
layıcı kuralllar sevk etmek yerine hızlı gelişmelere uyabilmek üzere tasarıda anailkelere yer verildikten sonra 
ayrıntıların yönetmeliklere bırakılması uygun görülmüştür. 

Uluslararası taahhütlerimize uymak amacıyla da Türkiye'nin taraf olduğu anlaşma hükümleri saiktı tu
tulmuştur. 

Gerekçe 93. — Özel durumlarda bilhassa uçuşa elverişlilik belgesinin verilmesi için yapılması gerekecek 
deneme uçuşlarında emredici hükümlere aykırılığın sözkonusu olmaması amacı ile bu madde sevk edilmiştir. 
Maddede sözkonusu durumlar, Ulaştırma Bakanlığı denetimi altında tutulmuştur. «Ferry» uçuşu uçağın yol
cu ve yük almaksızın bir noktadan diğer bir noktaya taşınması maksadıyla uçurulmasıdır. Uluslararası bir 
terim olması nedeni ile aynen kullanılmıştır. 

Gerekçe 94. — Uluslararası alanda hava hukukunun bMeştiritmes'i ve uygulamalarda yeknesaklığın sağ
lanması ve havacılığın sürat unsuru ile bağdaşmayacak formalitelerden kaçınılması düşüncesiyle madde 1944 
Şikago Sözleşmesinin 31 inci maddesiyle paralellik sağlayacak şekilde düzenlenmiştir, 

Gerekçe 95; — Maddede Türik -hava sahasında uçuş yapacak bütün uçakların uçakta 'bulundurmaları 
gereken belgeler sayılmıştır.' 

Gerekçe 96. — Madde ile Devlet uçaklarının uyacağı kurallar, 1944 Şikago Sözleşmesi esaslarına göre 
düzenlenmiştir. 

Gerekçe 97. — Madde ile Türk hava sahasında uçuş yapacak Türk ve yabancı sivil uçakların mevzuatla
rı gereğince taşınması zorunlu tüm belgelerin yetkili makamlara gösterilmesi mecburiyetini 1944 Şikago 
Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir. 

Gereikçe 98, 99. — Maddeler, hava trafiğinde ve havaalanlarında iniş kalkışta can ve mal güvenliğinin 
korunması ve kamu düzenimin sağlanması amacı ile düzenlenmiş ancak sivil havacılığın özel durumu da 
göz önünde tutularak olağanüstü durumlarda yapılacak işlemler belirtilmiştir. 

Gerekçe 100. — Madde ile sivil havacılık faaliyetlerinin özellikle uçakların igelişi güzel amaçiarla kulla
nılması önlenmiştir. 

Gerekçe 101. — Madde lile güvenlik ve kamu düzenine öncelik tanınmıştır. 
Gereikçe 102, — Sivil havacılık faaliyetlerinin devlet denetimi altında bulundurulması anlayışına uygun 

olarak, Sivil Havacılık personelinim yeterlik belgesine sahip olmaları öngörülmüştür. Devlet adına yetki 
Ulaştırma Bakanlığına tanınmıştır. 

Gerekçe 103. — Madde ile Uluslararası Sivil Havacılık alanında birliği ve ahengi sağlamak, taraf olduğu
muz uluslararası sözleşmelere 'işlerlik getirilmek amacı ile ve 1944 Şikago Sözleşmesi hükümlerine uygun 
olarak düzenlenmiştir. 

Gerekçe 104, 105, 106. — Maddelerinde yeterlik belgeleriyle ilgili temel hükümler yer almıştır.. 
Gerekçe 107. — Maddede Sivül Havacılık hizmetlerini ifa edecek personelin yetiştirilmesi düzenlenmek

tedir. 
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Gerekçe 108, 109, 110;, 111, 112. — Bu maddelerde uçuş sırasında genel güvenliğin kamu düzeninin 
sağlanması) amacı tile tanınmış yetki ve dağılımım ve sörumluluklan Ikapsamaktadıır. Uçağın sevk ve idare
sinden olduğu ıkadar uçak içerisindeki düzenin sağlanmasından da birinci derecede sorumlu 'bulunan pilo
tun, bu sorumluluğuna uygun yetkilerle donatılmaüi zorunlu bulunmuştur. Pilotun yetki ve sorumlulukları
nın görülen hizmetin gereği özel düzenlemelerle işveren tarafından genişletilmesi veya daraltılması mümkün 
olmakla beraber, bu gi'bıi yetkilerin kanundan doğması hukukî prensibi benimsenmiştir. 

Ayrıca ıbir çoık yabancı havacılık kanunlarında yer aldığı gibi yolculara da doğrudan bir yükümlülük ge
tirilmiştir. 

Gerekçe 113. — Sivil Havacılıkta can ve mal güvenliğinin korunması can ve mal güvenliğini tehlikeye 
düşürücü nitelikte davranışlar karşısında İcaptan pilot ve sözleşmeye taraf devletlerin yetkilerinin uluslarara
sı alanda belirlenmesi amacı ile hazırlanmuş bulurtan 1963 Tokyo Sözleşmesinin hüikümlerine ilgisi dolayısı 
ile bu bölümde atıfta bulunulmuştur. 

Gerekçe 114. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığının 6623 sayılı Kuruluş Kanununun 14 üncü mad
desine göre, personeli hususî hukuk hükümlerine tabi tutulmuştur. Bu suretle personel ile Ortaklık arasında
ki hukukî münasebeti Borçlar Kanunu ve iş ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaktadır. Ancak yürürlük
teki 1475 sayılı iş Kanununun istisnaları düzenleyen 5 inci maddesinin 1 No. lu bendinde (Deniz ve hava ta
şıma işlerine) iş kanununun uygulanmayacağı!, 11 inci bendinde ise (Havacılığın bütün yer tesislerinde yü
rütülen işlerin) kanuna tabi olacağı belirtilmiştir. Bu durumda, istisna edilen işlerde çalışan ve özellikleri 
bulunan uçucu personelin hizmet ve çalışma koşullarının bugüne kadar düzenlenmemiş olmasının yarattığı 
uyuşmazlıkların da giderilmesi ve bir düzene bağlanmasü amacı ile madde düzenlenmiıştir. 

Gerekçe 115. — Bu madde ile, taşıma sözleşmelerine uygulanacak kanun hükümleri gösterilmiş ve yurt 
içi taşımaları ile uluslararası taşımalar arasında ahenk sağlanmasına çalışılmıştır. 

Gerekçe 116, 117, 118, 119.] — Bu maddeler ile, yolcuların gönderenin ve gönderilenin azamî ölçüde ko
runması amaçlanmış; taşıma sözleşmesini tevsik ve ispata yarayacak belgelerin asgarî zorunlu içerikleri sap
tanmıştır. 

Gerekçe 120, 121, 122, 123, 124, 125. — Taşıma sözleşmesinin taraflar ile, sözleşmeye taraf olmamakla 
beraber, sözleşme ile ilgili olup haklarının korunması zorunlu görülen kişilerin hukukî himayelerinin sağlan
ması öngörülmüştür. 

Gerekçe 126. — Taşıyıcı tarafından bedelsiz (ücretsiz) yapılacak taşımaya ilişkin kuralların yönetmelikle 
düzenlenmesi öngörülmüştür. 

Gerekçe 127, 128. — UçalkSaırın kiralanması veya Çarter sözleşmesi ile tutulması halinde uygulanacak ku
rallar gösterilmiştir. 

Gerekçe 129. — Bu madde Varşova Anlaşmasının 17 noi maddesine tekabül etmektedir. Madde taşıyıcı 
aleyhine bir kusurun varlığını kural olarak kabul etmektedir. 

Gerekçe 130. — Bu madde Varşova Konvansiyonunun 18 'inci maddesine tekabül etmektedir. Maddenin 
birinci fıkrası, 129 uncu maddedeki aynı hukukî kurala dayanmaktadır. İkinci fıkra, bagaj ve yük hakkın
da hava ulaştırma süresinin kapsamını tayin etmektedir. 

Üçüncü fıkra, 'bagaj veya yükün hava meydanı dışında başka bir araç ile taşınması halinde taşıyıcının 
sorumluluğu almadığını göstermektedir. Ancak, fıkrada son cümle geniş yorumu önlemiştir. 

Gerekçe 131. — Bu madde Varşova Konvansiyon unun 19 uncu maddesine tekabül etmektedir. Taşıyıcı
nın yolcu, bagaj veya yükün mahalline varması hususunda bir süre tayin etmiş olduğu hallerde, bu sürenin 
geçmesine rağmen mahalline varılmamış ise ve gecikmeden dolayı bir zarar meydana gelmiş ise, taşıyıcının 
onu tazimin ile yükümlü olduğu açıklanmıştır. 

Gerekçe 132. — Bu madde Varşova Anlaşmasının 1955 La Haye Sözleşmesi ile değiştirilen 20 noi mad-
desıine tekabül etmektedir. Bu sistem kusur esasına, sübjektif sorumluluk sistemine dayanmaktadır. Bir kusu
ru olmadığını! ispat edebilen taşıyıcı meydana gelen zaraflardan sorumlu olamaz. Beyyine külfeti taşıyıcıya 
yüklenmiştir., 

Gerekçe 133. — Bu madde taşıyıcının sorumluluğunu, sınırlarını ve bu sınırların yükselt'iHmesiriin şartları
nı düzenlemektedir. 
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Burada, özelikle şu hususu belirtmek gerekir. Gerek Varşova Sözleşmesi ve gerekse La Haye Protokolü 
•ile saptanmış olan limitlerin yetersiz olduğu uluslararası alanda daima tartışma konusu edilmektedir. Nite
kim, 1975 yılında Montreal'de imzalanmış bulunan Protokoller ile, Varşova Sözleşmesi ille onu tadl eden 
Protokollerdeki limitler yükseitilmişibir. 

Sözü edilen Varşova Sözleşmesi i e La Haye Protokolünün iç taşımalara da uygulanması öngörüldüğün
den, sorumluluk limitlerinin ihtiyaçlara göre gözden geçirilmesi gerekli görülmüştür. Bu amacın gerçekleş-
tirilebiimesıî için: 

a) Sorumluluk sınırlarının afltırılmiasmı öngören ve diğer havayolu işletmelerinin kabul ettiği anlaşma
lara katılınmanın veya, 

b) Maddede söz edilen Varşova Sözleşmesini tadil eden diğer Protokol ve Sözleşmeleri on'aylamanın 
sağlanması uygun olacaktır. 

Ayrıca, değişen ihtiyaçlara süratle çözüm getirilmesinin temini amacı 'ile, maddeye Baıkanlar Kuruluna 
yetki veren 3 üncü fıkra eklenmiştir. 

Gerekçe 134. — Varşova Konvansiyonunun 23 üncü maddesine tekabül etmektedir. Madde, taşıyıcı söz
leşmede mevcut sınırlamalardan daha aşağıda sorumluluk sınırları koymayı ve ademi mesuliyeti amaçlayan 
sözleşmeleri geçersiz saymaktadır. Ancak, bu hal taşıma akdini hükümsüz kılmayacaiktır. İkinci fıkra hük
mü ise maddeye bir istisna getirmektedir. 

Gerekçe 135. — Varşova Sözleşmesinin 25 inci maddesine tekabül etmektedir. Madde, sayılan sebepler
den dolayı taşıyıcının sınırlı sorumluluktan 'istifadesini kaldırıp onu zarardan sınırsız olarak sorumlu tutmak
tadır. Böylece davacı dilerse sınırsız sorumluluk yolunu geçebilecektir. Bu takdirde maddede sayılan sebep
lerin mevcudiyetini ispat külfeti davacıya terettüp edecektir < 

Gerekçe 136. — Taşıyıcının adamlarının hangi şartlar altında sorumluluk sınıırl'arından istifadeye halk ka
zanacağı ve sorumluluğun ısınırları, bu maddede öngörülmüştür. 

Gerekçe 137. — Bu madde, hasarın ihbarını düzenlemektedir. 
Gerekçe 138. — Bu madde, birden çok taşıyıcı tarafından yapılan taşımalara 'lişkindir. 
Gerekçe 139. — Karma taşıımalarda, bu kanunun, sadece haiva yolu ile yapılan taşıma kısmına uygulan

ması uygun görülmüştür. 
Gerekçe 140. — Hüküm, Varşova Sözleşmesinin 29 maddesinden alınmıştır. 
Gerekçe 141. — Taşıma Sözleşmesinin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden dolayı zarara uğraya

cak kişilerin korunması almacı ile bu madde sevk edilmiştir, 

Gerekçe 142. — Bu bölümdeki hükümler, konuya ilişkin 1952 Roma Sözleşmesinden ve onu tadil eden 
1978 Montreal Protokolünden mülhemdir. Her ne kadar 1978 Protokolü henüz yürürlüğe girmemiş ise de, 
modern görüşlere olanaklar ölçüsünde geniş yer verebilmek amacı 'ile, anılan Protokolün hükümlerinden 
yararlam'lmıştır. 

Sorumluluk, akit dışı, haksız fiil sorumluluğu olduğundan ve uçağın fiilen kullanılması sırasında meyda
na gelen zararlara ilişkin bulunduğundan, malikin değil, fakat uçağı zarar doğduğu anda fiilen işletmekte 
bulunan işletenin, sorumlu tutulması öngörülmüştür. Malik aynı zamanda işleten ise, işleten sıfatı nedeni ile 
sorumlu tutulacaktır. 

Gerekçe 143, 144. — Zarar görenlerin haklarının ihlal edilmemesi amacı ile, işleten sıfatının tayinlinde 
dikkat edilecek hususlar, ayrınltılii to'ir şekilde gösterilrniştıir.( 

Gerekçe 145. — İşletenleri dikkat ve basirete sevk etmek ve aynı zamanda iki tarafın anlaşması ile mu
vazaalı yolara başvurulması ve zarara uğrayanliarın karşısında, ekonomik bakımdan güçsüz kişilerin çıkarıla
rak, işletenin sorumluluktan kurtulmasına engel olmak amacı güdülmüştür. 

Gerekçe 146. — Madde, müteselsil sorumluluğu düzenlemektedir. 
Gerekçe 147. — Bu hüküm, 135 inci maddenin bir tamamlayıcısı olarak sevk edilmiştir. 
Gerekçe 148. — Müterafâk kusurun ispatı ile işletenin sorumluluktan kurtulması, genel hukuk ilkeleri 

ile de uyum sağlamaktadır. 
Gerekçe 149, 150, 151. — Bu maddeler ile zarar görenlerin hakları emniyete alınmakta ve işletene si

gorta yükümlülüğü getirilmektedir. 
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Gerekçe 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, — Kanun tasarısının Dördüncü Bölümü (M. 166-172), Ceza 
hükümlerine ayrııllmiiştır. Ş/öylekl: 

152 ve 153 üncü maddeler, hem hürriyeti bağlayıcı cezayı, hem de para cezasını gerektiren çeşitli fiıil ve 
davranışlara verilecek cezalan öngörmektedir. 

154 ve 155 inci maddeler, yalnız para cezasını gerektiren davranışlara ilişkindir. 
Madde 156 yönetmeliklere aykırı davranışlara verilecek cezalara dairdir. 
157, madde, Ulaştırma Bakanlığının alacağı önlemlere uymayanlara verilecek cezayı öngörmektedir. 
Madde 158, taksirli suçlarda verilecek cezanın indirilmesine dairdir. 
Gerekçe 159, 160, 161, 162. — Cebri icraya, ihtiyatî hacze, sivil havacılığın geliştirilmesine, personelir 

eğitim ve öğretimine dair işbirliğine ve istatistik bilgilerin toplanmasına lilişkn hükürn'ler, 159 ila 162 noi 
maddelerde öngörülmüş bulunmaktadır. 

Gerekçe 163, 164, 165. — Her kanunda bulunması mutat olan sön hükümler, bu maddeîerde düzenlen
miştir. 164 üncü madde, kanunda öngörülen çeşitli yönetmeliklerin çıkarılabilmesini temin maksadıyla, Ka
nunun Resmî Gazetede ilanından itibaren altı ay sonra yürürlüğe gireceğini hükme bağlamaktadır. 

TC 
Danışma Meclisi 

Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu 5 Ocak 1983 

Esas No. : 1/586-9 

MALÎ İŞLER ADALET MİLLİ SAVUNMA İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIKLARINA 
Danışma Meclisi Başkanlığının 28.12.1982 tarihinde Komisyonumuza Esas Komisyon olarak havale etmiş 

oldukları «Türk Sivil Havacılık Kanun Tasarısı» ekte sunulmuştur. 
İçtüzüğün 33 ve 36 ncı maddeleri uyarınca Komisyonunuzu ilgilendiren maddeler hakkında görüşünüzün 

en kısa zamanda bildirilmesini arz ederim. 
'Saygılarımla^ 

A, Fehmi KUZU OĞLU 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân Turizm 

ve Tanıtma Komisyonu Başkanı 

Mali İşler Komisyonu Raporu 
TC 

Danışma Meclisi 
Malî İşler Komisyonu 28 Ocak 1983 

Karar No. : 26 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İSKÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANLIĞINA 

ÎLGt : 5.1.1983 tarih ve 1/586-9 Sayılı yazınız. 
Komisyonumuzdan görüş istemiş bulunduğunuz «Türk Sivil Havacılık Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 

27.1.1983 tarihli 23 üncü birleşiminde hükümet temsilcilerinin de katılmalarıyla görüşülmüştür. 
Komisyonumuz ihtisasına giren maddeler üzerinde görüşmelerde bulunmuş ve aşağıdaki hususları sun

mayı kararlaştırmıştır : 
1. Tasarının 6 ncı maddesi ile ilgili olarak 3 üncü fıkranın (başındaki «saptanmış bulunan» ve aynı cüm

le içindeki «varsa» kelimelerinin çıkarılmasının ve fıkranın sonuna «burada gümrük işleminin yapılması ge
rekiyorsa, yetkili makamların duyurusu üzerine ilgili gümrük idaresi, gereğini ivedilikle yerine getirir.» iba
resinin eklenmesinin uygun olacağı, 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 470) 



- l î -
2. 38 inci maddede ise madde metninin başına «gümrük hizmetleriyle ilgili olarak 1615 sayılı Gümrük 

Kanununun 50 inci maddesi hükmü saklı kalmak üzere» ibaresinin eklenmesi ve ikinci fıkranın birinci cüm
lesinin metinden çıkarılmasının yerinde olacağı, 

3. 161 inci madde metni sonuna «6185 sayılı Kanun Hükümleri saklıdır» şeklinde bir fıkra eklenmesi
nin gerekli olduğu, 

. 4., Tasarının tedvininde, gümrük hizmetlerinin kendine has özelliklerine göre ve bağımsız olarak yapıl
malarını kısıtlayıcı hükümlerden kaçınılmasının uygun düşeceği, 

Görüş ve kararına varılmıştır. 
Saygıyla arz ederiz. 

Hilmi SABUNCU 
Başkan 

Avni ŞAHİN 
Kâtip 

H. Erdoğan GÜREL 
Üye 

(Toplantıda Bulunamadı) 

Recai BATURALP 
Başkanvekili 

Nurettin ÂYANOĞLU 
Üye 

Mehmet Velid KORAN 
Üye 

Metanet PAMAK 
Sözcü 

(Toplantıda Bulunamadı) 

Mehmet KANAT 
Üye 

Hamdi ÖZER 
Üye 

İsmail ŞENGÜN Ragıp TARTAN 
Üye Üye 

(İzinli) 

TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/586 
Karar No. : 67 

Adalet Komisyonu Raporu 

7 Nisan 1983 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İSKÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANLIĞINA 

Esas komisyon olarak Komisyonunuza havale edilmiş bulunan «Türk Sivil Havacılık Kanun Tasarısı» 
hakkında Komisyonumuzdan görüş bildirilmesi istemini havi 5.1.1983, 14.3.1983 günlü ve 9 sayılı yazılarınız 
gereğince adı geçen kanun tasarısı ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin de katılmasıyla Komisyonumuzca incele
nip görüşüldü : 

L Kanun tekniğine ve Anayasadaki düzenlemeye uygun olması bakımından tasarıdaki «Bölüm» başlık
larının «Kısım», «Kısım» başlıklarının «Bölüm» alarak düzeltilmesi, 

2. Tasarıda yer alan tüm «önlem» kelimelerinin «tedbir», «koşul» kelimelerinin «şart», «neden» keli
melerinin «sebep», «saptamak» kelimelerinin «belirlemek» ve «kanıtlamak» kelimelerinin «ispatlamak» şek
linde yazılması, 

3. Tasarının 1 inci ve 2 nci maddelerinin aynen benimsenmesi, 
4.. Tasarının 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasındaki «uçaklar» kelimesinin «hava araçları» olarak değiş

tirilmesi, 
5.' Tasarının 4 üncü maddesinin aynen, 5 ve 6 ncı maddelerinin gereken kelime değişiklikleriyle kabul 

edilmesi, 
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6. Tasarının ikinci kısmında sadece sivil uçak kazalarından bahsedilmekte, diğer hava araçlarının yapa
cağı kazalar hakkında bir hüküm bulunmamaktadır. Bu hususun 7 nci maddenin düzenlenmesinde dikkate 
alınmasının yerinde olacağı, 

7. Tasarının 8 ve 9 uncu maddelerin başlık ve metinlerindeki kelime değişiklikleriyle, 10 uncu maddenin 
aynen benimsenmesi, 

8. Tasarının 11 inci maddesinin ikinci cümlesinde yer alan «gerektiği» kelimesinin «gerektirdiği»; üçün
cü fıkranın son cümlesindeki «Raporu» kelimesinin «Bu rapor» şeklinde düzeltilmesi, 

9. Tasarının 12 nci maddesindeki «ya da» kelimesinin «veya» olarak değiştirilmesi, 
10. Tasarının 13 üncü maddesinin birinci cümlesinde yer alan «muhafazası» kelimesinin «muhafaza» 

olarak ve ikinci cümlenin de ikinci fıkra şeklinde yazılması, 
11. Tasarının 14 üncü maddesinin aynen benimsenmesi, 
12. Tasarının 15 inci maddesinde «Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun» hü

kümlerine de atıf yapılmasının uygun olacağı, 
13- Tasarının 16 nci maddesinin ikinci cümlesinde geçen 6968 sayılı Kanunun adının da yazılması ve bu 

cümlenin ikinci fıkra şeklinde düzenlenmesi, 
14. Tasarının 17 nci maddesinin başlığı «İşletme ruhsatı» olarak aynen kabul edilmesi, 
15- Tasarının 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki «uçak tipi» kelimelerinden sonra ge

len virgülün yerine «ve» bağlacı konulması «projeleri» kelimesinden sonra 'bir virgül ilave edilerek metindeki 
parantez işaretlerinin kaldırılması, 

16. Tasarının 19 uncu maddesindeki birinci «ulusal» kelimesinin «millî» olarak değiştirilmesi, «güven
lik» kelimesinden sonraki virgül yerine «ve» bağlacının konulması ve ikinci «ulusal» kelimesinin metinden çı
karılması, 

17. Tasarının 20 nci maddesindeki «belirtmiş» kelimesinin «belirtilmiş» olarak düzeltilmesi ve «ve içer-
lik» kelimelerinin kaldırılması, 

18. Tasarının 21 inci maddesinin başlığında yer alan «Ruhsat sahibinin yükümlülükleri» kelimeleri bir 
'bölüm başlığı niteliğinde olduğundan madde başlığının «Ruhsatın asılması» olarak düzenlenmesi, 

19. Tasarının 22 nci maddesinin başlığının ve metninin ekli tasarı metninde yazıldığı şekilde yeniden ka
leme alınması, 

20. Tasarının 23 üncü maddesinin metninde yer alan parantez işaretlerinin metinden çıkarılması, 
21- Tasarının 24, 25, 26, 27 ve 28 inci maddelerinin aynen kabul edilmesi, 
22- Tasarının 29 uncu maddesinin başlığının «Değişikliklerin tasdiki» şeklinde değiştirilmesi, 
23- Tasarının 30 uncu maddesinin son kısmında yer alan «tehir edilebilir» kelimelerinin «geri alınabi

lir» şeklinde yazılması, 
24. Tasarının 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 nci maddelerinin aynen benimsenmesi, 
25. Tasarının 37 nci maddesinin başlığının «Kısıtlayıcı tedbirler», maddenin birinci fıkrasındaki «veya» 

kelimesinin «yahut», birinci ve ikinci fıkralardaki «ya da» kelimelerinin «veya» şeklinde' değiştirilmesi, 
26. Tasarının 38 inci maddesinin aynen kabul edilmesi, 
27. Tasarının 39 uncu maddesinin başlığının maddenin muhtevasına uymaması sebebiyle bu maddenin 

tasarının teşkilatla ilgili bölümüne konmasının uygun olacağı, 
28. Tasarının 40 inci maddesinde yer alan «Hv. K. K. lığı» ibaresinden sonra «ile» bağlacının konul

ması, «'Bakanlığı koordinasyonu» kelimelerinin «Bakanlıkları arasındaki mutabakat» şeklinde değiştirilmesi ve 
«•Başkanlığı» kelimesinin «Başkanlığının» şeklinde yazılması, 

29. Tasarının 41 inci maddesinin ikinci fıkrasının ekli tasarı metninde olduğu şekilde kaleme alınması, 
30. Tasarının 42 nci maddesinde «sağlar» kelimesi iki defa yer almış olduğundan maddenin tekrardan 

kaçınılarak düzenlenmesi, 
.31. Tasarının 43, 44, 45 ve 46 nci maddelerinin aynen benimsenmesi, 
32. Tasarının 47 nci maddesine «Türk hava sahasında gerekli tedbirlerin alınması» başlığının konulması, 

birinci fıkradaki «yürütülmesi» kelimesinin «görülmesi» olarak değiştirilmesi, 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 470) 



— 13 — 

33, Tasarının 48 inci maddesinin başlığının «Gayrimenkul mülkiyetine getirilen sınırlamalar» şeklinde ya
zılması, ikinci fıkradaki «anılan» kelimesinin «sözü geçen» olarak değiştirilmesi ve birinci fıkrada bahsi ge
çen irtifak hakkının iradî bir irtifak hakkı olduğu ve bedel karşılığında tesis edilebileceğinin anlaşılması ge
rekeceği, 

34, Tasarının 49 uncu maddesinin son fıkrasındaki «6785 sayılı Kanun» kelimelerinin «6785 sayılı îmar 
Kanunu», «yasaklama» kelimesinin «yasaklayıcı», «cezaî» kelimesinin «ceza» şeklinde yazılması, 

35. Tasarının 50 inci maddesine metne uygun bir başlık konulması, 
36, Tasarının 51 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki «kriter ve kıstasları» kelimelerinin «kıstaslar» olarak 

düzeltilmesi, «kamulaştırma» kelimesinden sonra gelen «ve» bağlacının metinden çıkarılması, 
37. Tasarının Beşinci Kısım haslığının «Hava Araçları ve Sicili» olarak düzenlenmesi, 
38, Tasarının 52 nci ve 53 üncü maddesinin aynen kabul edilmesi ve 54 üncü maddenin 53 üncü mad

deye ikinci fıkra olarak ilave edilmesi, 
39. Tasarının 55 inci maddesinin ikinci fıkrasının başında yer alan «Şu kadar ki» kelimelerinin çıkarıl

ması ve bu fıkranın birinci fıkranın sonuna ilave edilmesi, 

40. Tasarının 56 ncı maddesinin ekli tasarı metninde olduğu şekilde yeniden düzenlenmesi, 
4L Tasarının 57 nci maddesinin gerekli kelime değişikliği ile aynen kabul edilmesi, 
42. Tasarının 58 inci maddesinin başlığının «Sicil kayıtlarının geçerliliği» şeklinde düzenlenmesi, 
43. Tasarının 59 uncu maddesinin ekli tasarı metninde olduğu gibi yeniden kaleme alınması, 

44. Tasarının 60 ncı maddesinin başlığının «Türk sivil uçaklarının tescili» olarak yazılması ve metinde
ki «uçaklarının sivil» kelimelerinin metinden çıkarılması, 

45. Tasarının 61 inci maddesinin haslığının «Geçici tescil» olarak düzenlenmesi ve maddenin ikinci ve 
üçüncü fıkralarının madde metninden çıkarılması, 

46. Tasarının 62 nci maddesinin başlığının «Tescil talebi ve şekli» olarak yazılması, birinci fıkradaki 
«içeren» kelimesinin «ihtiva eden»; ikinci fıkradaki «yasal» kelimesinin «hukukî» olarak değiştirilmesi, 

47. Tasarının 63 üncü maddesini.ı başlığının «Sicilin muhtevası» olarak düzeltilmesi ve (a) bendinin (1) 
numaralı alt bendindeki «adı» kelimesinin ve parantez işaretlerinin, (3) numaralı alt bendindeki «tanım» ke
limesinin ve parantez işaretlerinin metinden çıkarılması, 

48. Tasarının 64 üncü maddesine muhtevaya uygun bir kenar başlığın yazılması ve maddenin birinci 
fıkrasındaki «olunamazlar» kelimesinin «olunamaz» şeklinde düzeltilmesi, 

49. Tasarının 65 inci maddesinin ekli tasarı metninde olduğu şekilde yeniden düzenlenmesi ve madde
ye uygun kenar başlığın konulmasının Komisyonunuza bırakılması, 

50. Tasarının 66 ncı maddesinin aynen, 67 nci maddesinin başlığı «Resen terkin» yapılmak suretiyle kabul 
edilmesi, 

'51, Tasarının 68 inci maddesinin başlığının «Talep üzerine telkin» şeklinde yazılması ve (b) bendindeki 
«gerçek veya itibarî tam ziyana» kelimelerinin «Fiilen veya itibarî olarak harabiyeti veya tam ziyaa» olarak 
değiştirilmesi, 

52. Tasarının 69 uncu maddesine başlık olarak «Sicil kaydının terkini ve ipotek hakkının korunması» ke
limelerinin yazılması ve madde metnindeki «hakkın» kelimesinin «hakkı», «resmen» kelimesinin «resen» 
olarak düzeltilmesi, 

53, Tasarının 70 nci maddesinin başlığının «Uçak sicili tüzüğü» olarak yazılması, madde metnindeki 
«kuruluşu» kelimesinin «tesisi» olarak değiştirilmesi, «haiz olmaları gereken» kelimelerinin çıkarılması «ni
telikler» kelimesinin «nitelikleri», «yönetmelik» kelimesinin «tüzük» şeklinde yazılması, 

54.; Tasarının 71 inci maddesinin başlığının «Uçakların hukukî niteliği» şeklinde düzenlenmesi, 

55. Tasarının 72 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan «hiçbir» kelimesinin metinden çıkarılması, 
56. Tasarının 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ve 80 inci kapsamı» olarak aynen kabul edilmesi, 
57. Tasarının 81 inci maddesinin sonunda yer alan «hükmü geçerlidir» kelimelerinin «hükümleri uygula

nır» şeklinde değiştirilmesi, 
58. Tasarının 82 nci maddesinin başlığı «İpoteğin kapsamı» olarak aynen kabul edilmesi. 
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59. Tasarının 83 üncü maddesinin son kısmında yer alan «kayıtlı bir uçak ipoteğini» kelimelerinin «tes
cil edilmiş bulunan bir ipoteği» olarak düzenlenmesi, 

60. Tasarının 84 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki «ya da» kelimesinin «veya», «yapılmazdan» keli
mesinin «yapılmadan», «sigortalı» kelimesinin «sigortacı»; ikinci fıkradaki «ödemeler» kelimesinden sonra 
bir virgül ve «sigortacıyı» kelimesinin eklenmesi, aynı fıikradaki «alacakların» kelimesinin «alacaklıların» 
şeklinde yapılması ve 85 inci maddenin aynen kabul edilmesi, 

61H Tasarının 86 ncı maddesinin başlığının «Malikin defi hakkı» olarak yazılması, birinci fıkradaki «sağ
lanmasına» kelimesinin «sağlamasına» olarak değiştirilmesi, 

62. Tasarının 87, 88 ve 89 uncu maddelerinin aynen benimsenmesi, 
63. Tasarının 90 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki «ve» bağlacının «veya» olarak; üçüncü fıkradaki 

«dermeyanının» kelimesinin «dermeyanını» olarak düzenlenmesi, 
64. Tasarının 91 ve 92 nci maddelerinin aynen, 93 üncü maddesinin metindeki parantez işaretleri kal

dırılmak suretiyle kabul edilmesi, 
65. Tasarının 94 üncü maddesinin başlığının «Karşılıklı uygulamanın tespiti» şeklinde yazılması, 
66. Tasarının 95 inci maddesinin aynen kabul edilmesi, 
67. Tasarının 96 ncı maddesinin başlığının «Devlet uçakları» şeklinde değiştirilmesi, 
68. Tasarının 97, 98, 99 uncu maddelerinin aynen benimsenmesi, 
69. Tasarının 100 üncü maddesinin (h) 'bendinden sonra satır başına «yasaktır» kelimesinin ilave edil

mesi, i(a), ı(c) ve (e) bentlerinin metindeki şekilde düzenlenmesi, 
70. Tasarının 101, 102, 103, 104, 105, 106 ve 107 nci maddelerinin aynen kabul edilmesi, 
71. Tasarının 108 inci maddesinin başlığının «Kaptan pilotun genel yetki ve sorumlulukları» şeklinde ya

zılması, 
72. Tasarının 109, 110, 111, 112, 113, 114 ve 115 inci maddelerinin aynen benimsenmesi, 
73. Tasarının 116 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ekli tasarı metinde olduğu şekilde dü

zenlenmesi; ikinci fıkradalki «taşıyıcıyı ve yolcuyu» kelimelerinden sonra birer virgül ilave edilm'esi ve «varlığı» 
kelimesinin «varlığını», «geçerliği» kelimesinin «geçerliğini» olarak değiştirilmesi, 

74. Tasarının 117 nci maddesinin aynen kabul edilmesi, 
75. Tasarının 118 inci maddesinin 'birinci fıkrasının (a) bendinin «Taşıyıcının ticaret unvanı veya adı 

ve adresi»; şeklinde düzenlenmesi, 

76.. Tasarının 119 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki «taşıyıcı» kelimesinin «taşıyıcının», «etmiş ise» ke
limelerinin «etmiş olması», «varlığı» kelimesinin «varlığını», ikinci fıkradaki «parça için» kelimelerinin «par
çaya» şeklinde değiştirilmesi, 

77. Tasarının 120 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan taşıyıcı» kelimesinin metinden çıkarılması, 
78. Tasarının 121 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki «ağırlığınca» kelimesinin «ağırlığına» olarak dü

zeltilmesi, 
79. Tasarının 122 nci maddesinin birinci fıkrasındaki «doğru» kelimesinin «doğan» şeklinde yazılması, 

80. Tasarının 123 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki «koşulu ile» kelimelerinin «halinde», «teslimi» ke
limesinin «teslimini» şeklinde değiştirilmesi, 

81. Tasarının 124 üncü maddesinin sonunda yer alan «sürebilirler» kelimesinin «sürebilir» şeldinde dü
zeltilmesi, 

82. Tasarının 125 inci maddesinin aynen benimsenmesi, 
83.- Tasarının 126 ncı maddesinin sonunda yer alan «yönetmelikte» kelimesinin «yönetmelikle» olarak 

yazılması, 
84. Tasarının. 127 ve 128 inci maddelerinin aynen kabul edilmesi, 
85. Tasarının 129 uncu maddesinin başlığının «Yolcunun uğradığı zarardan sorumluluk» şeklinde ya

zılması ve madde metnindeki «diğer» kelimesinin metinden çıkarılması, 
86. Tasarının 130 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki «Şu kadarki» kelimelerinin metinden çıkarıl

ması ve «farz» kelimesinin «kabul» şeklinde değiştirilmesi, 
87. Tasarının 131 inci maddesinin aynen benimsenmesi, 
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88. Tasarının 132 nci maddesinin kenar başlığının «Taşıyıcının sorumluluktan kurtulması» şeklinde dü
zenlenmesi, «olanağı» kelimesinin «imkânı» olarak yazılması, 

89. Tasarının 133 üncü maddesinin son fıkrasındaki «yükseltilmesinde» kelimesinin «yükseltilmesine» 
şeklinde yazılması, 

90. Tasarının 134 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki «kusuru» kelimesinin «özürü» olarak düzeltil
mesi, 

91. Tasarının 135 inci maddesinin ikinci cümlesinde yer alan «yardımcı kişilerin (işçilerin veya temsilci
lerin)» kelimelerinin «temsilcilerin, işçilerin veya yardımcılardan» şeklinde düzenlenmesi, 

92. Tasarının 136 ncı maddesinin (birinci fıkrasındaki «yardımcı kişisine bir» kelimelerinin «yardımcısı 
aleyhine» olarak yazılması, kişi kelimesinin metinden çıkarılması, «sınırlarından» kelimesinin «hususlardan»; 
ikinci fıkradaki «yardımcı kişilerden» kelimelerinin «yardımcılardan» şeklinde yazılması ve fıkra başlarında 
bulunan «a ve b» harflerinin çıkarılması, 

93. Tasarının 137 nci maddesinin birinci fıkrasındaki «çekince» kelimesinin «ihtirazi kayıt» olarak ya
zılması; «öğrenilmesinden itibaren» kelimeleri yerine «öğretilmesinde» kelimesinin konulması, 

94. Tasarının 138 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarındaki «eşya» kelimelerinin «yük» olarak 
değiştirilmesi, ikinci fıkrada yer alan «kaza» kelimesi yerine «hasar» kelimesinin yazılması ve fıkra başla
rında yer alan «a, b, c» harflerinin çıkarılması, 

95. Tasarının 139 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkrasının başında bulunan «a ve b» harflerinin me
tinden çıkarılmaik suretiyle benimsenmesi, 

96. Tasarının 140, ve 141 inci maddelerinin aynen kabul edilmesi, 
97. Tasarının 142 nci maddesinin başlığının «İşletenin sorumluluğu» olarak yazılması, ikinci fıkradaki 

«meydanında» kelimesinin «meydanındaki» şeklinde değiştirilmesi, 
98. Tasarının 143 üncü maddesinin aynen kabul edilmesi, 
99. Tasarının 144 üncü maddesinin fıkra yerleri değiştirilmek suretiyle ekli tasarı metninde olduğu bi

çimde düzenlenmesi, 
100. Tasarının 145 inci maddesinin son kısmında yer alan «aşağıdaki hükümler uyarınca» kelimelerinin 

metinden çıkarılması, 
101. Tasarının 146, 147 ve 148 inci maddelerinin aynen benimsenmesi, 
102. Tasarının 149 uncu maddesinin kenar başlığının ve metninin ekli tasarı metninde olduğu şekilde 

kaleme alınması, 
103. Tasarının 150 nci maddesinin gerekli kelime değişiklikleriyle, 151 inci maddesinin aynen Ikabul edil

mesi, 
104. Tasarının Dördüncü Bölümünde yer alan Ceza Hükümleri ile ilgili maddelerin kenar başlıkları kal

dırılmak suretiyle ekli tasarı metninde yazıldığı şekilde yeniden düzenlenmesi ve 157 nci maddenin Türk Ce
za Kanununun 526 ncı maddesi karşısında gereksiz bulunarak metinden çıkarılması, 

105.; Tasarının 160 inci maddesinin ekli tasarı metninde olduğu biçimde yeniden kaleme alınması, 
106. Tasarının 161 inci maddesinin birinci fıkrasındaki «Seferi» kelimesinin «Sefere» olarak düzeltil

mesi, 
107. Tasarının 162 nci maddesinin, 107 nci madde karşısında gereksiz görüldüğünden metinden çıkarıl

ması, 
108. Tasarının 163 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendindeki «kıymetler» kelimesinin «hizmet

ler» olarak değiştirilmesi ve bu maddenin yönetmelikle düzenlenmesinin daha uygun olacağı, 
109. Tasarının 164 üncü maddesinin hukukun genel prensipleri karşısında metinden çıkarılması, 
110. Tasarının 165 inci maddesinin ekli metinde olduğu şekilde düzenlenmesi, 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 470) 



— 16 — 

111. Tasarının 166 ncı maddesinin aynen kabul edilmesi, 
Uygun görülmüştür. 
Raporumuz saygıyla arz olunur, 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkan 

Serda KURT OĞLU 
Kâtip 

Karşı oy yazım vardır. 

Necip BİLGE 
Üye 

Söz hakkım saklıdır. 

Halil GELENDOST Enis MURATOĞLU 
Başâknvekili Sözcü 

Yavuz ALTOP İbrahim BARANGİL 
Üye Üye 

(Bulunamadı) 

Halil ERTEM Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye Üye 

Ömer Adnan OREL Bekir TÜN AY 
Üye Üye 

KARŞI OY YAZISI 

78 inci madde hakkında : 
Maddenin yazımındaki uçak sorumlu gösterilmiştir. Aynı hata Türk Ticaret Kanununda da vardır. Madde

nin şu biçimde yazılması gerekir : 
«Bir alacak için birden çok uçak ipotek edilmiş bulunursa, aksine bir anlaşmaya dayanılarak sorumluluk 

miktarları sicilde belirtilmedikçe bunlardan herbiri borcun tamamının teminatını teşkil eder.» 
86 ncı madde hakkında : 

Maddedeki «feshedildiği» Türk Ticaret Kanunundaki gibi yanlış ifade edilmiştir. Bu kelime yerine «hu
kukî işlemin sona erdirme imkânının bulunduğu sürece» kelimelerinin konması gerekir. 

Bu nedenlerle maddelerin düzenlemesine karşıyım. 
Serda KURTOĞLU 

Adalet Komisyonu Üyesi 
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MÜH Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

T. C. 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/586 
Karar No. : 21 

24 Ocak 1983 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR İSKAN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonunuza havale edilmiş bulunan «Türk Sivil Havacılık Kanun Tasarısı» 
hakkında Komisyonumuzdan görüş bildirilmesi istemini ihtiva eden 5.1.1983 gün ve 1/586-9 sayılı yazınız uya
rınca adı geçen tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzun 20.1.1983 günlü 15 inci birleşiminde ilgili Bakanlık 
Temsilcilerinin de katılmaları ile incelenip görüşülmüştür. 

Bugüne kadar sivil havacılık alanında çok eski, yetersiz ve dağınık mevzuatla çalışılmakta olunması, sivil 
havacılığın devamlı, hızlı ve yeni teknolojik gelişmeler içinde bulunması, güvenlik faktörünün artan önemi, 
stratejik yönden değeri, hava taşımaları, uçak satın alma ve kiralama yönünden büyüyen ekonomik değeri, ulusal 
çıkarlar, ulusal hukuk politikamız ve uluslararası antlaşmalar göz önünde bulundurularak yeni ve ihtiyaca uygun 
bir sivil havacılık kanununun hazırlanmasına gerek görüldüğü anlaşılmıştır. 

Tasarı, yukarıda sayılan bütün hususları kapsaması nedeniyle komisyonumuzca genelde benimsenmiş ancak 
53 üncü madde de yer alan «Polis» kelimesinin kapsamıtam ifade edememesi sebebiyle bu kelimenin yerine 
«Güvenlik» kelimesi konularak madde bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

Tasarının 158 inci maddesinin sonuna, 2790 sayılı '10 Haziran 1949 tarih ve 5435 sayılı Kanunun İkinci 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanunda yer alan kabahatlere ilişkin cezaların alt ve üst sınırlarına uyularak 
«...Ancak verilecek hafif para cezaları 1 500 liradan, ağır para cezaları 3 000 liradan aşağı olamaz.» ibaresi ek
lenmiş ve madde bu ilave ile benimsenmiştir. 

Raporumuz Bayındırlık, Ulaştırma, tmar İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Başkanlığına saygı ile su
nulur. 

Eşref AKINCI 
Başkan 

Toplantıda bulunamadı 

Avni MÜFTÜ OĞLU 
Kâtip 

İsmail Hakkı DEMÎREL 
Üye 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
ıBaşkanvekili 

Toplantıda bulunamadı 

Remzi BAN AZ 
Üye 

Ali DİKMEN 
Üye 

Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

Halit ZARİBUN 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Aydın TUĞ 
Sözcü 

Ender CINER 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Namik Kemal YOLGA 
Üye 
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Bayındırlık» Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma, Komisyonu Raporu 

T. C. 
Danışma Meclisi 

Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, 27 Mayıs 1983 
Turizm ve Tanıtma, Komisyonu 

Esas No. : 1/586 
Karar No. : 11 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Türk Sivil Havacılık Kanun Tasarısı» Ko
misyonumuzun 26 Ocak, 31 Ocak, 1, 2, 3, 7 Şubat, 14, 15, 1$, 17, 21, 22, 28, 29, 30, 31 Mart, 13, 14, 20, 21 Ni
san 1983 günlü birleşimlerinde Hükümet temsilcilerinin de kakılması ile görüşülmüştür. Tasarının büyük bir boş
luğu dolduracağı cihetle maddelere geçilmesi kabul edilmiş, ftıaddeler üzerindeki görüşmelerde, Adalet Komis
yonunca hazırlanan rapor ve metin esash bir surette incelenerek, Hükümet temsilcilerinin de görüşleri alınmış
tır. 

1. Kanun Tasarısında yer alan hükümlerin birçoğu, taraf olduğumuz Milletlerarası Sivil Havacılık anlaş-
malarındaki maddelerden alındığı için uygun görülmekle aynen benimsenmiştir. 

2. Tasarıya, Amaç, Kapsam, Tanımlar maddeleri eklenmiş; Anayasadaki düzenlemeye uygun olması bakı
mından «iBölüm»ler «Kısım», «Kısım»lar «Bölüm» olarak düzeltilmiş; buna göre madde numaraları değiştiril
miştir. 

3. Bazı maddeler de ifade ve kelime değişiklikleri yapılmış ve bazı maddeler birleştirilmiştir. 
Raporumuz, gereği yapılmak üzere Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur. 

A. Fehmi KUZUOĞLU 
Başkan 

Lütfullah TOSYALI 
Kâtip 

Mehmet HAZER 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Ahmet SARP 
Üye 

Hayri SEÇKİN 
Başkanvekili 

Şükrü BAŞBUĞ 
Üye 

Ali MAZHAR HAZNEDAR 
Üye 

Teoman ÖZALP 
Üye 

Hidayet UĞUR 
Üye 

Mehmet AYDAR 
Sözcü 

Halil EVLİYA 
Üye 

Fenni İSLİMYELİ 
Üye 

Necmi ÖZGÜR 
Üye 
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ADALET KOMİSYONU METNİ 

Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasansı 

BİRİNCİ KISIM 
Hava Seyrüseferinin Genel Hükümleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Türk Hava Egemenliği ve Hükümleri 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türk Hava Sahasından Faydalanacak Hava Araçları 

MADDE 3. — Uçuşa elverişli olmak şartıyla aşağıda sayılan hava araçları Hava Sahasında uçuş yapa
bilirler, 

a) Türk Devlet uçakları, 
b) Türk uçak sicilinde kayıtlı bulunan uçaklar, 

. c) Türkiye'nin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca Türk Hava Sahasından yararlanabilen uçaklar, 
Yukarıdaki bentlerde yazılı olmayan uçaklar ve diğer hava araçları ancak Ulaştırma Bakanlığı tara

fından verileceik özel iznin şartlan içinde Türk hava sahasından yararlanabilirler. Ulaştırma Bakanlığı özel 
izni vermeden önce, Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlıklarının görüşünü alır. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Hava yolları ve hava donları ! f | | İ&^* 

MADDE 5. — Türk hava sahasında uçuş yapmak hakkını haiz uçakların izleyecekleri uçuş yolları ile kul
lanacakları hava alanları, Genelkurmay Başkanlığı ilegerekli koordinasyon yapılmak suretiyle, Ulaştırma 
Bakanlığınca belirlenir. 

Gümrüklü hava alanları 

MADDE 6. — Yabancı ülkelere giden veya yabancı ülkelerden gelen uçaklar, ancak gümrüklü hava 
alanlanndan kalkmaya ve inmeye mecburdur. 

İstisnaî hallerde, Ulaştırma Bakanlığı, Gümrük ve Tekel Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının müştereken 
vereceği karar dairesinde, gümrüksüz bir hava alanının da kullanılmasına izin verilebilir. 

Belirlenmiş bulunan gümrüklü hava alanlarından başka bir yere zorunluluk sebebiyle iniş yapıldığı tak
dirde, uçak sorumlu pilotu, durumu derhal varsa hava alanı yöneticisine, yoksa en yakın mülkî amire veya 
zabıta yetkilisine duyurmak ve yetkili makamlar el koyuncaya kadar uçağı, yolcuları ve yükü ile birlikte 
güvence altına almakla yükümlüdür. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Sivil Uçak Kazaları 

MADDE 7. — Tasannın 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İlk tedbirler 
MADDE 8. — Zorunlu kurtarma ve yardım işlemleri ile can ve mal güvenliğini korumaya yönelik ted

birler dışında, araştırma ve soruşturmanın selametle yürütülmesini engelleyecek işler yapılmaz ve delillerin 
aynen muhafazası sağlanır. Bu konuda mahallî mülkî amirler gereken tedbirleri alırlar. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 470) 



— 20 — 

(Adalet Komisyonu Metni) 

Kâza sebepleri hakkında soruşturma 

MADDE 9. — Kazanın sebeplerini ve oluş şeklini açıklığa kavuşturmak ve sivil havacılıkta can ve mal 
güvenliğinin sağlanması bakımından tekrara engel olmak amacı ile her sivil uçak kazasının ayrıntılı teknik 
inceleme ve soruşturması yapılır. 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Soruşturma raporu 

MADDE 11. — Soruşturma Kurulu; bulgularını, vardığı sonucu, tekrarlara engel olunması bakımından 
alınmasını uygun bulduğu önerileri ile birlikte ayrıntılı ve gerekçeli bir rapor halinde Ulaştırma Bakanlığına 
verir. 

Raporda yer alan hususlara kısmen veya tamamen katılmayan üyeler, kişisel görüşlerini ek bir raporda 
belirtebilirler. Kazanın özel şartlarının gerektirdiği hallerde bilirkişilere başvurulabilir. 

Ulaştırma Bakanlığı raporun bir suretini ilgililere verir ve raporun tekemmül etmiş olduğunu Resmî Ga
zete ile üçüncü şahıslara duyurur. Resmî Gazete ile yapılan duyuruda raporun ilgililerce nerede ve ne su
retle incelenebileceği belirtilir. Bu rapor, gerektiğinde, uygun bulunacak vasıtalar ile yayınlanır. 

Kıyasen uygulama 

MADDE 12. — Bir kaza ölüm veya yaralanma ile sonuçlanmasa dahi, sivil havacılıkta can ve mal gü
venliğinin korunması bakımından önem taşıyan olaylar hakkında da Ulaştırma Bakanlığı bu bölümde yer 
alan esaslar dairesinde kıyasen işlem yapmaya yetkilidir. 

Enkaz 

MADDE 13. — Düşen uçak enkaz haline gelmiş ise, maliki bunun muhafaza masraflarını vererek ala
bilir. 

Nereye düştüğü belli olmayan bir uçağın enkazını bulana, malik, hak ve nesafetin gerektirdiği ölçüde 
ve miktarda uygun bir para vermeye mecburdur. 

MADDE 14. — Tasarının 14 üncü maddes'i Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Tasarının 15 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ticarî Hava İşletmeleri 

tzin 

MADDE 16. — Ulaştırma Bakanlığının izni olmadıkça kimse, ticarî amaçla ve ücret karşılığında uçak
larla yolcu ve yük taşımaları yapamaz. Uçakların, ret karşılığında diğer amaçlar 'için kullanılması da iz
ne bağlıdır. 

6968 sayılı Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu hükümleri ve bu Kanuna dayanarak çıkarılan 
diğer mevzuat hükümleri saklıdır. İzin belirli şartlara ve süreye bağlanabilir. Kamu güvenliğinin veya düzeni
nin tehlikeye girebileceği kanaatini haklı kılacak sebeplerin varlığı halinde, izin verilmez. 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Adalet Komisyonu Metni) 

Başvuru ve belgeler 

MADDE 18. — İzin ve İşletme ruhsatı alınması için yapılacak başvuruya, aşağıda belirtilen hususlara 
ilişkin belgelerin eklenmesi gereklidir. 

a) Başvuruda bulunanın kimliği, tüzelkişi ise türü, sermayesi, ortakları, merkezi ve şubeleri, 
b) işletme yapılacak hatlar, yerleri, bölgeleri, uçuş ve işletme faaliyetlerini kapsayacak işletme planları, 
c) Kullanılacak uçak tipi ve sayısı ile satın alma veya kiralamaya ilişkin genel projeleri, yedek parça, teç

hizatı kapsayacak şekilde sağlanacak finansman kaynaklan, 

d) Ücret tarifeleri ve taşıma şartları, 
e) Ruhsatın ne kadar süre için istendiği, 
f) işletmenin hukukî ve malî sorumluluğunu karşılayacak malî mesuliyet sigortaları, uçak gövde sigor

talarının tutarı ve genel şartlan, 
g) özel olarak istenilen diğer bilgi ve belgeler. 

İnceleme 

MADDE 19. — Başvuru, Ulaştırma Bakanlığınca uygunluk ve ülke yararları açısından incelenir. Bu 
inceleme sırasında, kurulmak istenen işletmenin ülke ekonomisi, millî güvenlik ve ulaştırma politikası, plan
lı kalkınma ilkeleri bakımından, değerlendirilmesi de yapılır. Bu amaçla, gerektiğinde, Ulaştırma Bakanlı
ğı ilgili Bakanlıkların ve Devlet Planlama Müsteşarlığının görüşünü de alır. 

Ruhsatın kapsamı 

MADDE 20. — Ulaştırma Bakanlığı istemi uygun bulduğu takdirde, işletme ruhsatını verir, işletme ruh
satını, başvuruda belirtilmiş bulunandan daha dar kapsam ile de verebilir. Ruhsata özellikle, 16 ncı madde
nin a, b, d, e bentlerinde yer alan hususlar ile gerekli görülen diğer kayıtlar yazılır. 

Ruhsatın asılması 

MADDE 21. — Ruhsat sahibi, ruhsatın örneklerini, işletmesinde, müşteri ve 'iş çevrelerinin kolaylıkla gö
rüp okuyabilecekleri yerlere asmaya mecburdur. 

Ruhsata uyma mecburiyeti 

MADDE 22. — Ruhsat sahibi, işletme faaliyetlerini ruhsatın şartlarına aynen uyarak yürütmeye mecbur
dur. Taşıma ve sefer yapma mecburiyeti izin şartlarına göre belirlenir. 

Tarifeler 

MADDE 23. — Ruhsat sahibi; Kur uygulamaları hariç olmak üzere uçuş ve ücret tarifelerini, Ulaştırma 
Bakanlığının onayını almadan ve asgari 15 gün önce üçüncü kişilere duyurmadan yürürlüğe koyamaz. 

MADDE 24. — Tasarının 24 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Tasarının 25 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Tasarının 26 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Tasarının 27 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Tasarının 28 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Değişikliklerin tasdiki 

MADDE 29. — Taşımayı ilgilendiren genel şartlar ve tarifelerde izin verilmesinden sonra yapılacak de
ğişiklikleri, ilgilinin Ulaştırma Bakanlığına tasdik ettirmesi lazımdır. 

Ruhsatın iptali 

MADDE 30. — Ruhsat sahibinin bu bölümde yer alan hükümlere aykırı davranması halinde; Ulaştırma 
Bakanlığı tarafından kendisine aykırılığın giderilmesi için yapılacak gerekçeli tebligat ve verilecek süre üze
rine ruhsat sahibi aykırılığa son vermez ise, verilmiş sürenin sonunda işletilen hatların bazılarına veya tümüne 
ilişkin izin, geçici olarak geri alınabilir veya ruhsat derhal iptal edilir. 

MADDE 31. — Tasarının 31 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Tasarının 32 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Tasarının 33 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Hava Alanları ve Tesisleri 

MADDE 34. — Tasarının 34 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Tasarının 35 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Tasarının 36 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kısıtlayıcı tedbirler 

MADDE 37. — Hava Alanlarındaki hava trafiği veya üzerindeki hava sahası gerektirdiği takdirde ya
hut kamu düzenine ilişkin sebeplerle hava trafiğine açık bir hava alanının kullanılmasına her zaman tahditler 
konabilir ya da hava alanı geçici olarak kapatılabilir. Alınan kararlar Ulaştırma Bakanlığı tarafından uygun 
görülecek şekil ve surette ilgililere duyurulur. 

Aynı bölgede birden fazla hava trafiğine açık hava alanının bulunması halinde, Ulaştırma Bakanlığı ka
mu yararına ilişkin sebeplerle bunların kullanılmasını düzenleyebilir ve özellikle bu alanlardan herbirine be
lirli uçak tiplerini, hava faaliyetlerinin veya ticarî faaliyetlerinin belirli bir bölümünü tahsis edebilir. 

MADDE 38. — Tasarının 38 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Tasarının 39 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Askerî hava ajanlarından yararlanma * 

MADDE 40. — Türk Silahlı Kuvvetlerine ait hava alanlarının sivil uçaklar tarafından kullanılması ve 
Devlet uçaklarının sivil hava alanlarından istifade edebilmeleri Genelkurmay Başkanlığı ile Ulaştırma Bakan
lığı arasında yapılacak protokoller ile düzenlenir. Gereğinde, yabancı hava taşımacılarının askerî meydan
lardan yararlanmaları; Hv. K. K. lığı ile Dışişleri, İçişleri, Gümrük ve Tekel Bakanlıkları arasındaki mutaba
kat sonunda ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile belirlenir. 

Güvenlik tedbirleri 
MADDE 41. — Ulaştırma Bakanlığı, Devlet kamu ve özel hava alanlarında can ve mal güvenliğinin sağ

lanması, yolcu ve eşya trafiğinin güvenlik içinde yüril;ülmesi, yangına dair tehlikelere karşı korunması ama
cı ile gereken tedbirleri alır, aldırır ve denetler. 
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Bu görevin yerine getirilmesinde, İçişleri ve Gümrük ve Tekel Bakanlıkları, Ulaştırma Bakanlığına ge
reken desteği sağlamak ve bu Bakanlıkla işbirliğinde bulunmakla yükümlüdür. 

MADDE 42. — Tasarının 42 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Tasarının 43 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — Tasarının 44 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 45. — Tasarının 45 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 46. — Tasarının 46 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türk hava sahasında gerekli tedbirlerin alınması 

MADDE 47. — Ulaştırma Bakanlığı, Türkiyenin taraf 
uymak şartı ile, gereken yerlerde, Türk hava sahasında 
yürütülmesi, haberleşmenin ve bilgi akışının sağlanması, 
çağdaş teknolojiye uygun olarak geröken tedbirleri alır, 

olduğu uluslararası anlaşmaların hükümlerine de 
halva trafiğinin güvenli, süratli ve düzenli bir şekilde 

meteoroloji hizmetlerinin görülmesi amacı ile ve 
ve teçhizatın kurulmasmı ve işletilmesini sağlar. 

İlgili Bakanlıklar, kamu kuruluşları ve mahallî 
meşinde, Ulaştırma Bakanlığına gereken yardımı 

Gayrimenkul mülkiyetine getirilen sınırlamalar 

MADDE 48. — Uçuş güvenliğinin sağlanması amacı 
reken tesis ve teçhizat için gerek gerçek kişilere ve gerekjse 
menkullerden yararlanmaya Ulaştırma Bakanlığı yetkilidir, 
kanlığı lehine irtifak hakkı kurulur. 

tesis 

yönetimler, birinci fıkrada gösterilen işlemlerin yürütül-
göstermekle yükümlüdür. 

Söz konusu tesis ve teçhizatın kurulması, gayrimenkulun 
sözü geçen tesis ve teçhizatın kurulmasından doğan zararları 

İnşaat sınırlamaları 

)üe hava alanlarında ve diğer yerlerde kurulması ge-
kamu veya özel hukuk tüzelkişilerine ait gayri-
Bu gibi > durumlarda, gerektiğinde Ulaştırma Ba-

mutad kullanımını engellediği takdirde, malikin 
Ulaştırma Bakanlığınca tazmin edilir. 

Kamulaştırma 
, ı l ' 

-'• MADDE 51. — Yeni hava alanları kjprnak, mevcutlajrı 
madde 48 ve 49'u uygulamak için gerekli yerler 6830 sayıl 
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yükseklikte bina, yapı, inşaat yapılması, ağaç ve 

MADDE 49. — Hava alanlarının ve ilgili tesis veteçhizatın çevresinde, Ulaştırma Bakanlığınca saptana
cak bir alan dahilinde izin alınmadıkça hava trafiği, uçuş güvenliği ve haberleşmeyi engelleyecek, seyrüsefe

ri ve meydan güvenliğini tehlikeye düşürecek nitelikte v^ 
direk dikilmesi, tesis kurulması yasaktır. 

Ulaştırma Bakanlığı belirli manialara veya yerlere, Hjava Seyrüseferi yapan kişilerce görülebilmesi ve ta-
nınabilmesi için gözle görülebilir işaretler veya radyo veya elektrik işaretlerinin konulmasını istemeye yetkili
dir. İlgililer de istem dairesinde işlem yapmakla yükümlüdür. 

Ulaştırma Bakanlığı, Hava Alanları ve uçuş emniyeti tesisleri etraf nida uçuş emniyetini tehlikeye düşü
rebilecek yapı, bina, araç, direk gibi tesisleri kaldırtabilir. 

Ulaştırma Bakanlığı, ilgili kuruluşların da görüşünü alarak Hava Alanları için yukarıda değinilen husus
ları kapsayan planları ve kuralları hazırlar ve yayınlar. 

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen hususlar için 6785 sayılj 
yılı Kanunun yasaklayıcı ve ceza hükümleri uygulanır. 

MADDE 50. — Tasarının 50 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İmar Kanunu ile» I bu Kanunu tadil eden 1605 sa-

gehişletmek, teknik tesisler meydana getirmek, 
ı İstimlak Kanunu hükümlerince' kamulaştırıhr. 
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Sivil Hava Alanları ve diğer sabit tesisler çevresinde uçuş ve çevre güvenliği açısından gerekli kıstaslar 
Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenir. Bunların imar ve mücavir saha planlarına geçirilme, kamulaştır
ma veya irtifak hakkı tesis işlemleri Bayındırlık Bakanlığınca yapılır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Hava Araçları ve Sicili 

MADDE 52. — Tasarının 52 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Devlet uçakları 
MADDE 53. — Devletin; askerlik, polis ve gümrük hizmetlerinde kullanılan uçaklar Devlet uçağı sayı

lır. 
Bu Kanun devlet uçaklarına uygulanmaz. Kanunda yer alan, devlet uçakları ile ilgili hükümler saklıdır. 

Türk sivil uçağı 

MADDE 54. — 53 üncü madde kapsamı dışında kalan ve Mülkiyeti Türk Devletine veya kamu tüzel
kişilerine veya Türk vatandaşlarına ait olan uçaklar, Türk sivil uçağı sayılır. Türk Kanunları uyarınca ku
rulup da : 

a) Tüzelkişiliği olan kuruluş, dernek veya vakıfların Mülkiyetinde bulunan uçaklar, idare organını oluş
turan kişilerin çoğunluğunun Türk vatandaşı olması, 

b) Türk Ticaret Siciline kaydedilmiş ticaret şirketlerinin mülkiyetinde bulunan uçaklar, şirketi idare 
ve temsil etmeye yetkili olanların çoğunluğunun Türk vatandaşı olması ve şirket anasözleşmesine göre oy 
çoğunluğunun Türk ortaklar da bulunması şartı ile, Türk sivil uçağı sayılırlar. 

Uçak sicilinin tutulması 

MADDE 55. — Türk sivil uçaklarının tescili için Ulaştırma Bakanlığınca bir sicil tutulur. 
Medenî Kanunun 917 nci maddesi hükümleri, sivil uçak sicilleri hakkında da kıyasen uygulanır. 
Tescili gerekli olmayan uçak kategorileri bir yönetmelikle belirlenir. 

Sicilin aleniyeti 

MADDE 56. — Sicil alenidir. İlgili olduğunu ispatlayan kişiler, bir kaydın tamamlanması için sicilde yol
lama yapılmış olan belgeleri, henüz sonuçlanmamış tescil işlemlerini ve sicil dosyalarım da incelemeye ve 
masrafım ödemek şartı ile, sözü edilen belgelerin örneklerini almaya mezundur. 

ı Sicfl kayıtlarının geçerliliği 

MADDE 57. — Uçak sicilindeki bir kayda iyi niyete dayanarak mülkiyet, ipotek veya diğer bir aynî 
hakkı iktisap eden kişinin bu iktisabı geçerli olur. 

Sicilde lehine bir hak tescil edilmiş olan kişiye bu hakkı sebebi ile bir edada bulunulması veya bu kişi
nin üçüncü kişiler ile tescili hak üzerinde bir kazandırıcı işlemde bulunması hallerinde de, yukarıdaki fıkra 
hükmü uygulanır. 

Hakkın iktisabı için tescil şart olan durumlarda, tescili isteme tarihi iyi niyete esas tutulur. 

Sicil kayıtlarına itiraz 

MADDE 58. — Sicilin muhtevasının gerçek hukukî duruma uygun bulunmadığı yolundaki itirazlar si
cile şerh olunabilir. 

Damşma Meclisi (S. Sayısı : 470) 



— 25 — 

(Adalet Komisyonu Metni) 

Bu itirazlar, bir ihtiyatî tedbir kararına veya sicilin tadili sonucunda hakkı muhtel olacak kişinin rızasına 
dayanılarak şerh olunur. İhtiyatî tedbir kararının verilmesinde hakkın tehlikede olduğunun kuvvetle muhtemel 
bulunduğunun ispatı aranmaz. 

Türk sivil uçaklarının tescili 

MADDE 59. — Türk sivil uçak siciline tescil edilen uçağın, evvelce kayıtlı bulunduğu sicilden sildiril
mesi mecburidir. 

Geçici tescil 

MADDE 60. — Yabancı bir sivil uçak, 54 üncü maddede yazılı, niteliklere sahip olan bir kişiye en az 
altı ay süre ile sırf ıkendi adına işletilmek üzere bırakılırsa, yabancı kanunda da engel teşkil eden bir hüküm 
bulunmaması şartı ile, sicile tescil olunabilir. 

Tescil talebi ve şekli 

MADDE 61. — Sivil uçağ 
şartları ihtiva eden bir dilekçe] 

İstemde bulunanın mülkiyet 

n tescili için, malikin bu Kanunda ve ilgili yönetmelikte gösterilen kayıt ve 
ile Ulaştırma' Bakanlığına başvurması gereklidir. 
hakkına veya tescil için gerekli şartların gerçekleşmediğine dair belgelere da

yanan bir itiraz yapılırsa, hukbkî durum kesinlik kazanmadan tescil yapılamaz. Ancak başvuru ve itiraz 
bir tutanak ile belirlenip, sicil 

Sicilin muhtevası 

dairesinde saklanır. Sicile kaydedilen sivil uçaklara tescil belgesi verilir. 

sicilinde ve verilecek tescil belgesinde aşağıdaki kayıtlar yer alır: 

için belirlediği tip, model, marka, 

MADDE 62. — Sivil uçak) 
a) Sivil uçağın; 
(1) Yapımcının ticaret ünvahı ve adresi, 
(2) Yapım tarihi ve seri nupıarası, 
(3) Yapımcının sivil uçak 
b) Malikin; 
(1) Gerçek kişi ise, adı vk soyadı, adresi, varsa ticaret unvanı ve kayıtlı bulunduğu Ticaret Memurluğu 

ile sicil numarası, 
(2) Ticaret Ortaklığı ise, Ortaklığın nevi, ticaret unvanı, kayıtlı bulunduğu ticaret sicili memurluğu ve 

sicil numarası, 
(3) Diğer tüzelkişilerden ise; adı ve merkezi, 
c) İktisap şekli, 
d) Verilen tescil işareti, 
Bu kayıtlarda değişiklik olduğu takdirde; ilgilinin, en geç onbeş gün içinde başvurarak, yeni durumu si

cile ve kayıt belgesine işletmesi zorunludur. 

MADDE 63. — Sicile tesdil edilmiş bulunan Türk sivil uçağı, ilgili yönetmelik hükümlerine göre belir
lenmiş milliyet ve tescil işaretlerinden başkasını taşıyamaz ve başka bir devletin siciline tescil olunamaz. 

Türk uçak siciline tescil eojilen uçak, Türk tabiiyet ve tescil işaretini taşır. Tescil, mülkiyet iktisabına 
esas teşkil eder. 

MADE 64. — Ulaştırma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığının görüşünü alarak 
sicile kayıtlı bir Türk sivil uçiğını tespit olunacak sarflarla sırf kendi adına işletmek üzere 54 üncü madde 
de yazılı niteliklere haiz olmayan bir kişiye bırakabilir, Bu takdirde uçağın sicildeki kaydı silinir. 

Böyle bir sivil uçak 54 üncü maddedeki nitelikleri taşıyan bir kişinin mülkiyetine geçerse sicil ihya edi
lir. 
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MADDE 65. — Tasarının 66 ncı maddesi 65 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

Resen terkin 

MADDE 66. — Bir Türk sivil uçağı; 
a) 54 üncü madde uyarınca Türk sivil uçağı sayılması için bulunması gereken nitelikler ortadan kal

karsa veya bu nitelikleri haiz olmayan bir kişinin mülkiyetine geçerse, 
b) Yabancı bir devletin siciline kaydedilirse veya Türk siciline kaydedildiği halde, yabancı sicildeki kay

dı terkin edilmemiş olursa, Ulaştırma Bakanlığı tarafından resen sicilden terkin olunur. 
Bu madde hükmü, 60 mcı maddede gösterilen uçaklar hakkında işletme süresinin sona ermesi üzerine uy

gulanır. 

Talep üzerine terkin 

MADDE 61i — Türk uçağının; 
a) Uçuştan devamlı olarak çekilmesi, 
b) Fiilen veya itibarî olarak harabiyeti veya tam ziyaa uğraması halinde, malikin başvurusu üzerine 

sicilden kaydı silinir Ve tescil belgesi iptal olunur. 

Sicil kaydının terkini ve ipotek hakkının korunması 

MADDE 68. — Bir Türk uçağının sicilden terkin edilmesinden önce durum, sicilde kayıtlı ipotek hakkı 
sahiplerine resen tebliğ edilir. Adresi bilinmeyenlere tebligat ilan yoluyla yapılır ve her iki durumda da 
itirazlarını bildirmeleri için ipotek hakkı sahiplerine 30 günlük süre tanınır. Herhangi bir itiraz (bildirilme
miş ise veya itirazın haklı olmadığı mahkemece hükme bağlanır ise, kayıt terkin olunur. 

Aksi takdirde, ipotekli alacakların haklarının saklı bulunduğuna dair meşruhat verilerek, sicildeki Ikayıt 
terkin olunur. 

Uçak sicili tüzüğü 

MADDE 69. — Uçak sicilinin tesisi ve nasıl tutulacağı, personelin nitelikleri hukukî ilişkilerin nasıl bel
geleneceği ve tescil olunacakları, kayıtların düzeltilmesi, değiştirilmesi ve silinmesine ilişkin kurallar ile 60 inci 
madde tatbiki halinde uygulanacak kurallar bir tüzük ile belirlenir. 

Uçakların hukukî niteliği 

MADDE 70. — Bu Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, uçaklar menkul mal hükümlerine tabi
dir. 

Mülkiyet ve diğer aynî hakların tesisi 

MADDE 71. — Uçağın tamamı veya bir payının üzerinde mülkiyet ve diğer aynî hakların tesisi, devri 
ve temliki için yazılı sözleşme yapılması lazım ve kâfidir. Temlike ilişkin sözleşmeler yazılı şekilde yapılma
dıkça muteber değildir. 

Sözleşmeler uçak siciline tescil edilmeden üçüncü şahıslar bakımından hüküm ifade etmez^ 

MADDE 72. — Tasarının 73 üncü maddesi 72 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş-
tir. ,' 

. MADDE 73. — Tasarının 74 üncü maddesi 73 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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MADDE 74. — Tasarının 75 inci maddesi 74 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 75. — Tasarının 76 ncı maddesi 75 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil-
MADDE 76. — Tasarının 77 nci maddesi 76 ncı Madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil

miştir. 
MADDE 77. — Tasarının 78 inci maddesi 77 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil

miştir. 
MADDE 78. — Tasarının 79 uncu maddesi 78 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil-

miştri. 
MADDE 79. — Tasarının 80 inci maddesi 79 uncu madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil

miştir. 

Sağlanan alacak 

'MADDE 80. — İpotekli sivil hava taşıt araçlarının karşılayacağı alacaklar hakkında, Medeni Kanunun 
790 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile 791 inci maddesi hükümleri uygulanır. 

İpoteğin kapsamı 

MADDE 81,: — İpoteğin kapsamı hakkında Medeni Kanunun 777 ve 778 inci maddeleri uygulanır. 

Sigorta 

MADDE 82. — Bir uçağın, maliki veya onun hesabına bir başkası tarafından sigorta ettirilmiş olması 
durumunda, ipotek sigorta tazminatına da şamil olur. Sigortacı, sicile tescil edilmiş bulunan bir ipoteği bil
mediğini ileri süremez. 

Sigortalı bedeli 

MADDE 83. — Bir uçağın kaybı veya kazaya uğraması halinde; aksine bir anlaşma olmadıkça ipotek 
hakkı sahibi, sigortalı uçak üzerindeki ipotek tutarı kadar sigortacı tarafından ödenecek tazminata müste-
hak olur. Herhangi bir ödeme yapılmadan önce sigortacı tescil edilmiş ipoteklerin tespitini talep etmekle 
yükümlüdür. 

İpotekli alacaklıların halkları göz önünde tutulmadan yapılan ödemeler, sigortacıyı borçtan kurtarmaz. 
Sigortacı tarafından ipotekli alacaklılara zararın gerçekleştiği ihbar edilmiş olduğu takdirde, bu ihbar

dan itibaren bir aylık sürenin geçmesi ile, sigorta ettirene ödemede bulunan sigortacı, alacaklıya karşı da 
sorumluluktan kurtulur. 

MADDE 84. — Tasarının 85 inci maddesi 84 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Malikin defi hakkı 

MADDE 85. — İpotekli uçak maliki, borçlunun alacaklıya karşı haiz bulunduğu defi ve itirazları ipo
tekli alacaklıya karşı ileri sürebileceği gibi, borçlu borcuna esas olan hukukî işlemi feshedebildiği sürece, ala
caklının hakkını uçaktan sağlanmasına engel olabilir. 

Alacaklı borçlusunun muaccel bir alacağı ile takas imkânına sahip bulundukça, malik de aynı yetkiye sa
hiptir. 

Borçlunun bir defi veya itirazdan feragati malikin hakkına halel getirmez. 
MADDE 86. — Tasarının 87 nci maddesi 86 ncı madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil

miştir. 
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MADDE 87. — Tasarının 88 inci maddesi 87 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 88. — Tasarının 89 uncu maddesi 88 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

İpoteğin devri ve düşmesi 

MADDE 89. — İpotekle temin edilmiş olan alacağın temliki ile, ipotek de yeni alacaklıya geçer. Ala
caklı ipotekden ve ipotek de alacaktan ayrı olarak devredilmez. Alacağın temliki yazılı şekilde ve sicile tes
cil ile olur, 

Alacağın sona ermesi, alacaklının feragati veya ipotekle mülkiyetin aynı kişide birleşmesi ile ipotek dü
şer. 

İpoteğin düşmesi üzerine, kayıt sicilden terkin olunur. Malik ipoteğin dermeyanını daimî olarak imkân
sız kılan bir defie sahip bulunduğu takdirde, alacaklıdan, ipotekden feragat etmesini isteyebilir. 

ALTINCI BÖLÜM 
(Uçaklara İlişkin Uçuş Kuralları 

MADDE 90. — Tasarının 91 inci maddesi 90 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

Belgenin verilmesi ve geri alınması 

MADDE 91. — Türk Sivil Uçaklarına uçuşa elverişlilik belgesinin verilmesi, belgenin geri alınması ve
ya iptaline ilişkin şartlar ile, bu işlemlere ait yetki ve sorumluluklar, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası 
anlaşmaların hükümleri saklı kalmak şartı ile, Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönetmelikler 
ile belirlenir. 

İstisnaî durumlar 

MADDE 92. — Sivil uçaklar, geçerli uçuşa elverişlilik belgesi olmaksızın, Türk hava sahasında, Ulaştır
ma Bakanlığının izni ile deneme, muayene veya Ferry uçuşu yapabilir. 

Karşılıklı uygulamanın tespiti 

MADDE 93. — Türk sivil uçakları için yabancı devletlerin yetkili makamları tarafından verilmiş uçuşa 
elverişlilik belgelerinin geçerliliğine ve yabancı sivil uçaklar için Türkiye'de uçuşa elverişlilik belgesi veril
mesine ilişkin şartlar yukarıdaki maddelerde yer alan esaslar dairesinde Ulaştırma Bakanlığı tarafından be
lirlenir. 

Uçak belgeleri 

MADDE 94. — Tasarının 95 inci maddesi 94 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

Devlet uçakları 

MADDE 95. — Türk hava sahasında uçuş yapacak yabancı devlet uçakları; Türlk kanunlarına ve bunla
ra bağlı kurallara uymak zorundadırlar. Türk Devlet uçaklarınm, Türk Hava Sahasında ve Uluslararası 
hava sahasında yapacakları uçuşlarla ilgili kurallar koyma yetkisi Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine aittir. 

Şikago sözleşmesi 3 üncü maddesi hükümleri saklıdır. 
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MADDE 96. — Tasarının 97 nci maddesi 96 ncı madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş-
tirx 

MADDE 97. — Tasarının 98 inci maddesi 97 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 98. — Tasarının 99 uncu maddesi 98 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Yasaklar 

MADDE 99. — Uçuş sırasında, 
a) Emercensi durumlar hariç paraşütle atlamak, 
b) Akrobatik uçuş veya benzeri hava gösterileri yapmak, 
c) Emercensi durumlar hariç ziraî mücadele dışında yere herhangi bir madde atmak, dökmek veya bo

şaltmak, yangınla mücadele uçakları hariç yerden herhangi bir madde almak, 
d) Fotoğraf çekmek yasağı olan yerlerin fotoğrafını çekmek, 
c) Herhangi bir madde veya nesneyi çekmek veya hava taşıt aracının nizami kullanılış şeklinin dışın

da taşımak, 
f) Her türlü reklam ve propaganda niteliğinde faaliyette bulunmak, 
g) Silah, cephane, her nevi harp malzemeleri, patlayıcı, yanıcı, tahrip edici, aşındırıcı madde, zehirli 

gaz, nükleer yakıt, radyoaktif madde, can ve mal güvenliği yönünden tehlikeli olduğu belirlenmiş her nevi 
katı, sıvı, gaz halinde madde taşımak, 

h) Görülen hizmetin ve içinde ıbulunulan durumun gerektirdiğinin dışında yayın ve haberleşme yapmak, 
Yasaktır.; 
Yukarıdaki yasaklara istisna getirmek üzere; özel hava veya genel nitelikte izin vermeye, Ulaştırma Ba

kanlığı yetkilidir. 
Bu izni vermeden önce, Ulaştırma Bakanlığı gerektiğinde, ilgili Bakanlıklar ve Genelkurmay Başkanlığı

nın görüşünü alır. 

MADDE 100. — Tasarının 101 inci maddesi 100 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

MADDE 101. — Tasarının 102 nci maddesi 101 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 102. — Tasarının 103 üncü maddesi 102 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 103. — Tasarının 104 üncü maddesi 103 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 104. — Tasarının 105 inci maddesi 104 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 105. — Tasarının 106 ncı maddesi 105 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 106. — Tasarının 107 nci maddesi 106 ncı madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 107. — Tasarının 108 inci maddesi 107 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 108. — Tasarının 109 uncu maddesi 108 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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MADDE 109, — Tasarının 110 uncu maddesi 109 uncu madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 110. — Tasarının 111 inci maddesi 110 uncu madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 111. — Tasarının 112 nci maddesi 111 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 112. — Tasarının 113 üncü maddesi 112 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 113. — Tasarının 114 üncü maddesi 113 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

tKİNCt KISIM 
Hava Yolu ile Taşımalar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
îç Hat Taşıma Sözleşmeleri 

MADDE 114. — Tasarının 115 inci maddesi 114 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Yolcu taşıma sözleşmesi - bilet 

MADDE 115. — Yolcu taşıma sözleşmesinde, taşıyıcı yolcuya aşağıdaki kayıtları içeren ve uluslararası, 
standartlara uygun olan bir bilet vermekle yükümlüdür. 

a) Taşıyıcının ticaret unvanı veya adı ve adresi; 
b) Yolcunun adı ve. soyadı; 
c) Biletin numarası ile düzenlediği gün ve yeri; 
d) Taşıma ücreti; bilet ücretsiz verilmişse buna dair kayıt; 
e) Kalkış ve varış ve varsa aktarma yerleri; 
f) Taşımanın ıbu Kanunda gösterilen sorumluluğun sınırlandırılmasına ilişkin hükümlere bağlı olduğu; 
Taşıyıcı, yolcuyu biletsiz veya yukarda yazılı kayıtları içeren bir bilet vermeden kabul etmiş ise, taşıma 

sözleşmesinin varlığını veya geçerliğini etkilemez, ancak taşıyıcı bu Kanunun sorumluluğu kaldıran veya sı
nırlayan hükümlerinden yararlanamaz. 

MADDE 116, — Tasarının 117 nci maddesi 116 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Bagaj kuponu 

MADDE 117. — Taşıyıcıya teslim edilen her bir parça bagaj için, yolcuya aşağıdaki kayıtları içeren bir 
bagaj kuponu verilir. 

a) Taşıyıcının ticaret unvanı veya adı ve adresi; 
b) Yolcunun adı ve soyadı; veya yolcu biletinin tarih ve numarası; 
c) Bagaj kuponunun tarih ve numarası; 
d) Bagajın ağırlığı; 
e) Teslim yeri; 
f) Yolcu tarafından özel olarak beyan edildiği takdirde,, bagajın içeriği ve değeri; 
g) Taşımanın bu Kanunda gösterilen sorumluluğun sınırlandırılmasına ilişkin hükümlere bağlı olduğu. 
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Taşıyıcı bagajı kuponsuz veya yukarda yazılı kayıtları içeren bir kupon vermeden kabul etmiş ise taşıma 
sözleşmesinin varlığı veya geçerliği etkilenmez; ancak taşıyıcı bu Kanunun sorumluluğu kaldıran veya sınırla
yan hükümlerinden yararlanamaz. 

Bagaj kuponu biri yolcuda kalmak ve diğeri bagaja takılmak üzere iki nüsha olarak düzenlenir ve bagajın 
kuponu ibraz edilene teslim edileceği kaydını içerir. 

Birinci ve ikinci fıkraların hükmü saklı kalmak şartı ile, taşıyıcı bagaj kuponuna konulması gereken bilgi
lerden yolcu biletinde zaten mevcut bilgileri bagaj kuponuna yazmayabilir veya biletle birleştirmek kaydıyla 
sadece bir bagaj teşhis kuponu verebilir. 

Yük taşıma sözleşmesi 
Hava yük senedi 

MADDE 118. — Yük taşıma sözleşmesinde, taşıyıcı yükletene aşağıdaki kayıtları içeren bir hava yük 
senedi vermekle yükümlüdür. 

a) Hava Yük Senedinin numarası ile, düzenlediği gün ve yer; 
b) Taşıyıcının adı (ticaret unvanı) ve adresi; 
c) Yükletenin adı, soyadı (varsa ticaret unvanı) ve adresi; 
d) Gönderilenin adı, soyadı (varsa ticaret unvanı) ve adresi; 
e) Kalkış ve varış ve varsa aktarma yerleri; 
f) Yükün türü, sayısı miktarı, ağırlığı; 
g) Özel olarak beyan edildiği takdirde değeri; 
h) Taşıma ücreti ve ödeme koşulları, ücretsiz taşımalarda buna dair kayıt; 
ı) Gereğinde, yük senedine eklenmesi zorunlu olan belgeler; 

j) Taşımanın bu kanunda gösterilen sorumluluğunun sınırlandırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı olduğu; 
Taşıyıcının yükü, yük senetsiz veya yukarıda yazılı kayıtları içeren bir yük senedi vermeden kabul et

miş olması, taşıma sözleşmesinin varlığını veya geçerliliğini etkilemez. Ancak taşıyıcı bu Kanunun sorumlu
luğu kaldıran veya sınırlayan hükümlerinden yararlanamaz. 

Birden çok parça için, yükletenin isteği üzerine taşıyan her bir parçaya ayrı yük senedi düzenlemekle yü
kümlüdür. 

Hava yük senedi üç nüsha olarak düzenlenir. (Birinci nüshaya «Taşıyıcı için» yazılır ve yükleten tarafın
dan imzalanır, ikinci nüshaya «Gönderilen için» yazılır ve taşıyıcı ile yükleten tarafından imzalanır. Üçüncü 
nüsha, taşıyıcı taıafından imzalanarak, yükün teslim alınmasından sonra, yükletene verilir. 

Yükletenin beyanları 

MADDE 119. — Yükleten, yükle ilgili olarak Hava Yük Senedine yazılacak kayıt ve beyanlar ile yükün 
gönderilene teslimi için gereken tüm bilgi ve belgenin tam ve doğru verilmesinden sorumlu olup, bu yüzden 
taşıyıcının ve üçüncü şahısların uğrayacakları zararları tazmin ile yükümlüdür. 

Taşıyıcı, personeli ve temsilcilerine kusur isnadı hariç olmak üzere; verilen bilgi ve belgelerin doğrulu
ğunun ve yeterliğini araştırmaya mecbur değildir. 

Yük senedinin isapat kuvveti 

MADDE 120. — Hava yük senedi, aksi kanıtlanıncaya kadar, sözleşmenin varlığı, koşulları ve yükün tes
lim alındığı hakkında karine teşkil eder. 

Hava Yük Senedinde yükün ağırlığına, boyutlarına, ambalajına ve parça sayısına ilişkin kayıtlar aksi ka
nıtlanıncaya kadar doğru sayılır; yükün miktarına, hacmine ve bulunduğu hale ilişkin kayıtlar, ancak yükletenin 
de katılması ile taşıyıcı tarafından muayene edilmesi ve sonuçlarına hava yük senedine yazılması koşulu ile veya 
yükün belirgin durumuna ilişkin olması halinde taşıyıcı aleyhine delil teşkil eder. 
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Yükletenin tasarruf yetkisi 

MADDE 121. — Yükleten, taşıma sözleşmesinden doğan tüm borçlarını yerine getirmek koşulu ile; gön
derilenin, bir sonraki madde uyarınca hakkını kullanmaya başladığı ana kadar, yük üzerinde tam bir tasar
ruf hakkına sahiptir. Gönderilen hava yük senedini veya yükü kabulden kaçınırsa veya kendisine gereken ihba
rın yapılması mümkün olmaz ise, yükleten tasarruf hakkına tekrar sahip ojur. 

Yükleten bu hakkını taşıyıcıya veya bir diğer taşıtanlara zarar vermeyecek şekilde kullanmaya mecbur 
olup, bu tasarruf hakkının kullanılmasından doğan masraflardan sorumludur. 

Yükletenin verdiği talimatın yerine getirilmesi mümkün olmaz ise, taşıyıcının durumu derhal kendisine bil
dirmesi gerekir. 

Taşıyıcı, yükletenen talimatını hava yük senedinin yükletene verilmiş olan nüshasının iadesini istemeden 
yerine getirirse, bu hava yük senedi nüshasının zilyedinin, bu yüzden uğrayabileceği herhangi bir zarardan, 
yükletene rücü hakkı saklı kalmak şartı ile sorumlu olur. 

Gönderilenin hakları 

MADDE 122. — Yükletenin bir önceki madde uyarınca sahip olduğu hakkı kullanmamış olması halinde, 
gönderilen, yükün varma yerine ulaşması üzerine, sözhşme şartlarına uyması kaydı ile, taşıyıcıdan, yükün 
kendisine teslimini istemek hakkına sahiptir. 

Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, yükün varma yerine ulaştığı, taşıyıcı tarafından en kısa zamanda gönde
rilene ihbar edilir. 

Taşıyıcı, yükün kayıp olduğuna ikrar ederse veya yük varması gereken günden itibaren yedi gün geç
miş olmasına rağmen varmamış olursa, gönderilen taşıma sözleşmesinden doğan hakları taşıyıcıya karşı ileri 
sürmek yetkisine sahip olur. 

Hakların kullanıması 

MADDE 123. — Yükleten veya gönderilen, taşıma sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getir
mek şartı ile 121 ve 122 nci maddelerin tanıdığı baklan, müstakilen kendilerinin veya başkalarının adına 
ileri sürebilir. 

MADDE 124. — Tasarının 125 inci maddesi madde numaraları değiştirilmek suretiyle 124 üncü madde ola
rak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Ücretsiz taşımalar 

MADDE 125. — Taşıyıcının kendi yetkili organınca belirlenen kurallarına göre ücretsiz olarak yapacağı 
yolcu ve yük taşımaları dışında; görev maksadıyla veya özel segeplerle Türk tescilli uçaklarla ücretsiz yapıla
cak yolcu ve yük taşımalarına ilişkin kurallar, Ulaştırma Bakanlığınca bir yönetmelikle düzenlenir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Uçakların Kullanma Sözleşmesi 

MADDE 126. — Tasarının 127 nci maddesi 126 nci madde olarak, Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 127. — Tasarının 128 inci maddesi 127 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
Sorumluluk 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Taşıma Sözleşmelerinden Doğan Sorumluluk 

Yolcunun uğradığı arardan sorumluluk 

MADDE 128. — Yolcunun ölümü, yaralanması veya herhangi bir cismanî zarara uğraması halinde, bu 
zarara sebebiyet veren kaza uçakta veya iniş veya biniş hırsında meydana geldiği takdirde, taşıyıcı sorum
ludur. 

Bagaj ve yükün uğradığı zarar 

MADDE 129. — Tescil ettirilmiş bagaj veya yükün harap olması veya kaybı veya zarara uğraması halin
de, zarara sebebiyet veren olay, havayolu ile taşıma sırasında meydana gelmiş ise zarardan taşıyıcı sorum
ludur. 

Birinci fıkra anlamında havayolu ile taşıma; bagaj veya yükün bir havaalanında veya bir uçakta yahut 
havaalanı dışına inilmesi halinde o yerde taşıyıcının muhafaza ve nezareti altında bulundukları süreyi 
kapsar. 

Havayolu ile taşıma müddeti, bir havaalanı dışında olmak üzere karada, denizde veya iç sularda yapılan 
taşımayı içine almaz. Belirtilen taşımalar havayolu taşıma sözleşmesinin ifası zımnında yükleme, teslim veya 
aktarma amacıyla yapılmış ise meydana gelen her türlü zarar, aksi sabit olmadıkça havayolu ile taşıma 
süresinde meydana gelmiş kabul olunur. 

MADDE 130. — Tasarının 131 inci maddesi 130 uncu madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Taşıyıcının sorumluluktan kurtulması 

MADDE 131. — Taşıyıcı, kendisinin ve adamlarının zararı önlemek için gerekli olan tedbirleri aldıklarını 
veya bu tedbirleri alma imkânı bulunmadığını ispatlarsa sorumlu değildir. 

Sorumluluğun sınırlandırılması 

MADDE 132. — Taşıyıcının sorumluluğunun sınırlandırılması, 12 Ekim 1929 tarihinde Varşova'da imza
lanan ve Uluslararası Hava Taşımalarına ilişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkında Sözleşme ve bu Söz
leşmeyi değiştiren Türkiye'nin katıldığı sözleşme ve protokollerin hükümlerine göre tayin olunur. 

Taşıyıcı, birinci fıkrada anılan , Sözleşme ve Proto koller ile öngörülmüş bulunan sınırların yükseltilmesi
ne ilişkin özel anlaşmalar yapmak veya bu nitelikteki anlaşmalara katılmak yetkisini haizdir. 

Para kıymetinin değişmesi halinde, birinci fıkrada öngörülen sorumluluk sınırlarının yükseltilmesine Ba
kanlar Kurulu yetkilidir. 

Geçersiz sayılan hükümler 

MADDE 133. — Taşıyıcının sorumluluğunu tamamen veya kısmen kaldıran veya 132 nci maddede sözü 
geçen Sözleşme veya onu değiştiren Protokolda belirtilmiş olan sorumluluk .sınırını indirmeyi amaçlayan her 
şart hükümsüzdür. Bu şartların hükümsüzlüğü taşıma sözleşmesinin de hükümsüzlüğünü icabettirmez. 

Şu kadar ki, yükün niteliği, özürü veya gizli ayıbında doğacak zararları düzenleyen hükümlere 1 inci fık
ra uygulanmaz. 
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Sınırsız sorumluluk 

MADDE 134. — Zararın, taşıyıcının veya adamlarının zarar vermek kastı ile, veya zararın doğması ih
timali olduğunu bilerek dikkatsizce yaptıkları bir hareket veya ihmal sonucunda meydana geldiği ispat edil
diği takdirde; bu Kanunda öngörülen sorumluluk sınırları uygulanmaz. Şu kadar ki, temsilcilerin, işçilerin 
veya yardımcıların böyle bir hareket veya ihmali, kendi görevleri çerçevesinde yapmış olduklarının da ayrıca 
ispatı gerekir. 

Taşıyıcının adamları 

MADDE 135. — Bu Kanunda öngörülen bir zarardan dolayı, taşıyıcının bir yardımcısı aleyhine dava açıl
dığı takdirde, bu yardımcı, kendi görevi çerçevesinde hareket ettiğini ispat ederse, taşıyıcının bu Kanuna 
göre yararlanabileceği hususlardan istifade etmeye hak kazanır. 

Bu gibi hallerde taşıyıcıdan ve yardımcılardan alınabilecek tazminatın toplam miktarı, bahse konu sı
nırları aşamaz. 

Hasarın ihbarı 

MADDE 136. — Yolcu bagajının veya yükün, bunları teslim almaya yetkili kişi tarafından ihtirazî kayıt 
belirtilmeden kabulü, taşıma belgesine uygun olarak ve iyi durumda teslim edildiklerine karine teşkil eder. 

Hasar halinde, teslim almaya yetkili kişi tarafından hasarın öğrenilmesinde derhal ve teslimlerinden itiba
ren yolcu bagajı için en geç yedi gün içinde ve yük için en geç 14 gün içinde taşıyana ihbarda bulunulması 
gerekir. Gecikme halinde ihbar, bagajın veya yükün tesliminden itibaren en geç yirmibir gün içinde yapıl
malıdır. 

İhbarın yazılı olarak veya durumun taşıma belgesinin üstünde gösterilmesi sureti ile yapılması gerekir. 

ikinci fıkrada belirtilen sürelere uyulmaması halin de, hileli davranması hali hariç, taşıyıcı aleyhinde dava 
açılamaz. 

Birden çok taşıyıcı tarafından yapılan taşımalar 

MADDE 137. — Tşımanın, birbiri ardınca değişik taşıyıcılar tarafından yapılması halinde; yolcu, bagaj 
ve yükü kabul etmiş olan her taşıyıcı, bu Kanun hükümlerine tabi olur ve taşımanın kendi denetiminde yapı
lan bölümü ile ilgili olduğu ölçüde, taşıma sözleşmesinin taraflarından biri sayılır. 

Böyle bir taşıma halinde; ilk taşıyıcı, taşımanın tümü için sorumluluğu açıkça yüklenmiş olmadıkça, yol
cu veya yük sahipleri, sadece hasar veya gecikmenin meydana geldiği taşımayı yapan taşıyıcıya karşı talep 
hakkına sahip olabilirler. 

Bagaj veya yük taşımalarında yolcu veya göndericinin ilk taşıyıcıya, yolcu veya teslim almaya yetkili alı
cının ise son taşıyıcıya karşı talepte bulunma hakları vardır. Ayrıca, bunlardan herbiri zararın, ziyanın veya 
gecikmenin meydana geldiği taşımayı yapan taşıyıcıya karşı da talepte bulunabilirler. Bu taşıyıcılar, yolcu, 
gönderici ve alıcıya karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur. 

Karma taşımalar 

MADDE 138. — Kısmen havayolu, kısmen de başka herhangi bir suretle yapılan birleşik taşımalar halin
de, bu Kanun hükümleri sadece havayolu ile yapılan taşıma kısmına uygulanır. 

Birleşik taşıma hallerinde taraflar, taşıma belgelerine taşımanın havayolu ile yapılmayan kısımlarına iliş
kin hükümler koyabilirler. 

MADDE 139. — Tasarının 140 mcı maddesi 139 uncu madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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MADDE 140. — Tasarının 141 inci maddesi 140 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yerdeki Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk 

İşletenin sorumluluğu 

MADDE 141. — Uçuş halindeki bir sivil uçağın veya sivil uçaktan düşen herhangi bir şey veya kişinin 
yerdeki kişilere verdiği zarardan, sivil uçağın işleteni sorumludur. 

Bir uçak, motorlarını çalıştırıp apronda hareketinden, iniş meydanındaki apronda motorlarım durdurdu
ğu ana kadar takozdan takoza uçuş halinde sayılır. 

MADDE 142.— Tasarının 143 üncü maddesi 142 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Karineler 

MADDE 143. — Uçak maliki olarak sicile tescil edilmiş bulunan kişi, aksini ispat etmedikçe işleten sa
yılır. 

Bir sivil uçağın kullanma hakkını doğrudan veya dolaylı olarak başkasına devreden kişj, seferlerin kont
rolünü elinde tutmakta ise, işleten sayılır. 

İşletenin rızası olmaksızın kullanma 

MADDE 144. — Sivil uçağın, işletenin iradesi dışında kullanılması halinde, işleten bunda bir kusuru 
bulunmadığını ispat edemediği sürece, kullanan ile birlikte müteselsilen sorumlu clur. 

MADDE 145. — Tasarının 146 ncı maddesi 145 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 146. — Tasarının 147 nci maddesi 146 ncı madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 147. — Tasarının 148 inci maddesi 147 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Türk sivil uçaklarının sigorta yükümlülüğü 

MADDE 148. — Türk sivil uçaklarının işleten tarafından sigorta ettirilmesi mecburîdir. 
Sigorta, işletenin yerdeki üçüncü kişilere verecekleri zararlardan doğan sorumluluklarını da kapsar. 
Uluslararası hatlarda işletilecek Türk sivil uçaklarının gerektiğinde tabi olacakları ek sigorta veya temi

nat şartlarını, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar uyarınca belirlemeye Ulaştırma Bakanlığı yet
kilidir. 

Şartlar 

MADDE 149. — Sigorta şartları, Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenir. 
MADDE 150. — Tasarının 151 inci maddesi 150 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil

miştir. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 
Ceza Hükümleri 

MADDE 151. — Bu Kanunun, 4, 37, 97, 98, 99 ve 100 üncü maddeleri ile 99 uncu maddenin a, b, c, e 
ve g bentlerine aykırı davranışta bulunanlar altı aydan iki yıla kadar hapis ve ellibin liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 152. — Bu Kanunun 31 ve 32 nci maddeleri ile 6 ncı maddesinin 1, 39 uncu maddesinin 2 nci 
fıkralarına ve 99 uncu maddesinin d, f ve h bentlerine aykırı davranışta bulunanlar bir aydan bir yıla kadar 
hapis ve beşbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 153. — Bu Kanunun 8, 16, 17, 24, 25, 28, 29, 59, 63 ve 96 ncı maddeleri ile 6 ncı maddesi
nin 3, 101 inci maddesinin 1 ve 109 uncu maddesinin 2 nci fıkrasına aykırı davranışta bulunanlar onbin lira
dan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu Kanunun 16 ncı maddesine aykırı davranışlarda, birinci fıkradaki ağır para cezası ile birlikte, bu dav
ranış sonucu elde edilen paranın müsaderesine de hükmolunur. 

MADDE 154. — Bu Kanunun 21, 22 ve 23 üncü maddeleri ile 62 nci maddesinin son fıkrasına aykırı 
davranışta bulunanlar beşbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Bu Kanunun 23 üncü maddesine aykırı davranışlarda, birinci fıkradaki ağır para cezası ile birlikte, aykırı 
davranış sonucu elde edilen paranın müsaderesine de hükmolunur. 

MADDE 155. — Bu Kanunun 14, 43, 90, 101 ve 106 ncı maddelerinde öngörülen yönetmeliklerde yer 
alacak yükümlülük ve yasaklara aykırı davranışta bulu nanlar beşbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para ce
zasıyla cezalandırılır. 

MADDE 156. — Tasarının 158 inci maddesi 156 ncı madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 157. — Tasarının 159 uncu maddesi 157 nçi madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. / 

BEŞİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Cebri icra 

MADDE 158. — Sivil uçaklar İcra ve İflas Kanununun uygulanması bakımından sicile kayıtlı gemi hük-
mündendir. 

MADDE 159. — Tasarının 161 inci maddesi 159 uncu madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

İstatistik bilgileri 

MADDE 160. — Sivil uçakları malikleri ve işletenleri sivil uçaklar ve ticarî işletmeleri ile ilgili olarak 
bir takvim yılını içeren iş raporlarını, malî yıl sonuna kadar Ulaştırma Bakanlığına vermeye mecburdurlar. 

Bu raporlarda aşağıdaki bilgiler yer alır. 
a) Sivil uçak sayısı, modeli, koltuk kapasitesi, kullandığı akaryakıt toplamı, 
b) Personel sayısı, 

c) Taşınan yolcu, bagaj, yük ve posta veya sivil hava taşıt aracı ile ifa edilen diğer hizmetler veya kul
lanım alanı, 

d) Sivil uçağın geçirdiği kazalar gördüğü bakımlar, 
e) Motorların modeli, uçuş saati ve frekansları, gördükleri bakımlar, beliren arızalar. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 470) 



— 37 — 

(Adalet Komisyonu Metni) 

ALTINCI KISIM 

Son Hükümler 

Yürürlük 

MADDE 161. — Bu Kanun yayımından altı ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 162. — Tasarının 166 ncı maddesi 162 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Hava Seyrüseferinin Genel Hükümleri 

BİRİNCİ KISIM 
Türk Hava Egemenliği ve Hükümleri 

Türk hava sahası 

MADDE 1. — Türk hava sahası, Türk karaları ile Türk karasuları üzerindeki alandır Türkiye Cum
huriyeti, Türk hava sahasında tam ve münhasır egemenliğe haizdir. 

Türk hava sahasının kullanılması 

MADDE 2. — Türk hava sahası, hava araçları tarafından, bu Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri 
dahilinde kullanılır. 
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BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İSKÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; devamlı ve hızlı gelişme gösteren, 'ileri teknolojinin uygulandığı, sü
rat ve emniyet faktörünün büyük önem taşıdığı sivil havacrlıik sahasındaki her türlü faaliyetin ulusal çıkar
larımız ve uluslararası ilişkilerimize uygun bir şekilde düzenlenmesini sağlamaktır. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun; sivil havacılık sahasındaki her türlü faaliyetlerin düzenlenmesi ve denetlen
mesi ile aykırı davranışlara uygulanacak cezaî hükümleri kapsar-

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda kullanılan deyimler aşağıda açükl'anmıştır. 
a) Türk Hava Sahası: Türk Karalan ile Türk Karasuları üzerindeki alandır. 
:b) Havaalanı: Kara ve su üzerinde uçakların kalkması ve inmesi için özel olarak hazırlanmış; uçak

ların bakım ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, yolcu ve yük alınmasına ve verilmesine elverişli ıtesisleri bulu
nan yerlerdir., 

c) Uçak: Havalanabilen ve havada dolaşabilme kabiliyetine sahip olan her türlü hava aracıdır. 
d) Ferry Uçuş: Uçağın satın veya kiralanmasında tescil işlemi yapılmaksızın ülkeye getirilmesi için 

ilk uçuşu veya uçuşa elVerişlliğine halel getirmeyen kısmı arızalı olarak, Ulaştıırma Bakanlığından özel izin 
alarak, yolcu ve yük taşınmaksızın yapılan uçuşlardır. 

e) Taşıyıcı: İşletme ruhsatına sahip, ücret karşılığında hava yolu ile yolcu, yük ve posta taşıyan kişi
dir. 

f) Taşıyıcının Adamları: Taşıyıcının işçileri, temsilcileri ve yardımcı kişileridir. 

İKİNCİ KISIM 
Hava Seyrüseferinin Genel Hükümleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Türk Hava Egemenliği ve Hükümleri 

Türk hava egemenliği 

MADDE 4. — Türkiye Cumhuriyeti, Türk hava sahasında tam ve münhasır egemenliğe haizdir. 

Türk hava sahasının kullanılması 

MADDE 5. — Türk hava sahası, her türlü hava araçları tarafından, bu kanun ve diğer ilgili mevzuat 
hükümleri dahilinde kullanılır. 
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Türk hava sahasından faydalanacak hava araçları 

MADDE 3. — Uçuşa elverişli olmak şartıyla aşağıda sayılan uçaklar Türk hava sahasında uçuş yapabi
lirler : 

a) Türk Devlet uçakları, 
b) Türk uçak sicilinde kayıtlı bulunan uçaklar, 
c) Türkiye'nin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca Türk hava sahasından yararlanabilen uçaklar. 
Yukarıdaki bentlerde yazılı olmayan uçaklar ve diğer hava araçları ancak Ulaştırma Bakanlığı tarafından 

verilecek özel iznin koşulları içinde Türk hava sahasından yararlanabilirler. Ulaştırma Bakanlığı özel izni 
vermeden önce, Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlıklarının görüşünü alır. 

Yasaklar ve Sınırlamalar 

Uçuş yasağı 

MADDE 4. — Bakanlar Kurulu, Genelkurmay Başkanlığının olumlu görüşü üzerine; kamu düzeni ve em
niyet mülahazaları ile veya askerî sebeplerle geçici veya devamlı bir tedbir olarak, Türk hava sahasının tama
mını veya belirli bölümünün kullanılmasını veya muayyen bölgeler üzerinden uçuşu yasak edebilir veya sınırla
yabilir. Uçuş güvenliğini sağlamak amacı ile konulacak diğer tahditler, bu hükme tabi olmaksızın uygulana
bilir. 

Havayolları ve havaalanları 

MADDE 5. — Türk hava sahasında uçuş yapmak hakkını haiz uçakları izleyecekleri uçuş yolları ile kul
lanacakları havaalanları, Genelkurmay Başkanlığı ile gerekli koordinasyon yapılmak suretiyle, Ulaştırma Ba
kanlığınca saptanır. 

Gümrüklü havaalanları 

MADDE 6. — Yabancı ülkelere giden veya yabancı ülkelerden gelen uçaklar, ancak gümrüklü havaalan
larından kalkmaya ve inmeye mecburdur. 

İstisnaî hallerde, Ulaştırma Bakanlığı, Gümrük ve Tekel Bakanlığı ve içişleri Bakanlığının müştereken 
vereceği karar dairesinde, gümrüksüz bir havaalanının da kullanılmasına izin verilebilir. 

Saptanmış bulunan gümrüklü havaalanlarından başka bir yere zorunluluk nedeniyle iniş yapıldığı takdirde, 
uçak sorumlu pilotu, durumu derhal varsa havaalanı yöneticisine, yoksa en yakın mülkî amire veya zabıta 
yetkilisine duyurmak ve yetkili makamlar el koyuncaya kadar uçağı, yolcuları ve yükü ile birlikte güvence al
tına almakla yükümlüdür. 

İKİNCİ KISIM 
Sivil Uçak Kazaları 

Uçak kazalarının bildirilmesi 

MADDE 7. — Her türlü sivil uçak kazası, sorumlu pilot, işleten ve mahallî yetkililer tarafından en seri 
vasıta ile Ulaştırma Bakanlığına bildirilir. 

İlk önlemler 
t 

MADDE 8. — Zorunlu kurtarma ve yardım işlemleri ile can ve mal güvenliğini korumaya yönelik ön
lemler dışında, araştırma ve soruşturmanın selametle yürütülmesini engelleyecek işler yapılmaz ve delillerin 
aynen muhafazası sağlanır. Bu konuda mahallî mülkî amirler gereken tedbirleri alırlar. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 470) 



- 41! -

(Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Türk hava sahasından yararlanacak hava araçları 

MADDE 6. — Uçuşa elverişli olmak şartıyla aşağıda sayılan uçaklar Türk Hava Sahasında uçuş yapa
bilirler : 

a) Türk Devlet uçakları, 
b) Türk uçak sicilinde kayıtlı bulunan uçaklar, 
c) Türkiye'nin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca Türk Hava Sahasından yararlanabilen uçaklar, 
Yukarıdaki bentlerde yazılı olmayan uçaklar ve diğer hava araçları ancak Ulaştırma •Bakanlığı tarafından 

verilecek özel iznin koşulları içinde Türk hava sahasından yararlanabilirler. Ulaştırma Bakanlığı özel izni 
vermeden önce, Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlıklarının görüşünü alır, 

Uçuş yasakları ve sınırlamaları 

MADDE 7. — Bakanlar Kurulu, Genelkurmay Başkanlığının olumlu görüşü üzerine; kamu düzeni ve 
emniyet mülahazaları ile veya askerî sebeplerle geçici veya devamlı bir tedbir olarak, Türk hava sahasının 
tamamını veya belirli bölümünün kuUanılrnasını veya muayyen bölgeler üzerinden uçuşu yasak edebilir ve
ya sınırlayabilir. Uçuş güvenüiğini sağlamak amacı ile konulacak diğer tahditler, ibu hükme tabi olmaksızın 
Ulaştırma Bakanlığınca uygulanabiliri 

Hava yolları ve hava alanlarına ait sınırlamalar 

MADDE 8. — Türk hava sahasında uçuş yapmak hakkını haiz. uçakların izleyecekleri uçuş yolları ve 
kullanacakları havaalanları, Genelkurmay Başkanlığı ile gerekli koordinasyon yapılmak suretiyle, Ulaştırma 
Bakanlığınca belirlenir. 

Gümrüklü havaalanlarının kullanımı 

MADDE 9. — Yabancı ülkelere giden veya yabancı ülkelerden gelen uçaklar, ancak gümrüklü havaalan
larından kalkmaya ve inmeye mecburdur. 

İstisnaî hallerde, Ulaştırma Bakanlığı, Gümrük ve Tekel Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının müştereken 
vereceği karar dairesinde, gümrüksüz bir havaalanının da kuianılmasıha izin verilebilir. 

Belirlenmiş bulunan gümrüklü hava alanlarından başka bir yere zorunluluk nedeniyle iniş yapıldığı tak
dirde, uçak sorumlu pilotu, durumu derhal varsa havaalanı yöneticisine, yoksa en yakın mülkî amire veya 
zabıta yetkilisine duyurmak ve yetkili makamlar el koyuncaya kadar uçağı, yolcuları ve yükü ile 'birlikte gü
vence altına almakla yükümlüdür. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Sivil Uçaık Kazaları 

MADDE 10. — Tasarının 7 noi maddesi 10 uncu madde olarak aynen kaibul edilmiiştir. 

tik tedbirler 

MADDE 11. — Zorunlu kurtarmaya yardım işlemleri ile can ve mal güvenliğini korumaya yönelik ted
birler dışında, araştırma ve soruşturmanın selametle yürütülmesini engelleyecek işler yapılmaz ve delilerin 
aynen muhafazası sağlanır. Bu konuda mahallî mülkî amirler gereken tedbirleri alırlar. Danışma Meclisi (S. Sayısı : 470) 
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Kaza nedenleri hakkında soruşturma 

MADDE 9. — Kazanın nedenlerini ve oluş selini açıklığa kavuşturmak ve sivil havacılıkta can ve mal 
güvenliğinin sağlanması bakımından tekrara engel olmak amacı ile her sivil uçak kazasının ayrıntılı teknik 
inceleme ve soruşturması yapılır. 

Soruşturma Kurulu „ ~ . - - : - - , « v y , 

MADDE 10. — Ulaştırma Bakanlığı, havacılık alanında uzmanlığı kabul edilmiş kişilerden seçilecek bir 
kurulu, kazanın soruşturulması için görevlendirir. 

Bu Kurul, yukarıdaki maddede belirtilen amaç dairesinde her türlü araştırma ve incelemeyi yapar, delil 
toplar, ifade alır, gerektiğinde kolluk kuvvetleri ve adlî makamlar ile işbirliği kurar veya yardımlarına baş-
uvrur. 

Soruşturma raporu 

MADDE 11. — Soruşturma Kurulu; bulgularım, vardığı sonucu, tekrarlara engel olunması bakımından 
alınmasını uygun gördüğü önerileri ile birlikte ayrıntılı ve gerekçeli bir rapor halinde Ulaştırma Bakanlığına 
verir. 

Raporda yer alan hususlara kısmen veya tamamen katılmayan üyeler, kişisel görüşlerini ek bir raporda 
belirtebilirler. Kazanın özel şartlarının gerektiği hallerde bilirkişilere başvurulabilir. 

Ulaştırma Bakanlığı raporun bir suretini ilgililere verir ve raporun tekemmül etmiş olduğunu Resmî Ga
zete ile üçüncü şahıslara duyurur. Resmî Gazete ile yapılan duyuruda raporun ilgililerce nerede ve ne suretle 
incelenebileceği belirtilir. Raporu, gerektiğinde, uygun bulunacak vasıtalar ile yayınlanır. 

Kıyasen uygulama 

MADDE 12. — Bir kaza ölüm ya da yaralanma ile sonuçlanmasa dahi, sivil havacılıkta can ve mal gü
venliğinin korunması bakımından önem taşıyan olaylar hakkında da Ulaştırma Bakanlığı bu bölümde yer alan 
esaslar dairesinde kıyasen işlem yapmaya yetkilidir. 

Enkaz 

MADDE 13. — Düşen uçak enkaz haline gelmiş ise, maliki, bunun muhafazası masraflarını vererek ala
bilir. Nereye düştüğü belli olmayan bir uçağın enkazını bulana, malik, hak ve nasafetin gerektirdiği ölçüde ve 
miktarda uygun bir para vermeye mecburdur. 

Yönetmelik 

MADDE 14. — Soruşturma Kurulunun oluşturulması, soruşturmanın yürütülmesi, yetki ve sorumluluk
lar ve uçak kazalarında yapılacak kurtarma ve yardım işleri Ulaştırma Bakanlığınca bir yönetmelikle düzen
lenir. 

Bu yönetmelikte Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar göz önünde tutulur. 
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MADDE 12. — Tasarının 9 uncu maddesi 12 noi ma'dde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Soruşturma kurulu 

MADDE 13. — Ulaştırma Bakanlığı, havacılık alanında uzmanlığı kabul edilmiş kişilerden seçilecek bir 
kurulu, kazanın soruşturuiknası için görevlendirir. Bu Kurul, yukarıdaki maddede belirtilen amaç dairesin
de her türlü, araştırma ve incelemeyi yapar, delil toplar, üfade ahır, gerektiğinde Kolluk Kuvvetleri ve adlî 
makamlar i e işbirliği kurar veya yardımlarına başvurur. 

Soruşturma Kurulunun oluşturulması, soruşturmanın yürütülmesi, yetki ve sorumluluklar, uçalk kazaların
da yapılacak kurtarma ve yardım işleri Ulaştırma Bakanlığınca bir yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelik
te Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar göz önünde tutulur. 

Soruşturma raporu 

MADDE 14. — Soruşturma Kurulu; bulgularım, vardığı sonucu, tekrarlara engel olunması bakımından 
alınmasını uygun bulduğu önerileri ile birlikte ayrıntılı ve gerekçeli bir rapor halinde Ulaştırma Bakanlığına 
verir. 

Raporda yer alan hususlara 'kısmen veya tamamen katılmayan üyeler, kişisel görüşlerini ek 'bir raporda 
belirtöbiliıier. Kazanın özel şartlarının gerektirdiği hallerde bilirkişilere başvurulabilir. 

Ulaştırma Bakanlığı raporun bir suretini ilgililere verir ve raporun tekemmül etmiş olduğunu Resmî Ga
zete ile üçüncü şahıslara duyurur. Resmî Gazete ile yapılan duyuruda raporun ilgililerce nerede ve ne suretle 
incelenebileceği belirtiliri Rapor, gerektiğinde kısmen veya tamamen uygun bulunacak vasıtalar ile yayınla
nır. 

Kıyasen uygulama 

MADDE 15. — Bir kaza, ölüm veya yaralanma ile sonuçlanmasa dahi, (sivil havacılılkta can ve mali gü
venliğinin korunması bakımından önem taşıyan olaylar hakkında da Ulaştırma Bakanlığı bu bölümde yer 
alan esaslar dairesinde kıyasen işlem yapmaya yetkilidir. 

Enkaz 

MADDE 16. — Kaza sonucu uçak enkaz haline gelmiş ise; maliki, muhafaza masraflarını vererek en
kazı alabilir. 

Nereye düştüğü belli olmayan 'bir uçağın enkazını bulana, malik enkazı 'almak isterse, hak ve nbsafetinin 
gerektirdiği ölçüde para vermeye mecburdur. 
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Kaybolma 

MADDE 15. — Kendisinden alman son haberden itibaren üç ay geçen uçağın kaybolduğuna mahkemece 
karar verilebilir. Yetkili mahkeme uçağın siciline ka yıtlı olduğu mahkemedir. Kaybolma kararını veren mah
keme durumu resen Ulaştırma Bakanlığına bildirir. Uçakta bulunanlar hakkında Medenî Kanun hükümleri 
ve 1944 tarihli Uluslararası Havacılık Anlaşmasının 25 inci maddesi hükmü saklıdır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Ticarî Hava işletmeleri 

İzin 

MADDE 16. — Ulaştırma Bakanlığının izni olmadıkça kimse, ticarî amaçla ve ücret karşılığında uçak
larla yolcu ve yük taşımaları yapamaz. Uçakların, ücret karşılığında diğer amaçlar için kullanılması da izne 
bağlıdır. 6968 sayılı Kanun hükümleri ve bu Kanuna dayanarak çıkarılan diğer mevzuat hükümleri saklıdır. 
tzin belirli şartlara ve süreye bağlanabilir. Kamu güvenliğinin veya düzeninin tehlikeye girebileceği kanaatini 
haklı kılacak nedenlerin varlığı halinde, izin verilmez. 

İşletme Ruhsatı ve Koşulları 

İşletme Ruhsatı ve Koşulları 

İşletme ruhsatı 

MADDE 17. — Uçaklarla, ticarî amaçla belirli hatlar üzerinde ücret karşılığında yolcu ve yük taşıması 
yapacak olan gerçek veya tüzelkişilerin 16 ncı maddede belirtilen izinden başka işletme ruhsatı almaları la
zımdır. İşletme ruhsatı Ulaştırma Bakanlığınca verilir. 

Başvuru ve belgeler 

MADDE 18. — İzin ve işletme ruhsatı alınması için yapılacak başvuruya, aşağıda belirtilen hususlara 
ilişkin belgelerin eklenmesi gereklidir. 

a) Başvuruda bulunanın kimliği, tüzelkişi ise türü, sermayesi, ortakları, merkezi ve şubeleri, 
b) İşletme yapılacak hatlar, yerleri, bölgeleri, uçuş ve işletme faaliyetlerini kapsayacak işletme planları, 
c) Kullanılacak uçak tipi, sayısı ile satın alma veya kiralamaya ilişkin genel projeleri (yedek parça, teçhi

zatı kapsayacak şekilde) sağlanacak finansman kaynakları, 
d) Ücret tarifeleri ve taşıma şartları, 
e) Ruhsatın ne kadar süre için istendiği, 
f) İşletmenin hukukî ve malî sorumluluğunu karşılayacak malî mesuliyet sigortaları, uçak gövde sigorta

larının tutarı ve genel koşulları, 
g) özel olarak istenilen diğer bilgi ve belgeler. 

İnceleme 

MADDE 19. — Başvuru, Ulaştırma Bakanlığınca uygunluk ve ülke yararları açısından incelenir. Bu in
celeme sırasında, kurulmak istenen işletmenin ülke ekonomisi, ulusal güvenlik, ulusal ulaştırma politikası, 
planlı kalkınma ilkeleri bakımından, değerlendirilmesi de yapılır. Bu amaçla, gerektiğinde, Ulaştırma Bakan
lığı ilgili bakanlıkların ve Devlet Planlama Müsteşarlığının görüşünü de alır. 
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MADDE 17. — Tasarının 15 inöi maddesi 17 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ticarî Hava İşletmeleri 

İzin 

MADDE 18. — Gerçek ve tüzelkişilerin ticarî amaçla, ücret karşılığında uçaklarla yolcu ve/veya yük taşı
maları için Ulaştırma Bakanlığından izin almaları ön şarttır. Uçakların ticarî amaçla diğer faaliyetlerde kul
lanılması da Ulaştırma Bakanlığının iznine bağlıdır. 

İzin belirli şartlara ve süreye bağlanabilir. Millî güvenliğin veya kamu düzeninin tehlikeye girebileceği du
rumlarda ve gerçek veya tüzelkişilerin kurucu Ortakları ile temsile yetkili yöneticilerinin yüz kızartıcı suçlardan 
kaçakçılık veya Devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik ve anarşik eylemler ile ilgili suçlardan, hüküm giymiş 
olmaları halinde izin verilmez. 

24 Mayıs 1957 tarih ve 6968 sayılı Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanununun ilgili hükümleri sak
lıdır. 

İşletme ruhsatı m,mS'^?pr 

MADDE 19. — Uçaklarla ticarî amaçla, belirli hatlar üzerinde, ücret karşılığında yolcu ve/veya yük taşı
ması yapacak olan gerçek veya tüzelkişilerin 18 inci maddede belirtilen izinden başka, Ulaştırma Bakanlığın
dan işletme ruhsatı almaları şarttır. 

Başvuru ve Belgeler ' ^ ğ ^ ^ S ^ M ^ ^ ^ 

MADDE 20. — Ticarî amaçla ücret karşılığında uçaklarla yolcu ve/veya yük taşımak için Ulaştırma Ba
kanlığından izin ve ruhsat almak üzere başvuracak gerçek ve tüzelkişilerin başvurularına ekleyecekleri belge
ler ve başvuruda aranacak koşullar hazırlanacak yönetmelik ile belirlenir. 

MADDE 21. — Tasarının 19 uncu maddesi 21 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Ruhsatın kapsamı 

MADDE 20. — Ulaştırma Bakanlığı istemi uygun bulduğu takdirde, işletme ruhsatını verir, işletme ruh
satını, başvuruda belirtmiş bulunandan daha dar kapsam ve içerlik ile de verebilir. Ruhsata özellikle, 16 ncı 
maddenin a, b, d, e bentlerinde yer alan hususlar ile gerekli görülen diğer kayıtlar yazılır. 

Ruhsat Sahibinin Yükümlülükleri 

ilan 

MADDE 21. — Ruhsat sahibi, ruhsatın örneklerini, işletmesinde, müşteri ve iş çevrelerinin kolaylıkla gö
rüp okuyabilecekleri yerlere asmaya mecburdur. 

Uyma zorunluğu 

MADDE 22. — Ruhsat sahibi, işletme faaliyetlerini ruhsatın koşul, kapsam ve içerliğiue aynen uyarak 
yürütmek zorundadır. Taşıma ve sefer yapma zorunlu ğu, izin koşullarına göre saptanır. 

Tarifeler 

MADDE 23. — Ruhsat sahibi; uçuş ve ücret tarifelerini, Ulaştırma Bakanlığının onayını almadan ve 
asgarî 15 gün önce üçüncü kişilere duyurmadan yürürlüğe koyamaz. (Kur uygulamaları hariç) 

Posta taşıması 

MADDE 24. — Tarifeli olarak hava ulaştırma hizmeti yapmak için ruhsat almış bulunan işletmeler; ta
lep edildiğinde tarife içerisinde yapılan her uçuşta, belirtilen ücret karşılığında posta taşımakla yükümlüdür
ler. ödenecek ücret tarifesi, dünya posta sözleşmeleriyle saptanan kurallar dairesinde belirlenir. 

Devir yasağı 

MADDE 25. — işletme ruhsatı devredilemeyeceği gibi, ondan doğan hak ve borçlar da devredilemez. 

Denetleme 

MADDE 26. — Hava Ulaştırma işletmeleri, Ulaştırma Bakanlığının hava seyrüsefer güvenliğini sağlamak 
amacı ile yaptıracağı teknik denetime tabidirler. Bu denetimin giderleri Hava Ulaştırma işletmeleri tarafın
dan karşılanır. 

Denetim şekli 

MADDE 27. — Ulaştııma Bakanlığı, denetim fonksiyonlarını uygun göreceği veya bu amaçla kurulan bir 
teknik kuruluş aracılığı ile yapabilir veya bu kuruluşa devredebilir. 

Bilgi ve belge verilmesi 

MADDE 28. — Ruhsat sahipleri, denetim için istenilen bütün teknik ve ekonomik bilgileri vermeye mec
burdurlar. 
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Ruhsatın verilmesi 

MADDE 22. — 18 inci Maddede yazılı izni almış gerçek ve tüzelkişiler izin başvurusuna ekli projelerini 
gerçekleştirdiklerini bildirerek işletme ruhsatı almak için Ulaştırma Bakanlığına başvururlar. 

Ulaştırma Bakanlığı gerekli inceleme ve denetlemeleri yaparak, projelerin gerçekleştiğini tespit etmesi faa
linde, işletme ruhsatı verir. 

Ruhsatla özellikle; ruhsat sahibinin ticarî unvanı, taşıma, türü, işletme yapılacak bölge ve/veya hatlar, izin 
belgesinde belirtilen sınırlama ve kısıtlamalar yazılır. 

Ruhsatın asılması 

MADDE 23. — Ruhsat sahibi, ruhsatın örneklerini, işletmesinde, müşteri ve iş çevrelerinin kolaylıkla gö
rüp okuyabilecekleri yerlere asmaya mecburdur. 

Ruhsata uyma mecburiyeti 

MADDE 24. — Ruhsat sahibi, işletme faaliyetlerini ruhsatın şartlarına aynen uyarak yürütmek zorundadır. 
Taşıma ve sefer yapma zorunluğu, izin şartlarına göre tespit edilir. 

Tarifeler 

MADDE 25. — Ruhsat sahibi; kur uygulamaları hariç olmak üzere uçuş ve ücret tarifelerini, Ulaştırma Ba
kanlığının onayını almadan ve asgarî 15 gün önce üçüncü kişilere duyurmadan yürürlüğe koyamaz. 

MADDE 26. — Tasarının 24 üncü maddesi 26 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Tasarının 25 inci maddesi 27 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28.'— Tasarının 26 ncı maddesi 28 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Tasarının 27 nci maddesi 29 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Tasarının 28 inci maddesi 30 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Değişiklikleri bildirme 

MADDE 29. — Taşımayı ilgilendiren genel şartlar ve tarifelerde izin verilmesinden sonra yapılacak deği
şiklikleri, ilgilinin Ulaştırma Bakanlığına tasdik ettirmesi lazımdır. 

Ruhsatın iptali 

MADDE 30. — Ruhsat sahibinin bu bölümde yer alan hükümlere aykırı davranması halinde; Ulaştırma 
Bakanlığı tarafından kendisine aykırılığın giderilmesi için yapılacak gerekçeli tebligat ve verilecek süre üze
rine ruhsat sahibi aykırılığa son vermez ise, verilmiş sürenin sonunda işletilen hatların bazılarına veya tümü
ne ilişkin izin, geçici olarak tehir edilebilir veya ruhsat derhal iptal edilir. 

Kabotaj v 

MADDE 31. — Türkiye Cumhuriyeti ülkesi içinde; iki nokta arasında havayolu ile ticarî amaçla yol
cu, posta ve yük taşımaları Türk uçakları ile yapılır. Özel ve geçici izin ve istisnalar Ulaştırma Bakanlığın
ca tanınabilir. 

Gösteriler 

MADDE 32. — Sivil uçakların ve askerî uçaklar dışında devlet uçaklarının ve paraşütçülerin katıldığı 
yarışların ve sair gösterilerin yapılması, Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilecek izne bağlıdır. 

Askerî uçaklar ve paraşütçülerin katıldığı, yarış ve sair gösterilerde yetki, Genelkurmay Başkanlığına ait
tir. Ancak keyfiyet, uçuş güvenliğinin sağlanması maksadı ile Ulaştırma Bakanlığına bildirilir. 

Yabancı havayolu işletmeleri 

MADDE 33. — Yabancı ülkeler ile Türkiye arasında hava ulaştırma hizmeti görecek yabancı uyruklu 
işletmelere uygulanacak hükümler, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar uyarınca ve karşılıklılık 
ilkesi göz önünde tutularak saptanır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Havaalanları ve Tesisler 

Havaalanları tanımı 

MADDE 34. — Kara ve su üzerinde uçakların kalkması ve inmesi için özel olarak hazırlanmış; uçakların 
bakım ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, yolcu ve yük alınmasına ve verilmesine elverişli tesisleri bulunan yer
ler, havaalanı olarak isimlendirilir. 

Kuruluş ve işletme 

MADDE 35. — Havaalanları, Devlet veya kamu tüzelkişileri tarafından kurulur ve işletilir. 
Sivil amaçla havaalanı, pist, hangar, hizmet ve işletme tesisleri bunlarla ilgili sistem ve kolaylıkların yeni

den inşası ve geliştirilmesinde ihtiyaç ve standartlar Ulaştırma Bakanlığı tarafından saptanır. Bu hizmetlerle il
gili kamulaştırma, etüt, proje, aplikasyon, onarım ve inşaat işleri Bayındırlık Bakanlığınca yapılır. Faaliyet
lerin yürütülmesinde Bayındırlık Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı koordinasyon ve işbirliği yapar. 

Yabancı olmayan gerçek kişilerin ve tüzelkişilerin havaalanı veya iniş şeritleri inşa etmesi ve işletmesi 
Ulaştırma Bakanlığı iznine bağlıdır. Ulaştırma Bakanlığı bu konuda Genelkurmay Başkanlığının mütalaası
nı alır. 
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Değişikliklerin bildirilmesi ve tasdiki 

MADDE 31. — Taşımayı ilgilendiren genel şartlar ve tarifelerde izin verilmesinden sonra yapılacak deği
şiklikleri, ilgilinin Ulaştırma Bakanlığına tasdik ettirmesi lazımdır. 

Ruhsatın iptali 

MADDE 32. — Ruhsat sahibinin bu bölümde yer alan hükümlere aykırı davranması halinde; Ulaştırma 
Bakanlığı tarafından kendisine aykırılığın giderilmesi için yapılacak gerekçeli tebligat ve verilecek süre üze
rine ruhsat sahibi aykırılığa son vermez ise, verilmiş sürenin sonunda işletilen hatların bazılarına veya tümüne 
ilişkin izin, geçici olarak geri alınabilir veya ruhsat derhal iptal edilir. 

MADDE 33. —r Tasarının 31 inci maddesi 33 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Tasarının 32 nci maddesi 34 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Tasarının 33 üncü maddesi 35 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Havaalanları ve Tesisleri 

Kuruluş ve işletme 

MADDE 36. — Havaalanları, Devlet veya kamu tüzelkişileri tarafından kurulur ve işletilir. 

Sivil amaçla havaalanı, pist, hangar, hizmet ve işletme tesisleri bunlarla ilgili sistem ve kolaylıkların ye
niden inşası ve geliştirilmesinde ihtiyaç ve standartlar Ulaştırma Bakanlığı tarafından saptanır, Bu hizmetler
le ilgili kamulaştırma, etüt proje, aplikasyon, onarım ve inşaat işleri Bayındırlık Bakanlığınca yapılır. Faa
liyetlerin yürütülmesinde Bayındırlık Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı koordinasyon ve işbirliği yapar. 

Gerçek kişilerin ve tüzelkişilerin havaalanı veya iniş şeritleri inşa etmesi ve işletmesi Genelkurmay Başkan
lığının olumlu mütalaası üzerine Ulaştırma Bakanlığı iznine bağlıdır. 
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İzin, süreye ve yükümlülüklere bağlanabilir. Kamu güvenliğinin veya düzeninin tehlikeye girebileceği ka
naatini haklı kılacak nedenlerin varlığı halinde izin verilmez; verilen iznin kapsamı dışında bir kullanım du
rumunda izin iptal edilir. Gerektiğinde havaalanı veya iniş şeridi kamulaştırılır. 

7 Aralık 1944 tarihli Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması hükümleri saklıdır. 

Uluslararası hava trafiğine açık havaalanı 

MADDE 36. — Uygun teknik özelliklere sahip bütün uçakların kullanabilecekleri; gümrük, pasaport, 
sağlık ve bunlara benzer işlemlerin yapılması için kolaylıkları bulunan havaalanları, uluslararası hava trafi
ğine açılabilir. 

Kısıtlayıcı önlemler 

MADDE 37. — Havaalanlarındaki hava trafiği ya da üzerindeki hava sahası gerektirdiği takdirde veya 
kamu düzenine ilişkin nedenlerle hava trafiğine açık bir havaalanının kullanılmasına her zaman tahditler 
konabilir ya da havaalanı geçici olarak kapatılabilir. Alınan kararlar Ulaştırma Bakanlığı tarafından uygun 
görülecek şekil ve surette ilgililere duyurulur. 

Aynı bölgede birden fazla hava trafiğine açık havaalanının bulunması halinde, Ulaştırma Bakanlığı kamu 
yararına ilişkin nedenlerle bunların kullanılmasını düzenleyebilir ve özellikle bu alanlardan her birine belirli 
uçak tiplerini, hava faaliyetlerinin ya da ticarî faaliyetlerinin belirli bir bölümünü tahsis edebilir. 

Ücretler 

MADDE 38. — Havaalanlarının kullanılması ve tesislerinden faydalanılması ve verilen hizmetlerin karşılı
ğında alınacak ücretler, yapılacak tarifelerle saptanır. Yapılmış olan tarifeler, Ulaştırma Bakanlığının onayı 
ile yürürlüğe girer. 

Ücret dışında alınacak harçlar, Harçlar Kanununa tabidir. 4749 sayılı Kanunla onaylanan Uluslararası 
Sivil Havacılık Anlaşması hükümleri saklıdır. 

Genel koordinatör 

MADDE 39. — Her sivil havaalanına havacılık işletmeciliği hizmetlerinin bir uyum içerisinde yürütülmesini 
sağlamakla görevli bir başmüdür atanır. Başmüdürün nitelikleri, görevleri, yetkileri ve sorumlulukları Ulaş
tırma Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. 

Havaalanlarında görevli emniyet, gümrük, meteoroloji, sağlık ve diğer kamu ve özel kuruluş ilgilileri, bu 
yönetmelik esaslarına uymakla yükümlüdürler. 

Askerî havaalanlarından yararlanma 

MADDE 40. — Türk Silahlı Kuvvetlerine ait havaalanlarının sivil uçaklar tarafından kullanılması ve Dev
let uçaklarının sivil havaalanlarından istifade edebilmeleri Genelkurmay Başkanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı 
arasında yapılacak protokoller ile düzenlenir. Gereğinde, yabancı hava taşımacılarının askerî meydanlardan 
yararlanmaları; Hv. K. K. lığı, Dışişleri, İçişleri, Gümrük ve Tekel Bakanlığı koordinasyonu sonunda ve Ge
nelkurmay Başkanlığı onayı ile belirlenir. 
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izin, süreye ve yükümlülüklere bağlanabilir. Millî güvenliğin, kamu düzeninin ve sağlığın tehlikeye gire
bileceği kanaatini haklı kılacak nedenlerin varlığı halinde izin verilmez; verilen iznin kapsamı dışında bir kul
lanım durumunda izin iptal edilir. Gerektiğinde havaalanı veya iniş şeridi kamulaştırılır. 

7 Aralık 1944 tarihli Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması hükümleri saklıdır. 

Uluslararası hava trafiğine açık havaalanı 

MADDE 37. — Uygun teknik özelliklere sahip; gümrük, pasaport, sağlık ve bunlara benzer işlemlerin 
yapılması için kolaylıkları bulunan havaalanları, uluslararası hava trafiğine açılabilir. 

Kısıtlayıcı tedbirler 

MADDE 38. — Havaalanlarındaki hava trafiği veya üzerindeki hava sahası gerektirdiği takdirde yahut ka
mu düzenine ilişkin nedenlerle hava trafiğine açık bir havaalanının kullanılmasına her zaman tahditler kona
bilir ya da havaalanı geçici olarak kapatılabilir. Alınan kararlar Ulaştırma Bakanlığı tarafından uygun görüle
cek şekil ve surette ilgililere duyurulur. 

Aynı bölgede birden fazla hava trafiğine açık havaalanının bulunması halinde, Ulaştırma Bakanlığı kamu 
yararına ilişkin nedenlerle bunların kullanılmasını düzenleyebilir ve özellikle bu alanlardan her birine belirli 
uçak tiplerini, hava faaliyetlerinin ya da ticarî faaliyetlerinin belirli bir bölümünü tahsis edebilir. 

Ücret tarifeleri 

MADDE 39. — Havaalanlarının kullanılması ve tesislerinden faydalanılması ve verilen hizmetlerin karşılı
ğında alınacak ücretler, yapılacak tarifelerle saptanır. Yapılmış olan tarifeler, Ulaştırma Bakanlığının onayı 
ile yürürlüğe girer. 

Ücret dışında alınacak harçlar, Harçlar Kanununa tabidir. 5.6.1945 tarih ve 4749 sayılı Kanunla onayla
nan Uluslararası Sivil Havacılıkr Anlaşması hükümleri saklıdır. 

Başmüdür 

'MADDE 40. — Her sivil havaalanına havacılık işletmeciliği hizmetlerinin bir uyum içerisinde yürütülme
sini sağlamakla görevli bir başmüdür atanır. Başmüdürün nitelikleri, görevleri, yetkileri ve sorumlulukları Ulaş
tırma Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. 

Havaalanlarında görevli emniyet, gümrük, meteoroloji, sağlık ve diğer kamu ve özel kuruluş ilgilileri, bu 
yönetmelik esaslarına uymakla yükümlüdürler. 

10.6.1982 tarih ve 2677 sayılı Sivil Hava Meydanları ve Sınır Kapılarında Görev ve Hizmetlerin Yürü
tülmesi Hakkındaki Kanun hükümleri saklıdır. 

MADDE 41. — Tasarının 40 inci maddesi 41 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Güvenlik önlemleri 

MADDE 41. — Ulaştırma Bakanlığı, Devlet kamu ve özel havaalanlarında can ve mal güvenliğinin sağ
lanması, yolcu ve eşya trafiğinin güvenlik içinde yürütülmesi, yangına dair tehlikelere karşı korunması amacı 
ile gereken Önlemleri alır, aldırır ve denetler. 

Bu görevin yerine getirilmesinde, içişleri ve Gümrük ve Tekel Bakanlıkları, Ulaştırma Bakanlığına gereken 
destek ve işbirliğinde bulunmakla yükümlüdür. 

Uçuş güvenliği 

MAİDDE 42. — Ulaştırma Bakanlığı uçuş güvenliğinin sağlanması amacı ile hava liman ve meydanların
da hava trafik kontrolü, haberleşme, seyrüsefer tesisleri ve kolaylıkları, meteoroloji hizmetleri, ışıklandırma, 
engellerin ortadan kaldırılması gibi hizmetlerin planlanması, programlanması ve prensiplerinin saptanmasını 
sağlar. Bu hizmetlere ilişkin tesis ve sistemlerin çağdaş teknolojiye uygun olarak bağlı veya ilgili kuruluşlar 
vasıtasiyle tesisini sağlar. 

Kurtarma ve yardım 

MADDE 43. — Ulaştırma Bakanlığı, uçuş güvenliği ile can ve mal emniyetinin sağlanması için yetenekli 
personelden oluşan kurtarma yardım örgütleri kurulması ve bunların emrine, amacın gerçekleşmesine yara
yacak sayı ve nitelikte araç ve gereç verilmesini sağlar. 

Kazaya uğramış olan ve tehlike içinde bulunan uçak personeli ile yerel kolluk kuvvetleri ve diğer yetkililer, 
kurtarma ve yardım ekibinin görevini yapmasına yardımcı olmakla yükümlüdürler. 

Kurtarma ve yardım örgütünün kuruluşu, görev ve yetkileri ve çalışma esasları bir yönetmelikle belirle
nir. 

Hizmetler 

MADDE 44. — Ulaştırma Bakanlığı; sivil havacılık faaliyetlerinin güvenli, düzenli ve süratli bir biçimde 
yürütülmesini sağlamak amacı ile, havaalanlarında ve gerekli göreceği diğer yerlerde, Türk hava sahası ile 
sorumluluğu Türkiye'ye ait olan hava sahalarına ilişkin, meteoroloji, hava trafik ve uçuş bilgilerinin doğru 
ve hassas bir şekilde toplanıp ilgililere dağıtılması İçin önlem alır ve gereken örgütü kurar. 

Bu hizmetin gereği gibi yerine getirilmesi amacı ile Ulaştırma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, ilgili kuru
luşlar ile işbirliği yapar. 

Söz konusu hizmetin yürütülmesi ve hizmetten yararlanma şekil ve koşulları bir yönetmelik ile belirlenir. 

Yer hizmetleri 

MADDE 45. — Ulaştırma Bakanlığı, havaalanlarında, yolcu ve yük trafiğinin ve her türlü hizmetle
rin çağdaş sivil havacılık ilkelerine ve ülke çıkarlarına uygun bir biçimde yürütülmesi amacı ile gereken ön
lemleri almaya veya aldırmaya yetkilidir. 

Uçuş ve haberleşme hizmetleri 

MADDE 46. — Ulaştırma Bakanlığı, havaalanlarında, sivil havacılığın güvenli, süratli ve düzenli bir 
biçimde yürütülmesini sağlamak amacı ile çağdaş teknolojiye uygun olarak, her türlü trafik, haberleşme, işa
ret sistemlerini ve tesislerini doğrudan doğruya veyahut bağlı veya ilgili kuruluşlar vasıtasıyla kurmakla yü
kümlüdür. 
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Güvenlik tedbirleri 

MADDE 42. — Ulaştırma Bakanlığı, kamu ve Özel havaalanlarında can ve mal güvenliğinin sağlanması, 
yolcu ve eşya trafiğinin güvenlik içinde yürütülmesi, yangın vesair tehlikelere karşı korunması amacı ile 
gereken önlemleri alır, aldırır ve denetler. 

Bu görevin yerine getirilmesinde; içişleri, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları, Ulaş
tırma Bakanlığına gereken desteği sağlar ve işbirliğinde bulunur. 

10.6.1982 tarih ve 2677 sayılı Sivil Havaalanları ve Sınır Kapılarında Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi 
Hakkındaki Kanun hükümleri saklıdır. 

Uçuş güvenliği 

MADDE 43. — Ulaştırma Bakanlığı uçuş güvenliğinin sağlanması amacı ile havaalanlarında hava trafik 
kontrolü, haberleşme, seyrüsefer tesisleri ve kolaylıkları, meteoroloji hizmetleri, ışıklandırma, engellerin 
ortadan kaldırılması gibi hizmetlerin planlanmasını, programlanmasını ve prensiplerini tespit ve temin eder. Bu 
hizmetlere ilişkin tesis ve sistemlerin çağdaş teknolojiye uygun şekilde Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluş vasıta
sıyla tesisini sağlar. 

Kurtarma ve yardım 

MADDE 44. — Ulaştırma Bakanlığı, uçuş güvenliği ile can ve mal emniyetinin sağlanması için ehil per
sonelden oluşan kurtarma yardım örgütleri kurulmasını ve bunların emrine, yeterli sayı ve nitelikte araç ve 
gereç verilmesini sağlar. 

Kurtarma ve yardım ekibinin görevini yapmasına kazaya uğramış olan ve tehlike içinde bulunan uçak per
soneli ile yerel kolluk kuvvetleri ve diğer yetkililer, yardımcı olmakla yükümlüdürler. 

Kurtarma ve yardım örgütünün kuruluşu, görev ve yetkileri ve çalışma esasları bir yönetmelikle belirlenir. 

MADDE 45. — Tasarının 44 üncü maddesi 45 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 46. — Tasarının 45 inci maddesi 46 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 47. — Tasarının 46 ncı maddesi 47 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 47. — Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların hükümlerine dö 
uymak koşulu ile, gereken yerlerde, Türk hava sahasında hava trafiğinin güvenli, süratli ve düzenli bir şe
kilde yürütülmesi, haberleşmenin ve bilgi akışının sağlanması, meteoroloji hizmetlerinin yürütülmesi amacı 
ile ve çağdaş teknolojiye uygun olarak gereken önlemleri alır, tesis ve teçhizatın kurulmasını ve işletilme
sini sağlar. 

İlgili Bakanlıklar, kamu kuruluşları ve mahallî yönetimler, birinci fıkrada gösterilen işlemlerin yürütül
mesinde, Ulaştırma Bakanlığına gereken yardımı göstermekle yükümlüdür. 

Gayrimenkul Mülkiyet Hakkına Getirilen Sınırlar 
Yararlanma 

MADDE 48. — Uçuş güvenliğinin sağlanması amacı ile hava alanlarında ve diğer yerlerde kurulması ge
reken tesis ve teçhizat için gerek gerçek kişilere ve gerekse kamu veya özel hukuk tüzelkişilerine ait gayrimen-
kullerden yararlanmaya Ulaştırma Bakanlığı yetkilidir. Bu gibi durumlarda, gerektiğinde Ulaştırma Bakanlığı 
lehine irtifak hakkı kurulur. 

Söz konusu tesis ve teçhizatın kurulması, gayrimenkulun mutat kullanımını engellediği takdirde, malikin 
anılan tesis ve teçhizatın kurulmasından doğan zararları Ulaştırma Bakanlığınca tazmin edilir. 

İnşaat sınırlamaları ' -

MADDE 49. — Havaalanlarının ve ilgili tesis ve teçhizatın çevresinde, Ulaştırma Bakanlığınca sapta
nacak bir alan dahilinde izin alınmadıkça hava trafiği, uçuş güvenliği ve haberleşmeyi engelleyecek, seyrüsefe
ri ve meydan güvenliğini tehlikeye düşürecek nitelikte ve yükseklikte bina, yapı, inşaat yapılması, ağaç ve 
direk dikilmesi, tesis kurulması yasaktır. 

Ulaştırma Bakanlığı belirli manialara veya yerlere, hava seyrüseferi yapan kişilerce görülebilmesi ve ta-
nınabilmesi için gözle görülebilir işaretler veya radyo veya elektrik işaretlerinin konulmasını istemeye yet
kilidir. İlgililer de istem dairesinde işlem yapmakla yükümlüdür. 

Ulaştırma Bakanlığı, havaalanları ve uçuş emniyeti tesisleri etrafında uçuş emniyetini tehlikeye dü
şürebilecek yapı, bina, araç, direk gibi tesisleri kaldırtabilir. 

Ulaştırma Bakanlığı, ilgili kuruluşlarında görüşünü alarak havaalanları için yukarıda değinilen husus
ları kapsayan planları ve kuralları hazırlar ve yayınlar. 

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen hususlar için 6785 sayılı Kanun ile bu Kanunu tadil eden 1605 sayılı 
Kanunun yasaklama ve cezaî hükümleri uygulanır. 

MADDE 50, — 49 uncu maddede konulan sınırlamalar, 7 Aralık 1944 tarihli Uluslararası Sivil Hava
cılık Anlaşmasının eklerinde zikredilen standart ve tavsiyelerin altında olamaz. 

Kamulaştırma 

MADDE 51. — Yeni havaalanları kurmak, mevcutları genişletmek, teknik tesisler meydana getirmek, 
madde 48 ve 49'u uygulamak için gerekli yerler 6830 sayılı istimlak Kanunu hükümlerince kamulaştırılır. 

Sivil havaalanları ve diğer sabit tesisler çevresinde uçuş ve çevre güvenliği açısından gerekli kriter ve 
kıstasları Ulaştırma Bakanlığı tarafından saptanır. Bunların imar ve mücavir saha planlarına geçirilme, kamu
laştırma ve/veya irtifak hakkı tesis işlemleri Bayındırlık Bakanlığınca yapılır. 
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Türk hava sahasında gerekli tedbirlerin alınması 

MADDE 48. — Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların hükümlerine de 
uymak koşulu ile, gereken yerlerde, Türk hava sanasında hava trafiğinin güvenli, süratli ve düzenli bir şe
kilde yürütülmesi, haberleşmenin ve bilgi akışının sağlanması, meteoroloji hizmetlerinin yürütülmesi amacı ile 
ve çağdaş teknolojiye uygun olarak gereken önlemleri alır ve işletilmesini sağlar. 

İlgili bakanlıklar, kamu kuruluşları ve mahallî yönetimler, birinci fıkrada gösterilen işlemlerin yürütülmesin
de, Ulaştırma Bakanlığına gereken yardımı sağlamakla yükümlüdür. 

Gayrimenkul mülkiyet hakkından yararlanma 

MADDE 49! — Uçuş güvenliğinin sağlanması amacı ile havaalanlarında ve diğer yerlerde kurulması gere
ken tesis ve teçhizat için gerek gerçek kişilere ve gerekse kamu veya özel hukuk tüzelkişilerine ait gayrimenkul-
lerden genel hükümlere göre yararlanmaya Ulaştırma Bakanlığı yetkilidir. 

İnşaat sınırlamaları 

MADDE 50. — Havaalanlarının ve ilgili tesis ve teçhizatın çevresinde, Ulaştırma Bakanlığınca saptana
cak bir alan dahilinde izin almadıkça hava trafiği, uçuş güvenliği ve haberleşmeyi engelleyecek, seyrüseferi ve 
meydan güvenliğini tehlikeye düşürecek nitelikte ve yükseklikte bina, yapı, inşaat yapılması, ağaç ve direk 
dikilmesi, tesis kurulması yasaktır. 

Ulaştırma Bakanlığı belirli manialara veya yerlere, hava seyrüseferi yapan kişilerce görülebilmesi ve tanı-
nabilmesi için gözle görülebilir işaretler veya radyo veya elektrik işaretlerinin konulmasını istemeye yetkili
dir. ilgililer de istem dairesinde işlem yapmakla yükümlüdür. 

Ulaştırma Bakanlığı, havaalanları ve uçuş emniyeti tesisleri etrafında uçuş emniyetini tehlikeye düşürebi
lecek yapı, bina, araç, direk gibi tesisleri kaldırtabilir. 

Ulaştırma Bakanlığı, ilgili kuruluşların da görüşünü alarak havaalanları için yukarıda değinilen hususları 
kapsayan planları ve kuralları hazırlar ve yayınlar. 

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen hususlar için 6785 sayılı tmar Kanunu ile bu Kanunu tadil eden 1605 
sayılı Kanunun yasaklama ve cezaî hükümleri uygulanır. 

MADDE 51. — 50 nci maddede konulan sınırlamalar, 7, Aralık 1944 tarihli Uluslararası Sivil Havacılık 
Anlaşmasının eklerinde zikredilen standart ve tavsiyelerin altında olamaz. 

Kamulaştırma 

MADDE 52. — Yeni havaalanları kurmak, mevcutları genişletmek, teknik tesisler meydana getirmek ve 
49 uncu ve 50 nci maddeleri uygulamak için gerekli ye; 1er usulüne uygun olarak kamulaştırıhr. 

Sivil havaalanları ve diğer sabit tesisler çevresinde uçuş ve çevre güvenliği açısından gerekli kriter ve kıs
taslar Ulaştırma Bakanlığı tarafından saptanır. Bunlara ait imar planlarının hazırlanması, kamulaştırma veya 
irtifak hakkı tesis işlemleri Bayındırlık Bakanlığınca yapılır. 
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BEŞİNCİ KISIM 
Hava Araçları 

Uçakların tanımı 

MADDE 52. — Havalanabilen ve havada dolaşabilme kabiliyetine sahip olan her türlü hava aracı, bu Ka
nun anlamında uçak sayılır. 

Uçakların teknik özelliklerine göre sınıflandırılması, Ulaştırma Bakanlığı tarafından 1944 Şikago Sözleş
mesinin 7 sayılı Eki hükümlerine göre bir yönetmelikle belirlenir. 

Devlet uçakları 

MADDE 53. — Devletin; askerlik, polis ve gümrük hizmetlerinde kullanılan uçaklar Devlet uçağı sayı
lır. 

MADDE 54. — Bu Kanun Devlet uçaklarına uygulanmaz. Kanunda yer alan, Devlet uçakları ile ilgili hü
kümler saklıdır. 

Türk sivil uçağı 

MADDE 55. — 53 üncü madde kapsamı dışında kalan ve Mülkiyeti Türk Devletine veya kamu tüzelki
şilerine veya Türk vatandaşlarına ait olan uçaklar.Türk sivil uçağı sayılır. 

Şu kadar ki; Türk Kanunları uyarınca kurulup da : 
a) Tüzelkişiliği olan kuruluş, dernek veya vakıfların Mülkiyetinde bulunan uçaklar, idare organını 

oluşturan kişilerin çoğunluğunun Türk vatandaşı olması, 
b) Türk Ticaret Siciline kaydedilmiş ticaret şirketlerinin mülkiyetinde bulunan uçaklar, şirketi idare ve 

temsil etmeye yetkili olanların çoğunluğunun Türk vatandaşı olması ve şirket anasözleşmesine görev oy ço
ğunluğunun Türk ortaklar da bulunması koşulu ile, Türk sivil uçağı sayılırlar. 

/ 

Uçak Sicili 
Sicilin tutulması 

MADDE 56. — Türk sivil uçaklarının tescili için Ulaştırma Bakanlığınca bir sicil tutulur. 
Tescili gerekli olmayan uçak kategorileri bir yönetmelikle belirlenir. Medenî Kanunun 917 nci maddesi, 

sivil uçak sicilleri hakkında da geçerlidir. 

Sicilin aleniyeti 

MADDE 57. — Sicil alenidir. İlgili olduğunu kanıtlayan kişiler, bir kaydın tamamlanması için sicilde 
yollama yapılmış olan belgeleri, henüz sonuçlanmamış tescil işlemlerini ve s'ıcıl dosyalarını da incelemeye ve 
masrafını ödemek koşulu ile, sözü edilen belgelerin örneklerini almaya mezundur. 

Sicil Kayıtlarının Hükmü 
İyi niyetli üçüncü kişiler hakkında 

MADDE 58. — Uçak sicilindeki bir kayda iyi niyete dayanarak mülkiyet, ipotek veya diğer bir aynî hak
kı iktisap eden kişinin bu iktisabı geçerli olur. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Uçaklar ve Sicillerin Tutulması 

Uçakların sınıflandırılması 

MADDE 53. — Uçakların teknik özelliklerine göre sınıflandırılması, Ulaştırma Bakanlığı tarafından 
1944 Şikago Sözleşmesinin 7 sayılı Eki hükümlerine göre bir yönetmelikle belirlenir. 

Devlet uçakları 

MADDE 54. — Devletin; askerlik, güvenlik ve hizmetlerinde kullandığı uçaklar Devlet uçağı sayılır. 
Bu Kanun Devlet uçaklarına uygulanmaz. Ancak, bu Kanunda yer alan, Devlet uçakları ile ilgili hü

kümler saklıdır. 

Türk sivil uçağı 

MADDE 55. — Devlet uçakları tanımı dışında kalan ve mülkiyeti Türk Devletine veya kamu tüzelkişi
lerine veya Türk vatandaşlarına ait olan uçaklar Türk sivil uçağı sayılır. 

Şu kadar ki; Türk kanunları uyarınca kurulup da; 
a) Kamu kurumu niteliğindeki meslekî kuruluşlar, dernekler, siyasî partiler, sendikalar veya vakıfların 

mülkiyetinde bulunan uçaklar, idarî organım oluşturan kişilerin çoğunluğunun Türk vatandaşı olması şartı, 
b) Türk Ticaret Siciline kaydedilmiş ticarî şirketler, kooperatifler ve bunların birliklerinin mülkiyetin

de bulunan uçaklar, şirketi idare ve temsil etmeye yetkili olanların çoğunluğunun Türk vatandaşı olması ve 
şirket anasözleşmesine göre oy çoğunluğunun Türk ortaklarda bulunması şartı ile, 

Türk sivil uçağı sayılırlar. 

Uçak sicilinin tutulması 

MADDE 56. — Türk sivil uçaklarının tescili için Ulaştırma Bakanlığınca bir sicil tutulur. 
Medenî Kanunun 917 nci maddesi hükümleri, sivil uçak sicilleri hakkında da kıyasen uygulanır. 
Tescili gerekli olmayan uçak kategorileri bir yönetmelikle belirlenir. 

Sicilin aleniyeti 

MADDE 57. — Uçak sicili alenidir. İstemle ilgili olduğunu ispatlayan kişiler, bir kaydın tamamlanması 
için sicile ait olan belgeleri, henüz sonuçlanmamış tescil işlemlerini ve sicil dosyalarını da incelemeye ve mas
rafım ödemek şartı ile, sözü edilen belgelerin örneklerini almaya mezundur. 

Sicil kayıtlarının geçerliliği 

MADDE 58. — Uçak sicilindeki bir kayda iyi niyete dayanarak mülkiyet, ipotek veya diğer bir aynî hakkı 
iktisap eden kişinin bu iktisabı geçerli olur. 
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Sicilde lehine bir hak tescil edilmiş olan kişiye bu hakkı nedeni ile bir edada bulunulması veya bu kişi
nin üçüncü kişiler ile tescilli hak üzerinde bir kazandırıcı işlemde bulunması hallerinde de, yukarıdaki fık
ra hükmü uygulanır. 

Hakkın iktisabı için tescil şart olan durumlarda, tes;Ui isteme tarihi, iyi niyete esas tutulur. 

•Sicil kayıtlarına itiraz 

MADDE 59. — Sicilin içeriği gerçek hukukî durumu yansıtmadığı takdirde, sicilin doğru olmadığına bir 
itiraz kaydolunabilir. 

İtiraz, bir ihtiyatî tedbir kararına veya sicilin tadili sonucunda hakkı halele uğrayacak kişinin rızasına 
dayanılarak tescil olunur. İhtiyatî tedbir kararının verilmesinde hakkın tehlikede olduğunun kuvvetle muh
temel gösterilmesi aranmaz. 

Tescil 
Türk sivil uçakları 

MADDE 60. — Türk sivil uçaklarının sivil uçak siciline tescil edilen uçağın, evvelce kayıtlı bulunduğu 
sicilden sildirilmesi mecburîdir. 

istisnası 

MADDE 61. — Yabancı bir sivil uçak, 55 nci maddede yazılı niteliklere sahip olan bir kişiye en az altı ay 
süre ile sırf kendi adına işletilmek üzere bırakılırsa, yabancı kanunda da engel teşkil eden bir hüküm bu
lunmaması koşulu ile, sicile tescil olunabilir. 

Bu tescil hakkında 70 nci maddedeki yönetmelikte saptanan kurallar uygulanır. 
Bu durumda da 60 nci maddenin 2 nci fıkrası hükmü uygulanır. 

Talep ve şekli 

MADDE 62. — Sivil uçağın tescili için, malikin bu kanunda ve ilgili yönetmelikte gösterilen kayıt ve 
şartları içeren bir dilekçe le Ulaştırma Bakanlığına başvurması gereklidir. 

İstemde bulunanın mülkiyet hakkına veya tescil için gerekli koşulların gerçekleşmediğine dair belgelere da
yanan bir itiraz yapılırsa, yasal durum kesinlik kazanmadan tescil yapılamaz. Ancak başvuru ve itiraz bir tu
tanak ile saptanıp, sicil dairesinde saklanır. Sicile kaydedilen sivil uçaklara tescil belgesi verilir. 

Sicilin içeriği 

MADDE 63. — Sivil uçak sicilinde ve verilecek tescil belgesinde aşağıdaki kayıtlar yer alır : 
a) Sivil uçağın; 
(1) Yapımcısının adı (ticaret unvanı) ve adresi, 
(2) Yapım tarihi ve seri numarası, 
ı(3) Yapımcının sicil uçak için saptadığı tanım (tip, model, marka) 
b) Malikin; 
(1) Gerçek kişi ise, adı ve soyadı, adresi, varsa ticaret unvanı ve kayıtlı bulunduğu Ticaret Memurluğu 

ile sicil numarası, 

(2) Ticaret Ortaklığı ise, Ortaklığın nevi ticaret unvanı, kayıtlı bulunduğu ticaret sicili memurluğu ve sicil 
numarası. 

<3) Diğer tüzelkişilerden ise; adı ve merkezi. 
e) İktisap şekli, 
d) Verilen Tescil işareti, 
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Sicilde lehine bir hak tescil edilmiş olan kişiye bu hakkı sebebi ile bir edada bulunulması veya bu kişinin 
üçüncü kişiler ile tescilli hak üzerinde bir tasarruf muamelesinde bulunması hallerinde de, yukarıdaki fıkra 
hükmü uygulanır. 

Hakkın iktisabı için tescil şart olan durumlarda, tescili isteme tarihi iyi niyete esas tutukır. 

Sicil kayıtlarına itiraz 

MADDE 59. — Sicilin muhtevasıpin gerçek hukukî duruma uygun bulunmadığı yolundaki itirazlar sicile 
şerh olunabilir. 

Bu itirazlar, bir ihtiyatî tedbir kararına veya sicilin tadili sonucunda hakkı muhtel olacak kişinin rızasına 
dayanılarak şerh olunur. İhtiyatî tedbir kararının verilmesinde hakkın tehlikede olduğunun kuvvetle muhte
mel bulunduğunun ispatı aranmaz. 

Türk sivil uçaklarının tescili 

MADDE 60. — Türk sivil uçak siciline tescil edilen uçağın, evvelce kayıtlı bulunduğu sicilden sildiril
mesi mecburîdir. 

Geçici tescil 

MADDE 61. — Yabancı bir sivil uçak, 55 inci maddede yazılı niteliklere sahip olan bir kişiye en az altı 
ay süre ile sırf kendi adına işletilmek üzere bırakılırsa, yabancı kanunda da engel teşkil eden bir hüküm bu
lunmaması şartı ile, sicile tescil olunabilir. 

Tescil talebi ve şekli 

MADDE 62. — Sivil uçağın tescili için, malikin bu Kanunda ve ilgili yönetmelikte gösterilen kayıt ve 
şartları ihtiva eden bir dilekçe ile Ulaştırma Bakanlığına başvurması gereklidir. 

İstemde bulunanın mülkiyet hakkına veya tescil için gerekli şartların gerçekleşmediğine dair belgelere da
yanan bir itiraz yapılırsa, hukukî durum kesinlik kazanmadan tescil yapılamaz. Ancak başvuru ve itiraz 
bir tutanak ile belirlenip, sicil dairesinde saklanır. Sicile kaydedilen sivil uçaklara tescil belgesi verilir, 

Sicilin muhtevası 

MADDE 63. — Sivil uçak sicilinde ve verilecek tescil belgesinde aşağıdaki kayıtlar yer alır. 
a) Sivil uçağın; 

(1) Yapımcısının ticaret unvanı ve adresi, 
(2) Yapım tarihi ve seri numarası, 
(3) Yapımcının sivil uçak için belirlediği tip, model, marka. 

b) Malikin; 
(1) Gerçek kişi ise, adı ve soyadı, adresi, varsa ticaret unvanı ve kayıtlı bulunduğu ticaret memurlu

ğu ile sicil numarası, 
(2) Ticaret ortaklığı ise, ortaklığın nevi ticaret unvanı, kayıtlı bulunduğu ticaret sicili memurluğu ve 

sicil numarası, 
(3) Diğer tüzelkişilerden ise; adı ve merkezi, 

c) İktisap şekli, 
d) Verilen tescil işareti, 
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Bu kayıtlarda değişiklik olduğu takdirde; ilgilinin, 
en geç onbeş gün içinde başvurarak, yeni durumu sicile ve kayıt belgesine işletmesi zorunludur. 

Ortak Hükümler 

Esas olarak 

MADDE 64. — Sicile tescil edilmiş bulunan Türk sivil uçağı, ilgili yönetmelik hükümlerine göre saptan
mış milliyet ve tescil işaretlerinden başkasını taşıyamaz ve başka bir devletin siciline tescil olunamazlar. 

Türk uçak siciline tescil edilen uçak, Türk tabiiyet ve tescil işaretini taşır. Tescil mülkiyet iktisabına esas 
teşkil eder. 

İstisnası 

MADDE 65. — Siciline kayıtlı bir Türk sivil uçağı, 55 inci maddede yazılı nitelikleri haiz olmayan bir 
kişiye Ulaştırma Bakanlığının vereceği iznin koşulları dairesinde, sırf kendi adına işletmek üzere bırakılırsa, 
sicildeki kaydı silinir. Bu izni vermeden önce Ulaştırma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanhğı ve Dışişleri Bakan
lıklarının görüşünü alır. 

Böyle bir sivil uçak 55 inci maddedeki nitelikleri haiz bir kişinin mülkiyetine geçerse, 60 inci maddenin 
2 nci fıkrası saklı kalmak kaydı ile, sicil ihya edilir. 

Tescilin genel şartları 

MADDE 66. — Bir sivil uçağın tescil edilebilmesi için, şu hususlar gereklidir. 
a) 55 inci madde uyarınca uçağın Türk sivil uçağı sayılması, 
b) Başka bir memlekette tescil edilmemiş olması ve eğer tescil edilmiş ise oradan kaydının silindiğine 

dair belge getirilmiş olması, 
c) Uçağın uçuşa elverişli bulunduğuna dair Ulaştırma Bakanlığınca verilmiş belgeyi haiz olması, 

Teıtkün 

Resen 

MADDE 67. — Bir Türk sivil uçağı; 
a) 55 inci madde uyarınca Türk sivil uçağı sayılması için bulunması gereken nitelikler ortadan kalkarsa 

veya bu nitelikleri haiz olmayan bir kişinin mülkiyetine geçerse, 
b) Yabancı bir devletin siciline kaydedilirse veya Türk siciline kaydedildiği halde, yabancı sicildeki kaydı 

terkin edilmemiş olursa, Ulaştırma Bakanlığı tarafından resen sicilden terkin olunur. 
Bu madde hükmü, 61 inci maddede gösterilen uçaklar hakkında işletme süresinin sona ermesi üzerine uy

gulanır. 

Talep üzerine 

MADDE 68. — Türk uçağının; 
a) Uçuştan devamlı olarak çekilmesi, 
b) Gerçek veya itibarî tam ziyana uğraması halinde, malikin başvurusu üzerine sicilden kaydı silinir ve 

tescil belgesi iptal olunur. 

MADDE 69. — Bir Türk uçağının sicilden terkin edilmesinden önce durum, sicilde kayıtlı ipotek hakkı 
sahiplerine resmen tebliğ edilir. Adresi bilinmeyenlere tebligat ilân yoluyla yapılır ve her iki durumda da iti-
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Bu kayıtlarda değişiklik olduğu takdirde; ilgilinin, en geç onbeş gün içinde başvurarak, yeni durumu sicile 
ve kayıt belgesine işletmesi zorunludur. 

Tescilin ortak hükümleri 

MADDE 64. — Sicile tescil edilmiş bulunan Türk sivil uçağı, ilgili yönetmelik hükümlerine göre belir
lenmiş milliyet ve tescil işaretlerinden başkasını taşıyamaz ve başka bir devletin siciline tescil olunamaz. 

Türk uçak siciline tescil edilen uçak, Türk tabiiyet ve tescil işaretini taşır. Tescil, mülkiyet iktisabına esas 
teşkil eder. 

İstisnası 

MADDE 65. — Ulaştırma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığının görüşünü alarak 
sicile kayıtlı bir Türk sivil uçağını tespit olunacak şartlarla sırf kendi adına işletmek üzere 55 inci maddede 
yazılı niteliklere haiz olmayan bir kişiye bırakabilir. Bu takdirde uçağın sicildeki kaydı silinir. 

Böyle bir sivil uçak 55 inci maddedeki nitelikleri taşıyan bir kişinin mülkiyetine geçerse sicil ihya edilir. 
MADDE 66. — Tasarının 66 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Resen terkin 

MADDE 67. — Bir Türk sivil uçağı; 
a) 55 inci madde uyarınca Türk sivil uçağı sayılması için bulunması gereken nitelikler ortadan kalkarsa 

veya bu nitelikleri haiz olmayan bir kişinin mülkiyetine geçerse, 
b) Yabancı bir devletin siciline kaydedilirse veya Türk siciline kaydedildiği halde, yabancı sicildeki kay

dı terkin edilmemiş olursa, Ulaştırma Bakanlığı tarafın dan resen sicilden terkin olunur. 
Bu madde hükmü 61 inci maddede gösterilen uçaklar hakkında işletme süresinin sona ermesi üzerine uy

gulanır. 

Talep üzerine terkin 

MADDE 68. — Türk uçağının; 
a) Uçuştan devamlı olarak çekilmesi, 
b) Fiilen veya itibarî olarak harabiyeti veya tam ziyaa uğraması halinde, malikin başvurusu üzerine si

cilden kaydı silinir ve tescil belgesi iptal olunur. 

Sicil kaydının terkini ve ipotek hakkının korunması 

MADDE 69. — Bir Türk uçağının sicilden terkin edilmesinden önce durum; sicilde kayıtlı ipotek hakkı 
sahiplerine resen tebliğ edilir. Adresi bilinmeyenlere tebligat ilan yoluyla yapılır ve her iki durumda da itiraz-
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razlarını bildirmeleri için ipotek hakkı sahiplerine 30 günlük süre tanınır. Herhangi bir itiraz bildirilmemiş 
ise veya itirazın haklı olmadığı Mahkemece hükme bağlanır ise, kayıt terkin olunur. 

Aksi takdirde, ipotekli alacakların haklarının saklı bulunduğuna dair meşruhat verilerek, sicildeki kayıt 
terkin olunur. 

Yönetmelik 

MADDE 70. — Uçak sicilinin kuruluşu ve nasıl tutulacağı, personelin haiz olmaları gereken nitelikler, hu
kukî ilişkilerin nasıl belgeleneceği ve tescil olunacakları, kayıtların düzeltilmesi, değiştirilmesi ve silinmesine 
ilişkin kurallar ile 61 inci madde tatbiki halinde uygulanacak kurallar bir yönetmelik ile saptanır. 

Uçaklar Üzerinde Mülkiyet ve Diğer Aynî Haklar 
a r •" 

Uygulanacak hükümler 

MADDE 71. — Bu kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, uçaklar menkûl mal hükümlerine tabidir. 

Mülkiyet ve diğer aynî hakların tesisi " '* -' 

MADDE 72. — Uçağın tamamı veya bir payının üzerinde mülkiyet ve diğer aynî hakların tesisi, devrii ve 
temliki için yazılı sözleşme yapılması lazım ve kâfidir. Temlike ilişkin sözleşmeler yazılı şekilde yapılmadıkça 
muteber değildir. 

Sözleşmeler uçak siciline tescil edilmeden üçüncü şahıslar bakımından hiçbir hüküm ifade etmez. 

Mülkiyetin iktisabı 

MADDE 73. — Uçak veya payının temlikinde akitler mülkiyetin temellük edene teslimden önce intikalini 
kararlaştırabilirler. 

Teferruat ve mütemmim cüzüler 

MADDE 74. — Uçağın teferruat ve mütemmim cüzüler i hakkında Medenî Kanunun 619 ve 621 inci mad
deleri uygulanır. 

Uçak ipoteği 

MADDE 75. — Bir alacağın temini için uçak üzerinde ipotek tesis olunabilir. Uçak ipoteği, alacaklıya 
uçak bedelinden alacağını alma yetkisini verir. Müstakbel alacaklar veyahut şarta bağlı olan bir alacak için 
dahi ipotek tesis edilebilir. 

Akdi ipotek 

MADDE 76. — Uçaklar üzerinde malik ile alacaklıların anlaşmaları ve sicile tescil ile ipotek tesis oluna
bilir. 

İpotek tesisine ait anlaşmaların yazılı şekilde yapılması ve imzaların noterce onanmış olması şarttır. 

Kanunî ipotek 

MADDE 77. — Uçakların yapımı ve onarımından doğan alacaklar için, yapımcı veya onarımcı, uçak 
üzerindeki kanunî bir ipoteğin tescilini isteyebilir. 

Bu kanunî ipoteğin tesisi hakkında Medenî Kanunun 809, 810 ve 811 maddeleri uygulanır. 
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larını bildirmeleri için ipotek hakkı sahiplerine 30 günlük süre tanınır. Herhangi bir itiraz bildirilmemiş ise 
veya itirazın haklı olmadığı mahkemece hükme bağlanır ise, kayıt terkin olunur. 

Aksi takdirde, ipotekli alacakların haklarının saklı bulunduğuna dair meşruhat verilerek sicildeki kayıt 
terkin olunur. 

Uçak Sicili Tüzüğü 

MADDE 70. — Uçak sicilinin tesisi ve nasıl tutulacağı, personelin nitelikleri, hukukî ilişkilerin nasıl bel
geleneceği ve tescil olunacakları, kayıtların düzeltilmesi, değiştirilmesi ve silinmesine ilişkin kurallar ile 61 inci 
madde tatbiki halinde uygulanacak kurallar bir tüzük ile belirlenir. 

Uçakların hukukî niteliği 

MADDE 71. — Bu Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, uçaklar meskul mal hükümlerine tabidir. 

Mülkiyet ve diğer aynî hakların tesisi 

MADDE 72. — Uçağın tamamı veya bir payının üzerinde mülkiyet ve diğer aynî hakların tesisi, devri 
ve temliki için yazılı sözleşme yapılması lazım ve kâfidir. Temlike ilişkin sözleşmeler yazılı şekilde yapılma
dıkça muteber değildir. 

Sözleşmeler uçak siciline tescil edilmeden üçüncü şahıslar bakımından hüküm ifade etmez. 

MADDE 73. — Tasarının 73 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 74. — Tasarının 74 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 75. — Tasarının 75 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 76. — Tasarının 76 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 77. — Tasarının 77 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Bu kanunî ipoteğin tesisi hakkında Medenî Kanunun 809, 810 ve 811 inci maddeleri uygulanır. 
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Birlikte ipotek 

MADDE 78. — Bir alacak için b'iden çok uçak ipotek edilmiş bulunursa, aksine bir anlaşmaya daya
nılarak sorumluluk miktarları sicilde belirtilmedikçe, bunlardan her biri borcun tamamından sorumludur. 

Yabancı para esasına göre ipotek 

MADDE 79. — Yabancı para ile ödenecek olan borçlar için, Maliye Bakanlığının izni ile yabancı para 
esasına göre ipotek tesis olunabilir. Bu iznin sicile kaydı lazımdır. 

Tescilin içeriği 

MADDE 80. — Sivil hava taşıt aracı ipoteğinin tescilinde: 
a) Alacaklının adı, soyadı ve adresi; 
b) Alacağın tutan ve faiz oranı; 
c) Alacağın tutan kesin değil veya değiştirilebilir ise faizler dahil, ipoteğin temin ettiği azamî tutar; 
d) Nama veya hamiline yazılı tahvillerin ipotek ile temini durumunda ipotek borcun tamamı için ku

rulacaksa, alacaklı yerine, borçlu ile alacaklıların tümünü birden temsil edecek bir temsilci, ihracı üstlenen iş
letme için kurulacaksa, ipotek üzerinde tahvil sahipleri lehine bir rehin hakkı da tescil olunur. 

Sağlanan alacak 

MADDE 81. — İpotekli sivil hava taşıt araçlannın karşılayacağı alacaklar hakkında, Medenî Kanunun 
790 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile 791 inci maddesi hükmü geçerlidir. 

İpoteğin Kapsamı 
Genel olarak 

MADDE 82. — İpoteğin kapsamı hakkında Medenî Kanunun 777 ve 778 inci maddeleri uygulanır. 

Sigorta 

MADDE 83. — Bir uçağın maliki veya onun hesabına bir başkası tarafından sigorta ettirilmiş olması du
rumunda, ipotek sigorta tazminatına da şamil olur. Sigortacı, sicile kayıtlı bir uçak ipoteğini bilmediğini ileri 
süremez. 

Sigorta bedeli 

MADDE 84. — Bir uçağın kaybı yada kazaya uğraması halinde; aksine bir anlaşma olmadıkça ipotek 
hakkı sahibi, sigortalı uçak üzerindeki ipotek tutan kadar sigortacı tarafından ödenecek tazminata müste-
hak olur. Herhangi bir ödeme yapılmazdan önce sigortalı, tescil edilmiş ipoteklerin tespitini talep etmekle 
yükümlüdür. 

İpotekli alacakların hakları göz önünde tutulmadan yapılan ödemeler borçtan kurtarmaz. 
Sigortacı tarafından ipotekli alacaklılara zarann gerçekleştiği ihbar edilmiş olduğu takdirde, bu ihbardan 

itibaren bir aylık sürenin geçmesi ile, sigorta ettirene ödemede bulunan sigortacı, alacaklıya karşı da sorum
luluktan kurtulur. 

Sigortacının halefiyeti 

MADDE 85. — Sigortacı alacağı ödediği oranda ipotekli alacaklının haklarına kanunen halef olur. Şu 
kadar ki; halefiyet, alacaklının zaranna olarak ileri sürülemeyeceği gibi, sigortacının kendilerine karşı sorum-
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MADDE 78. — Tasarının 78 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 79. — Tasarının 79 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tescilin içeriği 

MADDE 80. — Sivil hava taşıt aracı ipoteğinin tescilinde : 
a) Alacaklının adı, soyadı ve adresi; 
b) Alacağın tutarı ve faiz oranı; 
c) Alacağın tutarı kesin değil veya değiştirilebilir ise faizler dahil, ipoteğin temin ettiği azamî tutar; 
d) Nama veya hamiline yazılı tahvillerin ipotek ile temini durumunda ipotek borcun tamamı için ku

rulacaksa, alacaklı yerine, borçlu ile alacaklıların tümünü birden temsil edecek bir temsilci; ihracı üstlenen 
işletme için kurulacaksa, ipotek üzerinde tahvil sahip leri lehine bir rehin hakkı da; 

Tescil olunur. 

Sağlanan alacak 

MADDE 81. — ipotekli sivil hava taşıt araçlarının karşılayacağı alacaklar hakkında, Medenî Kanunun 
790 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile 791 inci maddesi hükümleri uygulanır. 

İpoteğin kapsamı 

MADDE 82. — İpoteğin kapsamı hakkında Medenî Kanunun 777 ve 778 inci maddeleri uygulanır. 

MADDE 83. — Tasarının 83 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 84. — Tasarının 84 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 85. — Tasarının 85 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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luluğu devam eden ve derecesi aynı olan veya sonra gelen ipotekli alacaklıların zararına olarak da derme-
yan edilemez. 

Malikin Hakları 
Defi hakkı 

MADDE 86. — İpotekli uçak maliki, borçlunun alacaklıya karşı haiz bulunduğu defi ve itirazları ipotekli 
alacaklıya karşı ileri sürebileceği gibi, borçlu borcuna esas olan hukukî işlemi feshedebildiği sürece, alacaklı
nın hakkını uçaktan sağlanmasına engel olabilir. 

Alacaklı borçlusunun muaccel bir alacağı ile takas imkânına sahip bulundukça, malik de aynı yetkiye 
sahiptir. 

Borçlunun bir defi veya itirazdan feragati malikin hakkına halel getirmez. 

Ödeme hakkı 

MADDE 87. — Alacak malike karşı muacceliyet kazanır veya borçlu borcunu ödemek hakkını haiz 
olursa, malik borcu ödeyebilir. 

Malik, tevdi veya takas yolu ile de alacaklının hakkını yerine getirebilir. 

Halefiyet 

MADDE 88. — Malik aynı zamanda borçlu değilse alacağı ödediği oranda alacaklının yerine geçer. Ha
lefiyet alacaklının zararına ileri sürülemez. 

Cebri icra 

MADDE 89. — Alacaklı, ipoteğin kapsamına giren mamelek unsurları üzerinden alacağını, ancak cebri 
icra yolu ile alabilir. 

Borçlu, borcunu ödemediği takdirde, alacaklıya uçağı temellük etmek yetkisini veren her türlü anlaşma 
geçersizdir. 

İpoteğin devri ve düşmesi 

MADDE 90. — İpotekle temin edilmiş olan alacağın temliki ile, ipotek de yeni alacaklıya geçer. Alacak 
ipotekden ve ipotek de alacaktan ayrı olarak devredilemez. Alacağın temliki yazılı şekilde ve sicile tescil ile 
olur. 

Alacağın sona ermesi, alacaklının feragati ve ipotekle mülkiyetin aynı kişide birleşmesi ile ipotek düşer. 
İpoteğin düşmesi üzerine, kayıt sicilden terkin olunur. Malik ipoteğin dermeyanının daimî olarak imkân

sız kılan bir defie sahip bulunduğu takdirde, alacaklıdan, ipotekden feragat etmesini isteyebilir. 

ALTINCI KISIM 
Uçaklara İlişkin Uçuş Kuralları ' 

Uçuşa Elverişlilik 

Muayene ve kontrol 

MADDE 91. — Sivil uçaklar; Türk uçak siciline tescil edilmeden önce ve tescilden sonra da belirlenmiş 
bulunan hallerde, ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca, uçuşa elverişlilik yönünden muayene ye kontrol edilir. 
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Malikin defi hakkı 

MADDE 86. — İpotekli uçak maliki, borçlunun alacaklıya karşı haiz bulunduğu defi ve itirazları ipotekli 
alacaklıya karşı ileri sürebileceği gibi, borçlu borcuna esas olan hukukî işlemi feshedebildiği sürece, alacaklı
nın hakkını uçaktan sağlanmasına engel olabilir. 

Alacaklı borçlusunun muaccel bir alacağı ile takas imkânına sahip bulundukça, malik de aynı yetkiye 
sahiptir. 

Borçlunun bir defi veya itirazdan feragati malikin hakkına halel getirmez. 

MADDE 87. — Tasarının 87 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Halefiyet 

MADDE 88. — Malik aynı zamanda borçlu değilse, alacağı ödediği oranda alacaklının yerine geçer. Ha
lefiyet alacaklının zararına ileri sürülemez. 

MADDE 89. — Tasarının 89 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 90. — Tasarının 90 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Uçaklara İlişkin Uçuş Kuralları 

Uçakların muayene ve kontrolü 

MADDE 91. — Sivil uçaklar*, Türk uçak siciline tescil edilmeden önce ve tescilden sonra da belirlenmiş 
bulunan hallerde, uçuşa elverişlilik yönünden muayene ve kontrol edilir. Bu husus Ulaştırma Bakanlığınca 
hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
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Belgenin verilmesi ve geri alınması 

MADDE 92. — Türk sivil uçaklarına uçuşa elverişlilik belgesinin verilmesi, belgenin geri alınması veya 
iptaline ilişkin şartlar ile, bu işlemlere ait yetki ve sorumluluklar, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası an
laşmaların hükümleri saklı kalmak koşulu ile, Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönetmelikler ile 
belirlenir. 

İstisnaî durumlar 

MADDE 93. — Sivil uçaklar, geçerli uçuşa elverişlilik belgesi olmaksızın, Türk hava sahasında, Ulaş
tırma Bakanlığının izni ile deneme, muayene veya (Ferry) uçuşu yapabilir. 

Kıyasen uygulama 
MADDE 94. — Türk sivil uçakları için yabancı devletlerin yetkili makamları tarafından verilmiş uçuşa 

elverişlilik belgelerinin geçerliliğine ve yabancı sivil uçaklar için Türkiye'de uçuşa elverişlilik belgesi veril
mesine ilişkin koşullar, yukarıdaki maddelerde yer alan esaslar dairesinde Ulaştırma Bakanlığı tarafından 
saptanır. 

Uçak belgeleri 

MADDE 95. — Türk Hava sahasında uçuş yapacak bütün uçakların, uçuş sırasında bağlı bulundukları 
devletin geçerli kuralları uyarınca : 

a) Bir merkezî sicile kayıtlı olmaları ve tescil belgesini taşımaları, 
b) Milliyet ve tescil işaretlerini taşımaları, 
c) Uçuşa elverişlilik belgesini taşımaları, 
d) Mürettebata ait belgeleri bulundurmaları, 
e) Telsiz tesisatı ruhsatnamesini taşımaları, 
f) Sigorta poliçesini bulundurmaları, 
g) Kanun ve tüzükler gereğince tayin olunan sair belgeleri bulundurmaları gereklidir. 
Türkiye'nin taraf olduğu anlaşmaların hükümleri saklıdır. 

Devlete ait uçaklar 

MADDE 96. — Türk hava sahasında uçuş yapacak yabancı devlet uçakları; Türk kanunlarına ve bun
lara bağlı kurallara uymak zorundadırlar. Türk Devleti uçaklarının, Türk hava sahasında ve Uluslararası hava 
sahasında yapacakları uçuşlarla ilgili kurallar koyma yetkisi Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine aittir. Şi-
kago sözleşmesi 3 üncü maddesi hükümleri saklıdır. 

Belgelerin taşınması 

MADDE 97. — Türk hava sahasında uçuş yapacak Türk ve yabancı sivil uçakların da bağlı bulun
dukları devletin mevzuatı gereğince taşınması zorunlu tüm belge, kayıt ve defterleri bulundurmaları ve yet
kili makamlar tarafından yapılacak muayene ve kontrollerde gösterilmesi mecburidir. 

Kalkış ve iniş 

MADDE 98. — Sivil uçakların iniş ve kalkışları, bu Kanunun öngördüğü esaslar dairesinde saptanmış 
bulunan havaalanlarından başka yerlerde yapılamaz. 

Can ve mal güvenliğinin korunması amacı ile başvurulacak önlemler ile Ulaştırma Bakanlığınca önceden 
alınmış izine dayanan iniş ve kalkışlar yukarıdaki hükümden müstesnadır. 
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Uçuşa elverişlilik belgesi 

MADDE 92. — Türk sivil uçaklarına uçuşa elverişlilik belgesinin verilmesi, belgenin geri alınması veya 
iptaline ilişkin şartlar ile bu işlemlere ait yetki ve sorumluluklar, Türikye'nin taraf olduğu uluslararası an
laşmaların hükümleri saklı kalmak şartı ile, Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönetmelikler ile 
belirlenir. 

İstisnaî durumlar 

MADDE 93. — Sivil uçaklar, geçerli uçuşa elverişlilik belgesi olmaksızın, Türk hava sahasında, Ulaştır
ma Bakanlığının izni ile deneme, muayene veya ferry uçuşu yapabilir. 

MADDE 94. — Tasarının 94 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Uçak belgeleri 

MADDE 95. — Türk hava sahasında uçuş yapacak bütün uçakların, uçuş sırasında bağlı bulundukları 
devletin geçerli kuralları uyarınca : 

a) Bir merkezî sicile kayıtlı olmaları ve tescil belgesini taşımaları, 
b) Milliyet ve tescil işaretlerini taşımaları, 
c) Uçuşa elverişlilik belgesini taşımaları, 
d) Mürettebata ait belgeleri bulundurmaları, 
e) Telsiz tesisatı ruhsatnamesini taşımaları, 
f) Sigorta poliçesini bulundurmaları, 
g) Kanun ve tüzükler gereğince tayin olunan sair belgelerin bulundurulması ve yetkili makamlar tarafın

dan yapılacak kontrollerde gösterilmesi zorunludur. 
Türkiye'nin taraf olduğu anlaşmaların hükümleri saklıdır. 

Devletin uçakları 

MADDE 96. — Türk hava sahasında uçuş yapacak yabancı devlet uçakları; Türk kanunlarına ve bunlara 
bağlı kurallara uymak zorundadırlar. Türk Devlet uçaklarının, Türk hava sahasında ve uluslararası hava sa
hasında yapacakları uçuşlarla ilgili kurallar koyma yetkisi Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine aittir. Şikago 
Sözleşmesi 3 üncü maddesi hükümleri saklıdır. 

MADDE 97. — Tasarının 98 inci maddesi 97 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Hava yolu* 

MADDE 99. — Sivil hava taşıt araçları, bu Kanunun öngördüğü esaslar dairesinde saptanmış bulunan 
hava yolunu izlemeye ve uçuş sırasında hava trafik kontrol yetkililerinin, talimatına aynen uymaya mecburdur. 

Can ve mal güvenliğinin korunması amacı ile verilen talimatın dışına çıkılmasını gerekli kılan durum
larda, sorumlu Kaptan Pilot durumu derhal yetkili hava trafik kontrol ünitesine bildirir ve alacağı talimata 
göre hareket eder. 

Olağanüstü durumlarda, sorumluluğu kendisine ait olmaik üzere, sorumlu Kaptan Pilot gereken önlemlere 
başvurabilir, bu durumda dahi yetkili hava trafik kontrol ünitesinin en kısa zamanda halberdar edilmesi zo
runludur. 

Yasaklar 

MADDE 100. — Uçuş sırasında, 
a) Paraşütle atlamak, (Emercensi durumlar hariç) 
b) Akrobatik uçuş veya benzeri hava gösterileri yapmak, 
c) Zirai mücadele dışında yere herhangi bir madde atmak, dökmek veya boşaltmak, yangınla mücade

le uçakları hariç yerden herhangi bir madde almak, (Emercensi durumlar hariç) 
d) Fotoğraf çekme yasağı olan yerlerin fotoğrafını çekmek, 
e) Herhangi bir madde veya nesneyi çekmek veya hava taşıt aracının nizami kullanış şeklinin dışında 

taşımak, 
f) Her türlü reklam ve propaganda niteliğinde faaliyette bulunmak, 
g) Silah, cephane, her nevi harp malzemeleri, patlayıcı, yanıcı, tahrip edici, aşındırıcı madde, zehirli gaz, 

nükleer yakıt, radyoaktif madde, can ve mal güvenliği yönünden tehlikeli olduğu saptanmış her nevi katı, 
sıvı, gaz halinde madde taşımak, 

h) Görülen hizmetin ve içinde bulunulan durumun gerektirdiğinin dışında yayın ve haberleşme yapmak, 
Yukarıdaki yasaklara istisna getirmek üzere; özel hava veya genel nitelikte izin vermeye, Ulaştırma Ba

kanlığı yetkilidir. 
Bu izni vermeden önce, Ulaştırma Bakanlığı gerektirdiğinde, ilgili Bakanlıklar ve Genelkurmay Başkanlığı

nın görüşünü alır. 

İnme mecburiyeti 

MADDE 101. — Can ve mal güvenliği veya kamu düzeni veya yurt güvenliği gerekçesi ile, yetkili ma
kamlardan vaki olacak talimat karşısında uçağın bildirilecek havaalanına inmesi zorunludur. 

Birinci fıkra hükmünün uygulanmasında, Ulaştırma Bakanlığı gerektiğinde; Genelkurmay Başkanlığı, İçiş
leri, Dışişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlıkları ile işbirliği yapar, 

YEDİNCİ KISIM , 

Yeterlik belgesi (Lisans) 

MADDE 102, — Pilotlar ile uçağın sevk ve idaresi bakımından gerekli personel, faaliyette bulunabilme
leri için Ulaştırma Bakanlığından bir lisans almak ve tescil edilmek zorundadırlar. 

Ulaştırma Bakanlığı lisans (Yeterlik belgesi) almaları gereken diğer havacılık personelinin kategorilerinin 
saptanması, lisans verilmesi, geçerliliği, yenilenmesi, geri alınması ve sicillerin tutulması kurallarını yönetme
liklerle düzenler. 
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Havayolu 

MADDE 98. — Sivil uçaklar, bu Kanunun öngördüğü esaslar dairesinde saptanmış bulunan havayolunu 
izlemeye ve uçuş sırasında hava trafik kontrol yetkililerinin, talimatına aynen uymaya mecburdur. 

Can ve mal güvenliğinin korunması amacı ile verilen talimatın dışına çıkılmasını gerekli kılan durumlarda, 
sorumlu kaptan pilot durumu derhal yetkili hava trafik kontrol ünitesine bildirir ve alacağı talimata göre ha
reket eder. 

Olağanüstü durumlarda, sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, sorumlu kaptan pilot gereken önlemlere 
başvurabilir, bu durumda dahi yetkili hava trafik kontrol ünitesinin en kısa zamanda haberdar edilmesi zo
runludur. 

Yasaklar 

MADDE 99. — Uçuş sırasında; 
a) Tehlike ve zorunlu durumlar hariç paraşütle atlamak, 
b) Akrobatik uçuş veya benzeri hava gösterileri yapmak, 
c) Ziraî mücadele dışında yere herhangi bir madde atmak, dökmek veya boşaltmak, yangınla mücadele 

uçakları hariç yerden herhangi bir madde almak, 
d) Fotoğraf çekme yasağı olan yerlerin fotoğrafını çekmek, 
e) Herhangi bir madde veya nesneyi çekmek veya uçağın nizamî kullanılma şeklinin dışında taşımak, 
f) Her türlü reklam ve propaganda niteliğinde faaliyette bulunmak, 
g) Silah, cephane, her nevi harp malzemeleri, patlayıcı, yanıcı, tahrip edici ve aşındırıcı madde, zehirli 

gaz, nükleer yakıt, radyoaktif madde, can ve mal güvenliği yönünden tehlikeli olduğu saptanmış her nevi katı, 
sıvı ve gaz halinde madde taşımak, 

h) Görülen hizmetin ve içinde bulunulan durumun gerektirdiğinin dışında yayın ve haberleşme yapmak, 
Yasaktır. 
Yukarıdaki yasaklara istisna getirmek üzere; özel veya genel nitelikte izin vermeye, Ulaştırma Bakanlığı 

yetkilidir. 
Öu izni vermeden önce, Ulaştırma Bakanlığı gerektirdiğinde, ilgili bakanlıklar ve Genelkurmay Başkanlı

ğının görüşünü alır. 

MADDE 100. — Tasarının 101 inci maddesi 100 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Sivil Havacılık Personeli 

Yeterlik belgesi 

İMADDİE 101. — (Pilotlar ile uçağın sevk ve idaresi bakimından gerekli personelin, faaliyette bulunabil
meleri için, Ulaştırma Bakanlığından yeterlik belgesi almak ve bu belgeleri belirli süreler içinde yenileme
meleri zorunludur. 

Ulaştırma Bakanlığı Yeterlik belgesi almaları gereken diğer havacılık personelinin kategorilerinin saptan
ması, belge verilmesi, geçerliliği, yenilenmesi, geri alınması ve sicillerin tutulması kurallarını yönetmelikle 
düzenler. 
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Yabancı devlet tarafından verilmiş yeterlik belgeleri 

MADDE 103. — Yabancı bir devletin yetkili makamları tarafından usulüne uygun surette düzenlenmiş 
veya hükmü onanmış geçerli yeterlik belgeleri, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar dairesinde 
bu Kanunun uygulaması baıkımından da geçerli olarak kabul edilir. 

Yeterlik belgesini düzenlemiş veya onamış bulunan devletin veya belge sahibinin vatandaşı olduğu devle
tin, Türk sivil hava taşıt araçlarına veya bu Kanun hükümleri uyarınca verilmiş yeterlik belgelerine yahut 
sahiplerine karşı kasıtlı işlem yapmaları durumunda, birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

Yabancı bir devlet tarafından Türk vatandaşlarına verilmiş yeterlik belgelerinin, hangi koşullar altında ge
çerli sayılacağı yönetmelikle belirlenir. 

Yeterlik belgesinin iptali ve geri alınması 

a) îptal 
MADDE 104. — Yeterlik Belgesinin verilmesi için zorunlu bulunan asgarî koşulların ortadan kalkması 

durumunda, belge iptal edilir, 

b) Geri alınması 

MADDE 105. — Yeterlik belgesinin verilmesi için aranan niteliklerinde geçici olarak değişiklik meydana 
gelenlerin belgeleri, durumlarının düzeldiği saptanıncaya kadar geri alınır. 

ı 
îdarî önlem 

MADDE 106. — Gerek bu Kanunda ve gerekse ilgili Tüzük ve Yönetmeliklerde yer alan ve can ve 
mal güvenliğinin korunmasına yönelik kurallara aykırı davrandıkları saptanarak haklarında yargı mercilerin
de kovuşturma veya soruşturma açılmış bulunan sivil havacılık personelinin yeterlik belgelerini, kovuşturma 
veya soruşturma sonuçlanıncaya kadar geri almaya, Ulaştırma Bakanlığı yetkilidir. 

Ceza kanunlarındaki özel hükümler saklıdır. 

Eğitim ve öğretim 

MADDE 107. — Sivil havacılık sahasında, personel yetiştirmek amacı ile kurulacak meslekî eğitim ve öğ
retim kurumlarının açılması, öğretim programlarının düzenlenmesi, bu kurumlarda görev alacak eğitici ve 
idarecilerin niteliklerinin belirlenmesi Ulaştırma Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelik ile saptanır. 

Kaptan Pilotun yetkileri ve Sorumlulukları 
Genel yetki 

MADDE 108. — Sorumlu Kaptan Pilot uçağın ve mal güvenliğini sağlayacaik surette sevk ve idaresinden 
birinci derecede sorumlu olup, olağanüstü durumlarda gereken önlemleri almaya yetkilidir. 

İdarî yetki ve sorumluluk 

MADDE 109. — Sorumlu Kaptan Pilot, uçakta emniyet ve düzenin sağlanması için önlem almaya ve bu 
amaçla, yolculara, personele ve uçakta bulunan diğer kişilere emir ve talimat vermeye ve gerektiğinde bun
ları uçaktan çıkarmaya yetkilidir. 

Sorumlu Kaptan Pilot, uçuş sırasında gerçekleşen doğum ve ölüm olaylarını bir tutanakla ve inilen ilk 
havaalanında mahallî yetkililere yurt dışında ise Türk Konsolosluğuna bildirir veya bildirilmesini sağlar. 
Yurda dönüşünde ayrıntılı rapor verir. 
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Yabancı devletler tarafından verilmiş yeterlik belgeleri 

IMADDE 102. — Yabancı bir devletin yetkili makamları tarafından usulüne uygun surette düzenlenmiş 
veya geçerliliği onanmış yeterlik belgeleri, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar çerçevesinde bu 
Kanunun uygulaması bakımından da geçerli olarak kabul edilir. 

Yeterlik belgesini düzenlemiş veya onamış bulunan devletin veya belge sahibinin vatandaşı olduğu dev
letin, Türk Sivil Uçaklarına veya bu Kanun hükümleri uyarınca verilmiş yeterlik belgelerine yahut sahipleri
ne karşı kasıtlı işlem yapmaları durumunda, birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

Yabancı bir devlet tarafından Türk vatandaşlarına verilmiş yeterlik belgelerinin, hangi koşullar altında 
geçerli sayılacağı yönetmelikle belirlenir. 

Yeterlik belgesinin iptali ve geri alınması 

(MADDE 103. — Yeterlik belgesinin verilmesi için zorunlu bulunan asgarî koşulların ortadan kalkması du
rumunda, belge iptal edilir. 

Yeterlik Belgesinin verilmesi için aranan nitelikler de geçici olarak değişiklik meydana gelenlerin belgele
ri, durumlarının düzeldiği saptanmeaya kadar geri alınır. 

İdarî önlem 

MADDE 104. — Gerek bu kanunda ve gerekse ilgili tüzük ve yönetmeliklerde yer alan ve can ve mal 
güvenliğinin korunmasına yönelik kurallara aykırı davrandıkları saptanarak haklarında yargı mercilerinde 
kovuşturma veya soruşturma açılmış bulunan sivil havacılık personelinin yeterlik belgelerini, kovuşturma ve
ya soruşturma sonuçlanıncaya kadar »geri almaya, Ulaştırma (Bakanlığı yetkilidir. 

Ceza Kanunlarındaki özel hükümler saklıdır 

IMADDE 105. — Tasarının 107 inci maddesi 105 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kaptan Pilotun genel yetki ve sorumlulukları 

IMADDE 106. — Sorumlu Kaptan Pilot uçağın can ve mal güvenliğini sağlayacak surette sevk ve ida
resinden birinci derecede sorumlu olup, olağanüstü durumlarda gereken önlemleri almaya yetkilidir. 

Kaptan Pilotun idarî yetki ve sorumlulukları 

MADDE 107. — Sorumlu Kaptan Pilot, uçakta emniyet ve düzenin sağlanması için önlem,almaya ve 
bu amaçla, yolculara, personele ve uçakta bulunan diğer kişilere emir ve talimat vermeye ve gerektiğinde 
bunları uçaktan çıkarmaya yetkilidir. 

Sorumlu kaptan pilot, uçuş sırasında gerçekleşen doğum ve ölüm olaylarını bir tutanakla saptar ve ini
len ilk hava alamnda mahallî yetkililere yurt dışında ise Türk Konsolosluğuna bildirir veya bildirilmesini 
sağlar, yurda dönüşünde ayrıntılı rapor verir. 
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Sorumlu Kaptan Pilot Kanun, Tüzük veya Yönetmelik uyarınca uçakta uçuş sırasında tutulması veya 
bulundurulması gereken tüm defter ıkayıt ve belgelerin bulundurulmasından ve usulü dairesinde tutulmasın
dan sorumludur. 

Cezai yetki ve sorumlulukları 

MADDE 110. — Sorumlu Kaptan Pilot, uçakta işlenen suç ile ilgili kanıtları toplamak ve saklamak ile 
yükümlü olduğu gibi, can ve mal güvenliğini tehdit eden veya gecikilmesinde zarar doğabilecek durumlarda 
görevliler olaya el İkoyuncaya kadar gereken soruşturmayı yapmak, yolcuları, personeli ve orada bulunan 
diğer kişileri, bunların eşyalarını ve yükünü aramak, geçici olarak alıkoymak yetkisine sahiptir. Sorumlu 
Kaptan Pilot, bu yetkilerini bizzat veya başkaları aracılığı ile kullanabilir. 

Şu kadar ki; Kaptan Pilot gereken yasal önlemlerin alınmasını sağlamak amacı ile durumu en kısa za
manda yetkili makamlara intikal ettirmek ve yurt dışında ise, Türk Konsolosluğuna bildirmek veya bildi
rilmesini sağlamak ve her iki halde de, ayrıntılı bir rapor vermek mecburiyetindedir. 

Özel düzenlemeler 

MADDE 111. — Ticarî hava işletmeleri, bu Kanunun hükümlerine aykırı olmamak koşulu ile, Kaptan 
Pilotun görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen talimatlar hazırlayabilirler. Ancak, bu gibi talimatlara 
uyulması, Kaptan Pilotun yasal kurallar karşısındaki sorumluluğunu etkilemez. 

Yolcuların yükümlülükleri 

MADDE 112. — Yolcular, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ile bu yasa hükümlerine; 
meydan otoritesi ve taşıyanın talimatlarına uymak zorunda olup, can ve mal güvenliğini ve yolculuğun di
siplin ve intizamını bozacak her türlü eylem ve davranıştan kaçınmakla yükümlüdür^ 

Uluslararası sözleşme hükümleri 

MADDE 113. — Türkiye'nin de katılmış olduğu 1963 tarihli Tokyo 1970 Lahey ve 1971 Montreal söz
leşmeleri hükümleri saklıdır. 

Uçuş personelinin çalışma koşulları 

MADDE 114. — Sivil havacılılk personelinden hava taşıma işlerinde çalışan ve iş Kanunu kapsamı dışın
da bırakılan personelin, bu Kanunda düzenlenmeyen hizmet ve çalışma koşulları özel bir kanun ile düzen
lenir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Hava Yolu ile Taşımalar 

BİRİNCİ KISIM 
iç Hat Taşıma Sözleşmeleri 

Uygulanacak hükümler 

MADDE 115. — Havayolu ile yurt içinde yapılacak taşımalarda; bu Kanunda hüküm bulunmadıkça, 
Uluslararası taşımada uygulanan ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların hükümleri ve bu an
laşmalarda da hüküm bulunmadığı hallerde, Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır^ 
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Sorumlu Kaptan Pilot Kanun, Tüzük veya Yönetmelik uyarınca uçakta uçuş sırasında tutulması veya 
bulundurulması gereken tüm defter, kayıt ve belgelerin bulundurulmasından ve usulü dairesinde tutulmasın
dan sorumludur. 

Kaptan Pilotun cezai yetki ve sorumlulukları 

MADDE (108. — Sorumlu Kaptan Pilot, uçakta işlenen suç ile ilgili kanıtları toplamak ve saklamakla 
yükümlü olduğu gibi, can ve mal güvenliğini tehdit eden veya gecikilmesinde zarar doğabilecek durumlarda gö
revliler olaya el koyuncaya kadar gereken soruşturmayı yapmak, yolcuları, personeli ve orada bulunan diğer 
kişileri, bunların eşyalarını ve yükünü aramak, geçici olarak alıkoymak yetkisine sahiptir. Sorumlu kaptan 
pilot, bu yetkilerini bizzat veya başkaları aracılığı ile kullanabilir. 

Şu kadar ki; kaptan pilot gereken yasal önlemlerin alınmasını sağlamak amacı ile durumu en kısa zaman
da yetkili makamlara intikal ettirmek ve yurt dışında ise, Türk Konsolosluğuna bildirmek veya bildirilme
sini sağlamak ve her iki halde de, ayrıntılı bir rapor vermek mecburiyetindedir. 

MADDE 109. — Tasarının 111 inci maddesi 109 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 110. — Tasarının 112 nci maddesi 110 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Uluslararası sözleşme hükümleri 

MADDE 111. — Bu bölümde yer alan konularda Türkiye'nin de katılmış olduğu 1963 tarihli Tokyo 
1970 tarihli Lahey ve 1971 tarihli Montreal sözleşmeler; hükümleri saklıdır-

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Hava Yolu île Taşımalar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
İç Hat Taşıma Sözleşmeleri 

MADDE 112. — Tasarının 115 inci maddesi 112 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Yolcu Taşıma Sözleşmesi 
Bilet 

MADDE 116. — Yolcu taşıma sözleşmesinde, taşıyıcı yolcuya aşağıdaki kayıtları içeren ve uluslararası, 
standartlara uygun olan bir bilet vermekle yükümlüdür, 

a) Taşıyıcının adı (ticaret unvanı), adresi; 
b) Yolcunun adı ve soyadı; 
c) Biletin numarası sile düzenlediği gün ve yeri; 
d) Taşıma ücreti; bilet ücretsiz verilmişse buna dair kayıt; 
e) Kalkış ve varış ve varsa aktarma yerleri; 
f) Taşımanın bu Kanunda gösterilen sorumluluğun sınırlandırılmasına ilişkin hükümlere bağlı olduğu; 
Taşıyıcı yolcuyu, biletsiz veya yukarda yazılı kayıtları içeren bir bilet vermeden kabul etmiş ise, taşıma 

sözleşmesinin varlığı veya geçerliği etkilemez, ancak taşıyıcı bu Kanunun sorumluluğu kaldıran veya sınırla
yan hükümlerinden yararlanamaz. 

Bagaj ve kişisel eşya 

MADDE 117. — Taşıma sözleşmesinde belirlenen ıkoşullar dairesinde, taşıyıcı; yolcunun bagajlarını ve 
beraberindeki kişisel eşyasını, ücretsiz olarak taşımaya mecburdur. 

Bagaj kuponu 

MADDE 118. — Taşıyıcıya teslim edilen her bir parça bagaj için, yolcuya aşağıdaki kayıtları içeren 
bir bagaj kuponu verilir. 

a) Taşıyıcının adı (ticaret unvanı) ve adresi; 
b) Yolcunun adı ve soyadı; veya yolcu biletinin tarih ve numarası; 
c) Bagaj kuponunun tarih ve numarası; 
d) Bagajın ağırlığı; 
e) Teslim yeri; 
f) Yolcu tarafından özel olarak beyan edildiği takdirde, bagajın içeriği ve değeri; 
g) Taşımanın bu Kanunda gösterilen sorum'lulu ğun sınırlandırılmasına ilişkin hükümlere bağlı olduğu. 
Taşıyıcı bagajı kuponsuz veya yukarda yazılı kayıtları içeren bir kupon vermeden kabul etmiş ise taşıma 

sözleşmesinin varlığı veya geçerliği etkilenmez; ancak taşıyıcı bu Kanunun sorumluluğu kaldıran veya sınır
layan hükümlerinden yararlanamaz. 

Bagaj kuponu biri yolcuda kalmak ve diğeri bagaja takılmak üzere iki nüsha olarak düzenlenir ve ba
gajın kuponu ibraz edilene teslim edileceği kaydını içerir. 

Birinci ve ikinci fıkraların hükmü saklı kalmak koşulu ile, taşıyıcı bagaj kuponuna konulması gereken 
bilgilerden yolcu biletinde zaten mevcut bilgileri bagaj kuponuna yazmayabilir veya biletle birleştirmek kay
dıyla sadece bir bagaj teşhis kuponu verebilir. 

Yük Taşıma Sözleşmesi 
Hava yük senedi 

MADDE 119. — Yük taşıma sözleşmesinde, taşıyıcı yükletene aşağıdaki kayıtları içeren bir hava yük 
senedi vermekle yükümlüdür. 

a) Hava Yük Senedinin numarası ile, düzenlediği gün ve yer; 
b) Taşıyıcının adı (ticaret unvanı) ve adresi; 
c) Yükletenin adı, soyadı (varsa ticaret unvanı) ve adresi; 
d) Gönderilenin adı, soyadı varsa ticaret unvanı) ve adresi; 
e) Kalkış ve varış ve varsa aktarma yerleri; 
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Yolcu taşıma sözleşmesi - bilet 

ıMADDE 113, — Yolcu taşıma sözleşmesinde, taşıyıcı yolcuya aşağıdaki kayıtları içeren ve uluslararası 
standartlara uygun olan bir bilet vermekle yükümlüdür; 

a) Taşıyıcının adı veya ticaret unvanı ve adresi; 
b) Yolcunun adı ve soyadı, 
c) IBİletin numarası ile düzenlediği gün ve yeri; 
d)' Taşıma ücreti; bilet ücretsiz verilmişse buna dair kayıt, 
e) IKalkış, varış ve varsa aktarma yerleri, 
f) Taşımanın bu Kanunda gösterilen sorumluluğun sınırlandırılmasına ilişkin hükümlere bağlı olduğu, 
Taşıyıcı, yolcuyu biletsiz veya yukarda yazılı kayıtları içeren bir bilet vermeden kabul etmiş ise, taşıma 

sözleşmesinin varlığı veya geçerliği etkilenmez, ancak taşıyıcı bu Kanunun sorumluluğu kaldıran veya 
sınırlayan hükümlerinden etkilenmez. 

Bagaj ve kişisel eşya 

MAİDDE 114. — Taşıma sözleşmesinde belirlenen koşullar dairesinde, taşıyıcı; yolcunun bagajlarını ve 
beraberindeki kişisel eşyasını, ücretsiz olarak taşımaya mecburdur. 

Bagaj kuponu 

MADDE 115. — Taşıyıcıya teslim edilen her bir parça bagaj için, yolcuya ve aşağıdaki kayıtlan içeren 
bir bagaj kuponu verilir., 

a) Taşıyıcının adı veya ticaret unvanı ve adresi, 
b) Yolcunun adı ve soyadı veya yolcu biletinin tarih ve numarası, 
c) Bagaj kuponunun tarih ve numarası, 
d) Bagajın ağırlığı; 
e) Teslim yeri; 
f) Yolcu tarafından özel olarak beyan edildiği takdirde, bagajın içeriği ve değeri; 
g) Taşımanın bu Kanunda gösterilen sorumluluğun sınırlandırılmasına ilişkin hükümlere bağlı olduğu. 
Taşıyıcı; bagajı kuponsuz veya yukarda yazılı kayıtları içeren bir kupon vermeden kabul etmiş ise; taşıma 

sözleşmesinin varlığı veya geçerliği etkilemez; ancak taşıyıcı bu Kanunun sorumluluğu kaldıran veya sınır
layan hükümlerinden yararlanamaz. 

Bagaj kuponu biri yolcuda kalmak ve diğeri bagaja takılmak üzere iki nüsha olarak düzenlenir ve baga
jın ibraz edene teslim edileceği kaydını içerir. 

İBirinci ve ikinci fıkraların hükmü saklı kalmak koşulu ile, taşıyıcı bagaj kuponuna konulması gereken bil
gilerden yolcu biletinde zaten mevcut bilgileri bagaj kuponuna yazmayabilir veya biletle birleştirmek kay-
diyle sadece bir bagaj teşhis kuponu verebilir. 

Yük taşıma sözleşmesi - hava yük senedi 

MADDE 116. — Yük taşıma sözleşmesinde, taşıyıcı yükletene aşağıdaki kayıtları içeren bir hava yük se
nedi vermekle yükümlüdür. 

a) Hava Yük Senedinin numarası ile, düzenlendiği gün ve yer, 
b) Taşıyıcının adı veya ticaret unvanı ve adresi, 
c) Yükletenin adı, soyadı veya varsa ticaret unvanı ve adresi, 
d) Gönderilenin adı, soyadı veya varsa ticaret unvanı ve adresi, 
e) Kalkış, varış ve varsa aktarma yerleri, 
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f) Yükün türü, sayışı miktarı, ağırlığı; 
g) özel olarak beyan edildiği takdirde değeri; 
h) Taşıma ücreti ve ödeme koşulları, ücretsiz taşımalarda buna dair kayı£; 
ı) Gereğinde, yük senedine eklenmesi zorunlu olan 'belgeler; 
j) Taşımanın bu kanunda gösterilen sorumluluğunun sınırlandırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı oldu

ğu; 
Taşıyıcı, yükü yük senetsiz veya yukarıda yazılı kayıtları içeren bir yük senedi vermeden ka'bul etmiş ise, 

taşıma sözleşmesinin varlığı veya geçerliliği etkilemez. Ancak taşıyıcı bu Kanunun sorumluluğu kaldıran ve
ya sınırlayan hükümlerinden yararlanamaz. 

Birden çok parça için, yükletenin isteği üzerine taşıyan her bir parça için ayrı yük senedi düzenlemek
le yükümlüdür. 

Hava yük senedi üç nüsha olarak düzenlenir. Birinci nüshaya «Taşıyıcı için» yazılır ve yükleten tarafın
dan imzalanır, ikinci nüshaya «Gönderilen için» yazılır ve taşıyıcı ile yükleten tarafından imzalanır. Üçün
cü nüsha, taşıyıcı tarafından imzalanarak, yükün teslim alınmasından sonra, yükletene verilir. 

Yükletenin beyanları 

MADDE 120. — Yükleten yükle ilgili olarak Hava Yük Senedine yazılacak kayıt ve beyanlar ile yükün 
gönderilene teslimi için gereken tüm bilgi ve belgenin tam ve doğru verilmesinden sorumlu olup, bu yüzden 
taşıyıcının ve üçüncü şahısların uğrayacakları zararları tazmin ile yükümlüdür. 

Taşıyıcı personeli ve temsilcilerine kusur isnadı hariç olmak üzere; taşıyıcı, verilen bilgi ve 'belgelerin 
doğruluğunu ve yeterliğini araştırmaya mecbur değildir. 

Yük senedinin ispat kuvveti : > 

MADDE 121. — Hava yük senedi, aksi kanıtla nıncaya kadar, sözleşmenin varlığı, koşulları ve yükün 
teslim alındığı hakkında karine teşkil eder. 

Hava Yük Senedinde yüküm ağırlığınca, boyutlarına, ambalajına ve parça sayısına ilişkin kayıtlar aksi 
kanıtlanıncaya kadar doğru sayılır; yükün miktarına, hacmine ve bulunduğu hale ilişkin kayıtlar, ancak 
yükletenin de katılması ile taşıyıcı tarafından muayene edilmesi ve sonuçların hava yük senedine yazılması 
koşulu ile veya yükün belirgin duruma ilişkin olması halinde taşıyıcı aleyhine delil teşkil eder. 

Yükletenin tasarruf yetkisi 

MADDE 122. — Yükleten, taşıma sözleşmesinden doğru tüm borçlarını yerine getirmek koşulu ile; gön
derilenin, bir sonraki madde uyarınca hakkını kullanmaya başladığı ana kadar, yük üzerinde tam bir tasar
ruf hakkına sahiptir. Gönderilen hava yük senedini veya yükü ka'bulden kaçınırsa veya kendisine gereken 
ihbarın yapılması mümkün olmaz ise, yükleten tasarruf hakkına tekrar sahip olur. 

Yükleten bu hakkını taşıyıcıya veya diğer taşıtanlara zarar vermeyecek şekilde kullanmaya mec'bur 
olup, bu tasarruf hakkının kullanılmasından doğan masraflardan sorumludur. 

Yükletenin verdiği talimatın yerine getirilmesi mümkün olmaz ise, taşıyıcının durumu derhal kendisine 
bildirmesi gerekir. 

Taşıyıcı, yükletenin talimatını hava yük senedinin yükletene verilmiş olan nüshasının iadesini istemeden' 
yerine getirirse, bu hava yük senedi nüshasının zilyedinin, bu yüzden uğrayabileceği herhangi bir zarardan, 
yükletene rücü hakkı saklı kalmak koşulu ile sorumlu olur. 
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f) Yükün türü, sayısı, miktarı ve ağırlığı, 
g) Özel olarak beyan edildiği takdirde değeri, 
h) Taşıma ücreti ve ödeme koşulları, ücretsiz taşımalarda buna dair kayıt, 
ı) (Gereğinde, yük senedine eklenmesi zorunlu olan belgeler, 
j) Taşımanın bu kanunda gösterilen sorumluluğunun sınırlandırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı oldu

ğu; 
Taşıyıcının, yükü yük senetsiz veya yukarıda yazılı kayıtları içeren bir yük senedi yermeden kabul etmiş 

olması, taşıma sözleşmesinin varlığını veya geçerliliğini etkilemez. Ancak taşıyıcı bu Kanunun sorumluluğu 
kaldıran veya sınırlayan hükümlerinden yararlanamaz. 

Birden çok parça için, yükletenin isteği üzerine taşıyan her bir paraçaya ayrı yük senedi düzenlemekle yü
kümlüdür. 

Hava yük senedi üç nüsha olarak düzenlenir. Birinci nüshaya «Taşıyıcı için» yazılır ve yükleten tarafından 
imzalanır. İkinci nüshaya «Gönderilen için» yazılır ve taşıyıcı ile yükleten tarafından imzalanır. Üçüncü 
nüsha, taşıyıcı tarafından imzalanarak, yükün teslim alınmasından sonra, yükletene verilir. 

MAİDDE 117. — Tasarının 120 nci maddesi 117 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yük senedinin ispat kuvveti 

IM'AİDDİE 118. — Hava yük senedi, aksi kanıtlanıncaya kadar, sözleşmenin varlığı, koşulları ve yükün tes
lim alındığı hakkında karine teşkil eder. 

Hava Yük Senedinde yükün ağırlığına boyutlarına, ambalajına ve parça sayısına ilişkin kayıtlar aksi ka
nıtlanıncaya kadar doğru sayılır; yükün miktarına, hacmine ve bulunduğu hale ilişkin kayıtlar, ancak yük
letenin de katılması ile taşıyıcı tarafından muayene edilmesi ve sonuçların hava yük senedine yazılması koşulu 
ile veya yükün belirgin durumuna ilişkin olması halinde taşıyıcı aleyhine delil teşkil eder. 

Yükletenin tasarruf yetkisi 

İMADDE 119. — Yükleten, taşıma sözleşmesinden doğan tüm borçlarını yerine getirmek koşulu ile; gön
derilenin, bir sonraki madde uyarınca hakkını kullanmaya başladığı ana kadar yük üzerinde tam bir tasarruf 
hakkına sahiptir. Gönderilen hava yükü senedini veya yükü kabulden kaçınırsa veya kendisine gereken ihba
rın yapılması mümkün olmaz ise, yükleten tasarruf hakkına tekrar sahip olur. 

Yükleten bu hakkını taşıyıcıya veya diğer taşıtanlara zarar vermeyecek şekilde kullanmaya mecbur olup, 
bu tasarruf hakkının kullanılmasından doğan masraflardan sorumludur. 

Yükletenin verdiği talimatın yerine getirilmesi mümkün olmaz ise, taşıyıcının durumu derhal kendisine bil
dirmesi gerekir. 

Taşıyıcı, yükletenin talimatına hava yük senedinin yükletene verilmiş olan nüshasının iadesini istemeden 
yerine getirirse, bu hava yük senedi nüshasının zilyedinin, bu yüzden uğrayabileceği herhangi bir zarardan, 
yükletene rücü hakkı saklı kalmak koşulu ile sorumlu olur. 
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Gönderilenin haklan 

MADDE 123. — Yükletenin bir önceki madde uyarınca sahip olduğu hakkı kullanmamış olması koşulu 
ile, gönderilen, yükün varma yerine ulaşması üzerine, sözleşme koşullarına uyması kaydı ile, taşıyıcıdan, yü
kün kendisine teslimini istemek hakkına sahiptir. 

Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, yükün varma yerine ulaştığı, taşıyıcı tarafından en kısa zamanda gönde
rilene ihbar edilir. 

Taşıyıcı, yükün kayıp olduğunu ikrar ederse veya yük varması gereken günden itibaren yedi gün geçmiş 
olmasına rağmen varmamış olursa, gönderilen taşıma sözleşmesinden doğan hakları taşıyıcıya karşı ileri 
sürmek yetkisine sahip olur. 

Hakların kullanılması 

MADDE 124. — Yükleten veya gönderilen, taşıma sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getir
mek koşulu ile 122 ve 123 maddelerin tanıdığı hakları, müstakilen kendilerinin veya başkalarının adına 
ileri sürebilirler. 

Yükleten ile gönderilenin ilişkileri 

MADDE 125. — 122, 123 ve 124 üncü maddeler yükleten ile gönderilenin ilişkilerini veya haklarını 
yükleten veya gönderilenden devren kazanmış olan üçüncü kişilerin karşılıklı ilişkilerini etkilemez. 

122, 123, 124 üncü maddelerin hükümleri, ancak hava yük senedine konacak açık kayıtlar ile değiştiri
lebilir. 

Ücretsiz taşımalar 

MADDE 126. — Taşıyıcının kendi yetkili organınca saptanan kurallarına göre ücretsiz olarak yapacağı 
yolcu ve yük taşımaları dışında; görev maksadıyla veya özel nedenlerle Türk tescilli uçaklarla ücretsiz ya
pılacak yolcu ve yük taşımalarına ilişkin kurallar, Ulaştırma Bakanlığınca 'bir yönetmelikte düzenlenir. 

İKİNCİ KISIM 
Uçakları Kullanma Sözleşmeleri 

Kira ve Carter sözleşmeleri 

MADDE 127. — Uçuş personeli almadan sadece uçağın kiral anması halinde. Borçlar Kanununun ilgili 
hükümleri, 

Uçuş personeli ile 'birlikte bir uçağın tamamının veya bir kısmının yahut muayyen bir mahallinin kira
lanması (Carter sözleşmesi) halinde Ticaret Kanunun ilgili hükümleri, uygulanır. 

Uluslararası anlaşmaların hükümleri saklıdır. 

Yazılı şekil 

MADDE 128. — Kira ve Carter sözleşmeleri yazılı şekilde yapılmadıkça mutdber değildir. 
Kira sözleşmesinin üçüncü kişilere dermeyan edilebilmesi için uçak siciline şerh verilmesi gereklidir. 
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Gönderilenin hakları 

IMAIDDE 120. — Yükletenin bir önceki madde uyarınca sahip olduğu hakkı kullanmamış olması halinde, 
gönderilen, yükün varma yerine ulaşması üzerine, sözleşme koşullarına uyması kaydı ile, taşıyıcıdan, yükün 
kendisine teslimini istemek hakkına sahiptir. 

Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, yükün varma yerine ulaştığı, taşıyıcı tarafından en kısa zamanda gönde
rilene ihbar edilir. 

Taşıyıcı, yükün kayıp olduğunu ikrar ederse veya yük varması gereken günden itibaren yedi gün geçmiş 
olmasına rağmen varmamış olursa, gönderilen taşıma sözleşmesinden doğan hakları taşıyıcıya karşı ileri sür
mek yetkisine sahip olur. 

Hakların kullanılması 

MADDE 121. — Yükleten veya gönderilen, taşıma sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek 
koşulu ile 119 uncu ve (120 nci maddelerin tanıdığı hakları, müstakilen kendilerinin veya başkalarının adına 
ileri sürebilir. 

Yükleten ile gönderilenin ilişkileri 

MADDE 122. — 119 uncu, 120 nci ve 121 inci maddeler yükleten ile gönderilenin ilişkilerini veya hakları
nı yükleten veya gönderilenden devren kazanmış olan üçüncü kişilerin karşılıklı ilişkilerini etkilemez. 

119 uncu, 1120 nci ve 121 inci maddelerin hükümleri, ancak hava yük senedine konacak açık kayıtlar ile 
değiştirilebilir. 

MADDE 123. — Tasarının 126 mcı maddesi 123 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Uçakların Kullanma Sözleşmeleri 

Kira ve Çarter sözleşmeleri 

MADDE 124. — Uçuş personeli almadan sadece uçağın kiralanması halinde (Borçlar Kanununun ilgili 
hükümleri, uçuş personeli ile birlikte bir uçağın tamamının veya bir kısmının yahut muayyen bir mahallinin 
kiralanması veya çarter sözleşmesi halinde Ticaret Kanununun ilgili hükümleri, uygulanır. 

Uluslararası anlaşmaların hükümleri saklıdır. 

MADDE 125. — Tasarının 128 inci maddesi 125 inci madde olarak aynen kahul edilmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Sorumluluk 

BİRİNCİ KISIM 
Taşıma Sözleşmelerinden Doğan Sorumluluk 

Sorumluluk halleri 
Yolcunun uğradığı zarar 

MADDE 129. — Yolcunun ölümü, yaralanması veya herhangi diğer bir cismanî zarara uğraması halinde, 
bu zarara sdbe'biyet veren kaza uçakta veya iniş veya sırasında meydana gelmiş ise zarardan taşıyıcı so
rumludur. 

Bagaj ve yükün uğradığı zarar 

MADDE 130. — Tescil ettirilmiş bagaj veya yükün 'harap olması veya kaybı veya zarara uğraması halin
de, zarara sebebiyet veren olay, havayolu ile taşıma sırasında meydana gelmiş ise zarardan taşıyıcı so
rumludur. 

Birinci fıkra anlamında havayolu ile taşıma; bagaj veya yükün bir havaalanında veya bir uçakta yahut 
havaalanı dışına inilmesi halinde o yerde taşıyıcının mulhafaza ve nezareti altında bulundukları süreyi kap
sar. 

Havayolu ile taşıma müddeti, bir havaalanı dışında olmak üzere karada, denizde veya iç sularda yapı
lan taşımayı içine almaz. Bû kadarki belirtilen taşımalar havayolu taşıma sözleşmesinin ifası zımmında 
yükleme, teslim veya aktarma amaciyle yapılmış ise meydana gelen her türlü zarar, aksi sa*bit olmadıkça 
havayolu ile taşıma süresince meydana gelmiş farz olunur. 

Gecikmeden doğan zarar 

MADDE 131. — Taşıyıcı, havayolu ile yolcu, bagaj veya yükün taşınmasındaki gecikmeden doğan za
rardan sorumludur. 

Taşıyıcının sorumluluktan kurtarılması 

MADDE 132. — Taşıyıcı, kendisinin ve adamlarının zararı önlemek için gerekli olan bütün tedbirleri 
aldıklarını veya bu tedbirleri alma olanağı bulunmadığını kanıtlarsa sorumlu değildir. 

Sorumluluğun sınırlandırılması 

MADDE 133. — Taşıyıcının sorumluluğunun sınırlandırılması, 12 Ekim 1929 tarihinde Varşova'da imza
lanan ve Uluslararası Hava Taşımalarına ilişkin Bazı 'Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşme ve bu 
sözleşmeyi değiştiren Tüfkiyenin katıldığı sözleşme ve protokollerin hükümlerine göre tayin olunur. 

Taşıyıcı, birinci fıkrada anılan Sözleşme ve Protokoller ile öngörülmüş bulunan sınırların yükseltilmesi
ne ilişkin özel anlaşmalar yapmak veya bu nitelikteki anlaşmalara katılmak yetkisini haizidir. 

Para kıymetinin değişmesi halinde, birinci fıkrada öngörülen sorumluluk sınırlarının yükseltilmesinde Ba
kanlar Kurulu yetkilidir. 

Geçersiz sayılan hükümler 

MADDE 134. — Taşıyıcının sorumluluğunu tamamen veya kısmen kaldıran veya 133 üncü maddede 
sözü geçen Sözleşme veya onu değiştiren Protokol'da belirtilmiş olan sorumluluk sınırını indirmeyi amaçlayan 
her şart »hükümsüzdür. Bu şartların hükümsüzlüğü taşıma Sözleşmesinin <de hükümsüzlüğünü icabettirmez. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 
Taşıma Sözleşmesinden Doğan Sorumluluk 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Sorumluluk Halleri 

Yolcunun uğradığı zarardan sorumluluk 

MADDE 126, — Yolcunun ölümü, yaralanması veya herhangi 'bir dismanî zarara uğraması halinde, bu 
zarara sebebiyet veren kaza uçakta veya iniş veya biniş sırasında meydana geldiği takdirde, taşıyıcı sorum
ludur. 

Bagaj veya yükün uğradığı zarar 

MADDE 127. — Tescil ettirilmiş bagaj veya yükün harap olması veya kaybı veya zarara uğraması ha
linde, zarara sebebiyet veren olay, havayolu ile taşıma sırasında meydana gelmiş ise zarardan taşıyıcı so
rumludur.; 

Birinci fıkra anlamlında havayolu ile taşıma; bagaj veya yükün bir havaalanında veya bir uçakta yahut 
havaalanı dışına inilmesi halinde o yerde taşıyıcının muhafaza ve nezareti altında bulundukları süreyi kap
sar. 

Havayolu ile taşıma müddeti, bir havaalanı dışında olmak üzere karada, denizde veya iç sularda yapı
lan taşımıayı içine almaz. Belirtilen taşımalar havayolu taşıma sözleşmesinin ifası zımnında yüikleme, tes
lim veya aktarma amacıyla yapıtoış ise meydana gelen her türlü zarar, aksi sabit olmadıkça havayolu ile 
taşıma süresinde meydana gelmiş kabul olunur. 

MADDE 128. — Tasarının 131 inci maddesi 128 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Taşıyıcının sorumluluktan kurtulması 

MADDE 129. — Taşıyıcı, kendisinin ve adamlarının zararı önlemek için gerekli olan bütün tedbirleri 
aldıklarını veya bu tedbirleri alma olanağı bulunmadığını ispatlarsa sorumlu değildir. 

Sorumluluğun sınırlandırılması 

MADDE 130. — Taşıyıcının sorumluluğunun sınırlandırılması, 12 Ekim 1929 tarihinde Varşova'da imza
lanan ve Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşme ve bu 
sözleşmeyi değiştiren Türkiye'nin katıldığı sözleşme ve protokollerin hükümlerine göre tayin olunur, 

Taşıyıcı, birinci fıkrada anılan Sözleşme ve Protokoller ile öngörülmüş bulunan sınırların yükseltilmesi
ne 'ilişkin özel anlaşmalar yapmak veya bu nitelikteki anlaşmalara katılmak yetkisini haizdir. 

Para kıymetinin değişmesi halinde, birinci fıkrada öngörülen sorumluluk sınırlarının yükseltilmesine Ba
kanlar Kurulu yetkilidir. 

Geçersiz sayılan hükümler 

MADDE 131. — Taşıyıcının sorumluluğunu tamamen veya kısmen kaldıran veya 130 uncu maddede 
sözü geçen Sözleşme veya onu değiştiren Protokolde belirtilmiş olan sorumluluk sınırını indirmeyi amıaçla-
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Şu kadarki, yükün niteliği, kusuru veya gizli ayıbından doğacak zararları düzenleyen hükümlere 1 inci 
fıkra uygulanmaz. 

Sınırsız sorumluluk 

MADDE 135. — Zararın, taşıyıcının veya adamlarının zarar vermek kastı ile, veya zararın doğması ihti
mali olduğunu bilerek dikkatsizce yaptıkları bir hareket veya ihmali sonucunda meydana geldiği ispat edil
diği takdirde; bu kanunda öngörülen sorumluluk sınır lan uygulanmaz. Şu kadar ki, yardımcı kişilerin (işçile
rin veya temsilcilerin), böyle bir hareket veya ihmali kendi görevleri çerçevesinde yapmış olduklarının da 
ayrıca ispatı gerekir. 

Taşıyıcının adamları 

MADDE 136. — a) Bu kanunda öngörülen "bir zarardan dolayı, taşıyıcının 'bir yardımcı kişisine bir dava 
açıldığı takdirde, bu yardımcı kişi, kendi görevi çerçevesinde hareket ettiğini ispalt ederse, taşıyıcının bu 
kanuna göre yararlanabileceği sınırlarından istifade etmeye hak kazanır. 

b) Bu gibi hallerde taşıyıcıdan ve yardımcı kişilerden alınabilecek tazminatın toplam miktarı bahse ko
nu sınırları aşamaz. 

Hasarın ihbarı / 

MADDE 137. — Yolcu bagajının veya yükün, bunları teslim almaya yetkili kişi tarafın'dan çekince be
lirtilmeden kabulü, taşıma belgesine uygun olarak ve iyi durumda teslim edildiklerine karine teşkil eder. 

Hasar hainde, teslim almaya yetkili kişi tarafından hasarın öğrenilmesinden itibaren derhal ve teslimle
rinden itibaren yolcu bagajı için en geç yedi gün içinde ve yük için engeç 14 gün içinde taşıyana ihbarda 
bulunulması gerekir. Gecikme halinde ihbar, bagajın veya yükün tesliminden itibaren en geç yirmibir gün 
içinde yapılmalıdır. 

îhbarın yazılı olarak veya durumun taşıma belgesinin üstünde gösterilmesi sureti ile yapılması gerekir. 
İkinci fıkrada belirtilen sürelere uyulmaması halinde, hileli davranması hali hariç, taşıyıcı aleyhinde dava 

açılamaz. 

Birden çok taşıyıcı tarafından yapılan taşımalar 

Madde 138. — a) Taşımanın, birbiri ardınca değişik taşıyıcılar tarafıridan yapılması halinde; yolcu, ba
gaj ve eşyayı kabul etmiş olan her taşıyıcı, bu kanun hükümlerine tabi olur ve taşımanın kendi denetimin
de yapılan bölümü ile ilgili olduğu ölçüde, taşıma sözleşmesinin taraflarından biri sayılır. 

b) Böyle bir taşıtma halinde; ilk taşıyıcı, taşımanın tümü için sorumluluğu açıkça yüklenmiş olmadıkça, 
yolcu veya yük sahipleri, sadece kaza veya gecikmenin meydana geldiği taşımayı yapan taşıyıcıya karşı 
talep hakkına sahip olabilirler. 

c) Bagaj veya eşya taşımalarında yolcu veya göndericinin |lk taşıyıcıya, yolcu veya teslim almaya yet
kili alıcının ise son taşıyıcıya karşı talepte bulunma hakları vardır. Ayrıca, bunlardan herbiri zararın, zi
yanın veya gecikmenin meydana geldiği taşımayı yapan taşıyıcıya karşı da talepte bulunabilirler. Bu taşıyıcı
lar, yolcu, gönderici ve alıcrya karşı müştereken ve müteseîsilen sorumludur. 

Karma taşımalar 

MADDE 139. — a) Kısmen havayolu, kısmen de başka herhangi 'bir suretle yapılan birleşik taşımalar 
.halinde, bu kanun hükümleri sadece havayolu ile yapılan taşıma kısmına uygulanır. 
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yan her şart hükümsüzdür. Bu şartların hükümsüzlüğii taşıma sözleşmesinin de hükümsüzlüğünü icabettir-
mez.; 

Şu kadarki, yükün niteliği, özürü veya gizili ayıbından doğacak zararları düzenleyen hükümlere birinci 
fıkra uygulanmaz. 

Sınırsız sorumluluk 

MADDE 132. — Zararın, (taşıyıcının veya adamlarının zarar vermek kastı ile, veya zararın doğması ih-
t&mıali olduğunu (bilerek dikkatsizce yaptıkları bir hareket veya ihmal sonucunda meydana geldiği ispat edil
diği takdirde; bu kanunda öngörülen sorumHuluk sınırları uygulanmaz. Ancak, taşıyıcının işçileri veya tem
silcileri gibi yardımcı kişilerinin meydana getirdiği sınırsız sorumluluk talebine mevzu olan zarar hakkında 
Borçlar Kanununum 55 inci madde hükümleri saklıdır. 

Taşıyıcının adamları 

MADDE 133. — Bu kanunda öngörülen bir zarardan dolayı, taşıyıcının bir yardımcısı aleyhine dava 
açıl'dığı takdirde; bu yardımcı 'kendi görevi çerçevesıinde hareket ettiğini ispat ederse, taşıyıcının bu Kanuna 
göre yararlanabileceği hususlardan istifade etmeye hak kazanır. 

Bu gibi hallerde taşıyıcıdan ve yardımcı kişilerden alınabilecek tazminatın toplam miktarı, bahse konu 
sınırları aşamaz. 

Hasarın ihbarı 

MADDE 134. — Yolcu 'bagajının veya yükün, bunları teslim almaya yetkili kişi tarafından 'itiraz edilme 
den kabulü, taşımla belgesine uygun olarak ve iyi durumda teslim edildiklerine karine teşkil eder. 

Hasar halinde, teslim almaya yetkili kişi. tarafından hasarını öğrenilmesinde derhal ve teslimlerinden itiba
ren yolcu bagajı için en geç yedi gün içinde ve yük için en geç 14 gün içinde taşıyana ihbarda bulunulma
sı gerekir. Gecikme halinde ihbar, bagajın veya yükün tesliminden itibaren en geç yirmibir gün içinde yapıl
malıdır. 

İhbarın yazılı olarak veya durumun taşıma belgesinin üstünde gösterilmesi sureti ile yapılması gerekir. 
İkinci fıkrada belirtilen sürelere uyulmaması halinde, hileli davranması hali hariç, taşıyıcı aleyhinde da

va açılamaz, 

Birden çok taşıyıcı tarafından yapılan taşımalar 

MADDE 135. — Taşımanın birbiri ardınca değişik taşıyıcılar tarafından yapılması halinde; yolcu, bagaj 
veya yük kabul etmiş olan her taşıyıcı, bu kanun hükümlerine tabi olur ve taşımanın kendi denetiminde ya
pılan bölümü i e 'ilgili olduğu ölçüde, taşıma sözleşmesinin taraflarından biri sayılır. 

Böyle bir taşıma halinde; ilk taşıyıcı, taşımanın tümü için sorumluluğu açıkça yüklenmiş olmadıkça, yol
cu veya yük sahipleri, sadece kaza veya gecikmenin meydana geldiği taşımayı yapan taşıyıcıya karşı talep 
hakkına sahip olabilirler. 

Bagaj veya yük taşımalarında yolcu veya göndericinin ilk taşıyıcıya, yolcu veya teslim almaya yetkili 
atıcımın ise son taşıyıcıya karşı talepte bulunma hakları vardır. Ayrıca, bunlardan herbiri zararın, ziyanın 
veya gecikmenin meydana geldiği taşımayı yapan taşıyıcıya karşı da talepte bulunabilirler. Bu taşıyıcılar, 
yolcu, gönderici ve alıcıya karşı müştereken ve müteselslen sorumludur. 

Karma taşımalar 

MADDE 136. — Kısmen havayolu, kısmen de başka herhangi bir suretle yapılan birleşik taşımalar ha
linde, bu kanun hükümleri sadece havayolu ile yapılan taşıma kısmına uygulanır. 
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•b) Birleşik taşıma hallerinde taraflar, taşıma belgelerine taşımanın havayolu ile yapılmayan kısımları
na ilişkin hükümler koyabilirler. 

Dava açma süresi 

MADDE 140. — Sorumluluğa ilişkin dava, uçağın varma yerine geldiği veya gelmesi gerektiği tarihten 
yahut taşımanın durduğu tarihten itibaren iki yıl içinde açılmazsa tazminat talep hakkı düşer. Ancak, 11 nci 
Madde gereğince rapor tanzimi gereken hallerde, iki yıllık süre 11 inci madde gereğince Resmî Gazete ile 
yapılacak duyuru tarihinden itibaren işlemeye başlar. 

Sigorta yükümlülüğü 

MADDE 141. — Yurt içi veya yurt dışı yolcu, yük ve posta taşımaları yapmaya yetkili kılınan taşıyıcı
lar, taşıma sözleşmelerinden doğalbilecek zararlardan Iddayı tazmina't taleplerinin teminatı olmak üzere, bu 
kanunda saptanan sınırlar dairesinde malî mesuliyet sigortalan yapmakla yükümlüdürler. 

Sigorta, taşıyıcının aidamlarmın bu kanunda öngörülen sorumluluğunu da kapsar. 
Yurt' dışı taşıma yapan taşıyıcıların yaptıracakları sigorta veya teminat koşullarını saptamaya Ulaştırma 

Bakanlığı yetkilidir. Ulaştırma Bakanlığı gerektiğinde, bu konuda Ticaret Bakanlığının görüşünü alır. 

İKİNCİ KISIM 
Yerdeki Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk 

Sorumluluk 
İşletenin sorumluluğu 

MADDE 142. — Uçuş halindeki bir sivil uçağın veya sivil uçaktan düşen herhangi bir şey veya kişinin yer
deki üçüncü kişelere verdiği zarardan, sivil uçağın işleteni sorumludur. 

Bir uçak, motorlarını çalıştırıp apronda hareketinden, iniş meydanında apronda motorlarını durdurduğu ana 
kadar (takozdan takoza) uçuş halinde sayılır. 

İşletenin tanımı 

MADDE 143. — Bir sivil uçağı kendi adına bizzat kullanan veya yardımcıları marifeti ile kullanılmasını 
sağlayan kimse işletendir. 

Karineler 

MADDE 144. — Bir sivil uçağı kullanma hakkı doğrudan veya dolaylı olarak kendisinden elde edilmiş 
kişi, seferlerin kontrolünü elinde tutmakta ise, bu kişi işleten sayılın, 

Uçak maliki olarak sicile tescil edilmiş bulunan kişi, aksini ispat etmedikçe işleten sayılır. 

İşletenin rızası olmaksızın kullanma ' 

MADDE 145. — Sivil uçağın, işletenin iradesi dışında kullanılması halinde, işleten bunda bir kusuru bu
lunmadığını ispat edemediği sürece, kullanan ile birlikte, aşağıdaki hükümler uyarınca müteselsilen sorumlu 
olur. 
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Birleşik taşıma hallerinde itaraflar, taşıma belgelerine taşımanın havayolu ile yapılmayan kısımlarına iliş
kin hükümler 'koyabilirler. 

Dava açma süresi 

MADDE 137. — Sorumluluğa ilişkin dava, uçağın varma yerine geldiği veya gelmesi gerektiği tarihten 
yahut taşımanın durduğu tarihten itibaren iki yıl içinde açılmazsa tazminat talep hakkı düşer. Ancak, on
dördüncü madde gereğince rapor tanzimi gereken hallerde, iki yılık süre ondördüncü madde gereğince 
Resmî Gazete ile yapılacak duyuru tarihinden itibaren işlemeye başlar. 

Sigorta yükümlülüğü 

MADDE 138. — Yurt içi veya yurt dışı yolcu, yük ve posta taşımaları yapmaya yetkili kılınan taşıyıcı
lar, taşıma sözleşmelerinden doğabilecek zarar'lardan dolayı tazminat taleplerinin teminatı olmak üzere, bu 
kanunda saptanan sınırlar dairesinde malî mesuliyet sigortaları yapmakla yükümüdürler, 

Sigorta, taşıyıcının adamlarının bu kanunda öngörülen sorumluluğunu da kapsar. 
Yurt dışı taşıma yapan taşıyıcıların yaptıracaklan sigorta veya teminat koşularını saptamaya Ulaştırma 

Bakanlığı yetkilidir. Ulaştırma Bakanlığı, bu konuda Ticaret Bakanlığının görüşünü alır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yerdeki Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk 

İşletenin sorumluluğu 

MADDE 139. — Uçuş halindeki bir sivil uçağın veya sivil uçaktan düşen herhangi bir şey veya kişinin 
yerdeki üçüncü kişilere verdiği zarardan, sivil uçağın işleteni sorumludur. 

Bir uçak, motorlarını çalıştırıp apronda hareketinden, iniş meydanındaki apronda motorlarını durdurdu
ğu ana kadar uçuş halinde sayılır. 

İşletenin tanımı 

MADDE 140. — İsteten, sivil uçağı kendi adına bizzat kullanan veya yardımcıları marifeti ile kullanıl
masını sağlayan gerçek veya tüzelkişilerdir. 

Bir sivil uçağın kullanma hakkı doğrudan veya dolaylı olarak kendisinden elde edilmiş gerçek veya tü
zelkişi, seferlerin kontrolünü elinde tutmakta İse, bü kişi işleten sayılır. 

Uçak maliki olarak sicile tescil edilmiş bulunan gerçek veya tüzelkişi, aksini »ispat etmedikçe işleten 
sayılır. 

İşletenin rızası olmaksızın kullanma 

MADDE 141. — Sivil uçağın, işletenin iradesi veya rızaısı dışında kullanılması halinde, isteten bunda 
bir kusuru bulunmadığını ispat edemediği takdirde, doğacak zarardan kullanan ile 'birlikte müteselsilen so
rumlu olur. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 470) 



_- 88 — 

(Hükümetin Teklifi) 

Müteselsil sorumluluk 

MADDE 146. — iki veya daha fazla sivil uçağın birlikte sebebiyet verdikleri zararlarda, her bir sivil 
uçağın işleteni, bu Bölümdeki hükümler dairesinde, müteselsilen sorumlu olurlar. 

İşletenin rızası dışında kullanma 

MADDE 147. — Bir sivil uçağı işletenin rızası dışında kullanan kişi sorumludur. 

Mütefarik kusur 

MADDE 148. — İşleten, zararın doğmasına veya artmasına, zarara uğrayanın veya adamlarının kusurlu 
davranışlarının yol açtığını ispat ettiği takdirde, tazminat borcundan tamamen veya kısmen kurtulur. 

Sigorta yükümü 
Türk sivil uçakları 

MADDE 149. — Türk Sivil Uçakları için, işleten tarafından sigorta tesisi zorunludur. 
Sigorta, işletenin yerdeki üçüncü kişilere verecekleri zararlardan doğan sorumluluklarını da kapsar. 

Uluslararası hatlarda işletilecek Türk Sivil Uçaklarının gerektiğinde tabi olacakları ek sigorta veya teminat 
koşullarını, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar uyarınca saptamaya yetkilidir. 

Koşullar 

MADDE 150. — Sigorta koşulları, Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından saptanır. 

Yabancı sivil uçaklar 

MADDE 151. — Türk Hava Sahasında uçuş yapacak yabancı sivü uçakların, Türk hava sahası içinde 
iken 142 inci madde uyarınca doğacak sorumluluk için sigortalı olmaları gerekir. 

Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların hükümleri saklıdır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Ceza Hükümleri 

Hürriyeti bağlayıcı cezayı ve para cezasını gerekıiren davranışlar 

MADDE 152. — Bu Kanunun 4» 37, 98, 99 ve 101 inci maddeleri ile ltöO üncü maddenin a, b, c, e ve g 
bentlerine aykırı davranışta bulunanlara altı aydan iki yıla kadar hapis ve ellibin liradan yüzbin liraya kadar 
ağır para cezası verilir. 

MADDE 153. — Bu Kanunun 31 ve 32 nci maddeleri ile 6 ncı maddesinin 1, 39 uncu maddesinin 2 nci 
fıkralarına ve 100 üncü maddesinin c, f ve h bentlerine aykırı davranışta bulunanlara bir aydan bir yıla kadar 
hapis ve beşbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Para cezasını gerektiren davranışlar 

MADDE 154. — Bu Kanunun 8, 16, 17, 24, 25, 28, 29, 60ı, 64 ve 97 nci maddeleri ile 6 ncı maddesinin 3, 
61 inci maddesinin 2, 102 nci maddesinin 1 ve 110 uncu maddesinin 2 nci fıkrasına aykırı, davranışta bulunan
lara onbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası verilir. 
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MADDE 142. — Tasarının 146 nci maddesi 142 noi madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 143. — Tasarının 148 inoi maddesi 143 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Sigorta yükümlülüğü 

MADDE 144. — Türk hava sahasında uçuş yapacak Türk ve yabancı sivil uçakları için, işleten tarafın
dan sigorta tesisi zorunludur. 

Sigorta, işletenin yerdeki üçüncü kişilere verecekleri zararlardan doğan 'sorumluluklarını da kapsar. 

Uluslararası hatlarda işletilecek Türk sivil uçaklarının gerektiğinde tabi olacakları ek sigorta veya temi
nat şartlarını saptamaya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar uyarınca Ulaştırma Bakanlığı yet
kilidir. 

Sigorta şartlarının tespiti 

MADDE 145̂  — Yurt içindeki sigorta şartları, Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından tes
pit edilir. 

BEŞİNCİ KISIM 
Ceza Hükümleri 

Hürriyeti bağlayıcı cezayı ve para cezasını gerektiren davranışlar 

MADDE 146. — Bu Kanunun 7, 38, 97, 98 ve 100 üncü maddeleri ile 99 uncu maddemin a, b, c, e ve g 
bentlerine aykırı davranışta bulunanlara alıtı aydan> iki yıla kadar hapis ve ellibin İradan yüzibin liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 147. — Bu Kanunun 33 ve 34 üncü maddeleri ile 9 uncu maddesinin 1, 40 inci maddesinin 2 
nci fıkralarına ve 99 uncu maddesinin d, f ve h bentlerine aykırı davranışta bulunanlaır bir aydan bir yıla 
'kadar hapis ve beşbin liradan ellibin liraya Ikadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Para cezasını gerektiren davranışlar 

MADDE 148. — Bu Kanunun 11, 18, 19, 26, 27, 30, 31, 60, 64 ve 95 inci maddeleri l e 9 uncu madde
slinin 3, 101 inci maddesinin 1 ve 108 inoi maddeslinin 2 nci fıkrasına aykırı davranışta bulunanlar onbin lira
dan yüzibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırıliırj 
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Bu Kanunun 16 ncı maddesine aykırı davranışlarda, birinci fıkradaki ağır para cezası ile birlikte, aykın 
davranış sonucu elde edilen paranın müsaderesine de hükmolunur. 

MADDE 155. — Bu Kanunun 5, 21, 22 ve 23 üncü maddeleri ile 63 üncü maddesinin son fıkrasına aykırı 
davranışta bulunanlara; beşbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Bu Kanunun 23 üncü maddesine aykırı davranışlarda, birinci fıkradaki ağır para cezası ile birlikte, aykırı 
davranış sonucu elde edilen paranın müsaderesine de hükmolunur. 

Yönetmeliklere aykırı davranışlar 

MADDE 156. — Bu Kanunun 14, 43, 91, 92, 102 ve 107 nci maddelerinde öngörülen yönetmeliklerde yer 
alacak yükümlülük ve yasaklara aykırı davranışta bulunanlara beşbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para 
cezası verilir. 

Ulaştırma Bakanlığının alacağı önlemlere uymayan lara verilecek ceza 

MADDE 157. — Yukarıdaki maddeler dışında kalıp da Ulaştırma Bakanlığının Sivil Havacılığı düzenle
mek maksadıyla alacağı önlemlere uymayanlara, beşbin liradan yirmibeşbin liraya kadar ağır para cezası 
verilir. 

Taksirli suçlarda verilecek ceza 

MADDE 158. — Yukarıdaki maddelerde yazılı suçlan taksirli işleyenler hakkında, yukarıdaki maddelere 
göre 'hükmolunacak ceza, failin küsurunun derecesine göre sekizde birine kadar indirilebilir. 

Para cezalarının uygulanması 

MADDE 159. — Bu Kanunda belirtilen para cezaların tahsili ve kullanımı, Maliye Bakanlığı ile koordi-
ne edilerek, Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Cebri icra 

MADDE 160. — Sivil uçaklar cebri icra yönünden icra ve iflas Kanununun hükümlerine tabi olup, anı
lan kanunun 26 ncı maddesi, bu Kanun bakımından sivil hava taşıt araçlarını da kapsar. 
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Bu Kanunun 18 inci maddesine aykırı davranışlarda, birinci fıkradaki ağır para cezası ile birlikte, bu dav
ranış sonucu elde edilen paranın müsaderesine de hükmolunur. 

MADDE 149. — Bu Kanunun 8, 23, 24 ve 25 inci maddeleri üle 63 üncü maddesinin son fıkrasına aykı
rı davranışta bulunanlar; beşbin liradan dibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Bu Kanunun 25 inci maddesine aykırı davranışlarda, birinci fıkradaki ağır para cezası ile birlikte, aykın 
davranış sonucu elde edilen paranın müsaderesine de hükmolunur. 

Yönetmeliklere aykırı davranışlar 

MADDE 150, — Bu Kanunun 13, 44, 91, 92, 101 ve 105 inci maddelerinde öngörülen yönetmeliklerde 
yer alacaik yükümlülük ve yasaklara aykırı davranışta bulunanlar beşbiın liradan yüzbin liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 151. — Tasarının 157 nci maddesi 151 inci madde olarak aynen kabul edimişfcir. 

MADDE 152. — Tasarının 158 inci maddesi 152 noi madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 153. — Tasarının 159 uncu maddesi 153 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

ALTINCI KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Cebri icra 

MADDE 154. — Sivil uçaklar cebri icra yönünden 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun hükümlerine ta
bi olup, anılan Kanunun 26 ncı mıaddesi, bu Kanun bakımından sivil uçakları da kapsar. 
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İhtiyatî haciz 

MADDE 161. — Sefere hazır bir sivil uçak ihtiyaten haczedilemeyeceği gibi, cebrî icra yolu ile de satı
lamaz. 

Şu kadar ki, cebrî satış veya haczi gerektiren borç zaten bu sefer için yapılmış ise, birinci fıkra hükmü 
uygulanmaz. 

İşbirliği 

MADDE 162. — Sivil Havacılığın geliştirilmesi ve çeşitli uğraş alanlarında görev yapacak kaliteli ve eh
liyetli personelin yetiştirilmesi ve hizmet içi eğitim ve öğretimi amacı ile gerektiğinde Türk ve yabancı bi
lim ve meslek kuruluşları ve üniversitelerin ilgili Fakülte, bölüm ve merkez ve enstitüleri ile işbirliği sağ
lanır. 

İstatistik bilgileri 

MADDE 163. — Sivil uçakları malikleri ve işletenleri sivil uçaklar ve ticarî işletmeleri ile ilgili olarak bir 
takvim yılını içeren iş raporlarını, malî yıl sonuna kadar Ulaştırma Bakanlığına vermeye mecburdurlar. 

Bu raporlarda aşağıdaki bilgiler yer alır. 
a) Sivil uçak sayısı, modeli, koltuk kapasitesi, kullandığı akaryakıt toplamı, 
b) Personel sayısı, 
c) Taşınan yolcu, bagaj, yük ve posta veya sivil hava taşıt aracı ile ifa edilen diğer kıymetler veya 

kullanım alanı, 
d) Sivil uçağın geçirdiği kazalar gördüğü bakımlar, < 
e) Motorların modeli, uçuş saati ve frekansları, gördükleri bakımlar, beliren arızalar. 

ALTINCI BÖLÜM 
Son Hükümler 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 164. — Bu Kanuna aykırı hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. l 
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MADDE 155. — Tasarının 16>1 inci maddesi 155 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Istatistiki bilgiler 

MADDE 156. — Türk sMl uçaklarının malikleri ve işletenleri, işkitmeleri ile igili yıllık: faal'iyet prog
ramlarını ve yıl ıSonu faaliyet raporlariim Ulaştırma Bakanlığına vermeye medburdıudar. 

Bu (istatistik! bilgilenin kapsamı ve veriliş zamanlan Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle 
düzenlenir. 

Belgelerden alınacak ücret 

MADDE 157. — işletme ruhsatı ve uçuşa elverişlilik belgesi ile uçuş ekibi ve uçaik balkım teknisyeni 'li
sansları gibi her türlü yeterlilik belgeleri ücrete tabidir, 

Ücretlerin mıiıktarı, tahsilli, sarf ve tahsis esasları, Ulaştırma Bakanlığımca hazırlanacak yönetmelikle be
lirlenir. 

Bu kaynaktan yapılacak harcamalar 1050 sayılı Muhasebe! Umumiiye Kanunu ve 2490 sayılı Aintırma ve 
Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. 

Kaynağın ita amiri Ulaştırma Balkanıdır. 
Kaynak Maliye Bakanlığının denetimline tabidir. 
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Yürürlük 

MADDE 165. — Bu Kanun yayımından altı ay sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 166. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z Baykara 

Devlet (Bakanı 
S. R. Pasin 

Dışişleri Bakanı V. 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakan 
Prof. Dr. K. Kılıçturga} 

Devlet Bakanı 
M, özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Prof* Dr. A. Bozer 

14.12.1982 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı V. Çalışma Bakanı 
M. R. Güney Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
MA Turgut F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakanı imar ve İskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Evliyaoğlu Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakim 
S. Side 
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YEDÎNCt KISIM 
Son Hükümler 

Yürürlük 

MADDE 158. — Tasarının 165 inci maddesi 158 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 159. — Tasarının 166 ncı maddesi 159 uncu madde olarak aynen ka'bul edilmiştir. 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 549 

Danışma Meclisi Saymanlığmm Mayıs, Haziran 1983 Aylarma 
Ait Hesapları Hakkında Danışma Meclisi Hesaplarım İnceleme 

ve Sayıştay Komisyonu Raporu. ( 5 / 9 ) 

T. C. 
Danışma Meclisi 

Hesaplarını İnceleme ve 22 Ağustos 1983 
Sayıştay Komisyonu 

Esas No. : 1012904 
Karar No. : 14/548 

' DANIŞMA MECLİSİ 
HESAPLARI İNCELEME VE SAYIŞTAY 

KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Saymanlığının Mayıs - Haziran 1983 aylarına ait iki aylık raporu ilişikte gönderilmiş
tir. { 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Saygılarımla 

Alâeddin AKSOY 
Danışma Meclisi 

Denetçisi 

Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayvjtay Komisyonu Rapora 

T. C. 
Danışma Meclisi 

Hesaplarını İnceleme ve 22 Ağustos 1983 
Sayıştay Komisyonu 
Esas No. : 10-2904 
Karar No. : 14/548 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Danışma Meclisi Saymanlığının Mayıs - Haziran 1983 aylarına ait hesapları incelendi : 

30 Haziran 1983 akşamı itibariyle Danışma Meclisinin T. C. Ziraat Bankası Merkez Şubesi Müdürlüğü 
nezdindeki 640/8823 sayılı carî hesabında Hazinenin 5 794 253,— TL. sı borçlu olduğu; 

Danışma Meclisi 1983 Malî Yılı bütçesinin çeşitli harcama kalemlerine mevzu ödeneklerden 2 ay içeri
sinde 91 443 568,— TL. nın verile emirlerine müsteniden sarf edilmiş olduğu; 

Hazineden T. C. Ziraat Bankasındaki hesabımıza Mayıs - Haziran 1983 aylarında 98 000 000 TL. nın 
aktarıldığı Saymanlıktaki defterlerin ve sarf evraklarının tetkikinden anlaşılmıştır. 



Verile emirlerinin Devlet Harcama Belgeleri Yönet mel'iğindeki esaslar içerisinde hazırlandığı ve istihkak 
sahiplerine ödendiği görüldü. 

Danışma Meclisi içtüzüğünün 134 üncü maddesi gereğince Genel Kurula sunulmak üzere. Sayın Baş
kanlığın bilgilerine arz olunur. 

Hamza EROĞLU 
Başkan 

İsmail ARAR 
Başkanvekili 

Kâzım OZTÜRK 
Sözcü 

İmren AYKUT 
Kâtip 

Alâeddin AKSOY 
Denetçi 

Ertuğrul AL ATLI 
Üye 

E. Yıldırım AVCI 
Üye 

imzada Bulunamadı. 

Abdülbaki CEBECİ 
Üye 

Feyyaz GÖLCÜKLÜ 
Üye 

Rafet İBRAHİMOĞLU 
Üye 
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DANIŞMA MECLİSİ 

SAYMANLIĞIN 
Adı : Danışma Meclisi 
Kodu : 02 

BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDEME EMİRLERİ CETVELİ 
DAİRE 
Adî : Satyimanİılk Müdürlüğü 
Kodu : 10 Bütçe Yân : 1983 
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Mayıs - Haziranı 
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Giderin Çeşidi 

Aylııkıte 
Sözleşmıellii personel ücretleri ' 
Sosyal yardımlar 
Ek çakışma 'karşılığı 
Tazminat ve ödüller 
Tedavi yardımı ve cenaze giderileni 
Diğer personel giderleri 
PERSONEL GİDERLERİ 
Yurt içi geçici görev yoMulkları 
Yurt içi «üıretkfli 'görev yofcklaın 
Yurt dışı geçici görev yodlülkffiarı 

YOLLUKLAR 
Ulaştırma giderfera 
Taşıma giderlıerii 
Tanifeye 'bağlı ödeme 
Kiralar 
Makine, teçhizat ıtaşıt, balkım onarıma 
Bina küçük onarıma 
1050 sayılı Kanunun 48 liınoi maddesi 
Diğer hıizmet altfnJao 
HİZMET ALIMLARI 
Kırtasiye, tensik* ve yayın giderleri 
Akaryakıt ve yağ giderleri 
'Biciktriük, su ve havagazı güderleri 
Özel ımailtzeme alıirndan 
Savunma altm ve giderleri 
Diğer tüketfam m'Mları ve malzeme adımlan 
TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI 
'Büro malzemeleri alımları 
Büro maik'ineleri a ta ı lan 
Yangiından IkOrunıma malzemeleri 
Diğer demirbaş alımları 
DEMİRBAŞ ALIMLARI 
Vergi resim ve harçlar 
DİĞER ÖDEMELER 

/ 
KESİM TOPLAMI 

Aylılklar 
İşçi ücretleri 
Sosyal yardımlar 
Tazmıimalt ve ödüller 
Ödenekler 
Tedavi yardımı ve cenaze giiderleri 
PERSONEL GİDERLERİ 
Yunt içi geçici görev yolukları 
Yurt dışı geçici görev yolukları 
YOLLUKLAR 
Temsil, ağırlama, tören fuar 
TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI 

KESİM TOPLAMI 
Ulusliaırarası kurul ödeneği 
Memurun öğle yemeğine yardım. 
Dernek, biri ilk, Ikuruim ödeneği 
Personel giderleri geçen, yıldan talan 
Personel diğer geçen yıMan telan 

KESİM TOPLAMI 
GENEL İDARE GİDERLERİ 
YASAMA 
TRANSFERLER 

GENEL TOPLAM 

Alınan Ödemıe 
Em'irlerti TL. 

115 861 000 
780 000 

31 397 000 
48 824 000 
32 420 000 

5 374 000 
1 000 

234 657 00Q 
1 750 000 

500 000 
100 000 

2 350 000 
2 500 000 

20 000 
100 000 

1 000 000 
2 500 000 

750 000 
20 000 
10 000 

6 900 000 
6 100 000 

5 000 
400 0)00 

2 127 000 
995 000 

2 750 000 

12 377 000 
750 000 

1 250 000 
50 000 

450 000 
2 500 000 

20 000 
20 000 

258 804 000 

140 220 000 
726 000 

4 140 000 
1 000 

132 480 000 
13 400 0Û0 

290 967 000 
1 150 000 

10 200 000 
11 350 000 
8 CCO 000 

8 000 000 

310 317 000 
10 000 000 
1 813 000 

100 000 
900 000 

1 000 000 

13 813 000 
258 804 OiOO 
310 317 000 
13 813 000 

582 934 000 

Oçaîc - Nisan 
1983 Aylan 
Harcaması 

33 600 397 
210 000 

10 176 260 
7 710 680 

10 988 850 
230 663 

— 
62 916 850 

398 960 
— 

47 120( 

446 080 
210 458 

— 
6 000 

45 000 
63 922 

— 
— 

4 800 

330 180 
315 690 

— 
44 341 

» 395 764 
108 000 
238 892 

1 102 687 
4 750 

— 

\ 
13 925 
18 675 

— 
— 

64 814 472 

50 717 405 
— -

1 876 800 
— 

48 640 400 
2 533 432 

103 768 037 
29 400 

132 080 
161 480 
678 253 

678 253 

104 607 770 
7 877 709 

604 333 
I 

69 155 
133 512 

8 684 709 
64 814 472 

104 607 770 
8 684 709 

178 106 951 

MayJs 1983 
'Harcamaisai 

8 378 079 
70 000 

2 723 400 
7 391 864 
2 735 550 

464 623 
— 

21 763 516 
124 580 

-^ 
— 

124 580 
23 659 

— 
— 

15 000 
— 

150 
— 
— 

38 809 
114 699 

— 
4 410 

— 
— 

190 026 

309 135 
— 
— 
— 

15 000 

15 000 
— 
—> 

22 251 040 

12 339 384 
— 

938 400 
— 

11 964 600 
857 641 

26 100 025 
— 

87 600 
87 600 

1 562 416 
1 562 416 

27 750 041 
— 

604 333 
21: 000 

— 
—-

625 333 
22 251 040 
27 750 041' 

625 333 

50 626 414 

Haztîran 1983 
Harcaması 

8 427 334 
70 000 

2 745 140 
130 304 

2 753 100 
224 346 

— 
14 350 224 

170 395 
— 
— 

170 395 
— 
— 
— 

15 500 
7 500 

— 
_ 
— 

23 000 
663 860 

— 
29 630 

— 
— -

37 500 

730 990 
— 
— 
— 

4 830 
4 830 

— 
—> 

15 279 439 

12 342 104 
— 
•— 
— 

İli 964 600 
1 086 491 

25 393 195 
— 
— 
— 

144 520 
144 520 

25 537 715 
— 
— 
— 
— 
—-

— 
15 279 439 
25 537 715 

— 

40 817 154 

Mayıs - Haztöran 
Harcaması 

16 805 413 
140 000 

5 468 540 
7 522 168 
5 488 650 

688 969 
— 

36 113 740 
294 975 

— 
— 

294 975 
23 659 

— 
— 

30 500 
7 500 

15Q 
— 
— 

61 809 
778 559 

— 
34 040 

— 
— 

227 526 

1 040 125 
— 
— 
-^ 

19 830 
19 830 

— 
— 

37 530 479 

24 681 488 
—* 

938 400 
— 

23 929 200 
1 944 132 

51 493 220 
— 

87 600 
87 600 

1 706 936 

i 706 936 

53 287 756 
— 

604 333 
21 000 

— 
— 

625 333 
37 530 479 
53 287 756 

625 333 

91 443 568 

Topilam 
Harcaması 

50 405 810 
350 000 

15 644 800 
15 232 848 
16 477 500 

919 632 
— 

99 030 590 
693 935 

— 
47 120 

741 055 
234 117 

— 
6 000 

75 500 
71 422 

150 
— 

4 800 

391 989 
1 094 249 

— 
78 381 

395 764 
108 000 
466 418 

2 142 812 
4 750 

— 
— 

33 755 
* 38 505 

— 
— 

102 344 951 

75 398 893 
—« 

2 815 200 
—. 

72 569 600 
4 477 564 

155 261 257 
29 400 

219 680 
249 080 

2 385 189 

2 385 189 

157 895 526 
7 877 709 
I 208 666 

21 OOO 
69 155 

133 512 

9 310 042 
102 344 951 
157 895 526 

9 310 042 

269 550 519 
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