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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 

1. — Mehmet PAMAK, 30 Ağustos Zafer Bay
ramı nedeniyle günün mana ve önemini belirten gün
dem dışı bir konuşma yaptı. 

2. — Danışma Meclisi Saymanlığının Mayıs, Ha
ziran 1983 Aylarına Ait Hesapları Hakkında Danış
ma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Komis
yonu Raporu Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

3. — Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayın
lar Hakkında Kanun Tasarısının maddeleri ve tümü 
kabul edildi. 

4. — Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısının 
tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, madde
leri üzerinde 'bir süre görüşüldü. 

1 Eylül 1983 Perşembe günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 18.30'da son verildi. 

Turhan GÜVEN 
©aişlkan 

iBa^kartvefcili 

A, Güngör ÇAKMAKÇI Erdoğan BAYIK 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

M. Talât SARAÇOĞLU 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 

1. 26 Ekim 1963 Gün ve 357 Sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bentler Eklen
mesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet; Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(1/711) (S. Sayısı : 550) (Dağıtma tarihi : 1.9.1983) 

2. Danışma Meclisi Üyesi Türe TUNÇBAY ve 27 
Arkadaşının, Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev 
ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 1, 2, 6, 7, 
8, 14, 27, 30 ve Küçüklere Mahsus Tevkif evleri Baş
lıklı 37 nci Maddesi ile Geçici İkinci Maddesinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 36 ncı 
Maddesi Uyarınca Gündeme Alınma Önergesi. '(2/103) 
(S. Sayısı: 553) (Dağıtjaa tarihi; 1.9.1983) 

3. Danışma Meclisi Üyesi Cahit TUTUM ve 40 
Arkadaşının, 11.9.1981 Gün ve 2521 Sayılı Avda ve 
Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av 
Bıçaklarının Yapımı, Alımı, , Satımı ve Bulundurul
masına Dair Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 36 ncı Mad
desi Uyarınca Gündeme Alınma önergesi. (2/113) 
(S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 1.9.1983) 

4. Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALPDÜN-
DAR ve 15 Arkadaşının, 18.5.1955 Tarihli ve 6570 
Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme Alın
ma Önergesi. (2/120) (S. Sayısı : 555) (Dağıtma ta
rihi : 1.9.1983) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

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

BAŞKAN — Sayın üyeler; Danışma Meclisinin 155 inci Birleşimini açıyorum; görüşmelere başlıyo
ruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Turgut TAN'ın İçtüzüğün 61 inci maddesi 
uyarınca gündem tanzimiyle ilgili olarak usul hak
kında konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Tan'ın usul hakkında söz 
istemi var, okutuyorum.; 

(Danışma 'Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi İçtüzüğünün 61 inci maddesi 

uyarınca usul ha'kkında söz istiyorum. Gereğini say
gılarımla arz ederim. 

Turgut TAN 

BAŞKAN — Sayın Tan; buyurun efendim. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin değerli üyeleri; 

Yasama faaliyetinin düzenli ve verimli biçimde 
yürümesini, İçtüzük kuralları ile Başkanlık Divanı 
kararları sağlamaktadır. Başkanlık Divanı uygulama
sının 'bu açıdan bir değerlendirmesini, önümüzdeki 
çok kısa dönemde çok önemli yasa tasarılarının gün
deme gireceğini düşünerek yapmak istiyorum. Zi
ra, son zamanlarda şahsen Genel Kurul çalışmaları
na istediğim ölçüde katılamamanın rahatsızlığı için
deyim ve bunu bu uygulamaya bağlıyorum. 

Sayın üyeler; 
Yasama Organı üyelerinin, ıhazırlanabilmelerine 

olanak vermek için kanun tasarı ve teklifleri, görüşü
lecekleri tarihten belirli bir süre önce basılarak üye
lere dağıtılır. Gündem basılıp, belirli bir sırayı aldık
tan sonra sıranın değiştirilebilmesi ise, İçtüzükte 
özel ve sıkı kurallara bağlanmıştır. Danışma Mec
lisi zaman zaman aldığı kararlarla bu sıkı kuralların 
kısmen dışına çıkmak gereğini duymuştur, örneğin; 
bir birleşimde gündeme alman tasarının, sonraki 
birleşimin ilk maddesi olarak görüşülmesi gibi. 

Ayrıca, Başkanlık Divanı gündem düzenlerken, 
geliş sırasına uymadan öncelikli tasarıları gündemin 
ilk sırasına alabilmektedir. Bu arada bir iki madde

lik kısa tasarılara da öncelik verilerek görüşülmüş
tür. 

Ancak, bu uygulamalar yapılırken, genellikle bir 
önceki birleşimde ya Genel Kurulun kararı alınmış, 
ya da en azından Başkan tarafından birleşim sonun
da Genel Kurula bilgi verilmiştir. Oysa, son iki 
örnek, bu uygulamadan tümüyle ayrılındığı göster
mektedir. örneğin; 548 sıra sayılı Yükseköğretim Per
sonel Kanunu 29 Ağustos günü gelen kâğıtlar liste
sinde yer alıp dağıtıldığı ve o günün gündemine bile 
girme fırsatı 'bulamadığı ıhalde aynı gün gündeme 
alınıp görüşülmüştür, ikinci Örnek; yine 29 Ağustos 
günü gelen kâğıtlar listesinde bulunan 522 sıra sa
yılı Türkçeden Başka Dillerde Yapılacak Yayınlar 
Hakkında Kanun Tasarısı da 29 Ağustos günlü Bir
leşimde Genel Kurula hiç bilgi verilmeden sonraki 
'Birleşimin gündeminin ilk sırasına, bu durumdan 
üyeler ancak o gün öğlen haberdar olarak alınmış
tır. 

Oysa, bütün bunlar yapılırken, Anayasaya göre 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi gereken ödeme 
Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hak
kında 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gün
lerdir gündemin ilk sıralarında beklemektedir. 

Öte yandan, Anayasada çıkarılması öngörülen 
ve her gün uygulaması yapılan bir konuyu düzenle
yen 531 straı sayılı Resmî Gazetede yayımlanacak 
olan yönetmeliklere İlişkin bir iki maddelik Kanun 
Tasarısıyla 1984 Yılı Bütçe Tasarısının hazırlana
bilmesi için bir geçiş programı hazırlanabilmesini 
öngören 526 sıra sayılı tek maddelik Tasarı da gün
demin sonlarında günlerdir beklemektedir. 

Dolayısıyla, içtüzüğün 48 ve 50 nci maddelerine 
aykırı bu uygulamaların 'biran evvel düzeltilmesi ve 
üyelerin Genel Kurul çalışmasına daha iyi katkıda 
bulunmasını sağlayacak bir usulün izlenmesi gere
ğine inandığım için huzurlarınızda bunu dile getir-
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meye ve Genel Kurul Başkanlık Divanının da bu 
yönde gerekli usulü izlemek üzere gerdken kararları 
almasını sağlamak üzere arz ve teklif ediyorum. 

Saygılarımla* (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Başkanlık Divanında ayrıca bu Ikonu gündeme 

getirilecek ve Sayın Tan'ın ileri sürdüğü fikirler dik
kate alınarak, bundan böyle de ne yapılması lazım 
geldiği hususunda 20 birleşim kadar bir çalışma sü
resi kaldığına göre bir tespit yapılacaktır. 

Ancak, peşinen şunu arz etmek isterim ki; Danış
ma Meclisinin her gün önünüze getirilen gündemi 
artık bir özel gündem niteliğindedir. En son Baş
kanlık Divanıyla birlikte Sayın Komisyon Başkan
larıyla yapılan toplantıda, bu kısa; fakat o derece
de önemli olan süre içinde hangi kanunların çıkarı
labileceğine ilişkin görüşme yapılmış, değerli baş
kanların görüşleri tespit edilmiş ve gerek gün
demde yer alan, gerek halen komisyonlarda bulu
nan bazı kanun tasarılarının süratle çıkarılması ve 
gelecdk Meclislerde değil de, Çok Değerli Danışma 
Meclisinin sayın üyelerinin süzgecinden geçirilmesi 
hususu tespit olunmuştur. 

/. — Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısı ve 
Malî İşler, Adalet, Millî Savunma, İçişleri ve Dışiş
leri, Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm 
ve Tanıtma komisyonları raporları. (1/586) (S. Sa
yısı : 470) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; kanun tasarı ve tek
lifleri ile komisyonlardan gelen işler bölümünün bi
rinci sırasında yer alan, Türk Sivil Havacılık Ka
nunu Tasarısı üzerindeki görüşmelere devam ediyo
ruz efendim. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerinde. 
81 inci maddeyi okutuyorum. 
Sağlanan alacak; 
MADDE 81. — İpotekli sivil hava taşıt araçları

nın karşılayacağı alacaklar hakkında, Medenî Kanu
nun 790 inci maddesinin 1 inci fıkrası ih 791 inci 
maddesi hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — iMadde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?..,- Yok. 

*(1) 470 S. Sayılı basmayazı 31.8.1983 tarihli 
154 üncü Birleşim Tutanağına eklidir.» 

Bu bakımdan, tespit edilen gündemlerde Sayın 
Tan'ın hukukî görüşlerine (Ki, saygı duyuyorum, 
doğrudur) pdk katılmak mümkün olmadan; yani ge
len kâğıtlardan dahi gündeme bir kanun tasarısını 
almak, yine Yüce Genel Kurulununuzun kararları
na bağlı olarak mümkün olmaktadır. Bu, işin ge
reğidir, icabıdır. Yoksa, gündemleri eskiden olduğu 
gibi geliş sırasına göre değil, çıkarılması gereken iş
ler sırasına göre tespit etmek zarureti bulunduğu 
için durum bu şekilde yürümekte, olaylar böyle cere
yan etmdktedir. 

Bu bakımdan, bundan sonra da, biraz evvel arz 
ettiğim üzere durumu Başkanlık Divanına iletmekle 
birlikte, yapacağımız çalışmalarda önünüze getirilen 
gündemin özel bir gündem niteliğinde olduğunu da 
hatırdan çıkarmamanızı önemle rica ederim.: 

Sayın Komisyon Başkanlarıyla görüşme yapıldı
ğında, (Biraz evvel açıklamaya çalıştığım hususta 
zannederim Sayın Tan da kendi Komisyon Başkanı 
Sayın Tokgöz'le görüştüğünde durumun böyle ol
duğunu gayet iyi anlayacaklardır) Komisyon Başkan
ları değerli üyelerimize zannederim toplantı sonucunu 
bildirmişlerdir, gerekli açıklamada bulunmuşlardır. 

Teşekkür ederim efendim. 

ÜLEN İŞLER 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.;. Yok. 
Sorusu olan sayın üyemiz?... Yok. 
81 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

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

82 nci maddeyi okuutyorum: 
İpoteğin Kapsamı 

Gendi olarak! 
MADDE 82. — ipoteğin kapsamı hakkında Me

denî Kanunun 777 ve 778 inci maddeleri uygula
nır, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. 

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
83 üncü maddeyi okutuyorum: 
Sigorta 
iMAİDDE 83. — Bir uçağın maliki veya onun 

hesabına bir başkası tarafından sigorta ettirilmiş ol
ması durumunda, ipotek sigorta tazminatına da şa
mil olur. Sigortacı, sicile kayıtlı bir uçak ipoteği
ni bilmediğini ileri süremez. 

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

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon bir diyece
ği?... Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?,.. Yok. 
83 üncü maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

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

84 üncü maddeyi okutuyorum: 
Sigortalı bedeli 
MADDE 84. — 'Bir uçağın kaybı ya da kazaya 

uğraması halinde; aksine bir anlaşma olmadıkça ipo-
tdk hakkı sahibi, sigortalı uçak üzerindeki ipotek 
tutarı kadar sigortacı tarafından ödenecek tazmina
tta müstehak olur. [Herhangi bir ödeme yapılmazdan 
önce sigortalı, tescil edilmiş ipoteklerin tespitini ta
lep etmekle yükümlüdür. 

İpotekli alacakların hakları göz önünde tutulma
dan yapılan ödemeler borçtan kurtarmaz. 

Sigortacı tarafından ipotekli alacaklılara zararın 
gerçekleştiği ihbar edilmiş olduğu takdirde, bu ih
bardan itibaren bir aylik sürenin geçmesi ile, sigor
ta ettirene ödemede bulunan sigortacı, alacaklıya 
karşı da sorumluluktan kurtulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

Buyurun Sayın Uzunoğlu. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, Ta

sarının 84 üncü maddesinin birinci fıkrasında «Bir 
uçağın kaybı ya da kazaya uğraması halinde» iba
resi içinde, buradaki kaybın, gerçi o anlamda değil; 
ama uçağın sefer esnasında kaybolması, düşmesi anla
mına gelebileceği zehabından hareket ederek, sigor
ta ile ilgili olarak şu teklif edeceğim terimin kulla
nılması çok daha yararlı olacaktır : 

«Bir uçağın tam ziyaa uğraması ya da kazaya 
uğraması halinde» dersek, ya uçağın tamamı heder 
olmuştur, kaybedilmiştir, ya da kazaya uğramıştır 
kısmî hasar sözkonusudur. Bu ikisini hesap ederek, 
bir uçağın tam ziyaa uğraması şeklinde sigorta teri
mini burada zikredersek daha uygun olacaktır. Arz 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
Kaybından, acaba hakikaten uçağın kaybolması mı 
yoksa tamamen düşmesi, tam ziyamı mı anlıyor ko
misyon, soralım efendim?.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, «kay
bı» deyiminden, bu fiilden amaç, uçağın maddî var

lığının yok olması anlamıdır. Bu itibarla «kayıp» bir 
zayi anlamında kullanılmamıştır metinde. Bulunama-
ma halidir, yok olma halidir. Çünkü bu kabil olay
lar cereyan etmektedir. Uçak rotasından çıkmaktadır, 
bir daha kendisinden haber alınamamaktadır. Bütün 
aramalara rağmen kendisine rastlanamamaktadır. 

Örneğin, Avrupa'dan Amerika'ya uçarken Okya
nusa düşmektedir ve kaybolmaktadır. Buradaki ka
yıp, zayi anlamında değildir. Biz, tamamen varlığının 
ortadan kaybolması ve kendisine bir daha artık rast-
lanamaması anlamında kullanmış bulunuyoruz. Du
rum budur. Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Uzunoğlu, bir ilaveniz mi var efendim?.. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım, 

Komisyonun düşüncesine katılamıyorum. Aslında si
gorta ile ilgili olduğu için, burada ya uçağın tama
men kaybolması, hasara uğraması yahut da kısmen ha
sara uğraması sözkonusudur. Yoksa, uçağın düşmesi 
şeklinde anlaşılması doğru değildir sigorta yönünden. 
Bunu açıklığa kavuşturma bakımından arz ediyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
Komisyon katılmıyor. Daha değişik biçimde, an

ladığımız manada kayıptan bahsediyor. Yani, düşe
rek ziyaa uğraması falan değil de doğrudan doğruya 
kayıp diye kabul ediyorlar. Kaza halinde kayıp de
ğil bu... 

Madde ile ilgili bir soru var mı efendim?.. 
Sayın Erginay, buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, küçük bir so

rum var : Günümüzde ortaya çıkan bir konu olarak 
arz ediyorum; uçak kaçırıldığı takdirde kayba mı 
giriyor, kazaya mı giriyor?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Buyurun Sayın Komisyon cevaplayınız eferıdim. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, ne kay
ba girer, ne kazaya uğramış sayılır bu durumda. Ta
kiptedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, 84 üncü maddeyi Komisyondan gel

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

85 inci maddeyi okutuyorum : 
Sigortacının halefiyeti 
MADDE 85. — Sigortacı alacağı ödediği oranda 

ipotekli alacaklının haklarına kanunen halef olur. Şu 
kadar ki; halefiyet, alacaklının zararına olarak ileri 
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sürülemeyeceği gibi, sigortacının kendilerine karşı so- J 
rumluluğu devam eden ve derecesi aynı olan veya 
sonra gelen ipotekli alacaklıların zararına olarak da I 
dermeyan edilemez. 

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

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
86 ncı maddeyi okutuyorum : 
Malikin defi hakkı 
MADDE 86. — ipotekli uçak maliki, borçlunun 

alacaklıya karşı haiz bulunduğu defi ve itirazları ipo
tekli alacaklıya karşı ileri sürebileceği gibi, borçlu 
borcuna esas olan hukukî işlemi feshedebildiği süre- I 
ce, alacaklının hakkını uçaktan sağlanmasına engel 
olabilir. I 

Alacaklı borçlusunun muaccel bir alacağı ile ta- I 
kas imkânına sahip bulundukça, malik de aynı yet
kiye sahiptir. I 

Borçlunun bir defi veya itirazdan feragati mali
kin hakkına halel getirmez. 

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

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Madde 87'yi okutuyorum : 
ödeme hakkı I 
MADDE 87. — Alacak malike karşı muacceli- I 

yet kazanır veya borçlu borcunu ödemek hakkını 
haiz olursa, malik borcu ödeyebilir. 

Malik, tevdi veya takas yolu ile de alacaklının 
hakkını yerine getirebilir. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oylarını

za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. | 

88 inci maddeyi okutuyorum : 
Halefiyet 
MADDE 88. — Malik aynı zamanda borçlu de

ğilse, alacağı ödediği oranda alacaklının yerine ge
çer. Halefiyet alacaklının zararına ileri sürülemez. 

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

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
89 uncu maddeyi okutuyorum : 
Cebri icra 
MADDE 89. — Alacaklı, ipoteğin kapsamına gi

ren mamelek unsurları üzerinden alacağını, ancak ceb
ri icra yolu ile alabilir. 

Borçlu, borcunu ödemediği takdirde, alacaklıya 
uçağı temellük etmek yetkisini veren her türlü an
laşma geçersizdir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Sayın Komisyon ve Hükümetin bir di
yeceği?.. Yok. 

Sorusu olan sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
90 inci maddeyi okutuyorum : 
İpoteğin devri ve düşmesi 
MADDE 90. — ipotekle temin edilmiş olan ala

cağın temliki ile, ipotek de yeni alacaklıya geçer. Ala
cak ipotekten ve ipotek de alacaktan ayrı olarak dev
redilemez. Alacağın temliki yazılı şekilde ve sicile tes
cil ile olur. ' 

Alacağın sona ermesi, alacaklının feragati ve ipo
tekle mülkiyetin aynı kişide birleşmesi ile ipotek 
düşer. 

ipoteğin düşmesi üzerine, kayıt sicilden terkin 
olunur. Malik ipoteğin dermeyanının daimî olarak 
imkânsız kılan bir defie sahip bulunduğu takdirde, 
alacaklıdan, ipotekten feragat etmesini isteyebilir. 

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

Hükümet ve Komisyonun bir diyeceği?.. Yok. 
Sorusu olan sayın üye?.. Yok. 
90 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... 90 inci madde kabul edilmiştir. 

91 inci maddeyi okutuyorum : 

ALTINCI BÖLÜM 
Uçaklara ilişkin Uçuş Kuralları 

Uçakların muayene ve kontrolü 
MADDE 91. — Sivil uçaklar; Türk uçak siciline 

tescil edilmeden önce ve tescilden sonra da belirlen
miş bulunan hallerde, uçuşa elverişlilik yönünden mu
ayene ve kontrol edilir. Bu husus Ulaştırma Bakan
lığınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
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BAŞKAN — 91 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin bir diye
ceği?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oylarını

za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

92 nci maddeyi okutuyorum : 
Uçuşa elverişlilik belgesi 
MADDE 92. — Türk sivil uçaklarına uçuşa elve

rişlilik belgesinin verilmesi, belgenin geri alınması veya 
iptaline ilişkin şartlar ile bu işlemlere ait yetki ve 
sorumluluklar, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası 
anlaşmaların hükümleri saklı kalmak şartı ile, Ulaş
tırma Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönetmelik
ler ile belirlenir. 

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

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

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oylarını

za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

93 üncü maddeyi okutuyorum : 
tsstisnaî durumlar 
MADDE 93. — Sivil uçaklar, geçerli uçuşa elve

rişlilik belgesi olmaksızın, Türk hava sahasında, Ulaş
tırma Bakanlığının izni ile deneme, muayene veya ferry 
uçuşu yapabilir. 

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

Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin bir diye
ceği?.. Yok. 

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
94 üncü maddeyi okutuyorum : 
Kıyasen uygulama 
MADDE 94. — Türk sivil uçakları için yabancı 

devletlerin yetkili makamları tarafından verilmiş uçu
şa elverişlilik belgelerinin geçerliliğine ve yabancı 
sivil uçaklar için Türkiye'de uçuşa elverişlilik bel
gesi verilmesine ilişkin koşullar, yukarıdaki maddeler
de yer alan esaslar dairesinde Ulaştırma Bakanlığı 
tarafından saptanır. 

BAŞKAN — 94 üncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üyemiz?.. 

I Buyurunuz Sayın Uyguner. 
M. FEVZt UYGUNER — «Koşullar»ı hep «Şart

lar» yapmıştık efendim. 
BAŞKAN — Evet efendim, onu «ilişkin şartlar» 

yapıyoruz. 
Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin bir di

yeceği?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Maddeyi bu değişiklikle oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... 94 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

95 inci maddeyi okutuyorum : 
Uçak belgeleri 
MADDE 95. — Türk hava sahasında uçuş yapa

cak bütün uçakların, uçuş sırasında bağlı bulunduk
ları devletin geçerli kuralları uyarınca : 

a) Bir merkezî sicile kayıtlı olmaları ve tescjl 
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 tara
fından yapılacak kontrollerde gösterilmesi zorunlu
dur, 

Türkiye'nin taraf olduğu anlaşmaların hükümleri 
saklıdır. 

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

Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin bir diye
ceği?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.., Yok. 
Yalnız, diğer konularda «taşımaları, taşımaları, bu

lundurmaları, taşımaları» şeklindeki paragraf bitişle
rinden sonraki «ve yetkili makamlar tarafından yapı
lacak kontrollerde gösterilmesi zorunludur» ibaresini 
herhalde aşağıya almıştık, değil mi efendim?.. Bura
da da, (g) paragrafındaki «bulundurulması» kelime
sinden sonraki «ve yetkili makamlar tarafından ya
pılacak kontrollerde gösterilmesi zorunludur» ibaresi
ni aşağıya cümle olarak alıyoruz. Sayın Komisyon, 
değil mi efendim, daha evvel böyle bir uygulama yap
tık?.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU BAŞ
KANI A. FEHMİ KUZUOĞLU — Evet efendim, 
haklısınız. 
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BAŞKAN — Hükümet de katılıyor mu bu deği
şikliğe?.. 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İH
SAN PEKEL — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, «ve yetkili makamlar 
tarafından yapılacak kontrollerde gösterilmesi zorun
ludur» ibaresini aşağıda bir cümle olarak düzenliyor 
ve maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

96 ncı maddeyi okutuyorum : 
Devletin uçakları 
MADDE 96. — Türk hava sahasında uçuş yapa

cak devlet uçakları; Türk kanunlarına ve bunlara 
bağlı kurallara uymak zorundadırlar. Türk Devlet 
uçaklarının, Türk hava sahasında ve uluslararası ha
va sahasında yapacakları uçuşlarla ilgili kurallar koy
ma yetkisi Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine aittir. 
Şikago Sözleşmesi 3 üncü maddesi hükümleri sak
lıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

Buyurunuz Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂI BAYER — Sayın Başkanım, 

bilindiği üzere Türkiye'de Türk Havayolları bir Ano
nim Şirkettir, devlet uçağı değildir. Evvelce de Ha
va Meydanları ve İşletmesi konusunda da belirttiğimiz 
üzere burada Türk devlet uçaklarının yanına «Kamu 
tüzelkişiliği uçaklarının» da yazılması lazımdır. Türk 
Havayolları devlet uçağı anlamına gelmez. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer; sora
lım efendim. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR YE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, bu
rada sözkonusu plan Türk devlet uçaklarıdır. Türk 
Havayollarına ait olan uçaklar Türk sivil uçağıdır, 
Türk Devlet uçağı değildir ve bu itibarla böyle bir 
ayırım getirilmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Madde üzerinde soru sormak isteyen sayın üye 

var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oylarını

za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

97 nci maddeyi okutuyorum : 
Kalkış ve iniş 
MADDE 97. — Sivil uçakların iniş ve kalkış

ları, bu Kanunun öngördüğü esaslar dairesinde sap
tanmış bulunan havaalanlarından başka yerlerde ya
pılamaz. 

Can ve mal güvenliğinin korunması amacı ile baş
vurulacak önlemler ile Ulaştırma Bakanlığınca önce
den alınmış izine dayanan iniş ve kalkışlar yukarı
daki hükümden müstesnadır. 

BAŞKAN — 97 nçi madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyemiz?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diyece
ği?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oylarını

za, sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
97 nci madde kabul edilmiştir. 

98 inci maddeyi okutuyorum : 
Havayolu 
MADDE 98. — Sivil uçaklar, bu Kanunun ön

gördüğü 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 ve
rilen talimatın dışına çıkılmasını gerekli kılan du
rumlarda, sorumlu kaptan pilot durumu derhal yet
kili hava trafik kontrol ünitesine bildirir ve alacağı 
talimata göre hareket 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 edil
mesi zorunludur. 

BAŞKAN — 98 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyemiz?.. Yok. 

Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin bir di
yeceği?.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, mad
denin hemen girişindeki «Sivil uçaklar» ibaresini 
«Türk sivil uçakları» şeklinde değiştiriyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, katılıyor musunuz 
efendim?.. 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İH
SAN PEKEL — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyle ilgili soru sormak iste
yen sayın üyemiz?.. 
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Buyurunuz Sayın Dal. 
KEMAL DAL — Şimdi bu düzeltmeden sonra 

yabancı uçaklar bu kontrole tabi değil anlamı mı çı
kacak ortaya? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, soralım. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURtZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, 
dün genel gerekçede arz edildiği zaman ifade edil
mişti ki, bu Türk Sivil Havacılık Kanun Tasarısı 
özellikle uluslararası kaidelerin bir ölçüde millî hü
viyete getirilmesinden ibarettir. Zaten bizim Türk 
sivil uçakları için derpiş ettiğimiz bu maddenin kar
şıtı yine uluslararası ölçüler içerisinde vardır, onlar 
da aynı kaidelere tabidirler. Bir yaklaşım ve benze
şim olsun diye Türk sivil uçakları için bu madde 
tertip edilmiştir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Efendim, maddeyi birinci fıkrasının başına «Türk» 

kelimesinin ilavesiyle birlikte oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler,.. Madde kabul edilmiş 
tir. 

99 uncu maddeyi okutuyorum. 
Yasaklar 
MADDE 99. — Uçuş sırasında; 
a) Tehlike ve zorunlu durumlar hariç paraşüt

le atlamak, 
b) Akrobatik uçuş veya benzeri hava / gösteri

leri 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 fotoğra
fını çekmek, 

e) Herhangi bir madde veya nesneyi çekmek ve
ya 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 duru
mun gerektirdiğinin dışında yayın ve haberleşme yap-» 
mak, 

Yasaktır. 
Yukarıdaki yasaklara istisna getirmek üzere; Özel 

veya genel nitelikte izin vermeye, Ulaştırma Bakan
lığı yetkilidir. 

Bu izni vermeden önce, Ulaştırma Bakanlığı ge
rektirdiğinde, ilgili bakanlıklar ve Genelkurmay Baş
kanlığının görüşünü alır. 

BAŞKAN — 99 uncu madde üzerinde söz iste
yen sayın üye var mı?.. Sayın Bayer. Başka söz is
teyen sayın üyemiz var mı?.. Yok. 

Buyurunuz Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Efendim, Türkiye 

modern reklamcılık ve tanıtmada son zamanlarda 
epeyce ilerledi ve bu modern faaliyetlerin başında 
da uçaklarla reklam faaliyeti var, tanıtma faaliyeti 
var, propaganda faaliyeti var. Bu, dünyada ulusal 
bir çalışma olduğu gibi uluslararası bir çalışmadır. 
Bu bir nevi hürriyeti kısıtlayıcı madde anlamına ge
liyor. 

(e) fıkrası : «Her türlü reklam ve propaganda 
niteliğinde faaliyette bulunmak» Bu konuda bu fık
ranın çıkması lazımdır. Çünkü Türkiye artık reklam
cılık konusundaki çalışmaları dolayısıyla buna fiilen 
başlamıştır. Maçlarda dahi bir Fenerbahçe ve Gala
tasaray bayrağını taşımaları da bir reklam anlamına 
gelir. Tabiî, uçakların izin konusu ayrıdır. Yalnız, 
«Reklam ve propaganda yapması yasak» demek, 
bunları kısıtlama anlamına gelir; çıkarılması lazım
dır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer; so-

rajım efendim. 
Sayın Komisyon?.. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, 
Sayın Bayer'in ifade ettiği reklam, tanıtma konuları 
için tahsis edilecek uçaklar günümüzde birçok Batılı 
ülkede vardır. Ancak bunlar özel izne tabidirler ve 
bunlar bizde de aynı şekilde' özel izinle, ancak bu 
faaliyette bulunabileceklerdir. Aksi takdirde uçuş 
emniyeti, uçuş güvenliği bakımından böyle bir faali
yette bu açıdan, özel izin alınmaksızın yasak geti
rilmektedir. Özel izin halinde bu mümkün olacak
tır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Bir ilaveniz mi var Sayın Bayer?.. Buyurun efen

dim. 
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MUHStN ZEKÂf BAYER — Efendim Sayın 
Komisyon Sözcüsü «Özel izin» dedi. Tabiî olarak 
uçakların emniyeti, uçuş hususları yeni bir hukuk 
düzeni getiriyor; hava hukuku... Buna tabidir, ama 
prensip itibariyle «Her türlü reklam ve propaganda 
niteliğinde (Uçuş sırasında) faaliyette bulunmak ya
saktır» diye kesin hüküm vardır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bayer, yalnız genel ilke «Ya

saklama» dır; altında istisnası var. Zannederim Ko
misyon da söyleyecek. Yasaklara istisna getirmek 
üzere özel veya genel nitelikte izin verme de var. 
Yani bir firma uçakla reklam yapmayı arzu ediyor
sa (Zannediyorum Komisyon da aynı şeyi söyleyecek) 
izin alıp yapabilecektir. 

Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Efendim başta 
«Yasaktır» dedikten sonra, «Yukarıdaki yasaklara is
tisna getirmek üzere; özel veya genel nitelikte izin 
vermeye, Ulaştırma Bakanlığı yetkilidir» diyoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; maddeyle ilgili soru sormak isteyen 

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

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
99 uncu madde kabul edilmiştir. 

100 üncü maddeyi okutuyorum. 
İnme mecburiyeti 
MADDE 100. — Can ve mal güvenliği veya ka

mu düzeni veya yurt güvenliği gerekçesi ile, yetkili 
makamlardan vaki olacak talimat karşısında uçağın 
bildirilecek havaalanına inmesi zorunludur. 

Birinci fıkra hükmünün uygulanmasında, Ulaş
tırma Bakanlığı gerektiğinde; Genelkurmay Başkan-
dığı, İçişleri, Dışişleri ve Gümrük > ve Tekel Bakan
lıkları ile işbirliği yapar. 

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. 
100 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

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

101 inci maddeyi okutuyorum. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 
Sivil Havacılık Personeli 

Yeterlik belgesi 
MADDE 101. — Pilotlar ile uçağın sevk ve ida

resi bakımından gerekli personelin, faaliyette buluna
bilmeleri için, Ulaştırma Bakanlığından yeterlik bel
gesi almak ve bu belgeleri belirli süreler içinde yeni
lemeleri zorunludur. 

Ulaştırma Bakanlığı yeterlik belgesi almaları ge
reken diğer havacılık personelinin kategorilerinin sap
tanması, belge verilmesi, geçerliliği, yenilenmesi, geri 
alınması ve sicillerin tutulması kurallarını yönetme
likle düzenler. 

BAŞKAN — Efendim maddenin ikinci satırının 
sonundaki «... yenilememeleri» ibaresi «yenilemele
ri» şeklinde olacak herhalde; zannediyorum bir ba
sım hatası olmuş, değil mi efendim?.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Evet efendim 
basım hatası olmuş. Bir de Sayın Başkanım, ikinci 
fıkranın birinci satırında yer alan «Yeterlik» kelime
sinin baş harfi büyük olmuş; aslında küçük harfle 
yazılması lazım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet efendim, onu da küçük harfli 

yapıyoruz. Ayrıca «... yenilememeleri» ibaresini de 
«yenilemeleri» şeklinde düzeltiyoruz. 

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

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

Maddeyle ilgili soru sormak isteyen sayın üye 
var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

102 nci maddeyi okutuyorum. 
Yabancı devletler tarafından verilmiş yeterlik 

belgeleri 

MADDE 102. — Yabancı bir devletin yetkili ma
kamları tarafından usulüne uygun surette düzenlen
miş veya geçerliliği onanmış yeterlik belgeleri, Tür
kiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar çerçe
vesinde bu Kanunun uygulaması bakımından da ge
çerli olarak kabul edilir. 

Yeterlik belgesini düzenlemiş veya onamış bulu
nan devletin veya belge sahibinin vatandaşı olduğu 
devletin, Türk Sivil Uçaklarına veya bu Kanun hü-
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kümleri uyarınca verilmiş yeterlik belgelerine yahut 
sahiplerine karşı kasıtlı işlem yapmaları durumunda, 
birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

Yabancı bir devlet tarafından Türk vatandaşları
na verilmiş yeterlik belgelerinin, hangi koşullar al
tında geçerli sayılacağı yönetmelikle belirlenir. 

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

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

Maddeyle ilgili soru sormak istiyen Sayın Üye?... 
Yok. 

Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

103 üncü maddeyi okutuyorum. 
Yeterlik belgesinin iptali ve geri alınması 
MADDE 103. — Yeterlik belgesinin verilmesi 

için zorunlu bulunan asgarî koşulların ortadan kalk
ması durumunda, belge iptal edilir. 

Yeterlik belgesinin verilmesi için aranan nitelik
ler de geçici olarak değişiklik meydana gelenlerin 
belgeleri, durumlarının düzeldiği saptanıncaya kadar 
geri alınır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; burada da ikinci fık
radaki «Yeterlik Belgesi» ibaresinde «Belge» keli
mesinin baş harfi büyük yazılmıştır; küçük harfle ya
zılması lazımdır. Çünkü yukarıdaki fıkrada öyle ya
zılmıştır. 

Maddeyle ilgili soru sormak isteyen veya konuş
mak isteyen sayın üyemiz var mı?.. Yok. 

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

Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

104 üncü maddeyi okutuyorum. 
idarî önlem 
MADDE 104. — Gerek ,bu Kanunda ve gerekse 

ilgili tüzük ve yönetmeliklerde yer alan ve can ve 
mal güvenliğinin korunmasına yönelik kurallara ay
kırı davrandıkları saptanarak haklarında yargı mer
cilerinde kovuşturma veya soruşturma açılmış bulu
nan sivil havacılık personelinin yeterlik belgelerini, 
kovuşturma veya soruşturma sonuçlanıncaya kadar 
geri almaya, Ulaştırma Bakanlığı yetkilidir. 

Ceza kanunlarındaki özel hükümler 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?.. Yok. 
104 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 104 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

105 inci maddeyi okutuyorum. 
Eğitim ve öğretim 
MADDE 105. — Sivil havacılık sahasında, per

sonel yetiştirmek amacı ile kurulacak meslekî eği
tim ve öğrenim kurumlarının açılması, öğretim prog
ramlarının düzenlenmesi, bu kurumlarda görev ala
cak eğitici ve idarecilerin niteliklerinin belirlenmesi 
Ulaştırma Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetme
lik ile saptanır. 

BAŞKAN — Efendim Sayın Komisyon; başlık
ta «Öğretim» ibaresi var, maddenin içerisinde dü
zeltme yaptırmışsınız «... eğitim ve öğrenim» ku
rumları» demişsiniz; hangisi geçerli efendim?.. 

Başlık «Eğitim ve öğretim», içeride ise «... mes
lekî eğitim ve öğrenim kurumlarının» demişsiniz. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Metinde «Öğre
tim» efendim. 

BAŞKAN — O da mı «Öğretim» oluyor. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Zaten «Öğre
tim» di efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika soralım efendim. Bize 
verdiğiniz metinde öyle olduğu için, mevcut düzelt
meyi Kanunlar Müdürlüğümüz önceden yapıyor. 

Komisyonun bize verdiği metinde «Tasarının 
107 nci maddesi 105 inci madde olarak kabul edil
miştir» deniliyor ve aynen bakınız okuyorum. Baş
lık «Eğitim ve öğretim» içinde ise «Sivil havacılık 
sahasında personel yetiştirmek amacıyla kurulacak 
meslekî eğitim ve öğrenim kurumlarının...» Bu ne
denle böyle bastırılmış, böyle düzeltme yapılmış. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Bizdeki metin
de «öğretim» efendim. 

BAŞKAN — Bu da Komisyonun kendi mühür-
; lü nüshası. Hükümetçe de verilen metin; yani bu

nu da öğretim yapıyoruz, öyle mi efendim?.. Yani 
bu yanlış. Oldu efendim, ikisi de öğretim oluyor. 
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SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
bir sorum var. 

BAŞKAN — Sorduracağım efendim, müsaade 
buyurun. 

Maddeyle ilgili konuşma istemi hisseden sayın 
üyemiz var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir diyeceği
niz?.. Yok. 

Soru, buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka

nım, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 217 nci 
maddesi, Devlet memurları genel eğitim planını em
retmektedir. Bu getirilen düzenlemede buna aykırı 
bir hüküm görmekteyiz. Bu hatalı bir yoldur. Bu 
bakımdan «sivil havacılık sahasında personel yetiş
tirmek amacıyla kurulacak meslekî eğitim ve öğre
tim kurumlarının açılması» ibaresinden sonra «genel 
eğitim planı çerçevesinde öğretim programlarının 
düzenlenmesi» diye «genel eğitim planı çerçevesin
de» kelimelerinin yazılmasına ihtiyaç vardır. Komis
yon buna katılırlar mı? Katılmazlarsa bu konuda bir 
önerge vereceğim. 

BAŞKAN — Soralım efendim, teşekkür ederim. 
«Genel eğitim planı çerçevesinde» ibaresini ilave 

edersek mevcut Kanuna uygun hareket etmiş oluruz 
diyor Sayın Kantarcıoğlu. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başka
nım, esasen bu Sayın Kantarcıoğlu'nun ifade ettiği 
eğitim programına uymak mecburiyeti vardır. Bir 
noksanlık olarak görülmüştür. Biz aslında noksan 
olarak düşünmemiştik, o program çerçevesinde hare
ket edilecektir; fakat bu öneriye katılıyoruz, ilave 
ederiz. 

BAŞKAN — önerge değil de efendim, bir şifahî 
temenni. 

Sayın Hükümet de katılıyor mu efendim bu iba
renin eklenmesine?.. 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İH
SAN PEKEL — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Yani Komisyonun kendi önerisi 
ölüyor bu «genel eğitim planı çerçevesinde» ibare
sini, «açılması» kelimesinden sonra koyuyoruz efen
dim. 

Buyurun Sayın Öztuş, soru. 
NERMİN ÖZTUŞ — Efendim, burada «meslekî 

eğitim planı içerisinde» dendiğine göre, bu program
ların düzenlenmesinin Millî Eğitim Bakanlığı ile 
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| müştereken bir plan yapılması lazım. O bakımdan 
I bütün okulların programları Millî Eğitim Bakanlığın-
I dan geçer. O bakımdan burada «Ulaştırma Bakanlığı 
I ile Millî Eğitim Bakanlığı tarafından müştereken 
I düzenlenecek» şeklinde bir ibarenin eklenmesi gere

kir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztuş. 
I Sayın Komisyon, buyurun. 

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

I eğitim, öğretim meslekî manadadır. Zaten demin de 
I ilave ettiğimiz «genel eğitim çerçevesi içerisinde prog-
I ram hazırlanacaktır» denildiğine göre, mesele ken

diliğinden halledilmiş olmaktadır. Sayın Öztuş'un 
da bu noktadaki endişeleri böylece giderilmiş olmak
tadır.' 

I Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, 105 inci maddeye, ikinci satırına 

«genel eğitim planı çerçevesinde» ibaresini ekliyo-
I ruz, öğretim olarak düzeltmeyi yaptık ve maddeyi 
I bu haliyle oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 105 inci madde kabul 
I edilmiştir. 

I 106 ncı maddeyi okutuyorum. 
Kaptan pilotun genel yetki ve sorumlulukları 
MADDE 106. — Sorumlu kaptan pilot uçağın 

yan ve mal güvenliğini sağlayacak surette sevk ve 
I idaresinden birinci derecede sorumlu olup, olağan-
I üstü durumlarda gereken önlemleri almaya yetkili

dir. 

I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
I üyemiz var mı efendim?.. Yok. Komisyon ve Hü-
I kümetin bir diyeceği?.. 
I Buyurun efendim. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — «Uçağın» de
nildikten sonra oraya bir virgül koymak gerekli. 

BAŞKAN — Oldu efendim, «uçağın» kelimesin
den sonra bir virgül koyduk. 

Soru sormak ihtiyacını hisseden sayın üyemiz var 
I mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi virgül koymak suretiyle oylarınıza su-
I nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad-
I de kabul edilmiştir. 
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107 nci maddeyi okutuyorum. 
Kaptan pilotun idarî yetki ve sorumlulukları 
MADDE 107. — Sorumlu kaptan pilot, uçak

ta emniyet ve düzenin sağlanması için önlem alma
ya 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 gerçekle
şen doğum ve ölüm olaylarını bir tutanakla saptar 
ve 'inilen ilk havaalanında mahallî yeükiliılere yurt dı
şında ise Tünk Konsolosluğuna 'bildirir veya bildiril
mesini sağlar, lyurda dönüşünde ayrıntılı rapor verir. 

Sorumlu kaptan pilot, kanun, tüzük veya yönet
melik uyarınca uçakta uçuş sırasında tutulması veya 
bulundurulması gereken tüm defter, kayıt ve belge
lerin bulundurulmasından ve usulü dairesinde tutul
masından sorumludur. 

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

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceği
niz?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Yalnız efendim, burada «mahallî yetkililere» de

dikten sonra zannederim «yurt dışında ise» ibaresin
den önce virgül olacak değil mi efendim?.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Evet. 

Bir de son fıkrada geçen «Kanun, Tüzük ve Yö
netmelik» küçük harfle olacak. 

BAŞKAN — Onların hepsini küçük harfle yapı
yoruz. 

Maddeyle ilgili soru ihtiyacını hisseden sayın üye
miz var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi bu düzeltmelerle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

108 inci maddeyi okutuyorum efendim. 
Kaptan pilotun cezai yetki ve sorumlulukları 
MADDE 108. — Sorumlu kaptan pilot, uçakta 

işlenen suç ile ilgili kanıtları toplamak ve saklamak
la yükümlü olduğu gibi, can ve mal güvenliğini teh
dit eden veya gecikilmesinde zarar doğabilecek du
rumlarda görevliler olaya el koyuncaya kadar gere
ken 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 önlemle
rim alınmasını isağÜaimak almacı İlle durumu *en Ikıısa za
manda yetkili makamlara intikal ettirmek ve yurt 
dışında ise, Türk Konsolosluğuna bildirmek veya 
bildirilmesini sağlamak ve her iki halde de, ayrıntılı 
bir rapor vermek mecburiyetindedir. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili söz istemi var mı 
efendim?.. Yok. Sayın Komisyon buyurun efendim. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, 
maddenin birinci satırındaki «kanıtları» kelimesi «de
lilleri» olacak. 

BAŞKAN — «Kanıtları» kelimesini «delilleri» 
yaptık efendim. Pekiyi, kaptan pilot büyük mü olu
yor efendim?.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Efendim, hepsi
nin küçük olması lazım, geçen maddelerde de vardı. 

BAŞKAN — Onların hepsini küçültüyoruz. 
«Türk» kelimesinden sonra Konsolosluk da büyük 

mü efendim? 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Küçük efen
dim. 

BAŞKAN — O da küçük oluyor. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Büyük harfle yaz

mak lazım, özel isim Türk Konsolosluğu. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Hangi konsolos
luğu işaret ettiği belli değil, onun için küçük olması 
lazım. 

BAŞKAN — Komisyon küçültüyor efendim. 
Kaptan pilotu da küçük harfle yazdık, «kanıtları», 
«delilleri» yaptık, diğer (K) harflerini de ufalttık. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Bir sorum var 
efendim, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka

nım, bazı tanımlarda geçiyor. Başbakanlık Kanun
lar ve Kararlar Tetkik Dairesinin yazıları var, 17 nci 
maddesinde «Adında ve maddede yasal sözcüğü ye
rine kanun sözcüğü kullanılır» diyor. Bu nedenle 
«yasal» yerine «kanunî» olarak düzeltirler mi?.. Se
kizinci satırda «yasal önlemlerin alınması» deniyor. 
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BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Katılıyoruz Sa
yın Başkanım, «kanunî tedbirlerin alınması» şeklin
de düzeltiyoruz. 

BAŞKAN — Gördüm efendim, yazıyorum. Met
ne işliyoruz o bakımdan. «Yasal önlem» yerine «ka
nunî tedbirlerin» diyorsunuz. Sayın Hükümet de ka
tılıyor mu efendim bu görüşe? 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İH
SAN PEKEL — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Azgur buyurun efendmi. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, birinci fıkra

nın sonunda, kaptan pilotun bu yetkilerini bizzat veya 
başkaları aracılığı ile kullanabileceği öngörülmüş. Bu 
«başkaları» kelimesi sarahate muhtaç bir kelime. Kap
tan pilot bu yetkilerini İkime devredebilecek? Başka
larından kastedilen nedir? Uçaktaki herhangi bir yol
cuya da bu görevi verebilecek midir? «Sen şu şu şu 
işleri yap, yolcuları ara, üstlerine başlarına bak» diye. 
Bence «başkaları» kelimesine bir açıklık getirmek la
zım. «Uçaktaki diğer yetkililer» veya «Uçaktaki diğer 
görevliler» gibi. Komisyon bu konuda acaba ne dü
şünür?.. 

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

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başka
nım, söz konusu edilenler, gerek uçak personeli, ge
rekse yer personeli olabilir; çünkü tarifeli uçaktır. 
Gittiği zaman olabilen böyle bir vakada bekleme im
kânı olmayabilir; gerek uçak personeli, gerek kaptan 
pilot bakımından. O zaman yine kendi personeline 
ait olan diğer personeli de bu göreve memur etmiş 
olabilir. Bu bakımdan burada kullanılan deyim ye
rinde bir deyimdir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkan zabıtlara geç

miştir, mesele yoktur. 
BAŞKAN — Ola ki o esnada, hani bir uçak ka

çırma durumunda bir olay oluyor; yardımcıları ya
ralıdır. Sivil kişilerden birini de zannederim görev
lendirebilir. Buna engel olan bir şey de yok. Güçlü 
kuvvetli bir adamcağıza, «'Buyurun siz arayın» diye 
bir yetki vermek de herhalde mümkün olacaktır, ora

daki teröristin elinden silahını aldıktan sonra arama 
yapmak için. Yani mutlaka kaptan pilot kendi yet
kisini devrederken mutlaka orada görevli birinin ol
ması şart mıdır?.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Değildir. 

BAŞKAN — Adam yaralıysa veya görev yapa
mayacak durumda kişi ise, zannederim devretmekte 
de bir sakınca yoktur gibi geliyor. «Başkaları» keli
mesi ile zannederim Sayın Komisyon bunu da kas
tetmek istiyor efendim. 

108 inci maddeyi bu düzeltmelerle oylarınıza su
nuyorum efendim: Kabul edenler... Etmeyenler... 
108 inci madde kabul edilmiştir. 

109 uncu maddeyi okutuyorum : 
Özel düzenlemeler 
MADDE 109. — Ticarî hava işletmeleri, bu Ka

nunun hükümlerine aykırı olmamak koşulu ile, Kap
tan Pilotun görev, yetki ve sorumluluklarını belirle
yen talimatlar hazırlayabilirler. Ancak, bu gibi tali
matlara uyulması, Kaptan Pilotun yasal kurallar kar
şısındaki sorumluluğunu etkilemez. 

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

Sayın Komisyon bir diyeceğiniz var mı efendim?.. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — «Kaptan Pilot» 
un baş harflerini küçük harflerle yazıyoruz; «yasal» 
kelimesi yerine «kanunî» kelimesini kullanıyoruz ve 
«koşul» kelimeleri genel olarak belirtildiği için tek
rarlamıyorum. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili soru sormak isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. 

Maddeyi bu düzeltmelerle oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... 109 uncu madde kabul 
edilmiştir. 

110 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yolcuların yükümlülükleri 
MADDE 110. — Yolcular, Türkiye'nin taraf ol

duğu Uluslararası anlaşmalar ile bu yasa hükümleri' 
ne meydan otoritesi ve taşıyanın talimatlarına uymak 
zorunda olup, can ve mal güvenliğini ve yolculuğun 
disiplin ve intizamını bozacak her türlü eylem ve 
davranıştan kaçınmakla yükümlüdür. 

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

Sayın Azgyr buyurun efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, talimat ço

ğuldur zaten. «Talimatlarına» kelimesi yanlıştır; «ta
limatına» demek yeterlidir. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
mu efendim?.. Katılıyorlar. 

katılıyor 

«Talimatlarına» yi «Talimatına» diye düzeltiyo
ruz. «Yasa» yi «kanun» yaptık. 

110 uncu maddeyi bu düzeltmelerle oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, Birleşime 30 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 15.20 

•*wmmııwmmma*' 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.50 

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

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Danışma Meclisinin 155 inci Birleşiminin 2 nci 

Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere kaldığı yerden devam ediyoruz. 
111 inci maddeyi okutuyorum. 
Uluslararası sözleşme hükümleri 
MADDE 111. — Bu bölümde yer alan konular

da Türkiye'nin de katılmış olduğu 1963 tarihli Tokyo 
1970 tarihli Lahey ve 1971 tarihli Montreal sözleş
meler hükümleri saklıdır. 

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

Buyurun Sayın Uzunoğlu. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan; 
«1963 tarihli Tokyo»dan sonra bir virgül olacak

tır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
Bir virgül koyuyoruz. Sayın Komisyon ve Sayın 

Hükümet katılıyorlar. 
Madde üzerinde Komisyon ve Hükümetin de baş

ka bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı?.. Yok. 

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

112 nci maddeyi okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Hava, Yolu İle Taşımalar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
iç Hat Taşıma Sözleşmeleri 

Uygulanacak hükümler 
MADDE 112. — Havayolu ile yurt içinde yapı

lacak taşımalarda; bu Kanunda hüküm bulunmadıkça, 
Uluslararası taşımada uygulanan ve Türkiye'nin taraf 
olduğu uluslararası anlaşmaların hükümleri ve bu 
anlaşmalarda da hüküm bulunmadığı hallerde, Ticaret 
Kanununun hükümleri uygulanır. 

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

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

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MEHMET AYDAR — «Ticaret Kanunu» 
derken «Türk Ticaret Kanunu» olacak. 

BAŞKAN — Bu «u» harfini de ufaltıyoruz efen
dim, «uluslararası taşımada»... 

«Türk Ticaret Kanununun»... 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MEHMET AYDAR — «Kanunu hükümleri.» 
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BAŞKAN — «Kanunu hükümleri». 
Oradan «nun»u da çıkartıyoruz, «u» yu da ufal

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

113 üncü maddeyi okutuyorum. 
Yolcu taşıma sözleşmesi - bilet 
MADDE 113. — Yolcu taşıma sözleşmesinde, taşı

yıcı yolcuya aşağıdaki kayıtları içeren ve uluslararası 
standartlara uygun olan bir bjlet vermekle yükümlü
dür; 

a) Taşıyıcının adı veya ticaret unvanı 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, varış ve varsa aktarma yerleri, 
f) Taşımanın bu Kanunda gösterilen sorumlulu

ğun sınırlandırılmasına ilişkin hükümlere bağlı olduğu, 
Taşıyıcı, yolcuyu biletsiz veya yukarıda yazılı ka

yıtları içeren bir bilet vermeden kabul etmiş ise, taşı
ma sözleşmesinin varlığı veya geçerliği etkilenmez, 
ancak taşıyıcı bu Kanunun sorumluluğu kaldıran veya 
sınırlayan hükümlerinden etkilenmez. 

BAŞKAN — «Biletin numarası ile düzenlediği» 
mi, «düzenlendiği» «... düzenlendiği gün» olacak her
halde. 

AKİF ERG1NAY — «Düzenlendiği» olması la
zım. 

BAŞKAN — Oraya bir «n» ilave ediyoruz. 

Sayın Komisyon burada bir diyeceğiniz var mı?.. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; 

ifade ettiğiniz husus dışında başka bir şey söyle
miyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, bir diyeceğiniz?.. 
Yok. 

Maddeyle ilgili söz istemi var mı?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Maddeyi bu biçimde «n» ilavesiyle oylarınıza su

nuyorum. Kabul- edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

114 üncü maddeyi okutuyorum. 
Bagaj ve kişisel eşya 
MADDE 114. — Taşıma sözleşmesinde belirlenen 

koşullar dairesinde, taşıyıcı; yolcunun bagajlarını ve 
beraberindeki kişisel eşyasını, ücretsiz olarak taşıma
ya mecburdur. 

BAŞKAN — 114 üncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üyemiz?.. Yok. 

Sayın Komisyon, bir diyeceğiniz var mı?.. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MEHMET AYDAR — «Koşullar», «şartlar» 
oluyor. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, bir diyeceğiniz, ila
ve edeceğiniz husus?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı?.. Yok. 
Maddeyi «şartlar» yapmak suretiyle oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 114 üncü mad
de kabul edilmiştir. 

115 inci maddeyi okutuyorum : 
Bagaj kuponu 
MADDE 115. — Taşıyıcıya teslim edilen her bir 

parça bagaj için, yolcuya ve aşağıdaki kayıtları içe
ren 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 sorumlulu

ğun sınırlandırılmasına ilişkin hükümlere bağlı olduğu. 
Taşıyıcı; bagajı kuponsuz veya yukarda yazılı ka

yıtları içeren bir 'kupon vermeden kabul etmiş ise; taşı
ma sözleşmesinin varlığı veya geçerliği etkilemez; an
cak taşıyıcı bu Kanunun sorumluluğu kaldıran veya 
sınırlayan hükümlerinden yararlanamaz. 

'Bagaj kuponu biri yolcuda kalmak ve diğeri ba
gaja takılmak üzere iki nüsha olarak düzenlenir ve ba
gajın ibraz edene teslim edileceği kaydını içerir. 

Birinci ve ikinci fıkraların hükmü saklı kalmak 
koşulu ile, taşıyıcı bagaj 'kuponuna konulması gere
ken bilgilerden yolcu biletinde zaten mevcut bilgileri 
bagaj kuponuna yazmayabilir veya biletle birleştirmek 
kaydiyle sadece bir bagaj teşhis 'kuponu verebilir. 

'BAŞKAN — Sayın Komisyon, burada «varlığı ve
ya geçerliği etkilemez» değil de «etkilenmez» olacak 
herhalde, bir «n» harfi olması lazım. Hükümet Tek
lifi öyle. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; 
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Birinci fıkrada «yolcuya» denildikten sonra bir 
«ve» var. O «ve» yi çıkarıyoruz, (g) bendinde «et
kilemez» «etkilenmez» olacak. Son fıkrada da «ko
şulu» «şartı» olacak. 

Arz ederiz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Hükümet de katılıyor bu değişikliklere. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üyemiz var mı?.. 

Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Efendim; birinci fıkrada «ve» yi çıkardık, «etki

lenmez» yaptık, «'koşulu» da «şartı» yaptık ve bu de
ğiştirilmiş haliyle maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler lütfen işaret buyursun efendim... Kabul 
etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

116 ncı maddeyi okutuyorum. 
Yük taşıma sözleşmesi - hava yük senedi 
MADDE 116. — Yük taşıma sözleşmesinde, taşı

yıcı yükletene aşağıdaki kayıtları içeren bir hava yük 
senedi vermekle yükümlüdür. 

a) Hava Yük Senedinin numarası ile, düzenlen
diği gün ve yer, 

b) Taşıyıcının adı veya ticaret unvanı ve adresi, 
c) Yükletenin adı, soyadı veya varsa ticaret un

vanı ve adresi, 
d) Gönderilenin aidi, soyadı veya varsa ticaret un

vanı ve adresi, 
e) Kalkış, varış ve varsa aktarma yerleri, 
f) Yükün türü, sayısı, miktarı ve ağırlığı, 
g) Özel olarak beyan edildiği takdirde değeri, 
h) Taşıma ücreti ve ödeme koşulları, ücretsiz ta

şımalarda buna dair kayıt, 
ı) Gereğinde, yük senedine eklenmesi zorunlu 

olan belgeler, 

j) Taşımanın bu Kanunda gösterilen sorumlulu
ğunun sınırlandırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı ol
duğu; 

Taşıyıcının, yükü yük senetsiz veya yukarıda yazılı 
kayıtları içeren bir yük senedi vermeden kabul etmiş 
olması, taşıma sözleşmesinin varlığını veya geçerlili
ğini etkilemez. Ancak taşıyıcı bu Kanunun sorumlulu
ğu kaldıran veya sınırlayan hükümlerinden yararla
namaz. 

Birden çok: parça için, yükletenin isteği üzerine 
taşıyan her bir parçaya ayrı yük senedi düzenlemek
le yükümlüdür. 

Hava yük senedi üç nüsha olarak düzenlenir. Bi
rinci nüshaya «Taşıyıcı için» yazılır ve yükleten tara
fından imzalanır. İkinci nüshaya «Gönderilen için» 

yazılır ve taşıyıcı ile yükleten tarafından imzalanır. 
Üçüncü nüsha, taşıyıcı tarafından imzalanarak, yü
kün teslim alınmasından sonra, yükletene verilir. 

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

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet?... 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başka
nım; 

(a) bendinde «Hava Yük Senedinin» derken «Yük» 
ve «Senedinin» başındaki harfler küçük olacak, ay
rıca (h) bendinde «Koşulları» kelimesi «Şartları» 
olarak düzeltilecek. Başka bir düzenlememiz yok
tur. 

Arz ederim. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, 

maddenin (j) bendinde «Bu Kanunda gösterilen so
rumluluğunun sınırlandırılmasına ilişkin hükümle
rine» değil de «hükümlere» denmesi lazım efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Komisyon, bu öneriye katılıyor musunuz 

efendim?... 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet de katılıyor mu efen
dim?... 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İH
SAN PEKEL — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Efendim, «Hükümlerine» değil de «hükümlere» 

yaptık, «Koşubu «Şart» yaptık, «Hava Yük Senedbni 
küçük harflerle yazdık (Yalnız «Hava» büyük tabiî 
baş harfi), ayrıca son Akranın bir üstündeki fıkra
da «Her bir paraçaya» diye yazılmış, orada bir tapaj 
hatası var, onu da «Her bir parçaya» olarak düzel
tiyoruz. 

Maddeyle ilgili soru var mı efendim?... Sayın 
Öney, buyurun efendim. 

TÜL AY ÖNEY — Sayın Başkanım; 116 ncı 
maddeden bu yana geçen bütün maddeler kanımca 
yönetmelikle belirlenecek ayrıntıyı ihtiva etmekte
dir. Acaba gerek Sayın Hükümet ve gerekse Sayın 
Komisyon, bu kadar ayrıntıyı kanun maddeleri ha
linde belirlemekte özel bir yarar mı görmüşlerdir?... 
Bunu öğrenmek istiyorum. Çünkü biletin üzerine 
ne yazılacaktır, kalkış, varış, yerleri gibi buna ben-
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ber meseleler herhalde bir yönetmelik konusudur bir 
kanun maddesinden ziyade, özel bir gerek mi gör
müşlerdir? Bunu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon?... 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, ÎMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başka
nım; uluslararası düzeyde yapılan uygulamalara in
tibak bakımından, bir. 
Yolcunun haklarını korumak bakımından, iki. 

Üç, biletler, umumiyetle gerek bagaj bakımın
dan konular olsun gerekse diğer konularda biletler 
kıymetli, değerli evrak halindedir. Bunların yekne
saklığını da sağlamak bakımından yönetmeliğe bıra
kılmamış ve kanunun bunu tayin etmesi daha uy
gun telâkki edilmiştir. Komisyonumuzda bu husus 
tartışılmıştır; fakat bunun bu şekilde düzenlenmesi 
daha uygun bulunmuştur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın üyeler; 

Biraz evvel yapmış olduğumuz v değişikliklerle 
birlikte maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

117 nci maddeyi okutuyorum. 
Yükletenin beyanları 
MADDE 117. — 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 uğraya
cakları zararları tazmin ile yükümlüdür. 

Taşıyıcı personeli ve temsilcilerine kusur isnadı 
hariç olmak üzere; taşıyıcı, verilen bilgi ve belge
lerin doğruluğunu ve yeterliğini araştırmaya mecbur 
değildir. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?... Yok. 
Soru?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
118 inci maddeyi okutuyorum. 
Yük senedinin ispat kuvveti 
MADDE 118. — Hava yük senedi, aksi kanıtla-

nıncaya kadar, sözleşmenin varlığı, koşulları ve yü
kün teslim alındığı hakkında karine teşkil eder. 

Hava Yük Senedinde yükün ağırlığına boyutla
rına, ambalajına ve parça sayısına ilişkin kayıtlar 
aksi kanıtlanıncaya kadar 4oğru sayılır; yükün mik
tarına, 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 durumuna 
ilişkin olması halinde taşıyıcı aleyhine delil teşkil 
eder. 

BAŞKAN — Efendim, birinci fıkradaki «Koşul
ları» kelimesini «Şartlan» yapıyoruz. İkinci fıkra
nın başındaki «Yük Senedinde» derken başharfle-
rini küçük yazıyoruz. Yine aynı satırda geçen «Ko
şulu», «Şartı» olarak değiştiriyoruz. 

Maddeyle ilgili soru veya konuşma istemi var 
mı efendim?... Sayın Uyguner. 

Sayın Uyguner, buyurun efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Efendim, birinci fık

rada geçen «Aksi kanıtlanıncaya kadar» deyiminin 
«Aksi ispat edilinceye kadar» olması lazım. 

BAŞKAN — Soralım efendim Komisyona; 
Sayın Komisyon, katılıyor musunuz efendim?... 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?... 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İH

SAN PEKEL — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim; «İspat edilinceye 

kadar» olarak düzeltiyoruz. 
Maddeyi bu düzeltmelerle birlikte oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir.] 

119 uncu maddeyi okutuyorum. 
Yükletenin tasarruf yetkisi 
MADDE 119. — Yükleten, taşıma sözleşmesin

den doğan tüm borçlarını yerine getirmek koşulu 
ile; gönderilenin, bir sonraki madde uyarınca hakkı
nı kullanmaya başladığı ana kadar yük üzerinde tam 
bir tasarruf hakkına sahiptir. Gönderilen hava yükü 
senedini veya yükü kabulden kaçınırsa veya kendi
sine gereken ihbarın yapılması mümkün olmaz ise, 
yükleten tasarruf hakkına tekrar sahip olur.-

Yükleten bu hakkını taşıyıcıya veya diğer taşı
tanlara zarar vermeyecek şekilde kullanmaya mecbur 
olup, bu tasarruf hakkının kullanılmasından doğan 
masraflardan sorumludur. 
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Yükletenin verdiği talimatın yerine getirilmesi 
mümkün olmaz ise, taşıyıcının durumu derhal ken
disine bildirmesi gerekir. 

Taşıyıcı, yükletenin talimatına hava yük senedi
nin yükletene verilmiş olan nüshasının iadesini is
temeden yerine getirirse, bu hava yük senedi nüsha
sının zilyedinin, bu yüzden uğrayabileceği herhangi 
bir zarardan, yükletene rücu hakkı saklı kalmak 
koşulu ile sorumlu olur. 

BAŞKAN — Efendim, yine buradaki «koşubları 
«şart» olarak düzeltiyoruz. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye var mı 
efendim?... Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümetin bir diyece
ği?... 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, ÎMAR VE İS
KÂN, TURtZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; 
üçüncü satırda «Gönderilen hava yükü senedini» der
ken, oradaki «Yükü» kelimesi «Yük» olacak. 

BAŞKAN — «Yükü» değil efendim; oradaki 
«ü»yü çıkardık biz, «hava yük senedini» şeklinde 
okuduk. Aslında orada virgül olması lazım; «Gön
derilen, hava yük senedini veya yükü kabulden ka
çınırsa» diye «Gönderilenden» sonra oraya bir vir
gül koymak lazım ki, daha iyi anlaşılsın. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Efendim, ayrı
ca üçüncü fıkrada geçen «Yükletenin verdiği tali
matın yerine getirilmesi mümkün olmaz ise, taşı
yıcının» dan sonra oraya bir virgül ilavesini istiyo
ruz. 

Bir de son fıkrada «Taşıyıcı, yükletenin talima
tını» olacak; «talimatına» değil «talimatını» olacak. 

BAŞKAN — Evet efendim, «talimatını» yapıyo
ruz. 

Efendim; orada «ü» çıktı, son fıkrada «talima
tını» yaptık, «koşubu da «şart» haline getirdik ve 
119 uncu maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler...; Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

120 nci maddeyi Okutuyorum. 
Gönderilenin baklan 
MADDE 120. — Yükletenin bir önceki madde 

uyarınca sahip olduğu hakkı kullanmamış olması 
halinde, gönderilen, yükün varma yerine ulaşması 
üzerine, sözleşme koşullarına uyması kaydı ile, taşı
yıcıdan. yükün kendisine teslimini istemek hakkına 
sahiptir. 

Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, yükün varma ye
rine ulaştığı, taşıyıcı tarafından en kısa zamanda 
gönderilene ihbar edilir. 

Taşıyıcı, yükün kayıp olduğunu ikrar ederse ve
ya yük varması gereken günden itibaren yedi gün 
geçmiş olmasına rağmen varmamış olursa, gönderi
len taşıma sözleşmesinden doğan hakları taşıyıcıya 
karşı ileri süımek yetkisine sahip olur. 

BAŞKAN —. Efendim, yine buradaki «koşubu 
«şart» yaptık, «gönderilen»den sonra son fıkrada bir 
virgül koyuyoruz. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 
HALİL EVLİYA — Sayın Başkan, son fıkrada 

«Taşıyıcı, yükün kayıp olduğunu ikrar ederse veya 
yük varması gereken...» derken, orada «yük»ten son
ra bir virgül konması lazım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükü
met de katılıyüor mu efendim bu virgül ilavesine?... 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Evet, katılıyo
ruz efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İH
SAN PEKEL — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üyemiz var 

mı?... Yok. 
Maddeyi bu değiştirilmiş biçimiyle oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler..* • 
Madde kabul edilmiştir. 

121 inci maddeyi okutuyorum. 
Hakların kullanılması 
MADDE 121. — Yükleten veya gönderilen, ta

şıma sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine 
getirmek koşulu ile 119 uncu ve 120 nci maddelerin 
tanıdığı hakları, müstakilen kendilerinin veya başka
larının adına ileri sürebilir.-

BAŞKAN — Buradaki «koşulu» da «şartı» ola
rak değiştiriyoruz efendim. 

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 edilmiştirs 

122 nci maddeyi okutuyorum. 
Yükleten ile gönderilenin ilişkileri 
MADDE 122. — 119 uncu, 120 nci ve 121 inci 

maddeler yükleten ile gönderilenin ilişkilerini veya 
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haklarını yükleten veya gönderilenden devren ka
zanmış olan üçüncü kişilerin karşılıklı ilişkilerini et
kilemez. 

119 uncu, 120 nci ve 121 inci maddelerin hü
kümleri, ancak hava yük senedine konacak açık 
kayıtlar ile değiştirilebilir. 

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. 
123 üncü maddeyi okutuyorum. 
Ücretsiz taşımalar 
MADDE 123. — Taşıyıcının kendi yetkili orga

nınca saptanan kurallarına göre ücretsiz olarak ya
pacağı yolcu ve yük taşımaları dışında; görev mak
sadıyla veya özel nedenlerle Türk tescili uçaklarla 
ücretsiz yapılacaik yolcu ve yük taşımalarına ilişkin 
kurallar, Ulaştırma Bakanlığınca bir yönetmelikte 
düzenlenir. 

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

Komisyon ve Hükümetin 'bir diyeceği?... 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, tMAR VE IS

KAN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Son satırdaki 
«yönetmelikte» kelimesi «yönetmelikle» olacak. 

BAŞKAN — «Yönetmelikle» yapıyorsunuz. 
Soru sormak ihtiyacını hisseden sayın üye?... 

Yok, 
Maddeyi bu düzeltmeyle birlikte oylarınıza su

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

124 üncü maddeyi okutuyorum. 

ÎKtNCI BÖLÜM 
Uçakların Kullanma Sözleşmeleri 

Kira ve Çarter sözleşmeleri 
MADDE 124. — Uçuş personeli almadan sadece 

uçağın kiralanması halinde Borçlar Kanununun il
gili hükümleri, uçuş personeli ile birlikte bir uçağın 
tamamının veya bir kısmının yahut muayyen bir 
mahallinin kiralanması veya çarter sözleşmesi halin
de Ticaret Kanununun ilgili hükümleri, uygulanır. 

Uluslararası anlaşmaların hükümleri saklıdır. 
BAŞKAN — Efendim; «İkinci Bölüm»ün altın

daki satırda «Uçakların» yazılmıştır, «Uçakları Kul
lanma Sözleşmeleri» olarak oradaki «n» harfini lüt
fen çıkartın. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?... 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — «Ticaret Kanu
nunun» ibaresi «Türk Ticaret Kanununun» şeklinde 
olacak efendimi 

BAŞKAN — Evet, «Ticaret Kanununun» önüne 
«Türk» kelimesini ilave ediyoruz. 

Soru sormak isteyen sayın üye?... Buyurun Sa
yın Tan. 

TURGUT TAN — Efendim, uçağın bir kısmı 
ile muavyen mahalli arasında ne fark vardır?. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE IS

KAN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başka
nım; bilindiği gibi çarter uçakları bizde basit deyi
miyle dolmuş uçaklardır. Olabilir ki, belli bir koltuk 
sayısını, belli bir bölümünü kiralamak söz konusu 
olabilir; burada ifade edilen husus odur. 

Arz ederim? 

BAŞKAN — Sayın üyeler; «Türk» kelimesini 
ilave etmekle 'birlikte 124 üncü maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

125 inci maddeyi okutuyorum. 
Yazılı şekil 
MADDE 125. —Kira ve Çarter sözleşmeleri ya

zılı şekilde yapılmadıkça muteber değildir.; 
Kira sözleşmesinin üçüncü kişilere dermeyan 

edilebilmesi için uçak siciline şerh verilmesi gerek
lidir. 

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^ 
126 ncı maddeyi okutuyorum. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Taşıma Sözleşmesinden Doğan Sorumluluk 

BtRlNCt BÖLÜM 
Sorumluluk Halleri 

Yolcunun uğradığı zarardan sorumluluk 
MADDE 126. — Yolcunun ölümü, yaralanma

sı veya herhangi bir cismanî zarara uğraması halin-
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de, bu zarara sebebiyet veren kaza uçakta veya iniş 
veya biniş sırasında meydana geldiği takdirde, taşı
yıcı sorumludur. 

BAŞKAN — «Kaza» kelimesinden sonra bir vir
gül var mı acaba efendim? 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Var efendim; 
koymak gerekir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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. 
127 nci maddeyi okutuyorum. 
Bagaj veya yükün uğradığı zarar. 
MADDE 127. — Tescil ettirilmiş bagaj veya yü

kün iharap olması veya kaybı veya zarara uğraması 
•halimde, zarara sebebiyet veren olay, havayolu ile 
taşıma sırasında meydana gelmiş ise zarardan taşı
yıcı sorumludur. 

Birinci fıkra anlamında havayolu ile taşıma; ba
gaj veya yükün bir havaalanında veya bir uçakta 
yahut havaalanı dışına inilmesi halinde o yerde taşı
yıcının muhafaza ve nezareti altında bulundukları 
süreyi kapsar. 

Havayolu ile taşıma müddeti, bir havaalanı dışın
da olmak üzere karada, denizde veya iç sularda 
yapılan taşımayı içine almaz. Belirtilen taşımalar ha
vayolu taşıma sözleşmesinin ifası zımnında yükleme, 
teslim veya aktarma amacıyla yapılmış ise meydana 
gelen Iher türlü zarar, aksi sabit olmadıkça havayolu 
ile taşıma süresinde meydana gelmiş kabul olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isleyen 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. 
128 inci maddeyi okutuyorum. 
Gecikmeden doğan zarar 
MADDE 128. — Taşıyıcı, havayolu ile yolcu, 

bagaj veya yükün taşınmasmdaki gecikmeden doğan 
zarardan sorumludur. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Buyurun Sayın 

Gürel. 

HALİL ERDOĞAN GÜREL — Bagajla yük ara
sındaki fark nedir Sayın Başkanım?. 

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

KÂN, TURİZM VE TANİTMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; 
malumuâliniz bu Kanun hem yolcu, hem yük taşı
masını içeren bir Kanun Tasarısıdır. Yolcu, seyahat 
ettiği zaman, yanında kendisine ait olan şahsî eşya
larım taşır; biraz evvel kabul ettiğimiz bir madde 
bunu ifade etmekteydi. Yolcunun beraberinde götür
düğü eşya bagajdır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Artık yükü tarife hacet yok. Teşek

kür ederim efendim. 
128 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

129 uncu maddeyi okutuyorum. 
Taşıyıcının sorumluluktan kurtulması 
MADDE 129. — Taşıyıcı, kendisinin ve adamla

rının zararı önlemek için gerekli olan bütün tedbirleri 
aldıklarını veya bu tedbirleri alma olanağı bulunmadı
ğını ispatlarsa sorumlu değildir. 

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. 

130 uncu maddeyi okutuyorum. 
Sorumluluğun sınırlandırılması 
MADDE 130. — Taşıyıcının sorumluluğunun sınır

landırılması, 12 Ekim 1929 tarihinde Varşova'da im
zalanan ve Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Ba
zı Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşme ve 
bu sözleşmeyi değiştiren Türkiye'nin katıldığı sözleş
me 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 kıymetini değişmesi halinde, birinci fıkrada 
öngörülen sorumluluk sınırlarının yükseltilmesine Ba
kanlar Kuruttu yetküd'ir. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
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tkinci fıkradaki «Sözleşme ve Protokoller» keli
melerinin baş harfleri büyük mü yazılacak efendim?. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Büyük harfle ya
zılacak efendim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

131 inci maddeyi okutuyorum. 
Geçersiz sayılan hükümler 
MADDE 131. — Taşıyıcının sorumluluğunu tama

men veya 'kısmen kaldıran veya 130 uncu maddede 
sözü geçen Sözleşme veya onu değiştiren Protokolde 
belirtilmiş olan sorumluluk sınırını indirmeyi amaçla
yan her şart hükümsüzdür. Bu şartların hükümsüzlü
ğü taşıma sözleşmesinin de hükümsüzlüğünü icabettir-
mez. 

Şu kadarki, yükün niteliği, özürü veya gizli ayıbın
dan doğacak zararları düzenleyen hükümlere birinci 
fıkra uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye 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. 

132 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Sınırsız sorumluluk 
MADDE 132. — Zararın, taşıyıcının veya adamla

rının zarar vermek kastı ile, veya zararın doğması ih
timali olduğunu bilerek dikkatsizce yaptıkları bir hare
ket veya ihmal sonucunda meydana geldiği ispat edil
diği takdirde; bu Kanunda öngörülen sorumluluk sı
nırları uygulanmaz. Ancak, taşıyıcının işçileri veya tem
silcileri gibi yardımcı kişilerinin meydana getirdiği sı
nırsız sorumluluk talebine mevzu olan zarar hakkında 
Borçlar Kanununun 55 inci madde 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?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

133 üncü maddeyi okutuyorum. 
Taşıyıcının adamları 
MADDE 133. — Bu Kanunda öngörülen bir za

rardan dolayı, taşıyıcının bir yardımcısı aleyhine da
va açıldığı takdirde; bu yardımcı kendi görevi çer
çevesinde hareket ettiğini ispat ederse, taşıyıcımn bu 
Kanuna göre yararlanabileceği hususlardan istifade 
etmeye hak kazanır. 

Bu gibi hallerde taşıyıcıdan ve yardımcı kişilerden 
alınabilecek tazminatın toplam miktarı, bahse konu 
sınırları aşamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz 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 edlmiştir. 
134 üncü maddeyi okutuyorum. 
Hasarın ihbarı 
MADDE 134. — Yolcu bagajının veya yükün, 

bunları teslim almaya yetkili kişi tarafından itiraz 
edilmeden kabulü, taşıma belgesine uygun olarak ve 
iyi durumda teslim edildiklerine karine teşkil eder. 

Hasar halinde, teslim almaya yetkili kişi tarafın
dan hasarın öğrenilmesinde derhal ve teslimlerinden 
itibaren yolcu bagajı için en geç yedi gün içinde ve 
yük için en geç 14 gün içinde taşıyana ihbarda bu
lunulması gerekir. Gecikme halinde ihbar, bagajın 
veya yükün tesliminden itibaren en geç yirmibir gün 
içinde yapılmalıdır. 

İhbarın yazılı olarak veya durumun taşıma bel
gesinin üstünde gösterilmesi sureti ile yapılması ge
rekir. 

İkinci fıkrada belirtilen sürelere uyulmaması ha
linde, hileli davranması hali hariç, taşıyıcı aleyhinde 
dava açılamaz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; burada «yedi gün», 
«yirmibir gün» yazı ile olduğu halde, ondört gün ra
kamla yazılmıştır; lütfen onu da yazı ile yazınız. Ay
rıca «Gecikme» denmiştir, «Gecikme» olarak; (ç) 
harfini (c) yapıyoruz. 

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

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

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

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
135 inci maddeyi okutuyorum. 
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Birden çok taşıyıcı tarafından yapılan taşımalar 
MADDE 135. — Taşımanın birbiri ardınca deği

şik taşıyıcılar tarafından yapılması halinde; yolcu, 
bagaj veya yük kabul etmiş olan her taşıyıcı, bu ka
nun hükümlerine tabi olur ve taşımanın kendi dene
timinde yapılan bölümü ile ilgili olduğu ölçüde, ta
şıma sözleşmesinin taraflarından biri sayılır. 

Böyle bir taşıma halinde; ilk taşıyıcı, taşımanın 
tümü için sorumluluğu açıkça yüklenmiş olmadıkça, 
yolcu veya yük sahipleri, sadece kaza veya gecikme
nin meydana geldiği taşımayı yapan taşıyıcıya karşı 
talep hakkına sahip olabilirler. 

Bagaj veya yük taşımalarında yolcu veya gönde
ricinin ilk 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 
taşıyıcılar, yolcu, gönderici ve alıcıya karşı müştere
ken ve müteselsilen sorumludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye 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. 

136 ncı maddeyi okutuyorum. 
Karma taşımalar 
MADDE 136. — Kısmen havayolu, kısmen de 

başka, herhangi bir suretle yapılan birleşik taşımalar 
halinde, bu kanun hükümleri sadece havayolu ile ya
pılan taşıma kısmına uygulanır. 

Birleşik taşıma hallerinde taraflar, taşıma belge
lerine taşımanın havayolu ile yapılmayan kısımlarına 
ilişkin hükümler koyabilirler. 

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

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

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

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

137 nci maddeyi okutuyorum. 
Dava açma süresi 
MADDE 137. — Sorumluluğa ilişkin dava, uça

ğın varma yerine geldiği veya gelmesi gerektiği larihr 
ten yahut taşımanın durduğu tarihten itibaren iki yıl 

içinde açılmazsa tazminat talep hakkı düşer. Ancak, 
,ondördüncü madde gereğince rapor tanzimi gereken 
hallerde, iki yıllık süre ondördüncü madde gereğince 
Resmî Gazete ile yapılacak duyuru tarihinden itiba
ren işlemeye başlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye 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. 

138 inci maddeyi okutuyorum. 
Sigorta yükümlülüğü 
MADDE 138. — Yurt içi veya yurt dışı yolcu, 

yük ve posta taşımaları yapmaya yetkili kılınan ta
şıyıcılar, taşıma sözleşmelerinden doğabilecek zarar
lardan dolayı tazminat taleplerinin teminatı olmak 
üzere, bu kanunda saptanan sınırlar dairesinde malî 
mesuliyet sigortaları yapmakla yükümlüdürler. 

Sigorta, taşıyıcının adamlarının bu kanunda ön
görülen sorumluluğunu da kapsar. 

Yurt dışı taşıma yapan taşıyıcıların yaptıracakla
rı sigorta veya teminat koşullarını saptamaya Ulaş
tırma Bakanlığı yetkilidir. Ulaştırma Bakanlığı, bu 
konuda Ticaret Bakanlığının görüşünü alır. 

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

Buradaki «koşullan» kelimesini «şartları» olarak 
düzeltiyoruz. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, başka bir di
yeceğiniz var mı efendim?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı?.. Yok. 
Bu madde ile ilgili Sayın Uzunoğlu'nun bir öner

gesi var; okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 138 inci 

maddesinin son fıkrasının aşağıdaki şekilde düzen
lenmesini saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Bahtiyar UZUNOĞLU 

«Madde 138, son fıkra : 
Yurt içinde veya yurt dışına taşıma yapan taşıyı

cıların yaptıracakları sigortaya ilişkin genel şartlar, 
Ulaştırma Bakanlığının da görüşü alınarak, Ticaret 
Bakanlığı tarafından tespit olunur.» 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, buyurun efendim. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
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138 inci madde, yurt içi veya yurt dışına yolcu, 
yük ve posta taşımaları yapan taşıyıcıların, bu taşı
malardan doğan zararlara karşı tazminat taleplerini 
karşılamak üzere malî mesuliyet sigortasını düzen
lemektedir. 

Maddenin son fıkrasında bu genel prensip kon
duktan sonra, sadece yurt dışı taşıma yapan taşıyı
cıların yaptıracakları sigortadan bahsedilmektedir. 
Bir defa, bu maddeye yurt içinde yapılacak taşıma
ları da dahil etmek gerekir. Yukarıda malî mesuli: 

yet sigortalarının nerede uygulanacağını gösterdiğine 
göre, bununla ilgili sigortadan bahseden son fıkrada 
da yurt içindeki sigortaları da buraya dahil etmek 
gerekir. 

İkinci husus, bu bir malî mesuliyet sigortasıdır. 
örneğin; geçenlerde Meclisimizden geçen Karayolu 
Taşımacılığına Ait Kanunda, trafik malî mesuliyet 
sigortası da bunun gibi bir sigorta türüdür. 

Memleketimizde 7397 sayılı Kanuna göre (Sigor
tacılığı düzenleyen bir Kanundur), sigortanın genel 
şartlarını tespite yetkili olarak Ticaret Bakanlığı gös
terilmiştir. örneğin; yangın sigortalarında (Genel 
şartlarda Ticaret Bakanlığı tespit eder), kaza, nakli
yat, tarım sigortası genel şartları gibi. 

Sigortada bu genel şartlar yanında bir de sigor
tacı ile sigortalı arasında; yani sigorta şirketi ile si
gorta sahibi kişi veya kişiler arasındaki düzenlemeye 
dayanan özel şartlar vardır. Bunlar sigorta türüne, 
teminatın şekline, kuvertürün mahiyetine göre deği
şir. örneğin; ben bir nakliyat sigortasında sadece ta
mamen çalınmayı isterim; bunun yanında kısmî ça
lınmayı, yangını ve yabancı maddelerle teması iste
mem. îşte bu bir özel şarttır. Bu özel şart, sigorta ile 
sigortacı arasında tespit edilir ve kuvertürün mahi
yetine göre de bunun sigorta primleri değişik olur. 

Bu izahatı verdikten sonra söylemek istediğim 
hususa geliyorum Sayın Başkanım : 

Maddenin son fıkrasında «yurt dışı taşıma ya
pan taşıyıcıların yaptıracakları sigorta veya teminat 
şartlar...» deniyor. «Sigorta» dendiğine göre, burada 
sigortanın genel şartları anlamındadır. Teminat ise, 
özel şartlara girer. Bir nakliyat sigortasında çeşitli 
teminat şekilleri vardır, kuvertür şekilleri vardır. 
Onun için, bu özel şartları Ticaret Bakanlığı olsun, 
Ulaştırma Bakanlığı olsun tespitle yetkili değildir. 
Esasen 7397 sayılı Kanunda da sadece genel şartla- ı 
rın Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edileceği ön
görülmüş bulunmaktadır ve umumî kanun da böyle 
olunca, bu hususta Ulaştırma Bakanlığının bu genel 
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Kanun yanında tespit yetkisi olmamak lazım gelir. 
Sadece onun elbetteki fikrinin sorulması iktiza eder. 

Bu hususu arz etmek için önerge vermiş bulunu
yorum. Teşekkürlerimi sunarım. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
Sayın Uzunoğlu'nun önergesi üzerinde lehinde, 

aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. Sayın Uyguner 
aleyhinde. 

Lehinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

'Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, Danış

ma Meclisinin değerli üyeleri; 
Sayın Uzunoğlu önergesinde, bilhassa son fıkra 

üzerinde tereddütü var; der ki, «Sigorta şirketlerinin 
düzenlenmesi ve sigorta işlemlerinin yürütülmesi Ti
caret Bakanlığına ait bir işlemdir. Bu bakımdan, bu
rada da bu şartları saptamaya Ticaret Bakanlığı yet
kili kılınmalıdır.» 

Fakat, Tasarımızın daha evvel Yüksek Heyetiniz
ce kabul edilen diğer hükümlerinin hepsinde tek yü
rütücü makam tanınmıştır; Ulaştırma Bakanlığı. Ya
ni bütün şartları Ulaştırma Bakanlığı tespit etmekte
dir Tasarı maddelerine göre ve bu Kanunu yürüt
mekten birinci derecede sorumlu olarak Ulaştırma 
Bakanlığı tespit edilmiştir. Bu espriye uygun olarak, 
bu son fıkrada da «Yurt dışı taşıma yapan taşıyıcı
ların yaptıracakları sigorta veya teminat şartlarını sap
tamaya Ulaştırma Bakanlığı yetkilidir» şeklinde, Ulaş
tırma Bakanlığına bu görev verilmiştir. 

Ulaştırma Bakanlığının bu görevi, gene sigorta 
yükümlüleriyle yakından ilgili bulunan Ticaret Ba
kanlığının da görüşünün alınacağı öngörülmüştür. 
Yani burada iki bakanlık arasında muhakkak ki, bir 
uyum sağlanacaktır. Bu uyum sağlandığına göre, bu 
yetkinin Ulaştırma Bakanlığına verilmesinde hiçbir 
sakınca yoktur. 

Gene burada, «Sigorta veya teminat şartlarına» 
değindiler. Sigorta şartları tespit edilecektir. Bunun 
yanında, bu sigortaya teminat teşkil edecek; yani si
gorta şirketlerinin kuruluşu, işleyişi konusunda temi
nat şartı aranmaktadır. Bu şartları da tespit etmeye 
gene Ulaştırma Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 

Bu nasıl tespit edilecektir?.. Birinci derecede mil
letlerarası andlaşmalaır vardır kaynak olarak. Millet
lerarası andlaşmalarda yazılı hükümler göz önünde tu
tularak tespit edilecektir, ikinci olarak da, karşılıktık 
ilkesi nazarı dikkate alınarak tespit edilecektir. Şa-
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yet andlaşma yapılacak ülkede, bizim sigortacıları
mıza aynı şartlar uygulanıyorsa, kabul ediliyorsa, biz 
de o şartlan karşılı'khk ilkesine uygun olarak tespit 
edeceğiz ve uygulamaya koyacağız. 

Bu bakımdan düzenleme yerindedir ve kabulünü 
takdirlerinize arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 

Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

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

138 inci maddenin birinci fıkrası yurt içi ve yurt 
dışı yolcu, yük ve posta taşımalarına mütedair malî 
mesuliyet sigortalarını öngörmektedir. Üçüncü fıkra
da, özellikle yurt dışı taşımacılığı ele alınmıştır. 

Sayın önerge sahibi Uzunoğlu, müteakip 144 ve 
145 inci maddelere lütfederler bakarlar ise, özellikle 
145 inci maddede yurt içindeki sigorta şartlarının 
Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığının müştere
ken tespitini öngördüğünü göreceklerdir. 

Verilen önergede söz konusu olan, iki ana unsur 
vardır : Birincisi, genel esasların buraya intikali is
tenmektedir; ikincisi de, Ticaret Bakanlığının burada 
yetkili kılınması istenmektedir. 

Türkiye'de yurt dışı hava taşımacılığının giderek 
arttığı bir dönemde taşıma işlemlerine ait büyük prob
lemlerin de beraber geldiği bilinmektedir. Son olarak 
Libya ile yük taşımacılığında çıkan problemleri her 
halde birçok arkadaşımız bilmektedir. ' 

'Bu itibarla, bu konudaki maddenin getirdiği dü
zenleme yerinde bir düzenlemedir ve arz ettiğim ne
denlerden dolayı da önergeye katılmadığımızı belir
tirim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Hükümet katılıyorlar mı efendim?.. Katıl

mıyorlar. 
Sayın üyeler; Sayın Uzunoğlu'nun önergesine Ko

misyon ve Hükümet katılmadıklarını beyan etmekte
dirler. Önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... 
Etmeyenler... önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir efendim. 

138 inci maddeyi, «koşul» kelimesini «şart» yap
mak suretiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

139 uncu maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yerdeki Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk 

işletenin sorumluluğu 
MADDE 139. — Uçuş halindeki bir sivil uça

ğın veya sivil uçaktan düşen herhangi bir şey veya 
kişinin yerdeki üçüncü kişilere verdiği zarardan, sivil 
uçağın işleteni sorumludur. 

Bir uçak, motorlarını çalıştırıp apronda hareke
tinden, iniş meydanındaki apronda motorlarını durdur
duğu ana kadar uçuş halinde sayılır. ' 

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

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diyece
ği?.. Yok. 

Sorusu olan sayın üyemiz?.. Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği haliyle oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

140 inci maddeyi okutuyorum : 
İşletenin tanımı 
MADDE 140. — İşleten, sivil uçağı kendi adına 

bizzat kullanan veya yardımcıları marifeti ile kulla
nılmasını sağlayan gerçek veya tüzelkişilerdir. 

Bir sivil uçağın kullanma hakkı doğrudan veya 
dolaylı olarak kendisinden elde edilmiş gerçek veya 
tüzelkişi, seferlerin kontrolünü elinde tutmakta ise, 
bu kişi işleten sayılır. 

Uçak maliki olarak sicile tescil edilmiş bulunan 
gerçek veya tüzelkişi, aksini ispat etmedikçe işleten 
sayılır. 

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

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyonun bir diyece
ği?.. Yok. 

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
141 inci maddeyi okutuyprum : 
İşletenin rızası olmaksızın kullanma 
MADDE 141. — Sivil uçağın, işletenin iradesi ve

ya rızası dışında kullanılması halinde, işleten bunda 
bir kusuru bulunmadığını ispat edemediği takdirde, do
ğacak zarardan kullanan ile birlikte müteselsilen so
rumlu olur. 
1 BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyonun ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. 
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Sayın Erginay, buyurunuz efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, trafik siste

minde bir arabanın sahibinin mesuliyeti sözkonusu 
değildir; eğer kendi iradesi dışında başkası tarafından 
kullanılmış ise. Halbuki burada, uçak kendi iradesi 
dışında kullanıldığı takdirde bile; kendisinin sorum
luluğunun, suçunun bulunmadığını ispat edememesi 
halinde müştereken; müteselsilen sorumlu tutuluyor. 
Aslında bizim trafik sistemimize bu bir anlamda uy
gun düşmüyor zannediyorum. Acaba bu hususta ne 
buyururlar?.. 

Teşekkür ederim. 

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

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; bir 
uçağın işleteninin burada sorumlu tutulabilmesi hali 
şudur : Uçağın esas maliki bu uçağı bir işletene ver
miş olabilir, bu işleten de esas malikin rızası hilafına 
bir başka işletene veriyor ve bundan da haberdar ol
muş, buna mani olmamış ise, bu madde nezdinde so
rumlu duruma düşecektir. Olay budur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın üyeler, 141 inci maddeyi Komisyondan gel

diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

142 nci maddeyi okutuyorum : 
Müteselsil sorumluluk 
MADDE 142. — İki veya daha fazla sivil uça

ğın birlikte sebebiyet verdikleri zararlarda, her bir si
vil uçağın işleteni, bu Bölümdeki hükümler dairesin
de, müteselsilen sorumlu olurlar. 

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

Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin bir diye
ceği?.. Yok. 

Maddeyle ilgili soru sormak isteyen sayın üye?.. 
Sayın Erginay, buyurunuz efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım, ifadede 

bir yanlışlık var gibi. «Her bir sivil uçağın işleteni, 
bu Bölümdeki hükümler dairesinde, müteselsilen so
rumlu olurlar» deniyor. Kiminle?.. Yani her ikisinin 
mi müteselsilen sorumluluk hali? Hukukun koyduğu 
sistemdir. Binaenaleyh, bu ifade zannediyorum ki, her 
ikisinin de sorumlu olacağını belirten bir şekil alması 
gerekir. 

BAŞKAN — Soralım efendim. 

Buyurunuz Sayın Aydar. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, bu 
halde ayrı ayrı işletenler varsa o işletenlerin tümü; 
her biri sorumlu duruma düşecektir. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, müşterek 
müteselsil sorumluluk birkaç kişiyi tazammun eder. 
Burada tek ifade var, «bir kişi» deniyor; «uçağın iş
leteni müteselsilen sorumlu olurlar» deniyor. Faille 
fiil de birbirini tutumuyor. Onun için belki burada 
«Her bir sivil uçağın işletenleri (ayrı ayrı işletenleri) 
müteselsilen sorumlu olurlar» demekte fayda var. 

BAŞKAN — Efendim, «işletenleri» değil de «iş
leteni» deyince her bir sivil uçak; yani ayrı ayrı, tek 
tek uçağın işletenleri demektir o. 

AKİF ERGİNAY — Kiminle sorumlu?.. Müşte
rek tarafı kalmıyor. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MEHMET AYDAR — Arz edeyim Sayın Baş
kanım : Sayın Erginay virgülden sonraki kısmı oku
mak suretiyle yukarıyla bağlantıyı kesmektedir. «İki 
veya daha fazla sivil uçağın birlikte sebebiyet verdik
leri zararlarda, her bir sivil uçağın işleteni...» denmek
tedir. Yani buradaki «Sivil uçaktan» kasıt, zaten yu
karıda, belki «sivil» kelimesi oradan çıkarılabilir, ola
bilir; her bir uçağın işleteni; yani «sivil uçağın» de
mek suretiyle buradaki bir olayın içerisinde olan bü
tün uçakların müteselsilen bundan sorumlu tutulduk
larını ifade etmektedir. Eğer ifade bunu tazammun et
miyorsa lütfetsinler, bunun yerine başkasını koya
lım efendim. 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkan, 

bir çözüm olarak, «Bu uçakların işletenleri mütesel
silen sorumlu olurlar» demek lazım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — «Her bir sivil uça

ğın işleteni, bu bölümdeki hükümler dairesinde, di
ğer işletenlerle müteselsilen sorumlu olurlar» şeklinde 
bir düzenleme uygun olacak efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Efendim, Komisyon kendi metninin uygun oldu

ğu görüşünde ve der ki, «Her bir sivil uçağın işleteni, 
bu Bölümdeki hükümler dairesinde» ibaresini çıkar
tın, «İki veya daha fazla sivil uçağın birlikte sebebi-
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yet verdikleri zararlarda, uçağın işletenleri müteselsi-
len sorumlu olurlar» demek istiyor; ama «Her bir si
vil uçağın işletenleri» olmaz. «Her bir sivil» deyince 
saymış zaten, çoğulu o. O nedenle «işleteni» demiş
ler zaten; o kendinden çoğuldur, «Her bir sivil uçak» 
deyince saymış, birden ziyade uçak var demektir, on
ların da işletenleri değil de işleteni olur tabiî, iki ço
ğul olmayacağı için; ama bir öneri getirirseniz kabul 
de edeceklerini beyanda bulunuyorlar. 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkan, 
öneri getirdik, niye üzerinde durmuyorlar .anlayamı
yorum? «Bu uçakların işletenleri» deyince oluyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurunuz Sayın Aydar. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MEHMET AYDAR — Burada «bir sivil» ke
limelerini çıkartıyoruz ve zannediyorum ki «Her uça
ğın işleteni» şekline dönüştüğü zaman... 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Olmaz öyle şey. 
BAŞKAN — Efendim, pazarlık yok; olup olma

yacağı değil de, bir şifahî önerge kabul ediyoruz biz 
bunu. Komisyon böyle bir öneri getiriyor veya ken
di metnine sadık kalacak, bilemiyoruz tabiî onu. Lüt
fen yazdırır mısınız efendim onu? 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, as
lında biz ifadenin doğru olduğunu düşünüyoruz ve 
maddeyi de o şekilde tedvin ettik. Bu Hükümetin met
nidir ve aynen katıldık ona; ama değerli arkadaşla
rımızın burada yanlış bir anlaşılma olabileceği hu
susundaki tereddütlerini bertaraf etmek için de, «bir 
sivil» şeklindeki iki kelimenin buradan çıkarılması, 
«Her uçağın işleteni» şekline dönüştürülerek madde
nin tamamlanması gerektiği kanısındayız. 

Arz ederiz. 
BAŞKAN — Hükümet de bu çıkmaya katılıyor 

mu efendim?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA A. AYSAN 

— Katılıyoruz. 
BAŞKAN —; Efendim, Komisyon ve Hükümet 

maddeden «bir sivil» ibaresini çıkartıyor ve madde 
şöyle oluyor : 

«iki veya daha fazla sivil uçağın birlikte sebebi
yet verdikleri zararlarda, her uçağın işleteni, bu Bö
lümdeki hükümler dairesinde, müteselsılen sorumlu 
olurlar.» 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, o 
zaman en sondaki «1ar» hecesi fazla oluyor. 
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BAŞKAN — «Her uçağın işleteni ... sorumlu olur» 
diyor Sayın Yolga. Bu konuda Komisyonun ve Hü
kümetin görüşü nedir acaba? 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MEHMET AYDAR — Katılıyoruz. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA A. AYSAN 
— Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, «bir sivil» ibaresini çıkar
dık, sonundaki «1ar» hecesini de kaldırdık. Maddeyi 
bu haliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 142 nci madde kabul edilmiştir. 

143 üncü maddeyi okutuyorum : 
Mütefarik kusur 
MADDE 143. — işleten, zararın doğmasına ve

ya artmasına, zarara uğrayanın veya adamlarının ku
surlu davranışlarının yol açtığını ispat ettiği takdirde, 
tazminat borcundan tamamen veya kısmen kurtu
lur. 

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

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
144 üncü maddeyi okutuyorum : 
Sigorta yükümlülüğü 
MADDE 144. — Türk hava sahasında uçuş yapa

cak Türk ve yabancı sivil uçakları için, işleten tara
fından sigorta tesisi zorunludur. 

Sigorta, işletenin yerdeki üçüncü kişilere verecek
leri zararlardan doğan sorumluluklarını da kapsar. 

Uluslararası hatlarda işletilecek Türk sivil uçak
larının gerektiğinde tabi olacakları ek sigorta veya 
teminat şartlarını saptamaya Türkiye'nin taraf olduğu 
uluslararası anlaşmalar uyarınca Ulaştırma Bakanlığı 
yetkilidir. 

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

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

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

Buyurun Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Sayın Başkanım, demin ka

bul edilen 138 inci madde ile 144 üncü maddenin iki
si de aynı başlığı taşıyor; «Sigorta yükümlülüğü.» 
Fakat 144 üncü maddenin üçüncü fıkrasıyla Sayın 
Uzunoğlu'nun değişiklik önergesiyle teklif etmiş ol-
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duğu üçüncü fıkrası aynı konuları düzenler görün
mekle beraber, düzenleniş biçimleri farklı. Eğer aynı 
konuyu düzenliyor ise (Bunun birbirinden farkı yok
tur), bu düzenleniş farklılığı nereden doğuyor?.. Bu
nu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın Komisyon; «Başlıklar aynı» deniliyor. 
TURGUT TAN — Başlıkta belli değil; son fıkra... 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; 138 
inci madde görüşülürken, verilmiş olan önerge üze
rinde yaptığım açıklamada, «özellikle yurt dışı taşı
ma yapan taşımacıların yaptıracakları sigorta ve te
minat şartlarının tespitinde Ulaştırma Bakanlığının 
yetkili kılınması öngörülmektedir.» demiştik. Burada
ki düzenleme ile( Demin arkadaşımızın da ifade ettiği 
gibi) içerik bakımından farklıdır madde ve burada 
uluslararası anlaşmalardan, Türkiye'nin taraf olduğu 
uluslararası anlaşmalardan doğan bir durum içerisin
de Ulaştırma Bakanlığının bu Kanunla yetkili kılın
ması öngörülmektedir, öbürsünde «Ticaret Bakanlığı
nın görüşü alınmak suretiyle...» Aradaki fark bu. Eğer 
madde başlığı olan «Sigorta yükümlülüğü» ikisinde de 
geçiyorsa bunu değiştirmek mümkündür; arkadaşımız 
bir teklifte bulunabilirse memnun oluruz. 

BAŞKAN — Efendim, zannederim birisi taşıma 
sözleşmelerinden doğan sorumluluktaki sigorta, diğeri 
yerdeki üçüncü kişilere karşı sorumluluktan doğan si
gortayı kapsamakta; ama Sayın Tan'ın herhalde daha 
değişik bir beyanı olacak. 

Buyurun Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Sayın Başkanım, 138 inci 

maddede, özellikle Sayın Uzunoğlu'nun önergesinin 
aleyhinde konuşan Sayın Uyguner, «Türkiye'nin ta
raf olduğu uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan 
yükümlülükten dolayı bu tespitin sözkonusu olduğu
nu» belirttiler. Yani uluslararası anlaşmalardan doğan 
yükümlülükler yalnız burada sözkonusu değil, 138' 
de de sözkonusu. «Ulaştırma Bakanlığına da yetkiyi 
bu yüzden veriyoruz» dediler. Nitekim orada «Ticaret 
Bakanlığının da görüşünü alma» var, burada yok. 
Eğer aynı statüler sözkonusu ise, ki Komisyon Söz
cüsünün açıklamalarından, düzenlenen konuların fark
lı olmadığı anlaşılıyor. O zaman düzenleniş biçimi ni
çin birbirinden farklı?.. Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım, 

konuya açıklık getirmek için bir hususu arz etmeme 
müsaade eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uzunoğlu. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Efendim, 144 ün

cü maddenin birinci fıkrasında belirtilen «Sigorta» 
uçağın kendisine, teknesine ait; tekne sigortası olu
yor. ikinci fıkradaki ise, bir malî destek sigortasıdır, 
138 inci maddede bu hususa temas edilmiştir. Sayın 
Tan, haklılar burada. İkinci fıkra; «Sigorta, işletenin 
yerdeki üçüncü kişilere verecekleri zararlardan doğan 
sorumluluklarını da kapsar» ibaresi burada fazla ol
muş oluyor efendim. 138 inci maddedeki ifade hep
sini karşılıyor. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Uyguner, buyurun efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkanım, ga

liba meselede yanhş teşhis konuluyor. 138 inci mad
dede açıkça «Yurt içi veya yurt dışı yolcu, yük ve pos
ta taşımaları yapmaya yetkili kılınan taşıyıcılar, taşı
ma sözleşmelerinden doğabilecek zararlardan dolayı 
tazminat taleplerinin teminatı olmak üzere, bu Kanun
da saptanan sınırlar dairesinde malî mesuliyet sigor
taları yapmakla yükümlüdürler» denilmektedir. Taşı
ma sözleşmesi, taşıyıcı ile taşımacı arasında; yani 
taşıtıcı ile taşımacı arasında yapılan sözleşmedir, ki 
birbirine karşı mükellefiyetlerini tespit eden sözleşme; 
onun sigortaya tabi tutulmasını zorunlu kılıyor. Bu
rada ise, ikinci fıkrada sigorta, işletenin yerdeki üçün
cü kişilere vereceği zararlardan doğan bir sigortanın 
zorunluluğunu ifade ediyor. Bunların mahiyetleri ta
mamen değişiktir. Bu bakımdan düzenleme yerinde
dir düşüncesindeyim. 

Saygı ile arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 

Bendeniz de zaten bu konuyu, başlıkları okumak su
retiyle zannederim açıklamaya çalıştım. 

Birisi, karşılıklı bir mukavele, akit durumu; yani 
«Taşıma sözleşmelerinden doğan sorumluluğu» kapsı
yor. Diğeri ise, yerdeki üçüncü kişilere; yani bir mu
kavele dışı olan durumlarda doğacak zararların taz
mini hususunu kapsıyor gibi geliyor. 

Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, ÎMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; 
maddenin başlığının da «Sigorta ve ek sigorta yü
kümlülüğü» olarak düzenlenmesini istiyoruz. Bu mad
denin üçüncü fıkrasında, 138 inci maddede olmayan 
«Ek sigorta» usulü de getirilmektedir bu maddeyle. 
Şimdi bizim düzenlememizle daha önceki 138 inci 
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maddenin düzenlemesi arasında büyük farklar va
rolduğunu sayın arkadaşlarımız da ifade ettiler. Biz, 
neye itiraz ettiklerini şu anda tespit etme güçlüğü 
içerisindeyiz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Bakan, herhalde bir açıklamanız olacak; 

buyurun efendim. 
ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 

Sayın Başkan, güçlük iki maddenin matlabından çı
kıyor; 144 üncü maddenin matlabına «Ek sigorta yü
kümlülüğü» diye koyarsak mesele çözümlenir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim, 144 üncü maddenin başlığı olan «Sigor

ta yükümlülüğü» ibaresinin başına «Ek» ibaresini ek
leyerek bu başlığı «Ek sigorta yükümlülüğü» şeklin
de değiştirdiğimiz takdirde aşağısı daha iyi anlaşı
lacaktır deniliyor; Komisyon da bu ilaveyi kabul 
ediyor. 

Maddeyi bu ilave ile birlikte oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

145 inci maddeyi okutuyorunL 
Sigorta şartlarının tespiti 
MADDE 145. — Yurt içindeki sigorta şartlan, Ti

caret Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından tes
pit edilir. 

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

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

Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Bu maddeyle ilgili olarak Sayın Uzunoğlu'nun bir 

önergesi var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 145 inci 

maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini saygıla
rımla arz ve teklif ederim. 

Bahtiyar UZUNOĞLU 

«Sigorta genel şartlarının tespiti 
Madde 145. — Yurt içindeki sigortaya ilişkin ge

nel şartlar, Ulaştırma Bakanlığının da görüşü alına
rak Ticaret Bakanlığı tarafından tespit olunur.» 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, buyurun efendim. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım, 

138 inci maddenin görüşülmesi sırasında vermiş ol
duğum önerge üzerindeki yaptığım açıklamalara kısa
ca ilave etmek istiyorum : Buradaki şartlar belirgin 
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değil; genel şartlar mı, sigorta genel şartları mı; yok
sa özel şartlar mı?.. Ben önergemde bunu belirgin 
hale getiriyorum ve bunun genel şartlar olması gerek
tiğini vurguluyorum. 

ikincisi; 138 inci maddenin görüşülmesi sırasında 
belirtmiş olduğum gibi, ortada bir kanun var. «Tüm 
sigortalarla ilgili genel şartları; 7391 sayılı Kanuna 
göre (Temel kanuna göre, Sigorta Kanununa göre) Ti
caret 'Bakanlığı yetkilidir.» O yetkilidir. Elbette onun 
hazırlanmasında Ulaştırma Bakanlığının da görüşü 
alınabilir; ama yetkili makam Ticaret Bakanlığıdır. 
Ben, bu hususun düzenlenmesi için önerge vermiş bu
lunmaktayım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
Sayın Uzunoğlu'nun önergesinin lehinde, aleyhinde 

söz isteyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 
Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz efen

dim?. 

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

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 

Önergeye biz de katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu'nun önergesine Sa

yın Komisyon ve Hükümet katılmadığını beyan et
mektedir. 

Önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul 
edilmemiştir. 

Sayın üyeler; 145 inci maddeyi Komisyondan gel
diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

146 ncı maddeyi okutuyorum. 

BEŞİNCİ KISIM 
Ceza Hükümleri 

Hürriyeti bağlayıcı cezayı ve para cezasını gerek
tiren davranışlar 

MADDE 146. — Bu Kanunun 7, 38, 97, 98 ve 100 
üncü maddeleri ile 99 uncu maddenin a, b, c, e ve g 
bentlerine aykırı davranışta bulunanlara altı aydan iki 
yıla kadar hapis ye ellibin liradan yüzbin liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, «Bulunanlar» mı? 
Orada (a) yi herhalde çıkartıyorsunuz? 
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BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANI A. FEHMİ KUZUOĞLU — (a) yi da çı
kartıyoruz. 

BAŞKAN — Aynı zamanda oraya bir virgül ko
yuyorsunuz?.. 

Hükümet de o (a) harfinin çıkmasına ve virgül 
konmasına katılıyor; değil mi?.. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Katılıyoruz. 

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

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bunun dı
şında bir diyeceği var mı?.. Yok. 

Soru sormak ihtiyacını hisseden sayın üyemiz var 
mı?.. Yok. 

Maddeyi bu düzeltme ile oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

147 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 147. — Bu Kanunun 33 ve 34 üncü mad

deleri ile 9 uncu maddesinin 1, 40) inci maddesinin 2 
nci fıkralarına ve 99 uncu maddesinin d, f ve h bent
lerine aykırı davranışta bulunanlar bir aydan bir yıla 
kadar hapis ve beşbin liradan ellibin liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılır.» 

BAŞKAN — «Bulunanlar» kelimesinden sonra 
herhalde yine bir virgül konuluyor. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye var mı efen
dim. Yok. 

Hükümet ve Komisyonun bir ilavesi var mı?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı?.. Yok. 

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

148 inci maddeyi okutuyorum : 
Para cezasını gerektiren davranışlar 
MADDE 148. — Bu Kanunun 11, 18, 19, 26, 27, 

30, 31, 60, 64 ve 95 inci maddeleri ile 9 uncu madde
sinin 3, löl inci maddesinin 1 ve 108 inci maddesinin 
2 nci fıkrasına aykırı davranışta bulunanlar onbin lira
dan yüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalan
dırılır. 

Bu Kanunun 18 inci maddesine aykırı davranışlar
da, birinci fıkradaki ağır para cezası ile birlikte, bu 
davranış sonucu elde edilen paranın müsaderesine de 
hükmolunur. 

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

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

Sorusu olan sayın üyemiz var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 148 inci madde kabul edilmiştir. 

149 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 149. — Bu Kanunun 8, 23, 24 ve 25 inci 

maddeleri ile 63 üncü maddesinin son fıkrasına aykırı 
avranışta bulunanlar; beşbin liradan ellibin liraya ka
dar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Bu Kanunun 25 inci maddesine aykırı davranış
larda, birinci fıkradaki ağır para cezası ile birlikte, 
aykırı davranış sonucu elde edilen paranın müsadere
sine de hükmolunur. 

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

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

Soru sormak ihtiyacını hisseden sayın üyemiz var 
mı?.. Yok. 

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

150 nci maddeyi okutuyorum : 
Yönetmeliklere aykırı davranışlar 
MADDE 150. — Bu Kanunun 13, 44, 91, 92, 101 

ve 105 inci maddelerinde öngörülen yönetmeliklerde 
yer alacak yükümlülük ve yasaklara aykırı davra
nışta bulunanlar beşbin liradan yüzbin liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılır. 

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

AKİF ERGÎNAY — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Erginay, madde üzerinde söz 

istiyorsunuz; 'buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, ceza, bildi

ğiniz gibi kanunla konulur. Bir yönetmeliğin hüküm
lerine aykırı hareketten dolayı ceza verilmemek ge
rekir. Ben şimdiye kadar hiçbir kanunda yönetmelik
teki hükümlere aykırı davranışlar karşısında ceza 
verilir diye bir hüküm hatırlamıyorum. 

Bu itibarla, yönetmelik zaten bir yerki hususudur 
ve kanuna uygun olmak gerekir. Daha doğrusu tü
zük varsa tüzüğe, tüzük de kanuna uygun olur. Ka
nuna uygun olciuğu takdirde zaten 'kanun bakımın
dan suçluluk ortaya çıkar. Yönetmelikle bir yeni 
hüküm konacaksa, o zaman kanuna aykırı olur. 

Bu itibarla, bu maddenin burada zannediyorum 
yeri yoktur, çıkarılması lazımdır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Erginay. 

\ 
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Sayın Komisyon, görüşünüzü bildirir misiniz?.. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, ÎMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR '•*- Sayın Başkanım; 
Sayın Erginay'ın ifade ettiği hususlar her ne kadar 
bir yönetmeliğin şimdiden belirli olmayan hükümleri
ne kanun maddesiymiş gibi birtakım kesinlik kazan
dırılacağı ifade edilmekte ise de, buradaki konu, 
elbette ki, yönetmelikler hiçbir zaman kanunlara ay
kırı olamayacaklardır. Onların bir açıklamasını ta-
zammun edeceklerdir ve burada öngörülen husus, 
oradaki cezaî müeyyidelere, konulacak yasaklamalara 
aykırı hareket edenlere karşı uygulanacak bir cezaî 
müeyyideyi tarif etmektedir ve bunun da biz Ko
misyon olarak Hükümet metninde geçen ifadelerin 
aynısını benimsemek suretiyle Adalet Komisyonu ile 
beraber aynı mahiyette bir düzenleme içerisine gir
dik. Herhangi 'bir aykırılık olduğu düşüncesinde de
ğiliz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 

Sayın Hükümet de aynı görüşte mi efendim?... 
Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN 

— Aynı görüşteyiz Sayın Başkanım. 
Bu maddeler tabiî daha önceki safhalarda çok 

iyi incelenmiştir. (Sayın Üyeyi rahatlatmak için bir 
açıklamada bulunmak istiyorum izin verirseniz. Bu
radaki yönetmelikler belirli maddelerde sayılan ka
nun hükümlerinin merasimi ile ilgilidir. îzin verirse
niz bir örnek vermek istiyorum. Meselâ, 13 üncü 
madde kazaların soruşturulması ile ilgili bir belirli ku
ralı getirmektedir. Bunun uygulanması ile ilgili bir 
yönetmelik çıkarılacaktır, o yönetmelikte bu merasim 
tespit edilecektir. Onun için, yönetmelik ceza getir
memektedir ve ileride getirmeyecektir; 'bazı hukuk 
kurallarını açıklayıcı özellikte olacaktır. Onun için 
hiçbir sakınca yoktur. 13 üncü madde okunursa me
sele anlaşılacaktır. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim; 13 üncü maddeye Başkanlık Divanı da 

tekrar 'bir göz attı ve orada soruşturma kurulundan 
bahsediyor. Yalnız, sonunda tabiî bunların yardım iş
leri, oluşturulması, soruşturmanın yürütülmesi, yetki
lerin, sorumlulukların bir yönetmelikle düzenlene
ceğine ilişkin bir madde; fakat yükümlülük ve ya
saklara aykırı davranışta bulunmak, yani yönetme
likte yer alacak 'bir yükümlülüğe aykırı davranışta bu

lunmak, zannederim Türk Ceza Kanununun «Evami-
ri Hükümete muhalefet suçu» dediğimiz suçunu te
şekkül ettirir. .,-

Şimdi orada, genel hükümler içinde Türk Ceza 
Kanununun 526 ncı maddesidir. 526 ncı maddede 
son yapılan değişikliklerle birlikte, zannederim ce
zaî hükümlerde hafif hapis cezası vardır. Şimdi, onun 
dışında, bu daha hafif; sadece para cezasını müstel-
zim bir durum yarattığına göre, özel bir hüküm ola
rak kabul etmekte zannederim yarar vardır. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
müsaade eder misiniz?. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, buyurun efen
dim; bir şey mi var?. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
bunun başına Memurin Kanunu için de olduğu gibi, 
«Diğer disiplin cezalarında olduğu gibi» şeklinde bir 
hüküm eklenirse, bir aykırılık ortaya çıkmaz. «Ka
nun hükümlerini belirleyen yönetmeliklere aykırı dav
ranışlar» veyahut «Ceza hükümlerini belirleyen yönet-
meliklşre aykırı davranışlar» olarak başını değiştirir
sek, ceza hükümlerini belirleyen yönetmeliklere ay
kırı davranışlar olarak burada ceza hükümleri içinde 
yer almış olur ve bir aykırılık olmaz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, bu yönetmelik

lerde ceza hükmü yok efendim. Ceza hükümlerini 
zaten geçtik. Bu yönetmeliklerde ceza hükümleri de
ğil de, yönetmelikteki kaidelere aykırı davranışları ce
zalandırma var. Sadece para cezası getirmişler. 

AKİE ERGİNAY — Katiyen böyle bir şey hu
kuk sistemine giremez Sayın Başkanım. İlave etmek 
isterim efendim; müsaade edin.... 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Kantarcıoğlu'nu din
ledik de, o, daha ziyade ceza hükümleri ile ilgili bir 
hususu dile getiriyor. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Bunu ekleyin 
efendim. 

Efendim, burada ceza hükümleri arasında yer al
sın; yani yönetmeliklerle getirilen sıralama ihmaller 
ve detayı orada olursa, suç ve cezanın aynı ağırlıkta 
olması gerekiyor. Burada Adalet Komisyonumuz hak
lı olarak sadece cezaları incelemiştir; ama yönetme
liklerde gösterilen bazı hususların cezası yoktur. Bu
rası böyle bir 'hüküm getirmiştir. Burada yapılacak 
iş; ceza hükümlerini belirleyen yönetmeliklere aykırı 
davranışların da suçlanabilecekleri ortaya çıkıyor. 

'BAŞKAN — Özel bir hüküm; teşekkür ederim Sa
yın Kantarcıoğlu., 
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SELÇUK KANTARCIOÖLU — Bu bakımdan, t 
başlığını böyle yaptıktan sonra, «Bu Kanunun 13, 44, I 
91, 92, 101 ve 105 inci maddelerinde öngörülen ceza I 
hükümlerini açıklayan yönetmeliklerde» diye sıralama- I 
ya devam edersek... I 

BAŞKAN — Ceza hükümlerini açıklamıyor Sa- I 
yın Kantarcıoğlu, işte, anlaşamadığımız nokta o. I 

Sayın Uyguner, buyurun efendim. I 
M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; I 
Burada söz konusu edilen yönetmelikler, ceza hü- I 

kümlerini belirleyen yönetmelikler değil. 13, 44, 91, I 
92, 101 ve 105 inci maddelerde öngörülen birtakım I 
yönetmelikler çıkacak ve bu yönetmeliklerde konul- I 
muş olan yükümlülük ve yasaklara aykırı davranışta I 
bulunanlar için ceza hükmü getiriliyor. I 

Bunun iki misali var; biraz evvel birisini Sayın I 
Başkanımız izah ettiler, Türk Ceza Kanununun 526 I 
ncı maddesi vardır. Bu madde kanunlara ve evamire I 
riayetsizlik hallerini cezalandırır; yani hükümetin han- I 
gi halde emir vereceği, hangi halde bir emirname çı- I 
karacağı belli değil ki, o ceza konsun. Bu, ceza hu- I 
kukunun prensibine aykırı değildir. Burada da yönet- I 
melikler kurallarını getirecek ve bu kurallar arasında I 
birtakım yükümlülük ve yasaklar getirecek, bu yasak- I 
lara aykırı davranışlarda bulunanlar için de bura- I 
da özel bir ceza konmuş; 5 bin liradan 100 bin li- I 
raya kadar. I 

Diğer bir misali arz edeyim. 1567 sayılı Türk I 
Parasının Kıymetinin Korunması Hakkında Kanun 
var. Sayın Erginay Hocamız bunu çok iyi bilecekler- I 
dir; bu Kanuna göre çıkarılacak birtakım Bakanlar I 
Kurulu kararları var ki, bunlar seri halinde bugün I 
Türk ekonomisini düzenlemektedir; aşağı yukarı hâ
kim durumdadır, ki, sayıları zannederim 25-26'yı bul
muştur. Bu kararlara aykırı hareketler de 1567 sayılı I 
Kanun ile suç sayılmakta ve cezalandırılmaktadır. I 
Hükümetin hangi tarihte, hangi sayılı kararlar çıka
racağı ve bu kararlarda ne gibi kurallar vazedileceği 
belli değil ki, «Bunlar cezalandırılsın» diye tartışma 
çıkmıştır ve bu geniş çaplı hukuk otoriteleri arasında 
tartışılmıştır: Yargıtayda, üniversitelerde, Anayasa 
Mahkemesinde tartışılmış, nihayet 1567 sayılı Türk 
Parası Kıymetinin Korunması Hakkındaki Kanunun 
Anayasaya aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır ve 
Anayasa Mahkemesince iptal istemi reddedilmiştir. 

Bu da benzer bir şeydir. Hükümet burada yönet
melikler çıkaracaktır; 13, 44, 91, 92, 101 ve 105 inci I 
maddelerle ilgili yönetmelikler çıkaracaktır ve bu | 
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yönetmelikte birtakım yükümlülük ve yasaklar ko
nulacaktır. işte, bu yasaklara aykırı davranışta bu
lunanlara da burada yazılı cezalar uygulanacaktır. 

Bu, hem Anayasa Mahkemesinin kararına ters 
düşmüyor, hem de Türk Ceza Kanununun 526 ncı 
maddesinde yer almış olan espriye ters düşmüyor; 
yani hem Anayasaya, hem de Türk Ceza Kanununun 
esprisine uygun bir madde vazedilmiş oluyor. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Erginay, buyurun efendim. 
AKlF ERGlNAY — Sayın Başkan, önce Sayın 

Uyguner'in mütalaasından başlayayım. 1567 sayılı 
Kanun, hangi hallerde ceza verileceğini kendisi der
piş etmiştir. Binaenaleyh, çıkarılan 17 sayılı Karara 
kadar, bunların ekleri çıkmıştır. Yine kanundan do
ğan yetki; kanundaki hükme göre ceza verir, yönet
melikteki hükme göre değiı. 

Asıl meseleye gelince : Anayasanın 124 üncü 
maddesi de açık. «Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu 
tüzelkişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren ka
nunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üze
re ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler 
çıkarabilirler.» der. 

Uygulamayı belirtecek olan bir yönetmelik, yeni 
bir hükümle bir ceza koyamaması gerekir. Hiçbir 
yerde görülmüş değildir bu. Disiplin cezaları me
selesi de yine kanuna dayanır. Bu itibarla bendeniz 
derim ki, bu maddenin buradan çıkarılmasının bir 
yararı yok; ama dilerlerse bahsi geçen 13, 44, 91, 
92 nci maddelerin altında; bu maddeye aykırı hare
ket edenler 5 bin liradan 100 bin liraya kadar cezayı 
kabul edebiliriz, o olabilir; ama oradaki esaslara da
yanacak, yoksa yönetmelik çıkarılır şu veya bu şe
kilde; kanuna aykırı mıdır, değil midir, bu, idareye 
resen ceza koyma yetkisini veren bir hüküm gibi ge
liyor bana. Suiistimal edilebilir. Çıkarılması uygun 
olur derim; ama Komisyon isterse bir diyeceğim yok. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay, me
sele anlaşılmıştır. Aslında, bir yazılı önerge de eli
mizde bulunmamaktadır. 1567 sayılı Kanunda ifade 
buyurduğunuz; 3 üncü maddedir aslında tabiî, 3/a, 
3/c'dir; birisi döviz ziyanına sebebiyet vermektir, 
öbürü doğrudan doğruya Türk Parasının Kıymetini 
Koruma Hakkındaki Kanundaki döviz ziyaı olma
yan halleri kapsar. O maddelerde ceza derpiş edil
mekle birlikte, Maliye Bakanlığına verilen yetkiyle 
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birlikte, tebliğler seri numaraları da almak suretiyle 
bir fiili suç haline sokar veya bir fiili suç olmak
tan çıkarmaktadır. 

Örnek : 10 güne kadar beraberinde getirdiği dö
vizi bozdurmayan, bir gün bakarsınız ki, suç olarak 
tavsif edilir, yakalandığında mahkûm olur; ama ce
zasını doğru 1567'den alır. 

Diğerinde, bir başka tebliğle, her kim yanında şu 
kadar milyon döviz dahi olsa taşıyabilir; ama ban
kaya götürdüğünde hiç kimse hesap sormayacaktır, 
suç olmaktan çıkarılmıştır; ama bu Kanunla değil, 
işte bu, Maliye Bakanlığına verilen tebliğlerle ol
maktadır. 

Şimdi, yönetmelikteki davranışlar, örneğin bir 
uçak kazaya uğrayıp yere indiğinde yeterli vasıtayı 
vermeyen kişinin bir fiilini burada para cezasına bağ
lıyorlar; ama cezasını 150 nci maddeden alıyor, yö
netmelikten almıyor cezayı; buradaki maddeden alı
yor cezayı. Konu bu; fakat Komisyon eğer bu gö
rüşünüze katılırsa, çıkmasını istiyorsa, mesele yok
tur, çıkartırız. 

AKlF ERGİNAY — Sayın Başkan, bir noktanın 
açıklanmasına müsaade eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, iş, bir hukukî tartış
ma halindedir, aydınlanmasında yarar vardır. 

AKİF ERGİNAY — Anayasamızın demin bah
settiğim 124 üncü maddesinde, «Hangi yönetmelik
lerin Resmî Gazetede yayımlanacağı kanunda belir
tilir» der. Farzedelim ki, şuna taalluk eden yönetme
lik yayımlanmamıştır. Şimdi, bununla ilgili zevat, 
haberi olmayan bir suç altında nasıl kalıyor?.. 

BAŞKAN — Yönetmelik yayımlanmamışsa zaten 
suç yoktur; orada suç yoktur Sayın Erginay. 

Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Burada vaz

edilen maddeleri, buyurduğunuz gibi Türk Ceza 
Kanununda bulamazsınız. Evvela örnek vermek is
tiyorum. 

Bir devlet memuru, bir memurun, bir vatanda
şın karşısında sigara içtiği zaman suç sayılmaz; ama 
Devlet Memurları Kanununa bir madde konmuştur, 
(125 inci madde) özel kanunlar hükümleri yürürlük
tedir. O halde talebesinin karşısında veyahutta veli
nin karşısında öğretmen suç işledi mi, o maddeye gö
re suçlandırılır. 

Şimdi burada getirilen hüküm; soruşturma, kur
tarma işlemini yapmayan, muayene yaptırmayan, 
uçuş belgesi bulunmayan, yeterlik belgesi olmayan, 

eğitim ve öğretim yaptırmayanlarla ilgili; bu, kusur 
değil. O bakımdan, ya bunların o maddelerin başlık
larını madde içerisine koymak suretiyle buna açıklık 
getirmek lazım; dayanak lazım bu yönetmeliklerle 
ceza verilmesi için, yoksa bu maddenin çıkarılması 
lazım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Komisyona so
ralım efendim. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkan, müsaade eder 
misiniz?.. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, tabiî bir hukukî tar
tışma yapmıyoruz Sayın Azgur. Şu anda söz verişi
min nedeni, ilerideki durumlara ışık tutmak bakımın
dan. 

Buyurun Sayın Geboloğlu, daha sonra Sayın Az-
gur'a söz vereceğim. 

NECDET GEBOLOĞLU — Sayın Başkan, bu 
yönetmeliğe aykırı hareketler Türk Ceza Kanununun 
230 - 240 ncı maddelerini ihtiva edemez mi?.. Yani 
vazifeyi ihmal ve suiistimal. Eğer böyle bir mevzu 
olabiliyorsa, «koymaya lüzum yok» derim Sayın 
Başkan. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkan, çok teşekkür 

ederim. 

Evvela, demin buyurmuş olduğunuz Türk Parası
nın Kıymetini Koruma hakkındaki Kararname ve 
tebliğler, bendenize göre bir emsal olabilecek nitelikte 
değildir; çünkü evvela batıl emsal olmaz. Onlar sü
rekli olarak tenkit edilen, Türk Ceza Hukukunun 
âdeta, tabiri caizse, yüzkarası olan maddelerdir; açık
ça ifade ediyorum. Anayasa Mahkemesinde bu Ka
nun bir oyla iptal edilmekten kurtulmuştur ve doktrin
de ağır tenkitlere maruz kalmıştır; çünkü Anayasa
mız, hatta beynelmilel hukıjık açıktır; «Kanunsuz suç 
ve ceza olmaz» diyor. Şu halde bir suç kanunda açık
ça ifade ediyorum. Anayasa Mahkemesinde bu Ka
ça ifade ediyorum. Anayasa Mahkemesinde bu Ka
nunlarda suç tarif edilmiştir bütün unsurlarıyla, «Şü 
şu şu fiilleri işleyen şu suça maruz kalır.» diye mut
laka belirtilmelidir. Aksi halde vatandaş, yönetmeliğin 
yarın hangi maddesinin nasıl değiştirildiğini bilemez. 
Bir bakanlık bir yönetmelik çıkarır, iki madde ile 
yeni bir fiili suç haline getirebilir. Olacak şey değil. 
O itibarla mutlaka, Sayın Hocamın biraz önce belirt
miş olduğu gibi, kanunda açıkça suçlar gösterilmeli-
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dir. Ve o suçlara tereddüp eden cezalar da bütün un
surlarıyla gösterilmeli ki, «Kanunsuz suç ve ceza ol
maz» diyen Anayasanın ilgili hükmü tatbik edilmiş 
olsun. 

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

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, 
hukukçu arkadaşlarımızın ortaya koyduğu görüşler 
karşısında biz, yine kendi maddemizin aynen muha
faza edilmesi hususunda ısrarlıyız. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, 150 nci madde üzerinde gerekli ko

nuşmalar yapılmış ve zabıtlara da tabiî ileride daha 
rahat anlaşılması ve uygulamada kolaylık sağlanması 
bakımından geçmiş bulunmaktadır. 150 nci maddeyi 
Komisyondan geldiği biçimiyle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmemiştir. Bu suretle madde, Tasarı metninden çı
kartılmıştır. 

Eski 151 inci yeni 150 nci maddeyi okutuyorum : 
•Ulaştırma Bakanlığının alacağı önlemlere uyma

yanlara verilecek ceza 
MADDE 150. — Yukarıdaki maddeler dışında 

kalıp da Ulaştırma Bakanlığının Sivil Havacılığı dü
zenlemek maksadıyla alacağı önlemlere uymayanlara, 
beşbin liradan yirmibeşbin liraya kadar ağır para ce
zası verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?.. Yok. Sayın Komisyon, Sayın 
Hükümet bir diyeceğiniz?.. Yok. Soru?.. Yok. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Eski 152 yeni 151 inci maddeyi okutuyorum : 
Taksirli suçlarda verilecek ceza 
MADDE 151. — Yukarıdaki maddelerde yazılı 

suçları taksirli işleyenler hakkında, yukarıdaki mad
delere göre hükmolunacak ceza, failin kusurunun de
recesine göre sekizde birine kadar indirilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerine söz isteyen sayın üye 
var mı efendim?.. Yok. Sayın Komisyon, Sayın Hü
kümet bir diyeceğiniz?.. Yok. Soru sormak isteyen sa
yın üye olmadığına göre maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul eenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Yeni 152 eski 153 üncü maddeyi okutuyorum : 
Para cezalarının uygulanması 

MADDE 152. — Bu Kanunda belirtilen para ce
zaların tahsili ve kullanımı, Maliye Bakanlığı ile ko-
ordine edilerek, Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanacak 
yönetmelikle belirlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?.. Yok. Sayın Komisyon, Sayın 
Hükümet bir diyeceğiniz var mı?.. Yok. Soru var mı 
efendim?.. Yok. 

Sayın Aydar, «para cezaların» tabirinin îpara ce
zalarının» olması gerekmez mi efendim?.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — «Para cezaları
nın» olması daha uygun olur. 

BAŞKAN — Bu değişikliğe Hükümet de katılıyor. 
Maddeyi bu düzeltmeyle oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Yeni 153, eski 154 üncü maddeyi okutuyorum : 

ALTINCI KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Cebri icra 
MADDE 153. — Sivil uçaklar cebri icra yönün

den 2M4 sayılı İcra ve İflas Kanununun hükümlerine 
tabi olup, anılan Kanunun 26 nci maddesi, bu Ka
nun bakımından sivil uçakları da kapsar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
, üye var mı efendim?.. Yok. Sayın Komisyon, Sayın 

Hükümet bir diyeceğiniz var mı efendim?.. Yok. So
ru sormak ihtiyacını hisseden sayın üyemiz de olma
dığına göre maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Yeni 154, eski 155 inci maddeyi okutuyorum : 
İhtiyatî haciz 
MADDE 154. — Sefere hazır bir sivil uçak ihti

yaten haczedilemeyeceği gibi, cebri icra yolu ile de 
satılamaz. 

Şu kadar ki, cebrî satış veya haczi gerektiren borç 
zaten bu sefer için yapılmış ise, birinci fıkra hükmü 
uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerine söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Gürtan buyurun efendim. 

HAYATt GÜRTAN — Sayın Başkanım, 154 ün
cü maddenin ikinci fıkrasındaki «zaten» sözcüğünü 
yadırgadım. Bu «zaten» sözcüğü yerine «münhasıran, 
özellikle» gibi bir sözcük bulmakta zannederim isabet 
var. 

Ayrıca, ikinci fıkrada, «cebrî satış veya haczi ge
rektiren borç bu sefer ile ilgili ise, bu seferden doğ
muş; yani neşet etmiş ise, bu sefer nedeni ile oluşmuş

l a — 
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sa» gibi bir ifadenin maksadı daha açıklayıcı olacağı 
kanısındayım. Bunu Sayın Komisyonun bilgisine su
narım. 

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

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — «Özellikle» söz
cüğüne katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — «Özellikle» diyoruz efendim. Hükü
met de katılıyor bu görüşe. 

Madde ile ilgili soru var mı efendim?.. Yok.' Bu 
değiştirilmiş biçimiyle maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler,.. Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Yeni 155, eski 156 ncı maddeyi okutuyorum : 

Istatistiki bilgiler 
MADDE 155. — Türk sivil uçaklarının malikleri 

ve işletenleri, işletmeleri ile ilgili yıllık faaliyet prog
ramlarını ve yıl sonu faaliyet raporlarını Ulaştırma 
Bakanlığına vermeye mecburdurlar. 

Bu istatistiki bilgilerin kapsamı ve veriliş zaman
ları Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelik
le düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. 
Yok. Soru sormak isteyen sayın üye var mı efendim?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Yeni 156, eski 157 nci maddeyi okutuyorum : 
Belgelerden alınacak ücret 
MADDE 156. — İşletme ruhsatı ve uçuşa elve

rişlilik belgesi ile uçuş ekibi ve uçak bakım teknisyeni 
lisansları gibi her türlü yeterlilik belgeleri ücrete ta
bidir. 

Ücretlerin miktarı tahsili, sarf ve tahsis esasları, 
Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle be
lirlenir. 

Bu kaynaktan yapılacak harcamalar 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanunu ve 24901 sayılı Artırma 
ve Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine tabi de
ğildir. 

Kaynağın ita amiri Ulaştırma Bakanıdır. 
Kaynak Maliye Bakanlığının denetimine tabidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye var mı efendim?... Sayın Bayer, buyurun. 
MUHSÎN ZEKÂI BAYER — Sayın Başkan, 

şimdi burada, ya bir döner sermaye veya bir fon teş
kili hususu ortaya çıkmaktadır. Kanunlarımızda bu 
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tip müesseseler ya döner sermayedir, ya fondur. Bu
rada, bunun nasıl olacağı konusu hiç belli değildir. 
Döner sermaye mi, fon mu, belli değil. Bu harca
malar nedir?. Bu kaynaktan yapılacak harcamalar 
nereye yapılacaktır?. Bu da açık değildir. Bir nevi 
tazminat mı ödenecektir, 'bir nevi yedek parça mı 
ödenecektir; nedir bu?... Açıklanmasını istirham edi
yorum. 

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

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Buna Sayın Hü
kümet cevap verecek. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim. 
ULAŞTIRMA 'BAKANI MUSTAFA A. AYSAN 

— ;Bu maddenin uygulanmasında, Bakanlıkça kişile
re verilecek belgeler bir ücrete tabi olacaktır. Bunu 
kanun getiriyor. Bu kabul edildiği takdirde, kanun
laştığı takdirde, bu belgeler ücrete tabi tutulacaktır. 
Bu ücretlerin usulü, tahsili bir yönetmelikle tespit 
edilecektir ve genel kurallar içinde ya 'bir döner ser
maye olacaktır ya bir fon olacaktır ya da Devletin 
genel hazinesine bir gelir olacaktır. Bunun usulü son
radan tespit edilecektir. Bir kanun çıkarılmadan dö
ner sermaye yapılması söz konusu değil. Yani bura
da, döner sermaye kurulması söz konusu değil. Bu
rada, Ulaştırma Bakanlığının ücret alabilmesi için 
yetki alınmaktadır. Onun usulü de Ulaştırma Bakan
lığınca tespit edilecektir. Bunun kullanılması, sureti 
tasfiyesi ve harcanması genel malî kurallara tabi ola
caktır. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN —. Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Madde ile ilgili soru sormak isteyen sayın üye 

var mı?... Olmadığına göre maddeyi oylarınıza su
nuyorum... 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, ÎMAR VE İS
KÂN, TURÎZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — »Sayın Başkanım, 
«2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanununa 
ta'bi değildir.» derken «2490» rakamı ile «sayılı» ke
limesini çıkartmak suretiyle, «Artırma ve Eksiltme 
ve Devlet İhale Kanununa tabi değildir...» diyelim. 

BAŞKAN — Efendim; Komisyon olarak belki 
haklısınız, ancak, henüz 2490 sayılı Artırma ve Ek
siltme ve İhale Kanunu hükümleri yürürlüktedir. 
Bu Kanunun değiştirileceğine ilişkin her ne kadar Ta
sarı Yüce Danışma Meclisimizden geçmişse de, daha: 
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çıkmamıştır. Çıkmayacak bir kanun için şimdiden 
bir başka değişikliği bu Kanuna koymamız mümkün 
değildir. 

Bu nedenle Sayın Komisyon, bu görüşünüze Baş
kanlık Divanı katılamıyor. Halen 2490 sayılı Kanun 
yürürlüktedir; değiştiği zaman ona göre işlem yapıla
caktır. 

AKİF EROİNAY — Atıf yapar zaten. 
BAŞKAN — Tabiî efendim. Yani çıkmayan bir 

kanunu, çıkması muhtemel 'bir kanunu buraya koya
mazsınız. 

Bu nedenle maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Eski 158, şimdiki 157 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 157. — Bu Kanun yayımından altı ay 

sonra yürürlüğe girer. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?... Yok. 
Soru?... Olmadığına göre maddeyi oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Eski 159, yeni 158 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 158. — (Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye var mı?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru?.. Olmadığına göre maddeyi oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Kanun Tasarısı üzerinde son söz istemi var mı?.. 
Yok. 

Kanun Tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kanun Tasarısı
nın tümü kabul edilmiştir. 

Milletimize ve Devletimize hayırlı olsun. 
Sayın Bakan, bir son sözünüz var mı?.. Buyurun 

efendim. 
ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA A. AYSAN 

— Sayın Başkan, Danışma Meclisimizin sayın üye
leri; 

Bu Kanun Tasarısının görüşülmesine başlarken 
söylediğim gibi, Türk sivil havacılığının medenî ka
nunu mahiyetindeki bir belgeyi yüksek görüş ve ka
rarlarınızla sonuçlandırmış bulunuyorsunuz. 
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Türk sivil havacılığı, özellikle son yıllarda büyük 
bir hızla gelişiyor ve bu hıza uyabilmek için elimiz
de, özellikle Ulaştırma Bakanlığının elinde, kabul bu
yurduğunuz hukuk kurallarının bulunması gerekiyor 
idi. Biraz önce verdiğiniz kararla, bu Kanun Tasarı
sının, çok uzun yıllar bir türlü gerçekleşmemiş önemli 
bir safhasını daha arkamızda bırakmış bulunuyoruz. 
Sayın Başkanımızın da buyurdukları gibi, bu Kanu
nun milletimize, Devletimize hayırlı, uğurlu olmasını 
diliyorum. 

Hükümetimiz ve Ulaştırma Bakanlığı, bu Kanunla 
sivil havacılık politikasının oluşturulması alanında 
kendisine gerekli olan bütün yetkileri almış bulunu
yor. Daha önce de söylediğim gibi, şimdiye kadar bu 
politikayı böyle bir temel kanunun yokluğunda, yö
netmelik, Bakanlık emirleri, Bakanlar Kurulu karar
ları ile yürütmeye çalışıyordu. Şimdi, uzun vadeli si
vil havacılık politikasının oluşturulmasında çok önem
li aletlerimizi elde etmiş bulunuyoruz. Bu Kanun Ta
sarısı, Millî Güvenlik Konseyimizin yüce kararına da 
iktiran ettikten sonra, bu aletin kullanılması Ulaştır
ma Bakanlığına ve gelecek hükümetlere ağır sorumlu
luklar yüklemektedir. Kanunu gözden geçirirken gör
müş olacaksınız ki, Kanunun maddeleri Ulaştırma 
Bakanlığına ve Hükümete önemli sorumluluklar yük
lemektedir. Bu sorumluluklar nelerdir?.. Bu son sö
zümde kısaca gözden geçirmek istiyorum. 

Bir defa, hukuk sistemimizin içinde Sivil Hava
cılık Hukukunun ahenkleştirilmesi meselesi vardır. 
Tasarının hazırlıklarında mümkün olduğu kadar bu 
Tasarının içine bu ahenkleştirmenin sokulması yapıl
maya çalışılmıştır; ama uygulamada böyle bir ahenk
leştirmenin sonuçlandırılması, bundian sonraki hükü
metlerin ve Ulaştırma Bakanlığının çalışmasına bağlı 
olacaktır. 

Ulaştırma Bakanlığının sivil havacılığın hızlı geliş
mesi içindeki çalışmalarında ortaya çıkan önemli bir 
gerçek de, Millî Hukuk sistemindeki Sivil Havacılık 
Hukukunun Uluslararası Hukuk sisteminin içinde de 
ahenkleştirilmesi ihtiyacı idi. Tasarı hazırlıklarında; 
hem Hükümet safhasında, hem de Yüce Meclisimi
zin komisyonlarında yapılan çalışmalarda bu ahenk
leştirmenin de mümkün Olduğu kadar yurda getiril
mesi sağlanmaya çalışılmıştır; ama yine söylemek is
tiyorum ki, uygulama içinde bu sistemlerin yan yana 
çalıştırılması yine Ulaştırma Bakanlığının ve Sivil 
Havacılık Teşkilatının önemli çalışmalar yapmasını 
gerektirecektir. Ulaştırma Bakanlığının içinde kurulu 
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve sivil havacılık 
alanında Ulaştırma Bakanlığının ilgilisi olan, bağlısı 
olan ve havacılık alanında çalışan kuruluşlar yine bu 
Kanunun uygulanması bakımından önemli sorumlu
luklar yüklenmiş ve yetkiler almış bulunmaktadır. 

Yine, bu hukuk kurallarının ülkemize sağladığı 
önemli bir şey; 1,5 yıldır içinde çalıştığım bu Ulaştır
ma cam'iasınıda ıtekraır tekrar 'bendenize söylenen ve 
her ulaştırmacının en başta bana söylediği; sivil ha
vacılıkta uçuş güvenliğinin, emniyetli, rahat bir yolcu
luğun gerektirdiği hukuk kurallarının da gelmiş olma
sıdır. Ulaştırmacılar hep bendenize söylüyorlar : «Em
niyet, güvenlik başta olmalıdır.» diyorlar. Bunu en 
başta çalışmalarımızda ele alıyor, gerçekleştirmeye ça
lışıyoruz; Tasarının maddeleri içinde, kararınızda ke
sinleşmiş olan maddeler içinde bu imkânın da daha 
iyi sağlanması kuralları getirilmiş bulunuyor. 

Biz zannediyoruz ki, bu hukuk kuralları manzu
mesi bize bir imkân sağlıyor ve onunla paralel bir 
ağır sorumluluk yüklüyor. O da, sivil havacılıkta en 
ileri teknolojinin, en yüksek teknolojinin yurda geti
rilme imkânlarını bize sağlamış olmasıdır. Bu tabiî. 
Kanun olmadan da yapılabilecek bir iştir; ama hu
kuk kuralları bize bu ileri teknolojinin çok daha ko
lay getirilmesini, yurda yerleştirilmesini sağlayacaktır. 
Bu bakımdan Ulaştırma Bakanlığı topluluğu adına 
büyük mutluluk duyuyorum. 

Sivil havacılık, aslında büyük dinamizmi içinde çok 
süratli değişmektedir. Bendenizin sizlerden ayrılıp da 
bu görevi gördüğüm 1,5 yıllık süre içinde bile çok 
önemli bazı teknolojik gelişmeler olmuştur. Onun için, 
sanıyorum ki, bu Tasarı ileride bu gelişmeye uyacak 
şekilde yine değiştirilecektir; ama ilk konuşmamda 
söylediğim gibi, Türkiye'yi bu alanda bir hukuk ku
ralları manzumesine kavuşturmak bizlere nasip ol
muştur; bunun için de büyük mutluluk duymakta
yım. 

Hükümetimiz ve bizden önce gelen hükümetler 
içinde, bu Tasarının bu hale gelmesi için çok çeşitli uz
manlar ve kişiler emek harcamışlardır; onlara hu
zurunuzda teşekkür etmek isterim. Bizim dönemimiz
de, bayrağı biz taşırken, yine ülkemizin, gerek Ulaş
tırma Bakanlığı topluluğu içinde, gerekse ülkemizin 
üniversitelerinden ve ülkemizde bulunan uzmanlardan 
önemli yardımlar elde ettik; onlara büyük şükran bor
cumuz vardır. Bakanlıktan çıktıktan sonra, diğer ba
kanlıklarla birlikte çalışmak, onların görüşlerini al
mak ve Tasarıya monte etmek için, Tasarıya yedir
mek îçin onların da önemli katkılarıyla Tasarı mü-

kemmelleştirilmeye çalışılmıştır. Sonra, en son saf
hasında huzurunuza gelmiştir. Bendeniz şükranla be
lirtmek isterim ki, Danışma Meclisimizin komisyon
larında ve sonradan Genel Kurulda yapılan çalış
malar bu Tasarıya büyük değer katmıştır. Komisyon
larımızın başkanları ve üyeleri, özellikle Ulaştırma 
Komisyonumuzun Sayın Başkanı ve üyeleri önemli 
katkılarda bulunmuşlardır; huzurunuzda Hükümetimiz 
adına, Ulaştırma Bakanlığı topluluğu adına onlara 
şükran borcumuzu ifade etmek isterim. 

Buradaki müzakerelerin hepsine katılamadım; Ba
kanlar Kurulunun yoğun çalışmaları içinde ancak ba
şında ve sonunda aranızda bulunabildim, fakat bu
rada yapılan görüşmeler konusunda bilgi aldım. Mad
deler için; maddelere getirilecek yeni fikirler, görüş
ler için çok değerli katkılarda bulundunuz; onun için 
hepinize şükranlarımı sunarım. Sanıyorum ki, bu top
lantılarınızın Sayın Başkanına özel bir şükran bor
cum vardır. Dirayetli yönetimiyle bu Tasarının kısa 
sürede neticelendirilmesini bize hediye ettiler; ona da 
şükran duyuyorum. Başkanlık Divanımızın bütün üye
lerine ve başta Sayın Başkanımıza şükranlar suna
rım. 

Bu duygularla bu Kanunun Yüksek Konseyimizin 
de kararına iktiran ettikten sonra, ülkemize emniyet
li, güvenli, geleceği parlak bir sivil havacılık teşki
latı kazandıracağı temennisini sunmak isterim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Bu nazik cümleleri için Sayın Ba

kana, gerek şahsım, gerek Yüce Genel Kurulumuz 
adına teşekkür ederim efendim. 

Sayın üyeler; 
Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı Sayın Tokgöz' 

ün bir tezkeresi var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gündemin 58 inci sırasında bulunan, 1984 Yılı 

için Bir Geçiş Programı Hazırlanması Hakkında Ka
nun Tasarısının, 1984 yılı bütçesinin hazırlanmasında 
rehberlik yapacağı için öncelikle görüşülmesini tas
viplerinize saygıyla arz ederim. 

Saygılarımla. 
Tandoğan TOKGÖZ 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Başkanı 

BAŞKAN — Sayın üyeler; gündemin 58 inci 
sırasında yer alan Kanun Tasarısının gündemin 1 inci 
maddesine alınması hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir efen
dim... 
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SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
usul hakkında konuşmak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Usulün nesi hakkında?.. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — 61 inci madde

nin birinci fıkrası hakkında. 
BAŞKAN — Buyurun. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Okuyorum efen

dim : «Görüşmeye yer olup olmaması, Başkanı gün
deme veya Danışma Meclisinin çalışma usullerine uy
maya davet, bir konuyu öne alma veya geriye bı
rakma gibi usule ait konular, diğer işlerden önce ko
nuşulur.» diyor. 

Efendim, gündemimizin 2 nci maddesinde, Hü
kümetin öncelik ve ivedilikle aldığı bir husus vardır; 
komisyonun değil. Burada, «657 Sayılı Devlet Memur
ları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Ba
zı Maddelerinin Kaldırılması, Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesi Hakkında 2670 Sayılı Kanunun 44 
üncü Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Ta
sarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu» vardır. Bu 
görüşülmeye başlanmıştır. Bu görüşüldükten sonra, 
Başkanlık Divanının, Sayın Erginay'ın dün vaki mü
racaatı üzerine, «Komisyon istediği zaman bunu ge
tirir, getirdiği zaman gündeme alırız.» şeklinde bir 
konuşma olmuştu. Fakat yaptığım incelemelerde, şim
diye kadar, gerek Senato, gerek Türkiye Büyük Mil
let Meclisi İçtüzüklerinin hepsinde, bu Tüzüğümüzde 
olmamasına rağmen, şöyle bir hüküm buldum, bu 
hükmü Yüce Heyete arz etmek istiyorum : Aceleci
lik 50 inci madde gereğincedir. 1973 senesinde 584 sa
yılı kararla İçtüzükte şöyle bir hüküm var; bu hü
küm diyor ki : «Acelelik ve öncelik alındıktan sonra 
ara verilmeksizin devam eder ve bir oturumda biter.» 
Bizim örnek elimizde yok; ama «Aralık» kelimesi 
var, olması gerekir; neden «Acele» öyleyse?.. 

2. Ara verilmesini komisyonun keyfine bırakma
mak Başkanlık Divanının görevleri arasındadır. 

3. Şayet bu, Genel Kurulun arzusu, emri üzeri
ne komisyona verilmişse, acelelik bakımından komis
yonun ilk fırsatta onu getirmesi gerekir. Şu da ol
madığı takdirde; şu halde daha önce görüşülmekte 
bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ace
lelik ve önceliğinin Genel Kurul tarafından kaldırıl
ması gerekir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğ-
lu. Bu konu, dünkü Birleşimde de Sayın Erginay ta
rafından dile getirildi. Bir kere tabiî, İçtüzüğümüz dik
katle incelendiğinde, bizde «Acelelik, öncelik» diye 

iki ayrı unsurun bulunmadığı, yani «Öncelik, ivedi
lik» diye eski deyimde, böyle bir şey yok; «İvedi
lik» yoktur, «Öncelik» vardır. İçtüzüğümüzde iki un
sur yer almamıştır; bir. > 

İkincisi; Yüce Genel Kurul bir maddenin görü
şülmesi esnasında, birleşim devam ederken o madde 
üzerinde birtakım önergeler verilmiş, konuşmalar ya
pılmış, komisyona havale edilmiş; komisyon bunun 
üzerinde görüş bildirebilmek için tasarıyla birlikte al
mış, görüşmeye devam ediyor. Bu görüşmesini ta
mamladığına dair bir meşruhat, bir yazı, bir tezkere 
gelmediği takdirde, komisyonun; hep birinci madde
de yer alsa ki, bizde hep dikkat ederseniz ikinci mad
dede yer almaktadır; yine ikinci maddede yer alacak; 
onu bekleyip başka bir şeyi görüşmememiz diye bir 
hususu da Yüce Genel Kurulun kabul edeceğine ben
deniz inanmıyorum. «Komisyon getirmeyecektir» de 
denilmedi, böyle bir husus da değil; ama komisyonun 
gerekli çalışma süresi içinde, ki çok önemli kanun ta
sarıları görüştüğünü Yüce Genel Kurul biliyor; şu 
anda orada, zatıâlinizin de bulunduğu komisyon baş
kanlarının toplantısında birinci maddeye konulması 
öngörülen Türkiye Büyük Millet Meclisi Teşkilatının 
bir tasarısı halen Bütçe - Plan Komisyonunda görü
şülmekte ve zannederim yazımı devam etmektedir; o 
görüşmeyi kesip, bunu da görüşüp getirmesi ne dere
ce mümkündür; onu Komisyon takdir edecektir. As
lında Bütçe - Plan Komisyonu, «Ben böyle bir şey 
getirmeyeceğim.» diye bize bir yazı da vermemiştir. 
Elbette bu önemli tasarılar görüşülürken, diğer ka
nun tasarısı da en kısa süre içinde hazırlanıp gelecek
tir. Ama getirilmeyeceğine dair bir işaret mi alındı 
da bu şekilde bir konuşma yapılıyor, bilemiyorum. Yi
ne gündemin ikinci maddesinde yer alacaktır; getiril
diği zaman da, (Ki, kısa sürede önünüze getirileceğini 
umut etmekteyim) o görüşme yapılacaktır, efendim. 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan; mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Tokgöz; bir ilaveniz mi var 
efendim? ^ 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan; be
nim söylemek istediklerimi siz ifade buyurdunuz. An
cak, Yüce Genel Kurul bir üyenin tahakkümüne sa
hip değildir. Bu arkadaşımız devamlı olarak bütün ar
kadaşlara ve komisyonlara sataşmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Tokgöz; bu sözleri söylen
memiş kabul edelim. Çünkü; Genel Kurulda her üye 
kendi görüşünü rahatlıkla ifade etmek hakkına sahip
tir. 
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SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Kantarcı-

oğlu, bendeniz iki tarafın da namına konuşuyorum 
gibi geliyor bana. 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Komisyonumuzu key
filikle itham etmiştir. Komisyonumuz keyfilikle ha
reket etmeye mezun değildir, Yüce Heyetinize niya-
beten görev yapmaktadır. Elindeki gündemdeki mad
deler, zatıâlinizin de belirtmiş olduğu üzere ve Sa
yın Üyenin de Komisyon Başkanı olarak katıldığı 
genişletilmiş Başkanlık Divanında yapılan görüşme
lerde öncelikle alınması gereken konulan görüşmek
tedir, bu konuda ısrarlıdır, bitirdikten sonra günde
me alıp, yüce huzurunuza tekrar getirecektir! 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tokgöz. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan; 

sataşma var. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Zapta geçmesi 

bakımından bir şey söylemek zorundayım. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Sataşma 

sizin bir cümlenizden kaynaklandığı için müsaade bu
yurun, aynı sataşmaya cevap, cevaba cevap, cevabın 
cevabına cevap diye hukukta mevcut olan bir kuralı 
işletmek niyetinde değilim Sayın Kantarcıoğlu. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — öyle bir du
rum yok. Ben hiçbir zaman Meclise tahakküm eden 
değil, doğruyu daima söyleyen bir arkadaşınızım. Ar
kadaşım isim vermek suretiyle... 

BAŞKAN — Efendim, o görüşlerinizi rahatlıkla 
açıklayabileceğinizi beyan ettim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, usul
süzlük şurada olmuştur : Sözcü muhalifken kendile
ri Komisyon olarak muhalif olan Sözcüyü kabul 
etmişlerdir, bir. 

İkincisi; benim yanımda ve arkadaşlarının yanın
da demiştir ki, «Bir ay müddetle getirmeyeceğim.» 
Bunu herkesin bilmesini istiyorum, ben arz ettim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Dışarı
da söylenilen lafların zabıtlara geçmesinin pek iyi ola
cağı görüşünde olmadığımı evvela beyan edeyim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Hayır, Mecliste 
söylenmiştir. 

BAŞKAN — Dışarıda çok değişik şeyler söylüyo
ruz. Hatta bir üyemiz de haklı olarak «Dışarıda ko
nuşmalarımıza göre şu olur, bu olur; ama içeri gel
diği zaman İçtüzükteki maddelere göre davranışlar 
içinde olmamızda yarar vardır.» diyor. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Millî Savunma, İçiş
leri ve Dışişleri Komisyonu Başkanının bir tezkeresi 
var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 44 üncü sırasında bulunan 22.4.1941 

Tarihli ve 657 Sayılı Harita Müdiriyeti Umumiyesi 
Kanununun Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısının ivediliğinden dolayı gündemin birinci sırası
na alınmasını arz ederim. 

Eşref AKINCI 
Millî Savunma, İçişleri 

ve Dışişleri Komisyonu 
Başkanı 

BAŞKAN — Sayın üyeler; biraz evvel tartışma
sını yaptığımız 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Tasarı 
gündemin ikinci maddesindedir. Gündemin birinci 
maddesine bir başka tasarıyı da İçtüzük gereği alma
mız mümkün olmadığından, bu Tasarının gündemin 
üçüncü maddesi olarak alınması hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.., Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

TURGUT TAN — Sayın Başkan; müsaade eder 
misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Tan; bir şey mi var efendim? 
TURGUT TAN — Sayın Başkanım; bu tür ön

celik isteklerinin (İçtüzük hükmü açıktır) gerekçeli 
olarak yapılması gerekmektedir, bu bir. 

İkincisi; bugün içtüzüğün 61 inci maddesine göre 
yaptığım konuşmada belirttiğim kanunlardan bir ta
nesi şimdi Sayın Komisyon Başkanının verdiği öner
geyle öne alındı; fakat diğeri vardır, Resmî Gazete
de Yayımlanacak Olan Yönetmeliklere ilişkin Ka
nun Tasarısı. Her gün kanun çıkıyor, her gün yönet
melik çıkıyor; bundan daha öncelikli konu olabilir 
mi? Başka tasarılar böyle önergelerle öne alınıyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan; fakat 
müsaade buyurursanız Komisyon Başkanının bir 
önergesi geldiği takdirde, bu oylamalar gibi o oyla
ma da yapılacaktır; ama Sayın Tokgöz'ün verdiği öner
ge sizin Birleşimin başında yaptığınız konuşmadan 
sonra verilmiş değildir; yani sizin konuşmanıza göre 
hazırlanıp verilmiş bir önerge değildir, sonradan ve
rildi; Sayın Tokgöz de zannetmiyorum ki sizin ko
nuşmanızla ilgili olarak vermiş olsunlar. O önerge 
oylandı ve birinci sıraya geçti. Diğer komisyon baş
kanı veya Hükümet bir öncelik yazısıyla karşımıza 
geldiğinde gereği yapılacaktır; ama elimizde yazı yok. 

Sayın üyeler; Başbakanlığın bir tezkeresi var, oku
tuyorum. 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
ilgi yazımızla Başkanlığınıza sunulan Merkezî Nü

fus İdaresi Sistemi Hakkında Kanun Tasarısının Ge
nel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

BAŞKAN — Sayın üyeler; biraz evvel ifade et
meye çalıştığım üzere gündemin 1, 2 ve 3 üncü mad
deleri tespit edilmiş bulunmaktadır. Sözkonusu Tasa
rının gündemin 4 üncü maddesi olarak öne alınması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun, Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Mad
delerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesi Hakkında 2670 Sayılı Kanunun 44 üncü 
Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Tasarısı 
üzerindeki Komisyon Raporu henüz Genel Kurulu
muza ve Başkanlığımıza intikal etmemiştir. Bunun dı
şında, bugünkü gündemin 3, 4 ve diğer sıralarında 
yer alan kanun tasarıları için de Hükümet hazır ol
madığından ve süratli bir çalışma yapılmış olması 
nedeniyle 5 Eylül 1983 Pazartesi günü saat 14.00'te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.00 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

155 inci BİRLEŞİM 

1 Eylül 1983 Perşembe 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
SMUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

0 ) Türîk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısı ve 
Malî İşler, Adalet, Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri, 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve iskân,. Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları. (1/586) (S. Sayısı : 
470) (Dağıtma tarihi : 13.6.1983) 

<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) Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin 
işlemleri 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 işler 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) (Dağıtma tarihi : 16.8.1983) 

(4) 13.6.1945 Tarihli ve 4759 Sayılı iller 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 iskân, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. (1/736) (S. 
Sayısı : 540) (Dağıtma tarihi : 16.8.1983) 

(5) Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz
lerin önlenmesi Hakkında Kanun tasarısı ve Ada
let ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyon 
lan raporları. (1/554) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma ta 
rihi : 25.2.1983) 

(6) Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler, Bütçe - Plan ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları. (1/567) (S. Sayısı : 
350) (Dağıtma tarihi : 15.3.1983) 

(7) 8.7.1981 Tarihli ve 2487 Sayılı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, imar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/615) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(8) 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) 

(9) Danışma Meclisi Üyesi Erdoğan BAYIK'ın 
Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Başbakanlık Tez
keresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve Adalet Karma 
Komisyonu Raporu. (3/391) (S. Sayısı 366) (Dağıtma 
tarihi 31.3.1983) 

(10) 29.5.1973 Tarih ve 1734 Sayılı Yem Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Tarım ve Orman, Köy İşleri ve 
Kooperatifler komisyonları raporları. (1 /606) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(11) 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) 

(12) Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarımın Si
linmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî işler ve 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/497) (S. Sa
yısı : 371) (Dağıtma tarihi : 7.4.1983) 



(13) Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma, içişleri ve Dışişleri, Adalet ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (1/62) (S* Sayısı : 370) (Dağıt
ma tarihi : 8.4.1983) 

{14) 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 İşler Komisyonu Ra
poru. (1/631) (S. Sayısı : 376) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1983) 

(15) 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) 
(Dağitma tarihi : 13.4.1983) 

(16) 26.10.1963 Tarih ve 357 Sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İliş
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) (Dağutma tarihi : 15.4,1983) 

(17) 10.4.1967 Tarihli ve 852 Sayılı Başbakanlık 
Basımevi Döner Sermaye işletmesi Kuruluşu Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plân Komisyonu Rapo
ru. (1/641) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 

(18) 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanu
nun Ek Birinci Maddesine 17.3.1982 Tarih ve 2683 
Sayılı Kanunla Eklenen İkinci Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (1/645) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 
18.4.1983) 

(19) İpekböcekçiliği Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler ko
misyonları raporları. (1/580) (S. Sayısı : 389) (Dağıt
ma tarihi : 26.4.1983) 

(20) 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (1/588) (S. Sayısı : 399) (Dağıt
ma tarihi : 17.5.1983) 

(21) 17.7.1972 Tarihli ve 1612 Sayılı Yüksek As
kerî Şûra'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 

Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/676) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1983) 

(22) 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 İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/668) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

ı(23) 8.6.1949 Tarlibli ve 5434 Sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 12 nci Maddesinin II İşaretli 
Fıkrasına (o) Bendinin Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Bütçe-Plan Komisyonu Raporu. (1/559) (S. 
Sayısı : 414) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

(24) 9.5.1958 TardM ve 7116 Sayılı İmar ve ta 
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 İskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporla
rı. (1/625) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 3.6.1983) 

(25) 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) 

(26) Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruk^ 
lu Öğrencilere İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/685) (S. Sayısı : 471) (Dağıt
ma tarihi : 9.6.1983) 

(27) Ya'bancı Dil Eğitim ve Öğretim Kanunu Ta
sarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) 
(S. Sayısı: 467) (Dağıtma tarihi: 13.6.1983) 

(28) 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) 

(29) 17.7.1964 TarlMü 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) 

(30) 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) 



(31) Devlet Memurluğuma Giriş Sınav Fonu Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/650) (S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(32) 18 Ağustos 1981 TalriM ve 2507 Sayılı De
nizcilik Yüksekokulu Kanununun Üçüncü Maddesi ile 
8 inci Maddesinin ikinci 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) 

(33) 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) 

(34) 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 (35) Türkiye Cumhuriyeta ile Avusturya 
Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması
nın tdarî Tatbikatına Ait Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/673) (S. Sayısı : 489) (Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 

(36) Hizmet ve Seyis Erleri H'alkkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/703) (S. Sayısı : 488) (Dağıtma 
tarihi : 20.7.1983) 

(37) 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 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/684) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
20.7.1983) 

X (38) Tür'ktiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhu
riyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî 
Kararların Tanınması ve Yerine Getirilmesine ilişkin 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/665) (S. Sayısı : 490) 
(Dağıtma tarihi : 21.7.1983) 

X (39) Türkiye Cumhuriyetti Hükümeti ile italya 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz ve Hava Ta
şımacılığından Sağlanan Gelirlerin Çifte Vergilendiril
mesini önleme Anlaşmasının Onaylanmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişle
ri Komisyonu Raporu. (1/660) (S. Sayısı : 491) (Da
ğıtma tarihi : 21.7.1983) 
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| (40) 7 Aralık 1962 Tarihli ve 128 Sayıılı Muvaz
zaf Subay ve Askerî Memurlara Verilecek Elbise ve 
Teçhizat Hakkında 4608 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 
Birinci Maddesine Bir gıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu. (1/689) (S. Sayısı : 495) (Dağıt
ma tarihi : 21.7.1983) 

(41) Topraksu Genel Müdürlüğü Yatırımları 
Geri Ödeme Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan ve Ta
rım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler komis
yonları raporları. (1/677) (S. Sayısı : 496) (Dağıtma 
tarihi : 21.7.1983) 

I (42) Danışma Meclisi Üyesi Abdullah Asım t ö -
J NEClLER'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) 
X (43) Türkiye Cumhuriyeti 41e Avuslturya 

Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Hakkında An
laşma ve Eki Nihaî Protokolün Onaylanmasının Uy-

I gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/647) (S. Sayısı : 492) (Dağıtma tarihi : 22.7.1983) 

(44) 22,4.1341 Tarihli ve 657 Sayılı Harifla Müdü
riyeti Umumiyesi Kanununun Adının. Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/739) (S. Sayısı : 505) 
(Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(45) 4 Ooalk 1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silah
lı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun Değişik 87 nci 

j Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/718) (S. Sayısı : 506) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 

(46) 121.6.1922 Tarihi 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) 

(47) Tahsil Edilmeyen Hazine Alacaklarının Si
linmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî İşler; Büt
çe - Plan komisyonları raporları. (1/674) (S. Sayısı : 
509) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(48) 4.7.1972 Tarihli ve 1602 Sayılı Askerî Yük-
I sek İdare Mahkemesi Kanununun 82 nci Maddesinin 

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/731) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma tarihi : 

I 27.7.1983) 
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(49) Yabancı Deniz Koruluklarının Acentelik Hik
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 (50) Türkiye Currihuriyetii Hükümeti ile İran 
islam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştır
masına Dair 20 Ekim 1982 Tarihli Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Ta
sarısı ve. Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komis
yonu Raporu. (1/720) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma 
tarihi : 27.7.1983) 

(51) Yaygın Eğittim Koordiinasyon ve İşbirliği Ka
nunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. 
(1/705) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(52) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri 
ve Dışişleri; Bütçe - Plan komisyonları raporları. 
(1/723) (S. Sayısı : 515) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(53) 8.6.1949 Tarih! ve 5434 Say* T. C. EmeMi 
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) 

(54) 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) 

(55) 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) 

(56) Arıcılık Kanunu Tasarısı ve Adalet; Tarım 
ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler komisyonları 
raporları. (1/608) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 
2.8.1983) 

(57) Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet; Bütçe - Plan; Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/671) 
(S. Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 2.8.1983) 

(58) 1984 Yılı için Bir Geçiş Programı Hazırlan
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (1/738) (S. Sayısı : 526) (Dağıtma 
tarihi : 4.8.1983) 

(59) 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 (60) 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, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/732) (S. Sayısı : 533) (Dağıtma tarihi : 11.8.1983) 

(61) 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 (62) 18 Nisan 1961 Tarihli Diplomatik İliş
kiler Hakkında Viyana .Sözleşmesine Katılmamızın Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/741) (S. Sayısı : 534) (Dağı'tma tarihi : 15.8.1983) 

(63) 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 işler; 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/715) (S. Sa
yısı : 539) (Dağıtma tarihi : 15.8.1983) 

(64) İsitanlbul Belediyesi Havagazı Işılötmesi Genel 
Müdürlüğünün, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Genel Müdürlüğüne Devrine Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu. (1/730) (S. Sayısı : 542) (Dağıt
ma tarihi : 16.8.1983) 

(65) 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) 

(66) Madalya ve Nişanlar Kanunu Tasarısı ve 
Adalet; Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri komis
yonları raporları. (1/708) (S. Sayısı : 546) (Dağıtma 
tarihi : 18.8.1983) 

(67) Ceza infaz Kuramtorı ve Tutukevleri Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet; Anayasa; Millî Sa
vunma, içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(1/107) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma tarihi : 29.8.1983) 

(68) Yurt Yüzeyinde ve Denizlerde Görülen veya 
Ele Geçirilen Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esas
lara ilişkin Kanun Tasarısı ve Adalet; Bayındırlık, 
Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma; Malî 
işler; Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyon
ları Raporları. (1/657) (S. Sayısı : 551) (Dağıtma 
tarihi : 29.8.1983) 

(X) Açık Oylama 


