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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KAĞITLAR 

Sayfa 
336 

337 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 337 

1. — 19-21 Ağustos 1983 Tarihleri Ara
sında Kıbrıs Türk Federe Devletinde Temas 
ve İncelemelerde Bulunmak Üzere Kıbrıs'a 
gidecek Olan Dışişleri Bakanı Ilter TÜRK-
MEN'e, Millî Savunma Bakanı Ümit Halûk 
BAYÜLKEN'in Vekillik Etmesinin Uygun 
Görülmüş Olduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı 
Tezkeresi. (3/627) 337 

2. — 16-18 Eylül 1983 Tarihleri Arasın
da Uluslararası Para Fonu İcra Kurulu Top
lantısına Katılmak Üzere Macaristan'a Gide
cek Olan Devlet Bakanı Sermet Refik PA-
SlN'e, Ticaret Bakanı Kemal CANTÜRK'ün 
Vekillik Etmesinin Uygun Görülmüş Oldu
ğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi. 
(3/631) 337:338 

3 . - 2 9 Ağustos - 5 Eylül 1983 Tarifeleri 
Arasında Filistin Sorunu Hakkında Uluslar
arası Konferansa Katılmak Üzere İsviçre'ye 
Gidecek Olan Devlet Bakanı İlhan ÖZ-
TRAK'a, Devlet Bakanı M. Nimet ÖZDAŞ'ın 

Vekillik Etmesinin LTygun Görülmüş Olduğu
na Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi. '(3/630) 

4. — 16-18 Eylül 1983 Tarahleri Arasında 
Uluslararası Para Fonu İcra Kurulu Toplan
tısına Katılmak Üzere Macaristan'a Gidecek 
Olan Maliye Bakanı Adnan Başer KAFA-
OĞLU'na, Gümrük ve Tekel Bakanı Cafer 
Tayyar SADIKLAR'ın Vekillik Etmesinin 
Uygun Görülmüş Olduğuna Dair Cumhur
başkanlığı Tezkeresi. (3/632) 

5. — 16-25 Eylül 1983 Tarihleri Arasında 
12 nci Dünya Enerji Kongresine Katılmak 
Üzere Hindistan'a Gidecek Olan Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar 'Bakanı Fahir İLKEL'e, 
Ulaştırma Balkanı Mustafa AYSAN'ın Vekil
lik Etmesinin Uygun Görülmüş Olduğuna 
Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi. (3/628) 

6. — 4-9 Eylül 1983 Tarihleri Arasında 
Irak içişleri Bakanının Davetlisi Olarak Irak'a 
Gidecek Olan İçişleri Bakanı (Selâhattin ÇE-
TlNER'e, Millî Eğitim Bakanı Hasan SAĞ-
LAM'ın Vekillik Etmesinin Uygun Görülmüş 
Olduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi. 
(3/634) 

7. — 6-9 Eylül 1983 Tarihleri Arasında 
Kıbrıs Türk Federe Devletinde Temas ve In-

Sayfa 

338 

338 

338 

338 
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Sayfa 
celemelerde Bulunmak Üzere Kıbrıs'a Gide
cek Olan Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şt-
DE'ye, Sağlık ve Sosyal Yardım Balkanı Kaya 
KILlÇTURGAY'ın Vekillik Etmesinin Uy
gun Görülmüş Olduğuna Dair Cumhurbaş
kanlığı Tezkeresi. (3/633) 338:339 

8. — 6-12 Eylül 1983 Tarihleri Arasında 
Avrupa Güvenlik İşbirliği Konferansına Ka
tılmak Üzere -İspanya ve Tunus'a Gidecek 
Olan Dışişleri Bakanı llter TÜRKMEN'e, 
Millî Savunma Bakanı Ümit Halûk BAY-
ÜLREN'in Vekillik Etmesinin Uygun Görül
müş Olduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tez
keresi. (3/635) 339 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 339 
1. — Danışma Meclisi Üyesi Mustafa 

ALPDÜNDAR ve 24 Arkadaşının, 1.3.1965 
Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun 26 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi 
ile Bu Kanuna 'Bir Ek ve Bir Geçici Madde 
İlave Edilmesi Hakkında 'Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu. 
(2/107) (S. Sayısı : 520) 339:346 

2. — Danışma Meclisi Üyesi Mahmut 
AKKILIÇ ve 14 Arkadaşının, Hayvan Sağ
lığı ve Zabıtası Kanunu Teklifi ve Adalet; 
Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatif
ler komisyonları raporları. (2/116) (S. Sayı
sı : 524) 346:365 

3. — Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri, Ada
let ve 'Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, 

Sayfa 
Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları. 
(1/62) (S. Sayısı : 370) 366:405 

4. — 13.6.1945 Tarihli ve 4759 Sayılı İller 
Bankası Kanununun 3 üncü Maddesinin De
ğişik (A) Fıkrası ile 7 nci Maddesinin (B) Fık
rasının ve 14 üncü Maddesinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İs
kân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Rapo
ru. (1/736) (S. Sayısı : 540) 405:408 

5. — 29.6.1965 Tarihli ve 6762 Sayılı Türk 
Ticaret Kanununun 1264 üncü Maddesinin 
Üçüncü Fıkrası ile 1404 ve 1406 ncı Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasa
rısı ve 'Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/668) (S. Sayısı: 411) 408 

6. — Danışma Meclisi Üyesi Vehbi Muh
lis DABAKOĞLU ve 10 Arkadaşının, Kuru
cu Meclis Üyelerinin Yararlanacakları Haklar 
Hakkındaki Kanun Teklifi ve Malî İşler Ko
misyonu Raporu. (2/130) (S. Sayısı : 568) 408 

7. — 9.5.1958 Tarihli ve 7.116 Sayılı İmar 
ve iskân Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri 
Hakkında Kanunun Ek 1 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bütçe - Plan, Millî Savunma, İçişleri ve Dış
işleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İs
kân, Turizm ve Tanıtma komisyonları rapor
ları. (1/625) (S. Sayısı: 444) 408:409 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZEİÎ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — 657 (Sayılı Devlet Memurları Kanununun 

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenme
si; 

2. — 6830 Sayılı İstimlak Kanununun 22 ve 23 
üncü Maddelerinin Değiştirilmesi; 

Hakkındaki Kanun Taşanlarının maddeleri ve tü
mü kabul edildi. 

3. — Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri Hak
kında Kanun Tasarısının tümü üzerindeki görüşme

lerden sonra; Bütçe - Plan Komisyonunun da gö
rüşü alınmak üzere Tasarı, Millî Savunma, İçişleri W 
ve Dışişleri Komisyonuna iade edildi. ^ j f 

13 Eylül 1983 Salı günü saat 10.00'da toplanmak 
üzere Birleşime saat 17.40'da son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkanvekil'i 

Ali Nejat ALP AT 
Kâtip Üye 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip Üye 
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II. — GELEN KÂĞİTLAR 

Raporlar 
1. Danışma Meclisi Üyeleri Feridun Şakir 

ÖĞÜNÇ, Mustafa ALPDÜNDAR, Vahap GÜVENÇ 
ve 63 Arkadaşının, İşsizlik Sigortası Yasa Teklifi ve 
İçtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme Alın
ma Önergesi. (2/98) (S. Sayısı : 557) (Dağıtma tari
hi : 13.9.1983) 

2. 8546 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddele

rinin Kaldırılması ve İki Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkımda Kanun Tasarısı ve Adalet; Millî Eğitim 
komisyonları raporları. (1/775) (S. Sayısı : 558) (Da
ğıtma tarihi : 13.9.1983) 

3. Danışma Meclisi Üyesi Vehbi Muhlis DA-
'BA'KOĞLU ve 10 Arkadaşının, Kurucu Meclis Üye
lerinin Yararlanacakları Haklar Hakkındaki Kanun 
Teklifi ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (2/130) (S. 
Sayısı: 568) '(Dağıtma tarihi: 13.9.1983) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, Ali Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Danışma Meclisinin 161 inci Birleşimini açıyo

rum. 

Görüşmelere başlıyoruz. 

IH. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — 19-21 Ağustos 1983 tarihleri arasında Kıb
rıs Türk Federe Devletinde temas ve incelemelerde 
bulunmak üzere Kıbrıs'a gidecek olan Dışişleri Ba
kam îlter TÜRKMEN'e, Millî Savunma Bakanı 
Ümit Halûk BAY ÜLKEN'in vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/627) 

BAŞKAN — Gündemin birinci maddesinde yer 
alan «Sunuşlar» bölümünde Cumhurbaşkanlığı tez
kereleri var, okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı'nın davetine 

icabet etmek ve KTFD yetkilileri ile temas ve isti
şarelerde bulunmak üzere 19-21 Ağustos 1983 tarih
leri arasında Kıbrıs Türk Federe Devletine gidecek 
olan Dışişleri Ba'kanı îlter TÜRKMENln dönüşüne 
kadar; Dışişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı 
Ümit Halûk BAYÜLKEN'in vekillik etmesinin, Baş

bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil 
gilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim efendim. 
2. — 16-18 Eylül 1983 tarihleri arasında Uluslar

arası Para Fonu İcra Kurulu Toplantısına katılmak 
üzere Macaristan'a gidecek olan Devlet Bakanı Ser-
met Refik PASİN'e, Ticaret Bakanı Kemal CAN-
TÜRK'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu-* 
guna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/631) 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Uluslararası Para Fonu İcra Direktörleri Kuru

lunun Budapeşte'de yapılacak Grup Toplantısına ka
tılmak üzere 16-18 Eylül 1983 tarihleri arasında Ma
caristan'a gidecek olan Devlet Bakanı Sermet Refik 
PASİN'in dönüşüne kadar; Devlet 'Bakanlığına Ti
caret Bakanı Kemal CANTÜRK'ün vekillik etmesi-
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nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim efendim. 
3.,— 29 Ağustos - 5 Eylül 1983 tarihleri arasında 

.Filistin Sorunu hakkında Uluslararası Konferansa 
katılmak üzere İsviçre'ye gidecek olan Devlet Bakanı 
ilhan ÖZTRAK'a, Devlet Bakanı M. Nimet ÖZ-
D AŞ" in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğu
na dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/630) 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Cenevre'de yapılacak olan «Filistin ıSorunu Hak

kında Uluslararası Konferansa» katılmak üzere 29 
Ağustos - 5 Eylül 1983 tarihleri arasında İsviçre'ye 
gidecek olan Devlet 'Balkanı Prof. Dr. İlhan ÖZTRAK' 
in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Ba
kanı Prof. Dr. M. Nimet ÖZDAŞ'ın vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş ol
duğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim efendim. 
4. — 16-18 Eylül 1983 tarihleri arasında Ulus

lararası Para Fonu İcra Kurulu Toplantısına katıl
mak üzere Macaristan'a gidecek olan Maliye Bakanı 
Adnan Başer KAFAOĞLU'na, Gümrük ve Tekel Ba
kanı Cafer Tayyar SADIKLAR m vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/632) 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Uluslararası Para Fonu İcra Direktörleri Kuru

lunun Budapeşte'de yapılacak Grup Toplantısına ka
tılmak üzere 16-18 Eylül 1983 tarihleri arasında Ma
caristan'a gidecek olan Maliye Balkanı Adnan Başer 
KAFAOĞLU'nun dönüşüne kadar; Maliye 'Bakanlı
ğına Gümrük ve Tekel Bakanı Prof. Dr. Cafer Tay
yar SADIKLAR'ın vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim efendim. 
5. — 16-25 Eylül 1983 tarihleri arasında 12 nci 

Dünya Enerji Kongresine katılmak üzere Hindistan'a 
gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fahir 
İLKEL'e, Ulaştırma Bakanı Mustafa AYSAN'in ve
killik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/628) 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Yeni Delhi'de yapılacak olan 12 nci Dünya Ener

ji Kongresine katılmak üzere 16-25 Eylül 1983 tarih
ileri arasında Hindistan'a gideeck olan Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Fahir İLKEL'in dönüşüne ka
dar; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Ulaş
tırma Bakanı Prof. Dr. Mustafa AYSAN'ın vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim efendim. 
6. — 4-9 Eylül 1983 tarihleri arasında Irak İçiş* 

leri Bakanının davetlisi olarak Irak'a gidecek olan 
İçişleri Bakanı Sefahattin ÇETİNER'e, Millî Eğitim 
Bakanı Hasan SAĞLAM'ın vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/634) 

Danışma Meclisi (Başkanlığına 
Irak İçişleri Bakanının davetlisi olarak 4-9 Ey

lül 1983 tarihleri arasında Irak'a gidecek olan İç
işleri Bakanı Selâhattin ÇETİNER'in dönüşüne ka
dar; İçişleri Bakanlığına Millî Eğitim Bakanı Ha
san SAĞLAM'ın vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize su
narım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — 'Bilgilerinize arz ederim efendim. 
7. — 6-9 Eylül 1983 tarihleri arasında Kıbrıs 

Türk Federe Devletinde temas ve incelemelerde bu
lunmak üzere Kıbrıs'a gidecek olan Sosyal Güvenlik 
Bcikanı Sadık ŞİDE'ye, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Kaya KILIÇTURGAY'ın vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi^/633) 

Danışma 'Meclisi Başkanlığına 
Kıbrıs Türk Federe Devleti Sağlık ve Çalışma 

Bakanının davetine icabet etmek ve anılan ülke yet
kililerimle temas ve incelemelerde bulunmak üzere 
6-9 Eylül 1983 tarihleri ara'sında Kıbrıs Türk Fede
re Devletine gidecek olan Sosyal Güvenlik Bakanı 
'Sadık' ŞlÎDE'nin dönüşüne kadar; Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Prof. 
Dr. Kaya KILIÇTURGAY'ın vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim efendim. 
8. — 6-12 Eylül 1983 tarihleri arasında Avrupa 

Güvenlik İşbirliği Konferansına katılmak üzere İs
panya ve Tunus'a gidecek olan Dışişleri Bakanı İlter 
TÜRKMEN'e, Millî Savunma Bakanı Ümit Halûk 
BAYÜLKEN'in vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/635) 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Madrid'te yapılacak Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 

Konferansı ile ilgili toplantıya katılmak için Ispan-

/. — Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALPDÜN-
DAR ve 24 Arkadaşının, 1.3.1965 Tarih ve 506 Sa* 
yılı Sosyal Sigortalar Kanununun 26 ncı Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesi ile Bu Kanuna Bir Ek ve Bir 
Geçici Madde İlave Edilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu. 
(2/107) (S. Sayısı : 520) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; «Gündemin Kanun 
Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen İş
ler» bölümüne geçiyoruz. 

Bu bölümün birinci maddesinde yer alan «Danış
ma Meclisi Üyesi Mustafa Alpdündar ve 24 Arka
daşının, 1.3.1965 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun 26 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenme
si ile Bu Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde ilave 
•Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sos
yal İşler Komisyonu Raporu» üzerindeki görüşme
lere başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerinde. 
Hükümet temsilcisinin yetki bölgesi tamam. 
Komisyon Raporunun okunup, okunmaması hu

susunu oylarınıza sunuyorum efendim. Okunmasını 
kabul edenler.. Etmeyenler.. Raporun okunması ka
bul edilmemiştir efendim. 

Tekliflin tümü üzerinde söz isteyen sayın üyeler?.. 
Sayın Alpdündar. Sayın Alpdündar zaten teklif sahi
bidir. 

Başka sayın üye?.. Yok. 
Buyurun Sayın Alpdündar. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 

çok değerli arkadaşlarım, değerli Hükümet temsilci
leri, sayın Komisyon; 

(1) 520 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 

ya'ya, resmî bir ziyarette bulunmak üzere de Tunus'a, 
6-12 Eylül 1983 tarihleri arasında gidecek olan Dış
işleri Bakanı İlter TÜRKMEN'in dönüşüne kadar; 
ıDışişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı, Ümit 
Halûk BAYÜLKEN'in vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim efendim. 

Bu teklifimizin içeriği hakkında kısa bir açıklama 
yaptıktan sonra huzurlarınızdan ayrılacağım. 

Sosyal güvenlik, çalışan insanların her türlü ka
zalara karşı yarınlarını temin eden, kara günlerinin 
dostu rızk olarak uygulanmaktadır. Bizim sosyal gü
venliğimiz olan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 26 ncı maddesi, bu sigorta esprisine ters ola
rak uygulanagelmekte olduğundan, bu Teklifi sun
mak zorunda kaldık. 

506 Sayılı Kanunun 26 ncı maddesi, iş kazası 
ve meslek hastalıklarından söz eder. İş kazası ve 
meslek hastalıkları uygulamasında ihmali görülen iş
verenler tedbir olarak cezalanırken, maalesef çalışır
ken bu kazalara karşı rızk yüklenmiş, ömrü boyun
ca prim ödemiş sigortalılar da zarar görmektedir. 
Zararın konusu şöyledir: 

Aslında aynı kanunun 110 ve 111 inci maddelerin
de kaza anında hatası görülen sigortalı yararlan-
mışsa, sakat kalmışsa cezalanmaktadır. Biz bunu da 
sigortacılık esprisi olarak doğru bulmadığımız halde 
26 ncı madde daha da felaket; yani düşünün, bir si
gortalı çalışırken bir kaza neticesinde ölüyor, hayatı
nı kaybediyor. En büyük cezayı aldığı halde, o ölen 
sigortalı eğer kusurlu görülürse, (ki, yüzde yüz her 
kazada mutlaka bir kusur vardır) bu sefer onun eş 
ve çocuklarına altından kalkamayacakları, ödeyeme
yecekleri büyük meblağlarda ceza tespit edilmekte, 
ödenmesi mümkün olmasa bile o aile artık bundan 
sonra bir buzdolabı, bir çamaşır makinesi dahi ala
mayacak; «Demo'klesin Kılıcı» gibi ölen babalarının 
mahkûmiyeti çocukların üzerinde kalmaktadır. 

İşte bu Teklifimiz ile eğer iş kazası ve meslek 
(hastalığında olay ölümle sonuçlanmışsa, kazaya se
bep olma durumu vatandaşın hayatı ile yerini bul
muş olduğundan, artık onun çöluk-çocuğuna ceza 
vermenin bir mantığı, bir sosyal sigortacılık esprisi 

IV. — GÖRÜŞÜLEN tŞLER 

— 332 — 



Danışma Meclisi B : 161 13 . 9 . 1983 O : 1 

olmaması gerekir düşüncesi ile bu konuyu kaldırma 
yönünde bir düzenleme getirdik. 

Sayın iBaşkan, değerli arkadaşlarım; 
Kanunumuzun ikinci ve esas konusu, hepinizin 

çok iyi bildiği, her gün gazete manşetlerinde altı ay, 
'bir yıl, on sekiz ay, iki yıl, üç yıl ve beş yıl maaş 
bekleyen sigortalılarla ilgilidir. Bugüne kadar muhte
rem Genel Kurulu yanıltmadım, yine de yanıltmak 
aklımın köşesinden geçmez, onun için elinizdeki Tek
lifin hemen gerekçe maddesinde altı tane sigortalı ör
neği verdim: 

Bu arkadaşların birincisi Recep Yıldız'dır. 
30.3.1977'de müracaat etmiş, 'bir sene yedıi ay bekle
miş maaşı bağlanmamış ve nihayet ölmüş; öldükten 
sonra dul ve yetimlerine de ancak beş yıl yedi ay yir
mi dört gün sonra gelir bağlanabilmiştir. 

Diğer ikinci, üçüncü, dördüncü, 'beşinci, altıncı 
sigortalı da bir yılla dört yıl, beş yıl gibi bir gecik
me ile hak kazanmıştır. 

Hemen .akla şu gelebilir: Hakkı olan bir insan üç 
yıl, dört yıl, beş yıl nasıl bekler; ne yer, ne içer?.. 
Eğer hakkı değilse zaten ona, «Hakkınız yokıtur» de
mek lazım; ama gerekçemizde görülecek ki, hakkı 
olduğu halde üç yıl, dört yıl, beş yıl maaş bekleyen 
bu insanların artık sızlanmaları ayyuka çıkmış, her 
gün gazetelere manşet olmuş, Devlet büyüklerimiz 
rahatsız edilmiş ve nihayet müdahaleler üzerine an
cak maaşları bağlanabilmiştir. 

Bu Teklifimizle ne istiyoruz?.. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Kesinlikle Sosyal Sigortaları bu Teklif nedeniyle 

biraz daha para vermeyi, tırmalamayı öngörmüyoruz. 
Ancak, maaşların zamanında bağlanması için bir ted
bir getiriyoruz. 

Bu tedbir •şudur: Sosyal Sigortaların bütün var
lıkları bankalarda yatırmaktadır, faizdedir; ama üç 
yıl, beş yıl bekleyen vatandaşın hak ettiği aylığı öde
nirken bu bekleme için kendisine hiçbir şey öden-
memöktedir; sadece üç yıl, beş yıl önce hak ettiği 
para üç yıl sonra, beş yıl sonra bağlanıp kendisine 
ödenmektedir. 

Hatırlayacaksınız, Sayın Bakanımız, «En geç ilki 
ay içinde maaşlar bağlanacaktır, Eğer iki ayı bir gün 
geçerse dinde dosya kalan memurun elini yakarım». 
demiştir; ama hiçbir memurun eli yanmamış, bugü
ne kadar yanan hep zavallı sigortalı olmuştur. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bu madde ile üç aydan sonra (Sayın Komisyon 

bir ay daha ilave etti) geciken maaşlara hak edildiği 
tarihden geçerli olarak meri banka faizlerinin uygu

lanması öngörülmektedir. Bu da, hiç olmazsa o dos
yayı kimin ihmali ile bir sene, iki sene, üç sene, beş 
sene sürüncemede kaldığının tespitini sağlayacak; za
ten eğer bağlanacaksa böyle bir uygulamanın söz 
konusu olmayacağı Yüce Komisyonun takdirinde
dir. 

Denebilir ki; «Sosyal Sigortalar Kurumunun bun
da günahı ne, muamele gecikiyor?» 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Bu mazereti kabul etmek 20 nci Asırda kesinlik

le mümkün değildir. Zira Sosyal Sigortalar Kurumu
muz telekslerle, telsizlerle donatılmış, her türlü imkâ
na sahip, Devlet Bütçesine yakın 330 milyar liralık 
bir bütçe ile çalışmaktadır. Yaklaşık 57 bin memur 
çalıştırılmaktadır Sosyal Sigortalar Kurumu bünye
sinde. 

Bu memurlarımız, işçi aidatlarından layık olduk
ları en üst düzeyde ücret almalarına rağmen, maa
lesef bu Kuruluşta yapılan ihmaller hakiki hak sahi
bi olan vatandaşları perişan etmektedir. Bu perişan
lığı önlemek için yapılacak birçok yöntem var. Av
rupa ülkelerindeki gibi primlini yatıran, günlerini ça
lışarak geçiren insana hiç olmazsa üç senede, beş 
senede bir çizelge, gösterge verilmesi gerektiği halde, 
buna hiçbir surette yaklaşmadıkları gibi, maaş ge
cikmelerinin önlemini de alamamışlardır. 

Bu tedbir, bundan sonra sızlanmaları önleyeceği 
için ve de uygulandığı takdirde zaten Sosyal Sigorta
lar Kurumuna bir zarar söz konusu olmayacağı için, 
esasen vatandaş kendi bankada bekleyen parasının 
faizini alma durumuna gireceği için, eşitlik ilkesi, 
hak ve adalet ilkesi tecelli edecektir. 

iBizim uzun süren tecrübelerden ve vatandaşın sız-
'lanmalarından yararlanarak arkadaşlarımla hazırla
mış olduğumuz bu Teklifin uygun bulunacağı kanaa
tiyle hepinizi saygıyla selamlarım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Sayın Yarkın buyurun efendim. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Sayın Alpdündar ve 24 arkadaşının vermiş ol

dukları Kanun Teklifi, gerçekten Sosyal Sigortalar 
Kanununda bulunması gereken; ancak bugüne kadar 
gerçekleşmeyen bazı hükümleri, yenilikleri getirmek
tedir. Teklifte benim de imzam var. 

!Bu Teklifin gerekçesini okuduğum zaman, önce 
bir iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen bir 
sigortalıya, kusurlar yükletilmek suretiyle buna öde-
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necek tazminatlardan dolayı geride kalan dul ve ye
timlerine rücu edilmesini gerçekten adalet duyguları 
ile bağdaştırmadım. Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir 
hukuk Devletidir. Dolayısıyla 'bütün uygulamalarını 
bu espriye uygun şekilde yürütmelidir. 

:Bu itibarla, bir iş kazası veya meslek hastalığı so
nucu ölmüş olan bir kişinin, bu ölümden dolayı ken
di kusuru aranmak suretiyle ona tazminat yükletil-
mesi ve bu tazminatın da geride kalan dul ve yetim
lerine rücu edilerek tahsil edilmesi haksız bir yoldur. 
Teklifin birinci amacı bu haksızlığı gidermektir olum
ludur, sosyal güvenlik anlayışına da uygundur. 

Teklifin ikinci maddesi, emekli olan bir sigorta
lıya ödenecek olan aylık ve diğer yardımların ve taz
minatların zamanında ödenmemesi ile ilgili bir ko
nu. 

Önce insana çok ters geliyor bu. Nasıl bir yasa 
bu?.. Bir kurum, kendisinden emekli olan bir kişiye 
zamanında maaşını ödemediği için, faizi ile ödensin 
şeklinde son derece ters gelen bir şey insana. Daha. 
doğrusu, bu, bir Devlet dairesinde yürütülen bir işle
mim, böyle uzun zaman gecikmesini ortaya çıka
ran son derece acı bir tekliftir. Bu yönü ile insana 
ters de geliyor. Nasıl olur da bir kimse emekliye 
ayrıldığı zaman maaşı aylarca, veya yıllarca öden-
meyebiliır?.. ıBunun kabulünü düşünmeye dahi imkân 
yok. 

Bugün en büyük iki sosyal güvenlik müessese
miz, kurumlarımız, Emekli Sandığı ve Sosyal Sigor
talar 'Kurumudur. Emekli Sandığında bu konu çok 
iyi bir sisteme bağlanmış durumda, öyle tahmin edi
yorum ki, hiçbir takibe dahi lüzum olmadan, dos
ya eksiksiz geldiği takdirde 15 gün ilâ bir ay arasın
da geçecek bir süreden sonra emekli maaşı bağlan
maktadır. Sayısız örnekleri var bunun. 

Sosyal Sigortalar Kurumunda bu gecikme neden 
oluyor? Burada altı tane örnek vermiş arkadaşımız; 
bir tanesi beş yıl, diğerleri birbuçuk yıl beklemişler. 
Birkaç sene evvel ben de bir yakınımın işini takip 
etmiştim Sosyal Sigortalar Kurumunda. Bana intikal 
ettiği zaman bir yıl geçmişti. Şahit oldum. Böylele-
rin sayısı gerçekten çok, gazetelerden okuyoruz, bu 
şikâyetleri mütemadiyen duyuyoruz. Bütün bunlar 
koskoca bir Kurumu nasıl harekete geçirmez de bu
rayı bu konuda daha rasyonel çalışmaya, tıkanıklık 
neredeyse onu gidermeye sevketmez anlamak kabil 
değil. 

Şimdi bunu kanunla da tescil ederek diyoruz ki, 
«160 gün içinde ödenmediği takdirde faiziyle ödene

cektir..» Böyle bir teklif verilmek mecburiyetinde 
kalınıyor. 

Olayı gerçekçi yönden düşünecek olursak, aylar
ca, yıllarca geciken bir konuda, siz bir sene, birbuçuk, 
iki sene sonra aynı maaşı, aynı yardımı ödeyin; fakat 
karşılığında hiçbir geliri, hiçbir imkânı olmasın.. Oy
sa emekliye ayrılan, bir yerden maaşı kesilen bir in
san ister ki, hemen bir-iki ay zarfında sosyal yardım 
haklarıma kavuşayım. Bundan daha doğal bir şey ol
maz. 'Bir yıl geciktiği takdirde neyle geçinir, nasıl 
yaşar, ne yapar? Bunun şikâyetleri nereye varır, 
bunları duymak 'lazım. 

'Kanun Teklifinin faiz getiren bu maddesi, bu iş 
nasıl olsa faizi ödenecektir, biraz daha geciksin, ge
cikebilir, şeklinde bir espiriyle değil, Sosyal Sigor
talar Kurumunu, bu gecikmenin acılığını ortaya koy
mak suretiyle son derece rasyonel çalışmaya ve ba 
konuda bir sistem kurarak, tıkanıklıklar, gecikmeler 
neredeyse onu da gidermek suretiyle; 90 gün içinde 
değil, Teklifte belirtildiği gibi en geç 60 gün içerisin
de maaşlarını ve diğer haklarını vermeye sevketmeli-
dir. O inançtayım, o ümitteyim. 

Tabiatıyla Teklif bütün yönleriyle sosyal güven
lik sistemine de, gereklerine de uygundur. Takdirle
rinize sunarım. 

Saygılar, teşekkürler efendim. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Komisyonun bir cevabı olacak mı efen

dim?.. Buyurunuz Sayın Güray. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN KJÜİRAY — Sayın ©aşka-
nım; konuşan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın üyeler, Teklifin maddelerine geçilmesi hu

susunu oylarınıza sunuyorum efendim: Kabul eden
ler lütfen işaret buyursunlar. Kabul etmeyenler.. 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

1.3.1965 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 26 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi ile Bu 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine 

İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Ancak, iş kazası veya meslek hastalığının mey
dana gelmesinde kasıt veya kusuru bulunan üçüncü 
kişi sigortalı ve aynı kaza veya meslek hastalığı so
nucu ölmesi halinde hak sahiplerine rücu edilemez.» 
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'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim? Sayın Uyguner. 

iBaşkıa sayın üyemiz?.. Yok. 
iBuyurunuz Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Şimdi müzakere konusu ettiğimiz birinci madde

de, teklif metniyle Komisyonun kabul ettiği metin 
arasında bir farklılık gözüme çarptı, sizlere bunu 
izah ötmeye çalışacağım, 

Teklif sahibi burada, bir iş kazası ve meslek has
talığı sonucu ölüm vukua geldiği takdirde yapılacak 
her türlü yardım ve ödemeler için ölen sigortalının 
kusurluluğunun aranmaması ilkesinden hareket et
miştir; bu ilkeyi kabul etmiştir. 

Bundan amaç şudur: iBir meslek hastalığı mey
dana geldi veya bir iş kazası oldu ve sigortalı öldü. 
Şayet 'bu meslek hastalığının meydana gelmesinde 
veya iş kazasının vukuunda ölen Sigortalının bir ku
suru varsa, bundan dolayı geride kalan mirasçılarına; 
yani bak sahiplerine herhangi bir kusur yüklenmeye
cek; yani onlardan bir tazminat, bir ödeme yapmala
rı istenilmeyecek. 

İkinci şekil; bir iş kazasında ölen sigortalı ile birlik
te 10 kişi daha hayatını kaybetti diyelim. Bu defa 
burada kazaya sebebiyet veren sigortalının kusurlu 
hareketi tespit edilmişse, bu takdirde geride kalan 
hak sahiplerine rücu imkânı bulunduğu anlaşılıyor. 
Bu takdirde ölen sigortalının kusurluluğunun aran
mayacağı ilkesi getiriliyor Teklifle; teklif sahibinin 
önerdiği maddeyle. 

'Halbuki Komisyonca kabul edilen metinde tam 
bir vuzuh bulunmamakla beraber, benim çıkardığım 
mana,şu: Burada «...üçüncü kişi sigortalı ve aynı ka
za veya meslek hastalığı sonucu ölmesi halinde hak 
sahiplerine rücu edilemez.» deniliyor. Sanki üçüncü 
kişi sigortalının ölmesi halinde !(Bü açıkça ifade edil
miyor; ama bir İfade noksanlığı, bir ifade zaafı var 
maddede) sadece üçüncü kişinin ölmesi halinde rücu 
•edilmeyeceği gibi bir anlam çıkıyor. Bu yanlıştır. Ba
na göre, teklif sahibinin düzenlediği metin çok daha 
doğrudur,yerindediır ve bu metnin kabulünde fayda 
vardır. 

Yüksek takdirlerinize arz ©der, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Komisyon adına bir cevabınız olacak mı efen

dim?.. Buyurunuz Sayın Güray. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, saygıdeğer üyeler; 

Sayın Uyguner'in belirttikleri husus; yani teklif 
sahibinin teklifindeki kusurluluk aranmaz meselesi, 
bugünkü mevzuatımızda . da zaten aynen uygulan
maktadır. 506 sayılı iKanunun 110'uncu maddesi 
buna cevaz vermektedir. O bakımdan Komisyonda 
görüşülmesi esnasında Teklifin bu maddesini değiş
tirmek zorunda kaldık. Esasında, o şekliyle muha
fazası halinde herhangi bir yenilik getirmeyecekti. 

Bilindiği gibi, mevzuatımızda kusur tecezzi etmek
tedir. Yani müıterafik kusur esası vardır. Herhangi 
bir olayda kişi ne kadar dikkatli davransa da kusur 
yüzdesi bakımından kendisine de bir miktar kusur 
izafe edilebilmektedir. Bu halde de bunun geride ka
lan mirasçıları durumdan mağdur olmaktadır. İşte 
bizim getirdiğimiz metin, sigortalının kusurlu olma
sı halinde, evvelemirde mağdur olan kişiler Sigorta
ya dava açmaktadırlar; ancak sonradan Sigorta rü-
cuen tahsil davası ikame edebilmektedir, işte bunu 
önlemek amacına yöneliktir. 

Teklif sahibinin teklif ettiği biçim kabul edilseydi 
bugünkü uygulanan mevzuattan farklı bir durum 
yaratılamayacaktı efendim. 

Bir ifade zaafında bahsedildi. Eğer iyi anlaşılamı-
yorsa buradaki cümleyi şöyle düzeltebiliriz, «...kasıt 
veya kusuru bulunan üçüncü kişi sigortalı ise..» 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. «İse» ila
vesini yapıyorsunuz. Sayın Komisyon bu şekilde bir 
değiştirme yapıyor; «... bulunan üçüncü kişi sigortalı 
ise...» Daha sonrasını da silmiyoruz değil mi?.. «... ay
nı kaza ve meslek hastalığı sonucu ölmesi halinde...» 

Sayın Akyol, soru mu efendim?.. 
ŞENER AKYOL — Sayın Başkanım; bir küçük 

noktayı açıklamak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Akyol. 
ŞENER AKYOL — Sayın Başkanım, değerli ar

kadaşlarım; 
Sayın Alpdündar ve arkadaşlarının teklifinden 

amaçlanan nokta şudur : 
Sosyal Sigortalar Kanununun 26 ncı maddesinin 

birinci fıkrası, işverenin iş kazası ve meslek hasta
lığından dolayı kusura dayalı sorumluluğunu düzen
lemektedir. İkinci fıkra ise, Sosyal Sigortalar Ku
rumunun rücu imkân ve hakkını düzenlemektedir. 

Arkadaşlarımızın Teklifi ise, bu rücu hakkını sı
nırlamaya matuftur. Bu rücu hakkını sınırlamaya ma
tuf olduğu için ve ikinci fıkra şöyle bitmektedir : 
«iş kazası veya meslek hastalığı üçüncü bir kişinin 
kasıt veya kusuru yüzünden olmuşsa, Kurumca bü
tün sigorta yardımları yapılmakla beraber zarara se-
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bep olan üçüncü kişilere ve şayet kusuru varsa bun
ları çalıştıranlara Borçlar Kanunu hükümlerine göre 
rücu edilir.» Bağlamak için devam etmek lazım. Sa
yın Komisyon ve arkadaşımız da böyle söylemişler; 
ama bu kusurlu kişinin bahsedilen ikinci fıkradaki 
kusurlu kişi olduğunu anlatmak için de; «Ancak, bu 
kusurlu üçüncü kişi sigortalı işçi ise ve o kazada ya 
da meslek hastalığından ölmüşse, Kurum, onun ha
leflerine rücu edemez.» demek suretiyle buradaki me
seleyi düzenlendiği şekilde ve amacına uygun şekil
de ifade etmiş oluruz. 

Eğer böyle değil de değerli Komisyonumuzun 
söylediği gibi, «Hak sahiplerine rücu edilemez» der
seniz, burada düzenlenmesi lazım gelen şeyden bir 
başka şeyi düzenlemiş oluruz ki, Sayın Başkanım; bu 
takdirde belki de düzenlemeye hakkımız olmayan 
bir noktaya; yani kişiler arasındaki hak ve rücu iliş
kilerini düzenlemeye yönelmiş oluruz ki, herhalde ve 
zannediyorum kanun yapma tekniği bakımından ve 
kişilerin hakları üzerine kanunla düzenleme getirme
nin sakıncaları noktasından bu meseleyi bu şekilde 
açıklamakta yarar olduğu kanısındayım. 

Tekrar ediyorum, ikinci fıkra Kurumun rücu hak
kıyla ilgilidir ve üçüncü fıkrada da buna açıklık ge
tirilirse, arkadaşlarımızın bu hayırlı Teklifi ve bun
dan sonraki ödeneklerin de, yardımların da, aylıkla
rın da süratle bağlanması yolundaki tekliflerine zan
nediyorum Sosyal Sigortalar Kurumumuz kuruluşun
daki amaca uygun olarak katılırlar ve esasen büyük 
gayretler göstermişlerdir, büyük yol alınmıştır. Bu 
ufak bir tenbih ödevi görür zannediyorum ve bu 
Teklifin çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Sayın Bilge'den başka soru sormak ihtiyacını his

seden üyemiz var mı?.. Yok. 
Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BÎLGE — Sayın Başkan; 
Benim söyleyeceğimi yahut sormak istediğim hu

susu Sayın Şener Akyol belirttiler; ama tekrar ede
yim. 

Yani rücuun kimin tarafından yapılamayacağı hu
susu açıkça belli değil. Rücu sadece Sosyal Sigorta
lar tarafından mı ileri sürülemeyecek, yoksa işveren 
tarafından mı ileri sürülemeyecek?.. Bu, madde met
ninden açıkça belli olmamaktadır. Bu hususun açık
lanmasını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Güray, Komisyon adına buyurun efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım; 

Sayın Hocamızın tekliflerini dinledik. Kendileri, bu 
maddeyle kişilerin tazminat hakkının bertaraf edil
mesi gibi bir endişeye kapılıyorlar. Oysa bizim mad
dedeki amacımız sadece Sosyal Sigortalar Kurumu
nun rücu etmesini önlemektir. Tabiatıyla bu madde 
ile üçüncü kişilerin veya sigorta dışındaki kişilerin 
tazminat hakkını bertaraf etmemiz mümkün görüle
mez. O bakımdan kendi görüşlerine aynen katılıyo
ruz. 

Nitekim, eğer maksada hizmet eder ise, son sa
tırda, «ölmesi halinde, Kurum, hak sahiplerine rücu 
edemez» şeklinde bir düzeltme • yapabiliriz. 

NECİP BİLGE — «Kurumca...» 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Evet Sayın 
Hocam, «Kurumca...» 

Bu suretle Sayın Hocamız Necip Bilge'nin de so
rularını cevaplandırmış oluyoruz. Her ikisi de haklı
dır efendim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın üyeler; 
Cümle şu şekilde oluyor : «... Üçüncü kişi sigor

talı ise ölmesi halinde Kurumca hak sahiplerine rü
cu edilemez» şeklinde düzeltiyoruz. Bir «Kurumca» 
ilave ediyoruz, bir de «ise» ilave ediyoruz ve mad
deyi bu düzeltilmiş biçimiyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu

nuna aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir. 

EK MADDE — Bu Kanuna göre bağlanacak ma
lullük ve yaşlılık aylıkları ile ölen sigortalıların hak 
sahiplerine bağlanacak gelir ve aylıkları başvuru ta
rihini takiben en geç 90 gün içinde bağlanarak öde
nir. 

Her ne sebep ve suretle olursa olsun 90 gün için
de bağlanıp ödenmeyen aylıklara hak ediş tarihinden 
geçerli olarak Devlet Bankalarınca 1 yıl vadeli mev
duata uygulanan cari faiz oranlarının en yükseği uy
gulanır. 

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

Başka sayın üyemiz?.. Yok. 
Buyurun Sayın Uyguner. 
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M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

Teklif sahibinin 1 inci maddesinde, Sosyal Si
gortalar Kurumuna intikal eden bir işin azamî 60ı gün 
içerisinde sonuçlandırılması öngörülmekte. Komisyon
ca kabul edilen metin ise bu süreyi 90 güne çıkar
makta ve gene Sosyal Sigortalar Kurumunca öden
mesi gereken gecikme faizini de bir esasa bağlamak
tadır ki, her iki düzeltme de kanımca yerinde ol
muştur. 

Teklifin tümü üzerinde görüşen bazı arkadaşları
mız bu sürenin artırılmasının uygun olmadığını ifa
de ettiler. Aslında bu, zaruretten meydana geliyor. 
Benim bildiğim bazı şeyler bana bunu telkin ediyor; 
çünkü Sosyal Sigortalar Kurumunda yapılan bir emek
lilik işlemi ne Emekli Sandığının işlemine benzer, ne 
Bağ - Kur'un işlemine benzer. Çünkü işçiler, bilhassa 
muvakkat işçiler Türkiye'nin dört tarafında çeşitli 
işlere girip çıkmaktadırlar. Her işe girip çıkmada da 
gene işveren bunların hüviyetlerini tespit etmekte ve 
sigortalılık durumlarını tespit ederek beyannameye 
bağlayıp Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirmekte ve 
Sosyal Sigortalar Kurumu da çeşitli işyerlerinde ge
çen hizmetleri birleştirerek emeklilik süresini hesap 
etmek durumunda kalmaktadır. 

Durum böyle olunca, memuriyete 18 yaşında inti
sap edip faraza 50 yaşında emekli olmuş bir emekliyi 
düşünelim ki, bir veya iki işyeri değiştirmiştir ve bu
nun da Emekli Sandığında sicil numarası bellidir, 
emeklilik işlemi hep o memuriyet sıfatından doğacak 
gelişmelere göre tekemmül edecektir ve sonucunda 
Emekli Sandığı kısa zamanda bunun emekliliğini sağ
lamak durumunda kalacaktır. 

Halbuki Sosyal Sigortalar Kurumu böyle değil
dir. Bir defa, iş hüviyet tespiti ile başlıyor, işveren, 
sigortaya tabi işçinin hüviyetini sıhhatli olarak tes
pit mecburiyetinde ki, çok zaman bu yapılamıyor. 
Mesela, ben kendi adlî tatbikatımızdan bir örnek tak
dim edeceğim : Bir sanığın hüviyetini tespit ediyor
dum, soyadını sordum, «Demir» dedi. Nüfus kaydını 
araştırdım «Demir» soyisminde o köyde kimse bu
lunmuyor. Nüfus kâğıdını celbettim getirttim, baktım 
soyadı «Çelikkanat». Soruyorum; senin soyadın «Çe-
likkanat» niçin demir dedin?.. «Efendim ha demir, ha 
çelik, ne fark var?» diyor vatandaş. Yani, bu kadar 
işi hafife alıyor. 

Şimdi, durum böyle olunca, Türkiye'nin dört ta
rafında çeşitli işlerde, çeşitli işyerlerinde çalışan işçi
lerin evvela hüviyetlerinin sıhhatli olarak tespiti ve 
beyannamelerin Sosyal Sigortalar Kurumuna sıhhatli 

olarak intikal ettirilmesi bir problem teşkil ediyor. 
Gene, çeşitli işyerlerinde çalışan işçilerin bütün 

hizmetlerinin toparlanıp birleştirilmesi ve emeklilik sü
resinin gerçeğe uygun olarak tespiti ayrı bir iş ve iş
lem teşkil ediyor. Bunun için bu işlemler uzayabili
yor. Bu bakımdan belki bu üç aylık süre bile az ge
lecek; ama burada, üç aya çıkarılmasında bana göre 
isabet vardır. Bunu bilgilerinize arz etmek istedim. 

Gene, «En yüksek faiz» deniyor teklif sahibinin 
teklifinde; gecikme faizi için. Halbuki, bazen faiz
ler serbest bırakılıyor, bankalar arasında bir faiz 
rekabeti olabiliyor. Burada en yüksek faizin tespiti 
zaman ve duruma göre değişebiliyor. Bunun için, 
maddeye bir açıklık getirilmiştir ve Komisyon metni 
yerindedir. 

Takdirlerinize arz eder saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Buyurun Sayın Güray. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kanım; teklif sahibi, işlemlerin 60 günde bitirileme
mesi halinde buna Devlet bankalarının verdiği en 
yüksek faizin ilave edilmesini öngörmüş idi. Kendi
lerinin de belirttikleri gibi, buradaki hareket noktaları; 
Sayın Sosyal Güvendik Bakanının 60 günde maaşla
rın bağlanacağına dair açıklamaları olmuştur. 

Biz Komisyonda, Sosyal Sigortalar Kurumuna bi
raz daha imkân tanıdık, bunu 90 güne çıkardık. 

Bizim bu teklifi kabul etmemizden sonra Kon
seyce İş Kanunu kabul edildi. İş Kanununa göre, 
kıdem tazminatının ödenme süresi 60 gün olarak be
lirlendi ve 60 gün içerisinde ödenmemesi halinde faiz 
uygulanacağı hüküm altına alimdi. Böylece, bizim bu 
teklifi getirmemizin amacı ve paralelliği de ortaya 
çıkmış oldu. Nitekim, işverenlerin primlerini ödeme
meleri hâlinde de aynı faiz sistemi uygulanmaktadır. 
Bu hale göre, Sosyal Sigortalar Kurumu mevzuatında 
üçlü şekilde en yüksek faiz oranının uygulanması 
sistemi getirilmiş olmaktadır. 

Sayın Uyguner'in bahsettikleri, işlemlerin geç to
parlanması hususuna biz burada katılamıyoruz. Çünkü, 
her halükarda 90 günde kişinin maaşının bağlanması 
iktiza etmektedir. 

Bunun yanında, kişinin maaşının bağlanmasındaki 
gecikme 90 günden sonrası için yine Kurumun ku
suru dahilinde olan bir husustur. Çünkü, Kurum işe 
alışta, dosya açışta, işin bidayetinde ikisinin sağlıklı 
kimliğini tespit etmek zorunluluğunda olmalıdır. Ni
tekim, Emekli Sandığından emekli numaranızı istedi
ğinizde sizden nüfus hüviyet cüzdanı sureti isterler. 
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Bu, kayıtlarının başlangıcında işin sahih esaslara 
dayandırılmasını amaçlamaktadır. O nedenle, çeşitli 
işyerlerinde çalışanlar dahi bir dosya halinde genel 
merkezde toplanırlar ve zaman zaman da bunların 
birleştirilmesi yapıldığı gibi, işçilerin emekli olma
larına yakın süre içerisinde, bir yıl içerisinde işlemleri 
de derlenip toparlanmaktadır. 

Buna rağmen yine bürokratik engeler nedeniyle 
dosya kaybı, başka yerdeki işlerin ihyası veyahut bil
dirilmemesi gibi durumlar hâsıl almaktadır. Bu durum
da dahi ödenecek faizde Sosyal Sigortalar Kuru
munun bir zararı olacağı kanısında değiliz. Çünkü, 
Sosyal Sigortalar Kurumu da aynı şekilde işçiye ödeye
ceği bu parayı beri yanda bir bankada faiz altında 
çalıştırmaktadır. Demek ki, işçiye verilecek bu paranın 
faizi zaten sigortaca bankadan alınmaktadır. 

O bakımdan, 90 günün hem maaş 'bağlananlar 
dehine, hem de Sosyal Sigortalar Kurumu leüine 
makul bir süre olduğu kanısındayız. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Güray, buradaki «90 gün»ü rakamla yaz

mışsınız, yazıya çeviriyoruz. «1 yıl vadeli...» dediğiniz 
şeyleri de yazıya çevirdik efendim. Ayrıca, o «Devlet 
Bankaları...» ibaresinin baş harflerini de küçük yaptık. 

Sayın Hükümet Temsilcisi, bir açıklamanız mı 
olacak efendim?.. Buyurun. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ ERCÜMENT ARTUN — Sayın Başkan, Da
nışma Meclisinin muhterem üyeleri; hepinizi saygı 
ile selamlıyorum; 

Sayın Başkan; Tasarı Hükümet teklifi olmadığı 
için müsaade ederseniz 1 inci madde hakkında görüş
lerimi arz etmek istiyorum; her ne kadar oylanmışsa 
da... 

'BAŞKAN — Efendim, kabul edilen 1 inci madde 
hakkında mı?.. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ ERCÜMENT ARTUN — Evet efendim. Tasarı, 
Hükümet teklifi olmadığı için, biz katılamıyoruz bu 
teklife. 'Sebeplerinin zabıtlara geçmesi için müsaade 
buyurursanız?.. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz, kabul edilmiş 
bir madde üzerinde yeniden bir açıklama yapılması, 
ret veya kabulü söz konusu olamaz; ama ek madde 
için bir açıklamanız varsa onu dinlerim. Yoksa, 1 inci 
madde için artık birşey söylemeniz mümkün değil. 
Genel Kurulumuzca bu madde kabul buyurulmuştur 
efendim. 

Buyurun Sayın Artun. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL^ 

CİSİ ERCÜMENT ARTUN — Hay hay Sayın 
Başkan. 

Sayın Başkan; Sosyal Sigortalar Kurumunca bağ
lanan aylıklarnı kısa sürede bitirilmesi için Bakanlı
ğımızca gerekli bir seri tedbir alınmıştır. Bu ted
birler neticesinde bağlanan aylıkların % 95'i genel 
olarak 30 günle 63 gün arasında bitirilmektedir. Bu 
tedbirlerin bir kaçını müsaade buyurursanız takdim 
etmek istiyorum. 

Eskiden sadece Genel Müdürlükte bağlanan aylıklar 
bundan böyle şubelere devredilmiştir. Sigortalının 
dosyası hangi şubede ise aydık o şubede bağlanmak
tadır. 

Sayın Uyguner'in de belirttiği gibi, eskiden sigor
talı Türkiye'de muhtelif yerlerde çalışmışsa, her ça
lıştığı yerde bir dosyası vardı; aylık bağlanması sı
rasında bu dosya merkezde birleştiriliyor ve aylık o 
şekilde bağlanıyordu. Şimdi tek dosya sistemine geçtik. 
Sigortalıyı dosyası takip etmektedir ve takip ettiği sü
rece de bütün çalışma süreleri bu dosyada (toplan
maktadır. 

Üçüncü olarak; Yapılan bir protokolle Emekli 
Sandığı ve Bağkurda geçen hizmet sürelerinin bir
leştirilmesi çabuklaştırılmıştır. 

Ayrıca, gecikme ihtimalinin görülmesi halinde si
gortalıya avans verilmektedir. Bu avans da yeterli mik
tara çıkartılmıştır. 

Diğer taraftan, resmî dairelerin yapmakla yükümlü 
oldukları işlerin gecikmesi halinde faiz uygulaması 
cezalandırılması uygulamasına biz rastlayamadık. 

Ayrıca, «Her ne sebeple olursa olsun» tabiri kul
lanılmaktadır maddede. Kurumca aylık bağlanırken 
mutlaka gecikme olmuşsa, bunun muayyen sebepleri 
vardır; idarî sebepleri vardır. Esasen, eğer memur 
gecikme nedeniyle kusurlu ise bunun genel hükümlere 
göre tecziyesi, takibi, hatta gcikme faizi de alınması 
mümkündür. Bu bakımdan bu ek madedye katılmı
yoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; ek madde üzerinde soru sormak ih

tiyacını hisseden üyemiz var mı efendimi.. Buyurun 
Sayın Kurtoğlu. 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan; ek madde

de, bir yıl vadeli mevduata uygulanan cari faizin 
en yükseğinin ödeneceği yazılı. Farz buyurun ki, 
dokuz ay sonra (90 gür'ük süreye dahil olmak üzere) 
bu para ödense, altı aylık faiz ödenmesi iazım gelir gibi 
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geliyor bana veya yedi ay sonra bu para ödense altı 
aylık faiz ödenmesi lazım gelir gibi geliyor bana. 
Çünkü, vaktinde bu para ödense idi, bu adamcağız 
faizde anlaşmıştır. Yedi ay da olsa altı ay üzerinden 
alacaktır. Niçin bir yıl vadeli mevduata uygulanan 
faiz?.. Onu sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Soralım efendim; Teşekkür ederim 
Sayın Kurtoğlu. 

Buyurun Sayın Güray. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kanım; burada faiz nispetinin tespiti için bir kıstas 
konmuştur. Kişinin maaşının dört ay, beş ay, ailtı ay, 
dokuz ay, 12 ay sonra bağlanması sonucu değitirmez. 
Bunu kabul edilen faiz, ne kadar gecikirse geciksin, 
Devlet bankalarında uygulanan bir yıllık faiz oranıdır. 
Biz oranın tespitinde bu kıstası belirledik. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın üyeler; yaptığımız değişikliklliklerle birlikte 

2 nci madeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

3 üncü'maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka

nununa aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Kasıt veya kusuru sonucu 
meydana gelen iş kazası veya meslek hastalığı nedeniy
le ölen sigortalının, bu iş kazası veya meslek hastalığı 
sonucu ölen diğer sigortalılara yapılan yardımlar için 
hak sahipleri aleyhine Sosyal Sigortalar Kurumu ta
rafından herhangi bir takip ve tahsilde bulunulamaz. 

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

Sayın Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Bu
yurun Sayın Hükümet Temsilcisi. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ ERCÜMENT ARTUN — Sayın Başkan; bu 
madde, 26 ncı maddeye eklenen fıkrayla ilgilli olmak
tadır ve halen takipte bulunan dosyaların düşmesini 
ve takiplerin durdurulmasını öngörmektedir. Biz ek 
maddeye olduğu gibi bu geçici maddeye de katılmı
yoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Maddeyle ilgili soru sormak ihtiyacını hisseden 

sayın üyemiz var mı?.. Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul! eden

ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edıiılmiştir. 
Teklfiin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var 

mı?.. Yok. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... (Teklifin tümü ka
bul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olsun. 

2. — Danışma Meclisi Üyesi Mahmut AKKILIÇ 
ve 14 Arkadaşının, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Ka
nunu Teklifi ve Adalet; Tarım ve Orman, Köy İş
leri ve Kooperatifler komisyonları raporları. (21116) 
(S. Sayısı : 524) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Gündemin «Kanun 
Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen İş
ler» bölümünün ikinci sırasında yer alan, Danışma 
Meclisi Üyesi Mahmut Akkılıç ve 14 Arkadaşının, 
Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Teklifi ve Ada
let; Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 
komisyonları raporları üzerindeki görüşmelere baş
lıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerini alsın... 
Komisyon ve Hükümet yerinde; Hükümet Tem

silcilerinin yetki belgeleri tamam. 
Komisyon Raporunun okunup, okunmaması hu

susunu oylarınıza sunuyorum. Okunmasını kabul 
edenler... Kaibul etmeyenler... Raporun okunması ka
bul edilmemiştir, 

Sayın Komisyon; bir açıklamanız olacak mı efen
dim? 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Kısa bir açıklama yapacağım Sayın 
Başkanım. 

(1) 524 Sıra Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıde
ğer üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Tarımsal üretimimiz içerisinde hayvansal üreti
mimiz önemli bir paya sahiptir; bu pay % 38 dola
yındadır. Tarım sektöründen yılda 1,6 trilyon gelir 
temin edildiği göz önüne alınırsa, bunun 500 - 550 
milyar lirası hayvansal üretimden alınmaktadır. Bu 
cesamette bir alt sektörün, hayvansal üretimin dü
zenlenmesi, planlanması ve memleketin makro pro
jesindeki talep durumuna göre ayarlanması en kaçı
nılmaz bir yoldur. 

Hayvansal üretimimizde, diğer sektörlerde oldu
ğu gibi önemli meseleler ve problemler vardır. Bun
lardan en önemlileri; hayvan ıslahı, bakım, besleme 
ve yemleme ve yem ziraati, hayvan hastalıklarının 
mücadeesi, eğitim, yayım, kredi ve bu ürünlerin de
ğerlendirme ve pazarlama problemleridir. Bu saydı
ğım problemlerden bir tanesi de, hayvan hastalıkla
rıyla yeterince mücadeledir. 

Şunu burada ifade etmek isterim ki; ülkemiz 
maalesef coğrafî konumu itibariyle hayvan hastalık
larına çok müsait olma durumunda yer almıştır. Bu 
hayvan hastalıklarından, gereği gibi mücadele edil
meme dolayısıyla memleketin ekonomik durumu yıl
da t̂akriben 100- 150 milyar dolayında bir zarara uğ
ramaktadır. Bu bakımdan, hayvan hastalıklarıyla 
mücadele, tarım sektöründe en önemli problemler
den bir tanesidir. 

Ayrıca, hayvan hastalıkları, insan sağlığını teh
dit edici bazı hastalıkların da kaynağını teşkil etmek
tedir. Özellikle bir örnek vermek lazım gelirse; Bru-
cellosis ve Tuberculosis, hatta Kuduz gibi hastalık
lar hayvanlardan insanlara geçme durumundadır. Bu 
bakımdan, bu yönden de ayrıca büyük bir önemi ha
izdir. 

Sayın Başkanım, sayın üyeler; 
Hayvan Sağlık Zabıtası ve hayvan hastalıklarıy

la mücadele sistemi halihazırda Veteriner İdaresince 
yapılmaktadır. Yapılan bu mücadele, 55 yıl önce; ya
ni 1928 yılında çıkarılmış bulunan Hayvan Sağlık 
Za'bıtası Kanunu uyarınca yapılma'ktadır. Bu Kanun, 
55 yıldan beri birçok mücadele sistemlerini ve mü
cadele örneklerini vermiştir ve başarılı bir Veteriner 
Teşkilatının elinde de bugüne kadar gelmiştir. 

Bu Kanun çıktığı zamanlarda ülkemizde 23 mil
yon civarında büyük ve küçükbaş hayvan mevcuttu. 
Şimdi 76 milyon büyük ve küçükbaş hayvan mevcut
tur. Ayrıca kanatlı hayvan sayısı da buna ilave edi
lirse, halihazırdaki hayvan mevcudumuz 130-135 
milyon civarında bulunmaktadır. 

Bu Kanun, yalnız hayvan hastalıklarıyla mücade
leyi değil, hayvan hastalıkları için konulan kordon
ların müddetince muhafazası, diğer hayvan hareket
lerinin gereği gibi kontrolü, hasta hayvanların teda
visi, koruyucu aşılama tedbirleri, ilaç çalışmaları, 
serum çalışmaları ve ayrıca da menşeî hayvani olan 
gıdaların halk sağlığı açısından kontrolünü getirmiş
tir. 

Ne var ki, 55 yıllık müddet içerisinde teknikte ve 
teknolojide olan gelişmeler, tedavi, ilaç ve hayvan 
sanayiine dayalı olan gelişmeler, bu Kanunu ihtiya
ca cevap vermeyecek duruma getirmiştir. 

1234 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiğinden bu 
yana geçen müddet içerisinde hastalıkların ve müca
dele yöntemlerinin değişmesi, mikrobiyoloji, immi-
noloji, parazitoloji ve epidemiyoloji bölümlerinde 
çok önemli gelişmeler olmuştur. Bu gelişmelere pa
ralel olarak, salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla 
mücadele usul ve kaidelerinde sürekli gelişmeler ve 
teknolojik ilerlemeler kaydedilmiştir. 

Ülkemizde de bu gelişmelere paralel olarak, her 
ne kadar Veteriner Teşkilatımız her yıl kendini ye
nileme durumuna girmişse de, bazı yasal zorluklar 
ve yasal engeller dolayısıyla bu hastalıkların çıkış 
yerinde imhası ve kontrolü yapılamamıştır. Bu bir 
ihtiyaç haline gelmiştir. 

Bu Kanun Teklifi, tarım sektörümüzde, özellikle 
hayvansal üretimimizde büyük bir ilerlemenin, bü
yük bir disiplinin kaynağını teşkil edecektir; bu.iler
lemelerde bir vesile olacaktır. 

Bu bakımdan, Kanun Teklifi Sayın Hükümetimi
zin yardımlarıyla Komisyonumuzda olgunlaştırılmış-
tır; Genel Kurulumuzda daha da olgunlaştırılacağı 
temennisiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yavuz. 
Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var 

mı?.. Yok. 
Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 
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Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanun Teklifi 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hastalıklar 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, hayvanlar

dan ve hayvan ürünlerinden insan ve hayvanlara ge
çebilen hastalıkların zararlarından korunulmasını, 
sağlık ve ülke ekonomisi yönünden önemli olan bu
laşıcı hayvan hastalıklarının yok edilmesini sağla
maktır. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

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

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun : 
a) Ülkemiz hayvanlarının sağlığını korumaya, 
b) Bulaşıcı hastalıklarla mücadeleye ve bu hu

susta her türlü tedbirleri almaya, 
c) Ülke içindeki hayvan hareketlerini, hayvansal 

ürünlerin şevkine hayvan ve hayvan ürünlerinin it
hal ve ihracını sağlık açısından düzenlemeye ve mua
yeneye, 

d) Hayvan pazarı, panayır ve borsalarını, hay
van barındıran yerleri muayene, denetleme ve bu 
yerlerin niteliklerini tespite, 

e) 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanunu Hü
kümleri saklı kalmak üzere hayvansal kökenli insan 
ve hayvan besin maddeleri ile sanayi ve ticarette kul
lanılan her türlü hayvansal ürünleri üreten, imal ve 
ihzar eden veya hayvansal ürünleri hammadde ola
rak kullanan fabrika, imalathane, mezbaha, hayvan 
kesim yeri, soğuk muhafaza depoları ve benzeri yer
leri hazırlanacak esaslar çerçevesinde, muayene, der 
netim ve bunların özellikle ve şartlarının tespitine, 

Dair hükümleri kapsar. 
Yukarıdaki bentlerde belirtilen işler Tarım ve Or

man Bakanlığınca yapılır. 
BAŞKAN —t Sayın Komisyon, orada «özellikle 

mi ve şartlarının» mı; yoksa «özellik ve şartlarının» 
mı?.. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — «Özellik ve şartlarının» olacak efen
dim. 

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

Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bunun dışında bir diye

ceği var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum. 
Tanımlar 
MADDE 3. — Bu Kanunda geçen deyimler : 
a) Hayvan; gıda, ticaret, sanayi, hizmet, süs, 

sirk, sergi ve deney için kendilerinden veya ürünlerin
den yararlanılan karada ve suda yaşayan her çeşit 
hayvanı, 

b) Hayvan ürünleri; İnsan ve hayvan besini ve
ya sanayi maddesi olarak kullanılan bütün hayvan 
ürünleri ile bunların müstahzar veya mamullerini, 

c) Hastalık; vasıtalı veya vasıtasız olarak hay
vanlardan ve ürünlerinden hayvanlara ve insanlara 
geçebilen bulaşıcı hayvan hastalığını, 

d) Hastalıktan şüpheli; açık ve tam olmayan 
hastalık belirtilerini gösteren hayvanları, 

e) Bulaşmadan şüpheli; hastalığın hiçbir belirti
sini göstermemekle beraber, hastalığı almış oldukları 
kabul olunan hayvanları, 

f) Hükümet Veteriner Hekimi; Tarım ve Orman 
Bakanlığı Veteriner İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı 
olarak kamu görevi yapan veteriner hekimi, 

İfade eder. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

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

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Hastalıklar 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümleri gereğince 

haber verilmesi ve mücadelesi mecburi hastalıklar 
şunlardır. 

1. Sığır Vebası (Pestis bovina) 
2. Şap Hastalığı (Aphtae epizooticae) 
3. Antraks ('Febris carbunculosa, Anfhrax) 
4. Sığırlarda verem (Tuberculosis bovum) 
5. Keçilerin salgın ciğer ağrısı (Pleuropneumo-

nia contogiosa caprarurn) 
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6. Koyun ve keçilerde çiçek (Variola ovina et 
caprarum) 

7. Ruam (Malleus) 
8. Durin (Exanthema coitale paralyticum) 
9. Sığır brusellozu (Brucellosis hovum) 

10. 'Koyun ve keçi brusellozu (Brucellosis cap
rarum et ovinum) 

11. Koyun enteretoksemisi (Enterotoxaemia) 
12. Tavuk vebası ve Nevvcastle (Pestis ovina et 

Psudopestis avium) 
13. Tavuk kolerası (Cholera avium) 
14. Tavuk salmonellosisi (Salmonellosis avium) 
15. Kuduz (Lyssa) 
16. At vebası »(Pestis aquorum) 
17. Mavidil (Febris catharrahalis avium) 
18. Yanıkara (Gangraena emphysematosa) 
19. Evcil hayvanlarda uyuz (Scabies) 

Yukarıda sayılan 'hastalıklardan gerekli görülenle
rin kanun kapsamından çıkarılmasına ve gerektiğin
de yeni hastalıkların kanun kapsamına sokulmasına, 
Veteriner Sağlık Şûrasından alınacak görüş üzerine 
karar vermeye Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilidir. 
Yapılacak değişiklik Resmî Gazetede yayınlanır ve 
bu tarihte geçerli olur. 

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

Sayın 'Kurtoğlu, buyurun. 

SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, kıymet
li arkadaşlar; 

Sözkonusu madde, 19 numara altında veteriner 
hekimlik bakımından ihbarı mecburi veya mücade
lesi mecburi olduğu klasik olarak kabul edilmiş has
talıkları saymıştır ve fakat mesele, bu hastalıkların 
tahdidi olarak sayılmasıyla bitmeyeceği içindir ki, 
ileride çıkacak duruma göre, tahaddüs edecek duru
ma göre, bazı hastalıkların ihbarının bazı hastalıkla
rın ise mücadelesinin mecburi olabileceğini de düşü
nen Teklif sahibi, Tarım ve Orman Bakanlığına, 
Yüksek Veteriner Şûrasının da görüşünü alarak, yeni 
'hastalıklar ilave edilmesine veya bu tadat edilen has
talıklardan bazılarının çıkartılmasına yetki vermiştir. 

Maksat bu olmakla beraber düzenleme hatalıdır 
kanaa'tımızca; kanun yapma tekniği bakımından. 
Metin dikkatle okunursa; «Tarım ve Orman Bakan
lığı, Yüksek Veteriner Şûrasının görüşünü alarak Ka
nunun maddesini tadil edecektir.» gibi bir mana çı
kıyor. Oysa ki, bir Bakanlık, hatta Bakanlar Kuru
lu, bir kanun maddesini tadil edemez, kanun mad
desine yeni ilaveler yapamaz. Belki, bazı arkadaşla-

ı rımız Türk mevzuatından misal verecekler; diyecek
lerdir ki, Türk Parasını Koruma Kanununun ver
diği yetkiye göre Maliye Bakanlığı sirküler çıkartı
yor, kanun kuvvetinde birtakım düzenlemelere giri
şiyor. Evet, bu, hir bakıma malî mevzuatın gereği 
olabilir, malî hususların gereği olabilir, bir bakıma 
da Türk düzenlemesi bakımından çok tenkide uğra
yan bir düzenleme şeklidir; teşmilinde fayda yoktur. 

Hastalıklar da tıpkı malî sıkıntılar gibi, Maliye
nin düzenlemesi gibi, ani düzenleme olacağı içindir 
ki, Kanun Teklifini getiren arkadaşımızın maksadını 
esas alarak düzenlemeyi şöyle tashih etmeyi, tadil 
etmeyi teklif ediyoruz : 

«Hangi hastalıkların mecburî mücadeleye tabi ol
duğu, hangi hastalıkların i'hbar mecburiyeti bulun
duğunun tayin ve tespitine Tarım ve Orman Bakan
lığı yetkilidir. Tarım ve Orman Bakanlığı bu yetki
sini kullanmadan önce Veteriner Şûrasının görüşünü 
alır, sonucu yayınlar.» gibi bir düzenleme getirmek 
lazım. Yoksa, hangi maddenin, hangi hastalığın Ka
nundan çıkarılacağına, hangi hastalığın Kanun met
nine sokulacağına karar vermek yetkisini Tarım ve 
Orman Bakanlığına bırakmak, kanun yapma ve ka
nunun kuvvetinin, teşriî salahiyetin devri niteliğini 
taşıyacağından dolayı, Anayasaya ve hukuk prensip
lerine aykırı düşecektir. 

Arz ederim, teşekkür ederim. 

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

dim? 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım, Sayın Kurtoğlu haklı
lar efendim. Eski Kanunda 1(1234 Sayılı Kanunda) 
bu getirdiğimiz, tedvin ettiğimiz 4 üncü madde ay
nen bulunduğu için, orada yapılmış bir hatayı biz 
burada tekrar etmişiz; Sayın Kurtoğlu'nun yapmış 
olduğu teklife aynen katılıyoruz. Şöylece son cümle
nin... 

'BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz, bir 
önerge var; o önerge bu mealdedir ve Sayın Aydar' 
indir. İsterseniz onu okutayım, onun üzerinde görü
şünüzü de belirtin, birlikte mütalaa edelim. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Hay hay Sayın Başkanım. 

•BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yavuz. 
Sayın üyeler, bu madde ile ilgili Sayın Aydar'ın 

bir önergesi var; okutuyorum efendim. 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
524 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin «Hastalıklar» 

başlıklı 4 üncü, maddesinin aşağıdaki şekilde düzen
lenmesini saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Mehmet AYDAR 

«'Madde 4. — Bu Kanun hükümleri gereğince 
haber verilmesi ve mücadelesi mecburî hastalıklar, 
Veteriner Sağlık Şûrasının görüşü alınarak Tarım 
ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan ve Resmî 
Gazetede yayımlanan yönetmelikte belirtilir. Tarım 
ve Orman Bakanlığı, hastalıklardan gerekli görülen
lerin yönetmelikten çıkarılmasına veya gerektiğinde 
yeni hastalıkların yönetmelik kapsamına alınmasına 
yetkilidir.» 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, müsaa
de ederseniz bir farklı durumu izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Demin Sayın Kurtoğlu'nun da ifade buyurduk

ları gibi, maddenin son kısmı âdeta idareye kanun 
değiştirme yetkisini verdiği nedeniyle bu, bizim pren
siplerimize, kanun yapma prensiplerimize, Anayasa
mıza aykırı düşmektedir. Burada önemli olan olay 
şudur kanımca; ki, Türkiye'de öteden beri teknolo
jinin gelişmesi ve mücadele imkânlarının ayrıca bu 
noktadaki bilgi birikiminin artması üzerine, hayvan 
hastalıklarında da çeşni bakımından gelişmeler ol
makta ve bunların salgın hastalıklar tevlit etmesi ne
deniyle de ülke ekonomisi büyük zararlar görmekte
dir. Bu, bilinen bir vakıadır. 

Önemli olan mesele şudur: Hangi hastalıklar ha
ber verilmesi ve hangi hastalıklar mücadelesi mec
bur olan 'hastalıklardır?.. Bunlar, elbetteki önceden 
bilinmesi gereken hastalıklardır, ismen bilinmesi ge
reken hastalıklardır. Bunu kim bilecektir? Zaten da
ha ileriki maddeler de görüleceği gibi, meselâ 9 uncu 
maddede, «'Haber verme yükümlülüğü» getiren mad
dede kimler bunu verecektir belirlenmiştir. İşte, muh
tar verecektir, mal sahibi verecektir, celep verecek
tir, şunlar şunlar verecektir; yani bir defa bu Kanun 
içerisinde, bir sığır ve'bası çıkmışsa, bunun belirtile
rini de biliyorlarsa, demek ki bu belirtiden dolayı bu 
hastalık olabilir; ama bu kesin değildir. Bunun kesin
lik kazanabilmesi, ancak teknisyenlerin gelip onu teş
his etmesine bağlıdır; ama önemli olan, hangi has
talığın haber verilmesinin mecburî olduğu ve hangi 
hastalığın da mücadelesinin mecburî olduğunun ön
ceden bilinmesidir. 

j Bu itibarla, bu Kanun maddesi olarak tanzim 
{ edilmiş olan böyle bir metnin fevkalade katı olduğu 
, ve dolayısıyla değiştirilme imkânının da bir yönü ile 
' yasama yetkisini içine aldığı nedeniyle sakıncalar 

.çıkarıyor. O halde, ben yine Kanunun ruhuna, bu 
maddenin ruhuna, ana esprisine sadık kalınmak su
retiyle bunun yönetmeliğe bırakılmasını yeterli görü
yorum. Zaten yönetmelikte açıklanacaktır, yayınla
nacaktır. Yönetmelik üzerindeki değişiklikler, idare
nin kendi tasarrufu içerisinde olacaktır; yani «He
men salgın hastalık çıktı, ben bunu yönetmelikle ilan 
edeceğim.» şeklinde bir yanlış kanı doğmasın. Bura
da hastalıkların; mücadele edilmesi gereken, haber 
verilmesi gereken hastalıkların önceden ilgililere ka
muoyuna bildirilmiş olması vakıasıdır. Bu işin esası 
budur. 

Önergemi de bu maksatla verdim; bu mahzurun 
ortadan kalkması için. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Aydar'ın önergesinin lehinde, aleyhinde 

söz isteyen sayın üye?.. 
SERDA KURTOĞLU — Aleyhte Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Kurtoğlu, buyurun efendim. 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlar; 
Sayın Aydar arkadaşımız, 4 üncü maddenin ya

zım şeklinin kendisinde uyandırdığı yanlış intibaı, 
kötü intibaı düzeltmek maksadı ile meseleyi kanun 
hükmünden kaldırıp, yönetmelik hükmüne naklet
mektedir ve kendi ifadesi ile bu suretle meseleye ça
re bulduğuna kanidir. 

Biz aynı kanaatte değiliz. Şöyle ki; veteriner he
kimliğin vakî terakkisi 'her gün yeni hastalıklar orta
ya koymaktadır. Her gün yeni mikroplar, yeni vi
rüsler, gerek hayvanların, gerek insanların sağlığını 
tehdit etmektedir. Binaenaleyh, meselenin katı hu
kuk kaideleri ile halline bu yönden imkân yoktur; 
bir. 

İkincisi; modern ulaşım tekniği o derece ileri git
miştir ve insanî münasebetler o derece kıtalar arası, 
şehirlerarası mesafeleri küçülterek hızlanmış ve ça-

\ buklaşmıştır ki, hangi hastalığın nereden, nereye, na-
1 sil atlayacağını önceden bilmek ve tedbir almak ka-
I bil değildir veya mübalağalı konuşmamak için söy

leyeyim, çok süratle ve çok etkin tedbirlerin alınması 
bir an meselesi olabilir. 

Mesele böyle olunca, problemi yönetmelikle hal
letmek fuzulidir ve imkânsızdır; hastalığı önlemek, 

' mücadeleyi önlemek, mücadeleyi başarılı kılmak ve 
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TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Belirtmeye çalıştığım durum, yeni hasta
lıkların (şu tabloya ilave edilebilecek) veya bilinen 
veya bilinmeyen bir hastalık tezahüründe, bu hasta
lığı Veteriner Sağlık (Şûrasının görüşü alınmak su
retiyle Tarım Bakanlığının yetkisine bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Zaten öyle efendim, «yeni hastalık
ların Kanun kapsamına sokulmasına, Sağlık Şûrasın
dan alınacak görüş üzerine karar vermeye Tarım ve 
Orman Bakanlığı yetkilidir.» diyoruz zaten; yani bu
na bir ilave ne yapıyoruz; onu öğrenmek istiyorum. 

ihbarı etkin kılmak için, Binaenaleyh, bence yönet
meliğe de lüzum yok. 

Sonra, kaldı ki, eğer işi yönetmeliğe bağlarsak 
hayvan hastalığının süratle yayıldığı ve çeşit çeşit 
hastalıkların çıktığı dönemlerde her gün, her dakika 
yönetmeliği değiştirmek mecburiyetinde kalırız. Bu 
da, fiilen imkânsızlık ortaya koyar ve gayeye ulaşı
mı zorlaştırır, imkânsızlaştırır. 

İBinaenaleyh, işi yönetmelikten de çıkartıp, doğ
rudan doğruya yetkiyi, demin de arz ettiğim gibi, 
Yüksek Hayvan Sağlık Şûrasının, Veteriner Şûrası
nın görüşünü almak suretiyle Tarım ve Orman Ba
kanlığının yetkilisine bırakmak en doğru yoldur ka
naatindeyim. 

Arz ederim, teşekkür ederim. 

BAŞ/KAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Sayın Komisyon, bu konudaki görüşünüzü rica 

edeyim e!fendim. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — 'Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 

Her iki üyemizin, Sayın Aydar ve Sayın Kurt
oğlu'nun görüşlerine iştira'k etmemek mümkün de
ğildir eöfndim. Yalnız, biz burada Komisyon olarak 
son maddenin bu şekilde düzenlenmesinde, bu has
talıkların hu Kanunun maddesinde zikredilmesini 
faydalı görüyoruz efendim. 

Sayın Aydar'ın önergesine katılıyoruz; yalnız 
onun değişik bir biçimini, Sayın Kurtoğlu'nun da 
görüşü alınmak suretiyle bir yeni tedvin şekli ge
tirdik. Son fıkrada, 19 uncu maddeden sonra yazıla
cak efendim. «Yeni hastalıkların ülkede yaygın ve 
zararlı hale gelebilmesi durumunda, haber verilmesi 
ve mücadelesi mecburî hastalıkların sayısını artırma
ya veya azaltmaya Veteriner Sağlık Şûrasında alına
cak görüş üzerine karar vermeye Tarım ve Orman 
Bakanlığı yetkilidir.» şeklinde oluyor efendim. 

Her iki üyemizin de isteklerini tatmin edebildiy-
sek, bu fıkranın, bu şekilde girmesinde fayda görü
yoruz. Arz ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yavuz. Ya
ni, son fıkra bu şekilde mi değişiyor efendim? 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Efendim, Komisyonca bu şekilde değiş
tirdik; müsaade ederseniz tekrar okuyayım Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Şimdi, bu hastalıkları sayıyoruz, 
ondokuzunu da sayıyoruz?.. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Efendim, burada Sayın Kurtoğlu'nun 
fikri üzerinden hareketle bu işi yaptık efendim. Sa
yın Kurtoğlu da, Tarım ve Orman Bakanlığının yet
kisine bıraktı; mecburî ve ihbarı gerekli olan hasta
lıklarda. 

iBAŞKAN — Önerge, hastalıkları saymadan, 
«Doğrudan doğruya bir yönetmelikle bunlar tespit 
edilsin.» diyordu. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım, yönetmelik durumu 
Sayın Yüce Kurulun takdirine bırakılmış, ona da 
uyuyoruz efendim; onu da arz ettim. Yüce Kurul 
yönetmeliğe bırakma durumuna karar verirse, ona 
göre tedvin ederiz efendim. Yalnız, Sayın Aydar'ın 
önergesinin kabulü ile yukarıdaki hastalıkların tek
rar edilmesinde fayda görüyoruz. Çünkü, Sayın Ay
dar'ın önergesi, yukarıdaki hastalıkları çıkarıyor efen
dim. 

BAŞKAN — Tamamen çıkarmışlar, yönetmeliğe 
bırakmışlar. «Yönetmelikle tespit edilsin» diyorlar. 
Hangi hastalık girer, hangi hastalık çıkar; görüş alı
narak çıkar, yani bu durumda şunları saymaya ge
rek olmadığına katılıyorsanız, bunu ona göre oyla
tacağım. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Efendim, onun cevabını Sayın Hükü
met versin; biraz teknik konu çünkü. 

İBAŞKAN — Olur efendim, tabiî önerge konusu 
biraz da. Teşekkür ederim. 

Sayın Hükümet Temsilcisi, buyurun efendim. 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ İSMAİL BİLİR — Sayın Başkan, bu madde
de sayılan 19 hastalık, zaman zaman ülkemizde gö-

— 351 — 



Danışma Meclisi B : 161 13 . 9 . 1983 O : 2 

rülen ve özellikle sığır vebası gibi büyük tahribat 
yapan hastalıklar olup, bu bakımdan kanuna derce-
dilmiştir. Bundan önceki kanunda da ayrı ayrı has
talıkların isimleri sayılmış bulunuyor. Yalnız, bunlar 
dışında diğer bir salgın ve bulaşıcı hastalığın çıkı
şında, tabiî mücadele ile yetkili otoriteye kolaylıkla 
bu hastalığın mücadelesini yapabilme yetkisinin ve
rilmesi yerinde olacaktır; arz ederim efendim.. 

BAŞKAN — Yani önergeye o zaman siz katıl
mıyorsunuz, bu hastalıklar sayılsın diyorsunuz. Sayın 
Komisyon da aşağı yukarı aynı görüşü benimsiyor. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KÖMJSYONÜ BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım, son fıkranın değiştiril
mesine katılıyoruz. Bu hastalıkların, önemli hasta
lıklar oldukları için, isimlerinin sayılmamasına katıl
mıyoruz; ama son cümlenin değiştirilmesine katılı
yoruz efendim. 

'BAŞKAN — Efendim, önergenin son cümlesi ne 
diyor?.. «Tarım ve Orman Bakanlığı, hastalıklardan 
gerekli görülenlerin yönetmelikten çıkarılmasına ve
ya gerektiğinde yeni hastalıkların yönetmelik kapsa
mına alınmasına yetkilidir.» Aynısı... 

ŞERAFETTIN YARKIN — Sayın Başkan, bu 
zaten kanun methinde var. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 161 inci Birleşimin ı 
ikinci Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere kaldığı yerden devam ediyoruz. i 

Sayın Komisyon, önerge üzerindeki görüşünüzü 
lütfedin efendim. i 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO- j 
PERATtFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN | 
YAVUZ — Sayın Başkanım, önergeye katılamıyo- I 
ruz. 4 üncü maddede sayılan 19 adet hastalığın kal- ! 
masında yarar görüyoruz efendim, bunu tekraren arz 
ederim. j 

BAŞKAN — Var, yeni bir şey ilave etmiyorlar 
da... Çünkü «tamamen isimlerin çıkarılmasına ilişkin 
bir yönetmelik düzenlensin» deniliyor. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Efendim, herhalde Sayın önerge sahibi 
onu nazarı itibara alarak vermedi. Son cümlenin, 
son fıkranın değiştirilmesi istemiyle verdi zannedi
yoruz. 

BAŞKAN — Değil efendim, son fıkra değil, «4 
üncü maddenin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini» 
dediğine göre, 19 tane ismi çıkarıyor, bunların tes
pitini yönetmeliğe bırakıyor Sayın Aydar. Öyle değil 
mi efendim?.. Sayın Aydar, öyle değil mi?., isim 
sayılmasın, yönetmelikte tespit edilsin deniliyor. O 
nedenle katılamadığınızı ifade etmeye çalışıyorum 
ben de. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Efendim, iki dakika müsaade eder mi
siniz, istişare etmemize imkân verir misiniz Sayın 
Başkanım? 

BAŞKAN — O zaman birleşime 15 dakika ara 
veriyorum efendim. 

Kapanma Saati : 11.25 

i Yalnız, son cümle olarak şöyle bir tedvin yaptık : 
j «Yeni hastalıkların ülkede yaygın ve zararlı hale 
j gelmesi durumunda, bu hastalıkların haber verilmesi 

ve mücadelesi mecburî hastalıklar olduğu, Veteriner 
Sağlık Şûrasının görüşü de alınarak karar vermeye 

i Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilidir. Bu karar Res-
\ mî Gazetede yayınlanır.» Son cümlenin bu şekilde 
| kabul edilmesini Sayın Başkanlıktan arz ederim efen-
| dim. 
! BAŞKAN — Yani, 19 adet hastalıktan sonraki 

cümleyi kaldırıyorsunuz, o cümlenin yerine bu metni 
j koyuyorsunuz değil mi efendim?.. 

*wpM***W^BpjP^P^WPB'**',5™P#' 

IKÎNCÎ OTURUM 
Açılma Saati : 11.40 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, Ali Nejat ALPAT 
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TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Evet Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Hükümet?.. 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİLCİ

Sİ İSMAİL BİLİR — Önergeye biz de katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MEHMET AYDAR — Bu düzenleme beni tat

min etmiştir; önergemi geri alıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar, öner

geniz işlemden kaldırılmıştır. 
Sayın üyeler, maddeyi bu düzeltilmiş biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler.. 4 üncü madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 

Sınırlarda Sağlık Zabıtası 
Hayvan ve hayvan ürünlerinin ithal ve ihraç yeri 
MADDE 5. — Yabancı ülkelerle yapılacak her 

nevi hayvan ürünlerinin ithal ve ihracı Tarım ve Or
man Bakanlığı ile Gümrük ve Tekel Bakanlığı tara
fından müştereken tespit edilen gümrük kapılarından 
yapılır. Buralarda Hükümet Veteriner Hekimi yöne
timinde Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı tahaffuz
haneler kurulur. 

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

Soru sormak isteyen sayın üye?.. 

Buyurunuz Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, 5 inci 

madde, hayvan ve hayvan ürünlerinin ithal ve ihraç 
yerlerini belirlemeye matuf bir madde olmak duru
mundadır. Bu itibarla, bu kabil yerlerin tespitinde Ti
caret Bakanlığı da, günümüzün gelişmiş ihraç ve it
hal sistemi içerisinde büyük rol oynamaktadır ve ken
disi, birçok işlemlerde fiilen bu işlemlere hâkim du
rumdadır. Bu nedenle, madde metnine Ticaret Ba
kanlığının neden konulmadığını Komisyondan öğ
renmek istiyorum. Eğer mümkünse, bunun madde 
metnine konulması gerektiğini düşünüyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon?.. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım, Sayın Aydar'ın görü
şüne uyuyoruz. Bu serbest hudut pazarlarında, ser-
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best bölgelerde Ticaret Bakanlığının da fonksiyonel 
bir durum yaratacağı görüşünden hareketle, madde
nin «Tarım ve Orman Bakanlığı ve Gümrük ve Te
kel Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı tarafından...» şek
linde düzeltilmesini arz ederim efendim; yani Tica
ret Bakanlığını da ilave ediyoruz. 

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

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ İSMAİL BlLlR — Efendim, 5 inci maddede 
yalnızca Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gümrük ve 
Tekel Bakanlığının konulmasının nedeni; daha zi
yade Kanun, hastalıklarla mücadele ve kontrolü kap
sadığı için bu şekilde yazılmıştır, bu bakımdan Ticaret 
Bakanlığı konulmamıştır. O nedenle bu ilaveye katı
lamıyoruz efendim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Fakat Komisyon buna katıldığına 
göre, bu katılmayla birlikte maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
ithal olunacak hayvan ve hayvan ürünlerinin mua

yeneleri 
MADDE 6. — Yurda kara, su ve hava yollan 

ile ithal olunacak hayvan ve hayvan ürünlerinin sağ
lıklı olduğuna ve menşelerinde hastalık bulunmadığı
na dair Hükümet Veteriner Hekimi tarafından çıkış 
yerinde verilmiş Veteriner Sağlık raporlarının de
netimi ile hayvanların sağlık durumlarına dair ilk 
muayeneleri kapı ve limanlarda; su, kara ve hava 
taşıt araçları dçinde, son muayeneleri ise gümrük ka
pılarında gösterilecek yerde Hükümet Veteriner He
kimi tarafından yapılır. Hastalık bulunmadığı anlaşıl
dıktan sonra yurda girmelerine izin verilir. 

Hayvan ürünlerinin muayenesi ve muayene so
nucuna ait işlem bu ürünlerin tahaffuzhane veya güm
rük ambarlarına taşınmasından sonra yapılır; hasta
lık bulunmadığı takdirde ithaline izin verilir. 

Veteriner Sağlık raporlarının düzenleme şekliyle 
hayvan ürünlerinin muayenesi ve sonucunda yapıla
cak işlemler tüzükte belirtilir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Komisyonun ve Hükümetin bir diyeceği?.. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Redaksiyonla ilgili iki düzeltmemiz var 
Sayın Başkan. Maddenin üçüncü satırındaki «Vete-
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riner Sağlık raporlarının» ibaresindeki «Sağlık» ke- I 
limesinin baş harfi ufak olacak efendim. I 

İkincisi de, dördüncü satırdaki «Hava taşıt araç- I 
lan için de» ibaresindeki «için de» kelimesi ayrı ya- I 
zılmıştır, o da beraber yazılacak. I 

Arz ederim. I 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Maddeyi bu düzenlemelerle oylarınıza sunuyorum : I 

Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. I 
7 nci maddeyi okutuyorum : I 
Raporu bulunmayan hayvan ve hayvan ürünleri I 
MADDE 7. — Bu Kanunun 5 inci maddesine gö- I 

re tespit edilen gümrük kapılarına Veteriner Sağlık I 
raporu olmadan getirilen hayvan ve hayvan ürün- I 
leri yurda sokulmaz. I 

Tespit edilen gümrük kapıları veya bunların di- j 
şında bir yere Veteriner Sağlık raporu olmadan ge- I 
tirildikleri anlaşılan ve sahipleri tarafından yurt di- I 
sına iadesi mümkün olmayan hayvan ve hayvan ürün- I 
lerinin muayenelerinde hastalıklı ve hastalıktan şüp- I 
heli görülenler hakkında bu kanunun 51 inci mad- I 
desi hükümleri uygulanır. Hastalık belirtisi göster- I 
meyenler sahibi hesabına 21 gün karantinaya alınır- I 
lar. Karantina sonunda sağlam bulunan hayvanlar ile I 
sağlıklı oldukları anlaşılan hayvan ürünleri hakkın- I 
da 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair I 
Kanun hükümleri uygulanır. I 

Veteriner Sağlık raporu bulunduğu halde müc- I 
, bir sebeplerle tespit edilen gümrük kapıları dışındaki I 
bir yerden yurda sokulan hayvan ve hayvan ürün- I 
lerine bulundukları yerde el konulup gerekli gümrük I 
işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık denetim ve mu- I 
ayeneleri yapılır. Denetim ve muayeneleri sonunda I 
hastalıksız bulunanlar sahibine geri verilir. Hastalıklı I 
veya hastalıktan şüpheli bulunup geri verilmesi müm- I 
kün olmayan hayvanlara bu kanunun 51 inci mad- I 
desi hükümleri uygulanır. Hayvan ürünleri ise imha I 
edilir. I 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, yine burada «Ve- I 
teriner Sağlık raporlarını» küçük harfle yazıyoruz ve I 
(S) harflerini de küçük yapıyoruz efendim. I 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. I 
MEHMET AYDAR — Soru efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydar. I 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, maddenin I 

üçüncü fıkrasında geçen, «... gümrük kapıları dışın- I 
daki bir yerden yurda sokulan hayvan ve hayvan I 
ürünlerine bulundukları yerde el konulup gerekli güm- I 
rük işlemleri tamamlandıktan sonra...» deniliyor. Şim- I 
di, «Gümrük kapıları dışındaki bir yerden yurda so- | 

13 . 9 . 1983 O : 2 

kulan» derken, burada bir kaçakçılık eyleminin ol
ması halinde durum daha değişik olacaktır; kaçakçı
lık olmaması halinde durum daha değişik olacaktır. 
Burada maddede, âdeta başka bir yerden sokulan hay
van kaçakçılık işlemi görülmeden normal bir şekilde 
karşılanmaktadır. Komisyonun bu noktadaki görüşü 
nedir?.. Bunu öğrenmek istiyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım, bu maddede normal 
olarak gümrük kapılarından gelmeyip de,.ama müc
bir bir sebeple ve hayvan sokulması önceden teammül 
haline gelmemiş herhangi bir kapıdan sokulma mec
buriyeti olma hallerini getiriyordu, özellikle diyelim 
ki, Kapıkule'den veyahutta aşağıdaki bir kapıdan ve-
yahutta Güneydoğudan Habur Kapısından değil de, 
başka bir kapıdan gelme durumu olduğu takdirde; 
yani o kapıdan önceden hayvan gelmesi herhangi bir 
sebeple olmuyor, fakat mücbir bir sebep karşısında gel
me durumu olursa, bu madde o zaman çalışacak. Ka
çakçılıkla ilgisi yoktur efendim. 

MEHMET AYDAR — O zaman arz edeyim efen
dim. O zaman buraya bir virgül konulduğu tak
dirde, anlam kendi ifade ettikleri şekilde olacaktır. 
«Mücbir sebeplerle» denildikten sonra oraya bir vir
gül konulmasında bir isabet vardır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim Sayın Komisyonun açık
laması belli, oraya bir virgül koyalım efendim. Buna 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet de buna katılı
yorlar efendim. Hayvanların Habur'dan girişi tespit 
edilmişse, ama mücbir sebeplerle Habur'dan değil de, 
başka bir kapıdan girmişse, onlar için yapılacak işle
mi anlatıyor bu madde efendim. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım, hangi kapılardan gire
ceği önceden ilan ediliyor. Olur ki, başka bir kapı
dan girme mecburiyeti olursa, bu da iktisadî olursa, o 
kapıdan sokulacak demektir bu. 

BAŞKAN — Oldu efendim. 
Sayın üyeler; bu düzeltme ile birlikte maddeyi oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
İthal yasağı 
MADDE 8. — Hayvan hastalığı bulunan yaban

cı bir ülkeden bulaşmaya vasıta olabilecek hayvanlar 
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ile hayvan ürünlerinin kapılardan ithali, hastalığın 
nevine göre sınırın bütün gümrük kapılarından veya 
gerekli görülen kısmından yasaklanır. Bu yasaklama 
hastalığın sönüşü ile karantina süresinin bitiminin bil
dirilmesinden sonra kaldırılır. 

Yasaklanan gümrük kapılarından hayvan ve hay
van ürünlerinin yurda sokulması halinde 7 nci mad
denin ikinci fıkrasına göre işlem yapılır. 

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

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

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

9 uncu maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hastalıkların Çıkışında Haberleşme 

Haber verme yükümlülüğü 
MADDE 9. — Bir yerde hastalık yahut sebebi 

belli olmayan hayvan ölümleri görülürse bu durum; 
köylerde hayvan sahipleri, çobanlar, celepler, hay
van bakıcıları tarafından köy muhtarlarına; çiftlikler
de çiftlik sahiplerine veya kâhya veya çiftçibaşıları-
na; bu ihbarı alanlarla gezici sürülerde sürü sahip
leri, koruyucuları, çobanları, serbest Veteriner He
kim veya Hayvan Sağlığı Memuru tarafından en ya
kın köy muhtarına, bulunmadığı takdirde jandarma 
karakoluna veya bucak müdürlüklerine; şehir ve ka
sabalarda ise belediye başkanlıklarına veya mahallin 
mülkî amirlerine veya Hükümet Veteriner Hekim
liğine veya zabıtaya; gemilerde kaptana, kaptanlar 
da gümrük idarelerine; trenlerde istasyon memuru 
veya zabıtasına; sınırlarda gümrük idaresine yazılı 
veya sözlü olarak belge karşılığında bildirilmesi zo
runludur. İhbarı alanlar da mahallin en büyük mül
kî amirine haber vermekle yükümlüdürler. Hastalığın 
hüküm sürdüğü bölgelere yakın yerlerde bir hayva
nın hastalanması dahi ilgililere haber verilmesini ge
rektirir. 

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

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

Sorusu olan sayın üye?.. 

Sayın Bilge buyurun efendim. 
NEOIP BİLGE — Sayın Başkan, maddenin 9 un

cu satırında, «... kaptanlar da gümrük idarelerine;...» 
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deniyor. Acaba burada bir yanlışlık mı vardır?.. Bu
nu anlayamadım efendim. Burada «kaptanlarca» de
nilmesi lazım gelir. 

BAŞKAN — Soralım efendim. Şimdi, ilgilisi ge
milerde kaptana bildirince, kaptan da gümrüğe bil
diriyor. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım, bir öncekine bağlı efen
dim, zatıâliniz arz ettiniz. «Gemilerde kaptana, kap
tanlar da gümrük idarelerine...» deniyor; bu birbiri
ne bağlıdır efendim. 

Arz ederim. 
NECİP BİLGE — «Kaptanlarca gümrük idaresi

ne bildirilmesi zorunludur.» olmalıdır. Takdiri Yüce 
Genel Kurula bırakıyorum efendim. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkan, gemilerde en yüksek mer
ci tabiî olarak kaptandır. Gemide bir hastalık çık
ması halinde herhangi bir hayvanın nakliyatı sıra
sında, oranın en büyük amirine, kaptanına bildirme 
mecburiyetini getiriyoruz. Kaptanın da, görev icabı 
en yakın limanda veya gümrüklerde tedbir alınması 
bakımından, gümrük idarelerine bildirmesi zorunlu
luğunu getirdik. O şekilde tedvin ettik efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Ayrıca burada, kaptanı, zabıtayı, 

belediye başkanını ufak yazmışınız da, niye veteri
ner hekimi ve hayvan sağlık memuru büyük yazıl
mış?.. Ya hepsini büyülteceksiniz yahutta hepsini kü
çültün. Biz hepsini küçültüyoruz efendim. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım, o zaman diğerleri de 
düzeltilecek. 4 

BAŞKAN — Diğer maddeleri de düzeltiyoruz efen
dim. 

NECİP BİLGE — Efendim, Komisyonun izaha
tına göre, «kaptanlarca da» diye ifade edilmesi lazım 
gelir; çünkü verilmesi zorunludur. «Kaptanlar da ve
rilmesi zorunludur.» olmaz efendim. Daha yukarıda 
memurlar tarafından veriliyor, deniliyor. Burada da, 
«kaptanlarca da» denilmesi gerekir. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Öneriye uyuyoruz efendim. 

BAŞKAN — «Kaptanlarca» diyoruz, bir (ca) he
cesi ilave ediyoruz. 
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Hükümet de katılıyorlar. 
Sayın üyeler; Sayın Dinçer'in bir önergesi var, 

okutuyorum : 
Danışma Meclisi Sayın Divan Başkanlığına 

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanun Tekliflinin üçün
cü bölüm «Haber verme yükümlülüğü» madde 9'da, 
dördüncü satırda ifade olunan «Hayvan' sağlığı me
muru» ibaresinin «Serbest veteriner teknisyen» olarak 
değiştirilmesi hususuna müsaadelerinizi saygıyla arz 
ederim. 

Recai DÎNÇER 

BAŞKAN — Sayın Dinçer bir açıklamanız var 
mı?.. 

RECAÎ DtNÇER — Sayın Başkanım, müsaade 
ederseniz... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

RECAİ DİNÇER — Sayın Başkan, çok değerli 
arkadaşlarım; 

Amerika'da ve Avrupa'nın birçok ülkelerinde 
«Hayvan sağlık memuru» deyimi, uzun yıllardır «Ve
teriner teknisyen» olarak ifade edilmektedir ve Tür
kiye'de de askeriyede yine aynı terim kabul edilmiş
tir; «Veteriner teknisyen astsubay» diye efendim. Yal
nız, arada ben Sayın Veteriner İşleri Genel Müdürü 
arkadaşımla görüştüm, kanun kuvvetinde kararname 
ile bu konunun tashih edildiğini söylediler. O bakım
dan önergemi geri alıyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Dinçer teşekkür ederim, öner

geniz işlemden kaldırılmıştır. 
Maddeyi mevcut düzeltmelerle birlikte oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 9 uncu 
madde kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Silahlı Kuvvetlerle haberleşme 
MADDE 10. —» Silahlı Kuvvetlere ait hayvanlar 

arasında çıkan hastalıkların mücadelesi ve hastalığın 
söndürülmesinde yapılacak işlemler bu Kanun ve tü
zükte gösterilen esaslara göre Silahlı Kuvvetlerce ya
pılır. Hastalığın çıkış şekli ve mahiyeti ile alınan ted
birler mülkî makamlara bildirilir. Silahlı Kuvvetlere 
ait olmayan hayvanlarda çıkacak hastalıkların çıkış 
şekli, mahiyeti ve seyri hakkında da mahallî mülkî 
amir tarafından o yerdeki Garnizon Komutanlığına 
bilgi verilir. 

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. 
11 inci maddeyi okutuyorum. 
Komşu ülkelerdeki hastalıkların haber verilmesi 
MADDE 11. — Sınır boylarında görevli idare ve 

gümrük memurları ile Silahlı Kuvvetler ve Zabıta 
Teşkilatı komşu ülkelerde hüküm süren hastalıklar 
hakkında alacağı haberleri mahallin en büyük mülkî 
amirine ve mülkî amirler de en seri vasıta ile Ta
rım ve Orman Bakanlığına bildirirler. Yabancı ül
kelerde bir salgın hayvan hastalığı çıktığı takdirde o 
ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına görevli 
olan bütün memurlar hastalığı bağlı bulundukları El
çiliklere haber vermekle yükümlüdürler. Elçilikler de 
en seri vasıta İle durumu Dışişleri Bakanlığı aracılığı 
ile Tarım ve Orman Bakanlığına bildirirler. 

Ülkenin hayvan sağlığı bakımından önem arz eden 
îran, Irak ve Suriye Hükümetleri nezdindeki Elçi
liklerde birer müşavir Veteriner Hekim görevlendiri
lir. Bu müşavir Veteriner Hekimlerde aranacak nite
likler ve yapacakları işler yönetmelikte belirtilir. 

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. 

Sayın Dinçer'in maddeyle ilgili bir önergesi var, 
okutuyorum. 

Danışma Meclisi Sayın Divan Başkanlığına 
Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanun Teklifinin 11 

inci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
düzenlenmesine müsaadelerinizi saygı ile arz ederim. 

Recai DİNÇER 
Madde 11 /ikinci fıkra : 
«Ülkenin hayvan sağlığı bakımından gerekli görü

len ülkelerdeki elçiliklerimizde gerektiğinde birer mü
şavir veteriner hekim görevlendirilir.» 

BAŞKAN — Sayın Dinçer bir açıklamanız ola
cak; buyurun efendim. 

RECAİ DİNÇER — Sayın Başkanım, çok değerli 
arkadaşlarım; 

Ülkemizin içinde bulunduğu döviz sorunu hepini
zin malumudur. 15 gün önce Resmî Gazeteyi bir ele 
aldığımda, Maliye Bakanlığının bütün şube müdür
leri seviyesinden genel müdürüne kadar, sanki mec
burî bir hizmetmiş gibi bir rotasyonla dış ülkelerde 
görevlendirildiklerini izledim. Belki dış ülkede bir ma
liyecinin görevlendirilmesi doğaldır ve zaruridir de. 
Ancak Devletimizin dış ülkelerdeki çalışan uzmanla-
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rina, memurlarına bir baktığımızda bunun sayısı bir 
hayli kabarıktır. 

Bu maddede belirtilen veteriner hekimlerin bu üç 
ülkede görevlendirilmesi hususu fevkalade güzeldir. 
Ancak, biz biraz daha seyyaliyet getirelim. Hayvan
cılığımız giderek gelişmektedir ve gelişecektir ve Tür
kiye hayvancılık konusunda büyük söz sahibi olacak
tır. Biz sadece «Üç ülke» ile bunu sınırlandırmaya
lım; bunu daha açık tutalım ve gerektiğinde de hiç
bir tane koymayalım. Hiç olmazsa yarın o da bir ku
ruluş için bir rotasyona tabi tutulmuş görev gibi her
kes, pek o kadar da parlak bir ülke olmasa da gitme 
durumu olabilecektir ve lüzumsuz yere yine döviz so
rununu büyüten hususlar olacaktır. 

Ben, veteriner hekimlerin mutlak surette bu gibi 
yerlerde istihdamını öngören maddeyi benimsiyorum; 
ancak seyyaliyet bakımından da önergemdeki husus
ların dikkate alınmasını istirham ediyorum. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
Sayın Dinçer'in önergesinin lehinde, aleyhinde 

söz isteyen sayın üye var mı?.. Sayın Akkılıç aley
hinde... 

Buyurun Sayın Akkılıç. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; 

Hiç şüphesiz Sayın Dinçer gayet iyi niyetle ve 
bir bakıma memleketteki döviz tasarrufunu dikkate 
alarak vermiştir bunu; ben iyi niyetlerine inanıyo
rum. 

Ancak, çök iyi hatırlarsınız bundan bir yıl kadar 
önce hatta bifbuçuk yıl önce eksi 25, eksi 35 dere
celerde biz Türk veteriner hekimlerini Ağrı'ya, 
Kars'a, Hakkâri'ye gönderdik orada sığır vebasına 
karşı hayvanları aşılattık; hayvan sağlık memurlarıy
la birlikte, inanın aşının donmak üzere olduğunu ifa
de eden meslektaşlarımı gördüm ve de yine o zaman 
arz etmiştim, eğer sığır vebası ve benzeri bir hasta
lık Türkiye'ye girerse bir harp kadar Türkiye'ye bü
yük zarar vereceğini belirtmiştim ve gerçekten de 
öyledir. 

Şimdi çok rica ederim milyarlar ve milyarlarca, 
yüz milyarlarca Türkiye'ye zarar verecek bir konuda 
üç beş ülkede bir veteriner hekim müşavirin bulun
durulmasında mutlak zorunluluk vardır muhterem 
arkadaşlarım; aksi takdirde, o ülke kendisi maalesef 
(Bildiğiniz ülkeler) zamanında haber verme zorunlu
luğunu hissetmiyorlar ve umursamıyorlar, ama bizim 
müşavirimiz orada bulunduğu takdirde mükemmelen 
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zamanında haber vermek suretiyle memleketi bu ba
direden kurtarır. 

Ayrıca, gönül isterdi ki, bir çok ülkede buluna
bilsin. Sebep: Birçok ülke bir başka ülkeden hay
vansal ürün veya canlı hayvan ya da damızlık yu
murta, damızlık hayvan, damızlık civciv ithal edi
yor. Bir bakıyorsunuz ki, o ülkede bir hastalık hü
küm sürmektedir; ama Türkiye'nin haberi yok. Me
sela son beş yıl içerisinde tavuklarda seyreden marek 
hastalığı vardı veya yedi sekiz yıl oldu. Marek has
talığı bilinmeyen bir hastalıktı, ilk defa teşhis edildi 
dünyada ve maalesef gelen civcivler dolayısıyla za
manında orada haberimiz olmadığı için Türkiye'ye 
de bulaşmış durumdadır ve biz bugün bunun çok 
zor koşullarda mücadelesini yapmaktayız. O bakım
dan, arkadaşım lütfetsin katılsınlar. Bunlar «gerek
tiğinde» olursa çok geç kalınır; memlekete çok bü
yük zararlar verir. 

Arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 

Aslında zannederim Sayın Önerge Sahibi ile aynı fi
kirleri paylaşıyorsunuz; o, «Daha fazla bulunsun» 
diyor. Yalnız bu üç memlekette değil de, yani «ge
rektiğinde», tabirinin dışında; Suriye'nin, Irak'ın, 
İran'ın dışında da başka memleketlerde... Ola ki, 
Avusturalya'dan eğer bir merinos ve bunun gibi şey
ler getiriliyorsa, oralarda da o bulunsun der gibi bir 
hava, bir fikir sezinledim ben. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkanım, bir 
şey ilave etmeme müsaade eder misiniz?. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Eğer Sayın Arkadaşı
mız; (Ki o konuda iyi niyetli hareket ettiklerine çok 
inanıyorum) bu ülkeler sayılırlar. «Gerektiğinde baş
ka ülkelerde de» deyimine katılırlarsa... Kendilerinin 
iyi niyetine mutlaka inanıyorum ve bu iyi niyeti gös
termelerini bekliyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — «Bu ülkelerin dışında» diyorsunuz; 

Komisyondan soralım. 
Buyurun Sayın Komisyon. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım, önergeye Komisyon 
olarak katılamıyoruz. Şu hususu Sayın Yüce Kuru
la arz etmek isterim: Hayvan hastalıklarının önemi 
göz örtüne alınırsa İran, Irak ve Suriye hayvan has
talıklarının geldiği üç memlekettir ve bunların bir 
özelliği var. Yani çoğunlukla salgın hastalıklar bu 
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üç ülkeden gelmiştir Türkiye'ye. Biz özellikle bir uz- ı 
man veterinerin burada, büyükelçilikte bu görevi ve 
oradaki hastalığın ihbarını ve kontrolünü ve orada
ki aldığı informasyonu ulaştırması bakımından zo
runlu görüyoruz. Diğer ülkelerde; tarım ataşelikleri 
vardır bir çok ülkelerde, 10'u aşkın yerde. Tarım 
ataşesinin veteriner olmayacağına dair bir kayıt yok
tur; orman mühendisleri de olur, veteriner hekimler 
de olur efendim. Bu sebeple önergeye katılamıyo
ruz. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz?. 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ İSMAİL BİLİR — Efendim; Komisyon Baş
kanının görüşlerine katılıyoruz. Dolayısıyla önerge
ye katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
RECAİ DİNÇER — Efendim bir şey sorabilir 

miyim; Sayın Akkılıç'ın belirttiği «İyi niyet, kötü 
niyet» ne demek oluyor?... 

BAŞKAN — Efendim o, «iyi niyet - kötü niyet» 
meselesi Komisyonla ilgili değil... Çünkü Komisyo
na soru soracaksınız; üyenin üyeden soru sorması 
mümkün değil efendim. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım; müsamahanıza sığına
rak tedvinle ilgili bir hususu arz etmek istiyorum. 

Efendim maddenin beşinci satırında geçen «Elçi
likler» ibarelerinin «Dış temsilcilikler» olarak değiş
tirilmesini; bir de ikinci fıkrada yer alan «Suriye Hü
kümetleri nezdindeki Elçiliklerde» ibaresinin «Suri
ye Hükümetleri nezdindeki Büyükelçiliklerde» ola
rak v düzeltilmesi hususunu arz ederim efendim. I 

BAŞKAN — Efendim, tabiî mesele anlaşılıyor; 
«Büyükelçilik..» Ola ki, o gün «Büyükelçi» unvanını 
taşıyan bir kişi olmazsa ne yapacağız?.. «Elçilik» I 
ibaresi metinde yeterli gibi geliyor bana. I 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım, bu konuda ısrarımız 
yok efendim. I 

BAŞKAN — Oldu efendim; o zaman da haber I 
vermedi diye adam hakkında takibat yapamazsınız.. I 
Elçilikler; tamam. «Elçilik» ferden maksat nedir; 
anlaşılmaktadır. Ama beşinci satırdaki «Elçilikler» 
ibaresinin «Dış temsilcilikler» olarak değiştirilmesine; 
evet. Bunları düzeltiyoruz. Yalnız aşağıdaki fıkrada 
kalıyor efendim. I 

13 . 9 . 1983 O : 2 

Sayın üyeler; Sayın Dinçer'in önergesine Komis
yon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. 

Önergenin dikkate alınmasını kabul edenler.. Et
meyenler.. Önergenin dikkate alınması kabul edilme
miştir. 

Bu düzeltmelerle 11 inci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Madde ka
bul edilmiştir. 

RECAİ DİNÇER — Sayın 'Başkanım, kusura 
bakmayın; ama sesinizi duymadık diye arkadaşları
mız itiraz ediyorlar. 

BAŞKAN — Neye itiraz ediyorlar efendim? 
RECAİ DİNÇER — Efendim; «IKabul edenler, 

etmeyenler» diye söylediniz. Lütfen bir defa daha 
oylayalım. Emin olunuz sesinizi duymadılar. 

BAŞKAN — Sayın Dinçer, eğer benim sesim 
duyulmuyorsa Genel Kurulda hiçbir arkadaşımın 
sesini kolayca duymak mümkün değildir. Oldukça 
gür bir sesim var. 

İkincisi; «iKabul edenler.. Etmeyenler..» diye so
ruyorum. Size de rahatlıkla ifade edeyim, Sayın Yar-
fcın da dahil birkaç arkadaşımız kabul etmeyenler 
grubu içindeydi, diğerleri edenler grubunu oluşturdu. 
Oylama budur. 

RECAİ DİNÇER — Kabul edenler sathında da 
öyle. İsterseniz ayağa kalkalım. 

BAŞKAN — İçtüzükte de ne zaman tereddüt 
olduğu hususu açıktır. Kaç kişinin de ayağa kalka 
cağı hususu da açıktır efendim. O nedenle bir kişi
nin itirazî kaydını işleme koymak da mümkün değil
dir; oylama bitmiştir. 

RECAİ DİNÇER — Ben önerge sahibiyim Sa
yın 'Başkanım. İsterseniz ayağa kalkalım. 

BAŞKAN — Efendim, işte yeteri sayıda üye ar
kadaşımız kalkar, tereddüt var derse o zaman oylar
dım efendim. Kaldı ki önerge oylaması değil, mad
de oyiarnasıydı. 

.'RECAİ DİNÇER — Seri söylediniz Sayın Başka
nım. «(Kabul edenler etmeyenler» dediniz, herkes eli
ni kaldırırken siz aksini söylediniz. 

BAŞKAN — 12 nci maddeyi okutuyorum efen
dim: , 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Hastalık Çıkışında Alınacak Genel Tedbirler 
Geçici kordon 
MADDE 12. — Bu Kanunun 9 uncu maddesine 

göre hastalık haberini alan makamlar durumu, vakit 
kaybetmeksizin en yakın Veteriner teşkilatına bildi
rirler ve Veteriner Hekim gelinceye kadar mahallî 
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idarî makamlar, belediye ve ihtiyar heyetleri tarafın
dan hastalar ve sağlamlar ayrı ayrı muhafaza altına 
alınarak geçici kordon konulur. 

BAŞKAN — .12 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı efendim?,. Yok. 

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

Soru sormak isteyen var mı?.. Yok. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Küçük harf yazılması lazım gelen bir 
husus vardı. 

BAŞKAN — Biz onları efendim, artık genel ka
rarın içinde küçük harf yapıyoruz. 'Başkanlık Diva
nı olarak. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum efen
dim. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir efendim. 

13 üncü maddeyi okutuyorum: 
Hastalık mahailline ulaşım 
'MADDE 13. — Hastalık haberini alan Hükü

met veteriner hekimi en seri vasıta ile hastalık ye
rine gider. Bu maksat için genel ve mahallî idare ve 
zabıta makamları, kara, deniz ve hava yolları teşki
latı, taşıt araçları sahipleri hükümet veteriner heki
mine gereken kolaylığı ve yardımı göstermeye zo
runludurlar. 

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 efen
dim?.. Yok. 

Bu madde ile ilgili Sayın Dinçer'ıin bir önerge
si var; okutuyorum ©fendim: 

Danışma Meclisi Sayın Divan 'Başkanlığına 
Hayvan Sağlığı ve Zabıtası (Kanun Teklifinin 

Dördüncü Kısım Madde 13 ün aşağıdaki şekilde dü
zenlenmesine müsaadelerinizi saygı lile arz ederim. 

Madde 13. — Hastalık haberini alan Hükümet 
veteriner hekimi ve veteriner teknisyen (Hayvan 
sağlık memuru) en seri vasıta ile hastalık yerine gi
der. Bu maksat için genel ve mahallî idare ve zabıta 
makamları, kara, deniz ve havayolları teşkilatı, ta
şıt araçları sahipleri Hükümet veteriner hekimine ve 
hayvan sağlık memuruna, teknisyenine gereken ko
laylığı ve yardımı göstermeye zorunludur. 

BAŞKAN — Sayın Dinçer, açıklamanız olacak 
mı efendim? 

RECAİ DİNÇER — Müsaadenizle efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
RECAİ DİNÇER — Sayın Başkanım, çok değer

li arkadaşlarım; o kadar önemli bir konu ki, bunu 
burada ifade etmekten son derece üzüntü duymak
tayım. 

Benim 'hanımım 25 yıldır hastadır ve ben hanı
mıma 25 yıldır iğne yaparım. Dikkatlerinize arz edi
yorum; fakat bir hayvan sağlık memuru, değil bir 
ineğe iğne yapmak, bir tavuğun gözüne damla dam
latmaya dahi salahiyeti yoktur. Bunu nasıl yapar? 

Şimdi arkadaşlarımız diyecekler ki, «vardır.» Yok 
arkadaşlar. Sadece veterinerin kontrolü altında ola
biliyor. Yani demek ki bir hayvan sağlık memuru bir 
iğne yapacakken mutlak onun başında bir de veteri
ner bulunacak. Ben 30 yıllık meslek hayatımda her 
zaman bunun üzüntüsünü çektim. Genel Müdürlü
ğüm sırasında da Sayın Bakanın bütün genel mü
dürlerle toplantı yaptığında, «Getirin şunu artık ca
nım» falan dediği halde, hâlâ şurada sadece veteriner 
konuyor. Peki canım bu veterinerin yanında bir yar
dımcısı yok mu? Bir veteriner teknisyeni var, yahut 
da teknisyenliği sonra unvan değişikliği ile gelecek, 
'bir veteriner sağlık memuru var. 

Lütfen; artık bir hayvanın aşısının, iğnesinin ya
pılmasında rahat olarak hir sağlık memuru da hare

ket etsin. Ben insan ömrünün, insan sağlığının ekono
mik bir değerle ölçülmiyeceği inancındayım. Hepi
miz öyle olmalıyız; ama bir hayvanı, yarın sokağın 
ortasında kesseniz, öldürseniz; bunun bir mesuliyeti 
yok. Kaldı ki, onu tedavi etmek için bir iğne yap
mak istiyorsunuz, 'bir aşı yapmak istiyorsunuz; bunu 
neden veterinerin ille de kontrolü altında yapmasını 
Öneriyor arkadaşlarımız? Onun için çok (istirham edi
yorum bu mesleği de artık geliştirelim. Sadece veteri
nerin çantasını taşıyan kişiler olmamalıdır veteriner 
sağlık memurları. Onlar da mutlak surette bjr vete
rinerin yardımcısı gibi, hiç olmazsa bulunmadığı yer
lerde görev yapmalıdırlar. Benim önergem bu emval 
üzerine hazırlanmıştır. Saygı ile arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
Sayın Dinçer'in önergesinin lehinde, aleyhinde 

söz isteyen sayın üye var mu?.. 

MAHMUT AKKILIÇ — Aleyhinde söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akkılıç. 
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MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, çok 
muhıterem arkadaşlarım; ben Sayın Dinçer'in eşi ile 
ilgili olan sözünü geri almasını rica edeceğim; çün
kü kanunen suçtur. Allah göstermesin yetkili olma
yan bir kimse aşı ya da iğne yapamaz. O sorumlulu
ğu üzerine alarak yapmıştır ve hanımefendi de mü
saade etmiştir. O, ükisi arasındadır; Allah gösterme
sin bir şey olursa çok sevdiğimiz bu arkadaşımızı çok 
kötü yerde görebiliriz. Bu kanundur,-kanuna saygılı 
olmak mecburiyetindeyiz. O bakımdan... 

RECAÎ IDİNÇER — Belgem de var. 
MAHMUT AKKILIÇ — Kurs gördüyseniz onu 

bilemem, o belgeyi öyle vermişlerdir. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurunuz, kar
şılıklı konuşmayalım. 

MAHMUT AKKILIÇ — Şimdi efendim, burada 
iğne yapmak meselesi değildir muhterem arkadaşla
rım. önemli olan hastalığa teşhis konmasıdır. Hasta
lığa teşhisi de ancak hekim koyar, ondan sonra tek
nisyenine gereken aşıyı da yaptırır, iğneyi de yaptı
rıyor. İğne yapmaz diye bir şey yok. Onun için so
rumluluk hekimindir, hastalığın teşhisini koymak 
mecburiyetindedir. Eğer, sağlık ımemuru yanlış teş
his koyar, vatandaşa zarar verirse, 'bunun 'tazminatını 
kim ödeyecek? Olmaz efendim. Onun için, cevabımı 
arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, 'burada zannederim hasta
lık haberini alan veterinerin bir yere ne şekilde gide
ceğine ilişkin hir madde bu. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMOSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Efendim, önerge için tabiî gerek si
zin gerek Hükümetin görüşlerinizi soracağım. Yanı 
teşhis midir, değil midir konusunu da tabiî Komis
yon ve Hükümet ayrıca açıklayacaktır. 

Buyurun efendim. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMOSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım, Sayın Dinçer'in öner
gesinin konusu 17 nci maddede görülebilir efendim. 
Burada teşhisle ilgili, bir hastalık haberi alındığı za
man bir yere bir veteriner hekimin gitmesi lazım, 
teşhisi hayvan sağlık memuru koyamaz efendim. 'Bu
rada herhangi bir maniplasyon, hastalığı teşhis etmıs 
durumu söz konusudur ve müdahale etme durumu 
teşhisten sonra gelir. İçimizden, doktor dururken 
hemşireye muayene olan bir sayın üyemiz var mı 

efendim? Mümkün değildir. Buradaki madde de böy
ledir; ama hayvan sağlık memurunun iğne vurma
sına karşı değiliz, 17 nci maddede bunu getiriyoruz. 
Oradaki tedavi yöntemlerini veteriner hekim neza
retinde birlikte yürüteceklerdir. Bir de ayrıca bunun 
bir sakıncası var. Hayvan sağlık memurunun diplo
masını veteriner hekimin diploması ayarına mı ge
tireceğiz bunu koymakla? 

Katılamıyoruz efendim. Saygı ile arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hükümet, siz katılıyor musunuz? 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ İSMAİL BİLİR — Sayın Başkanım; 13 üncü 
madde özellikle hastalık mahalline ulaşım ve teşhisi 
'kapsamaktadır, bu bakımdan önerge ye katılamıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Sayın Dinçer'in önergesine Komis

yon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. 
Önergenin dikkate alınmasını kabul edenler lütfen 
işaret buyursunlar efendim.. Kabul etmeyenler.. Öner
genin dikkate alınması kabul edilmiştir efendim. 

Bu maddeyi kabul edilen önerge ile birlikte Ko
misyona veriyorum ve 14 üncü maddeyi okutuyo
rum': 

Hastalığa el koyma ve duyurma 
MADDE 14. — Hastalık çıkan yerde Hükümet 

Veteriner Hekimi derhal mahallî hayvan sağlığı ve 
zabıtası komisyonunu toplar. Bu Komisyon, hastalı
ğın önlenmesi ve söndürülmesi için, bir hastalık çı
kış kararı düzenler. Bu kararda yazılı tedbirler Ko
misyon tarafından uygulanır ve Hükümet Veteriner 
Hekimi tarafından denetlenir. Hayvan sağlığı ve za
bıtası komisyonu toplanıncaya kadar Hükümet Ve
teriner Hekimi gerekli gördüğü tedbirleri almaya 
yetkilidir. 

Alınan tedbirler idare amirleri ve muhtarlar ta
rafından mahallî vasıtalarla halka ilan ve ilgililere 
tebliğ olmakla birlikte civar köy, bucak ye ilçe ida
re amirlerine, valiler tarafından civar illere ve Ta
rım ve Orman 'Bakanlığına en seri vasıta ile bil
dirilir. 

J3AŞİKAN — Madde üzerinde söz isteyen Sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye var mı efendim?.. 

Yok. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım, ikinci fıkranın birinci 
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satırının sonunda «tebliğ olunmakla» şeklinde dü
zeltilmesini arz ederim. 

BAŞKAN — O şekilde düzeltiyoruz. 
Hükümet de katılıyor bu düzeltmeye ve madde

yi oylarınıza sunuyorum bu biçimde. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Madde Kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum. 
Mülkî amirin yükümlülüğü 
MADDE 15. — [Hayvan sağlığı ve zabıtası ko

misyonu kararı gereğince konulan kordon ve karan
tinanın yürütülmesi ve korunması için gerekli tedbiı-
leri almakla o yerin mülkî amiri yükümlüdür. Ma
hallî zabıta ile, korunması mümkün olmayan kordon
lar Silahlı Kuvvetlerle takviye edilir. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru olmadığına göre maddeyi oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Madde 
kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum. 
Giriş ve çıkış yasağı 
M ADİDE 16. — Hastalıklı, hastalıktan veya bu

laşmadan şüpheli hayvanlar ile bunların maddeleri
nin ve bulaşmaya vasıta olabilecek 'eşyanın kordon 
altından veya tecrit edildikleri yerlerden gerekli fen
nî tedbirler alınmadan çıkarılmaları yasaktır. Çıka
rıldıklarında müsaadere ve tecrit olunurlar. Aynı has
talığa duyarlı hayvanların hastalıklı yerlere sokulma
sı yasaktır. Bunlardan gerekli tedbirler alınarak sade
ce kesilmek üzere getirilen kasaplık hayvanların gir
melerine izin verilir. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru?.. 
Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP (BİLGE — Sayın Başkan, 16 ncı madde 

nin üçüncü satırında, «'Fennî tedbirler alınmadan çı
karılmaları yasaktır. Çıkarıldıklarında müsadere ve 
tecrit olunurlar» denilmektedir. «Tecrit» idarî bir 
tedbirdir; kabul. IFakat «Müsadere» esas itibariyle 
Ceza Hukukumuzda mahkeme kararı ile ilgili bulun
maktadır; yani mahkeme müsadereye karar verir. 
Acaba burada müsadereye mahkeme mi karar vere
cektir, yoksa idarî makamlarımı? Bunu rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
TARIM VE ORMAN, KÖY tŞLERt VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Hükümet cevap verecek efendimi 
teknik bir konu. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ İSMAİL BİLİR — Sayın Başkan, burada daha 
ziyade hayvansal ürünler dikkate alınmıştır. Hasta
lıklı bir ürünün kordon mahallî dışına çıkarılması 
söz konusudur, bu bakımdan bu şekilde yer almıştır 
efendim. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul 

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

17 nd maddeyi okutuyorum. 
Biyolojik madde, aşı serum ve ilaç uygulamala

rı! 
M ADİDE 17. — Teşhis için kullanılan biyolojik 

maddelerin uygulanması Hükümet Veteriner Hekimi 
veya onun sorumluluğu altında görevlendirilen diğer 
kamu kuruluşlarındaki Veteriner Hekimler ile serbest 
Veteriner Hekimler tarafından yapılır. 

Bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen hasta
lıklara karşı tedavi veya koruyucu maksatla yapıla
cak aşı, serum ve ilaçların uygulanması hükümet 
Veteriner Hekimleri, bunların sorumluluğu altında 
diğer kamu kuruluşlarındaki Veteriner Hekimlerle, 
serbest Veteriner Hekimler ve Hayvan Sağlığı Me
muru tarafından tüzükte gösterilen esaslara göre ya
pılır. 

Biyolojik madde, aşı, serum ve ilaçların uygulan
masına hayvan sahipleri rıza göstermeye, lüzumlu 
araç ve kolaylıkları sağlamaya mecburdurlar. 

Hayvan sahipleri bu kanunun 4 üncü maddesinde 
yazılı hastalıklara karşı Veteriner Hdkim ve Hayvan 
Sağlığı Memuru tarafından hayvanlarına uygulanan 
aşı ve serumlar için Tarım ve Orman Bakanlığınca 
hazırlanacak yönetmelikte belirtilen esas ve miktar
lara göre bir ücret öderler. 

Alman bu ücretlerin aşı veya serumu uygulayan
lar ile bunların üretiminde görevli Veteriner Hekim
ler ve Veteriner İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı üre
tim kurumlarında çalışan diğer personelden hangi
lerine ne nispet ve miktarlarda dağıtılacağı yönetme
likte gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 
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Sayın Dikmen, buyurun efendim, I 
ÂLÎ DİKMEN — (Biraz önce geçen bir madde

de verilen önerge vesilesi ile malum daha çok ve
teriner sağlık uzmanlarının iğne yapıp yapamayaca- I 
ğı konusu tartışıldı. Zannederim Komisyon ve Hükü
met 17 nci maddede buna cevaz verildi şeklinde bir 
açıklama yaptılar; fakat ben dikkat ediyorum 17 nci I 
madde daha çok veteriner hekimlerden bahsediyor. I 
Yani, maddeden benim anladığım; hayvan sağlık me
murunun veteriner hekimin kontrolunda iğne yapa
cağı intibaı uyanıyor bir defa. 'Bizim üzerinde dur- I 
duğumuz ve kabul edilen önergede, veteriner hekim I 
teşhisi koyar, ilaçlarını yazar, iğneler alınır fakat 
bunları artık veterinerin gitmesine gerek kalmadan I 
Veteriner sağlık memuru bu iğneyi yapar, yapabilir; 
yani bu mu anlaşılıyor?.. Yani bizim üzerinde dur- I 
duğumuz nokta budur, buna açıklık getiriyor mu bu 
madde?.. Benim anladığım yalnız veteriner hekim bu I 
iğneleri yapacak, yanında memuru götürecek, sağ- I 
lık memuru bu iğneyi yapacak. Veteriner gitmezse, 
sağlık memuru iğne yapamayacak. Teşhis konduk- I 
tian sonra veteriner sağlık memuru artık o köye gidip 
bu iğneleri yapabiliyor mu?.. IBunu öğrenmek istiyo- I 
ruırh. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Sayın Komisyon, (Buyurun. I 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım, ben küçük bir izahat I 
yapmak istiyorum, esas bu sorunun halihazır tatbi- I 
katının sahibi Hükümet burada onların geniş bir açık- I 
lama yapmasında fayda var. I 

Efendim şöyle, bir veteriner hekim, bu nihayet I 
insana benzemiyor. Bir hayvan, bir sürüde hastalık I 
çıktığı zaman, l(nihayet beş on, bilemediniz 50 hay- I 
vandan müteşekkil) o hastalığın tedavisini ve iğne I 
yapılmıasını veteriner nezaretine bırakma durumun- I 
da; eğer hayvan sağlık memuru herhangi bir hata I 
yapmış olursa Bakanlıktan hayvan sahibi tazminat I 
talep etme durumundadır. O bakımdan burada hay- I 
van sağlık memurunun yapacağı hatayı asgariye indir- I 
mek ve veteriner hekimi de o yapılan maniplasyo- I 
nun ve tedasinin başında bulundurmaya mecbur ki- I 
lıyor. Bu, hayvan sağlığı açısından önemli bir mev- I 
zudur. Bu duruma eğer açıklık getirme durumu olur- I 
sa; yani bu salahiyeti sağlık memuruna verme du- I 
rumu olursa, sağlık memurlarının tümü veteriner he- I 
kimin salahiyetini kullanma yolu açılmış olur, en I 
büyük sakıncası da budur. Maddenin bu şekilde kal- | 
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masında, yani tedavinin bu şekilde devam etmesinde 
biz memleket 'ekonomisi bakımından yarar görüyoruz 
arz ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Hükümetin bir açıklaması olacak mı efendim?.. 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ İSMAİL BİLİR — Sayın Başkanım müsaade 
ederseniz konu tamamen teknik bir konu, Veteriner 
İşleri Genel Müdürü cevaplayacak, açıklayıcı bilgi 
verecek. Müsaade ederseniz?. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, Yetki Belgesinde 
ismi var. 

Buyurun Sayın Genel Müdür. 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ RAFET ŞAHMELİKOĞLU — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

Kanun Teklifi, hayvan sağlığı ve zabıtası hakkın
dadır. Konuşulan konu budur. Burada bir konuyu 
ayırt etmek gerekmektedir. Biri ihbarı ve mücadelesi 
mecburi hastalıklarla ilgili konu, diğeri adî hastalık
larla ilgili konudur. Adî hastalıklarla ilgili konular
da sağlık memuru arkadaşlarımız elbetteki yetkili: 
dirler, veteriner hekimin koymuş olduğu teşhiste ön
görülen ilaçları uygulayabilirler. Ancak burada sal
gın bir hastalık söz konusudur. Ülke ekonomisine bü
yük zararlar verebilme niteliğinde olan hastalık söz 
konusudur. Bu hastalıkta biyolojik maddeler, aşı ve 
serumlar uygulanır. Bunlar tedavi maksadıyla oldu
ğu gibi koruyucu maksatla da uygulanabilir ve tek 
tek hayvanlara değil, külliyetli miktarda, büyük bir 
yekûn tutan ve belki de ülkenin bütün yöresinde 
yetiştirilen hayvanlar için söz konusudur. Bir sığır 
vebası, at vebası, mavidil, vesair hastalıklar elbet
teki ülkenin bütün her tarafında yetişen hayvanlar 
için söz konusudur. 

Burada uygulanacak ilaçlar farmasotik ilaçlar de
ğil, adî hastalıklarda kullanılan ilaçlar değildir; ta
mamen biyolojik madde, aşı, serum ve ilaç uygula
malarıdır ve bu uygulamalar öylesine hekimlik işi
dir ki, verilen bir aşının dozajının fazla olması veya 
az olması hayvanın o andaki kondisyonu hastalığa 
yakalanmış veya yakalanma durumunda olması hal
lerinde ayrı ayrı tedbirleri gerektiren konulardır. Bu 
tedbirleri almaya da yalnız Hükümet Veteriner He 
kimleri yetkilidir. Kaldı ki Teklifte Hükümet Vete
riner Hekimi, ki Veteriner İşleri Genel Müdürlü
ğüne bağlı resmî Hükümet Veteriner Hekimleri dı
şındaki serbest veteriner hekimler ve kamu kuruluş-
'larının diğer yerlerinde görevli veteriner hekimler da
hi Hükümet Veteriner Hekiminin sorumluluğu altın-
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da bu aşıları uygulayabilmektedirler. Elbette ki, hay
van sağlık memurları da veteriner hekimlerin sorum
luluğu altında uygulayacaktır. Çünkü bundan doğa
cak sorumluluk çok büyük olacaktır, ileride hayvan 
sağlığı memuru arkadaşlarımızın çok büyük sorum
luluklar altında kalmaları, hatta tazminat ödemekle 
mükellef bulunmaları gibi kötü, arzulanmayan du
rumla karşılaşabilirler. ıBu sebeplerle kanunun bu 
maddesi ile geçmesini uygun görürüz, buna katılırız. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Anlayabildiğini kadarı İle bu Kanunun 4 üncü 

maddesinde zikredilen 19 tane hastalık içindir bu uy
gulama. Yani, «Kanun gereğince haber verilmesi ve 
mücadelesi mecburî hastalıklar için serbest veteri
ner hekimler dahi mutlaka Devlet veteriner hekimi
nin müsaadesi ve izni altında ve onun yanında iş ya
pacak ve o zaman da hayvan sağlık memuru da elbet
te onunla beraber iş yapacaktır» diyorsunuz. 

Sayın üyeler, bu madde ile ilgili Sayın Dinçer'in 
bir önergesi var, okutuyorum efendim: 

Danışma Meclisi Sayın Divan Başkanlığına 
Hayvan sağlığı ve Zabıtası Kanunu Teklifinin 17 

nci maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesine mü
saadelerinizi saygıyla arz ederim. 

Recai DÎNÇEIR 

MADDE 1'7 BÎRİNCÎ FIKRA. — Teşhis için 
kullanılan 'biyolojik maddelerin uygulanmasında Hü
kümet Veteriner hekimi bulunmadığı takdirde, di
ğer kamu kuruluşlarındaki veteriner hekimler ile ser
best veteriner hekimler veya veteriner teknisyenler 
(hayvan sağlık memurları) tarafından yapılır. 

MADDE 17 İKİNCİ FIKRA. — IBu Kanunun 
4 üncü maddesinde belirtilen hastalıklara karşı teda
vi veya koruyucu maksatla yapılacak aşı, serum ve 
ilaçların uygulanması Hükümet veteriner hekimleri 
veya veteriner teknisyenleri '(hayvan sağlık memur
ları) tarafından yapılır. Serbest veteriner teknisyen
leri (Hayvan sağlık memurları) aşı, serum ve ilaçla
rın uygulanmasını tüzükte belirtilen esaslar dahilin
de yaparlar. 

MADDE 17 ÜÇÜNCÜ FIKRA. — Bu Kanun
da sayılan takibi mecburi hastalıklarda biyolojik mad
de, aşı, serum ve ilaçların uygulanmasına hayvan sa
hipleri rıza göstermeye, lüzumlu araç ve kolaylıkla
rı sağlamaya mecburdurlar. 

MADDE 17 DÖRDÜNCÜ FIKRA. — Hayvan 
sahipleri bu Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı has
talıklara karşı veteriner hekim ve veteriner teknisyen

leri (hayvan sağlık memurları) tarafından hayvanla
rına uygulanan aşı ve serumlar için Tarım ve Or
man Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikte belirti
len esas ve miktarlara göre bir ücret öderler. 

MADDE 17 BEŞİNCİ FIKRA. — (Fıkra çıka 
rılmıştır). 

BAŞKAN — Sayın Dinçer bir açıklamanız ola
cak mı efendim?.. 

Buyurun Sayın Dinçer. 
RECAİ DİNÇER — Sayın Başkanım, değerli 

arkadaşlarım; 
Konu gittikçe tabiî vuzuha kavuşuyor. Benim 

çok değerli Osman Yavuz arkadaşımda yıllar yılı 
bunun aslında mücadelesini yapmıştı; ama burada 
her nedense hayvan sağlık memurlarını o da çanta 
taşıyan sadece bir memur gibi görme durumunda 
oldu; o bakımdan üzgünüm. 

Hayvan sağlık memuru kimdir?.. Hayvan sağ
lık memuru üç sene hijyen okuyan, doktorun yar
dımcısı durumunda yetiştirilen kişidir. Eğer yetiştiril
memiş iseler mesuliyetleri ve veballeri veteriner ar-
fcadaşlanmındır. Şimdi bu arkadaşlarımız olmadan 
hayvancılığın hastalığını nasıl yüklenecğiz?.. 

Osman Bey bir zeoteknisttir. Eğer Osman Bey 
zeoteknistliğini hayvancılık yönünden uygulamaya 
kalkarsa katiyen veterinersiz muvaffak olamayacak
tır, veteriner de Osman Bey gibi zeoteknister olma
dan hiçbir zaman hayvancılığı göğüsleyemeyecekler-
dir. Hepsinin de birer yardımcıları vardır. 

Hayvan sağlık memurları da üç yıl doktorun yar
dımcısı, yani veteriner hekimin yardımcısı gibi oku
muşlardır; iğne yapmıştır, aşı yapmıştır, serum yap
mıştır, kan almıştır, kan, vermiştir.. Kaç tane vete
riner hekim var ki, her veteriner hekimin hemen gö
zetimi altında hayvan sağlık memuru iğne yapacak. 
Dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen bir şeydir. 

Üç yıl Avusturya'da yaşadım. Hayvancılığı A' 
sından Z'sine kadar orada izledim. Hiçbir zaman bir 
veteriner hekim gibi kendimi bir görmüyorum. Hij
yenle ilgimiz yok. Biz zeoteknik kısmına bakarız ba
karsak. Arkadaşlarımız bu işin hekimidirler. Hiçbir 
zaman çiftliklerde kalkıp da veteriner hekim gelip 
devamlı olarak iğnesini, serumunu yapmaz; sadece 
çiftlikler sözleşmeli olarak veteriner tutarlar. 15 
günde yahut haftada bir defa gelir (Sayın Akkılıç 
dikkatinize arz ederim) ve sadece teşhis için hayva
nın hastalığını devam edip etmediğini anlamak için 
gelir, ondan sonra iğneyi ve ilaçları bırakır. «Alla-
haısmarladik» der ve gider. O çiftliğin sahibi, ora-
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daki çalışan kişiler iğneyi ve aşıyı yaparlar. O bakım
dan bir veteriner, sağlık memuru ne iş yapar o za
man?.. Zaten veteriner hekim az. Daima istiyoruz, 
fakülteler açılsın, veteriner hekim biraz çoğalsın di
yoruz. Şimdi bakıyorsunuz bir veteriner hekimin git
tiği yere mutlaka hayvan sağlık memuru da gidecek; 
ama aşı onun gözetiminde yapılacak. Şimdi bu konu 
için tabiî ben daha fazla birtakım şeyler söylemek 
istemiyorum arkadaşlar. Meclisin sonuna geldik, kır
gın ayrılımak da istemiyorum; ama şu yara derin bir 
yaradır. Ne eksilir acaba veteriner sağlık memur-
ılan iğneyi yaparsa?.. Benden daha değerli midir bir 
hayvan?.. Müsaade ederseniz aşısını da yapsın. 

<1'3 üncü maddede de öyle. Biz teşhis için ne mü
nasebet, «İBiir hayvan sağlık memuru teşhis eder» de
medik tabiî. «Hayvan sağlık memuru veteriner ile 
hemen onaya gider» diyoruz veteriner teşhis eder, hay
van sağlık memuru da onu tedavi eder müsaade eder
seniz. 

Saygılarımla arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Dinçerin önergesinin lehinde, aleyhinde söz 

isteyen sayın üye?.. 
Aleyhinde Sayın Kantarcıoğlu, buyurun efendim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

13 üncü maddede de yine yanlış bir adım atmış 
bulunuyoruz, şimdi l17 nci maddede de aynı şey tek
rar ediliyor. 

Evvela şunu arz etmek istiyorum; yabancı mem
leketin eğitim sistemi ile Türk eğitim sistemi birbi
rinden çok farklıdır. 

Yabancı memleketi izlemeye giden arkadaşları
mız orada yeşil tahta gördüler, Türkiye'ye yeşil tah
tayı getirdiler. Yeşil tahta üzerine sarı tebeşirle yazı 
yazılır, memleketin gerçeğini bilmeden ve köyde an
cak kurumla ve yumurtanın akı ile tahtayı boyayan 
öğretmenin durumunu düşünmeden okullarımızda ye
şil tahta modası çıkmıştır Türkiye'de. Tıpkı bunun 
gibi bir yetki genişlemesi isteniyor bu Kanunda: 
Sağlık memuruna verilsin. Yetiştirilsin, verilsin. 

Ara meslek sınıfı yoktur şu anda. Ara meslek sı
nıfı demek, lise ve muadili meslek okullarının üze
rine en az iki yıllık öğrenim veren müesseselerdir ve 
bunlar da eğitim enstitüleri iken onlar da şimdi dört 
yıla çıkmıştır. 

Siz hiçbir zaman Türkiye'de Orduyu astsubaylar
la yönetemezsiniz. Hiçbir zaman eğitmeni öğretmen 
sınıfına, ancak ikiye kadar, üçe kadar okutabilirsiniz, 
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birinci sınıfı okutturabilirsiniz. Tarih ve coğrafya 
dersi okutturamazsınız eğitmene. Üniversitede ho
ca yok diye fakülte mezunlarını sınıfa sokmak mem
leketteki eğitim seviyesini düşürür. Lütfen. Bu, ar-
kadaşılarımızın yetkilerini genişletmektir. Hayvan 
sağlık memurlarına son derece saygımız vardır ve 
ben bunların faaliyetlerini yakınen köyde, kazada, 
görmüş olan bir arkadaşınızım. Metin olduğu gibi 
kalmalı ve yetki genişlemesine gerek bulunmamalı. 
Aynı durumu 13 üncü maddede de lütfen dikkate 
almalı Komisyon. 

Burada yetki genişliği yapmak demek, yarın di
ğer sağlık memurlarımız için, birkaç gün sonra ilk
okul öğretmenlerimiz için, birkaç gün sonra lise 
muadili meslek okulu mezunu olan herkes için, hat
ta ticaret lisesi mezunları için de düşünmek zorunlu
luğu ortaya çıkmış oiacak. önergenin aleyhindeyim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı
oğlu. 

Sayın 'Komisyon?.. 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım, biz hayvan sağlık me
murlarını elinde çanta ile dolaşan memurlar olarak 
kabul etmiyoruz efendim. 

Sayın. Recai Dinçer ile birlikte uzun yıllar çalış
tık. Ben, zeoteknistim, hayvan ıslahçısıyım ve Türki
ye'de de iddialı olan isimlerden de bir tanesiyim ve 
ziraatçıyım; ama buradaki iş başka, öbür taraftaki 
iş başka. Türkiye'de bir doktor yardımcısı var mı 
efendim?.. Teşhisi doktor koyar; ama iğneyi yanı-
başındaki hemşire vurabilir. 

Şimdi burada iğne yapmayı serbest bırakmak isti
yorsa arkadaşımız, zaten yapıyorlar. 

«Bugün veteriner hekim az» diyorlar; Tarım ve 
Orman Bakanlığı veteriner hekimi imtihanla almaya 
başladı. Bir kazada en az iki tane veteriner hekim 
var. 

Bu önemli bir mevzu, bir salahiyet meselesi. Sa
yın Kantarcıoğlu bu işi izah ettiler. Bir hemşireyi, 
bir doktor yardımcısını (Öyle bir unvan yok ya) dok
torun seviyesine performans bakımından, formasyon 
bakımından, tahsil bakımından çıkarabilir misiniz? 
Yetkiyi genişleteceksiniz ve o yetki tecavüzü olacak 
Sayın Başkanım, sayın üyeler. Burada büyük bir hata 
işlemeyelim. Biz arkadaşların mevcudiyetine, hizme
tine inanıyoruz, güveniyoruz ve bu hizmette büyük 
fedakârlıkları olduğunu biliyoruz, ama vereceksek 
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bunu unvan ve yetki kargaşasıyla vermeyelim; onları 
maddî durum bakımından, diğer yönlerden gurur
landıralım. Onların hizmetlerini takdirle anıyoruz. 

Önergeye katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeye katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet önergeye katılıyor mu efendim. 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ İSMAİL BİLİR — Önergeye katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın üyeler, Sayın Dinçer'in önergesine Komis

yon ve Hükümet katılmadıklarını beyan etmekte
dir. Önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önergenin dikkate alınması ka
bul edilmemiştir efendim. 

17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, 13 üncü maddeyle ilgili olarak Ko
misyonun bir tezkeresi var, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Sayın Recai Dinçer'in 13 üncü maddeyle ilgili 

Yüce Kurulca dikkate alınan önergelerine, salahiyet 
tecavüzü söz konusu olduğundan katılamıyoruz. 

Maddenin komisyondan gelen şekliyle kabul edil
mesini arz ederim. 

Osman Yavuz 
Tarım ve Orman, 

Köy İşleri ve Kooperatifler 
Komisyonu Başkanı 
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BAŞKAN — Sayın Dinçer, önergenize katılma 
olmamıştır. Bir açıklamanız olacak mı?.. 

Buyurunuz efendim. 

RECAİ DİNÇER — Sayın Başkanım, değerli ar
kadaşlarım; 

Konuyu ya ben izah edemedim veya bazı değerli 
arkadaşlarım anlamadılar. 

Bir hastalık anında, hastalığın bulunduğu yere ve
teriner hekim ve hayvan sağlık memuru birlikte gi
derler diyorum. Orada teşhise herhangi bir müdahale 
yoktur. Biraz evvel de son derece yanlışlık yaptık. 
Hayvan sağlık memurlarıyla ilgili olarak ben bir tek 
kelimeyle soruyorum, bunu bir soru olarak kabul 
edip lütfen bana bir cevap versinler. Hayvan sağ
lık memurlarının, veteriner kontrolü altında olmadan 
serbestçe iğne yapma salâhiyetleri var mıdır yok mu
dur? Benim insana iğne yapma salahiyetim var, sağ
lık memurunun da var. Acaba bir hayvan sağlık me
murunun bir hayvana iğne yapma salâhiyeti var mı
dır yok mudur? İyi niyet kötü niyet buradan çıkar. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, 13 üncü maddeyi Komisyondan gel

diği biçimde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir efendim. 

Sayın üyeler, Birleşime, 14.301'da devam etmek 
üzere ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.45 

...<... 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, Ali Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
161 inci 'Birleşimin 3 üncü Oturumunu açıyorum. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devamla) 

3. — Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma, içişleri ve Dışişleri, Adalet ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve îsfkân, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (1/62) (S. Sayısı : 370) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleri ile Komisyonlardan Gelen İşler» bölümünde 
yer alan Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma, içişleri ve Dışişleri, Adalet ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları üzerindeki görüşmelere başlıyo
ruz. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet lütfen yerini al
sın efendim... 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması husu

sunu oylarınıza sunuyorum : Okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilme
miştir. 

Sayın Komisyon, bir açıklamanız olacak mı?... 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRI SEÇKİN — Yok efen
dim, Sayın Bakan genelinde izahat verecekler. 

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

buyurun efendim. 
ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA A. AY1SAN 

1— Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Ülkemizin ulaştırma sektörü için Hükümetimizin 

hazırlayarak huzurunuza getirdiği çok önemli bir ka
nun tasarısıyla huzurunuzda bulunmaktan mutluluk 
duyuyorum. Hepinizi saygıyla selamlamak isterim 
efendim. 

(1) 370 Sıra Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 

Karayolu Taşıma Kanunu, Devlet Teşkilatı için
de uzuh süredir incelenmekte olan ve son yılda ta
sarı halinde hazırlanarak huzurunuza gelmiş ve bu 
son 20 yıl içinde yapılan çalışmalarda üzerinde önem
li miktarda emek ve çaba sarf edilmiş bir kanun ta
sarısıdır. Yüce Meclisinizin üç komisyonunda önem
li eleştirilere ve çalışmalara tabi tutulmuş, o eleş
tiri ve görüşler ışığında düzeltilmiş ve huzurunuza 
Ulaştırma Komisyonunun teklfiyle birlikte sunulmuş
tur. 

Şehirlerarası ve uluslararası taşımalarda son 20 
yıl içinde ortaya çıkmış gelişme ülkemizde olağan
üstü boyutlara çıkmıştır. Bu süre içinde gerçekten 
ulaştırma ve taşıma sistemleri de önemli değişiklikle
re uğramıştır. Bu değişikliklerden biri karayolu ta
şımalarının diğer taşımalara nazaran daha hızlı art
ması, özellikle ülkemizin taşımalarının çok büyük 
bir kısmının karayolunda yapılmasıdır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Karayolu üzerinde yapılan taşımaların hızlı ge

lişmesi dünyanın hemen bütün ülkelerinde vardır; 
ancak T?izim ülkemizde son 30 yılda karayolu taşıma
cılığının hızı bütün ülkelerdekinin de, ülkemizdeki 
diğer taşıma modlarının da üstündedir. Bu hızlı geliş
meye rağmen, karayolu taşımacılığının dağınık ve 
düzensiz bir şekilde faaliyette bulunmakta olduğu 
1960'larda tespit edilmiş ve hu Tasarının hazırlanma
sına tevessül edilmiştir. Bu hızlı gelişme içinde tes
pit ettiğimiz bir ikinci gelişme demiryolu ve de
nizyolunun aleyhine karayolu taşımasındaki çok hızlı 
artıştır. 

Bununla birlikte 20 yıldır bu ekonomik, sosyal 
ve teknolojiyle ilgili gelişme bir türlü yeterli ölçüde 
denetim altına alınamamıştır. Bu, 1962'den itibaren 
geçilen planlı kalkınma dönemi içinde ekonomimi
zin bu büyük eksikliği çeşitli plan ve programlarda, 
çeşitli defalarda ifade edilmiştir. Halen ülkemizde bu 
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gelişmeler sonucunda yolcu taşımasının % 94'ü, eşya 
taşımasının % 74'ü karayoluyla yapılmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Gerekçede verilen rakam yolcu taşıması için % 

96'dır. Son iki yılda yapılan bazı çalışmalarla bu oran 
1982 yılı sonunda % 94'e indirilebilmiştir; fakat yi
ne de taşıma ekonomisinin gerekleri ile karşılaştırıl
dığı zaman bu % 94 oranı yolcu taşımasında çok yük
sek bir orandır; fakat ekonomiyi asıl etkileyen 
fakat ekonomiyi asil etkileyen büyük yoğunluk yük 
taşımasındadır. Orada da karayolu taşımasının yo
ğunluğu •% 74'dür. 

Karayolunda yapılan yolcu ve eşya taşımaları
nın hemen hemen tümü tek taşıyıcılar elinde olup 
bu taşımacılar ülkenin herhangi bir yerine serbestçe 
taşıma yapabilmektedirler. Teşkilatlanmamış olan 
karayolu taşımacılığı bu alanda da yıkıcı bir rekabe
tin sonucu olarak hem taşımacılar ve hem de ülke 
ekonomisi bakımından verimsiz durumdadır. 

Sayın arkadaşlarım; 
1982 yılı sonunda 306 bin kilometre yolumuz,. 

karayolumuz var; bunun 60 bin kilometresi kalitesi 
biraz iyi olan devlet ve il yolu, daha düşük evsafta 
olan 266 bin kilometresi de köy ve orman yolundan 
oluşmaktadır. Tabiî bu geniş şebekenin üzerinde çok 
yoğun bir biçimde araçlar, araç sayısı ve araç tra
fiği gelişmiştir. Bu, yine aynı tarihte bu yollar üze
rinde hareket eden araçların sayısı 1 milyon 686 bine 
ulaşmıştır. Bu araçların 472 bini ticarî taşıt niteliğin
dedir. Diğer taraftan, bu eksikliği gören hükümeti
miz programında şöyle demektedir. «Memleketimiz
de karayolları üzerindeki trafik ve nakliyenin günün 
şartlarına uydurulabilmesi için gerekli yasal düzen
lemelere gidilecektir.» Bu direktifin yönü ile yapılan 
çalışmalar iki kanun tasarısına müncer olmuştur ve 
huzurunuza gelmiştir. Bildiğiniz gibi, bundan bir kaç 
gün önce Karayolları Trafik Kanunu yüksek kara
rınıza iktiran etmiştir. Şimdi âdeta onun bir bölümü 
olan Karayolu Taşıma Kanununu huzurunuza ge
tiriyoruz. 

Karayolları Trafik Kanunuyla 'birlikte bu Kara
yolu Taşıma Kanunu da yürürlüğe konabilirse, o 
zaman bu iki kanundan beklenen karayolunu, kara
yolu üzerindeki trafiği tam denetime almak mümkün 
olacaktır. Ümit ediyoruz ki, Yüce Konseyimizin de 
tasvibinden sonra Trafik Kanunu kısa sürede yürür
lüğe girecektir. Lütfedip bu Taşıma Kanununu da 
çıkarıp Konseye sunduktan ve Konsey de onu ka-
nunlaştırdiktan sonra iki kanunun birlikte çalışması 
bizi bir zaman içinde lönemli bir denetim düzenine 
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ve bu denetim düzeni, gerektirdiği yetkilere kavuş
turmuş olacaktır. 

Ülke ekonomisi ve sosyal hayatının gerektirdiği 
taşıma hizmetlerini düzenli hale getirmek ve bu yol
la ekonomik yararı artırmak amacıyla hazırlanan bu 
Yasa tasarısı şu yararları sağlayacaktır ümidindeyiz : 

Taşımada zannediyoruz ki, Tasarının uygulan
masıyla zaman içinde maliyetin azaltılması imkân
ları yaratılmış olacaktır. Haksız ve zararlı rekabet 
önlenmek üzere taşıma ekonomisinin içine bir düzen 
getirilmiş olacaktır. Taşımacı acente ve komisyoncu
luk hizmetlerinin koşulları belirlenmiş olacaktır. Ta
şıma güvenli İhale getirilmiş olacaktır. Taşımada ça
lışanların nitelikleri, görev ve sorumlulukları belir
lenecek ve taşıma koşulları tespit edilmiş olacaktır. 

Burada, karayolu taşımasının 1974'den beri geli
şen, çok hızlı artan petrol fiyatları karşısında da özel 
bir durumu, vardır. Ulaştırma ana planının çalışma
ları sırasında, karayolu ile yapılan yük taşımacılığı
nın maliyeti en yüksek, ondan sonra denizyolunun 
ve demiryolunun ton başına düşen maliyetleri daha 
düşük seviyede tespit edilmiştir. Böylece, karayolu
na bir düzen getirildiği zaman ve ulaştırma ana pla
nımızın 'hedefleri de bu Kanunun yardımıyla uygu
lamaya konulduğu zaman zannediyoruz ki, biraz ön
ce sözünü ettiğim yüksek oranlar zaman içinde in
dirilebilecektir. Nitekim, ulaştırma ana planımız, bu 
yüksek oranların gelecek 10 yıl içinde makul seviye
lerde, ekonominin kaldırabileceği seviyelere düşürül
mesini öngörmektedir. 

Ulaşım 'hizmetlerinin yerine getirilmesinde bu de
rece önemli bir taşıma sisteminin yasal düzeni sadece 
karayolu trafiği ile ilgilidir. Bilindiği gibi, Trafik Ka
nunu ile karayolları üzerindeki motorlu taşıt trafiği 
düzenlenmektedir. Karayolu taşıma faaliyetinin ve 
karayolu altyapısının işletilmesiyle ilgili yasal düzen
leme yoktur. Bu yasal boşluk taşımalarda haksız re
kabete, maliyet artışları ve güvensizlik meydana gel
mesine sebep olmakta ve hizmetin görülmesini olum
suz yönde etkilemektedir. Karayolu taşımacılığı ken
di kaderine terk edilmiştir bugün. Taşımacılık ala
nına giriş ve çıkışlar hiçbir kayda tabi değildir. Ta
şıma faaliyeti, taşıma hızında, çalışma süresinde ve 
araçların yüklenmesinde normal sınırların üzerinde 
zorlanarak sürdürülmektedir. Bu durum, trafik gü
venliği bakımından son derecede sakıncalıdır. Birçok 
yörelerde taşımacılık tekelleri kurulmuştur. Kamyon
ların önemli bir bölümü dönüş yükü bulamamakta 
boş seyretmektedir. Bu da taşıma maliyetini artır-
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makla 'birlikte, ülke ekonomisini de olumsuz yönde 
etkilemektedir. 

Sayın Başkanım, sayın arkadaşlarım; 
'1982 yılı sonu itibariyle genel yolcu taşımaları 

içerisinde demiryolunun payı sadece % 4,12'dir. Genel 
yük taşıması içerisinde ise demiryolu payı % 10,41' 
dir. Bu pay oranları dikkate alındığında, karayolu ta
şımasının ülkemiz ekonomisin ne kadar büyük bir 
yer ve önem taşıdığını vurgulamak için demiryolu 
taşımalarıyla ilgili bazı rakamları buraya getirdim. 
Rakamların gösterdiği şey 'odur ki, biz demiryolu 
alanında bütün rakamlarımızı elimizin altında De
miryolları İşletmemizin istatistikleri içinde bulmakta
yız; fakat karayolu alanında bir yönetmelikle dü
zenlediğimiz uluslararası taşımalarda elimizde yeterli 
istatistikler, rakamlar var; yurtiçi taşımalarında, hat
ta elimizde istatistik ve inceleme imkânı dahi yoktur. 
Bu rakamları huzurunuzda ayrıntılarıyla söylemek 
istemiyorum. Bu rakamların bir kısmı gerekçede var
dır, biraz eskimiştir; ama son rakamlar da şartla
rın, karayolu taşımacılığı bakımından fazla düzel-
mediğini göstermektedir. 

Onun için, biz ümit ediyoruz ki, Tasarı hepimiz
ce makul olarak kabul edilebilir bir seviyeye getiril
miştir komisyon çalışmalarıyla; fakat huzurunuzda 
yapılacak görüşmelerde de çok önemli geliştirmelere 
ve iyi görüşlerle düzeltmelere tabi tutulacaktır; ama 
bu tasarıda ortaya konmuş yetkilerin Ulaştırma Ba
kanlığına ve teşkilatına sağlanması sonucunda za
man içinde zannediyorum ki ülkeye büyük bir hiz
met yapma fırsatını yaratmış olacağız. 

Bu tasarı kanunlaştığı takdirde yukarda belirtilen 
faydalara ilaveten ayrıca, karayolu taşımacılığında 
giriş-çıkışları bir sisteme bağlamış olması yanında, 
taşımalar için malî mesuliyet sigortası zorunluluğunu 
getirmektedir. 

Bu Tasarının yokluğunda, böyle bir Kanunun 
yokluğunda ulaştırma Bakanlığı ne yapıyordu?.. Ulaş
tırma Bakanlığı ancak belirli zamanlarda düzenlediği 
anketlerle, yaptığı özel araştırmalarla ve ulaştırma 
ana planının içinde yapılan etüt ve araştırmalarla 
bazı sonuçlara gitmeye çalışıyordu; ama Trafik Ka
nununu böyle bir Kanunla desteklemeden burada 
elde ettiğimiz sonuçlar sınıflı kalmıştır. 

Bir süre önce huzurunuzda Sivil Havacılık Ka
nunu Tasarısını görüştük ve yüksek kararlarınızla ve 
görüşlerinizle ülkemiz için faydalı bir Kanun Tasa
rısı haline getirdik. Ben zannediyorum ki, trafik yo
ğunluğu bakımından Karayolu Taşımaları Kanunu da 
o kadar önemlidir. Hatta, ülkemizin gelişmişlik dü

zeyine bakacak olursak, bu tarafı bazı kurallara 
bağlamak, ekonomisini, sigortasını vesairesini bir dü
zene getirmek, ekonomik bakımdan çok daha önemli 
sonuçlar yaratacaktır. 

Bendeniz bu duygularla ve görüşlerle çalışmala
rınızda başarılı olmanızı temenni ediyor, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye

lerimiz lütfen adlarını yazdırsınlar efendim... Sayın 
Uyguner ve Sayın Bayer söz istediler. Kayıt işlemi 
bitmiştir. 

Buyurun Sayın Uyguner. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

Bugün huzurlarınıza getirilen Karayolu Taşıma
cılığı Kanunu Tasarısı memleketimizde hakikaten 
yokluğu hissedilen bir boşluğu dolduracak nitelikte 
bir tasarıdır. 

Bundan birkaç gün evvel yüce oylarınızla kabul 
edilen Sivil Havacılık Kanunu Tasarısı, havayolu ta
şımacılığı konusundaki boşluğa gidermiş bir tasarı
dır. 

Karayolu taşımacılığı, öteden beri mevzuat yeter
sizliği yüzünden, daha doğrusu mevzuattaki dağınık
lık yüzünden başıboş bir durum arz etmekteydi. 
Karayolu taşımacılığı, kısmen Türk Ticaret Kanu
nu hükümleri, kısmen Borçlar Kanunu hükümleri, 
kısmen diğer özel kanun hükümleriyle yürütülmekte; 
fakat bu kanunların hemen hepsinin eskimiş olması 
ve günün şartlarına uymaması se'bebiyle uygulama
da birçok sıkıntılara yol açmaktaydı. İşte huzurla
rınıza getirilen Kanun Tasarısı, bu eskimiş olan 
mevzuatın yenilenmesi ve günün şartlarına uydurul
ması 'bakımından ve yine tatbikattaki boşluğun dol
durulması bakımından büyük bir önem arz etmek
tedir. 

Huzurlarınıza getirilen Kanun Tasarısıyla, bir ta
raftan taşımacı niteliğine sahip olanların hakikaten 
sahip olmaları gereken şartlar tespit edilmiş ve bir 
düzen verilmiştir. Yani, getirilen Tasarıya göre, her 
önüne gelen nakliyeci; yani taşımacı olamayacaktır. 
Taşımacı olmanın vasıfları Kanunda teker teker sa
yılmış ve kuruluşta uyacağı kurallar Kanunda belir
lenmiş ve kurulduktan sonra bu alanda uyacağı ku
rallar yine Kanunda belirlenmiştir. 

Daha önce hepimiz karayollarında çeşitli vesi
lelerle yolculuklar yaptık, belki pek çok kazalara da 
şahit olduk. Gerek insan zayiatı, gerek bu kazalar 
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sonucunda sakatlanmalar ve gerekse eşyaların göre- I 
ceği zararların tazmini bakımından halkımız haki- I 
katen büyük bir sıkıntının içerisinde bulunmaktaydı. I 
Yani, bir trafik kazası vukuunda, ya insanlar haya- I 
tını kaybediyor, ya beraberinde veya bir yere gön- I 
derilmesi gereken eşyası hasara uğruyor veya sakat- I 
lanmalar oluyordu. Bunun için, bu gibi zararlara 
maruz kalan bütün vatandaşlarımız mutlaka yargı I 
yoluna müracaat etmek ve mahkemelerde haklarını 
ispat edip, tazminat almak durumundaydılar. I 

Huzurlarınıza getirilen Tasarı, geniş kapsamlı bir I 
sigorta müessesesini de beraberinde getirmiş bulun- I 
maktadır. Bu tasarıyla, hem yolcu bakımından, hem I 
yük bakımından mecburî bir sigorta getirilmektedir. I 
Bu suretle, gerek canından olan vatandaşların geride 
kalan vârisleri, gerekse sakatlanan vatandaşların ken
dileri ve gerekse yolcu ve yük hasara uğradığında, 
bu hasarın tazmini meselesi geniş çapta sigorta va
sıtayla karşılanacak ve dolayısıyla vatandaşlar bu 
alandaki haklarını almakta, korumakta oldukça ko
laylığa maruz kalacaklardır. Bu yönüyle Tasarı, bü
yük bir boşluğu doldurmakta ve karayollarında se
yahat edecek veya eşyasını nakledecek olan vatan
daşlara büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Bu yönüy
le de Tasarımız faydalı olacaktır. 

Gelen tasarı çok iyi hazırlanmıştır ve komisyon
larda üzerinde çok çok işlenerek olgunlaşmıştır. De
ğerli katkılarınızla burada daha da olgunlaşacaktır 
ve ihtiyaca cevap verecek hale gelecektir. 

(Bu tasarıyı hazırlayıp Meclise getiren Ulaştırma 
Bakanlığına huzurlarınızda teşekkürlerimi arz etme
yi bir borç bilir, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂt BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Karayolu Taşımacılığı Kanunu hakkında Sayın 

Bakan geniş ve etraflı izahat verdiler. Ben bu Ka
nunun tümü hakkında bazı görüşlerimi arz etmek 
için söz almış bulunuyorum. 

•Bilindiği üzere, bütün dünyada taşımacılık, kara, 
deniz ve hava taşımacılığı diye belirlenir. Kara taşı
macılığı, demiryolları ve standart karayollarıyla ay
rılır. Şimdi müzakere etmekte olduğumuz kara ta
şımacılığıyla ilgili Kanunun, Türk mevzuatında baş
ta Trafik Kanunu olmak üzere, Çevre Kanunu, Tu
rizm Kanunları ve İller İdaresi Kanunlarıyla çok ya
kın ilgisi vardır. Yüce Meclislerden geçen Trafik Ka
nunu ve daha sonra geçen Çevre Kanunundaki bu 
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Kanunla ilgili maddelerin bu Kanunda nazarı dik
kate alınmadığını tespit ettim. 

'İkinci konu; bence bu Kanunun esas meselesi, 
taşımacılığı güvenli hale getirmek; ama birinci mad
de olan «Amaç» maddesine bakıyoruz, bu (e) fık
rasında düzenleniyor. Esas gaye ve gerekçesini oku
duğumuz zaman, «1 milyon 689 bin taşıtın Türk 
trafiğindeki ehemmiyeti ve trafik konusundaki em
niyetini sağlayacak sistemi getirmesi...» deniyor; ama 
«Amaç» maddesinde bu (e) fıkrasında düzenlenme
ye kadar, neredeyse madde metninden çıkacak kadar 
önemi azalmış olarak görülüyor. 

Üçüncü konu ise; tarafik taşımacılığında en mü
him konudur ve hepimizin bildiği gibi ikiye bölünür; 
bunların biri kent içi taşımacılığı, ikincisi kent dışı 
taşımacılığıdır ve bir de uluslararası taşımacılık var
dır. Uuslararası taşımacılık, uluslararası kaidelere 
bağlı olduğu gibi, memleketlerin karşılıklı andlaşma-
larına bağlıdır. 

Şimdi, burada bu andlaşmalar konusunda gerek
li ve bilhassa Türkiye turizmi ile ilgili hiçbir atıf 
bulunmamaktadır; meselâ, bugün bir seyahat acen
tesi yalnız Almanya'ya uluslararası taşımacılık yap
maktadır, 'bir seyahat acentesi de Irak'a yapmakta
dır; bunların arasında Avrupa Konseyinin andlaşma-
ları gereğince bunların karşılıklı mutabakatı ve pro-
tokolları konusunda artık kanunlarımızda da gerekli 
şartlarnı bulunması lazımdır. Yani, Almanya'daki bir 
TIR şoförüne yapılan muamele konusunda Türki
ye'deki TIR şoförüne de ne yapılacağı konusu. 

Aynı bunun gibi, turizm konusunda da turizmde, 
karayolu taşımacılığı konusu bugün bir hengame 
halindedir, bir düzensizlik halindedir. Turizmde ka
ra taşımacılığı, Türkiye turizmine en fazla döviz 
getirecek Anadolu turlarıyla ilgilidir. Bugün, Türki
ye Seyalhat Acenteleri Kanunu vardır; bu Kanuna 
göre, turizmde kara taşımacılığını yapmak yetkisi 
yalnız seyahat acentelerine aittir, onlar da otobüs 
kiralarlar. Bu otobüslerin Avrupadaki standartlarıy
la, Türkiye'deki standartları; air condition konusuna 
kadar, hava kirletmesi konusuna kadar, egzoz konu
suna kadar hiçbir husus bu Kanunda (o kadar de
taylı Kanun olduğu halde) yer almamıştır. Bugün, 
egzoz borusu konusu Çevre Kanununda yer aldığı 
halde, burada ne amaç maddesinde ne de insan sağ
lığı maddesinde yer almamıştır. 

Diğer bir mesele, dünya standartlarına göre kara 
taşımacılığını yükseltmek meselesi; 
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Sayın Bakan, kelimeyi vurgulayarak, bu Kanunun 
muayyen bir müddet tecrübeden geçtikten sonra ilk 
defa ortaya 'konduğunu ve gerekli etütlerin netice
sinde meydana geldiğini söylüyor. Amaç maddesinde, 
dünya fcarayolcüluğu satandartına uygun bir işletme
cilik kelimesini 'bulamıyorum. Gayemiz, eğer dünya
daki aynı seviyede bir hizmeti getireceksek, bu stan-
darta uygun hizmet sistemini de getirmemiz lazımdır; 
ama 1 inci maddenin (a) fıkrası şöyle diyor; 

«Ülke ekonomisi ve sosyal hayatın /gerektirdiği 
taşıma hizmetlerini düzenli hale getirmek ve bu yol
la ekonomik yararı artırmak.» bunun en mühim me
selesi, kelimenin tam manası ile (Sayın Bakanın da 
üzerinde durduğu gibi) dünya standartlarına uygun 
bir taşımacılığı getirmektir görevimiz. 

Diğer bir konu ise, Kanunun 9 uncu maddesinden 
itibaren başlayarak, taşımacı olmak isteyen gerçek 
ve tüzelkişilerde aranacak konular; 

Burada, Hükümet o kadar enteresan konulara ka
dar gelmiş ki, inancı kötüye kullanmak isteyene da
hi taşımacı belgesi vermeyecek derecesinde çok katı; 
yani milletvekili adayı olmada istenilen vasıflarla, bu
radaki vasıflar karşı karşıya getirmiş; tama Sayın 
Komisyon bu konuda (Tetkik edebildiğim kadar; 
çünkü raporun yazılış tarzı da tetkik imkânını çok 
zorlaştıracak bir şekilde) hafifletici maddeler getir
miş. 

Son olarak arz etmek istediğim diğer bir konu 
ise, Türkiye'de taşımacılığın en büyük meselelerin
den bir tanesi de, vesait standardı; yani karayolların
da hizmet veren nakili vasıtalarını; otobüs, kamyon, 
kamyonet ve binek vasıtalarının standardı konusu 
mühimdir. Standart konusu halledilmediği müddetçe, 
mevcut karayollarındaki, Türk karayollarının yol 
standardı ile mukayesesi yapılmadığı müddetçe, han
gi kanunu çıkartırsak çıkartalım, o kanunun uygu
laması yine noksan kalacaktır. 

Arz ederim, teşekkür ederim. 

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

dim?... 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, TURİZM VE 

TANITMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ HAY
RI SEÇKİN — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rını; 

Sayın Bakanın Hükümet adına yapmış bulunduk
ları takdim konuşmasında da belirtikleri üzere, mev
zuat yönünden tamamıyla bir boşluk arz eden bir 

I konuda getirilmiş olan bir Tasarıyı müzakereye baş-
I lamış bulunmaktayız. 
I 1 milyon 690 hin adede varan taşıt adedinin 500 

bine yakın kısmı, ticarî amaçla kullanılmaktadır bu
gün Türkiye'de. Karayollarının Türkiye bakımından 
ve jeopolitik durumu itibariyle Türkiye'nin duru
mu açısından dünya ölçüsünde de önemi gözden kaç
mayacak kadar aşikârdır. Bu kadar önemli olan bir 

I konuda bugüne kadar Cumhuriyet tarihinde kara-
I yolu taşımacılığı bir mevzuatla tedvin edilememiş 

bulunmaktadır. Sayın Uyguner arkadaşımızın bu boş
luğun doldurulmasına mütedair yapılmış olan çalışma
lara, gerek Komisyonlarının Başkanı sıfatıyla gerek-

I se şahsı adına vermiş bulundukları beyanlarla, çalış
malarımızı övücü tarzdaki ifadelerine teşekkür etmek 

I isterim. 

Sayın Bayer arkadaşımızın endişelerini ifade eden 
nıütealaalarına, bir hususla cevap vermek uygun ola
caktır; yolcu taşımalarının % 96'sı ve eşya taşımala
rının % 74'ü Türkiye'de karayolu ile yapılmaktadır. 
Bu kadar azim bir nispet dahilindeki bir taşımacılığın, 
mevzuat yönünden boşluğu karşısında, önünüze geti-

j rilmiş olan Tasarının, üç komisyonda enine boyuna 
müzakere edildiğinin, kendilerinin müsamahasına sı
ğınarak tarih vermek suretiyle gayretli bir mesainin 
sonucu olduğunu göstermesi bakımından izinlerini 

I isteyeceğim. 

30.10.1981 tarihinde Millî Güvenlik Konseyi Baş
kanlığına Hükümetimiz tarafından sunulmuş olan 
bu Tasarı, Danışma Meclisinin kurulması münasebe-

I tiyle Meclisimize intikal etmiş ve Komisyonumuzdan 
evvel, Adalet, Millî \Savunma ve İçişleri Komisyonla
rında yapılmış olan görüşmelerden'sonra da 22.3.1983 
tarihinde Komisyonumuzdan Başkanlığımıza sunul
muş bulunmaktadır. İki seneye yaklaşık bir süre için
de yapılmış olan çalışmaların muhasarasını teşkil 
eden bu Tasarıda endişe buyurdukları, bilfarz ulus
lararası taşımalarla alakalı hükümlerin, hemen Ka
nunun 2 nci maddesindeki ve son fıkrasındaki; ulus-
laraarsı taşımalarla alakalı antlaşmaların saklı oldu
ğuna dair olan hüküm, gayet net olarak cevaplan-

I dırmakta ve bunun dışında bu maddenin gerekçesin
de de sarahaten «şehiriçi, şehirlerarası, uluslararası ta
şımalar dışında kalan taşımalar da, bu Kanun kap
samı dışında tutulmuştur.» denilmek suretiyle, kap
samın içindeki olan hususlar net olarak ifade edil
miş bulunmaktadır. 

Kanunun ileriki maddelerinde görüleceği üzere, 
I endişeleri izale edileceği kanaatında bulunmaktayım. 

file:///Savunma
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Şimdilik genelinde vereceğim izah budur, saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, Tasarının tümü ile ilgili soru sor

mak isteyen sayın üyemiz var mı?... Yok. 
Tasarının maddelere geçilmesi hususunu oylarını

za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Tasarının maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

Karayolu Taşımacılığı Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ KrSIM 
Başlangıç Hükümleri 

BİRİNCİ İBÖUÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanım 

Amaç 

MADDE 1. —' Kanunun amacı: 
a) Ülke ekonomisinin ve sosyal hayatın gerek

tirdiği taşıma hizmetlerini düzenli hale getirmek ve bu 
yolla ekonomik yararı artırmak. 

b) Taşımada maliyeti azaltmak. 
c) Haksız rekabete engel olmak. 
d) Taşımacı, acente ve komisyonculuk hizmet

lerinin şartlarını belirlemek. 
e) Taşımayı güvenli hale getirmek. 
f) Taşımada çalışanların niteliklerini, görev ve 

sorumluluklarını belirlemek ve çalışma şartlarını tes
pit etmektir. 

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

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

Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. 
Sayın Azgur, buyurun. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkan, izin verirseniz 
bir deyim üzerinde kısa bir maruzatta bulunmak is
tiyorum. Adalet Komisyonunda da bir saym üyemiz 
bu deyime takılmıştı. Bu, «Taşımacı» deyimidir. Bu 
«Taşımacı» deyimi hem Türk dil kuralları ile hem de 
Ticaret Kanunumuzdaki deyime yabancı bir deyimdir. 
Bizim Ticaret Kanunumuz «Taşımacı» değil, «Taşıyıcı» 
deyimini kullanmakltadır. Birçok maddelerinde, mesela 
762 nci maddesinde; fakat burada «Taşımacı» diye 
yeni bir ibare çıkıyor. Aslında mastarın sonuna «ci» 
ekleyerek isim yapmak mümkün değildir. 

Mesela, «Okumak»tan «Okuyucu» çıkarılabilir; 
ama «Okumacı» denilemez veya «Dinlemek»ten «Din

leyici» denir, ama «Dinlemeci» diye bir ifade olamaz 
veya «Söylemekten» sadece «Söyleyici» olur, «Söy-
lemeoi» olmaz. Aynı şekilde «Bakmak»tan «Bakıcı» 
dtriz de «Bakmacı» diyemeyiz. 

Öyleyse burada da «Taşıyıcı» demek durumunda
yız, «Taşımacı» deyimi Türk Dili gramer kuralarına 
aykırıdır. Adalet Komisyonunda bir muhalif üye ol
duğu halde bunu karşılayan esas raporda bir savunma 
göremedim. 

O liıtiibarla, Sayın Komisyonumuzdan bu deyimi kul
lanmaktaki maksatlarını öğrenmek istiyorum. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, 
aslında taşımak fiilinden türetilmiş olunan «Taşımacı» 
deyimi Ulaştırma Bakanlığımızın 1972'de çıkarmış ol
duğu bu konuya ait bir yönetmelikle günümüze kadar 
kullanıla gelmiştir. Sayın Azgur'un belirttiği Türk 
Ticaret Kanununundaki deyim de 1953'den beri ko
nulmuştur. «Taşıyıcı» demek, buradaki belki uygun 
olabilirdi, bir birlik sağlayabilmek bakımından; ama 
Ulaştırma Bakanlığımızın yıllardır kullandığı bu deyim 
birçok resmî evrakta geçtiği nedeniyle bu tercih edil
miştir. 

Sayın Azgur'un değindiği o husus Komisyonumuz
da müzakere edilmiş; ama «Taşımacı» deyiminin 
oturması bakımından uygun karşılandığı nedeniyle 
kullanıldığını arz ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — (Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, 1 inci maddeyi Komisyondan geldiği 

biçimi i e oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun, kamuya açık karayolun

da motorlu taşıtlarla yapılan şehiriçi, şehirlerarası ve 
uluslararası yolcu ve eşya (yük) taşımalarını, taşıma
cıları, taşıma işleri acentelerini ve komisyoncuların, 
taşıma işlerinde çalışanları ve bu taşımalarda yararla
nılan her türlü taşılt, araç ve yapıları kapsar. 

Ancak, kişilerin otomobille kendi hesaplarına yap
tıkları taşımalar ile Türk Silahlı Kuvvetleri, motorlu 
taşıtlarıyla yapılan taşımalara bu Kanun hükümleri 
uygulanmaz. 

Uluslararası anlaşmaların hükümleri saklıdır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

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

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

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum. 
Tanımllar 

MADDE 3. — Bu Kanunda kullanılan deyimlerin 
tanımları aşağıda gösterilmiştir. 

Taşıma; insan ve eşyanın kamuya açık karayolla
rında karayolu motorlu taşıtlarıyla hareket noktam
dan amaçlanan yere götürülmesidir. 

Yardımcı hizmetler; aktarma, yükleme, boşaltma, 
istif ve depolama gibi taşımaya yardımcı hizmetlerdir. 

Hareket noktası; yolcunun taşıta bindiği, eşyanın 
(taşımacıya teslim edildiği yerdir. 

Karayolu motorlu taşıtı; motor gücüyle karayolun
da hareket eden taşıttır. 

Taşımacı; taşımacı belgesine sahip ollan ve taşımayı 
bir menfaat karşılığı üstlenen gerçek veya tüzelkişidir. 

Acente; ticarî mümessil, ticarî vekil, satış memuru 
veya müstahdem gibi bağımlı bir sıfaltı olmaksızın bir 
mukaveleye dayanılarak belirli bir yer veya bölge 
içinde daümî surette bir veya birden fazla taşımacılar 
adına yolcu bileti veya taşıma senedi düzenleyen 
kimseye denir. 

Komisyoncu; ücret mukabilinde kendi namına ve 
bir müvekkil hesabına eşya taşıtmayı meslek edinmiş 
kimsedir. 

Çalışma süresi; taşıt sürme ile sürücünün taşıt ve
ya yükle ilgili diğer işlerde harcadığı zaman topla
mıdır. 

Sürme süresi; sürücünün motor çalıştığı sürece 
direksiyonda geçirdiği (30ı dakikadan az olan durma 
ve dinlenme dahil) taşıt kullanma zamanıdır. 

Dinlenme süresi; sürücünün çalışmadığı süredir. 
Gönderen; eşyayı taşımacıya teslim eden, gönde

rileni belirleyen ve taşıma senedini imzalamaya yet
kili ve sorumlu olan kişidir. 

Gönderilen; taşıma senedinde eşyanın teslim edi
leceği belirtilen kişidir. 

Yolcu bileti; taşımacı ile yolcu arasında akdedilen 
ve bu Kanunda öngörülen şekil ve şartları ihtiva 
eder sözleşmedir. 

Taşıma senedi; gönderen ile taşımacı arasında ak
dedilen ve bu Kanunda öngörülen şekil ve şartları ih
tiva eden sözleşmedir. 

Belge; taşıma faaliyetlerinde bulunacaklar ile ta
şıma araçlarının çalışma izinlerini belirleyen resmî ev
raktır. 

Tarife; taşımaları zaman ve fiyat yönünden dü
zenleyen ve uyulması zorunlu olan bildirimlerdir. 

Terminal; insan ve eşya taşımalarında, indirme -
binderme, yükleme - boşaltma ve aktarma yapılan, 
bekleme, haberleşme, şehir ulaşımı ile bilet satışı gibi 
hizmetlerin sağlandığı yerdir. 

Şehir içi taşımaları; nüfusu 10 COO'in üzerinde 
belediye teşkliatı olan yerleşim merkezlerinde, bele
diye ve mücavir alan sınırları içindeki taşımalarla, bu 
merkezlerden en çok 50* Km.'ye kadar yapılan taşı
malardır. 

Şehirlerarası taşımalar; nüfusu 10, OÖOı'in üzerinde 
olan belediyeler arası veya 50 Km.'yi aşan yurt içi 
taşımalarıdır. 

Uluslararası taşımalar; Tüı"kiye*den veya Türkiye' 
ye karayoluyla, Türkiye üzerinden karayoluyla tran
sit, Türkiye'ye demiryolu, denizyolu ve havayoluyla 
gelip karayolundan üçüncü ülkelere, yapılan taşıma
lardır. 

Bakanlık : Ulaştırma Bakanlığı anlamındadır. 

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

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

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

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 

tKtNCt BÖLÜM 

Genel Esaslar 

Taşıma izni 
MADDE 4. — Taşıma faaliyetinde bulunmak 

yetkili mercilerden alınacak izne bağlıdır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

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

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

Kabul etmeyenler... 4 üncü madde kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
Kanunlara uyma zorunluğu 
MADDE 5. — Taşımanın kanunlarda belirtilen 

şartlara uygun olarak yapılması zorunludur. 

— 372 — 



Danışma Meclisi B : 161 13 . 9 . 1983 O : 3 

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

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

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

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. I 
6 ncı maddeyi okutuyorum. I 
Taşımaların engellenemeyeceği I 
MADDE 6. — Kanunlara uygun taşımalar hiçbir I 

şekilde engellenemez. I 
Bu Kanunun hiçbir maddesi taşımada hizmet ve I 

fiyat tekelleşmesine imkân verecek biçimde yorum
lanamaz ve uygulanamaz. I 

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

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

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

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. I 
7 nci maddeyi okutuyorum. I 
Taşımacılık hizmeti I 

MADDE 7. — Taşımacılar, taşıma hizmetini I 
yapmaktan kaçınamazlar. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın I 
üyeler?.. Yok, 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı efen- I 
d'im?.; Yok. 

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

Kabul etmeyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir. I 

8 inci maddeyi okutuyorum. I 

İKİNCİ KISIM 
Taşımacı, Acente ve Komisyoncular I 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Taşımacılar I 

Taşımacılarda aranacak şartlar I 
MADDE 8. — Taşımacı olmak işeyen gerçek ve I 

tüzelkişilerde aranacak genel şartlar : I 
a) Türk uyruklu olmak. I 
b) Gerçek kişiler ile tüzelkişi kurucu ortaklıkla- I 

rının ve tüzelkişiliği temsile yetkili yöneticilerin, zim- I 
met, ihtilas, sahtecilik, irtikap, rüşvet, gasp, hırsızlık, I 
dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma ve hileli iflas I 
gibi yüz kızartıcı bir suçtan veya kaçakçılık, malî ve I 
gümrük suçlarından veya Anayasada yer alan temel | 
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hak ve hürriyetleri ideolojik amaçlarla veya dil, ırk, 
sınıf, din, mezhep veya bölge ayrılığına dayanılarak, 
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü 
veya nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti or
tadan kaldırmak maksadıyla işlenen suçlardan dolayı 
hüküm giymemiş olmak. 

c) Tüzelkişilerin 6762 sayılı Türk Ticaret Ka
nununda ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda 
belirtilen tüzelkişilerden herhangi birisi ve taşıma tü
rüne göre madde 28'deki hususları sağlamış olmak. 

d) Türk taşımacıları ile diğer ülke taşımacıları
nın oluşturacakları ortaklıklar ve taşımacılıkla ilgili 
şartlar Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir. 

e) Kamu kuruluşlarının taşımacı belgesi alma 
şartları yönetmelikle belirlenir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, (b)'de «ortaklıkla
rının» şeklinde bir ibare var. Hükümetin gönderdiği 
metinde ise «ortaklarının» şeklindedir efendim. Onu 
«ortaklarının»mı yapıyorsunuz? Ayrıca, «olmak, ol
mak, sağlamış olmak» diye giderken ondan sonra 
«tespit edilir» şeklinde, «belirlenir» şeklinde bir başka 
şeye geçiyoruz. Onları da lütfederseniz madde üze
rinde görüşmeye başlayalım efendim. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Efendim, (d)'deki 
durumu şöyle düzelteceğiz : «Türk taşımacıları ile di
ğer ülke taşımacılarının oluşturacakları ortaklıklar ve 
taşımacılıkla ilgili şartların Bakanlar Kurulu kararı 
ile tespit edilmiş olmak.» 

Alttakini de «yönetmelikle belirlenmek» şeklinde 
düzeltiyoruz efendim. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Uyguner'den başka madde 

üzerinde söz isteyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 
Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, maru

zatım, şimdi Komisyondan sorduğunuz soruyla ilgili. 
Bu (d) ve (e) harflerinin buradan çıkarılması lazım. 
Bunlar müstakil fıkra olacak. Nitekim, biz Adalet 
Komisyonunda, maddeye bakarsanız burada (a, b, c, 
d) diye veya (1, 2, 3, 4) diye ifade edilmiş. Bu son
daki (d) ve (e) harfleri çıkartılırsa onlar birer müs
takil fıkra haline gelecektir hepsine şamil olmak üze
re. O şekilde mesele halledilmiş olacaktır, arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner; bu 
aslında tabiî taşımacı olmak isteyen gerçek ve tüzel
kişilerde aranacak şartlardan değil, değil mi efen-
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dim?.. Bunlar şart değil. O nedenle Adalet Komisyo
nunun kabul ettiği metin zannederim daha uygun 
oluyor. 

Soralım efendim. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, ÎMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Bizim için mah
zuru yok, çıkarılabilir. 

BAŞKAN — Hayır, çıkarmıyoruz da efendim, (d) 
ile (e)'yi kaldırıyoruz, normal birer fıkra haline geti
riyoruz ve eski halinde bırakıyoruz. Yani (c)'ye kadar 
devam ediyor bent, ondan sonra fıkralara dönüşüyor 
tekrar. O şekilde olursa, zannederim daha normal 
olur. Çünkü şart değil bunlar; yönetmelikle belirlen
me şart değil. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, katılıyor musunuz 
efendim bu düzeltmeye? 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HA
SAN YUMUK — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyle ilgili soru var mı efen
dim?.. Sayın Azgur; başka sayın üyemiz?., Yok. 

Buyurun Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; bu şartlar 

içerisinde, dikkatle baktım, acaba göremedim mi bi
lemiyorum, malumuâliniz, taşımacılık da aynı zaman
da bir ihale hizmetidir. Yani kamu kuruluşlarının ta
şımayla ilgili hizmetlerine ihale yoluyla bazı taşımacı
lar girebilirler. Bu ihaleye fesat karıştıranların bura
da bu haktan mahrum olacaklarına ait hüküm göre
medim. Halbuki birçok kanunlarımızda bu vardır. 
özellikle Sayın Komisyonumuzun da sözcülüğünü 
yaptığı îhale Kanununda buna ait açık bir hüküm 
var. Yani ihalelere fesat karıştıranlar esasen bazı 
haklardan mahrum bırakılıyorlar. Burada göreme
dim. Acaba bir maksadı mahsusayla mı konulma
mıştır, yoksa unutulmuş mudur? Bunu soracaktım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, soralım efendim. 
(Sayın Komisyon? 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; 
burada öngördüğümüz husus taşımacıda aranan ni
teliklerdir. Sayın Azgur'un ifade etmiş olduğu husus 
bir taşımacının bir eylemidir. O zaten, kendilerinin 
de buyurduğu gi'bi Devlet İhale Kanununda düzen

lenmiştir. Bir ihaleye fesat karıştırıldığı takdirde onun 
cezası ve müeyyideleri de İhale Kanununda göste
rildiği nedeniyle burada yer almamıştır; arz ederim. 

FUAT AZGUR — Müsaade eder misiniz Sayın 
Başkanım? 

(BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, 8 inci mad

denin (b) bendi taşımacılarda 'bulunması gereken 
şartları düzenliyor. Burada bazı suçlardan) hüküm 
giymemiş olmak şartı da var. Benim arz etmek is
tediğim oydu. Bu suçlar içerisinde ihaleye fesat ka
rıştırma suçunun özel kanunda, İhale Kanununun 
dışında, bu özel kanunda bulunmasında neden yarar 
olmasın? Mesela 'bakıyorsunuz rüşvet, gasp, hırsızlık, 
dolandırıcılık; bunlardan dolayı hüküm giymiş olan 
taşımacılık yapamıyor; fakat ihaleye fesat karıştır
mış olan buraya alınmamış. Ben bunu sormuştum. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, 
burada bir kasıt yoktur. Yani bilinerek almamazlık 
edilmemiştir. Sayın Azgur bir önerge verirse onu da 
dikkate alabiliriz yani; bundan kaçınmıyoruz. 

BAŞKAN — Kaçınmıyorsanız kabul ediyor mu
sunuz? 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Kabul ediyoruz 
efendim. Bir sakıncası yok efendim. 

BAŞKAN — O zaman «sahtecilik, irtikâp, rüş
vet, gasp, hırsızlık, 'dolandırıcılık, inancı kötüye kul
lanma ve hileli iflas ve İhaleye fesat karıştırma gi
bi...» O yüz kızartıcı mı oluyor?.. Olmuyor. O za
man... 

FUAT AZGUR — Efendim, «kaçakçılık» tan 
sonra. 

NECİP BİLGE — «Veya»dan sonra. 

BAŞKAN — Tabiî bu yüz kızartıcı suçlar içinde 
olmuyor. «Kaçakçılık»tan sonra «veya ilaheye fesat 
karıştırma...» Ondan sonra «kaçakçılık» diyelim, da
ha düzgün olur gibi geliyor efendim; «kaçakçılık»ın 
önüne koyarsak biraz daha hafiften ağıra doğru da 
gitmiş oluruz. 

Sayın Komisyon kabul ediyorlar mı efendim bu
nu? 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Kabul ediyoruz 
efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Hükümet, katılıyor musunuz 
buna efendim? 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HA
SAN YUMUK — Katılıyoruz. 

'BAŞKAN — Sayın üyeler, «hileli iflas gibi yüz 
kızartıcı bir suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, 
kaçakçılık, malî ve gümrük suçlarından...» deniliyor 
efendim. 

NECİP, BİLGE — Biraz tuhaf düşüyor «mali 
ve gümrük suçu». 

BAŞKAN — Efendim, «malî ve gümrük suçu» 
nedir diyorlar. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Efendim, bu, 
özellikle memleketin güvenliğiyle ilgili 'olan birtakım 
hususlar var, arz edeyim: Türk parasının kıymetiyle 
ilgili hususlar, kaçakçılığa giren hususlar; bunlar 
gidip gelirken gümrükte işlenen suçlar; bu arada 
gümrük mevzuatı itibariyle yakalanmış planlar var; 
yani bizim buradaki deyimden, «malî ve gümrük 
suçlarından» kasıt budur; arz ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. Biraz açıklığa 
kavuşmuş oldu bu suretle. Yarii burada 1567, 1918 
sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair, Türk Pa-' 
rasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanunlarla 
ilgili bir işlem olduğunu zabıtlara geçirmiş oldunuz 
efendim. 

Sayın üyeler, bu ilaveyle 'birlikte ve aşağıda da 
(d) ve (e) harflerini çıkartıyoruz, onları normal bir 
fıkra haline getiriyoruz ve bu biçimde oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum efendim : 
Taşıma türüne göre alınacak belge 
MADDE 9. — Taşımacılar, taşıma belgesini ya

pacakları taşıma türüne göre, almak zorundadırlar. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru da olmadığına göre maddeyi oylarınıza su

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

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Faaliyete haşlama zorunluluğu 

MADDE 10. — Taşımacılar, aldıkları belgeye 
uygun taşıma faaliyetlerine, yönetmelikte belirlenecek 
süreler içinde başlamak zorundadırlar. 

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

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

nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 10 uncu 
madde kabul edilmiştir. v 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
Birden fazla taşıma türünde faaliyette bulunmak 
MADDE 11. — Taşımacıların, birden fazla ta

şıma türünde faaliyette bulunmaları, her taşıma tü
rünün gerektirdiği belgeleri almak şartına bağlıdır. 

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

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

nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 11 inci mad
de kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Mevcut belgelerden yararlanma 
MADDE 12. — Bir belge almak için yerine geti

rilen şartlardan, diğer bir belgenin alınmasında ta
mamlayıcı olarak yararlanırlar. Yararlanma şartlan 
Yönetmelikle belirlenir. 

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

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 12 nci madde kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Taşımacılıktan çekilme 
MADDE 13. — Taşımacılıktan çekilecek gerçek 

ve tüzelkişiler, bir ay önce Bakanlığa haber vermek 
zorundadır. Bir ayın sonunda, verilmiş olan belgeler 
geri alınır. 

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

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

Etmeyenler... 13 üncü madde kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Taşımacının 'ölümü hali 
MADDE 14. — Taşımacının ölmesi halinde, hak 

sahipleri ve onlar adına davrananlar taahhüt edilen 
taşımayı devam ettirebilirler. Ancak taşımacının ka
nunî mirasçıları, taşımacı sıfatını devam ettirmek 
isterlerse, taşımacı şartlarına uygun olmak kaydıyla, 
taşımacılık belgesi almak zorundadırlar. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

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

Etmeyenler... 14 üncü madde kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum : 
Tüzelkişiliğin son bulması 
MADDE 15. — Tüzelkişiliğin son bulması halin

de, taşımacı belgesi geri alınır. 14 ve 15 inci madde
lerdeki diğer hususlar Yönetmelikte belirlenir. 

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

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

Etmeyenler... 15 inci madde kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
Bilgi verme 
MADDE 16. — Taşımacı beîges'i alanlar, işlet

melerine dahil olan taşıtlarla ve taşıma işleriyle ilgili 
faaliyetleri, değişiklikleri taşıma yapmama nedenle
rini ve adres değişikliklerini Bakanlığa bildirmek zo
rundadırlar. 

Söfer görev emri düzenlenmiş araçlara sahip ta
şımacılar gerekli bilgileri askerlik şubelerine bildir
mek zorundadırlar, özel kanundaki hükümler sak
lıdır. Verilecek bilgilerin şekil, şart ve zamanları Yö
netmelikle düzenlenir. 

»BAŞKAN — Efendim, bu «Yönetmelik» kelime
lerinin baş harfini eskiden hep küçük harfle yazı
yorduk?.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — öyle olması la
zım efendim. 

BAŞKAN — Bunları Başkanlık Divanı, (Daha 
evvelki maddelerde de vardı) maddî hata olarak ka
bul edip düzeltecektir. 

Evet, madde üzerinde söz isteyen sayın üye var 
mı efendim?.. 

Buyurunuz Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, bir 

unutkanlık olmuş burada herhalde, cümle düşüyor; 
16'ncı maddenin birinci fıkrasında «Taşıma yapma
ma nedenlerini» deniyor; ama bir anlam çıkmıyor 
buradan Taşıma yapmıyorlarsa; yani taşıma yapmaya-
caklarsa nedenlerini, taşıma yapmama nedenlerinin 
demeleri lazım. Çünkü bizden; yani Adalet Komis-
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yonundan çıkan metin böyle. «Taşıma yapmıyorlarsa 
nedenlerinin ve adres değişikliklerinin» denmesi gere
kiyor. 

BAŞKAN — «Taşıma yapmama nedenlerini» de
yince «Yapamıyorlarsa nedenlerini» de anlamına ge
liyor; ama Komisyondan yine de soralım. 

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

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Efendim, o an
lamda kullanılmıştır. Taşıma yapmama nedenlerinin 
bildirilmesi zorunluluğu getiriliyor da o nedenle böy
le yazılmıştır. Yönetmelikte de bunun şartları belir
lenecektir. Niçin taşıma yapmamaktadır; bunun şart
larını belirlemesi için; «Yapmayacak» değil, «Yap
mıyor ise» değil, «Taşıma yapmama nedenlerini» 
özellikle oraya konmuştur. 

Arz ederim. 
İSMAİL HAKKI DEMİREL — «Yapamama 

nedenlerini...» 
BAŞKAN — Sayın Demirel, «Yapamama» de

ğil de; «Yapmama», kendi iradesiyle de yapmaz, 
kendi iradesiyle de yapmıyorsa, herhalde bir gerek
çesi olacak ki, «Ben bunu yapmıyorum» diyecektir. 
Çünkü Adalet Komisyonu metninde «Taşıma yapa-
mıyorlarsa nedenlerini burada «Yapmama nedenle
rini» şeklindedir; «Aynı anlamı taşıyor» diyor Ko
misyon. 

Efendim, buradaki «Yönetmeliğin» kelimesinin 
baş harfini küçültüyor ve 16 ncı maddeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 
Ortak veya sözleşmeli taşıma 
MADDE 17. — Aynı türde taşımacı belgesi olan 

taşımacılar, belirli bir sürede belirli bir işi yapmak 
üzere, aralarında anlaşarak, orta'k çalışma veya taşıt
larını kullanmak üzere Sözleşmeler yapabilirler. 

Uluslararası taşımacılar, sorumlulukları kendile
rine ait olmak üzere, yurt içi taşımacıların taşıtların
dan yararlanma hususunda yurt içi taşımacılarla iş
birliği yapabilirler. Bu durumda yurt içi taşımacılar
da kullanılan taşıtlarda, uluslararası taşımalarda kul
lanılan taşıtlardaki nitelikler aranır. Bu nitelikteki ta
şıtların belgelerine «Uluslurarası taşıma yapabilir.» 
kaydı konulur. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
Taşımacıların teşkilatlanması 
IMADDE 18. — Taşımacılar, müşterek ihtiyaç

larını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştır
mak, taşımacılığın genel menfaatlere uygun surette 
geliştirilmesine çalışmak, mensuplarının birbirleriyle 
ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâ
kim kılmak üzere meslek disiplinini, ahlakını koru
mak ve gerekli eğitimi sağlamaları amacı ile yurt içi 
ve Uluslararası takmacı kuruluşları ve üst kuruluş
ları sökünde, kamu kurumu niteliğinde meslek ku
ruluşu olarak teşkilatlanırlar. Üst kuruluşların mer
kezi Ankara'dır. 

Bu kuruluşların idarî ve malî denetimleri Ba
kanlıkça yapılır. 

BAŞKAN — Efendim, burada «Yurt içi ve Ulus
lararası» deyince «Uluslararası» kelimesinin baş har
fini küçültüyoruz. Komisyon ve Hükümet de katı
lıyor tabiî. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Komisyonun ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. 
'Buyurunuz Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂI BAYER — Sayın Başkan, ka

sabalarda muhtelif otobüs işletmelerinin dernekleri 
var, kamyon işletmelerinin dernekleri var, maden ve
yahut orman işletmelerinde taşıyıcı dernekleri var. 
Bunlar bir bütün halinde mi; yani iller ve ilçeler dü
zeyinde mi kuruluş yapacak, yoksa taksi şoförleri 
ayrı, otobüs işletmeleri ayrı, kamyon işletmeleri ay
rı şekil de mi bir kuruluş yapacaktır?.. Bunu öğren
mek istiyorum. 

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

KÂN, TURtZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, 
Değerli Arkadaşımızın herhalde sormak istediği der
nek değildir. Bunlar kooperatifler şeklinde düzen
lenmektedir. Bu dernekler taşımacılıkla değil, taşıma 
işinde çalışanların hak ve menfaatlerini koruyan der
neklerdir. Bir o anlamda meseleye bakmak lazımdır. 
Bir de fiilen taşıma işlerini yapanlar vardır. Bunlar 
kooperatifler olmaktadır. Maddenin metni açıktır. 
Tabiî tabandan yukarıya doğru bir teşkilatlanma 
olacaktır; mani bir hüküm yoktur. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, bu 

konuda ufak bir açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyguner; soru iş

leminden sonra bir açıklama artık mümkün olmu
yor; ama buyurun. Çünkü az üyemiz söz alıyor. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Gerekçe zabıtlara yanlış geçmemesi için bu açık

lamayı yapmak ihtiyacını duydum. Sayın Başkanlık
tan özür dileyerek şu hususu arz etmek istiyorum : 

Burada söz konusu olan; «kamu kurumu niteliğin
de meslek kuruluşu olarak teşkilatlanırlar» deniliyor; 
yani kamu kurumu, kuruluşu ve meslek teşekkülü 
olunca bu artık kooperatif filan olmaz. Ticaret ve 
sanayi odaları gibi, tabip odaları gibi, mühendislik 
ve mimarlık odaları gibi ve onların üst kuruluşları 
gibi kamu kurumu niteliğinde meslek teşekkülleri 
olarak teşkilatlanacaklar ve hu teşkilat kurulduktan 
sonra bunların üst kuruluşları kurulursa, bu üst ku
ruluşun merkezî de mutlaka Ankara'da olacaktır. 
Madde bunu ifade etmek istiyor. Zabıtlara geçmesi 
bakımından arz etmeyi uygun buldum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
'Maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim: Kabul 

edenler... Etmeyenler... 18 inci madde kabul edilmiş
tir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 

ÎKÎNGİ BÖUÜM 

Aoente ve Komisyoncular 

Belge akna zorunluluğu 
MADDE 19. — Taşımacılık konusunda acente

lik ve komisyonculuk yapmak isteyen gerçek ve tü
zelkişiler belge almak zorundadırlar. Belgeye ilişkin 
esaslar yönetmelikte belirlenir. 

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

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

Etmeyenler.. 19 uncu madde kabul edilmiştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum : 
Acentelik ve komisyonculuk nitelikleri 
MADDE 20. — Taşıma işleri acenteliği ve ko

misyonculuğu yapmak isteyenlerin bu Kanunun S 
linçi maddesinin birinci fıkrasının '(b) bendinde sayı
lan suçlardan hüküm giymemiş olmaları ve yeterli 
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sermayelerinin, çalışma yerlerinin bulunması ve bu 
kişilerin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa görü 
acente veya komisyonculuk yapabilecek nitelikte bu
lunması gereklidir. 

Acentelik ve komisyonculuk yapacakların sahip 
olacakları asgarî sermaye ve çalışma yerlerine ait hu
suslar Yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — Yönetmeliğin yine başharfini kü
çültüyoruz. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diyece

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

Etmeyenler.. 20 nci madde kabul edilmiştir. 
21 nci maddeyi okutuyorum. 
Acente ve komisyoncuların Hak ve yükümlülük

leri I 
MADDE 21. — Acente ve komisyoncular, 67162 

sayılı Türk Ticaret Kanununda yer alan haklara sa
hip olup, yükümlülüklerini yerine getirmekten so
rumludurlar. 

Yolcu taşımasında komisyonculuk yapılamaz. 
Belidi bir taşımacı ile acentelik anlaşması imza

lamayanlara acentelik belgesi verilmez. 
Acenteler kendi adlarına taşıma yaptıramazlar 

ve ancak bağlı bulundukları taşımacının izni ile bi
let, taşıma senedi veya kira sözleşmelerini kullanabi
lirler. 

BAŞKAN — «Bilet» ten sonra bir virgül var; 
«izni ile bilet, taşıma senedi veya kira sözleşmesi...» 
Üçüncü fıkrada da «imzalamayanlara» olarak lütfen 
düzeltiniz. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin bir diye

ceği?.. Yok. 
Sorusu olan sayın üye?.. Yok. 
Yapılan değişikliklerle birlikte maddeyi oylarını

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

22 nci maddeyi okutuyorum. 
Taşımacının sorumluluğu 
MADDE 22. — Taşımacı, acentesinin bu sıfatla 

yaptığı her türlü eylem ve işlemlerinden hukuken 
sorumludur. 

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

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

Soru?.. Yok. 

— 378 

13 . 9 . 1983 O : 3 

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

23 üncü maddeyi okutuyorum. 
'ÜÇÜNCÜ KISIM 

Belgeler 
Belge zorunluluğu ve verilmesi 
MADDE 23. — Taşımacı ve taşıt belgesi alınma

dan taşıma yapılamaz. 
Taşıma acenteliği ve komisyonculuğu yapılabilme

si için de belge alınması zorunludur. 
Belgeler Bakanlıkça verilir. 
Ancak, şehir içi taşımalarla ilgili belge verme yet

kisi bu Kanundaki esaslara uygun olarak Belediyele
re aittir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin bir diye-

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum. 
Belgelerin geçerlilik süresi 
MADDE 24. — Belgelerin geçerlilik süresi, iki 

yıldır. Belge sahipleri belgelerin geçerlilik süresinin 
bitim tarihinden bir ay önce belgelerin yenilenmesi 
için başvuruda bulunmak ve gerekli bilgi ve belgele
ri vermek zorundadırlar. 

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

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

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
25 inci maddeyi okutuyorum. 
Belgelerin kullaniması 
MADDE 25. — Belgeler, adlarınla düzenlendiği 

kişiler dışında başkaları tarafından kullanılamaz. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

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

yeceği?., Yok. 
Sorusu olan sayın üye?.. Yok. . 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler.. Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 
26 nci maddeyi okutuyorum.' 
Belgelerin gösterilmesi zorunluluğu 
MADDE 26. — Taşımacı, komisyoncu ve acen

telik belgelerinin asılları, belgelerinde gösterilmiş 
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olan ıiş yerlerinde, taşıt belgelerinin asıllarının ise ta
şıtlarda 'bulundurulması ve denetimde yetkililere gös
terilmesi zorunludur. 

BAŞKAN — «Yetkililere» diye düzeltiyoruz. . 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin bir di

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

Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 
27 nci maddeyi okutuyorum. 
Kamuya açık taşıma 'belgeleri 

MADDE 27. — Kamuya açık taşıma belgeleri, 
bir bedel veya menfaat karşılığında kamuya açık ola
rak yapılan taşımaları düzenleyen belgelerdir. 

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

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

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

Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 
28 inci maddeyi okutuyorum. 
Taşımacı belgeleri 
MADDE 28. — Yolcu ve eşya (yük) taşımacı bel

geleri şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası taşıma
lar için verilir. 

Taşımacıların, bu belgeleri alabilmeleri; her bel
ge; türü için taşıt veya taşıt filosu, sermaye, perso
nel, terminal hizmetleri ve teminat gibi konularda 
öngörülecek şartları yerine getirmelerine bağlıdır. 

BAŞKAN — «ıHer belge türü için» olarak düzel
tiyoruz. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın (Komisyonun ve Sayın Hükümetin bir di

yeceği?.. Yok. 
Sorusu olan sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi düzeltilmiş biçimiyle oylarınıza sunuyo-

yorum. Kabul edenyler.. Etmeyenler.. Madde kabul 
edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum. 
Taşıt belgeleri 
MADDE 29. — 28 inci maddede belirtilen taşı

malarda kullanılacak taşıtlar için taşıt belgesi alması 
zorunludur. 

Taşıt belgesi alınacak taşıtların : 
a) Taşımacının adına kayıt ve tescil edilmiş ol

ması. 
b) Taşıt üzerinde haciz kaydının bulunmaması. 

c) Taşıtın taşıma türüne göre cinsinin ve nite
liklerinin Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili Yönet
meliklerde belirtilen esaslara uygun olması, zorunlu
dur. 

BAŞKAN — Zannederim efendim bu «zorunlu
dur» kelimesini aşağıya indireceğiz?.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKÎLt HAYRt SEÇKİN — Evet efen
dim. 

«Alması» da «alınması» olacak Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — «Alınması zorunludur» olacak. Aşa

ğıdaki «zorlunludur» kelimesini de en aşağıya indi
riyoruz; Adalet Komisyonun kabul ettiği metinde 
olduğu gibi. 

Sayın Hükümet de buna katılıyorlar. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin bunun 

dışında bir diyeceği?.. Yok. 
Sorusu olan sayın üye?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Soru efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Azgur 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; izninizle 

bir konuda aydınlığa çıkmak için soru sormak lüzum 
hissettim. 

Şimdi, 29 uncu maddenin (a) bendinde, «Taşıma
cının adına kayıt ve tescil edilmiş olması» şartı ara
nıyor; bir ıtaşıt aracının taşıma hizmetlerinde kulla
nılabilmesi için. Acaba taşımacılar kira sözleşmesiyle 
başkası üzerinde.kayıtlı bulunan taşıt araçlarını kul
lanma olanağına sahip midirler?.. ıBirinci sorum bu. 

İkincisi; (b) bendinde, «Taşıt üzerinde haciz kay
dının bulunmaması» gerektiği şeklinde öngörülüyor; 
aracın taşıma hizmetinde kullanılabilmesi için. Ma
lumunuz olduğu üzere, bizde genellikle mülkiyeti 
muhafaza kaydıyla satışlar yapılır; yani bir taşıt ara
cı alınırken mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışlar ya-
pıılır. Mesela 10 milyonsa taşıt aracı, 9 milyon lirası
nı verir, geriye kalan 1 milyon lirasına da kasko üze
rinden tedbir konulur. Şimdi, bu durumdaki bir ara
cın borcunu ödeyebilmesi herhalde çalışmasına bağ
lıdır. Yani böyle bir aracı taşıma hizmetinden mahrum 
etmek, aracın borcunun ödenmesini imkânsız hale 
getirir. 

'Bu itibarla bu maddedeki bu bend hakkında Ko
misyonun düşüncesi nedir, İBunu öğrenmek istiyo
rum?. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur, so
ralım efendim. 

Sayın Komisyon? 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; 
Sayın Azgur'un birinci sorusunun; ki, taşımacının 
adına kayıt ve tescil edilmiş olması taşıt belgesinin 
verilmesi için aranacak şartlar arasında yer alıyor. 
Kabul edilen 17 nci maddede, «Onfcak çalışma veya 
taşıtlarını kullanmak üzere sözleşmeler yapılabilir.» 
diye zaten daha evvel bu vardı; yani böyle bir du
rum, Zatıâlilerinin ifade ettiği bir mahzur söz konu
su değildir. 

İkinci hususla gelince; IBurada önemli olan taşı
macının malî taşıyan adına çok sağlıklı bir şekilde 
yürütebi'lmesidir. Bir aracın üzerinde haciz işlemi sü
rüyor olabilir. Bu her an, yüklüyken dahi haciz edi
lebilir bir duruma gelebilir. Bütün bunlar, dikkate 
alınmak suretiyle bu kaydın olmaması, bu belge 
verilirken o taşıtın üzerinde bu hacız kaydının ol
maması.. Yani o taşıtın bu itibarla sağlıklı bir taşıma
yı yapabileoek bir firmaya bu belgenin verilmesi dü
şünülmüştür. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Azgur zannederim mülkiyeti muhafaza 

kaydından bahsettiler. Onu da bir haciz işlemi ola
rak mı kabul ediyorsunuz. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYİDAR — Sayın Başkanım; 
mülkiyeti muhafaza kaydı bir teminattır malumâli-
niz. Bu itibarla böyle bir haciz söz konusu değildir. 
O neticesine katlanılarak verilmiş olan, mülkiyetin 
asflî sahibinde kalmasını, eğer borç tekeffül edilme-
mişse, yerine getirilmemişse ondan sonra ortaya çı
karılabilecek bir durumdur. Mülkiyeti muhafaza 
kaydı ile haciz arasında bir irtibat söz konusu değil
dir Sayın Başkanım. 

Arz ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ©derim. 
Sayın üyeler; «Taşıt belgesi alınması» olarak dü

zeltiyoruz, en alt satırdaki «zorunludur» kelimesini 
aşağıya indirip bir bağlantı yapıyoruz; tabiî başhar-
fini de büyük harfle yazıyoruz ve maddeyi bu biçi
miyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etme
yenler.. 29 uncu madde kabul edihnıiştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum. 
Belgelerin iadesi 
MADDE 30. — Maliki değişen veya herhanbiı 

bir nedenle bir daha çalışamaz hale gelen taşıtların 
belgeleri bir ay zarfında iade edilir. 

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

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

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
31 inci maddeyi okutuyorum. 
Kendi hesabına taşıma belgeleri 
MADDE 31. — Kendi hesabına taşıma belgeleri, 

esas faaliyeti taşımacılık olmayan ancak yaptığı iş 
ve hizmet ile ilgili olarak insan ve eşya {yük) taşıma
cılığını bizzat yapmak isteyen gerçek ve tüzelkişilere 
verilen belgelerdir. 

Bu tür belgeler ile bir bedel veya menfaat karşı
lığı taşıma yapılamaz. 

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

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

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

edenler.. Etmeyenler.. Madde Komisyondan geldiği 
biçimi ile kabul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum: 
Belge türleri 
MADDE 3'2. — Kendi hesabına taşıma yapacak 

olanlarla, taleplerine göre şehir içi» şehirlerarası ve 
uluslararası insan ve eşya ((yük) taşımacı belgeleri 
verilir. 

Bu belgelerin verilmesinde aranacak şartlar, bel
ge türlerine göre Yönetmelikte belirlenir. 

BAŞKAN — Yine «Yönetmelik» kelimesinin baş 
harfini küçük harfle yazıyoruz. 

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

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

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

33 üncü maddeyi okutuyorum: 
Kendi hesabına taşıt belgesi 
MADDE 33. — Kendi hesabına yapılacak taşı

malarda kullanılacak taşıtlar için taşıt belgesi alın
ması zorunludur. 
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Bu taşıtlar, adına kaydedilenler dışındaki gerçek 
ve tüzelkişiler tarafından kullanılamaz. 

Kendi hesabına taşıma belgesi alanlar, taşımacı
lara ait taşıtları kullanamazlar. 

Taşıttan cins ve diğer nitelikleri taşıma türlerine 
göre Yönetmelikte belirlenir. 

BAŞKAN — «Yönetmelik» kelimesinin baş har
fini yine ufalttık. 

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

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

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

34 üncü maddeyi okutuyorum1: 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Tarifeler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Zaman tarifeleri 

Düzenli taşımalar 
MADDE 34. — Taksi ve benzeri taşıtlar ile yapı

lan taşımalar dışındaki yolcu veya düzenli eşya ta
şımaları zaman tarifesine tabidir. 

BAŞKAN — 34 üncü madde üzerinde söz is
teyen sayın üyemiz var mı efendim?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı? . 
Yok. 

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

Etmeyenler.. 34 üncü madde kabul edilmiştir. 
'35 inci maddeyi okutuyorum : 
Zaman tarifelerinin hazırlanması 
MADDE 35. — Zaman tarifeleri, taşımacılar ta

rafından geçerlilik süresi de belirtilmek suretiyle 
hazırlanır ve Bakanlığın veya yetki verdiği mülkî 
amirin onayından sonra uygulamaya konulur. Taşı
macıların uygulamaya konulan zaman (tarifelerini iş
yeri, terminal, bilet satış yeri ve taşıtlarda bulundur
ması zorunludur. Ayrıca, bilet ve taşıma senetlerinde 
belirtilmekle de yükümlüdürler. 

Şehir içi otobüsle yolcu taşıma zaman (tarifeleri
nin onaylama yetkisi İBelediyelere aittir. 

Tarifeler uygulanacağı süreden en az 15 gün ön
ce, yapılmasındaki usule tabi olarak değiştirilir. 

BAŞKAN — Efendim, buradaki «Belediye» ke
limesinin baş harfini küçük harf yapıyoruz, «115» ra
kamını yazı 'ile yazıyoruz; daha evvelki aldığımız ka
nar gereği. 

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

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞİKANVEKİLİ HAYRÎ SEÇKİN — «Belirtil • 

I mekle» değil, «Belirlemekle de yükümlüdürler.» ola-
cak. 

BAŞKAN — <ıi) ve (1) harfleri çıkıyor efendim. 
I O şekilde onu da düzeltiyoruz. 
I Madde üzerinde söz isteyen sayın üyemiz var 

mı?.. Yok. 
I Komisyon ve Hükümetin bunun dışında bir diye

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

I Maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Madde bu değiştirilmiş bici-

I imiyle kabul edilmiştir. 

316 ncı maddeyi okutuyorum1: 

İKİNCİ BÖLÜM 

Fiyat tarifeleri 

I Yurt içi fiyat tarifelerinin tavam 
I MADDE 36. — Yurt içi fiyat tarifeleri, tavanı 
I belirlenecek şekilde Bakanlıkça düzenlenir. Kamuya 

açık yolcu ve eşya taşımalarında uygulanacak tarife-
J 1er tavan fiyatın üzerinde olamaz. 
I Gerektiği hallerde kamu düzenini sağlamak ve 

haksız rekabete engel olmak yönünden Bakanlık ta
ban fiyatını da tespit eder. Taban fiyatın altında taşı
ma yapılamaz. 

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

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

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

Maddeyi komisyondan geldiği biçimiyle oylarını-
I za sunuyorum efendim. Kabul edenler.. Etmeyenler.. 

Madde kabul edilmiştir. 
37 noi maddeyi okutuyorum: 

Yurt içi fiyat tarifelerinin hazırlanması 
MADDE 37. — Yurt içi fiyat tarifeleri, yolcu ta

şımalarında yolcu X km maliyeti esasına dayalı ola
rak değişen mesafelere ve hizmetin kalitesine göre, 

1 aşya taşımalarında ton X km maliyeti esasına dayalı 
olarak değişen mesafelere, taşınacak eşyanın miktarı 

1 veya hacmi ve cinslerine göre ayrı ayrı yapılır. 
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Maliyetler, ıtüm maliyet giderleri yanında, yarar- I 
fanıma ortalaması karayolu alt yapısı ve trafiği dik- I 
fcate alınarak hesap edilir. 

Tavan fiyat, maliyet fiyatının 1,4 katından faz
la olamaz. 

• Tarifelerin yapılmasında, gerektiğinde ilgili ku
ruluşların ve taşımacı üst kuruluşlarının görüşü alı
nır. 

Maliyette % 15'ıı aşan değişme olması halinde I 
tarifeler yenilenir. 

Tarifelerin ve maliyetin hesaplanmasında uygu- I 
lanacak yönetim ve diğer hususlar Yönetmelikte be- j 
lirlenir. I 

Tarifeler, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürür
lüğe konulur. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın I 
üye var mı?.. Sayın Bayer söz istiyorlar. 

Başka söz isteyen sayın üye var mı?.. Yok. j 
Buyurun Sayın Bayer. I 

•MUHSİN ZEKAÎ BAYER — Sayın Başkanım; 
tarifelerin hangi periyotlar arasında yapılacağı ve no I 
zamanları düzenleneceği konusunda maddede açık- I 
lık yok. Acaba ben mi yanlış anlıyorum? Komisyon I 
veya Hükümetten öğrenmek istiyorum. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer; so
ralım efendim. I 

Buyurun Sayın Komisyon. I 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KAN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; 
burada süre «Maliyette % 15'i aşan değişme olma- I 
sı halinde tarifeler yenilenir» diyor. % 15 aşıldığı 
zaman tarifeler Bakanlıkça yenilenir. I 

BAŞKAN — Yani süreye bakılmaksızın.. Eğer 
aşma yoksa zaten tarife devam edecektir demektir. I 

Efendim yine «Yönetmelik» kelimesinin başında- I 
ki (Y) harfini küçük harf yazıyoruz. I 

Başka soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı I 
efendim?.. Yok. I 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, ÎMAR VE IS
KAN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İMıEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; 
maddede belirtilen «yolcu çarpı kilometre»dir bunu I 
arz edeyim. I 

BAŞKAN —. (X) değil; değil mi efendim? «yol
cu çarpı kilometre» oluyor, «Ton çarpı kilometre» I 
oluyor. J 
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BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKILI HAYRI SEÇKİN — Evet, «Çar
pı» 

(BAŞKAN — Evet onlar (X) değil, çarpı olacak, 
Öyle yaptık efendim. 

Buyurun Sayın Yolga. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Aynı şeyi arz ede
cektim efendim. 

BAŞKAN — Oldu efendim. 
Bunları «Çarpı» yapıyoruz. Bunların (X) ile il

gisi yok efendim. Yolcu ve kilometrenin çarpımın
dan maliyet esası alınıyor efendim. 

Bu şekildeki açıklamadan sonra maddeyi Komis
yondan geldiği biçimiyle oylarınıza sunuyorum efen
dim. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Madde kabul edil-
«niştir. 

38 inci maddeyi, okutuyorum. 
Tarifelerin onaylanması 

MADDE 3'8. — Taksi ve benzeri taşıtlar ile ya
pılan taşımalar dışında yolcu taşımaları ve düzenli 
eşya taşımaları yapanlar ilan edilen tavan fiyat tari
felerini geçmeyecek şekilde ve en az üç ay uygulan
mak üzere, tarifelerini Bakanlığa veya yetki verilen 
mülkî amirliğe onaylatmak ve onaylanmış tarifelerin , 
iş yeri, teriminal bilet satış yeri ve toşıtfca bulundur
mak ve teşhir etmek zorundadırlar. Bakanlık 37 nci 
maddeye uygun olarak tarifeleri değiştirdiği takdirde, 
taşımacılara ait tarifeler de süreyle bağlı kalmadan 
değiştirilebilir. 

Bununla ilgili hususlar Yönetmelikte belirlenir. 

BAŞKAN — Yine (Y) harfini küçük harf yapı
yoruz. 

Madde üzeninde söz isteyen sayın üyemiz var 
mı?.. 

MUHSİN ZEKÂl BAYER — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZBKÂ1 BAYER — Sayın Başkan; ta- • 

şıtta bulundurmak nasıl imkân dahilinde olacak? Bu
gün «Taşıtta vergi karnelerini bulundurmak» dedik. 
hiçbir takside kalmadı. Uygulanmayacak bir madde
yi, uygulanmayacak bir hususu buraya koymak yan
lıştır. 

(Bu bakımdan tarifelerin asılması terminalde olabi
lir, işyerinde olabilir; ama taşıtta bulundurmak nasıl 
olacak? Bir yaprak şeklinde olacak, bu nasıl bulun
durulacak?.. Düşünün otobüs işletmelerini; bu oto-
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büsler yalnız Ankara - istanbul anasında çalışmıyor, ı 
bütün Türkiye'de çalışıyorlar. iBu tarifeyi nasıl bulun
duracaklar, nasıl asacaklar? 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Soralım efendim. 
Orada bulundurmaktan mutlaka pencereye ası

lacak gibi 'bir şey mi anlıyorlar, yoksa başka bir bu
lundurma şekli mi?... 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMÎSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; 
Komisyonumuzda bu da görüşüldü. «Bulundurmak» 
asmak anlamında değildir. Otobüste bulunması esas
tır. 

BAŞKAN — Yanında bulundursun yeter diyor
sunuz..? I 

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

NECİP IBtLGE — Sayın Başkanım, orada bir de 
«Teşhir» kelimesi var. I 

BAŞKAN — Altta da bir «Teşhir» kelimesi var 
ama. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE 
İSKÂN, TURtZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Arz edeyim 
efendim. 

Şimdi Edirne'den kalkıp Ankara'ya gelen bir oto
büse, düzenli bir zaman tarifesine bağlı bir otobüse, I 
diyelim ki, Kızılcahamam'da bir vatandaş binmek I 
istediği takdirde, o tarifede ücretin ne olduğunu o 
anda sorduğu takdirde onu teşhir etmek mecburiye
tinde kalacaktır. Yük de aynı vaziyettedir. Önemli 
olan burada durumunu vatandaşın bilgisine arz ede
bilme imkânını yaratabilmektir. I 

Arz ederim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. I 
NECİP BİLGE — Sayın Başkanım; o halde ifa 

dede bir değişiklik yapmak gerekir. 
'BAŞKAN — Sayın Bilge, açıklama böyle. Ol

mazsa otobüsün arkasında «Ömür biter, yol bitmez»i 
yazmazlar da bunu asarlar efendim; ne yapalım? Ya- I 
ni bir yere asılır, o da teşhir ölür; bilemiyorum... I 

NECİP BİLGE — «İstendiği zamanda göstermek» 
denebilir. I 

BAŞKAN — Teşhiri öyle anlıyorlar efendim. I 
(Komisyonun diyeceği bu kadar efendim. I 
Başka soru var mı7.. Yok. I 

— 383 

Maddeyi Komisyondan geldiği biçimi ile oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Mad
de kabul edilmiştir. 

Düzenli eşya taşıması yapmayanlar 
MADDE 39. — Düzenli eşya taşıması yapmayan* 

lar, tavan fiyatları geçmeyecek bir fiyatı uygulamak 
ve taşıma senetlerinde belirtmek zorundadırlar. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?. 
Yok. 

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

Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 
40 inci maddeyi okutuyorum: 
Şehir içi tarifeler 
MADDE 40. — 'Şehir içi yolcu ve eşya taşıma 

tarifeleri 'Bakanlıkça belirlenen tavan fiyatlarını geç
memek kaydıyla Belediyelerce tespit edilir. 

BAŞKAN — Burada «Belediyelerce» kelimesin
deki «!B» harfini ufaltıyoruz. 

Madde üzerinde söz isteyen saynı üye?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul 

edenler... Etmeyenler... 40 inci madde Komisyondan 
geldiği biçimiyle kabul edilmiştir. 

41 inci maddeyi okutuyorum. 
Uluslararası fiyat tarifeleri 

MADDE 41. — Uluslararası yolcu ve eşya ta
şımalarında fiyat tarifeleri, gerekli hallerde Bakan
lığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle 
düzenlenir. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru?.. Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 41 
inci madde kabul edilmiştir. 

42 nci maddeyi okutuyorum. 

BEŞİNCİ KISIM 

Kamuya Açık Taşımalar 

Taşıma şartları 
MADDE 42. — Yolcu ve eşya taşımalarının, ka

nunlara ve taşımacı ile yolcu ve gönderen arasındaki 
sözleşmelere uygun olarak yapılması esastır. 
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Yolcu, taşımaları biletsiz, eşya taşımaları taşıma l 
senetsiz yapılamaz. I 

Ancak; şehir içi otobüs ve diğer taşıtlarla yolcu I 
taşımalarında bilet yerine fiş, para, kart veya başka I 
bir yöntem uygulanabilir. I 

Şehir içi yolcu taşımalarının, taksimetresi bulu- I 
nan taşıtlarla yapılması esastır. I 

Taksimetrelerin cinsi ve illere göre uygulama ta- I 
rihlefi Yönetmelikte belirlenir. I 

Şehir içi eşya taşımalarında, fatura, taşıma sene- I 
di yerine geçer. I 

'BAŞKAN — Yine «yönetmelikte» kelimesindeki I 
«Y» harfini küçültüyoruz. I 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Sayın I 
Uyguner. I 

Başka sayın üyemiz var mı efendim?.. Yok. I 
Buyurun Sayın Uyguner. I 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; I 

Burada nüans farkı gibi görünen; fakat gerçekte I 
büyük bir fark olan bir husus gözüme ilişki. Biz I 
Adajet Komisyonunda «şehir içi taksilerle yolcu ta- I 
sımaları» demişiz dördüncü fıkrada. Burada «Şehir I 
içi yolcu taşımalarının, taksimetresi bulunan taşıtlar- I 
la yapılması esastır.» diyor. Otobüsle yolculuk ya- I 
pıyorsa taksimetre olmaz otobüste, bilet olur. Bu- I 
rada şehir içi taksilerle yolcu taşımaları halinde an- I 
cak taksimetre bulunması esası kabul edilebilir. I 

Bu fıkranın Adalet Komisyonu metninde olduğu I 
şekilde kabulünde yarar görmekteyim. I 

Arz ederim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. I 
Sayın Komisyon? I 
İBAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS- I 

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU I 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; I 
«Ancak» diye başlayan üçüncü fıkrada «Şehir içi I 
otobüs ve diğer taşıtlarla yolcu taşımalarında bilet I 
yerine fiş, para, kart veya başka bir yöntem uygu- I 
lanabilir.» denilmiştir. I 

Gerek ülkemizde, gerek diğer ülkelerde toplu ta- I 
şımacılıkta kullanılan araçlarda taksimetre uygulan- I 
dığı bugüne kadar vaki olmamıştır. SÖzkonusu olan, I 
doğrudan doğruya taksilere takılan taksimetredir. I 
Burada zabıtlara geçmesi 'bakımından ifade ediyo- I 
rum, otobüsler için böyle bir mecburiyet zaten söz- I 
konusu değildir. I 

Arz ederim. | 
m,. 
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Sayın Başkanım, bu ikinci fıkrada «Yolcu» de
nildikten sonra bir virgül var, o virgülün kaldırıl
masını istiyoruz. 

BAŞKAN — Onu kaldıralım efendim. 
Sayın Uyguner, «Şehir içi yolcu taşımalarının, 

taksimetresi bulunan taşıtlarla yapılması esastır»a 
zannederim takıldılar. Derler ki, (Üçüncü fıkradan çok 
dördüncü fıkralar o) şehir içi yolcu taşımaları, kitle 
taşımacılığı da vardır, otobüslerle yapıldığına göre, 
taksimetresi bulunan taşıtlarla yapılması sözkönusu 
olamaz diyor; «Otobüse taksimetre mi koyacaksı
nız?» diye soruyorlar. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Biz de ona ce
vaben arz ettik efendim; otobüslere tksirne'tre koy
mayacağız. Sadece şunu arz edeyim: Bir de otobüs
lerin dışında minibüsler var, bunlar dahi bundan is
tisnadır. 

Arz ediyorum efendim. 
Eğer yanlış anlaşılma varsa, lütfetsinler değiştire

lim. Bir yanlış anlaşılma varsa, bir esnek bir tutum 
içerisindeyiz, değiştirelim. 

BAŞKAN — «Taksilerle» deyimini biz kabul et
miştik Adalet Komisyonunda, defler. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Diyelim oraya 
efendim; yani bizde maksat budur, onu düzeltelim 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim; tabiî bu defa Türk litera
türünde bazı şeyler geçiyor; dolmuş var, başka şey
ler de var. Onlar da mı taksimetre ile yapılacak?.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRI SEÇKİN — Sayın Baş
kan; tabiî bu taksi pek literatürde tarifi mümkün 
olan bir husus değil. Yani özel otomobil sahibinin 
yolcu taşıması mevzubahis değildir; yani taksimet
resi olan şey zaten taksidir. 

(BAŞKAN — Zabıtlara geçmesi bakımından iyi 
olmuştur. Çünkü Türkiye'de, diğer ülkelerde pek bu
lunmayan birtakım taşımalar yapılmaktadır; dolmuş
çuluk. 'Bu da minibüslerle yapılıyor, o da şehir içi 
yolcu taşımacılığı, ona da mı koyacağız?.. 

Mesele anlaşılmıştır efendim. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oyları

nıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Etmeyen
ler... 42 nci madde kabul edilmiştir. 
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43 üncü maddeyi okutuyorum. I 
Taşıma güvenliği I 
MADDE 43. — Eşya ve yolcuların güvenlik içe

risinde taşınmasından, taşmacılar sorumludurlar. 
Yolcu ve gönderenler, taşımacıların güvenlik yö

nünden aldığı tedbirlere aykırı hareket edemezler. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

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

Etmeyenler... 43 üncü madde kabul edilmiştir. I 
44 üncü maddeyi okutuyorum. 
Taşımacının yükümlülüğü I 
MADDE 44. — Taşımacı, yolcuyu ve eşyayı ta

ahhüt ettiği yere kadar götürmekle yükümlüdür. 
Karayolları altyapısı, işletmesi, trafiği, doğal afet- I 

ler, meterolojik koşullar ile yasal kısıtlamalarla ilgili I 
olarak ortaya çıkan ve taşımanın devamına engel olan 
sebeplerin belirsiz bir beklemeyi zorunlu kılması ve I 
veya yolcuların varış noktasına kadar gerekli zama- I 
nın iki katından daha fazla beklemeyi gerektirmesi 
halinde, imkân olduğu takdirde, taşmacı, bir başka 
güzergâhı izleyerek taşımayı tamamlamak, aksi hal
de yolcuyu güzergâh üzerinde yolcunun dilediği bir I 
yere götürmek veya yolcu ve eşyayı hareket nokta
sına geri getirmek zorundadır. j 

'Bu hallerde: yolcunun bütün hakları saklıdır. Yol- | 
cüdan herhangi bir talepte bulunulamaz. I 

Eşya için taşıma senedindeki hükümler uygulanır. I 

BAŞKAN — 44 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği yok. I 
Soru?.. Buyurun Sayın Azgur. I 

EUAT AZGUR — Sayın Başkanım; üçüncü sa
tırda «ve veya» denmiş. İki edatın yan yana buluna
mayacağına dair daha evvel Yüce Meclis karar ve- I 
rilmişti. «...zorunlu kılması veya...» anlaşılıyor; «ve» 
edatının kaldırılması yerinde olur. I 

BAŞKAN — Soralım efendim, tapaj hatası mı- I 
dır?.. 

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

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HA
SAN YUMUK — katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılıyorlar; 
«ve»yi çıkarıyoruz. | 
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Maddeyi hu değiştirilmiş biçimiyle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 44 üncü mad
de kabul edilmiştir. 

45 inci maddeyi okutuyorum. 
Arıza veya kaza halinde yükümlülük 
MADDE 45. — Taşımacı arıza ve kazalardan 

doğacak sorunların giderilmesi ve taşımanın devamı 
için her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. 

Bu gibi hallerde, taşımacı veya onun adına hare
ket edenler, aynı vasıftaki bir taşıtla taşımayı tamam
lamak zorundadır. 

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

Komisyon ve Hükümetin 'bir diyeceği?.. Yok. 
Soru?.. Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği haliyle oylarınıza 

sunuyorum efendim. Kabul edenler... Etmeyenler... 
45 inci madde kabul edilmiştir. 

46 ncı maddeyi okutuyorum. 
Yolcu bileti 

MADDE 46. — Yolcu biletinde, yolcunun adı, 
soyadı, kalkış ve varış yerleri, gün ve saati, güzer
gâhı, fiyatı, durumu, taşınan 'bagajın parça sayısı ve 
ağırlığı ile taşımacının adı, unvanı ve adresi gösterilir. 

Bilet üzerinde yer alması gerekli hükümler, bile
tin şekli, kaç nüsha düzenleneceği ve diğer hususlar 
yönetmelikte 'belirlenir. 

BAŞKAN — 46 ncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru?.. Buyurun Sayın Azgur. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkan; 'burada ikinci 
satırın başında «durumu» diye bir ifade var. Bu ne
yin durumunu ifâde ediyor acaba?. Yolcunun durur 
mundan mı bilette bahsetmek icap edecek? Yani yol
cunun cinsiyeti veya yaşlı, genç olduğu mu veya has
ta, sağlıklı bulunduğu mu?.. Yani bu «durumun
dan kasıt kime muzaftır?.. Bunun açıklanmasını rica 
ediyorum, bir. 

Birde, bilette güzergahın belirtilmesi gerekir de
niyor; hem kalkış ve varış yerleri gösterilecek, hem 
de ayrıca bilet üzerinde güzergâh tespit edecek... An
kara'dan Bursa'ya gidecek olan bir yolcu için ayrıca 
bütün kazalar mı; yani geçeceği bütün kazaların ay
rı ayrı 'bilete yazılması mı icap ediyor, yoksa bu gü
zergâh belirtilmesinden amaç nedir?.. Bunların açık
lanmasını rica ediyorum. 

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

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Azgur'a te
şekkür ederiz. Orada «sigorta» kelimesinin olması la
zım. Orada fark etmediğimiz bir husustur; işaret et
tikleri için teşekkür ederiz. 

Diğer güzergâh konusu da şöyledir : Bazen ak
tarmalı durumlar olmaktadır. Tek güzergâh İstan 
bul - Kars denilir veya Kars'a gidecek olan otobüs, 
kimi zaman Karadeniz yöresine uygun olan bir gü
zergâhı tercih eder; diyelim ki, Kastamonu üzerin
den gelir aşağıya doğru geçer, kimi zaman da Anka
ra'dan gelir başka bir güzergâhtan gidebilir. Bura
daki güzergâh tercihini otobüs firmasına bırakma
maktadır metin; doğrudan doğruya yolcunun kendi 
tercihine bırakmaktadır; yani «Ben şu güzergâhtan 
seyahat etmek istiyorum...» Diğer taraftan yük taşı
macılığında da aynı şekilde. Yükünü dolaştıracağınıza 
direkt bir mesafeden, güzergâhtan bana intikalini te
min ettirmek için senette böyle bir kayıt konabilir. 
Bu amaçla konulmuştur güzergâh. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Burada «sigorta» kelimesini «durumu» kelimesin

den önce ilave ediyoruz, değil mi Sayın Sözcü?.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Ediyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka soru var 
mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi bu düzeltme ile oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... 46 ncı madde kabul 
edilmiştir. 

47 nci maddeyi okutuyorum : 
Bagaj 

MADDE 47. — Yolcunun 30 kg.'a kadar olan 
bagajı ücretsiz taşınır. 

Hangi eşyanın bagaj sayılmayacağı ve hangi eş
yanın ücretsiz bagaja dahil edilmeyeceği yönetmelik
te belirlenir. 

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

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

Etmeyenler... 47 nci madde kabul edilmiştir. 

48 inci maddeyi okutuyorum : 
Taşıma senedi 
MADDE 48. — Taşıma senedinde; taşımacı, gön

derici ve alıcının adresi, eşyanın cinsi, miktarı, nite
liği, teslim alma ve teslim edilme yerleri ve şartları, 
taşıma süresi, taşıma şartları, taşıma fiyatı, vergi ve 
sigorta durumunun gösterilmesi zorunludur. 

Taşıma senedinde yer alması gerekli diğer hü
kümler, taşıma senedinin şekli ve kaç nüsha düzen
leneceği Yönetmelikte belirlenir. 

BAŞKAN — Efendim maddenin son satırındaki 
«Yönetmelikte» kelimesinin baş harfini küçük yazı
yoruz. Bazı maddelerde büyük, bazı maddelerde kü
çük harfle yazılmış, biz hepsini ufalttık efendim. 

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

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

49 uncu maddeyi okutuyorum : 
Gönderenin sorumluluğu 
MADDE 49. — Eşyanın cins, miktar ve nitelik

lerinin doğru bildirilmemesinden doğacak her türlü 
sorumluluk gönderene aittir. 

Taşımacı bir ihbar veya şüphe halinde, yetkili ve 
görevlilerin huzurunda eşyayı kontrol ettirebilir. Yet
kili ve görevlilerin kim olduğu yönetmelikte belirlenir. 

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

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

Etmeyenler... 49 uncu madde kabul edilmiştir. 

50 nci maddeyi okutuyorum : 
Eşyanın teslimi 
MADDE 50. — Taşımacı, eşyayı alıcıya taşıma 

senedinde yazılı şartlar ve süre içinde, hasarsız ve 
tam olarak teslimle yükümlüdür. 

Ancak, eşyanın cins, nitelik, ambalajlama şekli 
ile taşıma şartlarından doğacak hasar ve noksanlıkla
rın normal sayılacak sınırlarının taşıma senedinde 
belirtilmesi zorunludur, 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye var mı efendim?.. 

Sayın Bayer buyurun efendim. 
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MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Efendim, son za
manlarda Türkiye bir ihracat politikasının içine gir
miştir. Fakat narenciye, sebze ve et ihracatında taşı
macılarla ihracatçılar arasında büyük bir sürtüşme 
mevzuu olan vasıf değişikliği meselesi vardır. Mesela, 
zait beşle etin frigorifik kamyonlarla gönderilmesi ge
rekirken, kamyon şoförü bunu nakısa getiriyor ve 
tam teslim edileceği zaman zait beşe geri getiriyor; 
ama et o zaman vasfını değiştirmiş oluyor. Bugün be
nim bildiğim Suriye ile Türkiye arasında, Irak ile 
Türkiye arasında bu vasıf değişikliği dolayısıyla da
valar devam etmektedir. 

Şimdi burada, «hasarsız» dendiği zaman, bu vasıf 
değişikliği konusu açıkta kalmaktadır. Ette de böyle 
oluyor, narenciyede de böyle oluyor, sebzede de... Bu 
hususu Komisyon acaba bu kapsam içinde alıyor 
mu?.. 

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

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; 
taşımacılık günümüzde taşınan malın gideceği yere 
kadar en sağlıklı biçimde götürülmesini amaçlamak
tadır. Sürat ve emniyet kavramları buradan ileri gel
mektedir. Burada sözkonusu edilen husus, bir malı 
gönderdiğiniz zaman, taşıyıcı olarak ona kendi im
kânlarınız içerisinde değil, kanunun öngördüğü şarj
lar içerisinde sahip çıkabilmenizdir. Olay budur. 

Ayrıcıca, taşıyıcı ile gönderen arasında aktedilen 
sözleşme vardır. Bu sözleşme esasları içerisinde her 
iki tarafın da hareket etme mecburiyeti vardır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
50 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 50 
nci madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; Birleşime yarım saat ara veriyo
rum. 

Kapanma Saati : 16.20 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 16.50 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : Ali Nejat ALPAT, A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 161 inci Birleşimin 
dördüncü oturumunu açıyorum. 

Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı üzerindeki mü
zakerelerimize devam ediyoruz. 

51 inci maddeyi okutuyorum : 

ALTINCI KISIM 
Taşımanın Yardımcı Hizmetleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Eşya Taşımaları 

Yükleme, boşaltma ve depolama 

MADDE 51. — Belediye hudutları içerisindeki 
yükleme, boşaltma ve depolama hizmetlerinin taşıma
cılar tarafından yapılması zorunludur. 

Ancak, gönderenler yükleme, boşaltma ve depola
ma hizmetlerini taşımacıya yaptırıp yaptırmamakta 
serbestirler. 

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

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

52 nci maddeyi okutuyorum : 
Yükleme, boşaltma ve depolama fiyat tarifesi 
MADDE 52. — Yükleme, boşaltma ve depola

ma hizmetleri için Bakanlık tavan fiyat tespit edebilir. 
Hangi eşya türünde tavan fiyatının tespit edileceği 
Yönetmelikte belirlenir. 

BAŞKAN — «Yönetmelikti küçük harfle yazı
yoruz. 

— 387 — 
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Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru da olmadığına göre maddeyi oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 52 nci mad
de kabul edilmiştir. 

53 üncü maddeyi okutuyorum : 
Depolama hizmetleri 
MADDE 53. — Taşımanın gereği olan depolama 

hizmetlerinin, eşyanın cins ve niteliğine uygun ve eş
yaya zarar ve hasar vermeyecek şekilde yapılmasın
dan taşımacı sorumludur. 

BAŞKAN — 53 üncü madde üzerinde söz isteyen 
var mı?.. Yok. 

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

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 53 üncü mad
de kabul edilmiştir. 

54 üncü maddeyi okutuyorum : 
Terminal zorunluluğu 
MADDE 54. — Düzenli eşya taşımacılarının, ter

minalinin bulunması zorunludur. 
Aynı terminalden, nitelik ve niceliğine göre bir

den fazla taşımacı yararlanabilir. 
Terminallerin özellikleri Yönetmelikte belirlenir. 
BAŞKAN — Burada da «Y» harfini ufaltıyoruz 

efendim. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 54 üncü madde kabul edilmiştir. 
55 inci maddeyi okutuyorum : 

ÎKINCÎ BÖLÜM 

Yolcu Taşımaları 
Terminal zorunluluğu 

MADDE 55. - - Şehirlerarası ve uluslararası yol
cu taşımacılarının, nitelikleri, nicelikleri ve tesis sü
resi Yönetmelikte belirlenen terminalin bulunması 
zorunludur. 

Mahallî idarelerin işletmekte oldukları ve Yönet
melikteki şartlara uygun yer sağlanması halinde taşı
macıdan ayrı terminal istenmez. 

Aynı terminalden, nitelik ve niceliğine göre bir
den fazla taşımacı yararlanabilir. 

Mahallî idarelerin terminal yapabilmeleri, proje
lerinin tmar ve iskân Bakanlığı ile Ulaştırma Bakan-

ı lığının olumlu görüşüne dayalı olarak Bayındırlık Ba
kanlığının onaylamasına bağlıdır. 

Ulaştırma Bakanlğı ilgili kuruluşlarla, Mahallî ida
relere ait terminallerin yapımının projelendirilmesi, 

programlanması ve finansmanı için yönlendirici ve 
destekleyici.tedbirleri alır. 

BAŞKAN — «Yönetmelikleri gene küçük harfle 
başlatıyoruz. 

Biraz evvelki «Terminal zorunluluğu» düzenli eş
ya taşımacılığına ilişkindi, buradaki yolcu taşımala
rına ilişkindir. Bu nedenle bir tekrar varmış gibi gö
rünüyor; ama yok aslında. 

Maddeyle ilgili söz isteyen sayın üye?., Sayın Uy-
guner'den başka var mı efendim?.. Yok. 

Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkanım; 
54 üncü madde oylandı; ama bir maddî hata ola

rak kabul edilebilir; 54 üncü maddenin başlığının «Ter
minal edinme zorunluluğu» olması lazım. Maddî hata 
olarak «edinme» kelimesi çıkmamış burada; çünkü 
iki madde de aynı başlığı taşıyor. 

BAŞKAN — Sayın Uyguner; bendeniz de işte o 
nedenle zaten biraz evvel bu ifadeyi tekrarlamak ge
reğini duydum; çünkü «Taşımanın yardımcı hizmet
leri» başlığını taşıyan 6 ncı Kısımda 1 inci Bölüm eş
ya taşımalarıdır. O nedenle orada da terminal zorun
luluğu var. 2 nci Bölümde ise yolcu taşımalarına 
ilişkindir. O nedenle aynı şeyi tekrarlamak gereği du
yulmuştur. Yani, illede bir «edinme»yi ilave etmeye 
gerek kalmamış. Birinde eşya taşıyorlar, birinde yol
cu taşıyorlar; ama daha sonra «maddî hata» da de
nilirse, İçtüzüğümüzün ilgili maddesine göre işlem ya
parız; çünkü 54 üncü madde biraz evvel kabul bu-
yuruldu. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKILI HAYRI SEÇKİN — Yalnız birin
ci satırda «uluslararası» olacak efendim. Bir baskı 
hatasıdır; «Şehirlerarası ve uluslararası» olacak. 

BAŞKAN — Evet efendim, «uluslararası» olarak 
o maddî hatayı düzeltiyoruz. 

Komisyonun ve Hükümetin maddeyle ilgili olarak 
başka bir diyeceği var mı?.. Yok. 

Soru?.. Olmadığına göre 55 inci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

56 ncı maddeyi okutuyorum : 

YEDİNCİ KISIM 

ı Taşımada Çalışanlar 
Taşıma işlerinde çalışanlar 
MADDE 56. — Taşımada çalışanlar, sorumlusu 

ve yetkilisi bulundukları hizmetin niteliklerine sahip 
olmak zorundadırlar. 
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Taşıma işlerinde çalışanlarda 8 inci maddenin (b) | 
bendinde belirtilen şartlar aranır. I 

Taşımacıların yanında çalışanlar hizmet aktiyle ça
lıştırılır. I 

BAŞKAN — 56 ncı madde üzerinde söz isteyen I 
sayın üye?.. Yok. I 

, Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. I 
Soru?.. Olmadığına göre maddeyi oylarınıza sunu

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

57 nci maddeyi okutuyorum : I 
Sürücülerde tahsil şartı I 
MADDE 57. — Uluslararası yolcu taşımalarında I 

çalışan sürücülerde asgarî orta okul veya Temel Eği- I 
tim îkinci Kademe, şehir içi ve şehirlerarası yolcu I 
taşımalarında çalışanlarda İlkokul veya Temel Eği- I 
tim Birinci Kademe tahsil şartı aranır. I 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. I 
Büyük harfleri ufak mı yazıyoruz?.. I 

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

BAŞKAN — Başka bir ilaveniz?.. Yok. I 
Hükümet de katılıyor mu bu düzeltmeye?.. Katili- I 

yorsunuz. I 
Soru var mı?.. Yok. I 
57 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimde oy- I 

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... I 
Madde kabul edilmiştir. I 

58 inci maddeyi okutuyorum : I 
Sürücülerin çalışma süreleri I 
MADDE 58. — Sürücülerin haftada 54 saatten I 

fazla çalışmaları veya çalıştırılmaları yasak olup ve I 
haftada en az kesintisiz 24 saat dinlenmeleri zorun- I 
ludur. I 

BAŞKAN — Buradaki rakamları yazı mı yapı- I 
yoruz Sayın Komisyon?.. I 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Rakamları ya
zıyla ifade ediyoruz efendim. I 

BAŞKAN — Evet, bunları yazıyla yazıyoruz. I 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye var mı?.. I 
Buyurun Sayın Bilge. I 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan; I 

- - 3 8 9 

Burada «yasak olup» denildikten sonra «ve»ye lü
zum olmadığı kanısındayım. «Olup» denildiğine gö
re, onun altına bir atıf var gibi bir ifade oluyor. Vir
gül koyalım. 

BAŞKAN — «Yasak olup» dedikten sonra virgül 
mü koyalım oraya?.. Virgül koyalım, «haftada en az 
kesintisiz yirmidört saat dinlenmeleri zorunludur» olu
yor. 

Teşekkür ederim. 
Sayın Bay er, soru mu efendim?.. 
MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Sayın Başkan; 
Yeni çıkan İş Kanunu gereğince en fazla günlük 

çalışma 7,5 saate inmiştir. Buradaki 54 saatle bir te
nakuza düşülmektedir. 

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

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

Demin de Yüce Heyetinizin kabul buyurdukları 
bir maddede, bir şoförün 30 dakika en azından din
lenme durumu geçmiştir. Çeşitli zamanlarda verdikleri 
molalar vardır; sürekli olarak 54 saat çalışma meşgu
liyettir ve bunun içerisinde dinlenme de dahildir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; bu düzeltmelerle birlikte 58 inci 

maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Et
meyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

59 uncu maddeyi okutuyorum: 
Günlük çalışma düzeni 
MADDE 59. — Sürücülerin vardiya değişimi 

günleri 24 saatteki herhangi bir süre içinde 9 saatten 
fazla çalışmaları ve devamlı olarak 5 saatıten fazla 
taşıt sürmeleri yasaktır. 

5 Saatlik devamlı sürmeden sonra en az 30 daki
kalık dinlenme ve yeni bir çalışma süresine başlama
dan önce sürekli olarak en az 10 saat dinlenme sü
resi ayrılır. 

Dinlenmelerin taşıt dışında yapılması zorunludur. 
Ancak belirli şartların sağlanması halinde taşıt için
de dinlenmeye izin verilebilir. 

Birden fazla sürücüsü olan taşıtlarda her bir sü
rücü için yukarıdaki şartların sağlanması zorunlu
dur. Bunlarla ilgili diğer hususlar Yönetmelikte be
lirlenir; 

BAŞKAN — Sayın üyeler; burada da rakamla 
yazılan saatlerin hepsini yazıyla yazıyoruz. «Yönet
melik» teki «y» harfini ufalttık tabiî; onu artık söy
lemiyorum. 
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Madde üzerinde söz isteyen sayın üye var mı?.. 
Yok. 

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

Sayın Azgur, soru mu efendim?.. Buyurun. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; 
59 uncu maddede birtakım mecburiyetler getiri

liyor; belli saatler içinde görev yapmak, çalışmak, 
belli saatler içinde istirahate çekilmek, belli saatler
de de istirahat etmek. Yani, bu nasıl acaba kontrol 
edilecek?.. Evvela bu husus yönetmeliğe bırakılmış 
gibi geldi bendenize. Bunu yönetmelik dahi hallede
mez. Kaldı ki, oeza bölümünün ceza hükümlerine 
baktım, bu maddeye aykırı davranan şoförler için, 
sürücüler için cezaî müeyyide yok. 'Kıyafet için mü
eyyide var da; yani belli bir şoför kıyafeti giynıeyene 
bir müeyyide var da, bu 59 uncu maddeye riayet et
meyen sürücüler için bir müeyyide yok. Öyleyse, 
acaba bu nasıl saptanacak, nasıl olacak?.. Onun açık
lanmasını istirham ediyorum Komisyondan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur, so
ralım efendim. 

Buyurun. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE 

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

Günlük çalışma düzeni; demin Sayın Arkadaşı
mızın ifade ettiği gibi, bir defa burada İş Kanunu 
söz konusudur; bu bir. 

İkincisi; yine Yüce Meclisten çıkan Trafik Ka
nununda, sürücülerin buradaki düzenlemeye para
lel olarak hareket etme mecburiyetleri vardır ve bu
nun için de cezalar orada gösterilmiştir. 

Ayrıca, yönetmelik de, hem buradaki esasları, 
hem de Trafik Kanunundaki düzenlemeyi öngöre 
oek şekilde düzenlenecektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, 59 uncu maddeyi bu düzeltmelerle 

birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
ölmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

60 inci maddeyi okutuyorum': 
Taşımada çalışanların kıyafetleri 
MADDE 60. — Yolcu taşımalarında çalışan sü

rücü ve diğer çalışanların Yönetmelikte belirtilen, 
şekilde, taşıtlarında çalıştıkları süre içinde kolayca 
tanınmalarını ve diğer kişilerden kolayca ayırdedil-

melerini sağlayacak kıyafette ve mesleklerine uygun 
görünümde olmaları zorunludur. 

BAŞKAN — 60 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı?.. Yok. 

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

Soru sormak isteyen?.. Yok. 

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

61 inci maddeyi okutuyorum: 
Görevlileri bilmek zorunluluğu 
MADDE 61. — Taşımacılar, işletmeye dahil her

hangi bir taşıtı herhangi bir anda kimin sürdürdüğünü 
ve diğer görevlerin kimler tarafından yapıldığını bil
mek zorundadırlar. 

BAŞKAN — 61 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. 

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

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

Kabul etmeyenler.. 61 inci madde kabul edilmiştir. 
62 nci maddeyi okutuyorum: \ 
'Kanuna uymak zorunluluğu 
MADDE 62. — Taşımacılar, çalıştırdıkları tüm 

personeli kanunlara aykırı davranmaya zorlayamaz
lar. 

BAŞKAN — '62 nci madde Üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. 

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

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler.. Kabul etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 
63 üncü maddeyi okutuyorum: 
Tedbirlerin alınması ve uyulması zorunluluğu 

MADDE 63. — Kamuya açık yolcu taşıtı sürücü
leri, yolcuların binme, inme, oturma, eşyaların yer
leştirilmesi ve benzeri konularda gerekli tedbirleri al
mak ve yolcular da alınan bu tedbirlere uymak zo
rundadırlar. 

BAŞKAN — 63 üncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üye var mı?.. Yok. 

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

Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

ı 
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64 üncü maddeyi okutuyorum1: 

SEKİZİNCİ KISIM 

Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımaları 

Uluslararası taşımaların kapsamı 
MADDE 64. — Uluslararası yolcu ve eşya taşı

maları: 
a) Türkiye'ye karayoluyla herhangi bir hudut 

kapısından giren veya Türkiye'nin herhangi bir de
niz limanına gemi ile gelen karayolu taşıtlarıyla ya
pılan transit taşımaları, 

b) Türkiye'ye demiryolu, denizyolu, havayolu ile 
gelen ve varış yerinden karayolu taşıtlarıyla üçüncü 
ülkelere yapılan taşımaları, 

c) Türkiye'den karayolu taşıtları ile diğer ülke
lere yapılan taşımaları, 

d) Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türki
ye'ye yapılan taşımaları, 

Kapsar, 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı?.. Yok. 

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

Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği haliyle oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Mad
de kabul edilmiştir. 

65 inci maddeyi okutuyorum: 
Taşıma yetkisi 
MADDE 65. — 64 üncü maddenin (a) bendinde

ki taşımaları, uluslararası çok taraflı veya ikili kara
yolu taşıma anlaşmalarına göre taşıma yapmaya yet
kili veya Bakanlıkça dzin verilmiş yabancı taşıtlar ve
ya uluslararası taşımalar için Bakanlıktan 28 inoi 
maddede öngörülen gerekli belgeleri almış Türk uy
ruklu taşımacılar yapabilir. 

64 üncü maddenin <b) bendindeki taşımalar, 28 
inci maddede öngörülen uluslararası taşımacı belge
leri almış Türk uyruklu taşımacılar tarafından yapı
lır. 

Gerektiği hallerde, diğer yetkili taşımacılar, Ba
kanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile 
tespit edilir. 

Hangi ülkelere hangi deniz limanı, hava limanı 
ve demiryolu istasyonundan taşıma yapılacağı Ba
kanlıkça tespit ve Resmî Gazete'de ilan edilir. 

64 üncü maddenin <c) ve (d) bendindeki taşıma
lar uluslararası Türk uyruklu taşımacılar ile uluslar
arası çok taraflı veya ikili karayolu taşıma anlaşma-

13 . 9 . 1983 O : 4 

larına göre izin verilmiş veya Bakanlıkça özel izin bel
gesi verilen yabancı taşıtlarla yapılabilir. 

BAŞKAN — 65 inci 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 Komisyondan geldiği bi
çimiyle kabul edilmiştir. 

66 ncı maddeyi okutuyorum: 
Yasak haller 
'MADDE 66. — Zorunlu hallerde Bakanlıkça ve

rilecek izin dışında, yolcu veya eşyanın gümrük ka
pılarına taşınması veya buralarda aktarma yapılması 
veya eşyanın depolanması veya yolcuların huduttan 
veya geçecek başka taşıta binmesi yasaktır. 

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.... 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE 

İSKÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVBKİLt HAYRI SEÇKİN — Saym Baş
kan, maddî hata var; müsaade ederseniz düzelte
yim. 

BAŞKAN — Maddî hatayı artık içtüzüğe göre 
efendim, daha sonra düzeltelim. Çünkü, oylamaya 
geçtim. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE 
İSKÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVBKİLÎ HAYRI SEÇKİN — «Huduttan 
veya» değil «yaya geçecek...» olacak efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim, daha sonra da bu 
düzeltmeyi yapacağız; ama şimdiden de zabıtlara ge
çilmesi bakımından söylüyorum... «yaya geçerek, baş
ka taşıta binmesi yasaktır.» şeklindedir. 

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

67 nci maddeyi okutuyorum: 
Kota sistemi 
MADDE 67. — Türkiye üzerinden karayoluyla 

yapılacak transit taşımalarda, yurt içi taşımaları ak
satmamak ve ülkemiz üzerinde yapılan uluslararası 
taşımaları daha düzenli ve süratli kılmak, amacıyla, 
altyapının fiziksel sınırlamaları göz önüne alınarak, 
gerektiğinde kota sistemi uygulanabilir. 
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Karayolu taşıma anlaşması olmayan ülkelere ait 
taşıtlar için Bakanlık özel belgeler verebilir. 

BAŞKAN — iBu madde üzerinde söz isteyen sa
yın 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... 67 nci madde kabul edilmiştir. 
68 inci maddeyi okutuyorum: 
Geçiş ücretlerinin düzenlenmesi 
MADDE 68. — Geçiş ücretleri, taşıt ağırlık ve 

boyutları, akaryakıt bedel farkı, ödemeler ve diğer 
hususlar ile bu konularda 'Bakanlıkların görev ve so
rumlulukları gibi hususlar ilgili Bakanlıkların görüşü 
alınarak Ulaştırma Bakanlığının teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulu Kararı ile düzenlenir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın 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. 

69 uncu maddeyi okutuyorum. 

DOKUZUNCU KISIM 

Sigorta 

Yolcu taşımalarında sigorta 
MADDE 69. — Yolcu taşımacıları, taşımalar es

nasında ve doğrudan taşımaya bağlı nedenlerle yol
cuların maruz kalacağı kazalar sonucu uğrayacakları, 
ölüm dahil, bedenî zararlarını karşılamak üzere ma
lî sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlüdürler. 

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

iKomisyon ve Hükümetin bir diyeceği r-ar mı?.. 
Yok. 

&oru sormak isteyen sayın üye var mı?.. 
Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂt BAYER — Sayın Başkan, bu, 

hakikaten karayplculuğu bakımından memleketimiz 
için çok iyi bir madde; ancak şoförler ve şoför mu
avinleri ne durumdadır? Onların sigorta ettirilmesi 
konusu burada açıklığa kavuşturulmaımıştır madde
de bu kapsam içine alınıyor mu, alınmıyor mu? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Bayer. So
ralım efendim. 

Buyurun Sayın Aydar. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE 

İSKÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başka
nım, zaten kendileri Sosyal Sigortalar Kurumu mev
zuatına göre sigortalıdırlar. 

Bir de ayrıca, uygulamada yolcularla beraber sü
rücüler de aynı sigorta kapsamındadırlar; otomatik 
sigortaya tabi tutulacaklardır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Bu şekilde düzeltilmiş olda Yani, 

sigorta mevzuatına göre, sigorta primi ödediği için 
sigortalı sayıldığından değil. «Yolcularla beraber 
şoför ve muavini de sigortalanacaktır.» diyor Komis
yon. Yani, bir evvelki izahından vazgeçti. 

Sayın üyeler, 69 uncu maddeyi Komisyondan gel
diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

70 inci maddeyi okutuyorum!: 
Eşya taşımalarında sigorta 
MADDE 70. — Eşya taşımacıları, taşımalar es

nasında ve doğrudan taşımayla ilgili kazalardan do
ğan ve eşyaya vereceği zararları karşılamak üzere 
malî sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlüdür
ler. 

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.. 70 inci madde Komisyondan gel
diği biçimiyle kabul edilmiştir. 

71 inci maddeyi okutuyorum: 
Sigorta tarifeleri 
MADDE 71. — Yolcu ve eşya taşımalarında uy

gulanacak sigorta esasları ve tarifeleri bir yıl sürey
le geçerli olmak üzere Bakanlar Kurulu tarafından 
tespit edilerek Resmî Gazete'de yayımlanır. 

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.... 71 inci madde kabul edilmiştir. 
72 nci maddeyi okutuyorum: 
Zararların ödenmesi ve rücu 
MADDE 72. — Kaza sonucu ortaya çıkan zarar

lar, sigorta şirketince hak sahiplerine ödenir. Sigorta 
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şirketi atfedilen kusur oranında taşımacıya rücu 
edebilir. 

BAŞKAN — «...sigorta şirketi atfedilen kusur 
onanında...» olarak lütfen düzeltin efendim. 

O biçimde madde üzerinde söz isteyen var mı?.. 
Yok. 

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

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

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

73 üncü maddeyi okutuyorum: 
ihbar ve ödeme 
MADDE 73. — Yolcu ve eşya malî sorumluluk 

sigorta tazminatına yol açan zarara neden olan olay 
vukundan itibaren en geç beş iş günü içinde sigorta 
şirketine yazılı olarak ihbar edilir. Bu ihbar taşıma
cı, vekili veya taşımacı ile ilgili olanlardan herhangi 
birisi tarafından yapılabilir. 

Taşımacı veya ilgilisi kazaya ilişkin belgeleri ve 
trafik kaza zaptını sigorta şirketine olayın vukuun
dan! itibaren on iş günü içinde vermekle yükümlüdür. 

'Olayın ihbar edilmemesi, geç haber verilmesi ve
ya belgelerin ibraz edilmemesinin doğuracağı sonuç
lardan taşımacı sorumludur. 

Bu ihbarı ve belgeleri alan sigorta şirketi, ihbar 
tarihinden itibaren oribeş gün içinde gerekli tazmina
tı hak sahiplerine öder. Şu kadar ki, adlî mercilere 
tazminat alacağı üzerine tedbir veya haciz konulması 
halinde, sigorta şirketi tedbir veya haczi koyan mer
ciin muvafakati olmadıkça hiçbir ödeme yapamaz. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen saym üye?.. Buyurun sa

yın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; bu madde

de bir ihbar yükümlülüğü getiriliyor. Bu ihbarı, be-; 
gün içerisinde taşımacı yapacak, vekili yapacak veya 
taşımacı ile ilgili olanlardan herhangi birisi yapa
cak. Bu «taşımacı ile ilgili» den kasıt, acaba yolcu 
mudur, malı taşınan kişi midir, bundan kasıt nedir? 
Maddeye sarahat vermesi bakımından zabıtlara geç
sin diye soruyorum. Çünkü, ileride bu madde üzerin
de birtakım ihtilaflar çıkabilir. Doğrudan doğruya 
zarara maruz kalan yolcunun yakını bu ihbarda bu
lunabilir veya malı zarara uğrayan yolcu veya onun 
bir yakını bu ilgili deyim içine girer mi? 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 

Buyurun Sayın Komisyon. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE 

İSKÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZOÜSÜ MEHMET AYDAR — Efendim, 3 ün
cü maddedeki «Tanımlar» bölümüne dikkati çek
mek isterim. «Tanımlar» bölümünde, «Taşımacı» ile 
beraber «çalışanları» da tarif edilmiştir ve bunların 
kimler olduğu da «Tarifeler» maddesinde yer almış
tır. Söz konusu edilen o «yakınları» da, bir mukave
leyle Jkendi yanında çalışanlardır ve sadece bir ihbar 
meselesi söz konusu olduğu için ve bu ihbarın süre
si içerisinde yapılması da kanunen öngörüldüğü için, 
böyle bir ihbarın yakınları tarafından yapılması ha
linde o da geçerli telakki edilecektir. 

Arz ederim. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; müsaade 
eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; ikinci soru

ma da izin verdiğiniz için çok teşekkür ederim. 
Demekki burada doğrudan doğruya cismani za

rara uğrayan yolcunun bir ihbarda bulunma hakkı 
yok veya malı hasara uğrayan taşıtıcının yine ihbar
da bulunma hakkı yok. Ben böyle anladım; acaba 
Komisyon da böyle mi anlıyor? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE 

tSKÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZOÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; 
gönderici, taşıyıcı ve esas mal sahibi arasında Kanun 
bir düzenleme getirmiştir ve bir senet imzalamakta
dır. Bu senette eğer bu şartlar sıralanrnışsa, orada da 
bu kabil bir kaza sırasında ihbarı yapacak olan da 
belirlenebilir. Kanun çok esnek olarak o hususu dü
zenlemiştir. Dikkatlerine arz ederim. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
73 üncü maddeyi Komisyondan geldiği şekliyle 

oylarınıza sunuyorum': (Kabul edenler.. Kabul etme
yenler.. Madde kabul edilmiştir. 

74 üncü maddeyi okutuyorum: 
Taşıt mülkiyetinin naklinde sigorta 
MADDE 74. — Taşıtın sahip değiştirmesi halin

de, mevcut sigorta mülkiyetin iktisabından itibaren 
otuz gün devam eder. 

Yeni malik, mülkiyeti iktisap tarihinden itibaren 
beş iş günü içinde, sigortanın kendi adına çevrilme
si, veya süresi bitmiş ise yenilenmesi için sigorta şir
ketine başvurmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük ye
rine getirilmediği takdirde mülkiyetin nakli tarihin-
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den itibaren otuz gün sonra sigorta sözleşmesi ken- ı 
diliğinden sona erer. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon; burada ilk cüm
ledeki «sigorta» kelimesinden sonra bir virgül kon
ması uygun olur mu? 

(BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Uygundur Sa
yın Başkan, 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
HASAN YUMUK — Uygundur efendim. 

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

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

Bilge. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkanım; birinci fıkra

da, «...mülkiyetin iktisabından itibaren otuz gün de
vam eder.» deniyor. Acaba, «otuz gün daha devam 
eder» dense uygun olmaz mı? I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Buyurun Sayın Komisyon. I 
/BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Denilebilir efen
dim, katılıyoruz. I 

BAŞKAN — Sayın Hükümet de katılıyor mu 
efendim bu ilaveye? 

ULAŞTIRMA /BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HA 
SAN YUMUK — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Virgül ve «daha» kelimesinin ila
vesiyle 74 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka- I 
bul edenler... Kabul etmeyenler.... Madde kabul edil- I 
mistir. I 

75 inci maddeyi okutuyorum. I 
Primlerin ödenmesi I 
MADDE 75. — 'Bu Kanunun 69 uncu ve 70 in

ci maddelerinde öngörülen yolcu ve eşya taşıma ma- I 
•lî sorumluluk sigorta primleri, poliçenin taşımacıya 
verilmesiyle taşımacı tarafından nakıten ve peşinen I 
sigorta şirketine ödenir. I 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. I 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. I 
75 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiy

le oylarınıza sunuyorum.- Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum!: 
Sigortacı aleyhine dava açılabilmesi "I 
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MADDE 76. — ölüm dahil, bedenen zarar gören 
yolcu veya bunun kanunî mirasçıları veya maddî za
rara uğrayan eşyayı gönderen, tespit edilen zarara 
ilişkin tazminat için sigorta hadleri dahilinde doğru
dan doğruya sigortacı aleyhine de dava açabilir. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
76 ncı maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

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

77 nci maddeyi okutuyorum: 
Poliçe ve etiket bulundurma zorunluluğu 

MADDE 77. — Sigorta şirketi, poliçeyle bera
ber taşımacıya bu poliçenin numarasını ve sigorta
nın süresini belirleyen, kendisi tarafından imzalan
mış bir etiket verir. 

Bu etiketin şekli ve taşıtta bulundurulacağı yer 
yönetmelikte belirlenir. 

Sigorta poliçesinin imzalı bir nüshasının sürek]i 
olarak taşıtta bulundurulması ve ıtalep halinde ilgi
lilerce gösterilmesi zorunludur. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
77 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oy

larınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etme-
meyenler..,. Madde kabul edilmiştir. 

78 inci maddeyi okutuyorum: 
Malî sorumluluk sigortası 

MADDE 78. — Türkiye'de kaza ve nakliyat si
gorta dallarında çalışan ruhsatı bulunan her sigorta 
şirketi usulüne uygun izin belgesiyle, taşıtın niteliği
ni gösteren belgelerin kendisine ibraz edilmesi kay
dıyla, yolcu veya eşya taşıma malî sorumluluk sigor
tası yapmakla yükümlüdür. 

Sigorta şirketini güç durumda bırakmak veya onu 
zarara sürüklemek amacı güttüğü anlaşılan taşımacı
nın talebi, gerekçesi gösterilmek suretiyle reddedile
bilir. 

Sigorta şirketinin red sebebinin haklı olup olma
dığı, taşımacının başvurusu üzerine Ticaret Bakanlığı 
Sigorta Murakabe Kurulu tarafından yedi gün için
de incelenerek karara bağlanır. IBu karar sigorta şir
keti ve taşımacı için kesindir. Bu karar, Kurul tara
fından ayrıca Bakanlığa da bildirilir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
78 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

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

79 uncu maddeyi okutuyorum: 
Zaman aşımı 
MADDE 79. — 'Bu Kanuna göre yapılan yolcu 

ve eşya taşıma malî sorumluluk sigorta sözleşmele
rinden doğan her türlü tazminat davası, zarar görenin 
zararı ve zarardan sorumlu olanı öğrendiği tarihten 
itibaren iki sene ve herhalde zarara neden olan olay 
tarihinden itibaren on sene sonra zaman aşımına uğ
rar, Dava cezaî kovuşturmayı gerektiren bir fiilden 
ileri geliyorsa, hukuk davasına da ceza zamanaşımı 
uygulanır. 

Sorumlu kişi hakkında zamanaşımı kesen sebepler, 
sigorta şirketi hakkında da uygulanır. Bunun gibi si
gorta şirketi hakkında kesilen zamanaşımı, sorumlu 
kişi hakkında da kesilmiş sayılır. 

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

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

Bilge. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan; gerçi yazımla 

ilgili; ama bir sorum var: «Zamanaşımı» çeşitli şe
killerde yazılmış, bazıları bitişik, bazıları ayrı yazıl
mıştır. Bu kelimenin bitişik yazılması daha uygun
dur. Maddenin kenar başlığında da ayrı yazılmıştır. 
Bunun da bitişik olarak yazılmasını uygun görürler 
mi?... 

BAŞKAN — Redaksiyonla ilgili bir soru oldu; 
Sayın Komisyon, görüşünüzü rica ediyorum. 
'BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Uygundur Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Uygun görüyorlar Sayın Bilge. 
Sayın Hükümet, katılıyor musunuz?.. Katılıyor

lar. 
Hükümet de katılıyor, maddeyi birleştirerek oy

larınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler.. Madde kabul edilmiştir. 

80 inci maddeyi okutuyorum: 
Yetki 
MADDE 80. — Taşımacı, yolcu veya kanunî mi

rasçıları veya gönderenin sigorta şirketine, sigorta 

şirketinin bu kimselere karşı kanundan veya sözleş
meden doğan tazminat veya rücu hakları için aça
cakları davalarda yetkili mahkeme ve icra daireleri, 
sigorta şirketinin veya poliçeyi veren acentenin mer
kez veya şubelerinin bulunduğu veya zarara yol açan 
olayın meydana geldiği yer mahkeme ve icra dairele
ridir. 

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

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

Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı?.. Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimi ile oyları

nıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
80 inci madde kabul edilmiştir. 

81 inci maddeyi okutuyorum: 

ONUNCU KISIM 

Olağanüstü Hal ve Savaşta Taşıma 

Millî Savunma yükümlülüğü 
MADDE 81. — Olağanüstü halin veya seferber

liğin ilanı ile, sefer görev emri almış mükellefiyete 
tabi tutulan bütün taşıtlar, son sahip veya sürücüle
ri tarafından altı saat içinde kendisine ve taşıtlarına 
ait hazırlıkları bitirerek, taşıtlarının avadanlık ve ye
dek parçaları ile beraber, sağlam olarak, bulunan yer
deki Millî Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonuna ge
tirilir. 

Bir bütün alarak mükellefiyete tabi tutulmuş ve 
bu maksatla sözleşme yapılmış her çeşit taşımacı, 
yukarıdaki esaslar dahilinde, göreve hazır olduğu 
Millî Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonuna bildirir. 

Kendilerine sefer görev emri verilmiş, fakat imal, 
tamir, bakım ve ticaret maksatları ile ellerinde mo
torlu taşıt veya bunlara ait yedek parça ve avadanlık 
bulunduranlar veya bunları imal eden müessesese-
ler, seferberlik ilanını müteakip ilk iki gün içinde 
ellerindeki taşıt ve maddelerin listesini bölgelerinde
ki Millî Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonuna bildir
meye mecburdurlar. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin taşıt ve nakliyat ihti
yaçlarının karşılanması için gerekli hazırlık ve plan
lar Seferberlik Kanunu, Millî Müdafaa Mükellefiye
ti Kanunu, bunlara ait yönetmelik, yönerge ve direk
tifler dahilinde Millî Savunma Bakanlığı ve Genel
kurmay Başkanlığı ile ilgili kuruluşlar tarafından ba
rıştan itibaren hazırlanır. 

BAŞKAN — İkinci fıkrada «göreve nazır oldu
ğu» değil de, «hazır olduğunu» diyerek, Komisyona 
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bildiri olarak bir «nu» ilave ediyoruz; Adalet Komis
yonunun kabul ettiği metinde de öyledir. 

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.. 81 inci madde kabul edilmiştir. 
82 noi maddeyi okutuyorum: 
Taşıma planlaması 
MADDE 82. — Olağanüstü hal ve savaşta, Türk 

Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dışındaki, ülkenin di
ğer bütün taşıma hizmetlerinin sürekliliğini devam 
ettirebilmek için, Ulaştırma Bakanlığı ilgili kuruluş
larla işbirliği yaparak taşıma planlarını olağanüstü 
hal ve savaş direktifi esaslarına göre hazerde hazır
lar. 

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

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

Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı?.. 
iSaym Azgur, buyurun. 
ıFUAT AZGUR — Sayın 'Başkanım, şimdi bu 

maddede savaş ve olağanüstü hal durumları nazarı 
itibara alınmış sadece. Malumâliniz, olağanüstü hal 
ile savaş arasında bir aşama daha vardır; o da sı
kıyönetim hali. Olağanüstü hal, sıkıyönetimden daha 
hafif bir haldir. Eğer, bir derecelendirme yapmak icap 
ederse; savaş, sonra sıkıyönetim, sonra da olağanüs
tü hal gelir. 

Acaba, sıkıyönetim halinde böyle bir tedbiri alma
yı neden gerekli görmemiş Komisyonumuz ve Hükü
metimiz?.. Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Sayın Komisyon, görüşünüzü rica ediyorum. 
'BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, ÎMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
ıSÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu, gerektiği zamanda 
'bu kabil tedbirler almaya müsaittir. Bu itibarla, 
Hükümet de bunu uygun görmediği için, Komisyo
numuz da Hükümetin metnini bir ölçüde düzenleye
rek huzura getirmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
$2 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimi ile 

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

183 üncü maddeyi okutuyorum: 

ONBÎRİNCÎ KISIM 

Denetim 
Denetim esasları 
MADDE 83. — Taşımalar, taşımacılar, acente

ler, komisyoncular, taşımada çalışanlar ve bunlarla 
ilgili iş ve hizmetler Bakanlığın denetimine tabidir. 

Diğer kuruluşlara doğrudan veya birlikte bu ka
nunda yazılı hususlar hakkında yapılacak denetimin 
usul ve esasları yönetmelikte belirlenir. 

BAŞKAN — Efendim, bu «Diğer kuruluşlara 
doğrudan veya birlikte.. Yapılacak denetimin» cüm
lesi doğru mu efendim? 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, f M AR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKÎLİ HAYRÎ SEÇKİN — «Kuruluş
larca» olması lazım efendim. 

BAŞKAN — Evet,., «diğer kuruluşlarca» olarak 
düzeltiyoruz. 

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

Komisyon ve Hükümetin bunun dışında diyece
ği bir şey var mı?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Maddeyi bu düzeltme ile birlikte oylarınıza su

nuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler.., 83 
üncü madde kabul edilmiştir. 

84 üncü maddeyi okutuyorum: 
Denetim sırasındaki hasar ve zarar 
MADDE 84. — Denetimin, denetim ile ilgili gi

derlerin, denetim sırasında meydana gelecek hasar ve 
zararların ıtespiti ve ödenmesi usulleri yönetmelikte 
belirlenir. 

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. 
84 üncü maddeyi Komisyondan geldiği biçimi ile 

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

85 ikici maddeyi okutuyorum: 

ONİKINCÎ KISIM 

Cezalar 
MADDE 85. — a) Yolcu taşımasında komisyon

culuk yapmak suretiyle 21 inci maddeye aykırı dav
ranışta bulunanlardan, 
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b) Taşımacı, taşıt, komisyoncu ve acentelik bel
gelerimin geçerlilik süresinin bitiminden bir ay önce 
bu belgelerin yenilenmesi için başvuruda bulunmak 
ve yenileme için gerekli bilgi ve belgeleri vermemek 
suretiyle 24 üncü maddeye aykırı davranışta bulu
nanlardan, 

c) Taşımacı, komisyoncu ve acentelik belgeleri
nin asıllarını belgelerde iş yeri olarak yazılı adresle
rinde bulundurmamak suretiyle 26 ncı maddeye aykı
rı davranışta bulunanlarla, taşıt belgelerinin asıllarını 
taşıtlarında bulundurmamak suretiyle aynı maddeye 
aykırı davranışta bulunan taşımacılardan, 

d) Maliki değişen taşıtların belgelerini bir ay 
içinde belgeyi veren mercie iade etmemek suretiyle 30 
uncu maddeye aykırı davranışta bulunan eski malik 
ile herhangi bir nedenle çalışamaz hale gelen taşıtla
rın belgelerini bir ay içinde belgeyi veren mercie 
iade etmeyerek aynı maddeye aykırı davranışta bu
lunan taşımacılardan, 

e) Zaman tarifelerini yetkili mercie onaylatma
dan uygulayan, bu tarifeleri 35 inci maddede sayı
lan yerlerde bulundurmayan veya bilet veya taşıma 
senetlerinde belirtmeyen veya tarife değişikliklerin
de aynı maddedeki usule uymayan taşımacılardan, 

f) 38 inci maddede sözü edilen tarifeleri yetkili 
mercie onaylatmayan veya onaylanmış tarifeleri işye
ri veya terminal bilet satış yeri veya taşıtda bulun
durmamak ve teşhirden kaçınmak suretiyle aynı mad
deye aykırı davranan taşımacılardan, 

g) 60 inci maddede yer alan kıyafet ve meslek-
»lerine uygun görünümde bulunma şartlarına uyma
yan çalışanlardan veya bu şartlan sağlamayan taşı
macılardan, 

IBeşbin lira para cezası alınır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye var ımı efendim?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin diyeceği bir şey var mı?. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, ÎMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKIL1 HAYRI SEÇKİN — Efendim, 
(b) fıkrasında «başvuruda bulunmak» denmiş; o «baş
vuruda bulunmamak» olacak.. 

BAŞKAN — «Bulunmak» değil, «bulunmamak» 
olarak düzeltiyoruz ve maddeyi Komisyondan geldi
ği hali ile oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... ka
bul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

86 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 86. — a) Aldıkları belgeye uygun ta

şıma faaliyetine yönetmelikte belirtilen süre içinde 

başlamamak suretiyle 10 uncu maddeye aykırı dav
ranışta bulunan taşımacılardan, 

b) 39 uncu maddeye aykırı davranışta bulunan 
taşımacılardan, 

c) 46 ncı madde ile buna ilişkin yönetmelikte 
belirlenen usul ve şekle uymayan yolcu bileti kulla
nan veya kullandıran taşımacılardan, 

d) 48 inci madde ile buna ilişkin yönetmelikte 
belirlenen usul ve şekle uymayan taşıma senedi kul
lanan veya kullandıran taşımacılardan, 

e) Çalıştırdıkları personeli kanunlara aykırı dav
ranışa zorlayarak 62 nci maddeye aykırı harekette 
bulunan taşımacılardan, 

f) 56 ncı maddede yazılı şartları taşımayanları 
taşımada çalıştıran taşımacılardan, 

g) Eşya ve yolcuların güvenlik içinde taşınması 
için gerekli tedbirleri almamak suretiyle' 43 üncü 
maddeye aykırı davranışta bulunan taşımacılardan, 

Onbin lira para cezası alınır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

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

efendim?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Olmadığına 

göre maddeyi Komisyondan geldiği biçimi ile oyla
rınıza sunuyorum. IKabul edenler.. Kabul etmeyen
ler.. Madde kabul edilmiştir. 

87 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 87. — a) 16 ncı maddeye aykırı dav

ranışta bulunan taşımacılardan, 
b) Esas faaliyetleri taşımaclılık olmadığı halde 

yaptıkları iş ve hizmet ile ilgili olarak aldıkları, ken
di hesabına taşıma belgeleri ile bedel veya menfaat 
karşılığı ıtaşıma yapmak suretiyle 31 inci maddeye 
aykrı davranışta bulunanlardan, 

c) Kendi hesabına yapılacak taşımalarda kul
lanılacak taşıtlar için taşıt belgesi almamak veya ken
di adlarına kayıtlı olan bu taşıtları başka gerçek ve 
tüzelkişilerin taşımacılığı için kullandırmak, kendi 
hesabına taşıma belgesi aldıkları halde taşımacılara 
ait taşıtları kullanmak suretiyle 33 üncü maddeye 
aykırı davranışta bulunanlardan, 

d) 44 üncü maddeye aykırı davranışta bulunan 
taşımacılardan, 

e) 59 uncu maddeye aykırı davranışta bulunan 
sürücülerle bunların taşımacılarından, 

f) 66 ncı maddeye aykırı davranışta bulunan ta
şımacılardan, 

Yirmibin lira para cezası alınır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Olmadığına 

göre maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

'88 inci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 88. — a) Acenteliğin 6762 Sayılı 
Türk Ticaret Kanununda yer alan vecibelerini yerine 
getirmeyen veya taşımacı ile acentelik anlaşması im-
zalanmaksızın onun namına acentelik yapmak sure
tiyle '21 linçi maddeye aykırı hareket eden acentelerle 
bunlara acentelik yaptırmak suretiyle aynı maddeye 
aykırı davranışta bulunan taşımacılardan, 

b) 42 nci maddedeki esaslara aykırı şekilde taşı
macılık yapan 'taşımacılardan, 

c) 45 inci maddedeki yükümlülüklerini yerine 
getirmeyenlerden, 

Kırkbin lira para cezası alınır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen, sayın 

üye?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Olmadığına 

göre maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

89 uncu maddeyi okutuyorum. 

MADDE 89. — a) 36 ncı maddeye aykırı ola
rak fiyat uygulayan taşımacılardan, 

b) 74 üncü maddede belirtilen süre içinde sigor
taya başvurmayan taşıtın yeni malikinden, 

c) Kaza ve nakliyat sigortası dallarında çalışma 
ruhsatı bulunduğu halde yolcu veya eşya taşıma 
malî sorumluluk sigortası yapmaktan kaçınmak su
retiyle 78 inci maddeye aykırı davranışta bulunan si
gorta şirketlerinden, 

Ellibin lira para cezası alınır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen saym 

üye?... Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?... Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?... Olmadığına 

göre bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 89 uncu madde Komisyon
dan geldiği biçimi ile kabul edilmiştir^ 

90 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 90. — a) 25 inci maddeye aykırı dav

ranışta bulunmak suretiyle, adına düzenlenen belge
leri başkalarına kullandıranlarla bu belgeleri kulla
nanlardan ellibin lira para cezası alınır ve taşıma 
belgeleri iki ay süre ile iptal edilir. 

b) 6 ncı ve 7 nci maddelere aykırı harekette 
bulunan taşımacılardan ellibin lira para cezası alınır 
ve taşıma belgeleri bir yıl süre ile 'iptal edilir, (a) ve 
ı(b) fıkralarında yazılı eylemlerin tekerrürü halinde 
teminat irad kaydedilir ve taşıma belgeleri iptal edi
lir. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?... Yok. 
Soru sormak isteyen üyemiz?... Olmadığına göre 

maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... 90 mcı madde Komisyondan gel
diği biçimi ile kabul edilmiştir. 

91 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 91. — Bu Kanunun 8 inci ve 20 nci 

maddelerinde öngörülen şartlardan herhangi birinin 
taşınmadığının sonradan anlaşılması veya faaliyet sı
rasında bu şartlardan herhangi birinin kaybedilip de 
verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde taşıma
cılık, acentelik ve komisyonculuk belgesi iptaL edi-
dir. 

Ayrıca anılan maddelere göre belge verildikten 
sonra istenen bilgi ve belgelerin yanlışlığının ortaya 
çıkması halinde eylem daha ağır bir cezayı gerektir
mediği takdirde, yetmişbeşbin lira para cezası alı
nır. 

BAŞKAN — 91 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

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

göre maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

92 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 92. — Bu Kanunun 23 üncü maddesi

ne aykırı hareket edilmesi halinde yüzbin lira para 
cezası alınır ve 6 ay geçmedikçe taşımacı, acente ve 
komisyonculuk belgesi verilmez. 

BAŞKAN — 92 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.^ Yok. 

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

göre maddeyi Komisyondan geldiği haliyle oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler..s 

Madde kabul edilmiştir. 
93 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 93. — Para cezaları yetkili memurlar 

tarafından makbuz karşılığı tahsil edilir. Yetkili me
murlar ile para cezalarının tahsiline dair esaslar Yö
netmelikte belirlenka 
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Yetkili, memurlar tarafından verilecek para ceza
sı tutarı kadar teminat depo edilmesi şartıyla para 
cezalarına, makbuzun kesildiği veya tutanağın tutul
duğu tarihten itibaren onbeş gün içinde Sulh Ceza 
Mahkemesinde itiraz edilebilir. 

Para cezaları 6183 sayılı Amme Alacakları Tah
sili Usulü Hakkındaki Kanuna göre alınır. 

BAŞKAN — 93 üncü madde üzerinde söz iste-
yn sayın üye?... Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?... Yok.; 
Soru sormak isteyen sayın üye?... Olmadığına 

göre maddeyi Komisyondan geldiği biçimi ile oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Ma'dde kabul edilmiştir.; 

94 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 94. — Para cezası ile birlikte taşıma 

belgelerinin iptali halinde yetkili Sulh Ceza Mahke
mesine itiraz edilebilir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen 
sayınü ye?... Yok,: 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?... Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?... Olmadığına gö

re maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 94 üncü madde kabul edilmiş
tir. 

95 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 95. — Taşımacı belgesi iptal edilenlere 

üç yıl geçmedikçe yeniden 'belge verilmez. Belgesi ip
tal edilen taşımacı bir süre içinde ortaklık yoluyla da 
olsa taşımacılık yapamaz. 

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

Sayın Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?... 
Yök. 

Soru sormak isteyen sayın üye?... Olmadığına 
göre maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

96 ncı maddeyi okutuyorum^ 

ONÜÇÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Teşkilat 
MADDE 96. — Bu Kanundan doğan hizmetle

rin yürütülmesi ve gerekli denetimin yapılmasına 
ilişkin teşkilat Bakanlıkça kurulur. 

Merkez, yurt içi ve yurt dışı teşkilatı için gerekli 
kadrolar, Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir 
yıl içinde sağlanır. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?... Yok.; 
Soru sormak isteyen saym üye?... Olmadığnıa 

göre maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler..? 96 ncı madde kabul edilmiştir. 

97 nci maddeyi okutuyorum. 
Alınacak, ücretleri 

MADDE 97. — Taşımacı, acente ve komisyon
culuk belgeleri ile taşıt belgeleri ücrete tabidir. Üc
retlerin miktarı her yıl Bakanlar Kurulu kararı ile 
tespit edilir. Bunların, tahsili, sarfı ve tahsis esasları 
yönetmelikte belirtilir. 

Uluslararası ve şehirlerarası taşıma belgelerinden 
sağlanan gelirin ita amiri ilgili belediye başkanıdır. 
Gelir ve harcamalar Maliye 'Bakanlığının denetimi
ne tabidir^ 
ıMalî yıl sonu itibariyle Ulaştırma Bakanlığınca 

harcanmayan gelirler mahallî idarelerin terminal in
şaatlarının finansmanında kullanılmak üzere bir fon 
tesis edilir. Bu fonun kullanış şekli ve şartlan Yö
netmelikte gösterilir. 

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

Komisyon ve Hükümetin 'bir diyeceği?... Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.;. Olmadığına 

göre maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 97 nci madde Komisyondan gel
diği biçimi ile kabul edilmiştir., 

98 inci maddeyi okutuyorum. 
Belge alma zorunluluğu 
MADDE 98. — Uluslararası ve yurt içi taşıma

cılar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren bir yıl içinde Kanundaki şartlara göre belge al
mak zorundadırlar. 

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

Komisyon ve Hükümetin Ibir diyeceği?... Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?... Olmadığına 

göre maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

99 uncu maddeyi okutuyorum. 
Yönetmelik 
MADDE 99. — Taşıtların cins ve nitelikleri ile 

taşıma türüne göre konulacak işaretler, kendi hesa
bına taşıma yapacaklara belge verilmesinde arana
cak koşullar, ceza tutanakları, para cezalarının tahsi
line ait esaslar İçişleri, 'Bayındırlık, Gümrük ve Tekel 
ve Ulaştırma bakanlıkları mensuplarından hangi ni
teliklere sahip görevlilerin hangi hallerde ceza tuta
nağı düzenleyebileceği, yetki sınırları, işbirliği ve bu 
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Kanunun uygulanmasına ait diğer hususlar Ulaştır- I 
ma Bakanlığının (koordinatörlüğünde, Adalet, İçişleri, u 
Bayındırlık ve Gümrük ve Tekel bakanlıklarınca bu 1 
Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde 
müştereken hazırlanacak Yönetmelikte belirtilip ve 
Resmî Gazetede yayımlanır. 

BAŞKAN — 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 — «Koşullar» «şart» 
olacak. 

BAŞKAN — «Koşullara «şart» olarak düzelti
yoruz. İçtüzüğümüze göre zaten biraz sonra başka 
bir işlem daha yapacağız efendim, o bakımdan di
ğerlerini de «şart» olarak o zaman düzeltiriz. 

Sayın Bayer, buyurun efendim. 

MUHSİN ZEKAl BAYER — Sayın Başkan, şim
di 97 nci maddede bir fon tesis edildi ve bu fonun 
işlemesi, denetimi Maliye Bakanlığına ait olacak ve 
yönetmelikte şekil ve şartları belirleniyor. Yönetme
lik maddesini okuyorum, Maliye Bakanlığından hiç 
sormadan yönetmelik yapılacak. 

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

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRI SEÇKİN — Sayın Baş
kan, 97 noi maddede teşekkül ettirilen fonun yetki
lendirilen dairesi Maliye Bakanlığı değildir. Böyle 
bir sarahat bulunmamaktadır. Denetimine tabidir de
niliyor, gelir ve harcamalar Maliye Bakanlığının de
netimine tabidir. Fonun kullanış şekli ve şartları yö
netmelikte gösterilir diyor. Bu yönetmeliğin yapımıy
la alâkalı olan bakanlıklar ilgili olarak burada sıra
lanmıştır. Tabiî Komisyonumuzda bakanlık adedinin 
fazlalaştırılması şeklindeki bir düşünceye itibar edil
mediği için, tali derecede ilgilendirilecek bakanlıklar 
alınmamıştır. Bununla iktifa olunmuştur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Efendim, bu maddede yine yönetmeliği küçük 

harfle yazıyoruz, «koşullara da «şart» olarak düzelti
yoruz. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, bir de son 
satırdaki «belirtilip» yerine «belirtilir ve Resmî Ga
zetede yayımlanır.» demek lazım. 

BAŞKAN — «Belirtilip» efendim. 
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BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRI SEÇKİN — «Yönetme
likte belirtilir ve Resmî Gazetede yayımlanır.» 

BAŞKAN — Evet efendim, onu da (r) yapıyoruz 
ve maddeyi bu düzeltmelerle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler..« Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

100 üncü maddeyi okutuyorum: 
Kazanılmış hak. 
MADDE 100. — Kanunun yürürlüğü tarihinde 

uluslararası yolcu taşımalarında sürücü olarak çalı
şanlarda 57 nci maddedeki ortaokul veya Temel Eği
tim ikinci Kademe öğrenim şartı aranmaz. 

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

Yalnız buradaki «Temel Eğitim İkinci Kademe» 
kelimelerinin başharfleri küçük olacak. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, bu madde

nin geçici madde olarak düzenlenmesi lazım gelir. 
Çünkü geçici bir süre için uygulanması öngörülen 
bir maddedir. Süreklilik arz etmiyor. Belli bir süre 
sonra bunlar tamamen yok olacaklardır. Yani bu eği
timle ilgili bu kişiler artık görevden uzaklaşacaklar
dır, ondan sonra asıl maddeler uygulanacaktır. O 
itibarla bunun geçici madde olarak düzenlenmesi 
gerekir bendenize göre. 

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

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRİ SEÇKİN — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Yani 100 üncü maddeye «Geçici 
madde» mi diyoruz?... 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, 
98 inci madde de aslında Sayın Azgur'un ifade ettiği 
şekilde belli bir süreyi ifade etmektedir, Yüce Ku
rulun kabul etmiş olduğu 98 inci madde. Onun da 
geçici madde olarak tanzimi gerekir. Zaten geçici 
madde de denilse, denilmese de bunlar belli bir sü
re içerisinde hüküm ifade edecektir. Başkanlığın tak
dirine arz ediyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Başkanlığın bu konuda bir takdiri söz konusu de

ğil, Genel Kurulun takdiri bizim için önemli. 
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(Komisyon böyle kalsın, daha evvel de bu işlem 
yapıldı diyor. Mesele yok efendim. 

FUAT AZGUR — Sayın 'Başkanını, 98 inci mad
de çok farklı. 98 inci madde 5 sene sonra dahi uygu
lanabilir. Araştıracak lilgilinin belgesini, 1 yıl içinde 
almış mı, almamış mı?.. Buna bakacak, onun için o 
devamlı bir maddedir. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Katılıyoruz Sa
yın Başkanım^ 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 100 üncü maddeyi 
geçici madde mi yapıyoruz?... 

NECİP BİLGE — Daha aşağı almak lazım. 
BAŞKAN — Efendim, daha aşağısı da kalmadı 

kid Yürürlükten kaldırılan mevzuat var. 
NECİP BİLGE — Ondan sonra efendim. 
BAŞKAN — Ondan sonraya koymak lazım. 

Evet, geçici madde olarak ıbunu değiştiriyoruz efen
dim. 

Başka bir işlem var mı efendim? 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — «veya temel eği

tim okulu mezunu», ikinci kademe diye bir şey yok 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, böyle 'bir ibare daha ev
vel geçti de, artık şimdi Iburada başka 'bir işlem, ora
da başka bir işlem yapmayalım, bu böyle kalsın. Da
ha evvel geçti çünkü bu, 1 - 2 yerde geçti. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Redaksiyon ma
hiyetinde olduğu için. 

'BAŞKAN — Efendim, redaksiyonu yok bu işin 
artık. Biliyorsunuz redaksiyonu kaldırdık. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Daha önce ka
bul ettiğimiz bir kanuna ters düşüyor da o bakım
dan Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim, anlıyorum. 
80 inci maddeyle ilgili olarak bir önerge var, belki 
o zaman bunları da düzeltmek mümkün olacak. 

Başlık «Kazanılmış hak» diye kalıyor mu efen
dim aynen? 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, ÎMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRİ SEÇKİN — Evet efen
dim. 

'BAŞKAN — Ve geçici madde diyoruz. 
Evet, bu düzeltmelerle ıbirlikte bu geçici maddeyi 

oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenleri.. Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. | 

Sayın üyeler, 101 inci madde 'bu defa 100 üncü 
madde oluyor. 100 üncü maddeyi okutuyorum-

Yürürlükten kaldırılan mevzuat 
MADDE 100. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihte: 5.5.1972 gün ve 14178 sayılı Resmî Gaze
tede yayımlanan «Uluslararası Kara Taşımacılığına 
İlişkin Yönetmelik» ve 29.6.1980 gün ve 17032 sa
yılı Resmî Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu
nun 8/984 sayılı karar eki «Karayoluyla Uluslar
arası Yolcu ve Eşya Taşıma Esasları» yürürlükten 
kaldırılır. 

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

Sayın Banaz, buyurun efendim. 
REMZİ BANAZ — Efendim, bu yönetmelikle

rin kanunla yürürlükten kaldırılmasına ilk kez rast
lıyorum. Bu konuda bir açıklamada bulunurlarsa 
memnun olurum efendim. 

BAŞKAN — Soralım iSayın Banaz,; 
Buyurun Sayın Komisyon. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRt SEÇKİN — Kanun ted
vini bakımından bir mahzur mütalaa ediyorlarsa, an
layışlarına katılalım.; Ancak, konuşmamızın başında 
Sayın Bakanın takdim ettiklerinde de ifade ettikleri 
gibi, biz de Komisyon olarak bir hususta tebarüz 
ettirmiştik. Bu mevzuda herhangi bir kanunî mevzuat 
bulunmamakta ve şurada işaret edilmekte olan yönet
meliklerle tedvir edilmektedir Ulaştırma Bakanlığı
nın karayolu taşımacılığı hususundaki bütün hüküm
leri. O sebeple ıtasrih etmekte fayda mütalaa ettik. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan. 

MUHSİN ZEKAl BAYER — Ben söz istemiş
tim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi açıklamaya karşı 
yeniden bir soru, ona karşı yeniden bir cevap; bu 
yok. Demin söz istediğiniz için size söz vereceğim 
zaten Sayın Bayer; buyurun. 

MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Sayın Başkan, 
eğer bu yönetmelikler yürürlükte ise bir kanuna da
yanıyordun Kanuna dayanmayan bir yönetmelik 
çıkartılamaz. Bakanlar Kurulu karan da bir yetki 
kanunudur. Hangi yetki kanununa dayanıyorsa bu 
yetki kanununun o maddesi yürürlükten kaldırılmış
tır denir; arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Buyurun. 
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BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; 

Ulaştırma Bakanlığı 4945 sayılı Kuruluş Kanunu 
Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluklarını tespit 
ederken görevleri meyanında yürütülebilecek hizmet
lerin esasını tespit eden böyle yönetmelikleri öngör
müştür ve çıkarma yetkisi de 4945 sayılı Kanuna da
yanmaktadır. Ayrıca şunu da ifade edelim: 'Madem
ki, bugüne kadar 'böyle bir uygulama söz 'konusu 
değildir, Komisyon olarak ve Hükümet olarak bu 
maddenin metin den çıkarılmasını kabul ediyoruz; 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet de katılıyor mu 
efendim buna? 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HA
SAN YUMUK — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
NECİP BİLGE — Zaten Adalet Komisyonu met

ninde de yok. 
BAŞKAN — Sayın Bilge, yok diye ille buradan 

çıkarılacağına dair de bir belge yok. 
Yeni 100 üncü, eski 101 inci maddenin metinden 

çıkarılması görüşüne Komisyon ve Hükümet katıldığı 
için bu madde metinden çıkarılmıştır, oylamaya ge
rek yok. 

Efendim 102 nci madde bu durumda 100 üncü 
madde oluyor; 100 üncü maddeyi okutuyorum : 

ONDÖRDÜNCÜ KTSIM 
Yürürlük 
MADDE 100. — Bu Kanun Resmî Gazetede 

yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl sonra yürürlü
ğe girer. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
'Soru da olmadığına göre, maddeyi oylarınıza 

sunuyorum'. Ka'bul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Yeni 101 inci, eski 103 üncü maddeyi okutuyo
rum : 

Yürütme 
İMADDE 101. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 'Madde üzerinde söz isteyen sayın 

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

Etmeyenler... Madde ka'bul edilmiştir. 

Sayın üyeler, Sayın Çakmakçı'nın bir önergesi 
var: İçtüzüğümüzün 80 inci maddesine göre maddî 
hataların düzeltilmesine ilişkindir, okutuyorum efen
dim : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 370 S. Sayılı Tasarının son 

tetkikinde, içtüzüğün 80 inci maddesi gereğince aşa
ğıdaki maddî hataların Komisyon da katılırsa dü
zeltilmesini saygıyla dilerim. 

1. Tasarının 41, 42, 43, 44, 46, 47 ve diğer bazı 
maddelerinde «Yolcu ve eşya» dendiği halde, 28, 31 
ve 3'2 nci maddelerinde «Yolcu ve eşya» kelimeleriyle 
yetinilmeyip (yük) kelimesi de eklenmiştir. Halbuki 
gaye aynı şeyi anlatmaktır. Birliği temin için bu son 
28, 31 ve 32 nci maddelerde (yük) ilave kelimelerinin 
fazla olduğundan kaldırılmasını; 

2. 82 nci maddede de sondan bir evvelki kelime 
Hükümet, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri ve 
Adalet Komisyonlarının metinlerinde «Barışta» ola
rak yazılmışken, son ana Komisyon metninde «Ha-
zerde» denmiştir. Kullanılmayan bu «Hazerde» ke
limesinin «Barışta» olarak düzeltilmesini saygıyla di
lerim. 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu maddî hata
lara katılıyor musunuz efendim? 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, 
bir hususu arz edeceğim: Sayın Çakmakçı'nın üze
rinde durduğu husus, «Yolcu ve eşya» deyiminin 
yanına «yük» deyiminin eklenmemek istenmesidir. 
Oysa biz kendilerinin İfade ettikleri 41, 42, 43, 44, 
46, 47 ve buraya geçmemiş olan maddelerin yanına 
da parantez içinde «Yolcu ve eşya» ibaresinden son
ra «yük» yazılmasını Komisyonumuzda ittifaken 
kabul ettik. Şu manada ka'bul ettik: 

Bu «eşya» deyimi kimi halde genel bir çerçeve 
içerisinde «jeük»ü de taşımıyor, örnek vereyim: Tom
ruk taşıyacak olan bir kişide tomruğu eşya olarak 
mütalaa etmek mümkün değildir. Bu yük olarak mü
talaa edilmiştir ve genelde eşya ile yük derken bu
rada bir anlam farklılığı doğduğu için biz «eşya» ke
limesinin yanına parantez içinde «yük» yazılmasını 
da'ha uygun görmüştük. Bu itibarla, «Yolcu ve eşya» 
dedikten sonra, metinde geçen bütün «Yolcu ve eşya» 
ibarelerinin yanına parantez içerisinde «yük» yazıl
masının daha uygun olacağı kanısındadır Komisyo
numuz; yani maddî hata olarak tamamına ilavesi-
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ni istiyoruz efendim. Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu
nun 762 nci maddesinde de bizim şu anda önerdiği
miz husus aynen yer almaktadır. 

Sayın Çakmakçı'nın ikinci isteğine katılıyoruz; 
«Hazerde» kelimesinin yerine «'Barışta» denilebilir, 
maddî hatadır, dikkatten kaçmıştır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet, bu görüşlere katılıyor musunuz 

efendim? 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HA

SAN YUMUK — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun bu ilaveleri yapmış olarak getirdiği

ni kabul ediyoruz ve buna göre 'bu maddeleri tekrar 
oylarınıza sunuyorum : Kabul ©dertler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka
nım, yanlış geçen bir husus daha var, bir maddî 
hatadır. 

BAŞKAN — Hangisi yanlış geçti efendim? 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — «Temel Eği

tim İkinci Kademe» diye bir okul kalmadı. Meclisi
mizden bu konuda dört tane kanun geçti. «Temel 
Eğitim Okulu» vardır. Yanlış anlaşılır diye belirtiyo
rum Sayın Başkan. Bu tasarı daha evvel basılmış
tır; biz kanunları yeni çıkardık. 

BAŞKAN — Onu da veririz şimdi Komisyona, 
kabul ederse ne âlâ, etmezse zaten bu hususların oy
lanmasına da gerek olmuyor. 

Sayın Komisyonun bu konudaki görüşünü rica 
» ediyorum. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, 
arkadaşımız burada geçen gün çıkan bir Kanunda bu 
ayırımı yapmışlar idi. Biz Komisyonumuzda bu Ta
sarıyı 'hazırlarken- henüz bu ayırım yapılmamıştı. 
Doğrudur, bu bir maddî hatadır, dikkate alınması ge
rekin 

Arz ederim. 
BAŞKAN — «Dikkate alınması gerekir» dediği

niz anda maddeyi Komisyonunuza veririm, düzeltir, 
gönderirsiniz tabii. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KAN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Tamam efen
dim. 

BAŞKAN — Hangi maddelerde bu düzeltmeyi 
yapacağız efendim, o zaman lütfen söyleyin. Geçi
ci madde olarak düzelttiğimiz 100 üncü maddede ve 
57 nci maddede geçiyor; başka nerede geçiyor?.. 

HALİL ERDOĞAN GÜREL — Nerede geçiyor
sa.. 4 

BAŞKAN — «Nerede geçiyorsa» diye oylamak 
mümkün değil efendim, söyleyen nerede geçtiğini de 
söylemek medburiiyetiddedir, hepsini 'Başkanlık Diva
nı şu anda tek tek bulamaz tabii. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka
nım, bu ibare 57 nci ve geçici madde olarak düzelt
tiğimiz 100 üncü maddede geçmektedir. Her iki mad
deyi ide düzeltilmiş şekliyle okuyorum : 

«Sürücülerde tahsil şartı 
Madde 57. — Uluslararası yolcu taşımalarında 

çalışan sürücülerde asgarî ortaokul veya Temdi Eği
tim Okulu, şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımala
rında çalışanlarda ilkokul tahsil şartı aranır. 

'Kazanılmış hak 
Geçici Madde — 'Kanunun yürürlüğü tarihinde 

uluslararası yolcu taşımalarında sürücü olarak çalı
şanlarda 57 nci maddedeki ortaokul veya Temıal E!ği-
tim Okulu öğrenim şartı aranmaz.» 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-

oğlu. 
iSayın Komisyon?.. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Bu düzenleme
ye aynen katılıyor ve her iki maddeyi de böyle dü
zenliyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu düzeltilmiş biçimiyle bu maiddeleri oylarınıza 

sunuyorum efendim : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Bilige, siz de işaret etmiştiniz efendim,, siz 
de Söyleyin; nasıl olsa iş redaksiyona döndü! 

NECİP BİLGE — Efendim, Kanunun 5 inci 
maddesinde kenar başlık «Zoruniluk» şeklindedir. 
Halbuki diğer maddelerde; 19, 54, 55, 62 ve 78 inci 
maddelerde «Zorunluluk» şeklinde geçmiştir. İfade 
değişikliği otoııuş oluyor. 5 inci ımaddedekinin de «Zo
runluluk» şeklinde düzeltilmesinin uygun olacağı ka
nısındayım. 

BAŞKAN — Sayın Bilge, bu konuya iştirak ekle
miyorum; çünkü bu konu Komisyondan soruldu, 
bunun «Zorunluluğu» ökıp olmayacağı hususunda 
Komisyon kesinlikle katılmadığını beyan ederek doğ-
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ru olduğunu iddia etti, diğerlerinde zorunluluğu» 
dedi, bunda «zorunluğu» dedi. Bu konu tartışıldı ve 
Komisyon da kendi görüşünü belirtti, 5 inci madde 
ve diğer maddeler üzerinde efendim. 

NECİP BİLGE — Diğer maddeler 19, 54, 55, 62, 
78 inci maddelerde «zorunluluk» değil, «zorunluk» 
şeklinde düzeltilmesi gerekir. 

BAŞKAN — Onu da kabul etmiyorlar. Efendim 
maddî hata yalnız redaksiyon değildir. Maddî hatayı 
redaksiyon kabul etmediğim için Başkanlık Divanı 
olarak görüşünüze katılıyor ve dinliyoruz sizi. Ne
den?.. Bundan evval daha önceki Birleşimde aldığımız 
karara göre redaksiyon dediğimiz düzeltmeleri zaten 
Başkanlık Divanına intikal ettiremezsiniz, ama düzelt
me değil maddî hata... 

FUAT AZGUR — Sayın Başkan, maddî hata... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Efendim, 73 üncü maddenin 

3 üncü satırında, «taşımacı ile ilgili» deyimi vardır, 
aynı deyim Adalet Komisyonunun kabul ettiği metinde 
«taşıma ile ilgili» olarak geçmişitir ve doğrusu da 
budur. Taşıma ile ilgili kişilere ihbar yetkisi veriyor 
Kanun, fakat nasılsa maddî bir hata ile «taşıma ile 
ilgili» değil de «taşımacı ile ilgili» denmiş ve manası 
büyük çapta değişmiştir efendim. 

BAŞKAN — Sayın Azgur, soralım bu konuda siz 
soru da sordunuz, aynen hatırlıyorum; «Acaba yolcu
nun, yani mağdurun kendisinin veya yakınının başvur
ması mümkün olmayacak mı» dediniz, Komisyon da 
ona kendi görüş çerçevesinde bir cevap verdi. 

FUAT AZGUR — Sayı Başkan, o zaman pek an
laşılmadı. Sonra ben Komisyon Başkanı ile konuştum, 
mesele üzerinde durdular. Öyle zannediyorum ki, biraz 
daha durulursa aydınlığa çıkacak. Çünkü «taşımacı 
ile ilgili» deyiminin burada kulanıknası mümkün de
ğildir. Taşıma ile 'ilgili kişilere ihbar yetkisi veriliyor 
burada. 

BAŞKAN — Evet maddî hata vardır denliyor, 
«taşımacı ile» değil de «taşıma ile ilgili» şeklinde ola
cak deniliyor. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRİ SEÇKİN — Evet efendim, 
Sayın Azgur görüştüler, bu düzeltmeye katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz, bunu da maddî ha
ta kabul ettik. Daha doğrusu bu tabiî bu defa bir 
tapaj hatası oluyor, çünkü 73 üncü madde daha evvel
ki Adalet Komisyonunun metninde gerçekten «taşıma 
ile ilgili» olarak geçmiştir, fakat Komisyon daha ön
ceden bu görüşe katılmamıştı. O zaman efendim 73 ün- j 
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cü maddedeki «taşımacı ile ilgili'» ibaresini «taşıma 
ile ilgili» şeklinde düzeltmeyi Komisyon ve Hükümet 
kabul ediyor. Maddeyi bu biçimde getiriyor efendim. 

Değerli üyeler; maddeyi getirilen bu biçimiyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; Tasarının tümü üzerinde söz isteyen 
var mı?.. 

MUHSİN ZEKÂt BAYER — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Bayer buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKÂt BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Kanun tasarısını bitirmiş bulunuyoruz. Hükümet 

getirdiği Kanun taasrısının gerekçesinde ikinci say
fada aynen şu cümleyi kullanıyor, «Karayolu taşıma
cılığı kendi kaderine terk edilmiştir.» Demek ki bu 
Kanun Tasarısıyla artık trafik işlerini halledeceğiz, 
Türkiye'de düzenli, rahat bir kara taşımacılığı ya
pacağız. İnşallah bu temennimiz yerine getirilir Hü
kümet tarafından. 

İkinci konu ise; Türkiye'nin en büyük döviz sıkın
tısı bulunan bir devirde transit taşımacılığı konusu 
Bulgaristan, Almanya, Polanya ve Hollanda ile çok 
problemler yaratmıştır. Hükümet yine gerekçesinde 
bu transit taşımacılığım karşılıklı anlaşmalarla düzene 
sokacağız diyor, inşallah getirir. 

Üçüncü olarak; Türkiye'nin en büyük döviz kay
nağı turizmdir. Turizmde de «Anadolu Turları» de
diğimiz turist otobüs taşımacılığı vardır, dünya stan
dartlarına uygun bir otobüs taşımacılığı turizmde ya
pılmamaktadır. İnşallah bu Kanun ile yerine getirilir. 

Memlekete hayırlı olmasını temenni eder, saygı
larımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın üyeler; Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı 

üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Tasarının tü
münü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Tasarının tümü kabul' edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olsun efendim. 
Sayın Hükümet bir diyeceğiniz var mı?.. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HA

SAN YUMUK — Sayın Başkanım, izin verirseniz Ba
kanlığın adına teşekkür etmek istiyorum. 

Ülkemiz karayolu taşıma sistemine güvenlik getir
mekle kalmayacak ve aynı zamanda bu sistemin geliş
mesini sağlayacak ve ülke ekonomisi ve sosyal hayatın 
gerektirdiği taşıma hizmetlerini düzenleyecek çok 
önemli bir Kanunu kabul etmiş bulunuyorsunuz. 
Ulaştırma Bakanlığı adına ve Hükümet Temsilcisi 
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olarak teşekkür eder, memleketimize ve Milletimize 
hayırlı olmasını dilerim. 

Kanunun Yüce Millî Güvenlik Konseyince kabule 
mazhar olarak kısa bir zamanda yürürlüğe gireceğine 
inanıyorum. Bu Yasa Tasarısı daha önce Yüce Mec
lisinizden geçen Karayolları (Trafik Kanunuyla bir
likte memleketimizde birçok yönden ıstırabını çekti
ğimiz kara ulaştırmasına düzen ve güven getirecek, 
can ve mal güvenliğini sağlayacak ve miMî servetin 
ziyamı önleyecektir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Katkılarınıza en iyi şekli almış ve kabul edilmiş 

bu Yasa için tekrar şükranlarımı arz eder, saygı
larımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

4. — 13.6.1945 Tarihli ve 4759 Sayılı İller Banka
sı Kanununun 3 üncü Maddesinin Değişik (A) Fık
rası ile 7 nci Maddesinin (B) Fıkrasının ve 14 üncü 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. (1/736) (S. 
Sayısı -• 540) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; gündemimizin ikinci 
maddesinde yer alan 13.6.1983 Tarihli ve 4759 Sayılı 
tiler Bankası Kanununun 3 üncü Maddesinin Değişik 
(A) Fıkrası ile 7 nci Maddesinin (B) Fıkrasının ve 
14 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve ıBu Kanuna 
Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ile Bayındırlık, Ulaştırma, îmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 
üzerindeki görüşmelere başlıyoruz efendim. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerlerindeler. 
Komisyon Raporunun okunup okunmaması hu

susunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Komisyonun bir açıklaması var mı?... Yok. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen Sayın üye 
var mı?... Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

(1) 540 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 
13.6.1945 Tarihli ve 4759 Sayılı İller Bankası Ka

nununun 3 üncü Maddesinin Değişik (A) Fıkrası ile 
7 nci Maddenin (B) Fıkrasının ve 14 üncü Maddesi
nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — 4759 sayılı Kanunun 3 üncü mad
desinin 14.7.1965 tarihli 655 sayılı Kanun ile değişik 
(A) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«A) İl özel idareleri ve belediyelerin yıllık ge
lirleri -tabsilatı ile bu idarelere genel bütçe vergi gelir
lerinden verilen payların \% 5*i (Bu gelirlerin hesap
lanmasında; her türlü taşınır ve taşınmaz mallar satış 
bedelleri, geri alınan paralar. Devlet tarafından bel
li işlere sarfediknek üzere tahsisen yapılan yardım
lar, İmar ve İskân Bakanlığı emrinde toplanan fon
dan yapılan bağış ve yardımlar, her türlü avanslar ve 
borçlanmalar, giderlere katılmak karşılıkları, geçen 
yıllardan devreden nakit mevcutları, yatırımlar için 
ayrılan paralar artıkları, Kanun veya tüzüklerde tah
sisi mahiyette kullanılacağı belirtilen paralar ayrık 
tutulur.)» 

BASIK AN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

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

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — 4759 sayılı Kanunun 7 nci mad

desinin (B) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«B) 13.7.1972 tarihli 1609 sayılı Kanun hüküm

leri saklı kalmak şartıyla, bu idare ve kurumların is
temleri üzerine harita, plan, proje, keşif ve etütleri 
yapmak veya yaptırmak, idare ve kurumların vücuda 
getirecekleri tesis ve yapılardan mahallince yaptırıl
masına imkân olmayan veya Banka tarafından toplu 
olarak yapılmasında fayda bulunanları, yatırım prog
ramları içinde meydana getirmek; (Şu kadar ki, idare 
ve kurumların Banka yatırım programında yer alan 
işlerinden hibe veya fon yardımlarının katkısıyla ger
çekleştirilecek olanlarının 'Banka eliyle yapılması ve
ya yatırılması şarttır.) 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı... Yok. 

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

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

— m — 
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Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... 2 nci madde 'kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — 4759 sayılı Kanunun 14 üncü mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

YÖNETİM KURULU 
«Madde 14. — İller Bankası Yönetim Kurulu bir 

başkan ve dört üyeden oluşur. 
Yönetim Kurulu üyelerinden üçü İmar ve İskân 

Bakanı, biri Maliye 'Bakanı tarafından önerilir ve Baş
bakan, Maliye Bakanı ve İmar ve İskân Bakanının 
imzalarını taşıyan ortak 'kararname ile atanırlar. 

Genel Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulu 
Başkanıdır. 

Yönetim Kurulu üyeliklerine atanacakların Dev
let Memurluğuna atanabilme genel şartlarına sahip 
ve yükseköğrenim yapmış olmaları, Maliye Bakanın
ca önerilecek üyenin maliye ve iktisat; İmar ve İs
kân Bakanı tarafından önerilecek iki üyenin İller 
Bankasının bu Kanunla tespit edilen görevleri ko
nusuna giren teknik işlerde, bankacılıkta veya idare
cilikte bilgi ve uzmanlık sahibi olmaları şarttır. İmar 
ve İskân Bakanınca önerilecek bir üyede ise meslekî 
uzmanlık şartı aranmayabilir. 

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl
dır. Görev süresi sona erenler tekrar atanabilirler ve 
atandıkları usule göre görevlerinden alınabilirler. Sü
re dolmadan üyeliğin boşalması veya üyelik için ara
nan niteliklerin yitirilmesi halinde, kalan süreyi ta
mamlamak üzere atama yapılır. 

Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunlu
ğu ile toplanır ve kararlarını üye tam sayısının salt 
çoğunluğu ile alır.» 

BAŞKAN — 3 üncü 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 Komisyondan geldiği biçimiyle oylarını

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

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 4. — 4759 sayılı Kanuna aşağıdaki ge

çici madde eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 12. — Bu Kanun Hükmünde 

Kararname gereğince Yönetim Kurulu üyeliklerine, 
bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren iki ay içinde atamalar yapılır. 

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

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

Sayın Haznedar'ın maddeyle ilgili bir önergesi var, 
okutuyorum. 

Danışma 'Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 540 Sıra Sayılı Tasarının 4 

üncü maddesine aşağıdaki hükmün ilavesini müsaa
delerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ali Mazhar HAZNEDAR 

Ek gerekçe/Eklenecek ibare : 
«Yönetim Kurulu üyelerinin ek göstergeleri, Mü

dürler Kurulu üyeleri için evvelce tespit edilmiş olan 
miktardan düşük olamaz.» 

BAŞKAN — Sayın Haznedar, herhalde bir açık
lamanız olacak; buyurun efendim. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

İller Bankası Müdürler Kurulu 23 sayılı Kanun 
hükmüne göre teşkil edilmiş idi. Şimdi 60 sayılı Ka
rarnameye paralel olarak İller Bankasının Müdürler 
Kurulu teşekkülü de Yönetim Kuruluna çevrilmek
tedir. Evvelce 657 sayılı Kanunu tadil eden 2595 sa
yılı Kanunun 43 üncü maddesi ile «Genel İdare Hiz
metleri Sınıfına dahil olanların (Kamu yönetiminde ça
lışanlardan) Kadro Kanuna ekli cetvellerde görev ve 
unvanları karşısındaki rakam, ek gösterge olarak ken
dilerine tevdi edileceği» hükmü getirilmişti. Buna göre, 
kanunla ek göstergelerin Yönetim Kurulu üyeleri 
için de teşkil edilmesi iktiza ediyor, Kadro Kanunu 
şeklinde. 

Ancak, gene aynı Kanunun (2595 sayılı Kanu
nun) geçici 2 nci maddesi hükmüne istinaden «Ev
velce Bakanlar Kurulu kararıyla tahsis edilmiş olan 
ek göstergelerin bu Kurumda çalışanlar için uygu
lanacağı» hususu bir geçici madde halinde düzenlen
diği için; evvelce, daha önceki, 1980 yılında Bakanlar 
Kurulundan çıkmış olan Kararnamede yazılı olan ek 
göstergeler, bu müessesede çalışanlar için de uygu
lanmakta idi. Şimdi bu Kanunla İller Bankasının Mü
dürler Kurulunun unvanı Yönetim Kuruluna tahvil 
edilmektedir. 

1980 yılında İller Bankası Müdürler Kurulunun 
ek göstergeleri 400. olarak tespit edilmişti. Yönetim 
Kuruluna tahvil edildiği zaman, artık Müdürler Ku
rulu unvanına tahsis edilmiş olan o ek göstergeler ge
çerli olamayacağı için, Müdürler Kurulu yahut yeni 
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Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ek göstergeler ı 
konusunda bir tereddüt ortaya çıkmaktadır. Bu te-
reddütü izale bakımından, «Yönetim Kurulu üyele
rine de tahsis edilecek ek göstergelerin 400 olarak tes
pitini» öngören bir tekliftir; kabulü Yüce Meclisin 
takdirine kalmıştır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Sayın Haznedar'ın önergesinin lehinde, aleyhinde 

söz isteyen sayın üye var mı?.. Sayın Kantarcıoğlu 
lehinde... 

Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 ün
cü maddesine göre, genel düzenlemede ek gösterge
ler bazı görevler için ilgili memuriyetlerin yönetim 
sorumluluğu ve Devlet için taşıdıkları önem göz önün
de bulundurulmak suretiyle verildiği halde, Devlet 
personel rejimi anlayışına ters düşen bir görüşle 2595 | 
sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (B) fıkrasıyla ek 
göstergeler, Devlet için taşınan önem göz önünde 
tutulmadan sadece «Yönetim sorumluluğu» esas alın
mış; aynı Kanunla ayrıca «Yetki, sorumluluk ve ni
telik» dikkate alınarak «Özel hizmet tazminatı» ge- j 
tirilmiştir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 ün
cü maddesini değiştiren 2595 sayılı Kanunun (B) 
fıkrasında «Bu Kanun kapsamına giren kuruluşlar
da Devlet memurları eliyle gördürülen görevlerde bu
lunanların aylıkları, görevleri ve yönetim sorumlu
lukları dikkate alınarak kadroları Genel İdare Hiz
metleri Sınıfına dahil olanlar için Kadro Kanununa 
ekli cetvellerde görev ve unvanlarının karşısındaki 
rakamların...» 

Muhterem arkadaşlar im; böyle bir rakam yoktur. 
Bunu daha önce, şu anda Bütçe-Plan Komisyonunda 
bulunan teklifimde de Yüce Heyete arz etmiş ve oy
larınızla incelenmek üzere Bütçe-Plan Komisyonuna 
iade edilmişti ve halen de bu çözümlenmediği için 
bütün kurumlarda şimdi yeni yeni problemler gele
cek ve her kurumun kanununa böyle bir madde kon
ması gerekecektir; bu Maliye Bakanının ihmalinden 
olmuştur. 

Bu yetmiyormuş gibi 2771 sayılı Kanun; yani 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 2771 sayılı Ka
nunla değiştirilen 43 üncü maddesinin (b) bendi «Ek 
göstergeler bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında 
bulunan (Sadece «Kurumların» diyor; kuruluş da de

ğil) personelin aylıkları hizmet sınıfları ve görev tür
leri dikkate alınarak ve kadroları Genel İdare Hiz
metleri Sınıfına dahil olanlar için Kadro Kanunu
na ekli cetvellerde görev ve unvanlarının karşısın
daki rakamların...» Yok yine böyle bir kanun; aynı 
şey ikinci defa burada tekrarlanmıştır. 

Teklif şu "idî : «Kadroları Genel İdare Hizmet
leri Sınıfına dahil olanlar için Bakanlar Kurulunca 
tahsis edilmiş ve edilecek olan kadroların görev ve 
unvanlarının karşısındaki rakamların» idi ve bugün 
bunun ihtiyacını duyuyoruz ve bugün bu üçünün 
çözülmesi- gerekiyor. Ya bu Kanun değiştirildiği za
man bu hüküm aynen konulacaktır veya bugün Ar
kadaşımızın yerinde yapmış olduğu gibi, ek gös
terge «400» den «200» e inecektir «Müdürler Kuru
lu» haline dönüştürülürse. Bu bakımdan önerge yerin
dedir. Böylece bir geçici maddenin altına böyle bir 
fıkra eklenmesi yerindedir. 

Arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı
oğlu. 

Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz 
efendim?. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRİ SEÇKİN — Katılıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

AYDIN EVRENKAYA — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Haznedar'ın 
önergesine Komisyon ve Hükümet katıldığını beyan 
ettiğinden 'kesin olarak önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ke
sin olarak kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 4 üncü maddede yer alan geçici 12 
nci maddenin altına bu fıkrayı da eklemek suretiyle 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
ADINA ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın 
Başkanım, değerli arkadaşlarım; bu biliyorsunuz ka
nun hükmünde kararnamedir. Kanun Hükmünde Ka
rarname 27 Haziran 1983 tarihinde yürürlüğe gir-
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mistir. O nedenle bu maddenin şu şekilde kabul edil
mesini arz ediyoruz : «Bu Kanun 27 Haziran 1983 
tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.» 

BAŞKAN — Sayın üyeler; bu maddeyi bu biçi
mi ile görüşmeye açıyorum. «Bu Kanun 27 Haziran 
1983 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 
yürürlüce girer» olarak Komisyonca düzenleniyor. 

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

Komisyon ve Hükümet zaten söyleyeceğini söyledi. 
Soru sormak ihtiyacını hisseden sayın üyemiz var 

mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

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

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

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

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 
var mı efendim?.. Yok. 

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

5. — 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. 
(11668) (S. Sayısı : 411) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; gündemin 3 üncü mad
desinde yer alan 29.6.1965 tarihli 6762 Sayılı Türk 
Ticaret Kanununun 1264 üncü Maddesinin Üçüncü 
Fıkrası ile 1404 ve 1406 ncı Maddelerinin Değiş
tirilmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, îmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonu Raporu üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Hükümet?.. Yok. 
Komisyon?.. Yerinde. 

Bu nedenle bu Kanun Tasarısının görüşmesini yap
mak mümkün olmuyor. 

6. — Danışma Meclisi Üyesi Vehbi Muhlis Da-
bakoğlu ve 10 arkadaşının, Kurucu Meclis Üye
lerinin Yararlanacakları Haklar Hakkındaki Kanun 
Teklifi ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (2/130) (S. 
Sayısı : 568) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Malî işler Komisyo
nu Başkanının bir tezkeresi var; okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Üyesi Vehbi Muhlis Dabakoğ-

lu ve 10 arkadaşı tarafından teklif edilen ve Komis
yonumuzca sonuçlandırılmış bulunan Kurucu Meclis 
Üyelerinin Yararlanacakları Haklar Hakkındaki Ka
nun Teklifi basılıp üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Teklifin bir an önce sonuçlandırılması gerekli gö
rüldüğünden gelen kâğıtlardan gündeme alınmasını 
ve gündemde mevcut diğer işlerden önce görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Malî İşler Komisyonu Başkanı 

Hilmi SABUNCU 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Kanun Teklifi gelen 
kâğıtlar listesinin üçüncü sırasında yer almış bulun
maktadır. Bunun önce gündeme alınması hususunu 
oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Gündeme alınması kabul edilmiştir 
efendim. 

Gündemde mevcut diğer işlerden önce görüşül
mesini oylarınıza sunuyorum. Yani birinci sıraya 
konulmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler..'. 
Kabul etmeyenler... Gündemin birinci sırasına alın
ması hususu kabul edilmemiştir. 

Bu nedenle gündeme alınmıştır, gündemde yerini 
alacaktır; fakat birinci sıraya alınması kabul edilme
miştir. Bu bakımdan bu Kanun Teklifini bugün gö
rüşmek mümkün değildir, gündemdeki sırası geldi
ğinde ayrıca görüşülecektir. 

7. — 9.5.1958 Tarihli ve 7116 Sayılı İmar ve İs
kân Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Ka
nunun Ek 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan, Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporla
rı. (1/625) (S. Sayısı : 444) (1) 
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BAŞKAN — Sayın üyeler; gündemin dördüncü 
sırasında yer alan 9.5.1958 Tarihli ve 7116 Sayılı 
İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hak
kındaki Kanunun Ek 1 inci Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkındaki Kanun Tasarısı üzerindeki görüş
melere başlıyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Yerinde. 

Sayın Hükümet?.. Yok. 
Bu sebeple görüşülmesi ertelenmiştir. 
Sayın üyeler; günlük çalışma programındaki gö

rüşülecek işler bitmiş bulunduğundan 14 Eylül 1983 
Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere Birle
şimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 18.25 

»m<( 
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Danışma Meclisi 
GÜNDEMİ 
161 inci BİRLEŞİM 

13 Eylül 1983 Salı 

Saat : 10.00 (I) 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

1. — Danışma Meclisi Üyesi Mustafa Alpdün-
dar ve 24 Arkadaşının, 1.3.1965 Tarih ve 506 Sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 26 ncı Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesi ile Bu Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici 
Madde İlave Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu. (2/107) 
(S. Sayısı : 520) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

2. — Danışma Meclisi Üyesi Mahmut Akkı-
lıç ve 14 Arkadaşının, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası 
Kanunu Teklifi ve Adalet; Tarım ve Orman, Köy İş
leri ve Kooperatifler komisyonları raporları. (2/116) 
(S. Sayısı : 524) (Dağıtma tarihi : 3.8.1983) 

3. — Danışma Meclisi Üyesi İbrahim Barangil 
ve 16 Arkadaşının, 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(2/108) (S. Sayısı : 527) (Dağıtma tarihi : 4.8.1983) 

4. — Danışma Meclisi Üyesi Fahri Öztürk ve 
9 Arkadaşının, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim; Büt
çe - Plan komisyonları raporları. (2/102) (S. Sayı
sı : 528) (Dağıtma tarihi : 4.8.1983) 

5. — Danışma Meclisi Üyesi Abbas Gökçe ve 
11 Arkadaşının Türk Ceza Kanununun 574 üncü 

Maddesinin ikinci Fıkrasının Değiştirilmesi ve Polis 
Vazife ve Salahiyet Kanununun 8 inci Maddesine-
Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu. (2/82) (S. Sayısı : 532) (Da
ğıtma tarihi : 15.8.1983) 

6. — Danışma Meclisi Üyesi Halil Gelendost 
ve 14 Arkadaşının, 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı 
Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (2/118) (S. Sayısı : 536) (Dağıtma tarihi : 
15.8.1983) 

7. — Danışma Meclisi Üyesi Türe Tunçbay ve 27 
Arkadaşının, Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Gö
rev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 1, 2, 
6, 7, 8, 14, 27, 30 ve Küçüklere Mahsus Tevkifevleri 
Başlıklı 37 nci Maddesi ile Geçici İkinci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme Alınma önerge
si. (2/103) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi : 1.9.1983) 

8. — 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 Bulundu
rulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 36 ncı 
Maddesi Uyarınca Gündeme Alınma Önergesi. (2/113) 
(S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 1.9.1983) 

9. — 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) 



DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

161 inci BİRLEŞİM 

13 Eylül 1983 Salı 

Saat : 14.00 

i. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 
3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 
(1) Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Millî 

Savunma, İçişleri ve Dışişleri, Adalet ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (1/62) (S* Sayısı : 370) (Dağıt
ma tarihi : 8.4.1983) 

(2) 13.6.1945 Tarihli ve 4759 Sayılı İller Banka
sı Kanununun 3 üncü Maddesinin Değişik (A) Fık
rası ile 7 nci Maddesinin (B) Fıkrasının ve 14 üncü 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. (1/736) (S. 
Sayısı : 543) (Dağıtma tarihi : 16.8.1983) 

(3) 29.6. i965 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) 

<4) 9.5.1958 Tarihli ve 7116 Sayılı İmar ve İs
kân Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Ka
nunun Ek 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan, Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporla
rı. (1/625) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 3.6.1983) 

(5) 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) 

(6) Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin 
İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile aynı Kararnamenin Değiştirilmesin^ ve 
Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair, 
37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 48, 50, 52 ve 53 Sayılı Ka

nun Hükmünde Kararnameler ve Malî İşler Komis
yonu Raporu. (1/129, 1/146, 1/187, 1/446, 1/457, 
1/466, 1/472, 1/487, 1/54Q, 1/577, 1/591, 1/611) (S. 
Sayısı : 530) (Dağıtma tarihli : 16 . 8 . 1983) 

(7) 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) 

(8) 29.5.1973 Tarih ve 1734 Sayılı Yem Kanunu
nun Bazı M addelerinin 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) 

(9) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI 
OöLU'nun Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/491) (S. Sayısı 377) 
(Dağıtma tarihi : 13.4.1983) 

010) îpekb'öcekçilıiği Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Tarım ,ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ko-
misyonöarı raporları. (1/580) (S. Sayısı : 389) (Dağıt
ma tarihi : 26.4.1983) 

(11) 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, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/676) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1983) 

(12) 17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu. (1/675) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1983) 

(13) Devlet Memurluğuma Giriş Sınav Fonu Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/650) (S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

{14) 18 Ağustos 1981 Tarihli 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) 

X (15) Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması
nın idarî 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) 

(16) Hizmet ve Seyis Erleri Hakkında Kamun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/703) (S. Sayısı : 488) (Dağıtma 
tarihi : 20.7.1983) 

(117) 23.4.1981 Tarihli ve 2543 Saydı 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 (18) Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhu
riyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî 
Kararların Tanınması ve Yerine Getirilmesine İlişkin 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu.7 (1/665) (S. Sayışı : 490) 
(Dağıtma tarihi : 21.7.1983) 

X (19) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 'ile İtalya 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz ve Hava Ta
şımacılığından Sağlanan Gelirlerin Çifte Vergilendiril
mesini Önleme Anlaşmasının Onaylanmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişle
ri KomisyQnu Raporu. (1/660) (S. Sayısı : 491) (Da
ğıtma tarihi : 21.7.1983) 

(20) 7 Aralık 1962 Tarihli ve 128 Sayılı 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, İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu. (1/689) (S. Sayısı : 495) (Dağıt
ma tarihi : 21.7.1983) 

(21) Topraksu Genel Müdürlüğü Yatırımları 
Geri Ödeme Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan ve Ta
rım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler komis
yonları raporları. (1/677) (S. Sayısı : 496) (Dağıtma 
tarihi: 21.7.1983) 

(22) Danışma Meclisi Üyesi Abdullah Asım İG-
NEClLER'in Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş-
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bakanlık Tezkeresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve 
Adalet Karma Komisyonu Raporu. (3/578) (S. Sa
yısı : 497) (Dağıtma tarihi : 21.7.1983) 

X (23) Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Hakkında An
laşma ve Eki Nihaî Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/647) (S. Sayısı : 492) (Dağıtma tarihi : 22.7.1983) 

(24) 4 Ocak 1961 Tarihli ve 211 Sayıh Türk Silah
lı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Değişik 87 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/718) (S. Sayısı : 506) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 

(25) 21.6.1922 Tarihli ve 1111 Sayıh Askerlik Ka
nununun Değişik 35 inci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İç
işleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/694) (S. Sa
yısı : 508) (Dağıtma tarihi: 27.7.1983) 

(26) 4.7.1972 Tarihli ve 1602 Sayılı Askerî Yük
sek İdare Mahkemesi Kanununun 82 nci Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/731) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 

(27) Yabancı Deniz Kuruluşlarının Acentelik Hiz
metlerinin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma Komisyonu Raporu. (1/692) (S. Sayısı : 511) 
(Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

X (28) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran 
İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştır
masına Dair 20 Ekim 1982 Tarihli Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komis
yonu Raporu. (1/720) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma 
tarihi : 27.7.1983) 

(29) Yaygın Eğitim Koordinasyon ve İş Birliği Ka
nunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. 
(1/705) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(30) 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) 

(31) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun 100 üncü Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ye Bütçe - Plan Ko-
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misyonu Raporu. (1/662) (S. Sayısı : 516) (Dağıtma 
tarihi : 27.7.1983) 

(32) 19.3.1969 Tarihli ve 11136 Sayılı Avukatlık 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(1/682) (S. Sayısı : 519) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(33) 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) 

(34) Arıcılık Kanunu Tasarısı ve Adalet; Tarım 
ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler komisyonları 
raporları. (1/608) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 
2.8.1983) 

(35) 8.6.Ü949 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 (36) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ma
lezya Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmasına Dair 13 
Mayıs 1983 Tarihli Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/732) (S. Sayısı : 533) (Dağıtma tarihi : 11.8.1983) 

(37) 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 (38) 18 Nisan 1961 Tarihli Diplomatik İliş
kiler Hakkında Viyana Sözleşmesine Katılmamızın Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/741) (S. Sayısı : 534) (Dağıtma tarihi : 15.8.1983) 

(39) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununa 7.2.1969 Tarihli ve 1101 Sayılı 

(X) Açık Oylama 

Kanunla Eklenen Ek 5 inci Maddenin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/715) (S. Sa
yısı : 539) (Dağıtma tarihi : 15.8.1983) 

(40) İstanbul Belediyesi Havagazı İşletmesi Genel 
Müdürlüğünün, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Devrine Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu. (1/730) (S. Sayısı : 542) (Dağıt
ma tarihi : 16.8.1983) 

(41) 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) ' 

(42) Madalya ve Nişanlar Kanunu Tasarısı ve 
Adalet; Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komis
yonları raporları. (1/708) (S.: Sayısı : 546) (Dağıtma 
tarihi : 18.8.1983) 

(43) Yurt Yüzeyinde ve Denizlerde Görülen veya 
Ele Geçirilen Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esas
lara İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet; Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma; Malî 
İşler; Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyon
ları Raporları. (1/657) (S. Sayısı : 551) (Dağıtma 
tarihi : 29.8.1983) 

(44) 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) 

(45) Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu Tasarı
sı ve Adalet; Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonları Raporları (1/745) (S. Sayısı : 556) (Da
ğıtma tarihi : 6.9.1983) 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 520 

Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALPDÜNDAR ve 24 Arkadaşı
nın, 1 . 3 . 1965 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun 26 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi ile Bu Kanuna Bir 
Ek ve Bir Geçici Madde İlave Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu. (2 /107) 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1.3.1965 Tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 26 ncı maddesine (bir fıkra eklenmesi ile bu 
Kanuna bir ek ve bir geçici madde ilavesi hakkında Kanun teklifimiz gerekçesi ile birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılması hususunu arz ederiz. 
Saygılarımızla. 30.3.1983 

Mustafa ALPDÜNDAR 

Özer GÜRBÜZ 

Abdülbaki CEBECİ 

Şerafettin YARK İN 

Feridun GÜRAY 

Mehmet AYDAR 

Kamer GENÇ 

Turgut TAN 

F. Şakır ÖĞÜNÇ 

İmren AYKUT 

Cevdet KARSLI 

Güngör ÇAKMAKÇI 

Fikri DEVRİMSEL 

Mehmet AKDEMİR 

Dr. Zeki ÇAKMAKÇI 

Orhan CİVELEK 

Vahap GÜVENÇ 

Hayati GÜRTAN 

Sodan TUZCU 

Evliya PARLAK 

Muhsin Zekâi BAYER 

Paşa SARIOĞLU 

Remzi BANAZ 

Yavuz ALTOP 

GEREKÇE 

1. Sosyal güvenlik, bir anlamda çalışanların yaşlılık, malullük, kaza, hastalık ve ölüm haillerinde orta
ya çıkacak kara günlerin sigortasıdır. 

Bu sigortanın ehemmiyeti bilhassa ölümle neticelenen iş kazafların'da ortaya çıkar, ölen işçinin arkasın
da bıraktığı dul ve yetimlerine aylık gelir bağlanır hak ettiği ölçüde tazminat Ödenir. 

Ancak: 506 sayılı Sosyali Sigortalar Kanununun 110 uncu ve İ l i inci maddeleri kazaya uğrayan sigortalıyı 
cezalandırmakta ve kusuru ölçüsünde yapılacak yardımları azaltmakta veya tamamen kesmektedir. 

Bu uygulama sosyal sigortacılık esprisi ile bağdaşmadığı halde aynı Yasanın 26 ncı maddesi son bendi 
uygulaması ile kazada ölen sigortalılara kusur yükletilerek yüklü tazminatlar oluşturulmakta ve ölen si
gortalının dul ve yetimlerine rücu edilmektedir. 

Atalarımızın söyle'dli'kleri gibi kusursuz kaza olmaz dercesine, ailelerinden öç alırcasına, kaza sonucu dul 
ve yetimleri ömür boyu ödeyemeyecekleri malî külfet altına sokulmaktadırlar. 

Kazanın oluşunda gerçekten ölenin bir suçu, kusuru varsa dahi o kişinin kusuru hayatına mal olduğuna 
göre 'boynu bükük dul ve yetimlerini cezalandırmayı uygun bulunmadığımızdan 506 Sayılı Yasanın 26 ncı 
maddesine önleyici bir fıkra eklenmesini öngörmekteyiz. 

2. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda primlerin tahsili için kesin hükümler ve gecikttne zam ve 
cezaları bulunmasına rağmen sigortalılara yapılacak tahsis ve ödemeler için zaman belirfenmemîştk. 
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Bu durum karşısında S. S. Kurumunca tahsis işlemlerinde bütün şikâyetlere rağmen gerekli etkin önlemler 
alınmamakta, emekli olmaya hak kazanmış sigortalıları yıllarca gelirden mahrum bırakarak perişan etmek
tedir. Çok kez geciken işlemler hemen her gün basına yansımakta ve böylece S. S. K.'ya duyulan güven 
önemli derecede sarsılmaktadır. 

Emekli olmak amacıyla işinden ayrılan bir işçinin yıllarca maaş bağlanmasını beklemesini anlamak ve 
izah etmek mümkün değildir. Bu konudaki haklı gerekçelinizi ispatlamak için binlerce şikâyetçi ve mağ
dur arasından sa'dece 6 sini örnek olarak gerekçemize yazıyoruz. 

a) 10.672869 Sigorta sicil nolu Recep Yıldız 30.3.1977 tarihinde başvurmuş 1 sene 7 ay 24 gün beklemiş 
ve maaşı bağlanamadan 24.11.1978 yılında vefat etmiş ve müdahalemiz üzerine dul ve yetimlerine 
20.11.1982 tarihinde 210396037 tahsis numarası ile gelir bağlanmıştır. Gecikme süresi 5 Yıl 7 ay 24 gün
dür. 

b) 19.05918 Sigorta sicil nolu Metin Çetin, 29.5.1981 tarihinde 'başvurmuş ve müdahalemfe üzerine 
21.0396054 tahsis numarası ile geliri bağlanmıştır. Gecikme süresi 1 yıl 5 ay 21 gündür. 

c) 6.459.784 Sigorta sicil numaralı Cevdet Çubukçu 27.5.1981 tarihinde başvurmuş geliri 20.11.1982 ta
rihinde bağlana'bilmiştur. Gecikme süresi 1 yıl 5 ay 23 gündür. 

d) 12.066797 Sigorta sicil nolu Perihan Sekendur 25.6.1981 tarihinde başvurmuş, geliri 23.11.1982 ta
rihinde bağlanabilmişitir. Gecikme süresi 1 yıl 4 ay 28 gündür. 

e) 7185974 Sigorta sicil nolu t. Oğuz NaM Sayın 28.9.1981 tarühiride 'başvurmuş, geliri 24.11.1982 tari
hinde bağlanmış gecikme süresi 1 yıl 2 ay 25 gündür. 

f) Hüseyin özidemir tahsis için 25.5.1981 tarihinde başvurmuş maaşı bağlanama'dan 7.6.1982 tarihinde 
vefat etmiş, müdahalemiz üzerine dul ve yetimlerine 210396158 tahsis numarası ile 25.11.1982 tarihinde 
gelir bağlanabilmiştir. Gecikme süresi 1 yıl 6 aydır. 

Bu misalleri çoğaltmak mümkündür bu nedenle S. S. K.'nu zamanında gelir bağlamaya zorlamak ve 
mağduriyetleri önlemek amacıyla tedbir olarak tekliflimizde bir ek madde önererek tahsis talebi sahipleri
ne 60 gün içinde gelir bağlanamadığı takdirde bankaların bir yıllık mevduata uyguladıkları faizler oranın
da gecikme zammı uygulanmasını öngörmekteyiz. 

3. Ölümle sonuçlanan iş kazalarında kusurlu görülmüş sigortalıların dul ve yetimlerine ikinci ceza ola
rak gördüğümüz kusur cezalarından kurtarmak amacıyla tahsil edilememiş borçlarından vazgeçilmesi ama
cıyla bir geçici madde düzenlenmesi uygun bulunmuştur. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 520) 
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Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu 

TC 
Danışıma Meclisi 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Esas No. : 2/107 
Karar No. : 35 

7 Temmuz 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuza havale edilen Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALFDÜNDAR ve 24 Arkadaşının, 
«1.3.1965 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 26 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi ile Bu 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde İlave Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi» Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
temsilcilerinin de katılmasıyla Komisyonumuzda görüşülmüştür. 

Teklif; iş kazası ve meslek hastalıkları sonucu ölümlerde hak sahiplerine yapılacak yardım ve ödemeler 
için ölen sigortalının kusurunun bulunup bulunmadığının araştırılamayacağını; bağlanacak malûllük ve yaş
lılık aylıkları ile ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak gelir ve aylıkların en geç 60 gün içinde bağla
nacağını ve ayrıca bu süre içinde bağlanıp ödenmeyen aylıklara hak ediş tarihinden geçerli olarak en yüksek 
faiz uygulanacağını; geçici madde ile de, rücuan tazminat konusu Kurum alacaklarının takip ve tahsil edil
memesini öngörmektedir. 

Komisyonumuzca da olumlu bulunan teklife ilişkin değişiklikler aşağıdadır. 
1. Teklif, kanun tekniği açısından yeniden gözden geçirilmiş ve gereken düzenlemeler yapılmıştır. 
2. Teklifin 1 inci maddesi 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 26 ncı maddesine uygun olarak ka

leme alınarak yeniden düzenlenmiş ve bu şekliyle kabul edilmiştir. 
3. Teklifin 2 nei maddesinde geçen 60 günlük süre 90 güne çıkarılmış ve aynı maddenin ikinci fıkrası 

ile öngörülen «faiz» Devlet Bankalarınca 1 yıl vadeli mevduata uygulanan cari faiz oranlarının en yükseği 
şeklinde düzeltilmiş ve madde bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

4. Teklifin 3 üncü maddesi istenileni öngörecek şekilde yeniden düzenlenerek, teklifin yürürlükle ilgili 4 
üncü maddesiyle yürütmeye ilişkin 5 inci maddesi ise aynen kabul edilmiştir. 

Saygıyla arz »olunur. 

Zeki ÇAKMAKÇI 
Başkan 

Tasarının 2 nei maddesine karşıyım 

Cavidan TERCAN 
Kâtip 

Fikri DEVRİMSEL 
Üye 

Mehmet AKDEMİR 
Başkanvekili 

Hamdı AÇAN 
Üye 

Siyami ERSEK 
Üye 

(İmzada bulunamadı) 

Feridun GÜRAY 
Sözcü 

Hikmet ALTUĞ 
Üye 

(İmzada bulunamadı) 

Vahap GÜVENÇ 
Üye 

M. Rahmi KARAHASANOĞLU Abdurrahman Yılmaz PÜTÜRGELİ 
Üye Üye 

(İmzada bulunamadı) 
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DANIŞMA MECLİSİ ÜYESt 
MUSTAFA ALPDÜNDAR VE 24 ARKADAŞININ 

TEKLİFİ 

1.3.1965 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 26 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi ile Bu 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde İlave Edlilmesi 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal .Sigortalar Kanu
nunun 26 ncı Maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Ancak; İş kazası ve meslek hastalıkları sonucu ölüm
lerde bu Kanun uyarınca hak sahiplerine yapılacak 
her türlü yardım ve ödemeler için ölen sigortalının ku
surluluğu aranmaz. 

MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nuna aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir. 

EK MADDE — Bu Kanuna göre bağlanacak ma
lullük ve yaşlılık aylıkları ile ölen sigortalılann hak 
sahiplerine bağlanacak gelir ve aylıkları başvuru tari
hini takiben en geç' 60 gün içinde bağlanarak ödenir. 

Her ne sebep ve suretle olursa olsun 60 gün için
de bağlanıp ödenmeyen aylıklara hak ediş tarihinden 
geçerli olarak en yüksek banka faizi uygulanır. 

MADDE 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nuna aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — İş kazası ve meslek hastalığı 
sonucu ölen sigortalıların kusurluluğu nedeniyle va
rislerine rücu etmiş S. S. K. alacakları takip ve tah
sil edilmez bu konuda açılmış davalar düşer. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER 
KOMİSYONUNUN KABU|L ETTİĞİ METİN 

1.3.1965 Tarih ve 506 Sayın Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 26 ncı Maddesine Bir Fıkraı Eklenmesi ile Bu 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine 

İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Ancak, iş kazası veya meslek hastalığının meyda
na gelmesinde kasıt veya kusuru bulunan üçüncü kişi 
sigortalı ve aynı kaza veya meslek hastalığı sonucu 
ölmesi halinde hak sahiplerine rücu edilemez.» 

MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
na aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir. 

EK MADDE — Bu Kanuna göre bağlanacak ma
lullük ve yaşlılık aylıkları ile ölen sigortalıların hak 
sahiplerine bağlanacak gelir ve aylıkları başvuru tari
hini takiben en geç 90 gün içinde bağlanarak ödenir. 

Her ne sebep ve suretle olursa olsun 90 gün için
de bağlanıp ödenmeyen aylıklara hak ediş tarihinden 
geçerli olarak Devlet Bankalarınca 1 yıl vadeli mev
duata uygulanan cari faiz oranlarının en yükseği uy
gulanır. 

MADDE 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Kasıt veya kusuru sonucu 
meydana gelen iş kazası veya meslek hastalığı nedeniy
le ölen sigortalının, bu iş kazası veya meslek hastalığı 
sonucu ölen diğer sigortalılara yapılan yardımlar 'için 
haik sahipleri aleyhine Sosyal Sigortalar Kurumu ta
rafından herhangi bir takip ve tahsilde bulunulamaz. 

MADDE 4. — Teklifin 4 üncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Teklifin 5 inci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

»>•<« 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 524 

Danışma Meclisi Üyesi Mahmut Akkılıç ve 14 Arkadaşının, Hay
van Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Teklifi ve Adalet; Tarım ve Or
man, Köy İşleri ve Kooperatifler Komisyonları Raporları. (2 /116) 

25 Nisan 1983 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Özü : Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanun Teklifi Hk. 
1928 yılında çıkarılmış olan 55 yıllık Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu tümüyle uygulanamaz hale gel

miştir. 
Ülkede hayvan ve insan sağlığı sorunlarına çözüm getirmek, hayvansal gıdaların sağlıklı bir biçimde üre

tilmesi, muhafazası ve tüketiciye intikalini sağlamak amacıyla günümüzün ihtiyaçlarına sevap verecek şekilde 
tarafımızdan hazırlanmış olan Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanun teklifimizin kanunlaşması için gerekli işlem
lerin yapılmasına müsaadelerinizi arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Prof. Dr. Mahmut AKKILIÇ Prof. Dr. M. Ali Öztürk TEKELİ Dr. Zeki ÇAKMAKÇI 

Nuri ÖZGÖKER Şerafettin YARKIN Kamer GENÇ 

Kemal DAL H. İbrahim KARAL Abdullah Asım İĞNECİLER 

Adnan ERSÖZ Avni MÜFTÜOĞLU Eşref AKINCI 

ibrahim GÖKTEPE Remzi BAN AZ İsmail Hakkı DEMİREL 

YENt HAZIRLANAN HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI KANUN TEKLİFİ ÖZET GEREKÇESİ 
Halen yürürlükte olan 1234 sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası hakkındaki Kanun 3 Mayıs 1928 tarihinde çı

karılmıştır. Memlekette salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele ve Hayvan Sağlığını Koruma ça
lışmaları 55 yıldan beri bu Kanun hükümlerine göre yürütülmektedir. 

Salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadelede başta hastalık mahallerine konulan kordonların müd
deti içinde muhafazası, diğer taraftan hayvan hareketlerinin gereği gibi kontrolü, hasta hayvanların tedavisi, 
koruyucu aşılama tedbirleri ve çalışmaları gelmektedir. Ayrıca menşe'i hayvani olan maddelerin de halka sağ
lıklı olarak intikali için muayene ve kontrolü de aynı Kanun gereğince veteriner teşkilatının görevleri ara
sındadır. 

1234 sayılı Kanun çıkarıldığı tarihte Türkiye'de 23 milyon baş civarında büyük ve küçük baş hayvan 
mevcuttu. Demiryolları sınırlı, Karayolları ve motorlu vasıtalar çok azdı Hayvan hareketleri Sürek Talimat-
namesiyle tayin edilen, güzergâhları takiben yürütülerek mahallerine sevk olunuyordu. 

Veteriner Hekimliğinin gerektirdiği ilaç imal ve sanayii hiç yoktu. Hayvani menşeli gıdaları imal eden te
sisler sınırlı ve ilkeldi. 

Başıboş şekilde köy ve sokak tavukçuluğu dışında tavuk yetiştiriciliği mevcut değildi. 
Hayvansal ürünleri işleyen sanayi henüz kurulmamıştı. 
Halbuki bugün Türkiye'de kanatlılar da dahil 134 667 207 baş ve adet hayvan bulunmaktadır. Nüfus 

1928 yılındaki 13 milyondan 45 milyona yükselmiştir. Hayat standardı yükselmiş, halkın hayvan ve hayvan
sal ürünlere ihtiyacı artmış ve Demiryollarının genişletilmesi, yurdun her tarafında Karayollarının yapılması,; 
motorlu vasıtaların artması memlekette geniş ölçüde ve bugünkü mevzuatla kontrolü mümkün olamayan bir 
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hızda hayvan hareketini doğurmuştur. Aynı zamanda hastalık mahallerine konulan kordonların muhafazası, 
hayvan hastalıklarının ve insan sağlığı açısından hayvansal gıdaların sağlıklı üretilmelerini sağlaması da ka
nundaki çok az ve sembolik para cezaları ile bugün mümkün olamamaktadır. Diğer taraftan kurulmuş olan 
ilaç sanayii ve hayvan ürünlerini imal ve işleyen sanayinin doğurduğu problemleri gereği gibi takip ve kont-
rolunda eldeki kanun hükümleri yeterli olmamaktadır. Ayrıca 1234 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiğinden bu 
yana geçen 55 yıl içinde dünyada hayvan hastalıkları ile mücadele yöntemlerinin mikrobiyoloji, imminuloji, 
Parazitoloji ve Epidemiyoloji bölümlerinde çok önemli gelişmeler olmuştur. Bu gelişmelere parelel olarak sal
gın ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile yapılan mücadele, usul ve kaidelerinde de sürekli gelişmeler olmaktadır. 
Ülkemizde de bu gelişmelere göre hastalıklarla mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi ve yeniden düzenlenmesi 
gerekmektedir. 

İşte yukarıda özetle 'belirtilen sebepler dolayısı ile yeni bir Hayvan Sağlık Zabıtası Kanun Teklifinin ha
zırlanmasına şiddetle ihtiyaç duyulmuştur. Böylece, yeni hazırlanan H. S. Z. K. teklifi eldeki kanun ile yu
karıda açıklanan hususların genel esprisi içerisinde hazırlanmış bulunmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Hayvan ve hayvani menşeli ürünlerimizin üretim ve ihracatım geliştirmek için gerekli tedbir
leri almak ve yurdumuz ekonomisinde önemli bir yeri bulunan haycanclılığımızın sağlığını yakinen etkileyen 
ve verimlerini azaltan bulaşıcı hayvan hastalıkları ile hayvanlardan insanlara bülaşabilen zoonoz hastalık
larla mücadele tasarının amacını teşkil etmektedir. 

İMadde 2. — Hayvan sağlığı ve hayvan menşeli ürünlerin sağlık açısından kontrolü, yurt içi ve yurt dışı 
hayvan hareketlerinin düzenlenmesi, pazar, panayır ve borsa gibi ticaret amacı ile hayvan toplanan yerlerin 
niteliklerinin tespiti, her türlü hayvan menşeli ürünleri üreten ve imal eden ımezbaha ve imalathanelerin, ha
zırlanacak bir tüzükte belirtilmek suretiyle, teknik ve sağlık şartlarının tespiti hususunda her türlü tedbirleri 
allmaya Tarım ve Orman IBakanlığının yetkili kılınması bu madde kapsamına alınmıştır. 1953 sayılı Umumî 
Hıfzıssıhha Kanunun ilgili hükümleri bu madde dışında tutulmuştur. 

İMadde 3. — Bu kanunda geçen hayvan, hayvan ürünleri, bulaşıcı hastalık, hastalıktan şüpheli, bulaşma
dan şüpheli ve Hükümet Veteriner Hekimi deyimlerinin ayrı ayrı tanımları yapılarak, herhangi bir yanlış anla
maya neden bırakilmamıştıır. 

'Madde 4. — Halen yürürlükte olan )1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası Hakkındaki (Kanunun 2 
nci mâddesünde sıralanan haber verilmesi ve mücadelesi mecburî bulaşıcı hastalıklardan bazılarının tehlikes; 
tamamen ortadan kalktığı için, bir kısmı çıkarılarak, bu gün için mücadelesi daha önemli olan hastalıklar 
dahil edilmiştir. Bu hastalıkların sayılarının azaltılması veya çoğaltılması için bu madde İle Tarım ve Orman 
Bakanlığına yetki tanınmış bulunmaktadır. 

Madde 5. — Yabancı ülkelerle yapılacak her nevi hayvan ve hayvan ürünlerinin ithal ve ihracı alıcı ülke
lerin öne sürecekleri sağlık şartlarına uygun olmalarını ve hastalıksız hayvanların ihraç ve ithalatını sağlamak 
amacı ile, Tarım ve Orman Bakanlığınca gümrük kapılarımızda birer tahaffuzhane (karantina ve muayene 
istasyonları) kurulması hükmü getirtilmiştir, , 

Madde 6. — )Bu maddede, yurda kara, su ve hava yolundan ithal olunacak hayvan ve ürünlerinin muaye
ne esasları, veteriner sağlık raporu ile yapılması zorunluluğu, ilk ve son muayenelerin yapılacağı yerler açık
lanarak ve sonuçta gerekli işlemlerin hangi esaslara göre yapılacağını belirtecek bir tüzük hazırlanması öngö
rülmüştür. 

Madde 7. — İBu kanunun 5 inci maddesinde tespit edilen (gümrük kapılarına veteriner sağlık raporsuz ge
tirilen hayvan ve ürünleri hakkında uygulanacak hükümler, bu tür hayvan veya ürünlerinde hastalık ve 
sağlığa zararlı durumlar görüldüğünde bunların öldürülmesi ve imha edilmesi, ayrıca sağlam olanlar için 
1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair (Kanunun hükümlerin uygulanması hükmü konulmuştur. İBu 
suretle memleketimize dışardan tehlikeli hayvan hastalıkları ile sapığa zararlı gıda maddelerinin girişleri ön
lenmiştir. 
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'Madde 8. — Herhangi bir salgın hayvan hastalığı baş gösterdiği yabancı ülkenin tamamından veya bir kıs
mından hayvan ve ürünlerinin ithalinin yaısakianmasını kapsayan bu madde ile komşu ülkelerden muhtemel 
bulaşmalara karşı kesin tedbirler alınmıştır. 

Madde 9. — Bu madde ile bir yerde hayvanlar arasında görülecek hastalıkların ve ölümle sonuçlanan va
kaların ilgili mercilere haber verilme zorunluluğu getirilmiştir. (Bu suretle mücadele için gerekli erken teşhis 
sağlanacak ve sağlık tedbirleri biran önce alınacaktır. 

Madde 10. — Silahlı Kuvvetlere ait hayvanlar arasında çıkan hastalıkla hazırlanacak tüzüğe göre müca
dele edilmesi ve hastalık çıkışı ile alınan tedbirlerin mülkî makamlara bildirilmesi hükmü getirilmiştir. 

IMadde 11. — Memleketimiz hayvan sağlığını özellikle ekzotik tipteki bulaşık ve salgın hastalıklara karşı 
korumak için komşularımızdaki durumların yakinen bilinmesine zaruret vardır. Bu taktirde tedbirlerin zama
nında alınması ve erken hastalık teşhisinin yapılması sağlanabilecektir. Haberleşmeyi daha güvenilir ve en 
seri şekilde alabilmek için komşu İran, Irak ve Suriye Devletleri nezdindefci büyük elçiliklerim'izde birer mü
şavir veteriner hekim görevlendirilmesi bu müşavirlerde aranacak yeteneklerle yapacakları işler yönetmelikte 
belirtileceği kayda bağlanmıştır. 

Madde 12. — Bu maddede hastalık çıkışında alınacak genel tedbirlerle ilgili olarak, hastalığın çıkışında 
veteriner hekim gelinceye kadar mahallî idarî makamlar, belediye ve ihtiyar heyetleri tarafından yapılacak iş
ler belirtilmiştir. 

IMadde 13. — Görevli Veteriner Hekimin en çabuk vasıta ile hastalık yerine gitmesini hükme bağlayan bu 
madde aynı zamanda taşıt sahibi kamu kuruluşları ile özel kişilerin bu konuda Veteriner Hekime yardımcı 
olmaları mecburiyeti getirilmiştir. Böyle bir uygulama ile Veteriner Hekimin rahat ve verimli bir hizmet yap
ması sağlanmış olacaktır. 

'Madde 14. — Çıkan hastalıklara el koyma ve çevreye duyurma mücadelenin esasını teşkil etmektedir, 
Bu, cümleden olmak üzere Veteriner Hekimin hastalık yerinde Hayvan sağlığı ve zabıtası komisyonu kurarak 
alınacak tüm tedbirlerin saptanması ve uygulanması, bu hususun idare amirleri ve muhtarlar tarafından halka, 
civar köy, bucak ve ilçelere; valiler tarafından da komşu illere ve Tarım ve Orman Bakanlığına bildirilmesi 
görevi verilmiştir. 

Madde 15. — İBu madde de, hastalık mahallerinde hayvan sağlığı ve zabıtası komisyonlarınca alınan ted
birlerin uygulanmasında mülkî amirlere yükümlülük getirilmiştir. Böylece mücadelede etkinlik sağlanmıştır. 

JMadde 16. — Hastalığın 'bulunduğu bulaşık yerlerden çevreye yayılmaması için duyarlı hayvanların ve 
bunlara ait eşya, malzeme ve yemlerin kordon altındaki yerlere giriş, çıkışları yasaklanmıştır. 

IMadde 17. — Teşhis için kullanılan biyolojik madde, aşı, serum ve ilaçlamaların bilim gereği kimler tara
fından nasıl yapılacağı uygulamaların kolaylaştırılması ve alınacak aşılama ve serumlaıma ücretlerinin alınma 
ve dağıtımındaki esaslar bu maddede hükme bağlanmıştır. 

•Madde 18. — Bazı bulaşık hayvan hastalıklarında hasta veya hastalarla temasta bulunanların enfeksi
yonun kaynağının ortadan kaldırılması amacıyla öldürülüp imha edilmeleri 'gerekmektedir. Bu nedenle imha 
ve imhadan sonra da temizlik ve dezenfeks'iyon işlemlerinin nasıl ve kimler tarafından yapılacağı bu işlem
ler sırasında hangi kuruluşların yardım 'etmekle yüküm nakliyatının kontrolü etkinleştirikriiştir. 

IMadde 19. — Bulaşık hayvan hastalığı nedeniyle kordon altına alınan yerlerde her türlü hayvan hare
ketlerinin yasaklanmasını öngören bu madde ile hayvan nakliyatının kontrolü etkinleştirilmiştir. 

Madde 20. — Bir bölgede hastalık salgın bir hal aldığı zaman o bölgedeki tüm iskele İstasyon, genel yol
lar, hayvan pazar, panayır ve borsalarının hastalığın tamamen sönüşüne kadar kapatılması bu maddede tes
pit edil'imşitr. 

Madde 21. — Bu madde ile ölen ve öldürülen hayvanların bir bulaşmaya sebep olmalarını önleyici ted
birler alınmıştır. 

ıMadde 22. — Kordon altına alınan yerlerde hastalığın söndüğü anlaşıldıktan sonra kordonların kaldırıl
ması için yapılacak işler Ve duyuru şekli hükme bağlanmaktadır. 

'Madde 23. — Bulaşıcı hayvan hastalıklarında kullanılmak üzere koruyucu ve tedavi edici maddelerin yurt 
içinde ve dışında yapım ve satış koşullarının tespiti ve muayene ve denetlenmesi Tarım ve Orman Bakanlığına 
bırakılmıştır. 
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Madde 24. — Yapımına ve kullanılmasına ruhsat verilen aşı, serum, kimyasal ve biyolojik maddeler ile 
Veteriner Farmasötik ve tıbbî müstahsarlardan yararlı olmadıkları ve istenilen şart ve nitelikte hazırlanma
dıkları tespit edilenlerin Tarım ve Orman Bakanlığınca ruhsatlarının geri alınarak yapım, kullanma ve satış
larının yasak edilmesi ve el konulması sağlanmıştır. 

Madde 25. — (Hastalıklarla mücadelede koruyucu aşılama ve ilaçlamalar öncelik arz etmektedir. Hasta
lıklardan doğacak ekonomik zararlar zamanında alınacak koruyucu tedbirlerle ödenebilmektedir. Bu gerçeğin 
ışığı altında uygulamanın esasları bu maddede gösterilmiştir. 

Madde 26. — Hayvan ve ürünlerinin nakil ve ticaretinin menşe şahadetnamesi ve Veteriner Sağlık Rapo
ru ile yapılması medburiyeti getirilmiş ve bu belgelerin nereden ve nasıl sağlanacağı açıklanmıştır. 

Madde 27. — Bu madde ile 26 inci maddede zikredilen bellgelerin kontrol ve aranması gerekirse el konul
ması için görevlilere yükümlülük getirilmiştir. 

Madde 28. — Teklifin 27 nci maddesine göre el konulan hayvan ve hayvan ürünlerinden menşe şahadet-
namesiz ve Veteriner Sağlık Raporsuz olanlarının tabi olacakları hususlar hükme bağlanmış, hastalıkla ve 
sağlığa zararlı bulunanlar hakkında yapılacak işlemler için tüzük hazırlanması öngörülmüştür. 

Madde 29. — Bu madde ille menşe şalhadetnameleri ile veteriner sağlık raporlarının geçerlilik süreleri ve 
Veteriner Hekim tarafından yapılacak vizelerle uzatmalar tespit ve tayin olunmuştur. 

Madde 30. — 'İl hayvan sağlığı zabıtası komisyonlarınca tespit edilen yerler dışında ve mesai saatleri hari
cinde yapılacak muayenelerde hayvan sahiplerinin muayeneyi yapacak Veteriner Hekimler için vasıta temini 
hükme bağlanmıştır. 

Madde 31. — Sağlıklı hayvan satışlarınım bir disiplin içerisinde yürütülmesini sağlamak, salgın hayvan has
talıklarının kontrolü açısından kaçınılmazdır. Bu maksatla gereik Tarım ve Orman Bakanlığınca kurulmuş 
hayvan park ve pazarlarında, gerekse belediye ve börsalarca tesis edilmiş hayvan pazar ve panayırlarında alım 
ve satımların yapılması mecburiyeti konulmuştur. lAynı maddede hayvan pazarı bulunmayan köy ve benzeri 
yerlerde zati ihtiyaçlar için münferit hayvan alım ve satışları bu madde hükmü dışında tutulmuştur. 

Madde 32. — Bu madde ile bölgesel olarak açılacak hayvan panayırlarının açılış ve süresi için 20 gün 
önceden Tarım ve Orman Bakanlığından izin alınması medburiyeti konulmuştur. 

Madde 33. — Tarım ve Orman Bakanlığınca bulaşık hastalık medeniyle duyarlı hale girdiği ilan edilecek 
yerlerden hayvan toplama ve nakledilmesi mahallin en büyük mülkiye amirinin iznine bağlanmıştır. 

(Madde 34. — Yurt içinde her ınevi hayvan hareketleri esaslarının bir tüzüğe bağlanması hükmü getirilmiş
tir. 

Madde 35. — Hayvan üzeninde veya hayvanla çekilebii'len vasıtalarla nakliyecilik yapanların belediyelerden 
Veteriner Sağlık Raporuna dayanan ruhsatname alımları ve altı ayda bir vize ettirmeleri için bu madde tan
zim edilmiştir. 

Madde 36. — Muhtemel bulaşmaları önlemek için hülküm süren bulaşıcı hastalığa duyarlı hayvanların her 
ne suretle olursa olsun hastalıklı mahallerden geçirilmtmesi ilmî kurallara uygun bulunmaktadır. Zarurî du
rumlar karşısında, hayvanlarım bu yerlerden ancak özel tertibatlı nakil vasıtaları ile geçirilmelerine izin 
verilebilir. Bu madde ile hayvanların hastalıklı yerlerden geçmeleri yasaklanmıştır. 

Madde 37. — Hayvan ve ürünlerinin nakliyatı ile uğraşanların kullandıkları nakil araçlarının temizlik ve 
dezenfdksiyonuma riayet etmeleri hükmü getirilmiştir. 

Madde 38. — Bu madde ile, her türlü hayvan ve hayvan ürünleri bulundurulacak ve işleyecek yerlerin 
faaliyette bulunmaları izne bağlanmış olup tabi olacakları fennî şartların bir tüzükle belirlenmesi sağlanarak 
bu hususta 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanunu hükümlerinin saklı kalması öngörülmüştür. 

Madde 39. — Süt hayvancılığı işletmeleri bulunan gerçek ve tüzelkişilerin hayvanların sağlığını korumak, 
tedavilerini sağlamak için bu madde getirilmiştir. 

Madde 40. — Veteriner hizmetlerinin kolaylıkla yerine getirilmesi, hastalık tehlikelerine maruz hayvanların 
sayılarının bilinmesi için Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanacak örneğe göre şehir, kasaba ve köylerde bi
rer kayıt defteri tutulması bu madde ile sağlanmıştır. 

Madde 41. — Bu maddede il özel idarelerinin, hazırlanacak tüzük hükümleri çerçevesinde, bulaşıcı hay
van hastalıkları ile mücadeleye katılmaları mecburî kılınmıştır. 
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Madde 42. — Belediyelerin önemli görevlerinden birisi de mezbaha ve belediye veteriner hizmetlerini yerine 
getirmektir. Bu maksatla bütçelerine veteriner hekim kadroları koymaları için bu madde ile yükümlülük ge
tirilmiş ve kendi sınırları içerisinde yapılacak bulaşıcı hastalıklarla mücadeleye katılmaları mecburî tutul
muştur. 

Madde 43. — Tarım ve Orman Bakanının Başkanlığında onbir üyeden oluşacak Veteriner Sağlık Şûrasının 
teşekkül şekline ve yapacağı görevlere ait bir madde olarak düzenlenmiştir. Veteriner Sağlık Şûrası üyelerinin 
nitelikleri belirtilmiş ve toplantı başına şûra üyelerine Bakanlık Bütçesinden bir hakkı huzur verilmesi için 
aynı maddeye bir açıklama getirilmiştir. 

Madde 44. — Bir mahalde zuhur edecek bulaşıcı hastalıklara karşı alınacak idarî ve fennî tedbirleri tespit 
etmek üzere il, ilçe ve köylerde kurulacak hayvan sağlığı ve zabıtası komisyonlarının teşekkül tarzı ve komis
yonun alacağı kararların hangi makamlarca onaylanacağı bu maddede izah edilmiştir. 

Madde 45. — Hayvan sağlığı ve zabıtası komisyonlarının sorumluluğunu gösterir maddedir. 
Madde 46. — Bu madde ile İl Veteriner Müdürleri veya görevlendirecekleri hükümet veteriner hekimleri

nin nereleri ve ne şekilde denetleyecekleri hükme bağlanmıştır. 
Madde 47. — Kasaplık hayvanlarla etlerinin ve diğer hayvan ürünleri ile mamul ve müstahzarlarının mua

yeneleri cümlesinden olmak üzere bu maddede kasaplık hayvanların kesimlerinin yapılacağı yerler ve kesim 
şartları tespit edilmektedir. 

Madde 48. — Mezbaha ve konbinalarda öngörülen, sosyal ve ekonomik açıdan olduğu kadar, insan sağlığı 
yönünden de büyük önem ıtaşıyan sağlık hizmetlerinin yapılmasını ayrıca kanatlı ve tek tırnaklı hayvan mez
bahalarının kurulmasını sağlayan bir maddedir. 

Madde 49. — Bu madde ile mezbahalarda kesilecek hayvanların ürünlerinin veya tam ve kısmî imhaya tabi 
tutularak getirilen etler sakatatın muayene ve kontrol lannın tüzük gereğince yapılacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 50. — Hayvan Ürünleri işleyen kuruluşların üretim, imal ve hazırlanmasından piyasaya arzına kadar, 
hazırlanacak tüzüğe göre, veteriner hekime muayene ettirmelerini mecburî kılan bir madde olarak düzenlen
miştir. 

Madde 51. — Sınırlarda sağlık zabıtası tedbirlerini öngören bu madde ile tasarının 7 nci ve 9 uncu mad
delerine göre yabancı ülkelerden yurdumuza sokulan hastalıklı veya sağlığa zararlı olup da geri çevrilmesi 
mümkün olmayan hallerde hastalığın çeşidine göre yapılacak işlemler hükme bağlanmıştır. 

Madde 52. — Yurt içinde alınacak sağlık zabıtası tedbirlerini belirleyen bu maddede, şap, sığır vebası, 
at vebası ve mavidil hastalıklarının hayvan sağlığı ve üretimi açısından taşıdığı önem dikkate alınarak, bun
lara karşı tüzükte gösterildiği şekilde uygulama yapılması sağlanmıştır. 

Madde 53. — Kuduz hastalığına özel olarak yer verilen bu madde ile hastalık ve hastalıktan veya sirayet
ten şüpheli hayvanlar hakkında yapılacak işlemler ve alınacak tedbirler, sahipsiz ve] başıboş kedi ve köpek
lerle mücadelenin belediyeler ve köy muhtarlarıyla nasıl yapılacağı ve insan sağlığı yönünden çok tehlikeli 
olan bu hastalık ile yurt çapında ilgili Bakanlıklararası müşterek çalışma esaslarını düzenleyen bir tüzük ha
zırlanması hükme bağlanmıştır. 

Madde 54. — Hayvanlardan insanlara bulaşarak vahim sonuçlar doğuran aynı zamanda hayvan yetiştir
mesinde ve üretimi etkileyerek verim düşüklüklerine neden olarak Ulusal ekonomimizde büyük zararlara yol 
açan zoonoz hastalıklarından tüberküloz, bruselloz ve ruam hastalıklarına karşı mücadele tasarısının en önem
li hususunu teşkil etmektedir. Bu hastalığa yakalanan hayvanların tazminattı olarak kestirilmesi, öldürülmesi 
veya imha edilmesi bu madde ile tespit edilmiştir. 

Madde 55. — Hastalık bölgesine her nevi hayvanlarile ot, saman, deri, boynuz, kıl, yün, tiftik ve buna ben
zer yaş ve kuru bütün hayvan ürünlerinin ve gübresinin bölge dışına çıkarılmasını ve karantina tedbirleri kal-
dırıncaya kadar duyarlı hayvanların sokulmasını yasaklayan maddedir. 

Madde 56. — Bu madde hastalık bölgesindeki hayvanların aşılanması ve ilaçlanmasını kapsamakla beraber 
hayvan sahipleri için hayvanlarını aşılatmak ve ilaçlatmak mecburiyeti getirmektedir. 

Madde 57. — Teklifin 4 üncü maddesinde sayılan haber verilmesi ve mücadelesi devletçe mecburî bulu
nan bulaşıcı hastalıkları ile yurt içinde ve sınırlarda yapılacak mücadele yöntemleri hazırlanacak tüzüğe bı
rakılmıştır. 
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Madde 58. — Teklifin ilgili hükümlerine göre sığır, vebası, ruam, at vebası sığırların tüberkülozu hasta
lıklarından dolayı öldürülen ve kestirilerek imha edilen hayvanların sahiplerine Tarım ve Orman Bakanlığı 
bütçesinden ödenmesi gereken tazminatın1 miktarları bu maddede gösterilmiştir. Bu hastalıklar dışında hasta
lıktan veya bulaşmadan şüpheli bulundukları için öldürülen fakat otopsilerinde veya laboratuvar muayenelerin
de özel belirti ve amilleri tespit edilemeyenlerle haber verilmesi zorunlu olan hastalıklardan birine karşı ko
ruma amacı ile yapılan aşılama ve ilaçlamalar yüzünden öldükleri otopsi ve laboratuvar muayeneleri sonucu 
tespit edilen hayvanların sahiplerine takdir edilen kıymetlerinin tamamı üzerinden tazminat ödenmesi de bu 
madde ile sağlanmış bulunmaktadır. 

Madde 59. — Resmî Kurumlarla belediyelere ait veya hastalıklı oldukları halde ilgili mercilere haber ve
rilmemiş veya hastalıklı oldukları bilinerek satın alınmış hayvanlarla menşe şahadetnamesiz ve veteriner sağlık 
raporsuz sevk olunan ilan edildiği halde aşılanıp ilaçlanmayan hayvanlar için tazminat verilmeyeceği bu 
madde kapsamına alınmıştır. 

Madde 60. — Tazminatlı olarak kestirilecek ve öldürülüp imha edilecek hayvanlar için ödenecek tazminata 
esas olmak üzere hayvanların kıymet takdirini yapacak komisyonun teşekkül tarzı ve tazminat mazbatalarının 
nasıl düzenleneceğine dair hususları düzenleyen maddedir. 

Madde 61. — Bu Kanunun 5 ve 7 nci maddelerinde belirtilen hükümlere aykırı hareket edenlerin hapis 
ve ağır para cezası ile cezalandırılmaları için bu madde düzenlenmiştir. Bu suretle, gümrük kapılarından başka 
yerlerden hayvan ve ürünlerini ithal ve ihraç edenler, karantinaya alınmış ve ithal, ihraç veya transit işlem
leri için muayene yerlerine getirilerek el konulmuş hayvan ve ürünlerini kaçıranlar için ceza müeyyideleri 
getirilmiştir. 

Madde 62. — Hastalıksız bölgelerden sağlıklı hayvan ve hayvan ürünlerinin bir yerden başka bir yere taşın
maları sırasında menşe şahadetnamesi ve veteriner sağlık raporu, alınması, hastalıkların yayılması ve insan 
sağlığının korunması açısından önemli bir tedbir olarak düşünülmüştür. Bu belgeleri almadan veya bu belgeleri 
sahte olarak düzenleyenler, yetkililer tarafından yazılan rakam Ve belgeleri tahrif edenler hakkında caydırıcı ve 
yanlış yollara sapmalarını önlemek maksadıyla para cezası ve ağır hapis cezaları konulmuştur. 

Madde 63. — Nakliyatta gerekli olan menşe şahadetnamesi ve veteriner sağlık raporları muhteviyatına 
aykırı sevkiyat yapanlar için hapis ve ağır para cezalarını öngören bir maddedir. 

Madde 64. — Bu madde ile kordon altına alınan bölgelerden karantina tedbirleri kaldırılıp hastalık sön-
dürülünceye kadar hastalığın yayılma ve bulaşmasına neden olacak her türlü hayvan ve hayvan ürünleri ile, 
eşya ve malzemenin kordon dışına çıkarılmasını, satılmasını tecrit ve muhafaza altına alınan yerlerden başka 
mahallere götürülmesini, imha edilen ve gömülenlerin toprak altından çıkarılmasını yasaklayan hükümlere 
uymayanlar için hapis ve ağır para cezaları hükme bağlanmıştır. 

Madde 65. — Hastalıklı hayvanların pazar, panayır, borsa, mezbaha ve kesim yerlerine getirilmesine ve bu 
Kanunun 31 inci maddesine aykırı hareketlerde bulunanlara mani olmak için ceza hükümlerini kapsayan bu 
madde kaçak et satışlarını da önleyerek sağlıklı et ve diğer hayvan ürünlerinin halkımızın tüketimine arzını 
sağlamaktadır. 

Madde 66. — Bulaşıcı hayvan hastalığı nedeniyle kordon altına alman bölgeleri belli etmek için konu
lacak işaret, levha ve diğer ilan vasıtalarına zarar verenler ile yerlerini değiştirenlere hapis ve ağır para cezaları 
konularak bu konuda alınan tedbirlerin daha etkili biçimde uygulanması öngörülmüştür. 

Madde 67. — Bu maddede 9 ve 13 üncü maddelerde yazılı mecburiyet ve yasaklara riayet etmeyenlere 
uygulanacak ceza müeyyidesi hükümleri getirilmiştir. 

Madde 68. — Hayvan üzerinde ve hayvanla çekilen vasıtalarla nakliyecilik yapanların hayvanları için ala
cakları raporları her altı ayda bir vize ettirmeyenler ayrıca 36, 37, 38 ve 39 uncu maddeler ile 44 ve 46 
ncı maddelerde getirilen yükümlülük ve yasaklara uymayanlar hakkında ağır para cezası getirilmekle beraber 
insan sağlığı açısından çok tehlikeli olan kuduz hastalığına karşı alınan tedbirler nedeniyle köpek ve ke
dilerini muhafaza altına almayanlara da aynı cezanın uygulanması kaydı getirilmiş ve ayrıca 46 ncı maddeye 
göre yapılan denetimlerde tüzükteki şartlara uymadığı tespit edilen yerlerin belirtilen şartlara uygun hale ge
tirilinceye kadar kapatılması hükümleri konulmuştur. 
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Madde 69. — Bu Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan bulaşıcı hastalıklara karşı hayvanlarını aşılat
mayan veya ilaçlatmayan hayvan sahipleri için ceza müeyyideleri konularak mücadelenin daha verimli ve 
hizmetlerin daha rahat bir şekilde yapılması kolaylığı getirilmiştir. 

Madde 70. — (Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsat almadan ilaç imal, ihsar ve ithal edenler ile bunları 
satanlar, araştırma teşhis ve aşı üretimi amacı ile Tarım ve Orman Bakanlığından izin almadan canlı veya zayıf
latılmış mikrop, mikroorganizmalar ve benzeri maddeleri yurda sokanlar hakkında verilecek cezalar bu maddede 
hükme bağlanmıştır. 

Madde 71. — Bu madde ile bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı hayvan sağlığını korumak üzere kulla
nılan aşı, serum biyolojik madde, farmasötik ve tıbbî müstahzarların kontrolleri sırasında verilen ruhsatlar
da belirtilen niteliklere uymadığı tespit edildiği takdirde müsebbilblerinin cezalandırılması ve bu maddelere el 
konularak imha edilmeleri hususunda cezalar getirilmiştir. 

Madde 72. — Hayvan ve insan sağlığını korumada en önemli noktalardan birisi de mezbaha dışında kaçak 
et kesimlerinin önlenmesidir. Bu amaçla mezbaha ve hayvan kesim yerlerinden başka yerlerde hayvan kesen 
ve kestirenler ile tüzükte belirtilen yaş ve randıman aşağı hayvan kesenler, bu suretle kesilmiş hayvanlara ait 
etleri satanlara hapis ve ağır para cezaları bu madde ile hükme bağlanmıştır. 

Madde 73. — İthal ve ihracata mahsus yerlerde, bu Kanunun 4 üncü maddesinde zikredilmeyen hayvan 
hastalıklarından birisinin tespiti halinde yabancı devletlerle yapılmış olan anlaşma hükümlerinin uygulanmasına 
dair maddedir. 

Madde 74. — Öngörülen tüzüğün bu Kanunun yayım tarihinden itibaren altı ay içinde çıkarılmasını temin 
amacıyla hazırlanmıştır. 

Madde 75. — Bu maddede yürürlükten kaldırılan kanunlar gösterilmiştir. 
Madde 76. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 77. — Yürütme maddesidir. 

TC 
Danışma Meclisi 

Tarım ve Orman, Köy İsleri 
ve Kooperatifler Komisyonu 3 Mayıs 1983 

Esas No. : 2/116 
Sayı : 88 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Danışma Meclisi Üyesi Mahmut AKKI-
LIÇ ve 14 Arkadaşının, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanun Teklifi» hakikında Başkanlıkça Komisyonunuz 
görüşünün alınması uygun görüldüğünden DanışmaMeclis'i İçtüzüğünün 33 ve 36 ncı maddeleri gereğince 
teklif hakkındaki görüşlerinizin Komisyonumuza bildirilmesini arz ederim,; 

Saygılarımla. 
Dr. Osman YAVUZ 

Tarım ve Orman, Köy İşleri ve 
Kooperatifler Komisyonu Başkanı 
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Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 2/116 14 Haziran 1983 
Karar No. : 85 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOPERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonunuza havale edilmiş bulunan « Danışma Meclisi Üyesi Mahmut AKKI-
LIÇ ve 14 Arkadaşının, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanun Teklifi» hakkında Komisyonumuzdan görüş 
»bildirilmesini isteyen 3.5.1983 tarih ve 88 sayılı yazınız gereğince aldı geçen kanun teklifi ilgili Bakanlık tem
silcileri ile teklif sahibinin de katılmasıyla Komisyonumuzda incelenip görüşüldü : 

1. Kanun tekniğine daha uygun olması bakımından teklifin Bölüm başlıiklarının Kısım, Kısım başlık
larının Bölüm ballıkları olarak değiştirilmesi, 

2. Teklifin ceza hükümleri bölümünde yer alan 61 inci maddesinin birinci fıkrasındaki «Bu Kanunun» 
kelimelerinden sonra sonra «7 nci maddesinin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla» ibaresinin eklenmesi ve 
üçüncü fıkrasındaki para cezasının «yirmibeşbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası» şeklinde dü
zenlenmesi, 

3. Tekliflin 62 mei maddesinin birinci fıkrasında yer alan «sahtekârlık suçunda ortaklığı olmaksızın» 
kelimelerinin metinden çıkarılması ve «ile değiştirenler» kelimelerinden sonra «fiilleri daha ağır bir cezayı ge
rektirmediği takdirde» kelimelerinin 'ilave edilmesi, ikinci fıkradaki «düzenleyen» ıkelimesinden sonra gelen 
«ve» bağlacının «veya» şeklinde değiştirilmesi ve «veren memurlar» kelimelerinden sonra «fiilleri daha ağır 
bir cezayı gerektirmediği takdirde» kelimelerinin eklenmesi, 

4. Teklifin 63 üncü maddesi ile 64 üncü maddesinin (birinci fıkrasındaki para cezalarının «onbin lira
dan aşağı olmamaik üzere» şeklinde düzenlenmesi, 

5. Teklifin 65 inci maddesindeki para cezasının «beşbin liradan aşağı olmamak üzere» olarak değişti
rilmesi, 

6. Teklifin 66 ncı maddesindeki hapis cezasının «üç aydan altı aya kadar hapis», para cezasının ise «yir-
mibin liraya kadar ağır para cezası» sökünde yazılması, 

7. Teklifin 67 inci raddesinin birinci fıkrasındaki hapis cezasının «üç aya kadar», ikinci fıkrasındaki ha
pis cezasının «üç aydan bir yıla kadar» olarak, her iki fıkradaki para cezalarının ise «on'bin liraya İkadar para 
cezası» şeklimde düzenlenmesi, 

8. Teklifin 68 inci maddesindeki «maddelerde» kelimesi yerine «maddelerin son fıkralarında» kelimele
rinin yazılması ve «ikibin liradan» kelimelerinin metinden çıkarılması, 

9. Teklifin 69 uncu maddesindeki «hapis cezasının asgarî haddinin bir aydan üç aya çıkarılması ve para 
cezasının «onbin liradan aşağı olmamak üzere» şeklinde düzenlenmesi, 

10. Teklifin 70 inci maddesindeki hapis cezasının «altı aydan bir yıla kadar» olarak, para cezasının ise 
«yirmibin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası» şeklinde değiştirilmesi, 

11. Teklifin 71 inci maddesinin aynen kabul edilmesi ve 70 ve 71 inci maddelerinin «Farmosatik ve Tıb
bî Müstahzar, Madde, Malzeme ve Preparat ile Bunların tmal Edildiği Yerlere ilişkin Kanun» ile uyumu
nun sağlanması, 

12. Teklifin 72 nci maddesindeki hapis cezasının asgarî haddinin «bir aydan» «üç aya» çıkarılması, 
13. Teklifin 73 üncü maddesindeki «ihracına» kelimesinin «ihracında» şeklinde değiştirilmesi, «mahsus 

yerlerde» kelimelerinin metinden çıkarılması, «zikredilmeyen» kelimesi yerine «gösterilmeyen» kelimesinin ya
zılması, 

14. Telifin 74 üncü maddesindeki «zikredilen» kelimesinin «öngörülen» olarak değiştirilmesi, 
15. Teklifin 75 inci maddesinin; 
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«Madde 75, — 3.5.1928 tarih ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası Hakkında Kanun ile bu Ka
nunun ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır,» şeklinde düzenlenmesi, 

16. Teklifin 76 ncı maddesindeki «kanunu» kelimesi yerine «kanun hükümleri» kelimelerinin yazıl
ması, 

17. Teklifin diğer maddelerin aynen benimsenmesi, 
Uygun görülmüştür. 
Saygıyla arz olunur. 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Necip BİLGE 
Üye 

Bekir TÜNAY 
Üye 

(Bulunamadı) 

Halil GELENDOST 
Başkaiivekili 

Yavuz ALTOP 
Üye 

(Bulunamadı) 

Halil ERTEM 
Üye 

(Bulunamadı) 

Ömer Adnan OREL 
Üye 

Enis MURATOĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANGİL 

Üye 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 

Üye 

Şerafettin YARKIN 
Üye 
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Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Tarım ve Orman, Köy İşleri 
ve Kooperatifler Komisyonu 

Esas No. : 2/116 
Karar No. : 29 

28 Haziran 1983 

DANIŞMA MECLÎSt BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş (bulunan «Danışma Meclisi Üyesi Mahmut AKKI-
LIÇ ve 14 Arkadaşının, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanun Teklifi» Komisyonumuzun 40 inci Birleşiminde 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katılmalarıyla görüşülüp incelenmiş
tir. Yapılan incelemeler sonucunda : 

1. Yasa tekniğine uygun olması bakımından bölüm başlıklarının kısım, 'kısım başlıklarının da bölüm baş
lıkları olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

2. Hayvan ürünlerimizin üretim ve ihracatını geliştirmek için gerekli tedbirleri almak ve yurdumuz eko
nomisinde önemli ibir katkısı bulunan hayvancılığımızın sağlığını yakından ilgilendiren söz konusu teklif Ko
misyonumuzca da benimsenmiştir. 

3. Teklifin 13 üncü, 15 inci, 19 uncu, 20 nci, 34 üncü, 35 inci, 38 inci, 40 inci, 56 nci, 57 nci ve 71 
inci maddeleri Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

4. Teklifin diğer maddeleri eikli metinde görüldüğü ışekilde Komisyonumuzca değiştirilerek yeniden dü
zenlenmiştir. 

5. Teklifin cezaî (hükümlere ilişkin maddeleri ise Adalet Komisyonunun görüşü dikkate alınarak ekli 
metinde görüldüğü şekilde değiştirilerek yeniden düzenlenmiştir. 

6. Komisyonumuz, yürürlükten kaldırılan kanunlar başlığını taşıyan 75 inci maddede sadece 1234 sayılı 
Hayvancıların Sağlık Zabıtası Hakkında Kanunu belirterek bu Kanunu değiştiren diğer kanunları madde 
metninden çıkarmayı uygun görmüştür. 

Raporumuz Yüce Başikanlığa saygı ile sunulur. 

Osman YAVUZ 
Başkan 

Salih İNAL 
Başkan vekili 

/. Doğan GÜRBÜZ 
Sözcü 

Zeki ÖZKAYA 
Kâtip 

Mahmut AKKILIÇ 
Üye 

Vehbi Muhlis DABAKOĞLU 
Üye 

Raporlu 

Kamer GENÇ 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

M. Velid KORAN 
Üye 

Toplantıda bulunmadı. 

Recep MERİÇ 
Üye 

R. Adli ONMUŞ 
Üye 

Atalay PEKÖZ 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 
Üye 

Münhal 

Fuat YILMAZ 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 524) 





— 12 — 

DANIŞMA MECLÎSİ ÜYESİ MAHMUT AKKILIÇ VE 14 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Teklifi 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hastalıklar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, hayvanlardan ve ürünlerinden insan ve hayvanlara geçebilen hastalık
ların zararlarından korunulmasını, sağlık ve ülke ekonomisi yönünden önemli olan bulaşıcı hayvan hastalık
larının yok edilmesini Sağlamaktadır. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun : 
1. Ülkemiz hayvanlarının sağlığını korumaya, 
2. Bulaşıcı hastalıklarla mücadeleye ve bu hususta her türlü tedbirleri almaya, 
3. Ülke içindeki hayvan hareketlerini, hayvansal ürünlerin şevkine hayvan ve ürünlerinin ithal ve ih

racını sağlık açısından düzenlemeye ve muayeneye, 
4. Hayvan pazar, panayır ve borsalarını, hayvan barındıran yerleri muayene, denetleme ve bu yerlerin 

niteliklerinin tespitine, 
5. 1593 sayılı Umumî Hıfzısıhha Kanunu Hükümleri saklı kalmak üzere hayvansal kökenli insan ve 

hayvan besin maddeleri ile sanayi ve ticarette kullanılan her türlü hayvansal ürünleri üreten, imal ve ihzar 
eden veya hayvansal ürünleri hammadde olarak kullanan fabrika, imalaıthane, meztbaha, hayvan kesüm ye
ri, soğuk muhafaza depoları ve benzeri yerlere hazırlanacak tüzükte belirtilen esaslar çerçevesinde muayene, 
denetim ve bunların özellik ve şartlarının tespitine, 

Dair hükümleri kapsar. 
Yukarıdaki bentlerde belirtilen işler Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılır. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen : 
1. Hayvan deyimi; besin ticaret, sanayi, hizmet, süs, sirk, sergi ve deney için kendilerinden veya ürün

lerinden yararlanılan karada ve suda yaşayan her çeşit hayvanı, 
2. Hayvan Ürünleri deyimi; İnsan ve hayvan gıdası veya sanayi maddesi olarak kullanılan bütün hay

van ürünleri ile 'bunların müstahzar veya mamullerini, 
3. Hastalık deyimi; Vasıtalı veya vasıtasız olarak hayvanlardan ve ürünlerinden hayvanlara ve insanlara 

geçebilen bulaşıcı hayvan hastalığını, 
4. Hastalıktan şüpheli deyimi; Açık ve tam olmayan hastalık belirtilerini gösterenleri, 

5. Bulaşmadan şüpheli deyimi; Hastalığın hiçbir 'belirtisini göstermemekle beraber, hastalığı almış ol
dukları kabul olunan hayvanları, 

6. Hükümet Veteriner Hekimi deyimi; Tarım ve Orman Bakanlığı Veteriner İşleri Genel Müdürlüğüne 
bağlı olarak Kamu görevi yapan Veteriner Hekimi, 

İfade eder. 
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TARIM ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanun Teklifi 

BİRİNCİ KISIM 
-Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hastalıklar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, hayvanlardan ve hayvan ürünlerinden insan ve hayvanlara geçebilen 
hastaliklann zararlarından korunutaıasını, sağlık ve ülke ekonomi'si yönünden önemli olan bulaşıcı hayvan 
hastalıklarının yok edilmesini sağlamaktır. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun : 
a) Ülkemiz hayvanlarının sağlığını korumaya, 
b) Bulaşıcı hastalıklarla mücadeleye ve bu hususta her türlü tedbirleri almaya, 
c) Ülke içindeki hayvan hareketlerini, hayvansal ürünlerin şevkine hayvan ve hayvan ürünlerinin ithal 

ve ihracını sağlık açısından düzenlemeye ve muayeneye, 
d) Hayvan pazarı, panayır ve borsalarını, hayvan barındıran yerleri muayene, denetleme ve -bu yerlerin 

niteliklerini tespite, 
e) 1593 sayılı Umumî Hıfzısıhha Kanunu Hükümleri saklı kalmak üzere hayvansal kökenli insan ve 

hayvan besin maddeleri ile sanayi ve ticarette kullanılan her türlü hayvansal ürünleri üreten, imal ve ihzar 
eden veya hayvansal ürünleri hammadde olarak kullanan fabrika, imalathane, mezbaha, hayvan kesim yeri, 
soğuk muhafaza depoları ve benzeri yerleri hazırlanacak esaslar çerçevesinde, muayene, denetim ve bunların 
özellikle ve şartlarının tespitine, 

Dair hükümleri kapsar. 
Yükrıdaki bentlerde belirtilen işler Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılır. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen deyimler : 
a) Hayvan; gıda, ticaret, sanayi, hizmet, süs, sirk, sergi ve deney için kendilerindten veya ürünlerinden 

yararlanılan karada ve suda yaşayan her çeşit hayvanı, 
'b) Hayvan ürünleri; insan ve hayvan besini veya sanayi maddesi olarak kullanılan bütün hayvan ürün

leri ile bunların müstahzar veya mamullerini, 
c) Hastalık; vasıtalı veya vasıtasız olarak hayvanlardan ve ürünlerinden hayvanlara ve insanlara geçe

bilen bulaşıcı hayvan hastalığını, 
d) Hastalıktan şüpheli; açık ve tam olmayan hastalık belirtilerini gösteren hayvanları, 

e) Bulaşmadan şüpheli; hastalığın hiçbir belirtisini göstermemekle 'beraber, hastalığı almış oldukları 
ka'bul olunan hayvanları, ^ 

f) Hükümet Veteriner Hekimi; Tarım ve Orman Bakanlığı Veteriner işleri Genel Müdürlüğüne bağlı 
olarak kamu görevi yapan veteriner hekimi, 

İfade eder. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 524) 



— 14 — 

(Danışma Meçlisi Üyesıi Mahmut Akkılıç ve 14 Arkadaşının Tefklifi) 

Hastalıklar 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümleri gereğince haber verilmesi ve mücadelesi mecburi 'hastalıklar şunlar
dır. 

1. Sığır Vebası (Pestis bovina) 
2. Şap Hastalığı (Aphtae epizooticae) 
3. Antraks (Febris carbunculosa, Anthrax) 
4. Sığırlarda vereni (Tubereulosis bovum) 
5. Keçilerin salgın oiğer ağrı'sı (Pleuropneumıonia contağiosa caprarum) 
6. Koyun ve keçilerde çiçek (Variola ovina et capFarütoı) 
7. Ruam (Malleus) 
8. Durin (Exanthema coitale paralyticüm) 
9. Sığır brıısellozu (BruceUos'is bovum) 

10. Koyun ve keçi brusellozu (Brucellbsis caprarum et ovinum) 
11. Koyun enteretoksem'isi (Enterotoxaem!ia) 
12. Tavuk vebası ve Newcastle (Pestis ovina et Psudopestis avium) 
13. Tavuk kolerası (Cholera avium) 
14. Tavuk salrnonellosisi (Salmonellbsis avium) 
15. Kuduz (Lyssa) 
16. At vebası (Pestis aquorum) 
17. Mavidil (Febris catharrahalis avrum) 
18. Yanıkara (Gangraena emphysematosa) 
19. Evc'il hayvanlarda uyuz (Scalbies) 
Yukarıda sayılan hastalıklardan gerekli görülenlerin kanun kapsamından çıkarılmasına ve gerektiğinde 

yeni hastalıkların kanun kapsamına sokulmasına, Veteriner Sağlık Şûrasından alınacak görüş üzerine karar 
vermeye Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilidir. Yapılacak değişiklik Resmî Gazetede yayımlanır ve bu ta
rihte geçerli olur. 

IKÎNCt KISIM 
Sınırlarda Sağlık Zabıtası 

Hayvan ve ürünlerinin ithal ve ihraç yeri 

MADDE 5. — Yaancı ülkelerle yapılacak her ne/i hayvan ürünlerinin ithal ve ihracı Tarım ve Orman 
Bakanlığı 'ile Gümrük ve Tekel Bakanlığı tarafından müştereken tespit edlilen gümrük kapılarından yapılır. 
Buralarda Hükümet Veteriner Hekimi yönetimiinde Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı tafoaffushaneler ku
rulur. 

İthal olunacak hayvan ve ürünlerinin muayeneleri 
MADDE 6. — Yurda kara, su ve hava yollarından ithal olunacak hayvan ve ürünlerinin sağlıklı oldu

ğuna ve menşelerinde 'hastalık bulunmadığına dair Hükümet Veteriner Hekimi tarafından çıkış yerinde veril
miş Veteriner Sağlık Raporu bulundurulması şarttır. Yurda sokulacak hayvanlarla hayvan ürünlerinin Vete
riner Sağlık Raporlarının kontrolü ile hayvanların sağlık durumlarına dair ilk muayeneleri kapı ve limanlar
da su, kara ve hava taşıt araçları içinde; son muayeneleri ise Gümrük kapılarında gösterilecek yerde Hükü
met Veteriner Hekimi tarafından yapılır. Hastalık bulunmadığı anlaşıldıktan sionra girmelerine izin verilir. 

Hayvan ürünlerinin muayenesi ve muayene sonucuna ait işlem, bu ürünlerin tabaffusnane veya gümrük 
ambarlarına taşınmasından sonra yapılır, hastalık bulunmadığı takdirde girmelerine izin verilir. 

Veteriner Sağlık raporlarının düzenleme şekliyle hayvan ürünlerinin muayenesi ve sonucunda yapılacak 
işlem tüzükte belirtilir. 
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(Tarım Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Teklifin 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Sınırlarda Sağlık Zabıtası 

Hayvan ve hayvan ürünlerinin ithal ve ihraç yeri 

MADDE 5. — Yabancı ülkelerle yapılacak her nevi hayvan ürünlerinin ithal ve ihracı Tarım ve Orman 
Bakanlığı ile Gümrük ve Tekel Bakanlığı tarafından müştereken tespit edilen gümrük kapılarından yapılır. 
Buralarda Hükümet Veteriner Hekimi yönetiminde Tarım ve Orman Bakanlığına 'bağlı tahaffuzhaneler ku
rulur. 

İthal olunacak hayvan ve hayvan ürünlerinin muayeneleri 
MADDE 6. — Yurda kara, su ve hava yollan ile i'dhal olunacak 'hayvan ve hayvan ürünlerinin sağlıklı 

olduğuna ve menşelerimİe hastalık bulunmadığına dair Hükümet Veteriner Hekimi tarafından çıkış yerinde 
verilmiş Veteriner Sağlık raporlarının denetimi ile hayvanların sağlık durumlarına dair ilk muayeneleri 
kapı ve limanlarda; su, kara ve hava taşıt araçları içinde, son muayeneleri ise gümrük kapılarında gösterile
cek yerde Hükümet Veteriner Hekimi tarafından yapılır. Hastalık bulunmadığı anlaşıldıktan sonra yurda 
girmelerine izin verilir. 

Hayvan ürünlerinin muayenesi ve muayene sonucuna ait işlem bu ürünlerin tahaffuzhane veya gümrük 
ambarlarına taşınmasından sonra yapılır; hastalık bulunmadığı takdirde ithaline izin verilir. 

Veteriner Sağlık raporlarının düzenleme şekliyle hayvan ürünlerinin muayenesi ve sonucunda yapılacak 
işlemler tüzükte (belirtilir. 
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'(Danışma Meclisi Üyesıi Mahmut Akkılıç ve 14 Arkadaşının Teklifi) 

Raporu bulunmayan hayvan ve ürünleri 

MADDE 7. — Bu Kanunun 5 inci maddesine göre tespit edilen gümrük kapılarına Veteriner Sağlık 
Raporsuz getirilen hayvan ve ürünleri yurda sokulmaz. 

Tespit edilen gümrük kapıları veya bunların dışın d:a bir yere Veteriner Sağlık raporsuz getirildikleri an
laşılan ve sahipleri tarafından yurt dışına iadesi mümkün olmayan hayvan ve ürünlerinin muayenelerinde 
'hastalıklı ve hastalıktan ışü'pheli görülenler hakkında 'bu Kanunun 51 inci maddesi hükümleri uygulanır. Has
talık belirtisi göstermeyenler sahibi hesabına 21 gün karantinaya alınırlar. Karantina sonunda sağlam bu
lunan hayvanlar ile sağlıklı oldukları anlaşılan hayvan ürünleri hakkında 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Ta
kibine Dair Kanun hükümleri uygulanır. 

Veteriner sağlık raporu bulunduğu halde mücbir sebeplerle tespit edilen gümrük kapıları dışındaki bir yer
den yurda sokulan hayvan ve ürünlerine bulundukları yerde el konulup gerekli gümrük işlemleri tamamlan
dıktan sonra sağlık kontrol ve muayeneleri yapılır. Koıtrol ve muayeneleri sonunda hastaliksız bulunanlar sa
hibine geri verilir. Hastalıklı ve hastalıktan şüpheli bulunup geri çevrilmesi mümkün olmayan hayvanlara bu 
Kanunun 51 inci maddesi hükümleri uygulanır. Hayvan ürünleri ise imha edilir. 

İthal yasağı 

MADDE 8. — Hayvan hastalığı bulunan yabancı bir ülkeden bulaşmaya vasıta olabilecek hayvanlar ile 
ürünlerinin ithali hastalığın nevine göre sınırın her tarafından veya gerekli görülen kısmından yasaklanır. Bu 
yasaklama hastalığın sönüşü ile karantina süresinin bitiminin bildirilmesinden sonra kaldırılır. 

Yasaklanan yerlerden hayvan ve ürünlerinin yurda sokulması halinde 7 inci maddenin ikinci fıkrasına göre 
işlem yapılır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Hastalıkların Çıkışında Haberleşme 

Haber verme yükümlülüğü 

MADDE 9. — Bir yerde hastalık yahut sebebi belli olmayan hayvan ölümleri görülürse köylerde hayvan 
sahipleri, çobanlar, celepler, hayvan bakıcıları tarafından köy muhtarlarına; çiftliklerde çiftlik sahiplerine 
veya kâhya veya çiftçi basılarına; bu ihbarı alanlarla gezici sürülerde sürü sahipleri, koruyucuları, çobanları, 
serbest veteriner hekim ve Veteriner Sağlık Teknisyeni Hekimliğine veya Zabıtaya; Gemilerde Kaptana, 
taktirde Jandarma karakoluna veya Bucak müdürlüklerine; Şehir ve Kasabalarda ise Belediye Başkanlıklarına 
veya mahallin mülkî amirlerine veya Hükümet ..Veteriner Hekimliğine veya Zazıtaya; Gemilerde Kaptana, 
Kaptanlar da Gümrük idarelerine; Trenlerde istasyon memuru veya zabıtasına; sınırlarda gümrük idaresine 
yazılı veya sözlü olarak ilmühaber mukabilinde bildirilmesi zorunludur. İhbarı alanlarda mahallin en büyük 
mülkî amirine haber vermekle yükümlüdürler. Hastalığın hüküm sürdüğü bölgelere yakın yerlerde bir hayva
nın hastalanması dahi haber verilmesini gerektirir. 

Silahlı Kuvvetlerle haberleşme 

MADDE İd. — Silahlı Kuvvetlere ait hayvanlar arasında çıkan hastalıkların mücadelesi ve hastalığın 
söndürülmesinde yapılacak işlemler bu Kanun ve tüzükte gösterilen esaslara göre Silahlı Kuvvetlerce ya
pılır. Hastalığın çıkış şekli ve mahiyeti ile alınan tedbirler mülkî makamlara bildirilir. Silahlı Kuvvetlere 
ait olmayan hayvanlarda çıkacak hastalıkların çıkış şekli ve mahiyeti hakkında da mahallî mülkî amir tara
fından o yerdeki Garnizon Komutanlığına bilgi verilir. 
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(Tarım Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Raporu bulunmayan hayvan ve hayvan ürünleri 

MADDE 7. — Bu Kanunun 5 inci maddesine göre tespit edilen gümrük kapılarına Veteriner Sağlık ra
poru olmadan getirilen hayvan ve hayvan ürünleri yurda sokulmaz. 

Tespit edilen gümrük kapıları veya 'bunların dışında bir yere Veteriner Sağlık raporu olmadan getiril
dikleri anlaşılan ve sahipleri tarafından yurt dışına iadesi mümkün olmayan hayvan ve hayvan ürünle
rinin muayenelerinde hastalıklı ve hastalıktan şüpheli görülenler hakkında ıbu kanunun 51 inci maddesi hü
kümleri uygulanır. Hastalık belirtisi göstermeyenler sahibi hesabına 21 gün karantinaya alınırlar. Karanti
na sonunda sağlam bulunan hayvanlar ile sağlıklı oldukları anlaşılan hayvan ürünleri hakkında 1918 sayılı 
Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun hükümleri uygulanır. 

Veteriner Sağlık raporu bulunduğu halde mücbir sebeplerle tespit edilen gümrük kapıları dışındaki bir 
yerden yurda sokulan hayvan ve hayvan ürünlerine bulundukları yerde e)l konulup gerekli gümrük işlem
leri tamamlandıktan sonra sağlık denetim ve muayeneleri yapılır. Denetim ve muayeneleri sonunda hasta-
liksız bulunanlar sahibine geri verilir. Hastalıklı veya hastalıktan şüpheli bulunup geri verilmesi mümkün 
olmayan hayvanlara bu kanunun 51 inci maddesi hükümleri uygulanır. Hayvan ürünleri ise imha edilir. 

İthal yasağı 

MADDE 8. — Hayvan hastalığı bulunan yabancı bir ülkeden bulaşmaya vasıta olabilecek hayvanlar ile 
hayvan ürünlerinin kapılardan ithali, hastalığın nevine göre sınırın bütün gümrük kapılarından veya gerekli 
görülen kısmından yasaklanır. Bu yasaklama hastalığın sönüşü ile karantina süresinin bitiminin bildirilme
sinden sonra kaldırılır. 

Yasaklanan gümrük kapılarından hayvan ve hayvan ürünlerinin yurda sokulması halinde 7 nci mad
denin ikinci fıkrasına göre işlem yapılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Hastalıkların Çıkışında Haberleşme 

Haber verme yükümlülüğü 

MADDE 9. — Bir yerde hastalık yahut sebebi belli olmayan hayvan ölümleri görülürse bu durum; köy
lerde hayvan sahipleri, çobanlar, celepler, hayvan bakıcıları tarafından köy muhtarlarına; çiftliklerde çiftlik 
sahiplerine veya kâhya veya çiftçibaşılarına; bu ihbarı alanlarla gezici sürülerde sürü sahipleri, koruyucuları, 
çobanları, serbest Veteriner Hekim veya Hayvan Sağlığı Memuru tarafından en yakın köy muhtarına, bu
lunmadığı takdirde jandarma karakoluna veya bucak müdürlüklerine; şehir ve kasabalarda ise belediye baş
kanlıklarına veya mahallin mülkî amirlerine veya Hükümet Veteriner Hekimliğine veya zabıtaya; gemilerde 
kaptana, kaptanlar da gümrük idarelerine; trenlerde istasyon memuru veya zabıtasına; sınırlarda gümrük 
idaresine yazılı veya sözlü olarak belge karşılığında bildirilmesi zorunludur, ihbarı alanlar da mahallin en bü
yük mülkî amirine haber vermekle yükümlüdürler. Hastalığın hüküm sürdüğü bölgelere yakın yerlerde bir hay
vanın hastalanması dahi ilgililere haber verilmesini gerektirir. 

SUahlı Kuvvetlerle haberleşme 

MADDE 10. — Silahlı Kuvvetlere ait hayvanlar arasında çıkan hastalıkların mücadelesi ve hastalığın 
söndürülmesinde yapılacak işlemler bu Kanun ve tüzükte gösterilen esaslara göre Silahlı Kuvvetlerce yapılır. 
Hastalığın çıkış şekli ve mahiyeti ile alınan tedbirler mülkî makamlara bildirilir. Silahlı Kuvvetlere ait ol
mayan hayvanlarda çıkacak hastalıkların çıkış şekli, mahiyeti ve seyri hakkında da mahallî mülkî amir tarafın
dan o yerdeki Garnizon Komutanlığına bilgi verilir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 524) 



— 18 — 

(Danışma Meclisi Üyesi Mahmut Afckılıç ve i 4 Arkadaşının Teklifi; 

Kom^u ülkelerdeki hastalıkların haber verilmesi 

MADDE 11. — Sınır boylarında görevli idare ve gümrük memurları ile Silahlı Kuvvetler ve Zabıta 
Teşkilatı komşu ülkelerde hüküm süren hastalıklar hakkında alacağı haberleri mahallin en büyük mülkî ami
rine ve mülkî amirler de en seri vasıta ile Tarım ve Orman Bakanlığına bildirirler. Yabancı ülkelerde bir 
hayvan hastalığı çıktığı taktirde o ülkelerde görevli dışişleri memurları ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına 
görevli olan tüm memurlar hastalığı bağlı bulundukları Elçiliklere haber vermekle yükümlüdürler. Elçilikler 
de en seri vasıta ile durumu Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına bildirirler. 

Ülkemiz hayvan sağlığı bakımından önem arz eden İran, Irak ve Suriye Hükümetleri nezdindeki elçilik
lerimizde birer Müşavir Veteriner Hekim görevlendirilir. Bu müşavir veteriner hekimlerde aranacak nitelikler 
ve yapacakları işler yönetmelikte belirtilir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Hastalık Çıkışında Alınacak Genel Tedbirler 

Geçici kordon 

MADDE 12. — Bu Kanunun 9 uncu maddesine göre hastalık haberini alan makamlar vakit kaybet
meksizin en yakın Veteriner Teşkilatına bildirirler ve veteriner hekim gelinceye kadar mahallî idarî makamlar, 
Belediye ve ihtiyar heyetleri tarafından hastalar ve sağlamlar ayrı ayrı muhafaza altına alınarak geçici kordon 
konulur. 

Hastalık mahalline ulaşım 

MADDE 13. — Hastalık haberini alan Hükümet veteriner hekimi en seri vasıta ile hastalık yerine gider. 
Bu maksat için genel ve mahallî idare ve zabıta makamları, kara, deniz ve hava yolları teşkilatı, taşıt araçları 
sahipleri hükümet veteriner hekimine gereken kolaylığı ve yardımı göstermeye zorunludurlar. 

Hastalığa el koyma ve duyurma 

MADDE 14. — Hastalık çıkan yerde hükümet veteriner hekimi derhal mahallî hayvan sağlığı ve zabıtası 
komisyonunu toplar. Bu komisyon hastalığın önlenmesi ve söndürülmesi için bir hastalık çıkış kararı düzenler. 
Bu kararda yazılı tedbirler komisyon tarafından uygulanır ve hükümet veteriner hekimi tarafından kontrol 
edilir. • Hayvan sağlığı ve zabıtası komisyonu toplanmcaya kadar hükümet veteriner hekimi gerekli gördüğü 
tedbirleri almaya yetkilidir. 

Alınan tedbirler idare amirleri ve muhtarlar tarafından mahallî vasıtalarla halka ilan ve ilgililere tebliğ 
olunmakla birlikte civar köy, bucak ve ilçe idare amirlerine, valiler tarafından civar illere ve Tarım ve Orman 
Bakanlığına en seri vasıta ile bildirilir. 

Mülkî amirin yükümlülüğü 

MADDE 15. — Hayvan sağlığı ve zabıtası komisyonu kararı gereğince konulan kordon ve karantinanın 
yürütülmesi ve korunması için gerekli tedbirleri almakla o yerin mülkî amiri yükümlüdür. Mahallî zabıta ile 
korunması mümkün olmayan kordonlar Silahlı Kuvvetlerle takviye edilir. 

Giriş ve çıkış yasağı 

MADDE 16.; — Hastalıklı, hastalıktan veya bulaşmadan şüpheli hayvanlar ile bunların maddelerinin ve 
buluşmaya vasıta olabilecek eşyanın kordon altından veya tecrid edildikleri yerlerden gerekli fennî tedbirler 
alınmadan çıkarılmaları yasaktır. Çıkarıldıklarında müsadere ve tecrid olunurlar. Aynı hastalığa duyarlı hay-
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Komşu ülkelerdeki hastalıkların haber verilmesi 

MADDE 11. — Sınır boylarında görevli idare ve gümrük memurları ile Silahlı Kuvvetler ve Zabıta Teş
kilatı komşu ülkelerde hüküm süren hastalıklar hakkında alacağı haberleri mahallin en büyük mülkî amirine 
ve mülkî amirler de en seri vasıta ile Tarım ve Orman Bakanlığına bildirirler. Yabancı ülkelerde bir salgın 
hayvan hastalığı çıktığı takdirde o ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına görevli olan bütün memurlar 
hastalığı bağlı bulundukları Elçiliklere haber vermekle yükümlüdürler. Elçilikler de en seri vasıta ile durumu 
Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına bildirirler. 

Ülkenin hayvan sağlığı bakımından önem arz eden tran, Irak ve Suriye Hükümetleri nezdindeki Elçilik
lerde birer müşavir Veteriner Hekim görevlendirilir. Bu müşavir Veteriner Hekimlerde aranacak nitelikler ve 
yapacakları işler yönetmelikte belirtilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Hastalık Çıkışında Alınacak Genel Tedbirler 

Geçici kordon 

MADDE 12. — Bu Kanunun 9 uncu maddesine göre hastalık haberini alan makamlar durumu, vakit 
kaybetmeksizin en yakın Veteriner teşkilatına bildirirler ve Veterine Hekim gelinceye kadar mahallî idarî ma
kamlar, belediye ve ihtiyar heyetleri tarafından hastalar ve sağlamlar ayrı ayrı muhafaza altına alınarak geçici 
kordon konulur. 

MADDE 13. — Teklifin 13 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Hastalığa el koyma ve duyurma 

MADDE 14. — Hastalık çıkan yerde Hükümet Veteriner Hekimi derhal mahallî hayvan sağlığı ve zabı
tası komisyonunu toplar. Bu Komisyon, hastalığın önlenmesi ve söndürülmesi için, bir hastalık çıkış kararı 
düzenler. Bu kararda yazılı tedbirler Komisyon tarafından uygulanır ve Hükümet Veteriner Hekimi tarafın
dan denetlenir. Hayvan sağlığı ve zabıtası komisyonu toplanmcaya kadar Hükümet Veteriner Hekimi gerekli 
gördüğü tedbirleri almaya yetkilidir. 

Alınan tedbirler idare amirleri ve muhtarlar tarafından mahallî vasıtalarla halka ilan ve ilgililere tebliğ ol
makla birlikte civar köy, bucak ve ilçe idare amirlerine, valiler tarafından civar illere ve Tarım ve Orman Ba
kanlığına en seri vasıta ile bildirilir. 

MADDE 15. — Teklifin 15 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Giriş ve çıkış yasağı 

MADDE 16. — Hastalıklı, hastalıktan veya bulaşmadan şüpheli hayvanlar ile bunların maddelerinin ve 
bulaşmaya vasıta olabilecek eşyanın kordon altından veya tecrit edildikleri yerlerden gerekli fennî tedbirler 
alınmadan çıkarılmaları yasaktır. Çıkarıldıklarında müsadere ve tecrit olunurlar. Aynı hastalığa duyarlı hay-
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vanların hastalıklı yerlere sokulması yasaktır. Bunlardan sadece kesilmek üzere getirilen kasaplık hayvanların 
girmelerine izin verilir. 

Biyolojik madde, ası, serum ve ilaç uygulamaları 

MADDE 17. — Teşhis için kullanılan biyolojik maddelerin uygulanması hükümet veteriner hekimi veya 
onun sorumluluğu altında görevlendirilen diğer kamu kuruluşlarındaki veteriner hekimler ile serbest veteriner 
hekimler tarafından yapılır. 

Bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen hastalıklara karşı tedavi veya koruyucu maksatla yapılacak 
aşı, serum ve ilaçların uygulanması hükümet veteriner hekimleri, bunların sorumluluğu altında diğer kamu 
kuruluşlarındaki veteriner hekimlerle, serbest veteriner hekimler ve Veteriner Sağlık Teknisyeni tarafından tü
zükte gösterilen esaslara göre yapılır. 

Biyolojik madde, aşı, serum ve ilaçların uygulanmasına hayvan sahipleri rıza göstermeye, lüzumlu araç 
ve kolaylıkları sağlamaya mecburdurlar. 

Hayvan sahipleri bu Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı hastalıklara karşı veteriner hekim ve Veteriner 
Sağlık Teknisyeni tarafından hayvanlarına uygulanan aşı ve serumlar için Tarım ve Orman Bakanlığınca ha
zırlanacak yönetmelikte belirtilen esas ve miktarlara göre bir ücret öderler. 

Alınan bu ücretlerin aşı veya serumu uygulayanlar ile bunların üretiminde görevli veteriner hekimler ve 
Veteriner İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı üretim kurumlarında çalışan diğer personelden hangilerine ne nis
pet ve miktarlarda dağıtılacağı yönetmelikte gösterilir. 

Hayvanların imhası, temizlik ve dezenfeksiyon 

MADDE 18. — Hasta veya hastalarla temasta bulunan hayvanlardan öldürülmesi gerekenler zabıta görev
lileri tarafından öldürülür, gömdürülür ve buna ait bir tutanak düzenlenir. Toplu olarak hayvan öldürülme
sini gerektiren durumlarda bunların gömdürülmesinde Karayolları, Devlet ıSu İşleri, Yol Su Elektrik, Topraksu, 
ve Bayındırlık kuruluşları ellerinde bulunan teknik imkân ve vasıtalarla yardım etmekle yükümlüdürler. 

Bulaşmaya vasıta olabilecek eşya ve maddeler veya temizlik dezenfeksiyonu mümkün olmayanlar yakılır. 
Temizlik işi veteriner teşkilatının gözetimi altında hayvan sahipleri, dezenfeksiyon ise. veteriner teşkilatınca 
sağlanır. 

Kordon altında hareket 

MADDE 19. — Kordon altında bulunan yerlerde hastalığa tutulabilecek hayvanlarla bunların her türlü 
maddelerinin toplatılması, pazarlara, panayırlara, borsa ve sergilere gönderilmesi ve kordon altındaki sürüle
rin birbirleri ile temas ettirilmesi yasaktır. 

Kordon içinde kalan pazar, panayır, borsa, sergi, han, yol, istasyon ve iskeleler gibi hayvanların geçmesi
ne veya toplanmasına elverişli yerler hastalığa duyarlı hayvanlar ve ürünlerine kapatılır. 

Salgın bölgelerdeki duyarlı hayvanlar 

MADDE 20. — Bir bölgede hastalık salgın bir hal aldığı zaman o bölgenin iskele ve istasyonları ile genel 
yolları, hayvan pazarı, borsa ve panayırları hastalığın söndürülmesine kadar aynı hastalığa duyarlı hayvanlara 
kapatılır. 

Tecrit ve diğer tedbirler 

MADDE 21. — Hastalığın çevreye bulaşmasını önlemek için hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanların 
tecritlerine mahsus ahır ve diğer yerler ayrılır, ölenlerin veya öldürülenlerin gömülecekleri yerler menba, nehir, 
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vanların hastalıklı yerlere sokulması yasaktır. Bunlardan gerekli tedbirler alınarak sadece kesilmek üzere getiri
len kasaplık hayvanların girmelerine izin verilir. 

Biyolojik madde, ası serum ve ilaç uygulamaları 

MADDE 17. — Teşhis için kullanılan biyolojik maddelerin uygulanması Hükümet Veteriner Hekimi veya 
onun sorumluluğu altında görevlendirilen diğer kamu kuruluşlarındaki Veteriner Hekimler ile serbest Vete
riner Hekimler tarafından yapılır. 

Bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen hastalıklara karşı tedavi veya koruyucu maksatla yapılacak 
aşı, serum ve ilaçların uygulanması Hükümet Veteriner Hekimleri, bunların sorumluluğu altında diğer kamu 
kuruluşlarındaki Veteriner Hekimlerle, serbest Veteriner Hekimler ve Hayvan Sağlığı Memuru tarafından tüzükte 
gösterilen esaslara göre yapılır. 

Biyolojik madde, aşı serum ve ilaçların uygulanmasına hayvan sahipleri rıza göstermeye, lüzumlu araç ve 
kolaylıkları sağlamaya mecburdurlar. 

Hayvan sahipleri bu kanunun 4 üncü maddesinde yazılı hastalıklara karşı Veteriner Hekim ve Hayvan 
Sağlığı Memuru tarafından hayvanlarına uygulanan aşı ve serumlar için Tarım ve Orman Bakanlığınca ha
zırlanacak yönetmelikte belirtilen esas ve miktarlara göre bir ücret öderler. 

Alınan bu ücretlerin aşı veya serumu uygulayanlar ile bunların üretiminde görevli Veteriner Hekimler ve 
Veteriner İşler Genel Müdürlüğüne bağlı üretim kurumlarında çalışan diğer personelden hangilerine ne nispet 
ve miktarlarda dağıtılacağı yönetmelikte gösterilir. 

Hayvanların imhası, temizlik ve dezenfeksiyon 

MADDE 18. — Hasta veya hastalarla temasta bulunan hayvanlardan öldürülmesi gerekenler zabıta gö
revlileri tarafından öldürülür, gömdürülür ve buna ait bir tutanak düzenlenir. Toplu olarak hayvan öldürül
mesini gerektiren durumlarda bunların gömdürülmesin de Karayolları, Devlet Su İşleri, Yol Su Elektrik, Top-
raksu, ve Bayındırlık kuruluşları ellerinde bulunan teknik imkan ve vasıtalarla yardım etmekle yükümlüdür
ler. 

Bulaşmaya vasıta olalbilecek eşya ve maddeler temizlenir ve dezenfekte edilir. Bunlardan temizlenmesi 
veya dezen/feksiyonu mümkün olmayanlar yakılır. Temizlik işi Veteriner teşkilatının gözetimi altında hay
van sahipleri, dezenfeksiyon ise Veteriner teşkilatınca sağlanır. 

MADDE 19. — Teklifin 19 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Teklifin 20 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tecrit ve diğer tedbirler 

MADDE 21. — Hastalığın çevreye bulaşmasını önlemek için hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanların tec
ritlerine mahsus ahır ve diğer yerler ayrılır. Ölenlerin veya öldürülenlerin gömülecekleri yerler menba, ne-
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kuyu, yol veya mesken kenarlarından uzak mahallerde hazırlanır. Bu maksatla belediyeler ve köy ihtiyar he
yetleri kendi bölgeleri içinde yukarıdaki şartlar altında tecrithaneler ile hayvan mezarlıklarını ve imkân olan 
yerlerde kadavra ve hayvan ürünleri değerlendirme tesisleri kurmaya mecburdurlar. 

Kordonun kaldırılması 

MADDE 22. — Kordon altına alınan yerlerde hastalığın ve bulaşma tehlikesinin yok olduğu, temizlik 
ve dezenfeksiyonlarının yapıldığı mahallî hayvan sağlığı ve zabıtası komisyonunun hastalık sönüş raporu ile 
bildirildikten sonra kordon kaldırılır. Durum idare amirlerince valiliğe, valilikçe de Tarım ve Orman Ba
kanlığı ile civar illere ve mahallî garnizon komutanlıklarına bildirilir. 

BEŞİNCİ KISIM 
Hayvan hastalıklarına karşı koruyucu ve tedavi edici madde ve tedbirler, yurt içinde hayvan ve ürünlerinin 

taşıma ve ticareti 

Koruyucu ve tedavi edici maddelerin yapım, satış ve kontrolü 

MADDE 23. — Hayvan hastalıklarına karşı kullanılan aşı,ve serumlar Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı 
enstitü ve laboratuvarlarla bu Bakanlığın izni ile özel laboratuvarlarda,* biyolojik reaktifler ise yalnız Tarım 
ve Orman Bakanlığı enstitülerinde imal edilirler. 

Hayvan hastalıklarında kullanılmak amacıyla yurt içinde imal ve Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle 
yurt dışından ithal edilen aşı, serum ve formasötik tıbbî müstahzarlar Tarım ve Orman Bakanlığınca kontrol 
ettirilir. 

Araştırma, teşhis ve aşı üretimi amacıyla yurt dışından getirilecek biyolojik madde, serumlar, canlı veya 
zayıflatılmış her türlü mikroorganizmalar ve benzeri maddelerin yurda sokulması Tarım ve Orman Bakanlığı
nın iznine tabidir. 

Aşı ve serum imal edecek özel sektör laboravutarlarının kuruluş, imal ve denetleme esasları tüzükte belir
tilir. 

Yapım, kullanma ve satışı yasaklanan maddeler 

MADDE 24. — Yapımına ve kullanılmasına ruhsat verilen aşı, serum, kimyasal ve biyolojik maddeler ile 
veteriner farmasötik ve tıbbî müstahzarlardan yararlı olmadıkları, istenilen şartlarda hazırlanmadıkları, za
rarlı oldukları ve Bakanlıkça tasdik edilen beyannamesindeki esaslara uyulmadan piyasada satıldıkları tespit 
edilenlere el konulmakla birlikte ruhsatları geri alınarak yapım, kullanma ve satışları Tarım ve Orman Bakan
lığınca yasak edilir. Veteriner ilaçları için tekerrürü halinde bunların yapımcılarına bir daha aynı isim ve etkili 
maddesi aynı olan benzeri ruhsat verilmez. 

Hastalıkla mücadele ve koruyucu uygulama 

MADDE 25. — Hastalık tehlikesi görülen yerlerde koruyucu aşılama ve ilaçlama hayvan sağlığı ve zabı
tası komisyonlarının göstereceği lüzum üzerine Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle yapılır. 

Tarım ve Orman Bakanlığı Veteriner Sağlık Şûrasının göstereceği lüzum veya Bakanlığın vereceği emirle
re ve hazırlanan programa göre mücadele veya koruyu cu uygulama yapılır. 
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bir, kuyu, yol veya mesken kenarlarından uzak mahallerde hazırlanır. Bu maksatla belediyeler ve köy ihtiyar 
heyetleri kendi 'bölgeleri içinde yukarıdaki sarflar altında tecrithaneler ile hayvan mezarlıkları ve imkân olan 
yerlerde kadavra ve hayvan ürünleri değerlendirme tesisleri kurmaya mecburdurlar. 

Kordonun kaldırılması 

MADDE 22. — 'Kordon altına alınan yerlerde hastalığın ve bulaşma tehlikesinin yok olduğu, temizlik ve 
dezenfeksiyonlarınm yapıldığı mahallî hayvan sağlığı ve zabıtası komisyonunun hastalık sönüş raporu ile bil
dirildikten sonra kordon kaldırılır. Durum idare amirlerinoe valiliğe, valilikçe de Tarım ve Orman Bakanlığı 
ile civar ilere ve 'Mahallî Garnizon Komutanlıklarına bildiridir. 

Yurt hayvan sağlığını genel olarak tehdit eden ekzötik mahiyette salgın bulaşıcı hastalığın çıkması halin
de olağanüstü hal kanunu hükümleri uygulanabilir. 

BE$ÎNOl BÖLÜM 
Hayvan Hastalıklarına Karşı Koruyucu ve Tedavi Edici Madde ve Tedbirler, Yurt İçinde Hayvan ve Hayvan 

Ürünlerinin Nakli ve Ticareti 

Koruyucu ve teadvi edici maddelerin yapım, satış ve kontrolü 

MADDE 23. — Hayvan hastalıklarına karşı kullanılan aşı ve serumlar Tarım ve Orman Bakanlığına bağ
lı enstitü ve lalboratuvarlarla bu 'Bakanlığın izniyle özel laboratuvarlarda; biyolojik reafctifler ise yalnız Tarım ve 
Orman Bakanlığı enstitülerinde imal edilirler. 

Hayvan hastalıklarında kullanılmak amacıyla yurt içinde imal edilen veya Tarım ve Orman Bakanlığının 
izniyle yurt dışından ithal olunan aşı, serum ve farmasö'tik tıbbî müstahzarlar Tarım ve Orman Bakanlığınca 
denetlettirıiliır. -

Araştırma, teşhis ve aşı üretimi amacıyla yurt dışından getirilecek biyolojik madde, serumlar, canlı veya 
zayıflatılmış her türlü mikroorganizmalar ve benzeri maddelerin yurda sokulması Tarım ve Orman Bakanlı
ğının iznine bağlıdır. 

Aşı ve serum imal edecek özel sektör laboratuvarlarının kuruluş, imal ve denetleme esasları tüzükte be
lirtilir. 

Yapımı, kullanılması ve satışı yasaklanan maddeler 

IMADDE 24. — Yapımına ve kullanılmasına ruhsat verilen aşı, serum, kimyasal ve biyolojik maddeler ile 
veteriner farmasötik ve tıbbî müstahzarlardan yararlı olmadıkları istenilen şartlarda hazırlanmadıkları, za
rarlı oldukları veya beyannamesindeki esaslara uyulmadan piyasada satıldıkları tespit edilenlere el konulmakla 
birlikte ruhsatları geri alınarak yapım, kullanma ve satışları Tarım ve Orman Bakanlığınca yasak edilir. 
Tekerrürü halinde bunlaırın yapımcılarına aynı isim ve aynı etkili maddeleri kapsayan ilaçlar için tekrar ruh
sat verilmez. 

Hastalıkla mücadele ve koruyucu uygulamalar ' 

'MİAlDOfE 25. — Hastalık tehlikesi görülen yerlerde koruyucu aşılama ve ilaçlamalar, hayvan sağlığı ve 
zabıtası komisyonlarının istemi üzerine Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle yapılır. 

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı Veteriner Sağlık Şûrasının göstereceği lüzum veya Bakanlığın vereceği 
emirlere ve hazırlanan programa göre de mücadele ve/a koruyucu uygulama yapılır. 
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Hayvan ve ürünlerinin nakli 

MADDE 26. — Kişisel ihtiyaçlara mahsus hayvan ürünleri hariç memleket içinde her nevi hayvan ve ürün
lerinin nakli köylerde muhtar, şehir ve kasabalarda belediyeler tarafından 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla parasız olarak verilecek menşe şahadetnameleri ile yapılır. 

İlçe sınırları içinde pazarlardan başka il ve ilçelere yapılacak hayvan ve ürünlerinin naklinde menşeindeki 
en yakın hükümet veteriner hekimliğine başvurularak veteriner sağlık raporuna çevrilmesi ve nakliyatın bu 
raporlarla yapılması mecburidir. 

Görevlilerin yükümlülüğü 

MADDE 27. — Polis, jandarma, belediye zabıta memurları ile iskele ve liman memurları, köy muhtarları, 
orman muhafaza memurları, koruma bekçileri, köy ve mahalle bekçileri görevli bulundukları bölgelerde her 
türlü hayvan ve ürünlerinin menşe şahadetnamesi ve veteriner sağlık raporunu aramakla ve menşe şaha-
detnamesiz veya raporsuz olanları alıkoyarak en ya1cın idare amirine bildirmekle yükümlüdürler. 

Menşe şahadetnamesiz ve veteriner sağlık raporsuz hayvan ve ürünlerinin tabi olacağı hükümler 

MADDE 28. — Bu Kanunun 27 nci maddesine gö e alıkonulan hayvanlar hükümet veteriner hekimi tara
fından derhal müşahade altına alınır ve hayvanların menşeinde hastalık olup olmadığı araştırılır. Bu araş
tırmadan bir sonuç alınmazsa 21 gün sürecek müşahade sonunda hayvanların hastalıksız olduğu anlaşılırsa ve
teriner sağlık raporu verilerek serbest bırakılır. 

Hayvan ürünlerinin menşeinde hastalık olup olma lığına dair yapılacak araştırma sonuna kadar nakline 
müsaade edilmez. Menşeinde hastalık bulunmadığı an'aşılan hayvan ürünlerine rapor verilerek serbest bıra
kılır. Hastalıklı bulunan hayvan ve ürünleri hakkında yapılacak işlem tüzükte gösterilir. 

Menşe şahadetnamesi ve veteriner sağlık raporlarının süresi 

MADDE 29. — Menşe şahadetnameleri ile veterher sağlık raporları hayvan ve ürünlerinin şevklerinden 
en fazla 48 saat evvel verilir. Menşe şahadetnameleri ve veteriner sağlık raporlarının geçerlilik süresi 10 gün
dür. Ancak rapor süresi, bitiminden önce hükümet veteriner hekimince yapılacak vize ile 10 gün daha uzatı
lır. 

Muayene yerleri dışındaki muayeneler 

MADDE 30. — Hayvan ve ürünlerinin sahipleri tarafından il hayvan sağlığı ve zabıtası komisyonların
ca tespit edilmiş olan yerlerin dışında yapılacak muayene istekleri taşıt araçlarının mal sahiplerince temini su
retiyle yerine getirilir. Görevli hükümet veteriner hekiminin gündeliği devletçe ödenir. 

Hayvan alım ve katımları 

MADDE 31. — Şehir ve kasabalarda hayvan alım ve satımının Tarım ve Orman Bakanlığınca kurulmuş 
hayvan park ve pazarlarında veya belediyeler ve borsalar tarafından kurulan hayvan pazar ve panayırlarında 
yapılması mecburidir. 

Teşhir için fuar ve sergilere getirilen hayvanların menşe şahadetnamesi veya veteriner sağlık raporu
nun bulunması, bu yerlerde hayvanların devamlı surette sağlık kontrolü altında tutulması şarttır. 

Hayvan pazarı bulunmayan köy ve şartları bakırımdan benzeri yerlerde kişisel ihtiyaçlar için münfe
rit ve kurbanlık hayvan alım ve satımları bu madde hükmüne ta'bi değildir. 
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Hayvan ve hayvan ürünlerinin nakli ' 

MADDE 26. — Kişisel ihtiyaçlara mahsus hayvan ürünleri ıhariç memleket içinde her nevi hayvan ve 
hayvan ürünlerinin nakli; köylerde muhtar, şehir ve kasabalarda belediyeler tarafından 488 sayılı Damga 
Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla parasız olarak verilecek menşe şahadetnameleri ile yapılır. 

İlçe sınırları içinde pazarlardan başka il ve ilçelere yapılacak hayvan ve hayvan ürünlerinin naklinde 
menşeindeki en yakın Hükümet Veteriner Hekimliğine başvurularak veteriner sağlık raporuna çevrilmesi ve 
nakliyat sırasında bu raporların bulunması mecburidir. 

Görevlilerin yükümlülüğü 

'MADDE 27. — Polis, Jandarma, belediye zabıtası memurları ile İskele ve liman memurları, köy muhtar
ları, koruma bekçileri, köy ve mahalle bekçileri görevli bulundukları bölgelerde her türlü hayvan ve hayvan 
ürünlerinin menşe şahadetnamesi ve Veteriner Sağlık raporunu aramakla ve menşe şahadetnamesiz veya ra-
porsuz olanları alıkoyarak en yakın idare amirine bildirmekle yükümlüdürler. 

Menşe şahadetnamesiz ve Veteriner Sağlık raporsuz hayvan ve hayvan ürünlerinin tabi olacağı hükümler 

MADDE 28. — Bu Kanunun 27 nci maddesine göre alıkonulan hayvanlar Hükümet Veteriner Hekimi ta
rafından derhal müşahade altına alınır ve hayvanların menşeinde 'hastalık olup olmadığı araştırılır. Bu araştır
madan bir sonuç alınamaz ve 21 gün sürecek müşahade sonunda hayvanların hastalıksız olduğu anlaşılırsa 
Veteriner Sağlık raporu verilerek serbest bırakılır. 

'Menşeinde hastalık bulunmadığı anlaşılan hayvan ürünlerine rapor verilerek serbest bırakılır. Hastalıklı 
bulunan hayvan ve hayvan ürünleri hakkında yapılacak işlem tüzükte gösterilir. 

Menşe şahadetnamesi ve veteriner sağlık raporlarının süresi 

MADDE 29. — Menşe şahadetnameleri ile veteriner sağlık raporları hayvan ve hayvan ürünlerinin şevk
lerinden en geç 48 saat önce verilir. Menşe şahadetnameleri ve veteriner sağlık raporlarının geçerlilik süresi 10 
gündür. Ancak rapor süresi, bitiminden önce Hükümet Veteriner Hekimince yapılacak vize ile yedi gün da
ha uzatılır. 

Muayene yerleri dışındaki muayeneler 

MADDE 30. — Veteriner sağlık raporu almak için hayvan ve hayvan ürünlerinin sahipleri 'tarafından il 
hayvan sağlığı ve zabıtası komisyonlarınca tespit edilmiş olan yerlerin dışında yapılacak muayene istekbri 
taşıt araçlarının mal sahiplerince temini suretiyle yerine getirilir. Görevli Hükümet Veteriner Hekiminin 
gündeliği devletçe ödendir. 

Hayvan alım ve satımları 

'MADDE 31. — Şehir ve kasabalarda hayvan alım ve satımının Tarım ve Orman Bakanlığınca kurulmuş 
olan, hayvan park ve pazarlarında veya belediyeler ve borsalar tarafından kurulan hayvan pazar ve panayırla
rında yapılması mecburidir. 

Teşhir için fuar ve sergilere getirilen hayvanların menşe şahadetnamesi veya veteriner sağlık raporunun 
bulunması ve bu yerlerde hayvanların devamlı surette sağlık kontrolü altında tutulması şarttır. 

Kurbanlık hayvan alım ve satımları ile hayvan pazarı bulunmayan köy ve şartları bakımından benzeri 
yerterde kişisel ihtiyaçlar için münferit hayvan alım ve satımları bu madde hükmüne tabi değildir., 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 524) 



I 

— 26 — 

(Danışma Meclisi Üyesi Mahmut Akkılıç ve 14 Arkadaşının Teklif:) 

Hayvan panayırları 

MADDE 32. — Bir veya birkaç İli kapsayan hayvan panayırlarının açılış zamanı ve süresi açılışından 
en az 20 gün önce Tarım ve Orman Bakanlığına bildirilerek Bakanliktan izin alınır. 

Hayvan toplama izrti 

MADDE 33. — Tarım ve Orman Bakanlığınca bulaşık hastalık nedeniyle duyarlı hale geldiği ilan edile
cek yerlerde mahallin en büyük mülkî amirine baş vurup gerekli izin belgesi alınmadan hayvan toplanması 
ve nakli yasaktır. 

Hayvan sürülerinin hareketi 

MADDE 34. — Her nevi hayvan sürülerinin Yurt içindeki hareketleri tüzük hükümlerine tabidir. 

Hayvanla nakliyecilik yapanlar 

MADDE 35. — Hayvan üzerinde veya hayvanla çekilen vasıtalar ile nakliyeciliği meslek edinenlere 
belediyelerce Veteriner 'Sağlık raporlarına dayanılarak verilen ruhsatnamelerde hayvanın eşgali yazılır. Bu 
meslekte uğraşanlar hayvanlarını 6 ayda bir defa mahallî belediye veya en yakın hükümet Veteriner Hekim
lerine muayene ve ruhsatnamelerini vize ettirmeye mecburdurlar. 

Hayvanların hastalıklı yerlerden geçirilmesi 

MADDE 36. — Mahallî hayvan sağlık zabıtası komisyonlarınca hastalıklı olduğu ilan edilen yerlerden o 
hastalığa duyarlı hayvanların menşe şehadetnamesi ve Veteriner sağlık raporu olsa bile yaya olarak geçiril
meleri yasaktır. Ancak hastalıklı yerlerden hayvanların özel tertibatı olan vagonlar veya kara, su ve hava 
araçları ile transit olarak geçirilmelerine müsaade edilir. 

Hayvan ve ürünleri nakliyatıyla uğraşanlar 

MADDE 37. — Hayvan ve ürünlerini nakleden her türlü araçların nakil sonunda sahipleri tarafından 
temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi mecburidir. Temizlik ve dezenfeksiyonla ilgili işlemler tüzükte belirti
lir, 

Hayvan ürünleri bulundurma ve işleme izni 

MADDE 38. — Her türlü hayvan ve hayvan ürün1 eri bulundurulacak veya işleyecek müesseseler için be
lediye sınırları içinde belediye veteriner hekimi, olmayan yerlerde hükümet veteriner hekimlerinin izni şarttır. 
Bu müesseselerin tabi olacakları fennî şartlar tüzükte gösterilir. Bu hususta 1593 sayılı Umumî Hıfzıssihha 
Kanunu hükümleri saklıdır. 

Süt işletmelerinin sağlık kontrolları 

MADDE 39. — Süt hayvancılığı işletmeleri olan gerçek tüzelkişiler hayvanların sağlığını korumak, sayı 
ve nitelik bakımından verimllerini geliştirmek ve tedavilerini sağlamak gibi veteriner hizmetlerinin görülmesi 
maksadıyla veteriner hekim istihdam etmek zorundadırlar. Veteriner hekim istihdam edilecek süt hayvan
cılığı işletmeleri için hayvan sayıları Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit edilir. Tespit edilenden az sayıda 

hayvanı olan süt işletmelerindeki sağlık kontrolları tüzük hükümlerine göre yapılır. 
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Hayvan panayırları 

MADDE 3'2. — ©ir veya fo!irkaç ili kapsayan hayvan panayırlarının açılış zamanı ve süresi için açılışından > 
en (az 20 gün önce Tarım ve Orman Bakanlığına bildirilerek izin alınır. ; 

Hayvan toplama izni 

'MADDE 33. — Tarım ve Orman Bakanlığınca bulaşık hastalık nedeniyle duyarlı hale geldiği ilan edilen 
yerlerde, mahallin en büyük mülkî amirinden gerekli izin belgesi alınmadan hayvan toplanması ve nakli ya
saktır. 

MADDE 34. — Teklifin 34 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Teklifin 35 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Hayvanların hastalıklı yerlerden geçirilmesi 

MADDE 36. — Mahallî hayvan sağlık zabıtası komisyonlarınca hastalıklı olduğu Man edilen yerlerden o 
hastalığa duyarlı hayvanların menşe şahadetnamesi ve veteriner sağlık raporu olsa bile sürülerek geçirilme
leri yasaktır. Ancak hastalıklı yerlerden hayvanların özel ıtertibatı olan vagonlar veya kara, su ve ıhava araç
ları ile transit olarak geçirilmelerine müsaade edüebiiilür. 

Hayvan ve hayvan ürünleri nakliyatıyla uğraşanlar 

İMİADDE 37. — Hayvan ve hayvan ürünlerini nakleden her türlü araçların nakil sonunda sahipleri tara
fından temizlenmesi ve dezenfekte ed'imesi mecburidir. Temizlik ve dezenefeksiyonla ilgili işlemler tüzükte 
belirtilir. 

MADDE 38. — Teklifin 38 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Süt isletmelerinin sağlık denetimi 

IMADDE 39. — !Süt (hayvancılığı yapan gerçek ve tüzelkişiler, hayvanlarının sağlığını devamlı surette 
bir Veteriner Hek'im denetiminde bulundurmaya mecburdurlar. 

Veteriner Hekim istihdamı gerekli görülen süt hayvancılığı işletmelerinin nitelikleri, tüzükte belirtilir. 
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Hayvan kayıtlan 

MADDE 40. — Köylerde muhtarlar, şehir ve kasabalarda belediyeler bölgelerinde örneği Tarım ve Or
man Bakanlığınca düzenlenecek hayvan sayısı ile sahiplerini gösteren bir defter tutmakla yükümlüdürller. Bu 
kayıtlar her yıl Haziran ayında yenilenir. 

ALTINCI KISIM 
Hastalıklarla Mücadele Usulleri ve Denetimi 

// özel idarelerinin yükümlülüğü 

MADDE 41. — Hastalıklarla mücadele Tarım ve Orman Bakanlığının aslî görevlerindendir. II özel ida
releri bütçelerine bulaşıcı hayvan hastalıkları ile müca lele için ilin malî imkânları ve hayvan varlığı gözönü-
ne alınarak yeterli miktarda ödenek koymak ve tüzük hükümlerine göre mücadeleye katılmakla yükümlü
dürler. 

Belediyelerin yükümlülüğü 

MADDE 42. — Belediyeler 'ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak hastalıklarla mücadele işlerine katılmak, 
mezbaha ve belediye veteriner hizmetleri için bütçelerhe veteriner hekim kadrosu koymak ve bu kad'rolara 
Tarım ve Orman Bakanlığınca atanacak veteriner helcimleri görevlendirmekle yükümlüdürler. 

Veteriner sağlık şûrası 

MADDE 43. — Bakanlık tarafından verilecek bulaşıcı hayvan hastalıkları ile 'ilgili hususları incelemek, 
bu Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrasına göre gö'üş bildirmek, veteriner tababetin icrasından doğacak 
adlî sorunlarda gerektiğinde görüşünü belirtmek, bu Kanunun uygulanmasına ilişkin hizmet konularıyla 
hayvan hareket ve nakillerini düzenleme ve her türlü hayvan menşeli ürünlerin muayene ve kontrolünü sağ
lama konularında karar almaya, kanun tüzük ve yönetnelik tasarılarını inceleyip karara bağlamaya yetkili ol
mak üzere Tarım ve Orman Bakanlığının veya yetkili kılacağı kişinin başkanlığında 11 üyeden oluşan bir 
veteriner sağlık şûrası kurulur. Veteriner sağlık şûrasına memlekette ilmiyle ve eserleriyle veya meslekî hiz
met ve tecrübeleriyle tanınmış kişiler seçilir. 

Veteriner tşleri Genel Müdürü ile Millî Savunma Bakanlığı ve Sağlık Sosyal Yardım Bakanlıklarının gö
revlendirecekleri birer temsilci sağlık şûrasının tabiî üvesidir. Diğer 7 üye birinci fıkrada belirtilen niteliklere 
sahip veteriner hekimler arasından Tarım ve Orman Bakanı tarafından seçilir. Veteriner Sağlık Şûrası Tarım 
ve Orman Bakanlığının çağrısı üzerine toplanır. 

Veteriner Sağlık Şûrası üyelerine her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesine konan ödenekten toplantı 
başına 75 gösterge rakamının o yılın bütçe kanununda gösterilen memurların aylık katsayısıyla çarpılması 
sonucu bulunacak miktarlarda huzur hakkı ödenir. 

Veteriner Sağlık Şurası gerektiğinde ilgili kuruluş1 ardan bilgi ister veya bilgi almak üzere gereken kişi
leri şûraya davet eder. Bu şahısların harcırahı ve zarurî masrafları Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinden 
ödenir. 

Hayvan sağlığı ve zabıtası komisyonları 

MADDE 44. — İllerde valinin başkanlığında Belediye, Ticaret Odası ve Ziraat Odaları Başkanları, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Müdürü, ti Jandarma Komutanı, Teknik Ziraat Müdürü, Veteriner Müdürü, Veteriner 
Kontrol Araştırma Enstitüsü veya Bölge Laboratuvarları Müdürü, Hayvancılığı Gdİştirme II Müdürü ve ti 
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IMADDE 40. — Teklifin 40 mcı mad'desfi Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

ALTINCI BÖTJÜM 
Hastialıklaırla Mücadele Usulleri ve Denetimi 

// özel idarelerinin yükümlülüğü 

MADDE 41. — Hastalıklarla mücadele Tarım ve Orman Bakanlığının aslî görevlerindendir, ti Özel ida
releri'bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele için ilin malî imkânları ve hayvan varlığı göz önüne alınarak büt
çelerine yeterli miktarda ödenek koymak ve tüzük hükümlerine göre mücadeleye katılmakla yükümlüdürler. 

MADDE 42. — Teklifin 42 nci maddesi (Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Veteriner Sağlık Şûrası. 

MAIDDE 43. — Bulaşıcı hayvan hastalıkları ile İlgili hususlarda Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen 
konuları incelemeye ve bu Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrasına göre görüş bildirmeye, veteriner taba
betin icrasından doğacak adlî sorunlarda gerektiğinde görüşünü belirtmeye, bu Kanunun uygulanmasına iliş
kin h'izmet konularıyla hayvan hareket ve nakillerini düzenleme ve her türlü hayvan menşeli ürünlerin mua
yene ve denetimini sağlama konularında karar almaya, kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını inceleyip kara
ra bağlamaya yetkili olmak üzere Tarım ve Orman Bakanının veya yetkili kılacağı kişinin başkanlığında 11 
üyeden oluşan bir Veteriner ıSağlılk Şûrası kurulur. Veteriner Sağlık Şûrasına memlekette ilmiyle ve eserleriyle 
veya meslekî hizmet ve tecrübesiyle tanınmış kişiler seçilir. 

Veteriner İşleri Genel Müdürü ile Millî Savunma Bakanlığı ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının 
görevlendirecekleri 'birer temsilci Veteriner Sağlık Şûrasının tabiî üyesidirler. Diğer 7 üye birinci fıkrada be
lirtilen niteliklere sahip Veteriner Hekimler arasından Tarım ve Orman Bakanı tarafından seçilir. Veteriner 
Sağlık Şûrası yılda en az iki kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Ayrıca Tarım ve Orman Ba
kanı da Veteriner Sağlık Şûrasını toplantıya çağırır. 

Veteriner Sağlık Şûrası Üyelerine her yıl Tarım ve Orman 'Bakanlığı bütçesine konan ödenekten toplantı 
başına 75 gösterge rakamının o yılın bütçe kanununda gösterilen memurların aylık katsayısıyla çarpılması 
sonucu bulunacak miktarlarda huzur hakkı ödenir. 

Veteriner Sağlık Şûrası gerektiğinde ilgili kuruluşlardan bilgi ister veya bilgi almak üzere gereken kişileri 
Veteriner Sağlık Şûrasına davet eder. Bunların harcırahı ve zarurî masrafları Tarım ve Orman Bakanlığı 
bütçesinden Ödenir. 

Hayvan sağlığı ve zabıtası komisyonları 

'MADDE 44. — tilerde Valinin veya göstereceği kimsenin başkanlığında Belediye, Ticaret Odası ve Zi
raat Odaları Başkanları, Veteriner Müdürü, Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü, ti Jandarma Komutanı, Tek
nik Ziraat (Müdürü, Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü veya Bölge ıLa'boratuvarlan (Müdürü, Hayvancı-
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Daimî Encümeninden bir üyenin katılmasıyla il hayvan sağlığı ve zabıtası komisyonu kurulur. Bu Komis
yonun kararları Tarım ve Orman Bakanının onayına sunulur. 

İlçelerde Kaymakamın başkanlığında hükümet veteriner hekimi, jandarma komutanı, belediye başkanı 
ve hükümet tabibi, ilçe ziraat yüksek mühendisinin iştirakiyle ilçe hayvan sağlığı ve zabıtası komisyonu ku
rulur. Bu komisyonun karadan vali tarafından onaylanır. 

Köylerde ise hükümet veteriner hekimlerinin başkanlığında muhtar ve ihtiyar heyeti ile mahallinde bu
lunan ve hükümetçe memur edilmiş olan zabıta memurlarından oluşan köy hayvan sağlığı ve zalbıtası ko
misyonu kurulur. Bu kararlar mahallindeki mutad vasıtalarla ilan edilmesi zorunludur. 

Hayvan sağlığı ve zabıtası komisyonunun sorumluluğu 

MADDE 45. — Hayvan sağlığı ve zabıtası komisyonları kendi bölgelerindeki mücadele hizmetlerinin ye
rine getirilmesinden ve bu Kanunun yüklediği bütün görevlerin yapılmasından sorumludurlar. 

Denetim 

MADDE 46. — II veteriner müdürleri veya görevlendirecekleri hükümet veteriner hekimleri tarafından; 
1. Gerçek kişilerle tüzelkişilerin çalıştırıldıkları bütün veteriner hekimlerin görecekleri hizmetler ile bu Ka

nunun 44 üncü maddesinde zikredilen komisyonların aldıkları kararları yerine getirilip getirilmediği, 
2. Mezbaha ve atölyeleri, hayvan ve hayvan ürünleri pazarları, panayır ve sergiler, besi yerleri, sütha-

neler, balıkhaneler, hanlar, bütün hayvan barınak ve konaklama yerleri ile kuluçkahaneler ve kümesler, hay
van ürünleri kullanan veya işleyen kurumlar ve benzeri işlerin yapıldığı yerler. 

3. Aşı ve serum imal eden özel laboratuvarlarla bunların ticaretini yapanlar, 
4. Hayvan ve ürünlerini taşıyan bütün araçlar, hayvan indirme ve bindirme yerleri karantina istasyonları-
Tüzükte belirtilen esaslara göre denetlenir. 
Bu yerlerin sürekli temiz bulundurulması ve veteriner hekimin göstereceği lüzum üzerine dezenfeksiyo-

na tabi tutulması zorunludur. 
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lığı Geliştirme 11 Müdürü ve İl Daimi Encümeninden 'bir üyenin katılmasıyla 11 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası 
Komisyonu kurulur. Bu komisyonun kararları Taınm ve Orman Bakanının onayına sunulur. 

İlçelerde Kaymakamın başkanlığında Hükümet Veteriner Hekimi,, Jandarma (Bölük Komutanı, İBelediye 
Başkanı ve Hükümet Ta'bibi, İlçe Ziraat Yüksek Mühendisinin iştirakiyle İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası ' 
Komisyonu kurulur. Bu komisyonun kararları vali tarafından onaylanır. 

Köylerde ise Hükümet Veteriner Hekimlerinin başkanlığında muhtar ve ihtiyar heyeti ile mahallinde bu
lunan ve hükümetçe memur edilmiş olan zabıta memurlarından oluşan Köy Hayvan Sağlığı ve Zalbıtası Ko
misyonu kurulur. Komisyon kararlarının mahallindeki mutad vasıtalarla ilan edilmesi zorunludur. 

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonlarının görev ve sorumlulukları 

İMADDE 45. — Hayvan Sağlığı ve Zahıtası Komisyonlarından; 
a) İl Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisoynları; 
İlde bu Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı olan hastalıklardan birinin il hayvan sağlığını genel olarak teh

dit eder bir şekilde çıkışı, şüpheli veya gizli olarak seyreden hir hastalığın tespiti halinde hastalığın en kısa za
manda söndürülmesi ve hayvanların hastalıklardan korunması için kanunî her türlü tedbiri zamanında aldırt
mak, civar illerde çıkacak salgın ve bulaşıcı hastalıkların ile bullaşmasını önlemek, ilde kanun kapsamına giren 
hastalıklarla mücadele için İl Özel İdare ve Belediye bütçelerine gerekli ödeneklerin konulmasını sağlamak, 
İl hudutları içinde toplanıp sevk olunacak hayvanlarla transit geçecek hayvanlar için gerekli muayene mevki
lerini tespit etmek, İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonlarının kararlarının uygulanmasında gerekli yar
dım ve kolaylıkları sağlamak, 

lb) İlçe Hayvan Sağlığı ve Zalbıtası Komisyonları; yukarıda (a) bendinde sayılan görevleri ilçe çapında 
uygulamak, 

e) Köy Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonları; Hastalığa el koyan Veteriner Hekimin hastalığın sön
dürülmesi için raporunda lüzumlu gördüğü kanunî tedbirleri yerine getirmek ile, 

Yükümlüdürler. 

Denetim 

MIAODE 46. — İl Veteriner Müdürleri veya görevlendirecekleri Hükümet Veteriner Hekimleri tarafın
dan;' 

a) Gerçek kişilerle tüzelkişilerin çalıştırdıkları bütün Veteriner Hekimlerin görecekleri hizmetler ile bu ka
nunun 44 üncü maddesinde zikredilen komisyonların aldıkları kararların yerine getirilip getirilmediği 

<b) Mezbaha ve atölyeleri, hayvan ve hayvan ürünleri pazarları, panayir ve sergiler, besi yerleri, süthane-
ler, balıkhaneler, hanlar, bütün hayvan barınak ve konaklama yerleri ile kuluçkahaneler ve kümesler, hayvan 
ürünleri kullanan veya işleyen kurumlar ve benzeri işlerin yapıldığı yerler, 

c) Aşı ve serum imali eden özel laboratuvarlarla bunların ticaretini yapanlar, 
d) Hayvan ve hayvan ürünlerini taşıyan bütün araçlar, hayvan indirme ve bindirme yerleri karantina 

istasyonları, 
Tüzükte »belirtilen esaslara göre denetlenir. 
Yukarıda yazılı yerlerin sürekli temiz bulundurulması ve Veteriner Hekimin göstereceği lüzum üzerine de-

zenfeksiyona tabî tutulması zorunludur. 
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YEDİNCİ KISIM 
Kasaplık Hayvanlarla Etlerinin ve Diğer Hayvan Ürünleriyle Mamur ve Müstahzarlarının Muayeneleri 

Kasaplık hayvan kesimi 

MADDE 47. — Kasaplık hayvanlarla yiyecek veya sanayide kullanılacak hayvanların kesimi ancak mez
baha, kombina veya kapalı hayvan kesim yerlerinde yapılır. Mezbahalara gelecek hayvanların menşe şa
hadetnamesi veya veteriner sağlık raporu bulunması şarttır. Hayvanlar kesilmeden en az 24 saat evvel mezba
haya getirilip kesimden önce ve kesimden sonra veteriner hekim tarafından muayene edilir. 

Çeşitli tür, ırk, cinsiyet ve yaştaki hayvanlarla gebeler ve besi durumlarına göre kesilecek hayvan hakkın
da yapılacak işlemler tüzükte belirtilir. Belediye hudutları içinde mezbaha ve kesim yerlerinden başka yer
lerde hayvan kesimi yasaktır. 

Kurban bayramında kesilecek kurbanlık hayvanlar bu hükme tabi değildir. 

Mezbaha ve kombinalarda veteriner sağlık hizmetleri 

MADDE 48. — Çifttırnaklı, tektırnaklı, kanatlı hayvan mezbaha ve kombinalarının yönetimi ve veteriner 
sağlık görevleri veteriner hekim tarafından yapılır. Veteriner hekim bulunmayan yerlerde bu hizmetler bele
diye veya hükümet tabipleri tarafından yerine getirilir. Mezbaha ve et kombinalarının teknik yönden kuru
luşu ve çalışması Tarım ve Orman Bakanlığının iznine bağlıdır. 

Tarım ve Orman Bakanlığının ihtiyaç göstereceği il ve ilçelerde belediyeler ve özel sektör tarafından Ba
kanlığın hazırlayacağı tipe uygun olarak gerektiğinde diğer hayvan türleri için de mezbaha ve kombina ku
rulmasına izin verilir. 

Tam ve kısmî imhaya tabi etler 

MADDE 49. — Mezbahalarda kesilecek hayvanların ürünlerinin veya tam ve kısmî imhaya tabi tutula
rak getirilen etlerle sakatatın muayene ve kontrolleri tüzük gereğince yapılır. 

Hayvan ürünleri işleyen kuruluşlar 

MADDE 50. — Ticarî amaçla ve pazar için hayvan ürünleri üreten ve işleyen gerçek ve tüzelkişiler bu 
ürünlerin üretim, imal ve hazırlanmasından piyasaya arzına kadar tüzüğe göre veteriner hekime muayene 
ettirmeye mecburdurlar. 

İKİNCİ BÖLÜM 
özel Hükümler 

BİRİNCİ KISIM 
Sınırlarda Sağlık Zabıtası 

Sınırlarda sağlık zabıtası tedbirleri 

MADDE 51. — Bu Kanunun 7 nci ve 8 inci maddelerine göre yabancı ülkelerden yurdumuza sokulan ve 
geri çevrilmesi mümkün olmayan hayvanlar arasında; 

1. Sığır vebası, at vebası, mavidil, domuz vebası, salmomellosis ve tavuk vebası hastalıklarından biri tes
pit edildiği takdirde hastalar, hastalıktan şüpheliler ve bunlarla temas eden duyarlı hayvanlar tazminatsız ola
rak öldürülür ve imha edilirler. Bu hastalıkların bulaşmasına vasıta olabilecek diğer hayvanlar ise tazminatsız 
olarak sahipleri hesabına kestirilerek etlerinin tüketimine müsaade olunur. 
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E D İ N C İ 'BÖLÜM 
Kesilen Hayvanlarla Etlerinin ve Diğer Hayvan Ürünleriyle Mamul ve Müstahzarlarının Muayeneleri 

Hayvan kesimi 

MADDE 47. — Hayvanların kesimi ancak mezbaha, kombina veya kapalı hayvan kesim yerlerinde yapılır. 
Mezbahalara gelt-cek hayvanların menşe şahadetnamesi veya veteriner sağlık raporu bulunması şarttır. Hayvan
lar kesilmeden en az 24 saat evvel mezbahaya getirilip kesimden önce ve kesimlden sonra Veteriner Hekim 
tarafından muayene edilir. 

Çeşitli tür, ırk, cinsiyet ve yaştaki hayvanlarla gebeler ve 'besi durumlarına göre kesilecek hayvan hakkında 
yapılacak işlemler tüzükte belirtilir. IBelediye hudutları içinde mezbaha ve kesim yerlerinden 'başka yerlerde 
hayvan kesimi yasaktır. 

(Kurban bayramında kesilecek ı kurbanlık hayvanlar bu hükme tabi değildir. 

Mezbaha ve kombinalarda veteriner sağlık hizmetleri. 

MADDE 48. — Çifttırnaklı, tektırnaklı, kanatlı hayvan mezbaha ve kombinalarının yönetimi ve veteriner 
sağlık görevleri Veteriner Hekim tarafından yapılır. Veteriner Hekim bulunmayan yerlerde bu hizmetler 
belediye veya hükümet tabipleri tarafından yerine getirilir. Mezbaha ve et kombinalarının teknik ve sağlık 
şartlarına uygunluğu yönünden çalışması Tarım ve Orman (Bakanlığının iznine bağlıdır. 

Tam ve kısmî imhaya tabi etler 

İMADDE 49. — ıMazbahalarda kesilecek hayvanların ürünlerinin veya tam ve kısmî limhaya tabi tutularak 
getirilen etlerle sakatatın muayene ve denetimleri tüzük gereğince yapılır. 

Hayvan ürünleri isleyen kuruluşlar 

MADDE 50. — Ticarî amaçla ve pazar için hayvan ürünleri üretim ve işleyen gerçek ve tüzelkişiler bu 
ürünlerin üretim, imal ve hazırlanmasından piyasaya arz edilmesine kadar tüzüğe göre Veteriner Hekime 
muayene ett'irmeye mecburdurlar. 

ÎKÎNCÎ KISIM 
Özel Hükümler 

BÎRÎNCI BÖUÜM 
Sınırlarda Sağlık Zabıtası 

Sınırlarda sağlık zabıtası tedbirleri 

İMİAİDDE 51 — Bu Kanunun 7 ,nci ve 8 inci 'maddelerime göre yabancı ülkelerden yurdumuza sokulan ve 
geni çevrilmesi mümkün olmayan hayvanlar arasında; 

a) ISığır vebası, at vebası, mavidil, domuz vebası, salmomellosis ve tavuk vebası hastalıklarından biri tes
pit edildiği takdirde hastalar, hastalıktan şüpheliler ve bunlarla temas eden duyarlı hayvanlar tazminatsız ola
rak öldürülürler ve imha edilirler. Bu hastalıkların bulaşmasına vasıta olabilecek diğer hayvanlar ise karanti
na süresi sonunda tazminat verilmeden sahipleri hesabına kestirilerek etlerinin tüketimine müsaade olunur. 
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2. Şap, çiçek, kuduz, keçi ciğerağrısı, anthrax, yanıkara ve uyuz hastalıklarından birine tutulmuş olanlar 
ile hastalıktan şüpheliler tazminatsız olarak öldürülür ve imha edilirler. Bulaşmadan şüpheliler sahipleri hesabı
na tüzükte belirtilen süre ile karantinaya alınarak yurt içi hükümlerine tabi tutulurlar. 

3. Sığırlarda verem, sığır, koyun, keçi ve domuz brucellozları ile tektırnaklılarda ruam ve durin hasta
lığı görülenler veya bu hastalıkların mevcudiyeti serolojik ve allerjik testlerle tespit olunanlar tazminatsız 
öldürülür ve imha edilirler. 1, 2, 3 üncü bentlerde belirtilen hastalıklar dışında tespit edilen hastalıklar için 
tüzükte gösterilen hükümler uygulanır. 

4. Bu Kanunun 4 üncü maddesinde ismi geçmeyip mahiyet itibariyle salgın niteliğinde olan herhangi bir 
hastalığa tutulduğu tespit edilen hayvanlar hakkında mevcut ilim ve teknik bilgilere göre gerekli tedbirler 
alınır. 

İKİNCİ KISIM 
Yurt İçinde Sağlık Zabıtası 

Şap, sığır vebası, at vebası ve mavidil hastalıkları 

MADDE 52. — Yurt içinde şap, sığır vebası, at vebası ve mavidil hastalıklarından birinin çıkışı halinde 
hastalar ile bulaşmadan ve hastalıktan şüpheliler tüzükte belirtilen şekilde öldürme veya aşılama veya tecrit 
veya diğer immünobiyolojik uygulamalara tabi tutulurlar. 

Kuduz hastalığı 

MADDE 53. — Kuduza yakalanan hayvan tazminatsız öldürülür ve imha edilir. Kuduz hayvanlar tara
fından ışınlan veya kuduz şüphesi altında bulunan hayvanlarda tazminatsız öldürülür ve imha edilirler, ancak 
bu hayvanların öldürülmesine sahipleri muvafakat etmezlerse masrafları kendilerine ait olmak üzere tüzükte 
belirtilen müddetle müşahade altında tutulurlar. 

Kuduz çıkan yerlerde kedi ve köpeklerin sahipleri tarafından muhafaza altına alınması zorunludur. Sa
hipsiz ve başıboş kedi ve köpekler şehir ve kasabalarda belediyeler, köylerde köy ihtiyar heyetleri tarafından 
tazminatsız Öldürülür ve imha edilirler. Bu hususta gerektiğinde mahallî zabıtadan yardım istenir. 

Kuduz hastalığı ile mücadelede ilgili bakanlıklarca yapılacak müşterek çalışma esasları tüzükte belirtilir. 

Tüberküloz, brucelloz ve ruam hastalıkları 

MADDE 54. — Sığırlarda tüberküloz ve bruculloza tektırnaklılarda ruama yakalandığı tespit edilen 
hayvanlar tüzükteki esaslara göre tazminatlı olarak kestirilir, öldürülür veya imha edilirler. 

Hastalık bölgesine giriş ve çıkış 

MADDE 55. — 'Bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen hastalıkların çıktığı yerlerde hastalığın gerektir
diği şartlara göre hastalar, hastalık ve bulaşmadan şüpheliler haikkında tüzüğe göre işlem yapılmakla be
raber her nevi hayvanlar ile ot, saman, deri, boynuz, kıl, yün, tiftik ve 'buna benzer yaş ve kuru bütün hay
van ürünlerinin ve gübresinin nakli, ihracı ve karantinanın devamı süresince hastalık bölgesinde duyarlı hay
vanlarla bulaşmaya maruz diğer hayvanların sokulması yasaktır. 
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b) Şap, çiçek, kuduz, keçi ciğerağrısı, anthrax, yanıkara ve uyuz hastalıklarından birine tutulmuş olanlar 
ile hastalıktan şüpheliler tazm'inatsız olarak öldürülür ve imha edilirler. Bulaşmadan şüpheliler sahipleri he
sabına tüzükte (belirtilen süre ile karantinaya alınarak yurt içi sağlık zabıtası hükümlerine ta'bi tutulurlar. 

c) Sığırlarda verem, sığır, koyun, keçi ve domuz brucellozları ile tektırnaklılarda ruam ve durin hastalığı 
görülenler veya bu hastalıkların mevcudiyeti serolojik ve allerjik testlerle tespit olunanlar tazminatsız öl
dürülür ve imha edilirler. 1 inci, 2 inci, 3 üncü bentlerde belirtilen hastalıklar dışında tespit edilen hastalıklar 
için tüzükte gösterilen hükümler uygulanır. 

d) Bu Kanunun 4 üncü maddesinde ismi geçmeyip mahiyeti itibariyle salgın niteliğinde olan herhangi bir 
hastalığa tutulduğu tespit edilen hayvanlar hakkında mevcut ilim ve teknik bilgilere göre gerekli tedbirler 
alınır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yurt İçinde Sağlık Zabıtası 

Şap, sığır vebası, at vebası ve mavidîl hastalıkları 

MADDE 52. — Yurt içinde şap, sığır vebası, at vebası ve mavidil hastalıklarından birinin çıkışı halinde 
hastalar ile hastalıktan ve bulaşmadan şüpheliler, tüzükte belirtilen şekilde öldürme veya aşılama veya tecrit 
veya diğer immünobiyolojik uygulamalara tabi tutulurlar. 

Kuduz hastalığı 

MADDE 53. — Kuduza yakalanan hayvan tazminat verilmeden öldürülür ve imha edilir. Kuduz hayvan
lar tarafından ışınlan veya kuduz şüphesi altında bulunan hayvanlar da tazminatsız öldürülür ve imha edilir
ler, ancak bu hayvanların öldürülmesine sahipleri muvafakat etmezlerse masrafları kendilerine ait olmak üze
re tüzükte belirtilen müddetle müşahade altında tutulurlar. 

Kuduz çıkan yerlerde kedi ve köpeklerin, sahipleri tarafından, muhafaza altına alınması zorunludur. Sa
hipsiz ve başıboş kedi ve köpekler şehir ve kasabalarda belediyeler, köylerde köy ihtiyar heyetleri tarafından 
tazminatsız öldürülür ve imha edilirler. Bu hususta gerektiğinde mahallî zabıtadan yardım istenir. 

Kuduz hastalığı ile mücadelede ilgili Bakanlıklarca yapılacak müşterek çalışma esasları tüzükte belirtilir. 

Tüberküloz, brucelloz ve ruam hastalıkları 

MADDE 54. — Sığırlarda tüberküloz ve brucelloz'a ve tektırnaklılarda ruam'a yakalandığı tespit edilen 
hayvanlar tüzükteki esaslara göre tazminatlı olarak kestirilir, öldürülür veya imha edilirler. 

Ticarî amaçla sütçülük yapan yerlerdeki ineklerin, tüzükte belirtilen esaslar dahilinde tüberkülin testine, 
brucellosis yönünden de muayeneye tabi tutulmaları mecburidir. 

Hastalık bölgesine giriş ve çıkış 

MADDE 55. — Bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen hastalıkların çıktığı yerlerde hastalığın gerek
tirdiği şartlara göre hastalar, hastalık ve bulaşmadan şüpheliler hakkında tüzüğe göre işlem yapılmakla be
raber her nevi hayvanlar ile ot, saman, deri, boynuz, kıl, yün, tiftik ve buna benzer yaş ve kuru bütün hayvan 
ürünlerinin ve gübresinin nakli, ihracı; karantinanın devamı süresince hastalık bölgesine duyarlı hayvanlarla, 
bulaşmaya maruz diğer hayvanların sokulması yasaktır. 
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Hastalık bölgesinde aşılama ve ilaçlama 

MADDE 56. — Bu Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan hastalıklara 'karşı alınacak tedbirlerle ilgili ola
rak mücadele yapılması gereken bölgelerdeki hayvanlara tüzüğe göre aşı, serum ve ilaç uygulanır. Hayvan 
sahipleri hayvanlarını hastalıklara karşı aşılatmak ve ilaçlatmak zorundadırlar. 

Hastalıklarla mücadele esasları 

MADDE 57. — Bu Kanunun 4 ünoü maddesinde sayılan hastalıklarla sınırlarda ve yurt içinde yapıla
cak mücadele esasları tüzükte 'belirtilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Müşterek Hükümler 

BtRtNCt KISIM 
Tazminat 

Tazminattı hastalıklar 

MADDE 58. — Bu Kanun hükümlerine göre sığır vebası, ruam, at vebası, sığır tüberkülozu ve sığır bru-
selloz'lu hastalıklarından dolayı öldürülen veya kestirilen hayvanların sahiplerine Tarım ve Orman Bakanlığı 
bütçesinden aşağıda belirtilen oranlarda tazminat verilir. 

1. Hastalığın açık belirtisini gösteren hayvanlar için takdir edilecek 'kıymetlerin yarısı, 
2. Hastalığın açık belirtisini göstermeyip serolojik ve allerjik testlerle teşhis konularak öldürülen veya 

kestirilen hayvanların talkdir olunacak kıymetlerinin dörtte üçü, 
3. Sığır vebası ve at vebası hastalıklarında itlaf edilecek hayvanlar için takdir edilecek kıymetlerinin 

tamamı, 
4. İhbarı zorunlu olan hastalıklardan birine Ikarşı koruma maksadıyla yapılan aşılama, serumlama, ilaç

lama, 'banyo ve tedaviler yüzünden öldükleri otopsi ve laboratuvar muayeneleriyie tespit edilen hayvanların 
ta'kdir edilecek kıymetlerinin tamamı ödenir. 

Tazminat ödenmeyecek haller 

MADDE 59. — öldürülen veya kestirilen hayvanların sarf ve tüketimi kabil olan et, deri ve diğer ak
sam 'bedelleri rayiç bedel üzerinden kıymet takdir edilerek hayvan sahibine bırakılır ve bedeli hak ettiği oran
daki tazminattan düşülür. Resmî kurumlarla belediyelere ait veya sahipleri tarafından hastalıkları haber ve
rilmemiş veya hastalıklı oldulkları bilinerek satın alınmış hayvanlarla menşe şahadetnamesiz ve veteriner 
sağlık raporsuz sevk olunan ilan edildiği halde aşı ve ilaç tatbik ettirmeyen hayvan sahiplerine tazminat 
ödenmez. 

Kıymet takdiri 

MADDE 60. — Öldürülen hayvanların kıymeti, birisi bu Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca kurulan 
komisyonun diğeri ıhayvan sahibinin göstereceği bilirkişi ile hükümet veteriner hekiminden kurulu üç kişi
lik bir heyet tarafından mahallî rayice göre taikdir olunur. 

Bu heyetin takdir ettiği tazminat kesinidir. Ancak tarafların mahkemeye başvurma hakları saklıdır. 
Heyet tarafından takdir olunan (kıymete dair 3 nüsha tazminat mazbatası düzenlenerek birisi hayvan sa

hibine verilir. Tazminat en kısa sürede ve en yakın saymanlıktan diğer harcamalara tercihen sahiplerine 
ödenir. 
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MADDE 56. — Teklifin 56 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 57. — Teklifin 57 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Müşterek Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Tazminat 

Tazminat ödenecek hastalıklar 

MADDE 58. — Bu Kanun hükümlerine göre sığır vebası, ruam, at vebası, sığır tüberkülozu ve sığır bru-
celloz'u hastalıklarından dolayı öldürülen veya kestirilen hayvanların sahiplerine Tarım ve Orman Bakanlığı 
bütçesinden aşağıda belirtilen oranlarda tazminat verilir. 

a) Hastalığın açık belirtisini gösteren hayvanlar için takdir edilecek kıymetlerin yarısı, 
b) Hastalığın açık belirtisini göstermeyip serolojik ve allerjik testlerle teşhis konularak Öldürülen veya 

kestirilen hayvanların takdir olunacak kıymetlerinin dörtte üçü, 
c) Sığır vebası ve at vebası hastalıklarında öldürülecek hayvanlar için takdir edilecek kıymetlerinin ta

mamı, 
d) İhbarı zorunlu olan hastalıklardan birine karşı koruma maksadıyla yapılan aşılama, serumlama, ilaç

lama, banyo ve tedaviler yüzünden öldükleri, otopsi ve laboratuvar muayeneleriyle tespit edilen hayvanların 
takdir edilecek kıymetlerinin tamamı, 

ödenir. 

Tazminat ödenmeyecek haller 

MADDE 59. — öldürülen veya kestirilen hayvanların sarf ve tüketimi mümkün olan et, deri ve diğer 
kısımlarının bedelleri rayiç bedel üzerinden kıymet takdir edilerek hayvan sahibine bırakılır ve bedeli hak et
tiği orandaki tazminattan düşülür. Resmî kurumlarla belediyelere ait veya sahipleri tarafından hastalıkları 
haber verilmemiş veya hastalıklı oldukları bilinerek satın alınmış hayvanlarla menşe şahadetnamesiz ve vete
riner sağlık raporu olmadan sevk olunan ve ilan edildiği halde aşı ve ilaç tatbik ettirmeyen hayvan sahiplerine 
tazminat ödenmez. 

Kıymet takdiri •«'-»•-mr^ 

MADDE 60. — öldürülen hayvanların kıymet takdiri; biri bu Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca kuru
lan komisyonun, diğeri hayvan sahibinin göstereceği bilirkişi ile hükümet veteriner hekiminden kurulacak 
üç kişilik bir heyet tarafından mahallî rayice göre yapılır. 

Bu heyetin takdir ettiği tazminat kesindir. Ancak tarafların mahkemeye başvurma hakları saklıdır. 
Heyet tarafından takdir olunan kıymete dair 3 nüsha tazminat belgesi düzenlenerek birisi hayvan sahibine 

verilir. Tazminat en kısa sürede ve en yakın saymanlıktan diğer harcamalara tercihen sahiplerine ödenir. 
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İKİNCİ KISIM 
Ceza Hükümleri 

MADDE 61. — Bu Kanunun 5 inci maddesine göre tespit edilmiş olan gümrük kapılarından başka yer
lerden hayvan ve ürünlerini ithal Ve ihraç edenler veya transit geçirenler; 

Bu Kanunun 7 nci maddesine göre yurda sokulması yasaklanan hayvan ve ürünlerini ithal ve ihraç eden-
lar veya transit geçirenler ile ithal, ihraç ve transit işlemleri nedeniyle karantinaya veya muayene yerlerine 
alınmış (hayvanlar ve el konulmuş hayvan ürünlerini kaçıranlar; 

Altı aydan iki yıla kadar hapis ve yirmilbeş bin liradan ikiyüzelli bin liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılırlar. 

MADDE 62. — Bu Kanunun 6 ncı ve 26'ncı maddelerinde yazılı menşe şahadetnamesi ve veteriner sağ
lık raporlarını sahte olarak düzenleyenler veya gerçek bir menşe şahadetnamesi yahut veteriner sağlık raporu 
üzerinde tahrifat yapanlar veya bu kabil evrakı sahtekârlık suçunda ortaklığı olmaksızın bilerek kullananlar 
ile hayvan veya hayvan ürünlerini ihtiva eden kaplara konmuş olan işaret ve damgaları menfaat kastı ile 
değiştirenler altı aydan iki yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Gerçeğe uygun olmayan menşe şahadetnamesi veya veteriner sağlık raporu veren memurlar ve hastalıklı 
hayvanlarla hayvan ürünleri için hastalıklı olduklarını bilerek menşe şahadetnamesi veya veteriner sağlık ra
poru düzenleyen ve veren memurlar bir yıldan üç yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılırlar 

MADDE 63. — Menşe şahadetnamesi yahut veteriner sağlık raporu muhteviyatına aykırı olarak hayvan 
veya hayvan ürünlerini nakledenler üç aydan bir yıla kadar hapis ve ikibin liradan beşbin liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 64. — Bulaşıcı hastalıklı, hastalıktan veya bulaşmadan şüpheli hayvan veya hayvan ürünlerini 
yahut bulaşmaya vasıta olabilecek eşya ve maddeleri her ne surette olursa olsun kordon altına alınan yerler 
ile önceden tespit ve ilan edilmiş bulunan yasak bölgeler dışına çıkaranlar, bu suretle çıkarılmış hayvan veya 
hayvan ürünlerini satanlar, başkalarına devredenler veya bu işlere vasıta olanlar, bu yerlere hayvan veya hay
van ürünlerini sokanlar, hayvan veya hayvan ürünlerinin tecrid ve muhafaza altına alındıkları yerler ile öl
müş, öldürülmüş veya imha edilmiş hayvan veya ürünlerini gömüldükleri yerlerden çıkaranlar altı aydan iki 
yıla kadar hapis ve ikibinbeşyüz liradan yirmibeşbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

Yukarıda yazılı hayvan veya hayvan ürünlerini taşıyan nakil vasıtalarını kullananlar hakkında da aynı 
ceza hükmolunur. 

MADDE 65. — Bu Kanunun 31 inci maddesi hükümleri saklı kalmak şartiyle hayvan park, pazar ve 
panayırlarından başka yerlerde canlı hayvan satanlar veya menşe şahadetnamesi yahut sağlık raporu olma
dan hayvan veya hayvan ürünlerini hayvan park, pazar, borsa ve panayırlarına, mezbahalara, kesim yerleri
ne ve sergilere getirenler ile hayvan veya hayvan ürünlerini yurt içinde bir yerden diğer yere nakledenler üç 
aydan bir yıla kadar hapis ve ikibin liradan yirmibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 66. — Kordon altına alınan bölgeyi belli etmek için konulan işaret, levha ve benzerlerini tahrip 
edenler veya yerlerini değiştirenler bir aydan üç aya kadar hapis ve ikibin liradan yirmibin liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 67. — Bu Kanuna göre bulaşıcı hayvan hastalığını veya sebebi belli olmayan hayvan ölümle
rini ihbarla yükümlü olup da geçerli bir özürü olmaksızın 48 saat içinde 9 uncu maddede yazılı görevlilere 
bildirmeyenler bir aya kadar hapis ve bin liradan onbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Ceza Hükümleri 

MADDE 61. — Bu Kanunun 5 inci maddesine göre tespit edilmiş olan gümrük kapılarından başka yerler
den hayvan ve hayvan ürünlerini ithal ve ihraç edenler veya transit geçirenler; 

Bu Kanunun 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla yurda sokulması yasakla
nan hayvan ve hayvan ürünlerini ithal ve ihraç edenler veya transsit geçirenler ile ithal, ihraç ve transit 
işlemleri nedeniyle karantinaya veya muayene yerlerine alınmış hayvanlar ve elkonulmuş hayvan ürünlerini ka
çıranlar; 

Altı aydan iki yıla kadar hapis ve yirmibeşbin lire dan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalan
dırılırlar. 

MADDE 62. — Bu Kanunun 6 ncı ve 26 ncı maddelerinde yazılı menşe şahadetnamesi ve veteriner sağ
lık raporlarını sahte olarak düzenleyenler veya gerçek bir menşe şahadetnamesi yahut veteriner sağlık raporu 
üzerinde tahrifat yapanlar veya bu kabil evrakı bilerek kullananlar ile hayvan veya hayvan ürünlerini ihtiva 
eden vasıta ve kaplara konmuş olan işaret ve damgaları, menfaat kastı ile değiştirenler fiilleri daha ağır bir ce
zayı gerektirmediği takdirde altı aydan iki yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Gerçeğe uygun olmayan menşe şahadetnamesi veya veteriner sağlık raporu veren memurlar ve hastalıklı 
hayvanlarla hayvan ürünleri için hastalıklı olduklarını bilerek menşe şahadetnamesi veya veteriner sağlık ra
poru düzenleyen veya veren memurlar fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir yıldan üç yıla 
kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 63. — Menşe şahadetnamesi yahut veteriner sağlık raporu muhteviyatına aykırı olarak hayvan 
veya hayvan ürünlerini nakledenler, üç aydan bir yıla kadar hapis ve onbin liradan aşağı olmamak üzere ağır 
para cezası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 64. — Bulaşıcı hastalıklı, hastalıktan veya bulaşmadan şüpheli hayvan veya hayvan ürünlerini 
yahut bulaşmaya vasıta olabilecek eşya ve maddeleri her ne suretle olursa olsun kordon altına alınan yerler 
ile önceden tespit ve ilan edilmiş bulunan yasak bölge ler dışına çıkaranlar, bu suretle çıkarılmış hayvan veya 
hayvan ürünlerini satanlar, başkalarına devredenler veya bu işlere vasıta olanlar, bu yerlere hayvan veya hay
van ürünlerini sokanlar» hayvan veya hayvan ürünler nin tecrit ve muhafaza altına alındıkları yerler ile öl
müş, öldürülmüş veya imha edilmiş hayvan veya hayvan ürünlerini gömüldükleri yerlerden çıkaranlar altı 
aydan iki yıla kadar hapis ve onbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

Yukarıda yazılı hayvan veya hayvan ürünlerini taşıyan nakil vasıtalarını kullananlar hakkında da aynı 
ceza hükmolunur. 

MADDE 65. — Bu Kanunun 31 inci maddesi hükfmleri saklı kalmak şartıyla hayvan park, pazar ve pa
nayırlarından başka yerlerde canlı hayvan satanlar veya menşe şahadetnamesi yahut sağlık raporu olmadan 
hayvan veya hayvan ürünlerini hayvan park, pazar, borsa ve panayırlarına, mezbahalara, kesim yerlerine ve 
sergilere getirenler ile hayvan veya hayvan ürünlerini yurt içinde bir yerden diğer yere nakledenler üç aydan 
bir yıla kadar hapis ve beşbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 66. — Kordon altına alınan bölgeyi belli etmek için konulan işaret, levha ve benzerlerini tahrip 
edenler veya yerlerini değiştirenler üç aydan altı aya kadar hapis ve yirmibin liraya kadar ağır para cezası 
ile cezalandırılırlar. 

MADDE 67. — Bu Kanuna göre bulaşıcı hayvan hastalığını veya sebebi belli olmayan hayvan ölümle
rini ihbarla yükümlü olup da geçerli bir özürü olmaksızın 48 saat içinde 9 uncu maddede yazılı görevlilere' 
bildirmeyenler üç aya kadar hapis ve onbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 
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Bu Kanunun 13 üncü maddesinde yazılı mecburiyet ve yükümlülüklere geçerli bir özürü olmaksızın uy
mayan hükümet veteriner hekimi ile bu maddede yazılı makam ve kuruluşların görevli memurları ve taşıt araç
ları sahipleri iki aydan bir yıla kadar hapis ve bin liradan onbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalan
dırılırlar. 

MADDE 68. — Hayvan üzerinde veya hayvanla çekilen vasıtalarla nakliyeciliği meslek edinenlerden bu 
işlerde kullandıkları hayvanları mahallî belediye veya en yakın hükümet veteriner hekimlerine altı ayda bir 
muayene ve ruhsatnamelerini vize ettirmeyenler, bu Kanunun 36, 37, 38 ve 39 uncu maddeleriyle 44 ve 46 
ncı maddelerde yazılı mecburiyet ve yasaklara uymayanlar ile kuduz hastalığı çıktığı ilan olunan yerlerde 
köpek ve kedilerini muhafaza altına almayanlar ikibin liradan yirmibin liraya kadar ağır para cezası ile ce
zalandırılırlar. Ayrıca 46 ncı maddeye göre yapılan denetimde tüzükteki şartlara1 uymadığı tespit edilen yer
lerin belirtilen şartlara uygun hale getirilinceye kadar kapatılmasına hükmolunur. 

MADDE 69. — Mahallen mutat vasıtalarla ilan edilmiş olmasına rağmen bu Kanunun 4 üncü madde
sinde yazılı hastalıklara karşı hayvanlarını aşılamak veya ilaçlamak üzere mahalline giden görevli memurlara 
hayvanlarını aşılatmayan veya ilaçlatmayan hayvan sahipleriyle 'bunların yokluğunda hayvanların bakım ve 
gözetimi ile uğraşanlar bir aydan altı aya kadar hapis ve t>in liradan onbin liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılırlar. 

Aşı tatbikini gerektiren hastalık şap veya sığır vebası, at vebası ve mavidil hastalıklarından biri ise fail 
hakkında yukarıdaki fıkrada yazılı cezalar bir misli artırılarak hükmolunur, 

MADDE 70. — Tarım ve Orman Bakanlığından izin almadan hayvan sağlığını korumada kullanılan her 
nevi aşı, serum ve biyolojik maddelerle farmasotik ve tıbbî müstahzarları imal, ihsar ve ithal edenlerle bun
ları satanlar veya satışa arz edenler veya ihraç edenlerle araştırma, teşhis ve aşı üretimi amacıyla Tarım ve 
Orman Bakanlığından izin almadan canlı veya zayıflatılmış mikroorganizmalar ve benzeri maddeleri yurda 
sokanlar üç aydan altı aya kadar hapis ve onbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 71. — Hayvan sağlığını korumada kullanılan aşı, serum, biyolojik madde, farmasotik ve tıbbî 
müstahzarların tahlilleri sonucunda bileşimlerinde bulunan maddelerin saf olmadığı veya kodekse uygun bu
lunmadığı veya ruhsat almak için verilmiş formüle uyrıadığı veya tedavi niteliklerini azaltacak şekilde etkili 
maddelerin noksan olduğu tespit edildiği takdirde bunlara sebep olanlar bir yıldan üç yıla kadar ağır hapis 
ve yirmibin liradan ikiyüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Ayrıca bu maddelerin imha
sına ve sebep oldukları zararın tazminine hükmolunur. Ruhsatları alınır ve müesseseleri kapatılır. 

MADDE 72. — Bu Kanunda gösterilen istisnalar dışında mezbaha ve hayvan kesimi yerlerinden başka 
yerlerde hayvan kesme veya kestirenler ile tüzüğe göre tespit ve ilan edilmiş olan şartlar dışında hayvan 
kesenler, bu suretle kesilmiş hayvanlara ait etleri satanlar veya satışa arz edenler bir aydan altı aya kadar ha
pis Ve beşteki liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Uluslararası anlaşma hükümleri 

MADDE 73. — Hayvan ve hayvan ürünlerinin ithal ve ihracına mahsus yerlerde bu Kanunun 4 üncü 
maddesinde zikredilmeyen hastalıkların tespiti halinde yabancı devletlerle yapılmış olan anlaşma hükümleri uy
gulanır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 524) 
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(Tarım Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Bu Kanunun 13 üncü maddesinde yazılı mecburiyet ve yükümlülüklere geçerli bir özürü olmaksızın uy
mayan hükümet veteriner hekimi ile bu maddede yazılı makam ve kuruluşların görevli memurları ve taşıt 
araçları sahipleri üç aydan bir yıla kadar hapis ve onbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 68. — Hayvan üzerinde veya hayvanla çekilen vasıtalarla nakliyeciliği meslek edinenlerden bu 
işlerde kullandıkları hayvanları mahallî belediye veya en yakın hükümet veteriner hekimlerine altı ayda bir 
muayene ve ruhsatnamelerini vize ettirmeyenler, bu Kanunun 36, 37, 38 ve 39 uncu maddeleriyle 44 ve 46 
ncı maddelerin son fıkralarında yazılı mecburiyet ve yasaklara uymayanlar ile kuduz hastalığı çıktığı ilan olu
nan yerlerde köpek ve kedilerini muhafaza altına almayanlar yirmibin liraya kadar ağır para cezası ile ceza
landırılırlar. Ayrıca 46 ncı maddeye göre yapılan denetimde tüzükteki şartlara uymadığı tespit edilen yerlerin 
belirtilen şartlara uygun hale getirilinceye kadar kapatılmasına hükmolunur. 

MADDE 69. — Mahallinde mutat vasıtalarla ilan edilmiş olmasına rağmen bu Kanunun 4 üncü madde
sinde yazılı hastalıklara karşı hayvanlarını aşılamak veya ilaçlamak üzere mahalline giden görevli memurlara 
hayvanlarını aşılatmayan, ilaçlatmayan, muayene ve teste tabi tutturmayan hayvan sahipleriyle bunların yoklu
ğunda hayvanların bakım ve gözetimi ile uğraşanlar üç aydan altı aya kadar hapis ve onbin liradan aşağı ol
mamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

Aşı tatbikini gerektiren hastalık şap veya sığır vebası, at vebası ve mavidil hastalıklarından biri ise fail hak
kında yukarıdaki fıkrada yazılı cezalar bir misli artırılarak hükmolunur. 

MADDE 70. — Tarım ve Orman Bakanlığından izin almadan hayvan sağlığını korumada kullanılan her nevi 
aşı, serum ve biyolojik maddelerle farmasotik ve tıbbî müstahzarları imal, ihzar ve ithal edenlerle bunları 
satanlar veya satışa arz edenler veya ihraç edenlerle araştırma, teşhis ve aşı üretimi amacıyla Tarım ve Or
man Bakanlığından izin almadan canlı veya zayıflatılmış mikroorganizmalar ve benzeri maddeleri yurda so
kanlar altı aydan bir yıla kadar hapis ve yirmibin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalan
dırılırlar. 

MADDE 71. — Teklifin 71 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 72. — Bu Kanunda gösterilen istisnalar dışında mezbaha ve hayvan kesimi yerlerinden başka 
yerlerde hayvan kesen veya kestirenler ile tüzüğe göre tespit ve ilan edilmiş olan şartlar dışında hayvan ke
senler, bu şekilde kesilmiş hayvanlara ait etleri satanlar veya satışa arz edenler üç aydan altı aya kadar hapis 
ve beşbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Uluslararası anlaşma hükümleri 

MADDE 73. — Hayvan ve hayvan ürünlerinin ithal ve ihracında bu Kanunun 4 üncü maddesinde göste
rilmeyen hastalıkların tespiti halinde yabancı devletlerle yapılmış olan anlaşma hükümleri uygulanır. 
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((Danışma Meclisi Üyesi Mahmut Akkılıç ve 14 Arkadaşının Teklifi) 

Tüzük 

MADDE 74. — Bu Kanunda zikredilen tüzük kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde çıkarılır. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar 

MADDE 75. — 3.5.1928 tarih ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası Hakkında Kanun ile bu Ka
nunun bazı maddelerini değiştiren; 

1. 8.6.1930 tarihli ve 1693 sayılı (Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununun 39 uncu maddesinin Tadiline Dair 
Kanun, , 

2. 13.6.1945 tarihli ve 4758 sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Kanununun 58 ye 59 uncu maddelerinin değiş
tirilmesine ve At Vebasına tutulan hayvanların öldürülmesine ve Tazminine Dair Kanun, 

3. 21.5.1955 tarihli ve 6620 sayılı 3.5.1928 tarihli ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası Hakkında
ki Kanunun 3 üncü maddesinin değiştirilmesine dair Kanun, 

4. 23.3.1931 tarihli ve 1775 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası Kanununun 22, 46 ve 48 inci maddelerinin 
Tadili Hakkındaki Kanun, 

Yürürlükten kaldınknışltır. 

Yürürlük 

MADDE 76. — Bu Kanun yayım tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 77. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Tarım Orman, Köy îşleri ve Kooperatifler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Tüzük 
1 MADDE 74. — Bu Kanunda öngörülen tüzük, kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde çıka

rılır. 
Tüzük Resmî Gazetede yayımlanır. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar 

MADDE 75. — 3.5.1928 tarih ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası Hakkında Kanun ile bu Kanunun 
ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 76. — Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 77. — Teklifin 77 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

1 ı — m • • 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 540 

1 3 . 6 . 194S Tarihli ve 4759 Sayılı İller Bankası Kanununun 
3 üncü Maddesinin Değişik (A) Fıkrası ile 7 nci Maddesinin (B) 
Fıkrasının ve 14 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve 

Tanıtma Komisyonu Raporu. (1 /736) 

r, c, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 27 Haziran 1983 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı ı K.K.T.D. 181101-1 /56/04941 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«13.6.1945 Tarihli ve 4759 sayılı İller Bankası Kanununun 3 üncü Maddesinin Değişik (A) Fıkrası ile 
7 nci Maddesinin (B) Fıkrasının ve 14 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve Anayasamn 91 
inci maddesi uyarınca ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — İller Bankası Kanununun 3 üncü maddesinde Banka sermayesinin hangi kaynaklardan ne şe
kilde sağlanacağı hükme bağlanmıştır. Sözü edilen maddenin a. bendi hükmüne göre İl Özel İdareleri ile Be
lediyelerin yıllık gelirleri tahsilatının % 5'i Banka sermayesini oluşturan kaynakların bir bölümünü teşkil 
etmektedir. Ancak, yine aynı madde bu gelirlerin kapsamında olan her türlü taşınır ve taşınmaz mallar satış 
bedellerinin geri alman paraların, Devlet genel ve özel yardımlarının İmar ve İskân Bakanlığı emrinde topla
nan fondan yapılan bağış ve yardımların, her türlü avanslar ve borçlanmaların, giderlere katılma karşılıklarının, 
geçen yıllardan devreden nakit mevcutlarının, yatırımlar için ayrılan paralar artıklarının, Kanun ve Tüzüklerde 
tahsisi mahiyette kullanılacağı belirtilen paraların, gelirlerin hesaplanmasında dikkate alınmayacağı belirtil
miş bulunmaktadır. 

2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine genel bütçe vergi gelirlerinden pay verilmesi hakkında kanun 
ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun kabulünden önce, belediyelerin gelirlerini esas itibariyle 5237 sa
yılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1580 sayılı Belediye Kanununa dayalı öz gelirler ve çeşitli vergi kanunlarıy
la ayrılan paylar oluşturmakta idi. 

Ancak görev ve hizmet alanları genişleyen mahallî idareler için yetersiz kalan bu malî kaynakların artı
rılması ve ayrıca muhtelif vergi kanunlarında dağınık bir şekilde bulunan Belediyelere ve İl Özel İdarelerine 
Vergi gelirlerinden pay verilmesine ilişkin hükümlerin tek bir yasa içinde toplanması maksadıyla ilk aşa
mada 2380 sayılı Kanun kabul edilerek yürürlüğe konulmuştur. 
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2380 sayılı Kanunla devlet bütçesinden belediyelere ve îl Özel İdarelerine pay verilmesine dair muhtelif 
kanunlarda bulunan hükümler kaldırılarak genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden Belediyelere 
% 5 il Özel idarelerine % 1 nispetinde bir gelir sağlanmıştır. 

iller Bankası Kanununun 3 üncü maddesinin A. fıkrası hükmüne göre; genel bütçe vergi gelirlerinden Bele
diyelere ve il Özel idarelerine tahsis edilecek gelirlerin % 5'inin de sermaye payı olarak Bankaya ödenmesi 
gerekmektedir. 

Bilindiği üzere pek yakın bir tarihte Banka sermayesinin yükseltilmesi uygun görülmüş ve 23.6.1981 gün 
ve 2480 sayılı Kanun ile Banka sermayesi 20.000.ODO.000.- TL. mertebesinde tespit edilmiştir. 

işlerin bu sermaye miktarına oranla gerçekleştirilebilmesi için 31.8.1981 tarihi itibariyle tahsil edilmiş mik
tara sadece 3.464.396.119,98 TL. olan Banka sermayesinin 20.000.000.000.- TL.'na ulaşmak üzere süratle 
yükselmesinde zaruret vardır. 

Banka hizmetlerinin çok önemli kısmının Belediyelere tahsis edilmekte olması gerçeği karşısında 2380 sayılı 
Kanunla gelirleri eskiye nispetle 3 kata yakın büyümüş olacak Belediyelerin işbu gelirlerinden sermaye payı 
tefrikinin gerekli ve gerçekçi bir uygulama olacağı kuşkusuzdur. 

Öte yandan il Özel idareleri ve Belediyelerin sermaye payı tefrik ve tevkifine tabî olmayacağı belirtilen 
gelirleri arasında gösterilen «Devlet Genel ye özel Yardımları» ibaresinden esasen Devletin bu idarelerin belli 
işerine sarfedilmek üzere tahsisen yaptığı yardımların anlaşılması gerekli olduğundan bu ibare «Devlet Ta
rafından Belli işlere Sarf Edilmek Üzere Tahsisen Yapılan Yardımlar» sökünde değiştirilmiştir. 

Madde 2. — iller Bankası Kanununun 7 nci mad desinin B. fıkrası hükmü, aynı kanunun 1 inci mad
desinde belirtilen idare ve Kurumların yapacakları mahallî Kamu Hizmetleriyle ilgili işlerin, iller Bankası 
tarafından bu idare ve kurumar adına yapılması veya yaptırılması, sözü edilen idare ve kurumların istemde 
bulunmaları koşuluna bağlanmış bulunmaktadır. 

Bilindiği gibi yıllık yatırım programlarına alınan ve tiler Bankası üzerinde görünen yatırımların finans
manı ikraz, fon ve Maliye Bakanlığı bütçesinde borçlanma gücünü yitirmiş Belediyeler yatırımlarında kul' 
lanılmak üzere ayrılan yardımlardan sağlanmaktadır. 

Ancak sözü edilen idare ve Kurumlar yatırım programına alınan işlerin iller Bankası tarafından yapıl
masını talep etmedikleri ve yetki devrinde bulunmayarak bu işleri bizzat yürüttükleri takdirde, iller Bankası 
ödemeyi yapmakta fakat ödeneğin sarf şeklini denetleyememekte ve bu nedenle de iller Bankası kaynakları 
yatırım adı altında cari harcamalara kaymaktadır. 

Yatırım için tahsis edilen fon ve hibe kaynaklarını bu şekilde tahsis amacı dışında kullanılmasının ve 
kayna'k sarfının önlenmesi amacıyla Banka yatırım programında yer alan ve, fon ve hibeden yararlanılarak 
gerçekleştirilmesi gereken işlerin ihale, yapım ve kontrollük hizmetlerinin Banka tarafından yapılmasının ana-
ilke olarak kabul edilmesi zorunlu görülmüş ve Banka Kanununda bu uygulamayı sağlayacak değişiklik yapıl
mıştır. Bu değişiklik çalışmaları hakkında daha önce 2.2.1981 gün ve 3008/0113916 sayılı yazı ile Başbakanlık 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının da görüşü istenmiş ve adı geçen Müsteşarlık 10.4.1981 gün ve 
4-5-2-23-81-1021 sayılı yazı ile sözü edilen şekilde değişiklik yapılmasını uygun görmüştür. 

Ayrıca 1981 yılı İcra Planında 518 no.lu tedbirinde; «iller Bankası Yatırım Programında yer alan pro
jeler için hibe ve fon yatırımları ile gerçekleştirilecek tesislerden ihale, inşaat ve sarf kaynak israfını önle
mek amacıyla İller Bankası eliyle yapılacaktır» denilmek suretiyle gerçekleştirilmesi düşünülen uygulama 1981. 
yılı icra Planına da bir tedbir olarak dahil edilmiştir. 'Bu tedbirle getirilen uygulamanın sürekliliğinin sağ 
lanması ancak iller Bankası Kanununun 7 nci maddesinin B. fıkrası hükmünde önerilen şekilde değiştirilme 
siyle mümkün olabilecektir. 

öte yandan 30.9.1960 gün ve 91 sayılı Devlet Planlama Teşkilatının Kurulması Hakkında Kanunun yürür
lüğe girmesinden bu yana yatırım programları Devlet Planlama Teşkilatınca incelendikten sonra Bakanlar 
Kurulu Kararı ile kabul edilmekte olduğundan 4759 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin B. fıkrasında yer alan ve 
esasen 3.5.1958 tarih ve 7118 sayılı İmar ve İskân Vekaleti Kuruluş ve Vazifeleri hakkında kanunun 19 uncu 
maddesi ile imar ve İskân Bakanlığına devredilmiş olan yetki ile ilgili «... İçişleri Bakanlığınca kabul edilerek...» 
ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 540) 



_ 3 — 

Aynı şekilde, eski madde metninde yer alan 3611 sayılı «Nafia Vekâleti Teşkilat ve Vazifelerine dair Kanun» 
bila'hara 13 Temmuz 1972 tarihli 1609 sayılı «Bayındırlık Bakanlığı kuruluş ve görevleri Kanunu» ile yürür
lükten kalkmış bulunduğundan, kanun numarası bu son duruma göre düzeltilmiştir. 

Madde 3. — İller Bankası, 4759 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde bahsi geçen «İdarî Meclisi» ta
rafından yönetilmekte iken 15.7.1960 günlü 23 sayılı Kanun kapsamına alınmıştır. 

23 sayılı Kanunda kapsama dahil kuruluşların İdare Meclisleri kaldırılarak bunların yerine Müdürler Ku
rulu adı ile yeni bir karar organı getirilmiştir. 

Bu Kanun gereğince teşkil edilen Müdürler Kurulu tarafından yönetilmeye başlayan Bankamız, bila'hara 
yürürlüğe konulan 440 sayılı Kanun kapsamı dışında bırakıldığından bu tarihe değin 23 sayılı Kanunda ön
görülen Müdürler Kurulunca yönetilmeye devam olunmuştur. 

Bu defa, 20.5.1983 günlü Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan 60 sayılı «İktisadî Devlet Te
şekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» nin geçici 2 nci maddesi 
gereğince Bankamız kuruluş ve işleyişini düzenlemek bakımından hazırlanmış olan ekli tasarıda işbu 60 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin getirdiği esaslar aynen nazara alınarak Bankamız Yönetim Kurulunun teş
kil tarzı yeniden saptanmıştır. 

Madde 4. — Tasarıya dercedilen geçici maddede, 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 6 nci 
maddesi hükmü paralelinde Banka Yönetim Kurulu üyeliklere işbu Kanun Hükmünde Kararname gere
ğince yapılacak atamaların, kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 2 ay içinde gerçekleştiril
mesi öngörülmüştür. 

13.6.1945 günlü ve 4759 sayılı kanunda 8 geçici madde bulunduğundan ve bu Kanuna 28.5.1965 günlü 618 
sayılı, 14.7.1965 günlü 655 sayılı ve 23.6.1981 günlü 2480 sayılı Kanunlarla da birer geçici madde eklendiğinden 
bu defaki geçici madde 12 numaralı geçici madde olarak yer almıştır. 

Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu 

Esas No. : 1/735 
Karar No. : 25 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«13.6.1945 Tarihli ve 4759 Sayılı İller Bankası Kanununun 3 üncü Maddesinin Değişik (A) Fıkrası İle 7 
nci Maddesinin (B) Fıkrasının ve 14 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» ve gerekçesi hakkında Bütçe ve Plan Komisyonundan 
30.6.1983 tarihinde istenen görüşün gecikmesi ve geçici 12 nci madde muvacehesinde konunun süratle bir ka
rara bağlanması zorunluluğu göz önüne alınarak 9 Ağustos 1983 tarihinde, hükümet temsilcisinin de iştirakiyle, 
komisyonumuzda incelenmiştir. 

Tasarının 4759 sayılı İller Bankası Kanununun uzun yıllar süren uygulamasında, gerek proje ve tesislerin 
ele alınması gerekse sermayesinin teşekkülü tarzıyla ilişkili olarak görülen aksaklıklar ve eksikliklerin düzeltil
mesi amacını güttüğü, ayrıca Yönetim Kurulu bünyesinde 20.5.1983 günlü Resmî Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe konulan 60 sayılı «İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşları Hakkında Kanun Hük
münde Kararname» de getirilen genel sisteme paralel değişiklik yapılmasını temine matuf olduğu tespit edil
miştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 540) 



Gerekçede ifade edilen mucip sebepler ve bu hususları temin etmek üzere düzenlenen maddeler Komis
yonumuzca da uygun görülerek tasarının tümü ve maddeler aynen ve ittifakla kabul edilmiştir. 

Raporumuz saygı ile arz olunur. 

A. Fehmi KUZUOĞLU 
Başkan 

Lütfullaih TOSYALI 
Kâtip 

İmzada bulunamadı 

Mehmet HAZER 
Üye 

Ahmet SARP 
Üye 

Hayri SEÇKİN 
Başkanvekili 

Şükrü BAŞBUĞ 
Üye 

Ali Mazhar HAZNEDAR 
Üye 

Teoman ÖZALP 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Hidayet UĞUR 
Üye 

Mehmet AY D AR 
Sözcü 

Halil EVLİYA 
Üye 

Fenni İSLİMYELİ 
Üye 

Necmi ÖZGÜR 
Üye 
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•KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME METNİ 

13.6.1945 Tarihli ve 4759 Sayılı tiler Bankası Kanununun 3 üncü Maddesinin Değişik '(A) Fıkrası tle 7 nci 
Maddesinin (B) Fıkrasının ve 14 üncü Maddesinin değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçidi ÜVÜadde Ek

lenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Karamama 

13.6.1945 tarihli ve 4759 sayılı İller Bankası Kanununun 3 üncü maddesinin ı(A) fıkrası ile 7 nci maddesi
nin (1B) fıkrasının ve 14 üncü maddesinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesi; 17.Haziran 
1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 21.2.1983 tarihinde ka
rarlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 4759 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 14.7.1965 tarihli 655 sayılı Kanun ile değişik 
(A) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«A) 11 özel idareleri ve belediyelerin yıllık gelirleri tahsilatı ile bu idarelere genel bütçe vergi gelirlerinden 
verilen payların % 5'i (Bu gelirlerin hesaplanmasında; her türlü taşınır ve taşınmaz mallar satış bedelleri, geri 
alınan paralar. Devlet tarafından belli işlere sarfedilmek üzere tahsisen yapılan yardımlar, İmar ve İskân 
Bakanlığı emrinde toplanan fondan yapılan bağış ve yardımlar, her türlü avanslar ve borçlanmalar, gider
lere katılmak karşılıkları, geçen yıllardan devreden nakit mevcutları, yatırımlar için ayrılan paralar artıkları, 
Kanun veya tüzüklerde tahsisi mahiyette kullanılacağı belirtilen paralar ayrık tutulur.)» 

MADDE 2. — 4759 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (İB) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«B) 13.7.1972 tarihli 1609 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu idare ve kurumların istemleri 

üzenine harita, plan, proje, keşif ve etütleri yapmak veya yaptırmak, idare ve kurumların vücuda getirecekleri 
tesis ve yapılardan mahallince yaptırılmasına imkân olmayan veya IBanka tarafından toplu olarak yapılmasında 
fayda bulunanları, yatırım programları içinde meydana getirmek; (Şu kadar ki, idare ve kurumların Banka 
yatırım programında yer alan işlerinden hibe veya fon yardımlarının katkısıyla gerçekleştirilecek olanlarının 
Banka eliyle yapılması veya yatırılması şarttır.) 

(MADDE 3. — 4759 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

YÖNETİM KURULU 

<^Madde 14. — İller Bankası Yönetim Kurulu bir başkan ve dört üyeden oluşur. 
Yönetim Kurulu üyelerinden üçü İmar ve İskân Bakanı, biri Maliye Bakanı tarafından önerilir ve Başba

kan, Maliye Bakanı ve İmar ve İskân Bakanının imzalarını taşıyan ortak kararname ile atanırlar. 
Genel Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır. 
Yönetim Kurulu üyeliklerine atanacakların Devlet Memurluğuna atanabilme genel şartlarına sahip ve 

yükseköğrenim yapmış olmaları, Maliye Bakanınca önerilecek üyenin maliye ve iktisat; İmar ve İskân Ba
kanı tarafından önerilecek iki üyenin İller Bankasının bu Kanunla tespit edilen görevleri konusuna giren tek
nik işlerde, bankacılıkta veya idarecilikte bilgi ve uzmanlık sahibi olmaları şarttır. İmar ve İskân Bakanınca 
önerilecek bir üyede ise meslekî uzmanlık şartı aranmayabilir. 

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona erenler tekrar atanabilirler ve atan
dıkları usule göre görevlerinden alınabilirler. Süre dolmadan üyeliğin boşalması veya üyelik için aranan nitelik- * 
lerin yitirilmesi halinde, kalan süreyi tamamlamak izere atama yapılır. 

Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını üye tam sayısının salt çoğun
luğu ile alır.»; 

MAİDDE 4. — 4759 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 12. — Bu Kanun Hükmünde (Kararname gereğince Yönetim Kurulu üyeliklerine, bu Ka
nun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde atamalar yapılır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 540) 
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BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, ÎMAR VE İSKÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

13.6.1945 Tarihli ve 4759 Sayılı İller Bankası Kanununun 3 üncü Maddesinin Değişik (A) Fıkrası İle 7 noi 
Maddenin (B) Fıkrasının ve 14 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu (Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir 

MADDE 2. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 540) 
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KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME METNt 

MADDE 5. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. > 

MADDE 6. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

KENAN EVREN 
Cumhurbaşkanı 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
başbakan Yardımcısı 

Z. Bay kar a 

Devlet Bakanı 
S. R, Pasin 

Dışişleri Bakanı 
/., Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. öztrak 

Adalet Bakanı 
R. Bayazıt 

Maliye [Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakanı 
Prof Dr. T. Esener 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. A. Bozer 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
Af., Turgut 

Devlet Bakanı 
Prof Dr. M. N. Özdas 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakan 
F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

İmar ve iskân Bakam Köy İş. ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu M* R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Danışma Meclisi (S, Sayısı : 540) 
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(Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 540) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 370 

Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri, Adalet ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm 

ve Tanıtma Komisyonları Raporları. ( 1 /62 ) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 30 Ekim 1981 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 101 - 902/06306 

MILLÎ GÜVENLIK KONSEY! BAŞKANLIĞINA 

Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 26.10.1981 tarihinde ka
rarlaştırılan «Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

KARAYOLU TAŞIMA KANUNU TASARI VE GEREKÇESİ 

GENEL GEREKÇE 

Ülkemiz karayolu taşıma sistemlinin gelişmesi, İkinci Dünya Savaşından sonra gelişen teknolojinin toprak 
düzenleme işlerinde makineleşme çağını açmasıyla başlar. Böylece altyapının kolay, hızlı ve ekonomik bir şe
killide gerçekleştirilebilme imkânının doğması, hareket ettirici güç olarak petrolün ucuz ve temininin kolaylığı 
taşıma araçlarına sahip olmanın ekonomik uygunluğu gibi faktörler yanında bizzat sistemin elverişliliği ka
rayolu taşıma sisteminin hızla gelişmesine neden olmuştur. Karayolları altyapısını gerçekleştirmek üzere kuru
lan Karayolları Genel Müdürlüğü amaçlanan 25 000 Km. Mk Devletyolunu ve 35 000 Km. lik fi yolunu kı
sa bir zamanda gerçekleışitirmiştir. Köy ve Orman yollarımızın ilavesiyle, asfalt, stabilize, tesviye ve hamyol 
olarak karayo'llarılmızın uzunluğu 326 447 Km. ye ulaşmış bulunmaktadır. Otomativ sanayinin kurularak 
motorlu kara taşııtlarıının ülkemizde üretilmeye başlan rraasjyla, motorlu kara taşıtlarının sayısındaki artış hız
lanmış ve 1980 yılında motorlu kara taşıtları sayısı 1 686 219*a ulaşmıştır. Resmi, hususi ve ticari olan bu 
motorlu taşılt sayısının cinslerine göre dağılımı şöyledir. 

Cinsi Sayısı 

Motosiklet 
Otomobil 
Jeep 
Minibüs 
Otobüs 
Kamyonet 
Kamyon 
Traktör 

126 743 
726 165 
22 594 
'63 363 
33 074 

143 961 
215 892 
352 427 

Toplam : 1 686 219 
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Traktör hariç bu taşıtların 472 400'ü ticari taşılt niteliğindedliır. Bunların cinslerine göre dağılımı üse şöy
ledir. 

Cinsi Sayısı 

Motosiklet 
Otomobil 
Jeep 
Minibüs 
Otobüs 
Kamyonet 
Kamyıoo 

8 258 
112 698 

7 734 
46 120 
23 609 
84 297 

189 684 

Toplam : 472 400 

Diğer taraftan gelîşmıeHdte olan ekonomimizin ulaşım ihtiyaçlarının katfşi'lanrnasında, aşırı derecede artan 
petrol fiyatlarına rağmen karayolu taşıma slJsftemi önemH bir pay sahibidir. Halen şehirlerarası yolcu taşımaları
nın % 96,sı, veya eşya taşımalarının % 74\i karayollarında gerçeiMeştirilmetotedir. 

Ulaşım hizmetlerinin yerine getirilmesinde bu derece önemli bir taşıma sisteminin yasal düzeni sadece 
karayolu trafiği ile ilgilidir. Bilindiği gibi Trafik Kanunu ile karayolları üzerindeki motorlu taşıt trafiği 
düzenlenmektedir. Karayolu taşıma faaliyetinin ve karayolu altyapısının işletilmesiyle ilgili yasal düzenleme 
yoktur. Bu yasal boşluk taşımalarda haksız rekabet, maliyet artış ve güvensizlik meydana gelmesine im
kan vermekte ve hizmetin görülmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Karayolu taşımacılığı kendi kaderine 
terk edilmiştir. Taşımacılık alanına giriş ve çıkışlar hiç bir kayda tabı değildir. Taşıma faaliyeti, taşıma 
hızında, çalışma süresinde ve araçların yüklenmesinde normal sınırların üzerinde zorlanarak sürdürülmek
tedir. Bu durum ise trafik güvenliği bakımından son derece sakıncalıdır. Bir çok yörelerde taşımacılık te
kelleri kurulmuştur. Kamyonların önemli bir bölümü dönüş yükü bulamamakta boş seyretmektedir. Bu da 
taşıma maliyetini artırmakla birlikte ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilemektedir. Karayolu taşımacılı
ğında firmalaşma, şirketleşme, kooperatifleşme gibi büyük taşıma ortaklıkları gerçekleşmemektedir. Taşınan 
yolcu ve eşya zorunlu olarak sigorta edilmediğinden trafik kazaları nediniyle uğranılan can ve mal kayıp
ları büyük boyutlara ulaşmaktadır. Taşıma fiyatları yöreden yöreye değişmekte ve ticarî pazarlık konusu ya
pılmaktadır. Bütün ülkede uygulanabilir, nitelikte bilimsel esaslara dayalı bir tarife sistemi ve politikası yok
tur 4 

Coğrafî konumu nedeniyle Avrupa ile Ortadoğu ülkeleri arasında bir köprü durumunda olan ülkemiz 
transit taşımalardan hakkı olan payı alamamaktadır. Bu konuda ortaya çıkan imkanlarda taşımacılıktaki 
düzensizlik ve kötü uygulamalar nedeniyle önemli ölçüde kaybedilmiştir. Uluslararası taşımacılığı organize 
edecek, etkin denetimine imkân verecek ülkemize döviz kazandırma yönünden teşvik edecek bir mevzuat 
mevcut değildir, 

Olağanüstü hal ve savaşta, ülkenin ekonomik faaliyetini durdurmadan, taşıma hizmetinin bir bölümünün 
kullanılmasıyla ilgili düzenlemelerin pratikte faydası olup olmadığı düşündürücüdür. 

Hazırlanan bu tasarının amacı, karayolu taşıma faaliyetini düzenleyerek, taşıma faaliyetine giriş ve çı
kışları denetim altına almak, haksız rekabete mani olmak, taşımayı güvenli hale getirmek, ütilizasyonu artı
rarak taşıma maliyetlerini düşürmek suretiyle ekonomik yararı artırmaktır. Böylece büyük bir mevzuat 
boşluğu da doldurulmuş olacaktır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 370) 
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MADDE GEREKÇELERİ 

BÖLÜM - I 

Başlangıç Hükümleri 

'Madde 1. — Bu maddede tasarının amacı belirtilmektedir., 
Taşıma hizmetlerinin düzenli hale getirilmesi, halkız rekabetin önlenmesi, maliyetin azaltılması ve taşı

manın güvenli hale getirilmesi bu tasarının başlıca amacını teşkil etmektedir. 
Madde 2. — Bu maddede kanunun kapsamı belirlenmektedir. Ticari amaç güdülmediğinden otomobille ken

di hesabına yapılan taşımalar ile Türk Silahlı Kuvvetleri taşıtlarıyla yapılan taşımalar kanun kapsamı dışında 
bırakılmıştır. Ayrıca şdhiriçi, şehirlerarası ve uluslararası taşımalar dışında kalan taşımalarda bu kanun kapsamı 
dışında tutulmuştur. Ancak, metropoliten yönetimler teşekkül ve kurulmasıyla metropoliten taşımalarda şdhiriçi 
taşımalar sayılacaktır. 

Madde 3. — Bu maddede, kanunda geçen deyimlerin tanımları yapılmıştır. 
Madde 4. — Taşımanın kendine özgü bir sektör olması ve kamuya açık bir hizmet niteliği taşıması ne

deniyle, taşıma faaliyetinde bulunulabilmesi için jziin ilkesi getirilmiştir, 
Madde 5. — Taşımanın güvenlik içinde ve düzenli bir şekilde kanunda öngörülen koşullara uygun yapıl

ması esası benimsenmiştir. 
Madde 6. — Taşımanın Kamuya açık bir hizmet oluşu îtibariıyle, fiili tekelleşme durumu yaratılmaması ba

kımından kanunlara uygun taşımaların diğer taşımacı, üçüncü şahıslar veya herhangi bir kuruluş tarafından 
engdlienemeyeceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 7. — Taşımacılığım kamuya açık bir hizmet oluşu ve devamlılılk arz etmesi nedeniyle, taşımacı bel
gesi almış taşımacı, taşımacılık hizmetini yapmaktan kaçınamayacaktır. Taşımacıların, sundukları taşıma hiz
metinden herkesin her zaman yararlanmasını sağlamaları esastır, 

Madde 8. — Maddenin anaamacı, haksız rekabetin yapılamayacağı ve kesinlikle yasaklandığıdır. Ancak, 
kanun sınırları içinde yapılan rekabet meşru kılınmıştır. Rekalbeüte kamu yararı ön planda tutülmuşitur. 

BÖLÜM - II 

Taşıma - Acente ve Komisyoncular 

Madde 9. — Taşımacı ollmak isteyenlerde aranacak gemdi koşullar açılk bir şekilde belidenımiştîir. 
Madde 10. — Taşımacılar, yapacağı taşıma türüne göre, bölge almak zorunluluğu getirilmiştir. 
Madde 11. — Taşımacılara aldıkları belgeye uygun taşıma faalıiyetikıe yönetmelikte belirlenecek süre için

de başlama zorunlüğu getirilmiştir.. 
Madde 12. — Taşımacıların, birden fazla taşıma türünde faaliyette bulunmak istemeleri hainde, her taşı

manın gerektirdiği bdigeyi alması öngörülmüştür, örneğin : Şehirlerarası eşya taşımacılığı belgesi almış olan 
bîr taşımacı, uluslararası eşya taşımacılığı da yapmak istemesi halinde, bu taşımanın gerektirdiği, uluslararası 
eşya taşımacı belgesini de alması gerekmektedir. 

Madde 13. — Birden fazla taşıma türünde faaliyette bulunmak Memesi halinlde, daha öncekî taşıma türü
ne ait koşullardan yeni taşıma türünde de yararlanma çaktır. Örneğin : Şöhirlerarası yolcu taşımacılığı belgesi 

. almış olan taşımacı, uluslararası yolcu taşımacı belgesini de almalk istemesi faalinde, şehirlerarası yolcu taşı
macılığı belgesini almak için yerine getsindiği koşullardan, uluslararası yolcu taşımacılığı belgesini alma sıra
sında yararlanabilecekltir. 

Madde 14. — Taşımadan yararlananları korumak için taşımacılıktan çdkilecdk taşımacılar, faaliyetten çe-
kileodkleninıi en az bir ay önceden Ulaştırma Bakanlığına bildirmekle yükümlü tutülmuşitur. Sürenin foiıtlimin-
de taşımacılık belgesi geri alınacaktır.' 

Madde 15. — Taşımayı kesintiye uğratmamak için, taşımacılık faaliyetinde bulunan gerçek kişinin ölümü 
hallinde, aldınla hareket dden kimseler ve hak sahiplerine taşımayı devam ettirebilme imkânı sağlanmıştır. 

Diğer taraftan, taşımacının kanuni mirasçıları, isterlerse taşımacılık belgesini adlarına hemen düzenlete-
ıbileceklerdir.! 
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Madde 16. — Tüzelkişiliğin son bulması halinde, yönettim ortadan kalktığından taşımacılık belgesinlin geri 
alınması tabii btir durumdur. 

Madde 17. — Taşımacı belgesi alanlar, taşımacılık ve işletme faaliyetleni 'üe, ıdliğer her türlü değişiklikleri, 
(taşıma yapılamıyorsa nedenlerini bir ay içinde Ulaştırma Bakanlığına bildirmeleri zorunluluğu getirillmiiştir. 

Bildirimle il'gffi, bilgi formları yönetmelikte düzenlenecektir., 
Madde 18. — Bu madde ile, aynı türden taşımacılık yapan taşımacılara ortak çalışıma ve yurt içi taşıma

lara ait atıl taşıt kapasitesünin uluslararası taşımalarda kullanılma tokanı verilmektedir, 
Madde 19. — Bu madde de, taşımacıların tüzelkişiliği haliz yurt içi ve uluslararası taşımacı birlikleri ola-

(rak teşkilatlanması öngörütmeikte ve birliklerin üyeleri adına uluslararası taşımalara muhatap olabilme imkâ
na verilmektedir. 

Madde 20. — Bu madde ile, acentelik ve komisyonculuk yapacaklar için belge zorunluluğu getmtaisjtir. 
Madde 21. — Bu madde, taşıma acente ve fcomistyonıculuğu yapmak isteyenlerim belge alma koşullarını 

beklemektedir. 
Madde 22. — Acente ve komisyoncuHar için, Türk Ticaret Kanunuyla verilen, bütün hak ve vecibelerin 

taşımacılıkta da geçerli olacağı ancak yolcu taşumacılığında komisyonculuk yapılamayacağı ösası getirilmiş
tir. 

Ayrıca <bu madde ile, taşıma acenteliği yapmak isteyen kimsenin, acentelik (belgesi alabilmesi için, elinde 
»taşımacılarla yapılmış acentelik anlaşması olması koşulu getirilmiştir. Acentelik kavramıyla taşımacılık kavramı 
'farklı olduğundan acenteler kendi adlarına taşıma yap'tırmayacaklardırv 

Madde 23. — Taşımacı, sözleşme yaptığı her acemtenin davranışlarından hukuken tam olarak sorumlu tu-
>tulimuştur. ITürk Ticaret Kanununu kuvvetlenidirmek dçin bu madde vaz ddilmiştir., 

BÖLÜM : III 

Belgeler 

Madde 24. — Taşıma, taşıma acente ve komisyonculuğu yapabilmesi liçin, Ulaştırma Bakanlığından bel
ge aîınıması zorunluluğu getirilmiştir. Şehir içli taşımalar için belediyeler belgeleri verecektir. 

Madde 25. — Belge almak için Ulaştırma Bakanlığına ibraz edilecek bilgi ve belgelerin doğruluğunun Ba
kanlıkça, ayrıca araştırılması ve alınacak sonuca göre, belge veıiihnesıi prensibi getirilmiştir. 

Madde 26. — Bu madde, taşıma belgderinin iki yılda bir yenilenmesi zorunluluğunu getirmiştir. 
Madde 27. — Bu madde, gerek taşımacı gerekse taşıtlar için düzenlenen belgelerin, başkası tarafından kul

lanılamayacağına hükme bağlamıştır. 
Madde 28. — Taşımacı, acente ve komisyonculuk belge asıllarının işyerinde, taşıt belgeleri asıllarının ise 

taşıtlarda devamlı bulundurulması ve yetkililerce isteniilmesi halinde ibraz edilmesi zorunluluğu getiritoiş-
tif. 

Madde 29. — Kamuya açık taşıma belgelerinin tanımı yapılmıştır. 
Madde 30. — Bu madde ile, taşımacı belgeleri 3 tür olarak belirlenmekte, k'enldi aralarındaki türler yö

netmeliğe bırakılmaktadır.. 
Madde 31. — Taşıma faaliyetinde bulunmak, taşıma belgesi alma koşuluna bağlanmıştır. Belge alabilmek 

için 9 ncu maddede aranan genel koşullar yanında, yönetmelikte belMenücek taşıt ve taşıt filosuna, yeterli ser- » 
mayeye, teminata, personele ve terminale sahlip olunması gerekmektedir, 

Zira, güvenli, düzenli ve sürekli bir taşıma faaliyeti yönünden bunlar önemli unsurlardır. 
Bir taşımacının 'taşıma türüne ve kapasitesıine göre ne kadar ve nJe nitelikte personel listihdam edebileceği, 

ne miktar sermaye bulunduracağı, ne mlükıtar teminat göstereceği, ne miktar taşıt ve taşıt filosuna sahip ola
cağı ve nasıl bir terminali bulunması gerekeceği hususları ayrıntılı olarak yönetmelikte belirlenecektir. 

Madde 32. — Bu madde, taşıtın taşımaya elverişli olup olmadığını saptamak 'bakımından, taşımalarda 
kullanılacak taşıtlara da taşıt belgesi alınması zorunluluğunu gdtirmefctedir,ı 

Aynıca, taşıt belgesi alınacak taşıtların, bizzat taşımacı adına kayıt ve tasdi edilmiş olması ve taşıt üzerinde 
haciz kaydının bulunmaması öngörülmüşiüür. 
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Madde 33. — Bu madde ile, sahip değiştiren veya herhangi bir nedenle, çalışamaz hale gelen taşutların 
belgelerinin geri alınıması öngörülmektedir. 

Madde 34. — Bu madde ile, esas faaliyeti taşımacılık olmamakla beraber, yaptığı iş ve huzmeden dolayı 
taşıma yapmalk isteyen gerçek veya tüzelkişiler, kendi adına taşıma belgesi almakla yükümlü tutulmaktadır. 
Örneğin : Fabrikatörün fabrika&nnda çalıştırdığı personelini taşımak için servis aracı kullanabilmesi kendi he
sabına alacağı taşıma belgesi ile mümkün olacaktır. 

Ancak, kendi hesabına taşıma yapanlar bir bedel veya menfaat karşılığı taşıma yaptıramayacaktır. 
Madde 3'5. — Bu madde de, kendi hesabına taşıma yapacak gerçek ve tüzelkişilere verilecek belge türleri 

belirlenmektedir. 
'Bu belgelerin verilmesi için aranacak koşullar yönetmelikte saptanacaktır. 
Madde 36. — Bu madde ile de, kendi hesabına taşıma yapacakların taşımada kullanacakları taşıtların taşıt 

belgesi alması zorunluluğu getirilmektedir. 

BÖLÜM : IV 

Tarifeler 

Madde 37. — Zaman tiariıf esiyle eşıya ve özellikle yolcu taşımalarında, zaman belirsizliğinin ortadan kal
dırılması amaçlanmıştır., 

Ancak, taksi ile yapılan yolcu taşımaları ile düzenli olmayan taşımalar zaman tarifesi uygulamasından is
tisna edilmişUir. 

Madde 38. — Bu madde, zaman tarifelerinin hazırlanması, onaylanması, buluındurulması, uygulanması ve 
değiştirilmesi ile ilgili esasları göstermektedir. 

Madde 39. — Bu madde, şehir içi otobüsle yapılan yolcu taşımalarına ait zaman tarif elerini onaylama yet
kisinin, belediyelere aıît olduğunu hükme bağlamıştır. 

Madde 40. — Bu madde, fiyat tarifelerinin yapılma sında nazari dikkate alınacak hususları belMemektedir. 
•Madde 41. — Bu madde, taşımaların Ulaştırma Bakanlığınca düzenlenecek tarifelere göre yapılmasını hük

me bağlamıştır., 
Madde 42. — Bu made, tarifelerin Resmi Gazetede yayınlanması zorunluluğunu getirmektedir. 
Madde 43. — Bu madde ile, tarifelerin uygulama süresini ve onay makamını belirlemekle tarif elerin iş

yeri, terminal, bilet satış yeri ve taşıtta bulundurulma zorunluluğu getirilmektedir. 
Madde 44. — Bu madde, düzenli eşya taşıması yapmayanların da Ulaştırma Bakanlığınca tespit edilecek 

tavan fiyat tarifelerini geçmeyecek şekilde uygulamak ve taşıma senetlerinde göstermek zorunda olduklarını 
hükme bağlamıştır., 

Madlde 45. — Şehir içi yolcu ve eşya 'taşıma tarifelerinin belediyelerce de tespit edilebileceği esası geti-
riîmişjtiir.! 

Ancak, bu tarifeler Ulaştırma Bakanlığınca ilan edilen tavan fiyatlarını geçmeyecek biçimde olacaktır. 
Madde 46. — Uluslararası yolcu ve eşya taşımalarında, haksız rekabeti önlemek ve taşımacılığı ülkemiz 

yararına ekonomik kılmak için Ulaş'tırma Bakanlığının gerekli görmesi halinde, fiyat tarifelerinin Bakanlar 
Kurulu Kararnamesiyle düzenlenmesi hükme bağlanmıştır,, ! 

BÖLÜM : V 

iKa'muıya Açık Taşımalar 

Madde 47. — Taşımaların kanunlara ve taşıma sözleşmelerine uygum olarak yapılması esası getirilmiştir. 
Ancak, taşıma sözleşmeleri de kanunlara aykırı olamayacaktır. 
Yolcu taşımaları 'biletsiz, eşya taşımaları taşıma senetsiz yapılamayacaktır. 
Madde 48. — Taşımacılar, taşıma hizmetlerinin güvenlik içinde yapılması için her türlü tedbiri almakla, 

sorumlu ve yetkili kılınmışlardır. 
Madde 49. — Bu madde, taşımacının taahhüt ettiği taşıma hizmetlerini her halükârda tamamlaması zo

runluluğunu getirmiştir, 
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Madde 50. — Taşımacı veya taşımada çalışanların kusurundan veya kusurlu olmasa bile her ne şekilde 
olursa olsun ortaya çıkacak arıza ve kazalardan doğacak problemlerin giderilmesi ve tarananın devamı için 
her türlü tedbirin alımmasmdan taşımacı sorumlu tutulmuştur. 

Bu gibi hallerde, 'taşımacı veya onun adına hareket eden kiiimıse aynı vasıfta bir taşıt ile taşımayı tamamla
maya zorunlu kılınmıştır. 

Madde 51. — Yolcu biletinde bulunması gereken ' bilgiler ve biletin şekli tespit edilmiştir. 
Madde 52. — Bu madde ile, her biletin sahibine belirli bir miktar yolcu bagajı hakkı verilmekte, ayrıca 

yönetmelikte, hangi eşyanın bagaj sayılmayacağı ve hangi eşyanın ücretsiz bagaja dahil edilmeyeceği esasını 
getirmektedir. 

Bagaj fazlası ücrete tabi olacağı gibi, bagaj (taşımaları sorumluluğunun taşımacıya aiit olacağı tabiidir. 
Madde 53. — Bu madde ile, taşıma senedinde bulunması gereken bilgiler ve taşıma senedinin şekli tespit 

edilmiştir. 
Madde 54. — Türk Ticaret Kanununda olduğu gibi, bildirim esası getirilmektedir. Ter türlü eşyanın cins, 

miktar, nitelik ve özelliklerinin taşıma senıedlin© uygun olarak bildirilmemesinden gönderen sorumlu tutul
maktadır. Taşımacı gönderenin bildirimine bağlıdır. Aocak, ihbar veya şüphe halinde yetkili görevlilerin önün
de eşyanın muhteviyatım kontrol ettirebilecektir. 

Madde 55. — Taşımacı, eşyanın alıcısına taşıma senedinde yazılı süre zarfında hasarsız ve tam olarak 
teslimle yükümlü tutulmuştur. Ancak gönderen de eşyanın alıcısını ve adresini tam ve açık olarak taşımacı
ya bildirmek zorundadır. Aksi halde meydana gelecek gecikmeden gönderen de sorumlu olacaktır. 

Diğer taraftan, taşımadan doğacak hasar ve noksanlıklardan taşımacının sorumlu tutulabilmesi için, eş
yanın cins, miktar, nitelik ve niceliği ile ambalajın şekli ve taşıma koşullarından doğacak hasar ve noksan
lıkların normal sınırlarının ne olacağı, taşıma senedinde kesin şekilde belirtilecektir. 

BÖLÜM - VI 
Taşımanın Yardımcı Hizmetleri 

Madde 56. — Taşıma ile ilgii eşyanın yükleme, boşaltma ve depolama hizmetlerinin taşımacı tarafın
dan yapılması esası getirilmiştir. Bu hizmetlerin taşımacı tarafından yapılması için olayın Belediye hudutları 
içerisinde cereyan etmesi gerekmektedir. 

Ancak, gönderen isterse bu hizmetleri kendisi yapabilecektir. 
Madde 57. — Bu madde, taşımacıların üstlendikleri yükleme ve boşaltma hizmetleri ile ilgili olarak, 

Ulaştırma Bakanlığınca tavan fiyat tespit edileceğini hükme bağlamıştır. 
Taşımacıların zorunlu olmadığı yükleme ve boşaltma hizmetleri için uygulanacak fiyat serbest bırakıl

mıştır. 
Madde 58. — Taşınacak eşyanın evsafına uygun depolanması esastır. Yapılmaması halinde doğacak za

rar ve hasar taşımacıya ait olacaktır. 
Madde 59. — Düzenli eşya taşıması yapan taşımacilana terminalinin bulunması zorunluluğu getirilmiştir. 
Aynı terminalden birden fazla taşımacı yararlanabilecektir. 
Madde 60. — Bu madde ile, yolcu taşımacılarının düzenli bir taşıma yapabilmesi için terminalinin bulun

ması zorunluluğu getirilmektedir. 
Aynı terminalden, nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanabilecektir. 
Mahalli idarenin terminal yapabilmeleri, projelerinin Ulaştırma Bakanlığının olumlu görüşüne dayalı * 

olarak imar ve İskân Bakanlığının onaylamasına bağlı tutulmuştur. 
Mahalli İdarelerin terminalinin gerçekleşebilmesi için İller Bankasından kredi sağlanmasında öncelik ta

nınacaktır. 

BÖLÜM - VII 
Taşımada Çalışanlar 

Madde 61. — Taşımacıların taşıdıkları yolcu ve eşya, sundukları hizmet ve işletmeye dahil olan, gereç, 
araç ve yapılar gözonünde tutularak, her ne ad altında olursa olsun yamnda çalıştırdığı personel, taşımada 
çalışanlar olarak mMendirilrniştir, 
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Taşımacılar hizmet akfci yapmaksızın, personel istihdam edemeyecektir. 
Madde 62. — Bu madde ile, taşımacılar yanında hizmet aktiyle çalışacakların hizmetin gerektirdiği ni

teliklere sahip kişilerden oluşması amaçlanmıştır. 
Madde 63. — Hizmete saygınlık kazandırmak ve taşımanın güvenliğini sağlamak amacıyla yolcu taşı

malarında istihdam edilecek motorlu araç sürücülerinin uluslararası taşımalarda en az ortaokul, şehiriçi ve 
şehirlerarası taşımalarda en az ilkokul tahsili olması zorunlu kılınmıştır. 

Madde 64. - 65. — Bu maddeler, sürücülerin fazla çalıştırılmalarını önlemek ve taşımaları güvenli kılmak 
için getirilmiştir. 

Madde 66. — Bu madde ile, sürücülerin ve diğer çalışanların mesleklerine uygun bir görünümde olmak 
ve diğer kişilerden kolayca tanınmak ve yolcuların güvenini sağlamak bakımından, görevleri sırasında yö
netmelikte belirlenecek özel kıyafetleri giymeleri zorunlulluğu getirilmiştir.' 

Madde 67. — Taşımacıların, görev ve sorumluluklarımı tam aıslamıyla yenine getirmelerî ve gerekli ifaıtü-
mam göstermeleri bakımından maddeye gerek görülmüştür. 

Madde 68. — Taşımacılar, taşımada çalıştırdığı personeli kanunlara aykırı hareket etmeye zorJıayamaı-
yacaklardır. 

Örneğin : Hızlı gitmeye, biletsiz yolcu taşımaya zorlama hiç bir zaman yapılmayacaktır. Bu takdirde, 
hem genel hükümlere hem de bu kanuna göre cezalandırılacaklardır. 

Madde 69. — Yolcu taşımalarında çalışan sürücüler, yolculara her türlü yardımı ve kolaylığı göstermek 
zorundadırlar. 

Gerek yolculuğa çıkmadan önce, gerekse yolculuk sırasında sürücüler bu hizmetten kaçınamazlar. 
Madde 70. — Bu maddeye göre, görevi ne olursa olsun, taşımada çalışanlar, taşımacının haklarını koru

mak, taşımacının cezalandırılmaması için tüm gayreti göstermek ve taşımadan zarar görmemesini sağlaya
cak sekilide hareket tetmek zorundadırlar. 

BÖLÜM - VIII 
Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımaları 

Madde 71. — Bu madde, uluslararası yolcu ve eşya taşımalarının kapsamını bekitmektedir, 
Madde 72. — Bu madde, uluslararası yolcu ve eşya taşımalarında yetkli Türk taşımacıları ve taşıtları 

belirlemektedir., 
Madde 73. — Bu madde ile, yolcu ve eşyanın Gümrük kapılarına taşınması suretiyle eşyanın depo edil

mesi, başka taşıta aktarılma yapılması ve yolcuların huduttan yaya geçerek başka taşita binmeleri yasak
lanmıştır. 

Madde 74. — Bu madde, ülkemiz üzerinden karayoluyla yapılacak transit taşımaları düzenli ve süratli/ 
kılmak ve yurt içi taşımaları aksatmamak bakımından getirilmiştir. 

Gerek anlaşma yapmış olan ülkelerin ve gerekse anlaşması bulunmayan ülkeler taşıtlarına verilecek 
belgelerin mdktarınıa karayolu kapasitesine göre sınırlanıp düzenlenmesi için kota usulü uygulamasına 
imkân sağlanmıştır. 

Madde 75. — Bu madde ile, uluslararası yolcu ve eşya taşımaları ile ilgili olarak günün gelişen ve deği
şen koşullarına göre, getirilmesi gereken düzenlemeleri, Bakanlar Kurulunun yetkisine bırakılmıştır. 

BÖLÜM - IX 
Sigorta 

Maidde 76. - 77. — Yolcuların ve eşyanın taşıma alayında doğacak zararlarını karşılamak için taşımacı
lar, yolcu ye eşya mali sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlü tutulmuşlardır. 

Yolcular ve eşya sigortalı olduğu için, herhangi bir zarar vukuunda hak sahipleri, karşılığını kolaylıkla 
ve kısa sürede sigortadan alıalbüeoektijr. 

Madde 78. — Bu madde, yolcu ve eşya mali sorumluluk sigortası için uygulanacak tarifelerin her yıl Ba
kanlar Kurulunca tespit edileceğini öngörmektedir. 
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Madde 79. — Kazalardan doğacak zararlar, sigorta şirketince hiç bir şart aranmaksızın halk sahiplerine 
ödenecek, ancak kazada taşımacının kusuru varsa bilahara kusur oranına göre sigorta şirketi taşımacıya rücu 
edecektir. 

Madde 80. — Bu madde de, zarar ziyan taleplerinin karşılanması ve bunlarla ilgili süreler düzenlenmek
tedir. 

Madde 81. -*— Aracın saihip değiştirmesi halinde sigorta yönünden yapılacak işlemler ve süreler gösteril
mektedir. 

Madde 82. — Yolcu ve eşya taşıma mali sorumluluk sigorta primleri ödenmedikçe sigorta poliçesinin 
geçerli sayılmayacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 83. — Bu madde ile, taşımadan zarar görenler veya hak sahipleri taşımacı aleyhinde tazminat da
vası açabileceği gibi, doğrudan doğruya sigortacı aleyhine de dava açabilme hakkı tanınmıştır. 

Madde 84. — Bu madde, yolcuların ve eşya gönderenlerin taşımacıya karşı güven duymaları bakımından 
önemli olduğu cihetle, sigorta poliçelerinin taşıtta bulunduruılması zorunluluğunu getirmektedir. 

Madde 85. — Sigorta şirketlerinin, yolcu ve eşya mali sorumluluk sigortası yapmaktan kaçınmayacak
ları hükme bağlanmıştır. 

Madde 86. — Bu madde de, yolcu ve eşya taşıma mali sorumluluk sigortası (sözleşmelerinden doğan tazmi
nat davalarıyla ilgili zaman aşımı tespit edilmiştir. 

Madde 87. — Sigorta işlemlerinden doğacak davalarda, yetkili mahkeme ve icra daireleri gösterilmiştir. 

BÖLÜM - X 

Olağanüstü Hal ve Savaşta Taşıma 

Madde 88. - 89. — Bu maddeler, olağanüstü hal ve savaşta Silahlı Kuşetlilerin ve sivil kesimlin ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere genel kural getirilmiştir. 

BÖLÜM - XI 

Denetimi 

Madde 9 0 . - 9 1 . - 9 2 . — Bu kanunun etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve izlemek amacıyla ta
şımalar, taşımacılar, acenteler, komisyoncular, taşımada çalışanlar ve bunlarla ilgili iş ve hizmetler denetime 
tabi tutulmuştur. 

Denetim, Ulaştırma Bakanlığınca yapılacaktır. Ancak diğer ilgili kuruluşlarla da işbirliği sağlanacaktır. 
Denetimi yapan idarelerin sorumlu olması esası getirilmiştir. Buna göre, denetim, taşımayı aksatmaya

cak, zarar ve hasar vermeyecek şekilde yapılacaktır. Verilen hasar ve zararlar denetimi yapan idare tarafın
dan karşılanacaktır. Denetim için gerekli her türlü alet, edavat, araç ve teçhizat idarece sağlanacaktır. 

BÖLÜM - XII 

Cezalar 

Madde 93. - 99. — Kanuna aykırı eylemlilerde caydırıcı olabileceği ve kanunun etkin bir şekilde uyku-
lanmasını sağlayabileceği cihetle ceza tedbirlerine gerek görülmüştür. 

Eylem türlerine göre değişen miktarlarda para cezaları ile eylemin ağırlığı derecesinde geçici veya sü
rekli olarak taşıma belgesinin iptalinin uygulamada yeterli olabileceği düşünülmüş ve bu nedenle de hapis 
cezalarına yer verilmemiştir. 

Caydırıcılığı etkin kılmak amacıyla, mahkemelere gitmeden para cezalarının tahsiline imkân sağlanmış, 
ancak ilgilinin hak araması engellenmeyerek yetkili Sulh Ceza Mahkemesine itiraz hakkı tanınmıştır. 
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(BÖLÜM - XIII 

Çeşitli Hükümler 

Madde 100. — Bu madde, kanundan doğam hizmetlerin yürütülmesi ve etkin denetimlin yapılması için ge
reken teşkilatın Ulaştırma Bakanlığınca kurulmasını öngörmektedir. 

Madde 101. — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, kayıt ve tescil edilmiş motorlu taşıtlarla faaliyette bu
lunan taşımacılar, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde kanundaki koşulara göre belge 
aüacaıklardır. Bu süre, taşımayı aksatmamak ve yığıllmaları önlemek için tanınmıştır. Kanunun yürürlüğünden 
sonraki işlemler ise kanun hükümlerine uygun olarak yürütülecektir. 

Madde 102. — Bu madde, kamumda öngörülen yönetmeliğin hazırlanması ve yayımlanması 'ille ilgilıidliır. 
Madde 103. — Uluslararası yolcu t̂aşımalarımda çalışan sürücülerin kazanılmış hakları saklı tutulmuş

tur. 
Madde 104 — Uluslararası taşımaları düzenleyen 5 Mayıs 1972 tarihli yöneıtmelk ile 8/984 sayıüı Karar

name esaslarına, kanunun yürürlüğü tarihinde gerek kalmayacağımdan, yürürlükten kaldırılması öngörül
müştür. 

BÖLÜM - XIV 

Yürürlük 

Madde 105. — Bu konuda yönetmelik yayınlanmadan kanunun uygulanması Söz (konusu olamayacağı ci
hetle, kanunun yürürlük tarihi, yayımımdan itibaren 1 yıl sonra olarak bellirlemmliıştir. 

Madde 106. — Kanunun yürütme maddesidir. 

Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
TC 

Danışma Meclisi 
Milli Savunma, İçişleri ve 

Dışişleri Komisyonu 22 Mart 1982 
Esas No. : 1/62 
Karar No. : 37 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve gerekçesi ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin de katılmaları ile Ko
misyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Bugüne kadar, gerek yurt içi, gerek yurt dışı; karayolu ile yolcu veya eşya taşıma faaliyetlerini tanzim 
eden, disiplin altına alan ve icabında müeyyide uygulanmasını sağlayacak; herhangi bir kanun veya tüzük çı
karılmamıştır. Bu alanda mevzuat yönünden beliren boşluğu doldurmak amacıyla, Ulaştırma Bakanlığınca 
bir yönetmelik hazırlanarak 1 Mayıs 1972 tarihinde yüleri düzenlemek, denetim altına alma, tabiatıyla mum 
hasıran : Motorlu karayolu taşıtları Me yurt dışı taşıma yapacak gerçek ve tüzelkişiler ile, yurt dışı taşımala
rımla ilgili karayolu ulaştırmasında, acentelik ve komisyonculuk yapacak gerçek ve tüzelkişilerin; yeterlik ko
şullarını belirlemek ve taşıma faaliyetinin teknik açıdan denetlenmesini ve bu konudaki tarifeleri düzenlemek 
amacıyla yürürlüğe konulmuş ve 5 Mayıs 1972 tarihli 14178 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 

Son yıllarda ülkemiz karayolu taşıma sistemindeki büyük gelişmeler; özellMe milletlerarası standartlara 
uygun karayollarının yapılması, motorlu kara taşıtlarının ülkemizde üretilmesi nedeniyle, motorlu kara taşıt
larının sayısı hızla artmış, dolayısıyla karayollarında yolcu ve yük taşıma faaliyetleri de hızlı ve yoğun bir 
seviyeye ulaşmıştır. Halen yurdumuzda yolcu ve yük taşıma faaliyetinin % 80'i karayollarında yapılmaktadır. 
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Hal böyle iken; yukarıda sözü edilen, dar çerçeveli bir yönetmelikle, bu konudaki faaliyetleri ve münasebet
leri düzenlemek, denetim altına alma, tabiatiyle mümkün olamamıştır. Bu sebeple de karayolu taşımacılığı 
kendi kaderine terkedilmiştir. 

Konunun yurdumuzda bu tasarı ille ilk kez müstakil bir yasal düzenlemesi yapıldığı anlaşılarak tasarı 
hakkında Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin; Türkiye Turing ve Otomo
bil Kurumunun, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fa
kültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sayın ,'Turgut KALPSÜZ'ün görüşleri istenildi. Alınan bu gö
rüşlerle birlikte; Türk Ticaret Kanununun ve Borçlar Kanununun konuya ilişkin hükümleri de dikkate alına
rak tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı. Gerekçesi uygun görülerek Komisyonumuzca maddeler 
üzerinde gerekli düzeltmelerle, tasarı kabul edildi. 

Tasarı ile düzenlenen karayolunun taşınması değil, karayolu üzerinde yapılan taşımacılık olduğundan tasa» 
rının adı Komisyonumuzca «Karayolu Taşımacılığı Hakkında Kanun Tasarısı» olarak değiştirilmiştir. 

İçindekiler bölümünün yasa metnine dahil ©dilmesi kanun yapma tekniği ile 'bağdaşmadığından tasarıdan 
çıkarılmıştır. 

Tasarının 2 nci maddesi anlaşılır biçimde yeniden düzenlenmiş, «Taşıma Acenteleri» «Taşıma İşleri Acen
teleri» olarak değiştirilmiştir. Ayrıca «Türk Silahlı Kuvvaüleri motorlu taşıtlarıyla yapılan taşımalara bu Kanun 
hükümleri uygulanmaz» hükmü Devlete ait araçlarla yapılan ve ticari lolmayan resmi 'taşımaların tümünü 
kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının 3 ncü maddesinde tanımlar normal cümle haline getirilerek yeniden yazılmıştır. Komisyonun ta
rif indeki «sanat» kelimesi «'meslek» alarak, sürme süresi tarif indeki «zamanıdır» kelimesi «taşıt kullanma 
zamanıdır» olarak, dinlenme süresi tarif indeki «zaman süresidir» sözü «süredir» şeklinde, gönderen tarif inde
ki «sorumlu kişidir» sözü, «sorumlu olan kişidir» şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarının 9 ncu maddesinin (a) fıkrasının birinci bendindeki «vatandaşı» kelimesi «uyruklu» olarak de
ğiştirilmiş, ikinci bendinde sayılan suçlara «kaçakçılık» suçu ilave edilmiş, üçüncü bendindeki «tüzelkişilerin» 
tabiri «tüzelkişiler için» olarak değiştirilmiştir. 

14 ncü maddemin ikinci fıkrası birinci fıkranın sonuna eklenmiş, madde tek fıkra haline getirilmiştir. 
15 nci maddenin ikinci cümlesi gereksiz bulunarak tasarıdan çıkarılmıştır. 
Tasarının 19 ncu maddesinin ikinci fıkrasında geçen «beynelmilel» kelimesi «uluslararası» olarak değiştiril

miştir. 
21 nci maddede geçen «taşıma acenteliği» tabiri ikinci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak «Ta

şıma İşleri Acenteliği» şeklinde düzenlenmiş, sayılan suçlara «kaçakçılık» suçu ilave edilmiş, «vasıf» kelimesi, 
«nitelik» olarak değiştirilerek kabul edilmiştir. Yasanın tümünün uygulanması ile ilgili genel yönetmelik yapı
lacağından, her madde için ayrı yönetmelik yapılacağı anlamını ortadan kaldırmak üzere maddenin ikinci 
fıkrası tasandan çıkarılmıştır. 

Tasarının 24 ncü maddesinin 1 ve 2 nci fılkralarında belirtilen husus 9 ve 10 ncu maddelerde düzenlendi
ğinden tasarıdan çıkarılmış, maddenin üçüncü fıkrası «taşımacı, taşıt, taşıma işleri acenteliği ve komisyon
culuğu belgeleri Ulaştırma Bakanlığınca verilir.» şeklinde düzenlenerek madde kabul edilmiştir. 

26 nci maddede geçen «verildiği tarihten itibaren» tabiri gereksiz bulunarak tasarıdan çıkarılmıştır. 
Tasarının 27 nci maddesindeki «adına» kelimesi «adlarına» olarak değiştirilmiştir. 
33 ncü maddede yanlış anlamalara meydan vermemek için taşıtların 'bir daha çalışamayacağım belirtecek 

şekilde madde yeniden düzenlenmiştir.' 
38 nci maddede geçen «taşımacılar» kelimesi «taşımacıların», «bulundurması» kelimesi «bulundurmala

rı», «tarife değişiklikleri» kelimeleri «tarifeler» olarak değiştirilmek suretiyle madde kabul edilmiştir. 
46 nci maddede geçen «kararnamesiyle» kelimesi «kararıyla» olarak değiştirilmiştir. 
47 nci maddenin beşinci fıkrası taksimetrelerin cinsinden bahsetmektedir. Tercihlerin belirgin markalara 

yönelmemesi için fıkrada geçen «cinsi« kelimesi «nitelikleri» olarak değiştirilmiş, konuya ilişkin yapılacak 
yönetmelik birden ziyade bakanlığı ilgilendirdiğinden, «yönetmelikle» kelimesinin önüne «ilgili bakanlıklarca 
müştereken yapılacak» tabiri eklenmiştir. 

49 ncu maddede geçen «ve/veya» kelimeleri, «veya» kelimesi her ikisini de kapsadığından, «ve» kelimesi 
tasarıdan çıkarılmıştır. 
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53 ncü maddenin ikinci fıkrasında bulunan «şekli» kelimesinden sonra fıkraya «ve» kelimesi ilave edil
miştir. 

54 ncü maddenin ikinci fıkrasında bulunan «ve» kelimesi «veya» olarak, «kim» kelimesi «kimler» ola
rak değiştirilmiştir. 

Tasarının 59 ve 60 ncı maddeleri yanlış anlamalara meydan vermeyecek şekilde ve maddelerin esasına sa
dık kalınarak yeniden düzenlenmiştir. 

62 nci maddede geçen «görev yapanlar» tabiri bu kesimde çalışan işçileri kapsamına aldığından bu tabir 
«çalışanlar» olarak düzeltilmiştir. Maddenin ikinci fıkrasında geçen «çalışmak isteyenlerin» tabiri «çalışan
ların» olarak düzeltilmiş, maddede sayılan suçlara «kaçakçılık» suçu eklenmiştir. 

64 ncü maddede sürücülerin haftada 60 saatten fazla çalışamayacakları ve 24 saat dinlenecekleri hükme 
bağlanmıştır. Ancaik, Karayolları Trafik Kanununda sürücülerin günlük çalışma süresi 9 saatle .sınırlı oldu
ğundan mesai yapacakları 6 gün içinde amlan yasaya göre 54 saatten fazla çalışmaları mümkün olmadığın
dan haftalıik çalışma süresi bu Kanuna paralel olarak 54 saate indirilmiştir. Ayrıca 24 saat dinlenmenin ara
lıksız dinlenme olacağı maddede belirtilmiştir. 

65 nci maddede sürücülerin 24 saatte 12 saatten fazla çalışamayacakları hükme bağlanmıştır. Bu sürede 
Karayolları Trafik Kanununa uygun olarak 9 saate indirilmiştir. 

79 ocu maddede geçen «kazalardan» tabiri «kazalar sonucu» olarak düzeltilmiş, maddenin ikinci fıkrasında 
geçen «rücu eder» tabiri de «rücu edebilir» olarak düzeltilmiştir. 

81 nci maddede aracın sahip değiştirmesi halinde mevcut sigortanın bu değişmeden itibaren 15 gün de
vam edeceği hükme bağlanmıştır. Ancak, değişme esnasında aracın yolda ıbulunabileceği de dikkate alınarak 
15 günlük süre 30 güne çıkarılmıştır. 

88 nci maddenin birinci fıkrasının sonundaki «bildirilir» kelimesi cümlenin yapısına uydurularak «bildi
rir» olarak değiştirilmiştir. 

Maddenin üçüncü (g) fıkrasında geçen MSB» tabiri «Milli Savunma Bakanlığı» olarak düzeltilmiştir. 
89 ncu maddede geçen olağanüstü hal ve savaş direktifi Başbakanlıkça hazırlandığından maddede bulu

nan «Milli Güvenlik Kurulu» tabiri tasarıdan çıkarılmıştır. 
Tasarının 91 nci maddesi 90 ncı maddenin devamı niteliğinde görülmüş ve bu iki madde birleştirilerek 

90 ncı madde olarak yeniden düzenlenmiştir. 
Tasarının 92 ve müteakip maddeleri bu nedenle yeniden numaralandırılmıştır. 
Tasarının 92 nci maddesinin ikinci fıkrasında geçen «verilen hasar» tabiri yeterince açık bulunmamış ve 

bu tabir «denetim sırasında meydana gelen hasar» olarak değiştirilmiştir. 
Tasarınım 94 ncü maddesinin (b) bendine açıklık kazandırmak üzere bu bendin baş tarafına «6, 7 ve 8 nci 

maddelere aykırı» olarak tabiri ilave edilmiştir. 
Tasarının 95 nci maddesinde «iptal edilir» kelimelerinden önce gelen «süresiz» kelimesi gereksiz bulundu

ğundan tasarıdan çıkarılmıştır. 
Tasarının 96 ncı maddesinde düzenlenen ceza 24 ncü maddeye aykırılıkla ilgilidir. 24 ncü madde Komis

yonumuzca değiştirildiğinden 96 ncı madde de bu değişikliğe uygun hale getirilerek yeniden düzenlenmiştir. 
Bu madde ile 24 ncü maddede belirtilen belgeleri almadan taşıma işleri yapanların cezalandırılacağı açıklıkla 
belirtilmiş ve «6 ay geçmedikçe» kelimelerinden sonra «bu kişilere» kelimeleri tasarıya eklenmiştir. 

Tasarının 101 nci maddesinde geçen «bakanlığınca» kelimesi birden ziyade baikanlığı ilgilendirdiğinden «ba
kanlıklarınca» olarak değiştirilmiştir. 

Tasarının 104 ncü maddesinin sonundaki «kaldırılır» kelimesi «kalkar» olarak düzeltilmiştir. 
Tasarıdaki rakamla yazılan bütün sayılar yazı ile yazılmıştır. 
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Tasarının tümü, yukarıda belirtilen değişikliklerle, Üye Abbas GÖKÇE'nin karşı oyuyla ve ay çokluğuyla 
kabul edilmiştir. 

Tasarıya ilişkin bu Raporumuz, Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur. 

Eşref AKINCI A. Asım İĞNECİLER H. İbrahim KARAL 
©aştoam Başkanvekili Sözcü 

Remzi BAN AZ E. Yıldırım AVCI Ender CİNER 
Kâtip Üye Üye 

İmzada bulunamadı. 

İsmail Hakkı DEMİREL Ali DİKMEN Adnan ERSÖZ 
Üye Üye Üye 

Abbas GÖKÇE Avni MÜFTÜOĞLU 
Karşı oyum eklidir. Üye 

Üye 

Aydın TUĞ Namık Kemal YOLGA 
Üye Üye 

KARŞI OY YAZISI 

Türk Bürokrasisinde işler iyi yürümeyince suç ve kusur ya mevzuata yükletilir, ya da mevzuat yokluğun
dan yakınılır. Bu kanun tasarısı da bu gerçeğin tipik örneklerinden biridir. 

Sanki Türkiye'de, Karayolu taşımacılığının düzenlenmesi meri mevzuata göre mümlkün değilmiş gibi şim
di bu kanun tasarısı getirilmiş bulunuyor. 

Tasarı kanunlaşırsa ne yapılmak isteniyor? 
Gerekçeye göre : 
«Karayolu taşıma faaliyetine giriş ve çıkışları denetim altına almak, haksız rekabete mani olimafc ve taşı

mayı güvenli hale getirmek...» 
Ama nasıl? 
Yasa tasarısına göre; esasen birçok kanunlarda yeralmış, bazı Bakanlık: ve Balkanlar Kurulunun görev 

ve yetkisi içerisinde bulunan önlemleri ve işlemleri dağınık, derbeder ve yanlışlukliarla dolu bir biçimde bu 
yasa tasarısında yeniden sıralayıp tekrarlamakla... 

Oysa, yasa tasarısında öngörülen, taşıma faaliyetine başlayabilmek ve bu faaliyeti bırakmak için gerekli 
şartların tespiti idarî bir işlemden ibarettir. Bunu tespit etmek için bir kararname veya yönetmelik çıkar
mak için hiçbir yasal engel yoktur. Kararname ve Yönetmeliğin, zaman zaman teknik santiar ve ihtiyaçlara 
uydurulmak için gözden geçirilip değiştirilmesd daha kolay ve esnek olacağından, bu konuda böyle bir ka- \ 
nun çıkarmak yerine bu yola gidilmesi daha kolay ve praflik olur. 

Haksız rekabeti önleme amacına gelince, Komisyonumuzca bilgisine başvurulan Ankara Hukuk Fakülte
si Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Turgut KALPSÜZ'ün raporunda belirttiği gibi; Ticaret 
Kanununun 12 nci maddesinin 10 numaralı bendi uyarınca ticarî faaliyet sayılan eşya taşımacılığı ile uğraş
mak üzere kurulan ticarî işletmeleri işleten kimseler tacir sıfatını haiz olduklarından bunlar arasındaki reka
bete Ticaret Kanununun 56 ve müteakip maddelerinde yazılı haksız rekabet hükümleri uygulanır. Şu halde, 
tacir olan taşıyıcılar arasında haksız rekabetin ikinci bir yasa ile düzenlenmesine hiç gerek yoktur. 

Fahri ÖZTÜRK 
Üye 

Halit ZARBUN 
Üye 
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Ceza hükümlerine gelince; bu hususta meri kanunlarımızda düzenlenmiş, aykırı davranışlar konusunda 
gerekli müeyyideler konulmuştur. Ezcümle Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi : 

«Yetkili makamlar tarafından alınan adlî işlemler dolayısıyla ya da kamu düzeni veya genel sağlığın ko
runması düşüncesiyle kanun ve nizamlara aykırı olmayarak verilen bir buyruğu dinlemeyen veya bu yolda 
alınmış bir önleme uymayan kimse, eylem ayrı bir suç oluşturmadığı takdirde, üç aydan altı aya kadar hafif 
hapis ve bin liradan üçbin liraya kadar hafif para cezasıyla cezalandırılır.» hükmünü taşır. 

Karayolu taşımacılığı konusunda çıkarılacak kararname veya yönetmelik kamu düzeni düşüncesiyle alın
mış bir önlem niteliğinde olacağı kuşkusuzdur. Bu denetimi sağlayacak ceza hükümleri de mer'i kanunları
mızda mevcuttur; bu yönden de ayrıca bir yasanın çıkarılmasına gerek yoktur. 

Taşımanın güvenli bir hale getirilmesi için de bir kanuna 'ihtiyaç yoktur, bunun bir yönetmelikle düzen
lenmesi her zaman mümıkündür. Kaldı ki taşıma işleri ayrıntılı bir biçimde Ticaret Kanununun 762 ila 
815 nci maddeleri arasında düzenlenmiş bulunmaktadır. Bunlara benzer ve çoğu • yanlış ve tutarsız hüküm
lerin yasa tasarısında yeraknasına hiç gerek yoktur. Kaldı ki : 

— Tasarıda düzenlenen saha ile kanuni terminolojiye sadık kalınmamıştır. 
— Tasarı, kanun üslûbuna ve tekniğine uygun bir surette ele alınmamıştır. 
— Tasarı ifade bozulklükları ile doludur. 
— Tasarıda hükümler tertipsiz ve tasnifsiz olarak çeşitli maddelere dağıtılmıştır. 
— Tasarıda mükerrer hüküm, yanlış ibare ve ifadeler mevcuttur. 
— Tasarıda bazı hukukî kavramlar karıştırılmıştır. 
— Tasarı muhteva bakımından da; vuzuhsuz, Ticaret ve Borçlar Kanununa uygun düşmeyen, yersiz, çe

lişkili, fuzulî, lüzumsuz, hukuka aykırı, anlaşılması güç, yanlış ve uygulanması mümkün olmayan hükümler 
taşımaktadır. Bunlar ayrıntılı bir biçimde yukarıda sözü edilen Öğretim Üyesinin raporunda açıklanmıştır. 

Bu nedenlerle, düzenlemenin kararname ve yönetmeliklerle daha sıhhatli ve esnek bir biçimde halli müm
kün olan «Karayolu Taşımacılığı» hakkında bir kanun çıkarmaya gerek bulunmadığı; aksi düşünülse bile, bu 
tasarının tamamı tutarsız, kanun tekniğine aykırı, çelişkili, yanlış, vuzuhsuz, mükerrer ve hukuka ters kav-̂  
ramlarla dolu olduğundan maddelere geçilmeden tümünün reddedilmesi gerekeceği ile Komisyon kararına 
karşıyım. 

Abbas GÖKÇE 
Danışma Meclisi Üyesi 
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Adalet Komisyonu Raporu 
TC 

Danışma Meclisi 
Adalet Komisyonu 15 Haziran 1982 
Esas No. : 1/62 
Karar No. : 57 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Karayolu Taşıma Kanun Tasarısı Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunda incelendikten son
ra havalesi gereğince Komisyonumuza gönderilmiştir. 

Hükümet Tasarısı, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun bu tasan üzerinde çalışmalarını 
gösterir rapor ve metin Bakanlıklar temsilcilerinin katılmasiyle Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Tasarının tümü, maddeleri, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun rapor ve değişiklikleri ay
rı ayrı tartışılarak yapılmış olan inceleme sonunda maddelere ilişkin değişiklikler ve metinden çıkarma
lar sırasiyle aşağıda açıklanmış bulunmaktadır. 

1. Kanun başlığı, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun kabul ettiği şekilde (Karayolu Ta
şımacılığı Hakkında Kanun Tasarısı) olarak kabul edilmiş, Anayasadaki tertibe uygun olarak tasarıdaki bö
lüm deyimi kısım ve kısım deyimide bölüm olarak düzeltilmiş ve tasarının birinci maddesine başlık olarak 
(Amaç) konulmuş, maddenin (f) bendindeki (nitelikleri) kelimesine (ni) ilave edilmesi suretiyle madde ay
nen kabul edilmiştir. 

2. Tasarının ikinci maddesinin başlığı (Kapsam) olarak gösterilmiş ve bu madde ufak bir redaksiyonla 
benimsenmiştir. 

3. Tasarının üçüncü maddesinin başlığı (Tanım) olarak belirlenmiş, Millî Savunma, İçişleri ve Dışiş
leri Komisyonunun metninde redaksiyon mahiyetinde ufak bir değişiklik, noktalama ve bazı büyük harfler 
küçük harf yapılmak suretiyle madde kabul edilmiştik 

4. Tasarının dördüncü maddesinin başlığı (Taşıma İzni) olarak benimsenmiş olup madde metni aynen 
ka'bul olunmuştur. 

5. Tasarının beşinci maddesinin başlığı (Kanunların uygulanma zorunluluğu) olmak suretiyle madde ay
nen benimsenmiştir. 

6. Tasarının altıncı maddesinin başlığı (Taşımaların engellenemeyeceği) olmak suretiyle madde aynen 
kabul edilmiştir. 

7. Tasarının .7 nci maddesinin başlığı (Taşımacılık hizmeti) olarak belirlenerek madde aynen kabul 
olunmuştur. 

'8. Tasarının sekizinci maddesi; mevzuatta mevcut önleyici hüküm bulunmadığından, burada da tekrar 
yer alması uygun görülmediğinden ekseriyetle metinden çıkarılmıştır. 

9. Tasarının dokuzuncu maddesine (8) madde numarası verilmiş, madde başlığı (Taşımacılarda arana
cak nitelik ve koşullar) olarak kabul edilmiş, maddenin 2 numaralı bendi yeniden kaleme alınmış, diğer 
fıkra ve bendlerde kelime ve harflerde düzeltme yapılmış ayrıca (a, b, c) harfleri kaldırılmış ve madde bu 
suretle benimsenmiştir. 

10; Tasarının onuncu maddesine (9) madde numarası verilmiş, madde başlığı (Taşıma türüne göre alı
nacak belge) olarak belirlenmiş, madde (Taşımacı belgesinin) metinde yerinin değiştirilmesiyle kabul edil
miştir, 

İL Tasarının onbirinci maddesine (10) madde numarası verilmiş, madde başlığı (Faaliyete başlama zo
runluluğu) olarak benimsenmek suretiyle madde kabul edilmiştir. 

12. Tasarının onikinci maddesine (11) madde numarası verilmiş, madde başlığı (Birden fazla taşıma 
türünde faaliyette bulunmak) olarak belirlenmek suretiyle madde kabul edilmiştir. 

13- Tasarının onüçüncü maddesine (12) madde numarası verilmiş, madde başlığı (Mevcut belgelerden 
yararlanmak) olarak benimsenmiş ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun düzenlediği mad
de metni kabul edilmiştir. 
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14, Tasarının ondördüncü maddesine (13) madde numarası verilmiş, madde başlığı (Taşımacılıktan çe
kilme) olarak belirlenmiş ve maddedeki ikinci fıkra birinci fıkraya ilave edilerek ikinci cümle haline geti
rilmek suretiyle madde kabul olunmuştur. 

15. Tasarının oribeşinci maddesine (14) madde numarası verilmiş, maddenin başlığı (Taşımacının ölümü 
hali) olarak düzenlenmiş ve madde iki fıkraya ayrılmış, ikinci fıkranın sonundaki (adlarına düzenlenen) deyi
mi yerine (almak zorundadırlar) deyimi yazılmak suretiyle tasarı metni kabul olunmuştur. 

16. Tasarının onaltıncı maddesine (15) madde numarası verilmiş, maddeye (Tüzelkişiliğin son bulması) 
başlık olarak yazılmış ve madde bu suretle aynen benimsenmiştir. 

17, Tasarının onyedinci maddesine (16) madde numarası verilmiş, maddeye (Bilgi verme) başlık ola
rak yazılmış ve madde metni ufak bir redaksiyona tabi tutularak kabul olunmuştur. 

18, Tasarının onsekizinci maddesine (17) madde numarası verilmiş ve maddeye (Ortak çalışma) başlık 
olarak yazılmış ve madde aynen kabul edilmiştir. 

19. Tasarının ondokuzuncu maddesine (18) madde numarası verilmiş, maddeye (Taşımacıların teşkilat
lanması) başlık olarak yazılmış ve madde metnindeki (beynelminel) kelimesi (uluslararası) oknak suretiyle 
düzeltilerek madde benimsenmiştir. 

20. Tasarının yirminci maddesine (19) madde numarası verilmiş, maddeye (Belge alma zorunluluğu) 
başlık olarak yazılmış ve madde metni bu suretle aynen kabul edilmiştir. 

21. Tasarının yirmibirinci maddesine (20) madde numarası verilmiş ve başlığı (Acentacılık ve komis
yonculuk nitelikleri) olarak belirlenmiş ve madde metni 8 inci maddeye atıf yapmak suretiyle yeniden ka
leme alınmıştır. 

22, Tasarının yirmiikinci maddesine (21) madde numarası verilmiş ve başlığı (Acenta ve komisyoncu
ların hak ve yükümlülükleri) olarak benimsenmiş madde kelime değişiklikleri yapılmak suretiyle kabul edil
miştir, 

23. Tasarının yirmiüçüncü maddesine (22) madde numarası verilmiş, madde başlığı (Taşımacının so
rumluluğu) olarak belirlenmiş ve taşımacının sözleşme yaptığı acentasının her türlü eylem ve işlemlerinden 
sorumlu olacağı şekilde maddede düzeltme yapılmıştır. 

24. Tasarının yirmidördüncü maddesine (23) madde numarası verilmiş, maddeye (Belgelerin verilmesi) 
başlık olarak benimsenmiş ve madde, son fıkrasındaki redaksiyon mahiyetindeki düzeltme ile kabul edilmiş
tir, 

25, Tasarının yirmîbeşinci maddesinin düzenlemesi hukuk tekniğine uygun olmadığından metinden çı
karılmıştır. 

26. Tasarının yirmialtıncı maddesine (24) madde numarası verilmiş, maddeye (Belgelerin geçerlilik sü
resi) başlık olarak yazılmış ve madde metindeki rakamlar, parantezler kaldırılmak suretiyle kabul edilmiştir. 

27. Tasarının yirmiyedinci maddesine (25) madde numarası verilmiş, maddeye (Belgelerin kullanılması) 
başlık olarak yazılmış ve madde metnindeki (adına) kelimesi (adlarına) olarak düzeltilmiş ve tasan mad
desi bu suretle kabul olunmuştur. 

28, Tasarının yirmisekizinci maddesine (26) madde numarası verilmiş, maddeye (Belgelerin gösterilmesi 
zorunluluğu) başlık olarak yazılmış ve tasarı metninde ufak bir redaksiyon yapılmak suretiyle madde kabul 
edilmiştir, 

29, Tasarının yirmidokuzuncu maddesine (27) madde numarası verilmiş, (Kısım - I) kaldırılarak başlığı 
madde başlığı olarak gösterilmiş ve madde metni aynen kabul edilmiştir. 

30, Tasarının otuzuncu maddesine (28) madde numarası verilmiş maddeye (Taşımacı belgeleri) başlık 
olarak konulmuş ve maddenin yönetmeliğe ilişkin son kısmı metinden çıkarılmış ve tasarının 31 inci mad
desi 28 inci maddeye ufak bir düzeltme ile ikinci fıkra olarak ilave edilmiştir. 

31, Tasarının otuzikinci maddesine (29) madde numarası verilmiş, maddeye (Taşıma belgeleri) başlık ola
rak yazılmış ve bu maddedeki (madde 30 da) deyimi (28 inci maddede) olarak düzeltilmiş, (c) bendinde 
redaksiyon yapılmış ve yönetmeliğe ilişkin son fıkra yönetmelik maddesinde mütalaa edilmek üzere me
tinden çıkartılmıştır. 
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32, Tasarının otuzüçüncü maddesine (30) madde numarası verilmiş, maddeye (Belgelerin iadesi) başlık 
olarak yazılmış, Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonunun metni (Ulaştırma Bakanlığına) deyimi 
metinden çıkarılmak suretiyle kabul edilmiştir. 

33, Tasarının otuzdördüncü maddesine (31) madde numarası verilmiş ve madde üstündeki (Kısım 2) deyi
mi kaldırılmış (Kısım 2) altındaki başlık maddeye başlık olarak geçirilmiş, ayrıca metne (insan ve) (yük) 
deyimleri ilave edilmiş ve madde bu şekliyle benimsenmiştir., 

34, Tasarının otuzbeşinci maddesine (32) madde numarası verilmiş, maddeye (Belge türleri) başlık ola
rak yazılmış ve maddedeki (insan) deyimi (yolcu) olarak düzeltilmiş ve son fıkradaki yönetmeliğe ilişkin kı
sım yönetmelik maddesinde mütalaa edilmek üzere metinden çıkarılmıştır. 

35, Tasarının otuzaltıncı maddesine (33) madde numarası verilmiş, maddeye (Kendi hesabına taşıt bel
gesi) başlık olarak yazılmış ve maddenin son fıkrası müstakil yönetmelik maddesinde mütalaa edilmek üze
re metinden çıkarılmıştır. 

36, Tasarının otuzyedinci maddesine (34) madde numarası verilmiş, maddeye (Düzenli taşımalar) baş
lık olarak konulmuş ve tasarı metnindeki parantez içinde yazılmış kelimeler madde başına alınmak suretiyle 
son maddeye açıklık verilmiştir. 

37, Tasarının otuzsekizinci maddesine (35) madde numarası verilmiş, maddeye (Zaman tarifelerinin ha
zırlanması) başlık yapılmış ve tasarının 39 uncu maddesi, görüşülen maddenin ikinci fıkrası olarak benim
senmiş ve madde böylece (ve, in) ilavesiyle kabul edilmiştir. 

38, Tasarının kırkıncı maddesine (36) madde numarası verilmiş, maddeye (Yurt içi tarifelerin tanzimi) 
•başlık yapılmış ve maddenin başına (Yurt içi fiyat) ilave edilmiş, son cümle (taban fiyatın altında taşıma 
yapılamaz) haline getirilmiştir. 

39, Tasarının kırkbirinci maddesine (37) madde numarası verilmiş, maddeye (Yurt içi fiyat tarifeleri
nin hazırlanması) başlık olarak yazılmış ve madde metninin başına (Yurt içi fiyat tarifeleri) deyimi ilave edil
miş ve (ütülizasyon) yerine (yararlanma ortalaması) kelimeleri geçirilmiştir. 

40, Tasarının kırküçüncü maddesine (38) madde numarası verilmiş, maddeye (Tarifelerin onaylanması) 
başlık olarak yazılmış, madde metnine (taksi ile yapı1anlar dışındaki yolcu taşımaları ve) ilave edilmiş pa
rantez içindeki kelimeler kaldırılmış ve tasarının 42 nci maddesinin son fıkrası, görüşülmesi yapılan bu mad
denin sondan önceki fıkrasına müstakil fıkra olarak geçirilmiştir, 

41, Tasarının kırkdördüncü maddesine (39) madde numarası verilmiş, maddeye (Düzenli eşya taşıması 
yapmayanlar) başlık olaraş yazılmış ve metindeki (yapmayanlar) kelimesinden sonra (,) konulmak suretiyle 
madde kabul edilmiştir. 

42, Tasarının kırkbeşinci maddesine (40) madde numarası verilmiş, maddeye (Şehiriçi tarifeleri) baş
lık olarak yazılmış ve madde bu suretle benimsenmiştir, 

43, Tasarının kırkaltıncı maddesine (41) madde numarası verilmiş, maddeye (Uluslararası fiyat tarife
leri) başlık olarak geçirilmiş ve madde bu şekilde kabul olunmuştur, 

44, Tasarının kırkikinci maddesine, (Tarifelerin yürürlüğü) başlık olarak konulmuş ve bu maddenin son 
bendi, 38 inci maddeye ayrı fıkra olarak geçirilmiş bulunduğundan, geriye kalan madde metni 42 nci madde 
olarak kabul edilmiştir. 

45, Tasarının kırkyedinci maddesine (43) madde numarası verilmiş, maddeye (Taşıma koşulları) baş
lık olarak .getirilmiş ve madde böylece aynen kabul olunmuştur, 

46, Tasarının kıfksekizinci maddesine (44) madde numarası verilmiş, maddeye (Taşıma güvenliği) başlık 
olarak yazılmış ve metindeki (Tedbirleri ihlal) deyimi (Tedbirlere aykırı hareket) olarak düzeltilmiş ve mad
de bu şekliyle kabul edilmiştir. 

47, Tasarının kırkdokuzuncu maddesine (45) madde numarası verilmiş, maddeye (Taşımacının yükümlü
lüğü) başlık olarak yazılmış ve metindeki (:) işareti (;) olarak değiştirilmiş ve madde bu suretle benimsenmiş
tir, 
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48. Tasarının ellinci maddesine (46) madde numarası verilmiş, maddeye (Arıza ve kaza halinde yüküm
lülük) başlık olarak yazılmış ve maddeye açıklık getirilmesi için yeniden kaleme alınmıştır. 

49. Tasarının ellibirinci maddesine (47) madde numarası verilmiş, maddeye (Yolcu bileti) başlık olarak 
yazılmış ve madde metni aynen kabul edilmiştir. 

50.' Tasarının ellikinci maddesine (48) madde numarası verilmiş, maddeye (Bagaj) başlık olarak yazıl
mış ve madde metni aynen benimsenmiştir. 

51. Tasarının elliüçürıcü maddesine (49) madde numarası verilmiş, maddeye (Taşıma senedi) başlık ola
rak yazılmış, metindeki noktalama işaretleri düzeltilmiş ve madde böylece kabul edilmiştir. 

52. Tasarının ellidördüncü maddesine (50) madde numarası verilmiş, maddeye (Gönderenin sorumlulu
ğu) başlık olarak yazılmış, metindeki (İhbar ve şüphe) deyimi (İhbar veya şüphe) olarak düzeltilmiş (yetkili) 
ile (görevlilerin) arasına (ve) bağlacı konulmuş ve madde bu suretle kabul olunmuştur. 

53. Tasarının ellibeşinci maddesine (51) madde numarası verilmiş, maddeye (Eşyanın teslimi) başlığı ya
zılmış ve madde metni aynen kabul edilmiştir. 

54. Tasarının ellialtıncı maddesine (52) madde numarası verilmiş, maddeye (Yükleme, boşaltma, depola
ma) başlık olarak yazılmış ve madde metni aynen kabul olunmuştur, 

55. Tasarının elliyedinci maddesine (53) madde numarası verilmiş, maddeye (Yükleme, boşaltma ücreti) 
başlık olarak yazılmış ve madde metni aynen benimsenmiştir. 

56. Tasarının ellisekizinci maddesine (54) madde numarası verilmiş, maddeye (Depolama hizmetleri) 
başlık olarak yazılmış ve madde metni aynen kabul edilmiştir. 

57. Tasarının ellidokuzuncu maddesine (55) madde numarası verilmiş, maddeye (Terminal edinme zo
runluluğu) başlık olarak yazılmış ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun madde metni ay
nen benimsenmiştir. 

58. Tasarının altmışıncı maddesine (56) madde numarası verilmiş, maddeye (Terminal zorunluluğu) baş
lık olarak yazılmış, maddenin birinci fıkrası, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun değiştirdiği 
şekilde benimsenmiş, ikinci fıkrası yeniden kaleme alınmış üç ve dördüncü fıkraları aynen kabul edilmiş ve 
son fıkrasındaki (Belediyelere) deyimi (mahallî idarelere) şeklinde düzeltilmiş ve madde böylece kabul olun
muştur, 

59. Tasarının altmışbirinci maddesi, oy çokluğuyla metinden çıkarılmış ve tasarının altmışikinci madde
sine (57) madde numarası verilmiş, maddeye (Taşımada çalışanların nitelikleri) başlık olarak yazılmış ve bu 
madde 8 inci maddenin ikinci fıkrasına gönderme yapmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. 

60. Tasarının altmışüçüncü maddesine (58) madde numarası verilmiş, maddeye (Sürücülerde tahsil şartı) 
başlık olarak yazılmış ve madde ufak bir redaksiyonla kabul edilmiştir. 

61. Tasarının altmışdördüncü maddesine (59) madde numarası verilmiş, maddeye (Sürücülerin çalışma 
süreleri) başlık olarak yazılmış ve madde metni, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun kabul 
ettiği şekilde benimsenmiştir. 

62. Tasarının altmışbeşinci maddesine (60) madde numarası verilmiş, maddeye (Günlük çalışma dü
zeni) başlık olarak yazılmış ve madde metni, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun kabul 
ettiği şekilde benimsenmiştir. 

63. Tasarının altmışaltına maddesine (61) madde numarası verilmiş, maddeye (Taşımada çalışanların 
kıyafetleri) başlık olarak yazılmış ve metindeki (kıyafetleri) kelimesi (kıyafetle) olarak düzeltilmiş ve mad
de bu suretle kabul edilmiştir. 

64. Tasarının altmışyedinci maddesine (62) madde numarası verilmiş, maddeye (Görevlileri bildirmek 
zorunluluğu) başlık olarak yazılmış ve madde metni aynen kabul olunmuştur. 

65. Tasarının altmışsekizinci maddesine (63) madde numarası verilmiş, maddeye (Kanuna uymak zo
runluluğu) başlık olarak yazılmış ve madde metni aynen kabul olunmuştur. 

66. Tasarının altmışdokuzuncu maddesine (64) madde numarası verilmiş, maddeye (Tedbirlerin alın
ması ve uyulması zorunluluğu) başlık olarak yazılmış ve maddeye açıklık getirilmesi için bazı düzeltmeler 
yapılmıştır. 

67. Tasarının yetmişinci maddesi, taraflar arasında kanunî ve akdi münasebet dışında bir hüküm getir
mediği 'için zait olduğundan oy çokluğu ile metinden çıkarılmıştır. 
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68. Tasarının yetmişbirinci maddesine (65) madde numarası 'verilmiş, maddeye (Uluslararası taşımacı
ların kapsamı) başlık olarak yazılmış ve maddenin başına, (Uluslararası yolcu ve eşya taşımaları:) ilave edil
miş ve sonundaki (uluslararası yolcu ve eşya taşımalarıdır.) deyimi (kapsar) olarak düzeltilmiş bendlerin 
sonundaki (.) 1ar (,) yapılmış ve madde bu şekilde kabul edilmiştir. 

69. Tasarının yetmişikinci maddesine (66) madde numarası verilmiş, maddeye (Taşıma yetkisi) 'başlık 
olarak yazılmış, madde metnindeki gönderme yapılan madde numaralan düzeltilmiş birinci fıkradaki (ve) 
bağlacı (veya), (Bakanlıktan) deyimi (Bakanlıkça) yapılarak madde 'benimsenmiştir. 

70. Tasarının yetmişüçüncü maddesine (67) madde numarası verilmiş, maddeye (Yasak haller) başlık 
olarak yazılmış, madde metninin birinci satırındaki (yolcu) kelimesinden önce (,) konulması, (yolcu) keli
mesinden sonraki (ve) ^bağlacı (veya), ikinci satırındaki (taşınması) kelimesinden sonra (ve) bağlacı (veya), 
(edilmesi ve) deyimi (yapılması veya) olarak düzeltil pılara'k madde 'benimsenmiştir. 

71. Tasarının yetmİşdördüncü maddesine (68) madde numarası verilmiş, maddeye (Kote sistemi) başlık 
olarak yazılmış ve metnin son satırındaki (ülkeler taşıtları) deyimi (ülkelere ait taşıtlar) olarak düzeltilmiş 
ve madde böylece ka'bul olunmuştur.. 

72. Tasarının yetm'iş'beşinci maddesine (69) madde numarası verilmiş, maddeye (Geçiş sürelerinin dü
zenlenmesi) başlık olarak yazılmış ve madde metnindeki (değer) kelimesi metinden çıkarılarak madde be
nimsenmiştir. 

73. Tasarının yetmişaltıncı maddesine (70) madde numarası verilmiş, maddeye (Yolcu taşımalarında si
gorta) başlık olarak yazılmış, metindeki (:) işareti kaldırılmış lüzumlu yerlere virgül konulmuş ve madde bu 
suretle 'kabul edilmiştir. 

74. Tasarının yefmişyedinci maddesine (71) madde numarası verilmiş, maddeye (Eşya taşımalarındaki 
sigorta) başlık olarak yazılmış ve madde bu suretle aynen ka'bul olunmuştur. 

75. Tasarının yetmişsekizinci maddesine, (72) madde numarası verilmiş, maddeye (Sigorta tarifeleri) baş
lık olarak yazılmış, metindeki (hakiki) kelimesi (Her iki) olarak düzeltilmiş ve madde bu şekilde benim
senmiştir. 

76. Tasarının yetmişdokuzııncu maddesine (73) madde numarası verilmiş, maddeye (Zararların öden
mesi ve rücu) başlık olarak yazılmış' ve madde metni Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun 
kabul ettiği gibi benimsenmiştir. 

77. Tasarının sekseninci maddesine (74) madde numarası verilmiş maddeye (ihbar ve ödeme) başlık 
olarak yazılmış ve madde metnindeki (5 ve 10) rakamları yazı ile yazılmak suretiyle madde kabul edilmiş
tir. 

78. Tasarının seksen'birinci maddesine (75) madde numarası verilmiş, maddeye (Mülkiyetin naklinde si
gorta) başlık olarak yazılmış ve madde metni de, açıklığa kavuşturulmak için 'düzeltmeler yapılmak suretiy
le madde kabul olunmuştur. 

79. Tasarının seksenikinci maddesine (76) madde numarası verilmiş, maddeye (Primlerin ödenmesi) 
'başlık olarak yazılmış, metindeki gönderme yapılan madde numaraları düzeltilmiş ve maddenin son cüm
lesi metinden çıkarılmak suretiyle madde benimsenmiştir. 

80. Tasarının seksenüçüncü maddesine (77) madde numarası verilmiş, maddeye (Sigortacı aleyhine da
va açılabilmesi) başlık olarak yazılmış, metindeki (:) işareti kaldırılmış ve (eşyayı gönderen) deyiminden 
sonra (,) konulmak suretiyle madde kabul edilmiştir. 

81. Tasarının seksendöfdüncü maddesine (78) madde numarası verilmiş, maddeye (Poliçe ve etiket bu
lundurma zorunluluğu) başlık olarak yazılmış ve madde metni aynen benimsenmiştir. 

82. Tasarının seksenbeşinci maddesine (79) madde numarası verilmiş, maddeye (Malî sorumluluk si
gortası) başlık olarak yazılmış, metnin birinci satırında (bulunan) kelimesinden sonra (her) deyimi yazıl
mak suretiyle madde aynen kabul olunmuştur. 

83. Tasarının seksenaltıncı maddesine (80) madde numarası verilmiş, maddeye (Zaman aşımı) başlık 
olarak yazılmış ve madde aynen benimsenmiştir. 

84. Tasarının seksenyedinci maddesine (81) madde numarası verilmiş, maddeye (Yetki) başlık olarak 
yasılmış ve madde ka'bul edilmiştir. 
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85. Tasarının seksensekizinci maddesine (82) madde numarası verilmiş, maddeye (Milli Savunma yüküm
lülüğü) 'başlık olarak yazılmış, maddenin birinci fıkrasının sonundaki (bildirilir) kelimesi (bildirir) ve son 
fıkrasındaki (MSB) rumuzu (Millî Savunma Bakanlığı) ve Genelkurmay Başkanlığından sonraki (ve) bağ
lacı ise (ile) edatı olarak düzeltilmiş ve madde bu suretle benimsenmiştir. 

86. Tasarının seksendokuzuncu maddesine (83) madde numarası verilmiş, maddeye (Taşıma planla
ması) başlık olarak yazılmış, metindeki (Millî Güvenlik Kurulu) deyimi metinden çıkarılmak suretiyle mad
de kabul edilmiştir. 

87. Tasarının doksanıncı maddesine (84) madde numarası verilmiş, maddeye (Denetim esasları) baş
lık olarak yazılmış, tasarının 91 inci maddesi bu madde ile birleştirilerek yeniden 84 üncü madde olarak 
kaleme alınmıştır. 

88. Tasarının doksanikinci maddesine (85) madde numarası verilmiş, maddeye (Denetim sırasındaki ha
sar ve zarar) 'başlık olarak yazılmış ve maddenin bir ve ikinci fıkraları Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonunun düzenlediği şekilde benimsenmiş, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları metinden çıkarılmış
tır. 

89. Tasarının doksariüçüncü maddesine (86) madde numarası verilmiş bu madde, ceza hükümleri ro-
men rakamlarıyla I, II, III, IV ve V numaraya bölünmüş olup her numara bir madde olarak düzenlenmesi 
öngörülmüş madde (86/1) (86), (86/11) (87), (86/111) (88), (86/IV) (89) ve (86/V) ise 90 inci madde olarak 
yeniden düzenlenmiştir. 

90. Tasarının doksandördüncü maddesine (91) madde numarası verilmiş, gönderme yapılan madde nu
marası düzeltilmiş (b) bendindeki (,) (veya) yapılmış, (haksiz rekabette 'bulunan) deyimi metinden çıkarıl
mış ve madde bu düzeltmelerle ka'bul edilmiştir. 

91. Tasarının doksan'beşinci maddesine (92) madde numarası verilmiş, madde metnindeki gönderme 
yapılan kanun maddeleri düzeltilmiş, birinci fıkranın sonundaki (süresiz) deyimi metinden çıkarılmış ve 
madde bu suretle ka'bul edilmiştir. 

92. Tasarının doksanaltıncı maddesine (93) madde numarası verilmiş, madde metnindeki gönderme ya
pılan kanun maddesi düzeltilmiş ve madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 

93. Tasarının doksanyedinci maddesine (94) madde numarası verilmiş ve madde açıklığa kavuşturul
ması için metne sadık kalınarak bazı kelime değişiklikleriyle kabul edilmiştir. 

94. Tasarının doksansekizinci maddesine (95) madde numarası verilmiş, maddeye para cezalarıyla birlik
te taşıma 'belgelerinin iptali halinde yetkili sulh ceza mahkemesine itiraz ddildbileceği hükmü getirilmek-
suretiyle madde ka'bul olunmuştur. 

95. Tasarının doksandokuzuncu maddesine (96) madde numarası verilmiş ve madde aynen kabul edil
miştir. 

96. Tasarının yüzüncü maddesine (97) madde numarası verilmiş, maddeye (Teşkilat) başlığı yazılmış, 
maddeye daha sade bir düzenleme getirilmesi öngörülmüş ve madde metninde bu suretle düzenleme yapıl
mıştır. 

97. Tasarının yüzbirinci maddesine (98) madde numarası verilmiş, maddeye (Belge alma zorunluluğu) 
başlık olarak yazılmış metindeki (1) rakamı metinden çıkarılarak, (taşımacılar) deyiminden sonraki (:) işa
reti (,) çevrilerek madde benimsenmiştir. 

98. Tasarının yüzikinci maddesine (99) madde numarası verilmiş, maddeye (Yönetmelik) başlık olarak 
konulmuş ve kanunun bütünlüğü göz önüne alınarak bu madde yeniden kaleme alınmıştır. 

99. Tasarının yüzüçüncü maddesine (100) madde numarası verilmiş, maddeye (Kazanılmış hak) başlık 
olarak yazılmış gönderme yapılan madde numarası düzeltilmiş ve maddeye açıklık getirilmesi için paran
tez kaldırılmış (ortaokul) deyiminden sonra (veya) ibaresi ve parantezden sonra (öğrenim) deyimi ilave edil
mek suretiyle madde kabul edilmiştir. 
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100. Tasarının yüzdördüncü maddesi, yönetmelik ve Bakanlar Kurulu kararının kanunla kaldırılması, 
kanun tekniğine uygun düşmediğinden bu madde metinden çıkarılmıştır. 

101. Tasarının yüzbeşinci maddesine (101) madde numarası verilmiş, maddeye (Yürürlük) başlık ola
rak yazılmış ve tasarı maddesi bu suretle aynen kabul edilmiştir. 

102. Tasarının yüzaltıncı maddesine (102) madde numarası verilmiş, maddeye (Yürütme) başlık olarak 
yazılmış ve tasarı maddesi bu suretle, aynen benimsenmiştir. 

Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığına saygıyla sunulur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

M. Fevzi UYGUN ER 
Baçkanvekili 

Enis MURATOĞLU 
Sözcü 

Serda KURT OĞLU 
Kâtip 

(Muhalifim Gerekçe Eklidir.) 

Alâeddin AKSOY 
Üye 

ibrahim BARANGİL 
Üye 

Necip BİLGE 
Üye 

(Söz Hakkım Saklıdır) 

Bekir Sami DAÇE 
Üye 

Halil ERTEM 
Üye 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

(İmzada bulunamadı.) 

Halil GELENDOST 
Üye 

A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

(Muhalifim Gerekçe Eklidir.) 

S. Feridun GÜRAY 
Üye 

İsa VARDAL 
Üve 

Şeraf ettin YARKIN 
Üye 
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Kairşı Oy Açıklaması 

Türk Ticaret Kanununun 762, 763, 765, 766, 767, f. 4, 768, 769, 770, 771 - 808 maddelerinde, Nakliyeci 
karşılığı olarak hep aynı (Taşıyıcı) deyimi kullanılmıştır. 

Borçlar Kanunundaki Nakliye mukavelelerine ait 16. Bab. Türk Ticaret Kanununun kabulünden sonra 
9.7.1956 tarih ve 6735 No. lu Kanunla kaldırılmış ve yerini Ticaret Kanununun 762 - 808 ve 1016 - 1132 
nci maddeleri almıştır. 

Mesela Türk Ticaret Kanununun 762 nci maddesi şöyledir : 
«Taşıyıcı ücret mukabilinde yolcu ve eşya taşıtma işlerini üzerine alan kimsedir.» 
Görülüyorki temel kanunlarda kabul edilen deyim «taşıyıcı»dır. Sonradan ve mesela bu defa incelen

mekte olan tasarıda da tabirlerde birliği sağlamak, ileride değişik deyimlerin yanlış yorumlara sebebiyet ver
mesini önlemek maksadıyla aynı kavram için temel kanunda kabul edilen tabiri yeni tasarılarda da kabul 
etmek kanun yapma usulünün en tabiî ve zarurî gereğidir. Çoğunluk tasarıda «taşımacı» tabirini benim
semiştir. Bu isabetli değildir. Zira Türk dilinde ahenk kuralı vardır. Mesela yazmak fiilinden yazıcı, oku
mak fiilinden okuyucu, satmaktan satıcı, almakdan alıcı gîbi, Eğer tasarıda çoğunluğun görüşü benimsenirse 
dilimizin ahenk kuralına ve güzelliğine aykırı olarak : Yazmakdan yazıcı yerine yazmacı, satmaktan satıcı 
yerine satmacı okumakdan okuyucu yerine okumacı demek icap edecektir. Hukuk ve kanun dilinde aynı kav
ramlar için daima aynı deyimlerin kullanılması Dil Bilimi, kanun yapma usulü gereğidir. Bu sebeplerle ta
sarıda nakliyeci karşılığı olarak «taşıyıcı» deyimi yerine «taşımacı» tabirinin kullanılmasında isabet yok
tur. 

16.6.1982 

Serda KURTOĞLU Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Adalet Komisyonu Üyesi Adalet Komisyonu Üyesi 

KARŞIOY GEREKÇESİ 
Tasarının 4 - 8 inci maddelerindeki düzenlemeler mevzuatın ve özellikle tasarının kendi bünyesinde 

düzenlediği hususların tekrarından ibarettir. 11, 24, 94 üncü maddelerin düzenlemesine ve Ticaret Ka
nununun genel hükümlerine rağmen malumu ilamda ve teyidde yarar yerine zarar vardır. Kanunun kendisini 
teyidle yürürlüğüne kuvvet kazandırması kadifikasyon tekniğine aykırıdır. 

Tasarının 12 nci maddesi 9 uncu maddenin tekrarından ibarettir. Muhafazasında hiçbir yarar yoktur. 
Metinden çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. 

Tasarının 16 nci maddesi tüzelkişinin taşımacılığının son bulacağı hallerden birini düzenlemektedir. 14 
üncü maddede de tüzelkişi taşımacılığına son veren bir hal düzenlenmiş olduğundan 16 nci madde metninin 
14 üncü maddeye bir fıkra olarak eklenmesi kanun yapma tekniğine daha uygun olur. Bu suretle tüzelkişi ta
şımacılığına son veren haller aynı maddede toplanmış olur. 

Tasarının 33 üncü maddesindeki «çalışamaz hale gelen» kelimeleri çalınma ihtimalini kapsamamakta
dır. Çalınan taşıtın belgesinin iki sene gibi uzun süre malik elinde kalması suiistimallere açık kapı bırakır 
uygulamada zabıtayı meşgul edebilir. Bunu önlemek için maddeye «veya çalıştırılamayan» kelimesinin ek
lenmesi gerekir. 

Tasarının 34 üncü ve 35 inci maddesinde «eşya» dan sonra parantez içinde «yük» kelimesinin metne ila
vesi sakıncalıdır. Kendi hesabına taşıma belgesi olan sadece kendi malını yani eşyasını taşıyacaktır. Bu 
yük sayılmaz. Yük tasarının 47 - 55 inci maddelerindeki düzenlemeye tabi tutulmuştur. Başkasının eşyası taşı
yıcı için (yük) tür. 

Bu nedenlerle çoğunluğun yukarıdaki düzenlemelere ilişkin oyuna karşıyım. 
16.6.1982 

Serda KURTOĞLU 
Adalet Komisyonu Üyesi 
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Bayındırlık, Ulaştırma, fcnar ve İskân Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Bayındırlık, Ulaştırma, 
İmar ve îskân Turizm ve 22 Mart 1983 

Tanıtma Komisyonu 
Esas No. : 1 \<62 
Karar No. : 14 

DANIŞMA MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

Havalesi gereği Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu ile Adalet Komisyonunda görüşülüp in
celenen ve raporlara bağlanan «Karayolu Taşıma Kanunu» Tasarısı ve gerekçeleri, Hükümet temsilcilerinin 
hazır bulunması ile görüşülüp, incelendi. 

Komisyon raporları ile beraber ele alınan Tasarının gerekçeleri ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı. Şe
kil ve maddelere ilişkin değişiklikler, metinden çıkarmalar ve eklemeler sıra ile aşağıdaki biçimde tespit edil
di : 

1. Kanunun adı ve tasarının tertibi, Adalet Komisyonu metnine uyularak, «Karayolu Taşımacılığı 
Hakkında .Kanun Tasarısı» şeklinde; bölüm deyi'mi kısım ve kısım deyimi de bölüm şeklinde düzeltilerek 
benimsendi. 1 inci maddenin başlığına «Amaç» deyimi konuldu, (a) fıkrasındaki «ekonomisi» kelimesine (nin) 
eki, eklendi; (d) fıkrasındaki «koşullarını» kelimesi yerine (şartlarını) kelimesi; (f) fıkrasındaki «nitelikleri» 
deyimine (ni) ilavesiyle, fıkranın sonunda yer alan «koşullarını saptamaktır» kelimesinin metinden çıkarılıp, 
yerine şartlarını «tespit etmektir» kelimesinin kullamİTiası kabul edildi. 

2. Adalet Komisyonunun 2 nci maddesi aynen kabul edildi. 
3. 3 üncü maddenin başlığına (tanımlar) kelimesi eklendi. 1 inci fıkrasının sonunda yer alan «aşağıda

ki gibidir.» kelimesi metinden çıkarıldı, yerine «aşağıda gösterilmiştir» kelimeleri konuldu. 2 nci fıkrada «Ka
rayolu taşıması» diye gösterilen tanım metinden çıkarıldı ve (Taşıma) kelimesi şeklinde düzeltildi. 2 nci 
fıkrasının devamı olan «Taşıma; aktarmaları, yüklemeleri, boşaltmaları, depolamaları ve benzeri işlemleri kap
sayabilir» şeklindeki hüküm madde metninden çıkarıldı ve «Yardımcı Hizmetler» adı ile maddeye 3 üncü 
fıkra olarak eklendi. Tanımı şöyle yapıldı. (YardımcıHizmetler: Aktarma, yükleme, boşaltma, istif ve depo
lama gibi taşıma yardımcı hizmetlerdir.) 

«Acente»nin tanımladığı fıkrada «daimî» kelimesinden sonra gelen «bir» kelimesi metinden çıkarıldı. «Su
rette» kelimesini takip eden «bir» kelimesine (veya birden fazla) kelimeleri eklenip, «taşımacı» deyimi (1ar) 
eki ile çoğul hale getirildi. Takiben «adına» kelimesinden sonra «yolcu» deyimi eklenip «<bilet»e de (i) har
fi konularak (yolcu bileti) yapıldı. Fıkranın sondan ikinci kelimesi olan «acente» deyimi metinden çıkarıldı. 

Maddenin «Dinlenme süresi» başlıklı fıkradaki tanım «Sürücünün çalışmadığı süredir» şeklinde düzen
lendi. 

«Gönderen» başlıklı fıkrada, «taşıma senedini» kelimelerinden sonra gelen «gönderici olarak» kelimeleri 
metinden çıkarıldı. Fıkranın sonundaki «sorumlu» kelimesinden sonraya <olan) kel ilmesi eklendi. 

«Yolcu bileti» başlıklı fıkradaki, «akdedilen» kelimesinin (akdedilir), «eden» kelimesi «eder» olarak de
ğiştirilerek, fıkra sonundaki «taşınla sözleşmösidir» kelimeleri metinden çıkarıldı. 

«Taşıma senedi» başlıklı fıkradaki «taşıma» kelimesi çıkarıldı, «sözleşmesidir» kelimesi de (sözleşmedir) 
şeklinde benimsendi. 

«Terminal» tanımı, çıkarmalar ve eklemeler yapılarak şöyle düzenlendi : (Terminal; insan ve eşya taşı
malarında, indirme - 'bindirme, yükleme - boşaltma ve aktarma yapılan, bekleme, haberleşme, şehir ula
şımı ile bilet satışı gibi hizmetlerin sağlandığı yerdir.) 

«Şehir içi Taşımalar» tanımında geçen «en çok» kelimesinin başına (bu merkezlerden) kelimesi eklendi. 
3 üncü maddeye (Bakanlık) tanımı eklenerek, (Bakanlık; Ulaştırma Bakanlığı anlamındadır) denildi. 
Tasarının üçüncü maddesinin tümü yukarıda belirtilen düzenlemeler yapılarak, ilişilmeyen fıkralar da 

aynen benimsenerek kalbul edildi. 
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4. Tasarının 4 üncü maddesine geçilmeden «Kısım : 2» (ikinci Bölüm) olarak değiştirildi. Anabaşlık ko
rundu. Madde 'başlığı (Taşıma izni :) şeklinde benimsendi. Adalet Komisyonunun 4 üncü maddesi aynen 
kabul edildi. 

5. Tasarının 5 inci maddesinin başlığı (kanunlara uyma zorunluğu) şeklinde benimsenerek, «koşulla
ra» kelimesi (şartlara) olarak değiştirilip, madde bu değişiklikle kabul edildi. 

6. Tasarının 6 ncı maddesine başlık olarak (Taşımaların engellenemeyeceği) ifadesi konuldu. Madde 
metnine ikinci cümle olarak (Bu Kanunun hiç bir maddesi taşımada hizmet ve fiyat tekelleşmesine imkân ve
recek biçimde yorumlanamaz ve uygulanamaz.) eklendi. Madde, yapılan bu ilave ile kabul edildi. 

7. Tasarının 7 nci madde başlığı (Taşıma hizmetleri) şeklinde belirlenerek, metindeki «taşımacılık» de
yimi (taşıma) şeklinde düzeltildi. Madde bu değişiklikle kabul edildi. 

8. Tasarının 8 inci maddesinin, altıncı maddeye yapılan ilave nedeniyle ve Adalet Komisyonunun gö
rüşüne uyularak metinden çıkarılması kabul edildi. 

9. Tasarının 9 uncu maddesi sekizinci madde olarak numaralandı. Maddenin ser başlığındaki «Bölüm 
II» yerine (ikinci Kısım), «Kısım : 1» yerine de (Birinci Bölüm) şeklindeki değişiklik yapıldı. Madde baş
lığı (Taşımacılarda aranacak şartlar :) şeklinde kabul edilerek, Maddenin (1.), (2.) bentleri görüşüldü. Bu 
bentlerde Adalet Komisyonunun yaptığı düzenleme aynen; 3 üncü bent, ilave ve çıkarma yapılarak (3 üncü 
Tüzelkişilerin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda belirtilen tüzelki
şilerden herhangi birisi olmak) şeklinde düzenlendi ve bentlerdeki numaralama yerine harflendirmeye gidil
di. Böylece; 1 inci bent, (a), 2 nci bent (b), 3 üncü bent, (c) fıkrası olarak 'belirlenerek, 4 üncü bent, (c) benti-
ne eklendi. Tasarıdaki (b) bendi, (d) bendi olarak belirlenerek, bu bentteki, «oluşturacakları» kelimesin
den sonra gelen «taşımacı» deyimi metinden çıkarıldı. «Ortaklarında» şeklindeki ifade «Ortaklıklar ve» bi
çiminde düzenlenerek, aynı bentteki «koşullar» sözcüğü «şartlar» olarak değiştirildi. 

Adalet Komisyonunun maddeye son fıkra olarak eklediği (e) fıkrası ile maddenin tümü yapılan bu düzen
leme ve değişikliklerle kabul edildi. 

10. Tasarının 10 uncu maddesi 9 uncu madde olarak ele alındı. Madde başlığı «Taşıma türüne göre alınacak 
belge :» şeklinde düzenlendi. Maddede redaksiyon yapılarak, «taşımacı belgesi» deyimine «ni» eklenerek, 
«Taşımacılar» kelimesinden sonraya alındı. Madde bu değişiklikle kabul edildi. 

11. Tasarının 11 inci maddesi, 10 uncu madde olarak görüşüldü. Madde başlığı «faaliyete başlama 
zorunluluğu :» şeklinde düzenlenerek, metinti'e geçen «faaliyetine» sözcüğü «faaliyetlerine» olarak değişti
rildi ve madde bu şekliyle aynen kabul edildi. 

12. 12 nci maddenin numarası 1(1 olarak değiştirilerek madde başlığı (Birden fazla taşıma türünde faa
liyette 'bulunmak :) şeklinde düzenlendi, «her» kelimesinden sonra gelen «taşımanın» kelimesi «taşıma» biçi
mine dönüştürülerek, hemen devamına «türünün» kelimesi eklendi. «Koşuluna», (şartına) olarak düzeltildi. 
Madde bu değişikliklerle kabul edildi. 

13. Tasarının 13 üncü maddesi 12 nci madde olarak değiştirildi. Madde başlığına «Mevcut belgelerden 
yararlanma :» ifadesi konuldu. Maddenin 1 inci fıkrasında son kelime olarak yer alan «yararlanabilinir» ke
limesi, (yararlanılır) şeklinde değiştirildi. İkinci fıkraya, 1 inci fıkranın ikinci cümlesi olarak yer verildi. 
Madde bu değişikliklerle kabul edildi. 

14. «Taşımacılıktan çekilme:» başlığı konulan 14 üncü maddenin numarası 13 olarak değiştirildi. 1 inci 
fıkranın son 'kelimesi «zorundadır» şeklinde düzeltilerek, 2 nci fıkra, 1 inci fıkraya 2 nci cümle olarak ek
lendi. Madde bu değişikliklerle kabul edildi. 

15. Tasarının 15 inci maddesi 14 üncü madde olarak düzenlendi ve madde başlığı (Taşımacının ölü
mü hali) şeklinde belirlendi. Maddenin birinci cümlesinde geçen «davrananlar» kelimesinden sonra (taah
hüt edilen) kelimeleri eklendi. Maddenin 2 nci cümlesi «Ancak taşımacının kanunî mirasçıları, taşımacı sı
fatını devam ettirmek isterlerse taşımacı şartlarına uygun olmak kaydı ile taşımacılık belgesi almak zorun
dadırlar.» şeklinde belirlenerek, madde bu düzenlemelerle kabul edildi. 

16. Tasarının 16 ncı maddesi 15 inci madde olarak numaralandı ve madde başlığı (Tüzelkişiliğin soo 
bulması) şeklinde düzenlendi. Maddeye yeni bir fıkra eklenerek (14 üncü ve 15 inci maddelerdeki diğer 
hususlar yönetmelikte belirlenir.) denildi. Madde bu şekliyle ka'bul edildi. 
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17. Tasarının 17 nci maddesi 16 ncı madde olarak değiştirildi, madde 'başlığına (Bilgi vefme) ifadesi 
konuldu. Madde metni iki fıkraya ayrıldı. 1 inci fıkrada geçen «tüm» kelimesi ile «1 ay zarfında» şartı, 
metinden çıkarıldı. Birinci fıkra yapılan çıkarmalarla belirlendi, ikinci fıkra ise aşağıdaki şekilde düzen
lendi : (Sefer görev emri düzenlenmiş araçlara sahip taşımacılar gerekli bilgileri askerlik şubelerine bildir
me zorundadırlar. Özel kanundaki hükümler saklıdır.) Madde yapılan ilave ve değişikliklerle kabul edildi. 

18. Tasarının 18 inci maddesi, 17 nci madde olarak değiştirilerek başlığı (Ortak veya Sözleşmeli taşı
ma) şeklinde belirlendi. Maddenin birinci fıkrasında yer alan «anlaşarak» kelimesinden sonra gelen «ve ta
şımacılık sorumlulukları içerisinde ortak çalışıma yapabilirler» şeklindeki sözcükler metinden çıkarıldı. Bu
nun yerine «anlaşarak» sözcüğünden hemen sonra başlayan (ortak çalışma veya taşıtlarını kullanmak üzere 
sözleşmeler yapabilirler) hükmü eklendi. Maddenin 3 üncü fıkrası 2 nci fıkraya eklenerek, madde iki fıkra 
olarak düzenlendi. Maddenin tümü yapılan bu değişikliklerle kabul edildi. 

19. Tasarının 19 uncu maddesi, 18 inci madde olarak benimsendi. Madde başlığı olarak (Taşımacıların 
teşkilatlanması) sözcükleri 'konuldu. Madde üzerinde tartışma açıldı. Madde metni yeniden ve aşağıdaki şe
kilde düzenlendi. 

Madde 18. — Taşımacılar, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, ta
şımacılığın genel menfaatlere uygun surette geliştirilmesine çalışmak, mensuplarının birbirleriyle ve halk ile 
olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplinini, ahlâkını korumak ve gerekli 
eğitimi sağlamaları amacı ile yurt içi ve uluslararası taşımacı kuruluşları ve üst kuruluşları şeklinde, kamu 
kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olarak teşkilatlanırlar. Üst kuruluşların merkezi Ankara'dır. 

Bu kuruluşların idarî ve malî denetimleri Bakanlıkça yapılır. 18 inci madde bu yeni düzenleme ile oylan
dı. Ekseriyetle kabul edildi. 

20. Tasarının 20 nci maddesine geçilmeden ser başlıktaki «Kısım : 2», (tkinci Bölüm) olarak, 20 nci mad
de ise 19 uncu madde şeklinde değiştirildi ve madde başlığı ise (Belge alma zorunluluğu) şeklinde belirlendi 
Madde Adalet Komisyonunun düzenlediği şekilde aynen kabul edildi. 

21. Tasarının 21 inci maddesi, 20 nci madde olarak benimsendi. Madde başlığı (Acentelik ve Komis
yonculuk nitelikleri) şeklinde, belirlendi. Maddenin 1 inci fıkrası Adalet Komisyonunun düzenlediği şekil
de aynen benimsenerek, tasarıya eklendi. Tasarının birinci fıkrası metinden çıkarıldı. Tasarı metnindeki 2 nci 
fıkra ise maddenin 2 nci fıkrası olarak düzenlendi. Madde bu düzenleme ile aynen kabul edildi. 

22. Tasarının 22 nci maddesi, 21 inci madde şeklinde numaralandı. Madde başlığına ise (Acente ve 
Komisyoncuların hak ve yükümlülükleri) şeklinde 'belirlendi. Madde metni ele alındı. Birinci fıkrada adı 
geçen Kanunun numarası konuları ve «vecibelerini» sözcüğü yerine (yükümlülüklerinin) sözcüğünün kul
lanılması benimsendi. 

Maddenin 2 nci fıkrasında yer alan «yolcu taşımasında komisyonculuk yapılamaz» hükmünün halen 
yolcu taşımasında komisyonculuk yapan geniş bir kitleyi veya kuruluşları ilgilendirdiği anlaşıldığından, 
Tasarının 3 üncü maddesinde yer alan «Acente» tanımı üzerinde tekriri müzakere açılması kabul olundu. 
İşbu raporun 3 üncü maddesinde geçen «Acente» tanımına ilişkin düzenlemenin yapılması ekseriyetle kabul 
edildi. 2 nci fıkra korundu. Bu maddenin dördüncü fıkrasında geçen «mukavelelerini» deyimi çıkarılarak, 
yerine (sözleşmelerini) deyimi konuldu. Maddenin tümü bu değişikliklerle ekseriyetle kabul edildi. 

23. Tasarının 23 üncü maddesi, 22 nci madde olarak numaralandı. Madde başlığı ise (taşımacının so
rumluluğu) şeklinde belirlendi. Madde metni yeniden düzenlenerek (Madde 22. — Taşımacı, acentesinin bu 
sıfatla yaptığı her türlü eylem ve işlemlerinden hukuken sorumludur.) şeklinde belirlendi. Madde bu şek
liyle kabul edildi. 

24. Tasarının 24 üncü maddesinin sayısı 23 olarak belirlenerek, «Bölüm III» (Üçüncü Kısım) şekline 
dönüştürüldü. Madde başlığı (Belge zorunluluğu ve verilmesi) olarak düzenlendi. Üçüncü fıkrada geçen «Ulaş
tırma Bakanlığınca» adı, tanımlar bölümünde Bakanlığın, Ulaştırma Bakanlığı anlaşılacağı kaydedildiğinden, 
«Ulaştırma» deyiminin metinden çıkarılarak, fıkra (Belgeler, Bakanlıkça verilir) şeklinde düzenlendi. Madde
nin tümü bu değişiklikle kabul edildi. 

25. Tasarının 25 inci maddesinin, bürokratik engelleri artıracağından ve hukuk tekniğine aykırı oldu
ğundan tümünün metinden çıkarılması kabul edildi. 
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26. Tasarının 26 ncı maddesi, 24 üncü madde olarak numaralandı. Madde başlığı (Belgelerin geçerlilik 
süresi) olarak belirlendi. Madde metninde geçen iki «geçerlik» sözcüğü (geçerlilik) şeklinde değiştirilerek, 
aynen kabul edildi. 

27. Adalet Komisyonunun 25 inci maddesi aynen kabul edildi. 
28. Adalet Komisyonunun 26 ncı maddesi aynen kabul edildi. 
29. Adalet Komisyonunun 27 nci maddesi aynen ka!bul edildi. 
30. Tasarının 30 uncu ve 31 inci maddeleri taşıdığı hükümlerin biribirini tamamlar mahiyette olduğu 

görüldü. Her iki madde birleştirilerek, iki fıkra halinde 28 inci madde olarak düzendendi. Madde başlığı 
(Taşımacı belgeleri) şeklinde belirlendi. Maddede geçen «koşullar» kelimesi (şartlar) olarak değiştirildi. Ye
ni madde yapılan düzenleme ile aynen kabul edildi. 

31. Tasarının 32 nci maddesi, 29 uncu madde olarak ele alındı. Madde başlığı (Taşıt Bölgeleri) şek
linde düzenlendi. 

Maddenin birinci fıkrasının başında yer alan «Madde 3Q'da» ifadesi, :(28 inci maddede) şeklinde değişti
rildi.: İkinci fıkranın (c) Ibendine açıklık kazandırmak için şöyle düzenlendi : 

«(c) Taşıtın taşıma türüne göre cinsinin ve niteliklerinin Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili Yönetme
liklerde belirtilen esaslara uygun olması zorunludur.» Madde yapılan bu düzenlemeler ile kalbul edildi. 

32. Adalet Komisyonunun 30 uncu maddesi aynen kabul edildi. 
33. Adalet Komisyonunun 31 inci maddesi aynen kabul edildi. 
34. Tasarının 35 inci maddesi, 32 nci madde olarak numaralandı. Madde başlığı (Belge türleri) şeklin

de düzenlendi. Madde metninde geçen «Yolcu» deyimi (insan), «koşullar» kelimesi de (şartlar) şeklinde de
ğiştirilerek, maddeye yeni bir fıkra eklendi. Maddenin tümü yeni düzenleme ile kalbul edildi. 

35. Tasarının 36 ncı maddesi, 33 üncü madde olarak numaralandı. Başlığı ise «Kendi hesabına taşıt 
belgesi» şeklinde düzenlendi. Maddenin kapsam nedeniyle diğer hususlar ıjçin Yönetmelikle düzenleme yapıl
ması yeni bir fıkra olarak benimsendi ve maddeye eklendi. 

36. Tasarının 37 nci maddesi 34 üncü madde olarak numaralandı. Maddenin ser başlığındaki «BÖLÜM 
IV», (DÖRDÜNCÜ KISIM), «Kısım : 1» ise «BİRİNCİ BÖLÜİM» olarak düzenlendi. Madde başlığı (Dü
zenli taşımalar) şeklinde belirlendi. Madde metni (Taksi ve benzeri taşıtlar iile yapılan taşımalar dışındaki yol
cu veya düzenli eşya taşımaları zaman tarifesine tabidir.) şeklinde düzenlenerek kabul edildi. 

37. Tasarının 38 inci maddesi, 35 inci madde olarak numaralandı. Madde başlığı (Zaman tarifelerinin 
hazırlanması) şeklinde düzenlendi. Madde metnindeki birinci cümlenin sonundaki (.) kaldırıldı, (ve) eklendi. 
«Ulaştırma» sözcüğü çıkarıldı, (Bakanlığının) adı (Bakanlığın) şekline dönüştürüldü, bu addan hemen sonra 
(veya yetki verilen mülkî amirin) ifadesi konuldu ve birinci fıkra bu değişiklikle düzenlendi. Tasarının 39 
uncu maddesi Ibu yeni 35 inci maddeye ikinci fıkra olarak aynen eklendi. Maddenin «Tarife değişiklikleri» 
sözcükleri ile başlayan ikinci fıkrası, maddeye üçüncü fıkra olarak eklendi, «değişiklikleri» sözcüğü metin
den çıkarıldı ve «tarife» sözcüğüne (1er) çoğul eki bağlandı. iMadde bu değişikliklerle kalbul edildi. 

38. Tasarının 40 inci maddesi 36 ncı madde olarak numaralandı; Üst başlıktalki «<Kısım : 2» (İKİNCİ 
BÖLÜM) olarak düzeltildi. Madde ıbaşlığına, anabaşlıkta yer alan (Yurt içi fiyat tarifelerinin tavanı) deyimi 
konuldu. Maddenin birinci fıkrasının hemen başına (Yurt içi fiyat) sözcükleri eklendi. Madde metninde 
geçen «Ulaştırma» sözcükleri çıkarıldı. «Bakanlığınca» ve «Bakanlığı» şeklindeki yazımlar (Bakanlıkça) ve 
(Bakanlık) biçiminde düzeltildi. İkinci fıkrada «fiyatı» kelimesine (nı da) eklenerek, müteakip «<Bu durumda» 
sözcükleri metinden çıkarıldı. Madde metni bu düzeltme ve eklemelerle kabul edildi. 

39. Tasarının 41 inci maddesi, 37 nci madde olarak numaralandı. Madde başlığına (Yurt içi fiyat ta
rifelerinin hazırlanması) sözcükleri konuldu. Birinci fıkranın 'başına (Yurt içi fiyat) sözcükleri yazılarak 
müteakip «Tarifeler» sözcüğüne (i) harfi eklendi. Maddenin ikinci fıkrasında ıgeçen «Ütitizasyon» deyimi, 
Türkçeleştirilerek, yerine {yararlanma ortalaması) deyimi konuldu. Maddenin dördüncü fıkrasında geçen 
«Birliklerin» deyimi çıkarıldı yerine (üst kuruluşlarının) deyimi konuldu. Maddeye beşinci fıkra olarak Tasa
rının 42 nci maddesinden alınan (Maliyette % 15'i aşan değişme olması halinde tarifeler yenilenir.) hükmü 
eklendi. Altıncı fıkraya, «yöntem» kelimesinden önce (uygulanacak) sözcüğü eklendi. Tasarının 42 nci mad
desi metinden çıkarılarak, bu maddenin birinci cümlesi de 37 nci maddenin yedinci fıkrası olara'k düzenlendi 
ve madde metni yeni şekliyle kabul edildi. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 370) 



— 26 — 

40. Tasarının 43 üncü maddesi, 38 inci madde olarak numaralandı. Madde başlığı (Tarifelerin onaylan
ması) şeklinde belirlendi. Madde metni ilâve ve çıkarmalarla aşağıdaki şekilde yeniden düzenlendi: 

«Madde 38. — Taksi ve benzeri taşıtlar ile yapılan taşımalar dışında yolcu taşımaları ve düzenli eşya 
taşımaları yapanlar ilân edilen tavan fiyat tarifelerini geçmeyecek şekilde ve en az 3 ay uygulanmak üzere; 
tarifelerini Bakanlığa veya yetki verilen mülkî amirliğe onaylatmak ve onaylanmış tarifelerini işyeri, termi
nal bilet satış yeri ve taşıtta bulundurmak ve teşhir etmek zorundadırlar. Bakanlık 37 nci maddeye uygun 
olarak tarifeleri değiştirdiği takdirde, taşımacılara ait tarifeler de süreyle bağlı kalmadan değiştirilebilir. Bu
nunla ilgili hususlar Yönetmelikte belirlenir» 

Madde bu yeni düzenleme ile kalbul edildi. 
41. Adalet Komıisyonunun 39 uncu maddesi aynen kabul edildi., 
42. Tasarının 45 inci maddesi, 40 inci madde olarak numaralandı. Madde başlığı (şehir içi tarifeler) 

şeklinde düzenlendi. Maddenin son cümlesi olan «Valilik onayı ile yürürlüğe konulur» hükmü ile, metinde 
geçen «Ulaştırma Baikanlığınca» adı çıkarıldı. Bu ad yerine sadece (Bakanlıkça) adı konuldu. Maddede geçen 
«yapılan» .sözcüğü yerine (belirlenen) sözcüğü konuldu. Madde bu değişikliklerle kabul edildi. 

43. Tasarının 46 ncı maddesi, 41 inci madde olarak numaralandı. Madde başlığı (Uluslararası fiyat 
tarifeleri) şeklinde belirlendi. Madde metninde geçen «Ulaştırma Bakanlığının» deyimi (Bakanlığın) olarak 
değiştirildi. (Madde bu düzenleme ile aynen kabul edildi. 

44. Tasarının 47 nci maddesi, 42 nci madde olarak numaralandı. Üst başlıktaki «BÖLÜM - V», «BE
ŞİNCİ 'KISIM» olarak değiştirildi. «Taşıma koşulları» deyimi, (Taşıma şartları) şekliyle madde başlığına 
alındı. Maddenin dördüncü fıkrasındaki «taksilerle» ve «sadece» kelimeleri metinden çıkarıldı. Aynı fıkra
daki «taşımaları» kelimesine ı(nın) eklendi,x Fı'kranın sonu (yapılması esastır) şeklinde düzenlendi. Maddenin 
beşinci fıkrasındaki «Uygulanacağı iller ile» deyimi çıkarılıp, yerine «illere göre uygulama» deyimi konuldu, 
Madde bu düzenleme ile aynen kaıbul edildi. 

45. Adalet Komisyonunun 44 üncü maddesi Komisyonumuzca 43 üncü madde olarak kabul edildi. 
46. Adalet Komisyonunun, Tasarının 49 uncu maddesi için belirlediği «Taşımacının yükümlülüğü» 

başlığı ile tasarı metni 44 üncü madde olarak aynen kabul edildi. 
47. Tasarının 50 nci maddesi, 45 inci madde olarak numaralandı. Madde başlığı (Arızi veya kaza halin

de yükümlülük) şeklinde düzenlenerek; Adalet' Komisyonunun metninde yer alan 46 ncı madde, 45 inci mad
de olarak benimsendi ve aynen kabul edildi. 

48. Tasarının 51 inci maddesi, 46 ncı madde olarak numaralandı. Madde başlığı «yolcu bileti» şeklin
de düzenlendi. Maddenin birinci fıkrasında geçen «adresinin» kelimesi (adresi), «gösterilmesi zorunludur» 
deyimi de (gösterilir) şeklinde düzenlenerek, maddenin tümü aynen kabul edildi. 

49. Adalet Komisyonunun 48 inci maddesi 47 nci madde olarak aynen kabul edildi. 
50. Tasarının 53 üncü maddesi, 48 inci madde olarak numaralandı. Madde başlığı «Taşıma senedi» ola

rak benimsendi. Madde redaksiyonla aynen kabul edildi. 
51. Adalet Komisyonunun 50 nci maddesi 49 uncu madde olarak aynen kabul edildi. 
52. Tasarının 55 inci maddesi, 50 nci madde olarak numaralandı. Madde başlığı (Eşyanın teslimi) şek

linde belirlendi. Birinci fıkrada, «yazılı» sözcüğünden sonra (şartlar ve) kelimeleri eklendi, «zarfında» keli
mesi çıkarılarak yerine (içinde) sözcüğü konuldu. İkinci fıkra da «sınırları» sözcüğüne (nın) eklendi, «belir
tilmek» sözcüğü yerine (belirtilmesi) sözcüğü kullanılarak, fıkra (zorunludur) kelimesi ile bağlandı. Madde 
bu değişikliklerle kabul edildi. 

53. Tasarının 56 ncı maddesi, 51 inci madde olarak numaralandı. Maddenin üst başlığındaki «BÖLÜM: 
VI», (ALTINCI KISIM), «TAŞIMANIN YARDIMCI HİZMETLERİ» başlığı kondu. «KISIM : 1», (Bİ
RİNCİ BÖLÜM) şeklinde değiştirildi. Ayrıca başlıktaki (EŞYA TAŞIMALARI) deyimi korundu. Madde 
başlığı olarak (Yükleme, boşaltma ve depolama) şekli benimsendi. Maddenin birinci fıkrasındaki «Genel eş
ya için» sözcükleri çıkarıldı. İkinci fıkrada, «yükleme» sözcüğünden sonra gelen «ve» edat çıkarıldı, yerine 
(,) konularak, «boşaltma» kelimesinden sonra (ve depolama) kelimeleri konuldu. Madde bu düzenleme ile 
kabul edildi. 
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54. Tasarının 57 nci maddesi, 52 nci madde olarak numaralandı. Madde başlığı (yükleme ve boşaltma 
ve depolama fiyat tarifesi) şeklinde düzenlendi. Maddenin 2 nci fıkrası metinden çıkarılarak, madde şöyle 

düzenlendi : 
«Madde 52. — Yükleme, boşaltma ve depolama hizmetleri için Bakanlık tavan fiyatı tespit edebilir. 

Hangi eşya türünde tavan fiyatının tespit edileceği Yönetmelikle belirlenir.» 
Madde bu şekliyle kabul edildi. 
55. Tasarının 58 inci maddesi, 53 üncü madde olarak numaralandı. Madde başlığı (Depolama hizmetle

ri) şeklinde belirlenerek, madde metni aynen kabul edildi. 
56. Tasarının 59 uncu maddesi, 54 üncü madde olarak numaralandı. Madde başlığı (Terminal Zorun

luluğu) şeklinde düzenlendi. Maddenin birinci fıkrasındaki «nitelik ve nicelikleri yönetmelikte belirlenen» 
şeklindeki ifade metinden çıkarılarak,' «terminali» sözcüğüne (nin) eklendi, maddeye üçüncü fıkra olarak 
(terminallerin özellikleri yönetmelikle belirlenir) hükmü ilave edilerek, madde bu şekliyle kabul eolundu. 

57. Tasarının 60 inci maddesi, 55 inci madde olarak numaralandı, maddenin ser başlığındaki «KISIM: 
2», «İKtNCt BÖLÜM» olarak değiştirildi. «YOLCU TAŞIMALARI» anabaşlığı korundu. Madde başlığı 
olarak (Terminal zorunluluğu) şekli benimsendi. Maddenin birinci fıkrasının başına (Şehirlerarası ve uluslar
arası) deyimleri konuldu. Fıkrada geçen «nitelik» sözcüğü (leri) eki ile çoğul duruma dönüştürüldü. Keza 
fıkrada geçen «nicelikleri» Sözcüğünden sonra (ve tesis süresi) ifadesi eklendi ikinci fıkradaki «Belediye 
Özel İdare gibi» şeklindeki ifade çıkarıldı. Dördüncü fıkrada «projelerinin» deyiminden sonra (İmar ve 
İskân Bakanlığı ile) deyimi metne konuldu. Aynı fıkrada geçen «İmar ve İskân» ismi çıkarıldı. (Bayındır
lık) ismi eklendi. Maddenin beşinci fıkrası metinden çıkarıldı bunun yerine beşinci fıkra olarak şu hüküm 
eklendi : (Ulaştırma Bakanlığı ilgili kuruluşlarla, Mahallî İdarelere ait terminallerin yapımının projelendi
rilmesi, programlanması ve finansmanı, için yönlendirici ve destekleyici tedbirleri alır.) Madde metni yapılan 
bu değişikliklerle kabul edildi. 

58. Tasarının «TAŞIMADA ÇALIŞANLAR» başlığını taşıyan «BÖLÜM : VII», (YEDİNCİ KISIM) 
şeklinde değiştirildi. Tasarının 61 inci maddesinin, fıkra olarak 62 nci maddeye eklenmesi üzerinde duruldu. 
Tasarının bu iki maddesi birlikte ele alındı ve 56 nci madde olarak numaralandı. Madde başlığı (Taşıma işle
rinde çalışanlar) şeklinde düzenlendi. 61 inci madde, 56 nci maddeye üçüncü fıkra olarak eklendi. Maddenin 
tümü bu düzenleme ile aynen kabul edildi. 

59. Adalet Komisyonunun 58 inci maddesi 57 nci madde olarak aynen kabul edildi. 
60. Tasarının 64 üncü maddesi 58 inci madde olarak numaralandı ve başlığına «Sürücülerin çalışma sü

rüleri» deyimi konuldu. Maddede geçen «60», (54) olarak değiştirildi. «Yasak» kelimesi «ve» kelimesinin ara
sına (olup) kelimesi, «az» kelimesi ile «24 saat» deyimi arasına (kesintisiz) kelimesi konuldu. Madde bu dü
zenleme ile kabul edildi. 

61. Tasarının 65 inci maddesi, 59 uncu madde olarak numaralandı. Madde başlığı (Günlük çalışma dü
zeni) şeklinde belirlendi. Maddenin birinci fıkrasında geçen «12» rakamı (9) olarak, maddede yer alan «ko
şulların» kelimeleri (şartların) şeklinde değiştirildi ve maddenin tümü aynen kabul edildi. 

62. Tasarının 66 nci maddesi, 60 inci madde olarak numaralandı. Madde başlığı (Taşımada çalışanların 
kıyafetleri) şeklinde belirlendi. Madde redaksiyonla aynen kabul edildi. 

63. Adalet Komisyonunun 62 nci maddesi, 61 inci madde olarak numaralandı. Madde aynen kabul 
edildi. 

64. Tasarının 68 inci maddesi, 62 nci madde olank numaralandı. Madde başlığı (Kanuna uymak zo
runluluğu) şeklinde belirlendi. Madde aynen kabul edildi. 

65. Tasarının 69 uncu maddesi, 63 üncü madde olarak numaralandı. Madde başlığı (Tedbirlerin alın
ması ve uyulması zorunluluğu) şeklinde belirlendi. Adalet Komisyonunun düzenlediği 64 üncü madde met
ni 63 üncü madde olarak aynen kabul edildi. 

66. Tasarının 70 nci maddesi görüşüldü. Maddenin tümünün metinden çıkarılması kabul edildi. 
67. Tasarının 71 inci maddesi, 64 üncü madde olarak numaralandı. «BÖLÜM : VIII», (SEKİZİNCİ 

KISIM) olarak yazıldı. Üst başlık aynen korundu. Madde başlığı (Uluslararası taşımaların kapsamı) şeklinde 
belirlendi. Madde Adalet Komisyonundan geldiği şekilde (65 inci madde) aynen kabul edildi. 
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68. Tasarının 72 nci maddesi, 65 inci madde olarak numaralandı. Adalet (Komisyonunun 66 ncı madde 
metni başlığı ile beraber benimsendi. Ancak, madde metninde bir önceki maddeye yapılan atıflarla (64 ün
cü maddenin) şeklinde düzeltildi. (Uyruklu) kelimesi eklendi. Madde bu düzenlemelerle kabul edildi. 

69. Tasarının 73 üncü maddesi, 66 ncı madde olarak numaralandı. Madde başlığı (yasak haller) şek
linde belirlendi. «Ulaştırma Bakanlığınca» deyimi yerine (Bakanlıkça) denildi. Adalöt Komisyonu metnine uy
gun ıredaksiyon yapılarak, madde aynen kabul edildi. 

70. Tasarının 74 üncü maddesi, 67 nci madde olarak numaralandı. Madde başlığı (Kota sistemi) şeklinde 
belirlendi, ikinci fıkrada üzerinde Adalet Komisyonunun (68 inci Madde) yaptığı düzeltmelere uyuldu. 
«Ulaştırma Bakanlığınca» deyimi yerine sadece (Bakanlık) deyimi kullanıldı. Bu düzenleme ile maddenin tümü 
aynen kabul edildi. 

71. Tasarının 75 inci maddesi, 68 inci madde olarak numaralandı. Madde başlığı (Geçiş ücretlerinin dü
zenlenmesi) olarak benimsendi. Adalet Komisyonu (68 inci Madde) 'metnindeki düzeltmelere uyuldu. Madde
nin tümü aynen kabul edildi. 

72. Adalet Komisyonunun 70 nci maddesi 69 uncu madde olarak kabul edildi. 
73. Adalet Komisyonunun 71 inci madesi, 70 nci madde olarak aynen kabul edildi. 
74. Tasarının 78 inci maddesi, 71 inci madde olarak numaralandı. Madde başlığı (Sigorta tarifleri) şek

linde belirlendi. «Her iki sigorta türü için» ve «Koşullar» sözcükleri metinden çıkarılarak, maddenin girişi 
(Yolcu ve eşya taşımalarında uygulanacak sigorta esasları ve tarifeleri) şeklinde düzenlendi. Madde bu dü
zenleme ile kabul edildi. 

75. Tasarının 79 uncu maddesi, 72 nci madde olarak numaralandı. Madde başlığı (Zararların ödenmesi 
ve rücu) şeklinde belirlendi. Madde girişindeki «Kazalardan» sözcüğü (Kaza sonucu) şeklinde değiştirildi. 
«Derhal» sözcüğü metinden çıkarıldı. İkinci fıkradaki «ancak» ve «taşımacıya» sözcükleri metinden çıkarıldı. 
Fıkra birinci fıkraya ikinci cümle olarak eklendi ve cümle sonundaki «eder» sözcüğü (edebilir) olarak düzel
tildi. Madde bu düzenleme ile kabul edildi. 

76. Tasarının 80 inci maddesi, 73 üncü madde olarak numaralandı. Madde başlığı (ihbar ve ödeme) şek
linde belirlendi. Gerekli düzenleme yapılarak maddenin tümü aynen kabul edildi. 

77. Tasarının 81 inci maddesi, 74 üncü madde olarak numaralandı.; Madde başlığı (Taşıt mülkiyetinin 
naklinde sigorta) şeklinde belirlendi. Maddenin birinci satırındaki «aracın» sözcüğü çıkarıldı, yerine (Taşıtın) 
sözcüğü yazıldı. Madde, Adalet Komisyonunun (75 inci Madde) metni aynen benimsenerek kabul edildi. 

78. Tasarının 82 nci maddesi, 75 inci madde olarak numaralandı. Madde başlığı (Primlerin ödenmesi) 
şeklinde belirlendi. Maddede yer alan ve atıf yapılan madde numaraları (69 uncu ve 70 nci) şeklinde değiş
tirildi. Maddenin son cümlesi metinden çıkarıldı. Yapılan değişikliklerle madde kabul edildi. 

79. Adalet Komisyonunun 77 nci madesi, 76 ncı madde olarak aynen kabul edildi. 
80. Adalet Komisyonunun 78 inci maddesi 77 nci madde olarak aynen kabul edildi. 
81. Tasarının 85 inci maddesi, 78 inci madde olarak numaralandı. Madde başlığı (Malî Sorumluluk si

gortası) şeklinde belirlendi. Birinci fıkrada geçen «aracın» deyimi çıkarıldı, yerine (taşıtın) yazıldı ve fıkra
nın son kelimesindeki (1er) çoğul eki de çıkarıldı. Diğer redaksiyonlarla maddenin tümü aynen kabul edildi. 

82. Tasarımn 86 ncı maddesi, 79 uncu madde olarak numaralandı. Madde başlığı (zaman aşımı) şeklinde 
belirlendi. Madde metninin üçüncü satırında geçeri «iki» sayısının yanma «sene» yazıldı. Madde bu ekleme ile 
aynen kabul edildi. 

83. Adalet Komisyonunun 81 inci maddesi, 80 inci madde olarak aynen kabul edildi. 
84. Tasarının 88 inci, Adalet Komisyonunun 84 üncü maddesi, 81 inci madde olarak numaralandı. Mad

denin üst başlığındaki «BÖLÜM : X» çıkarıldı, yerine (ONUNCU KISIM) yazıldı. Ana başlık aynen korun
du. Adalet Komisyonunun madde metni aynen kabul edildi. 

85. Tasarının 89 uncu maddesi, 82 inci madde olarak numaralandı. Madde başlığı (Taşıma Planlaması) 
şeklinde belirlendi. Maddede geçen (Millî Güvenlik Kurulunun» deyimi metinden çıkarıldı. Madde, «için», 
kelimesinden sonra şöyle düzenlendi. (Ulaştırma Bakanlığı ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak taşıma plânları
nı Olağanüstü hal ve savaş direktifi esaslarına göre hazarde hazırlar.) Madde yapılan bu düzenleme ile kabul 
edildi, 
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86. Tasarının 90 inci maddesi, 83 üncü madde olarak numaralandı. Maddenin üst başlığındaki «'BÖ
LÜM : XI» çıkarıldı yerine (ONBİRİNCt KISIM) yazıldı. Üst başlık aynen korundu. Madde başlığı (Dene
tim esasları) eşklinde belirlendi. Ulaştırma Bakanlığı «Bakanlığın» olarak değiştirildi. Madde bu değişiklik
lerle kabul edildi. 

87. Tasarının 91 inci maddesinin metinden çıkarılması kabul edildi. 
88. Tasarının 92 nci maddesi, 84 üncü madde olarak numaralandı. Madde başlığı (Denetim sırasındaki 

hasar ve zarar) şeklinde belirlendi. Maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları metinden çıkarıl
dı. Beşinci fıkra aşağıdaki şekilde düzenlendi: 

(Denetimin, denetim ile ilgili giderlerin, denetim sırasında meydana gelecek hasar ve zararların tespiti ve 
ödenmesi usulleri yönetmelikte belirlenir.) fıkra 84 üncü madde olarak kabul edildi. 

89. Tasarının 93 üncü maddesi, 85 inci madde olarak numaralandı. Maddenin üst başlığındaki «BÖ
LÜM - XII» çıkarılda. Yerine (ONİKtNCt KISIM) yazıldı. Kısmın anabaşlığı olarak konulan (CEZALAR) 
deyimi benimsendi. 

Tasarının (a) fıkrasında madde numarası olarak anılan «22 nci» rakamı (21 inci), (b) fıkrasında anılan 
«26 ncı» rakamı (24 üncü), (c) fıkrasında anılan «28 inci» rakamı (26 ncı) şeklinde değiştirildi, (d) fıkrası, Ada
let Komisyonunun (86 ncı Madde) yaptığı düzenleme şekliyle benimsendi, (d) fıkrasında anılan «33 üncü» 
maddeye atıf, (30 uncu) şeklinde düzeltildi, (e) ve (f) fıkraları Adalet Komisyonunun yaptığı düzenleme bi
çiminde, ancak <f) fıkrasına (ve teşhirden kaçınmak) ilavesiyle benimsendi. Maddenin (g), (h) ve (k) fık
raları, müteakip maddede yer verilmek üzere metinden çıkarıldı, (i) fıkrası, (g) fıkrası olarak harflendirildi. 
Fıkrada geçen «66 ncı» rakamı (60 inci) şeklinde düzeltildi. Hüküm cümlesi olarak madde sonunda geçen 
«beşbin lira», (Beşbin lira para cezası alınır.) şeklinde ifade olundu. Maddenin tümü yapılan bu değişikliklerle 
kabul edildi. 

90. Adalet Komisyonunun 87 nci maddesi ile tasarının 93 üncü maddesinin II. numaralı bölümü 86 ncı 
madde olarak numaralandı. Adalet Komisyonu metninin 87 nci maddesinde yer alan (a), (b) fıkraları aynen 
benimsendi, (c) fıkrasındaki atıf maddesinin «47 nci» olan numarası (46 ncı) olarak, (d) fıkrasındaki «49 
uncu» rakamı (48 inci) olarak düzeltilerek benimsendi. Bu fıkradan sonra, bir önceki maddeden çıkarılan (k) 
fıkrası, (e) fıkrası olarak konuldu. Fıkrada geçen «68 inci» rakamı (62 nci) şeklinde düzeltildi. Keza bir ön
ceki maddeden çıkarılan (h) fıkrası, (f) /ıkrası olarak bu maddeye eklendi ve fıkrada geçen atıf maddesinin 
numarası (56 ncı) olarak düzeltildi. Yine bir önceki maddeden çıkarılan (g) fıkrası, bu maddeye (g) fık
rası olarak eklendi ve fıkrada geçen atıf maddesi numarası (43 üncü) şeklinde düzeltildi. 

Maddenin son satırı olarak (onbin lira para cezası alınır.) hükmü konuldu. Madde yapılan bu değişiklik 
ve yeni düzenleme ile kabul edildi. 

91. Adalet Komisyonu metninin 88 inci maddesi ile tasarının 93 üncü maddesinin III bölüm 87 
nci madde olarak numaralandı. Maddenin (a), (b), (c) fıkraları Adalet Komisyonu metnindeki şekliyle aynen 
benimsendi, (d) fıkrasındaki «49 uncu» rakamı (44 üncü), (e) fıkrasındaki «65 inci» rakamı (59 uncu), (f) fıkra
sındaki (73 üncü) rakamı da (66 ncı) atıf maddeleri olarak düzeltildi. Maddenin sonuna eklenen «Yirmi'bin 
lira para cezası alınır.» cümlesi aynen benimsendi. Maddenin tümü, yapılan bu değişikliklerle kabul edildi. 

92. Adalet Komisyonu metninin 89 uncu maddesi ile tasarının (IV.) bölümü 88 inci madde olarak nu
maralandı. Adalet Komisyonunun düzenlediği 89 uncu maddenin (a), (b), (c) fıkraları aynen benimsendi. 
Ancak fıkralarda geçen ve atıf yapılan madde numaraları, fıkra sırasına göre (21 inci), (2 nci), (45 inci) 
olarak düzeltildi. Maddenin son fıkrası olarak (Kırkbin lira para cezası alınır.) hükmü eklenerek, bu düzenleme 
ile madde kabul edildi. 

93. Adalet Komisyonu metninde 90 inci madde olarak kabul edilen ve tasarının 93 üncü maddesinin 
V inci bölümünde yer alan hükümler 89 uncu madde olarak benimsendi. Maddenin (a), (b), (c) fıkralarında 
atıf yapılan madde numaraları (36 ncı), (74 üncü) ve (78) inci) şeklinde düzeltildi. (Ellibin lira para cezası 
alınır.) hükmü ile beraber madde yapılan düzeltmelerle aynen kabul edildi. 

94. Tasarının 94 üncü maddesi, 90 inci madde olarak numaralandı. Maddenin (a) fıkrasında geçen 
(27 nci) rakamı (25 inci) olarak düzeltildi, (b) fıkrası (b. 6 ncı ve 7 nci maddelere aykırı harekette bulu-
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nan taşımacılardan ellibin lira para cezası alınır ve taşıma belgeleri bir yıl süre ile iptal edilir.) şeklinde dü
zenlendi. Maddenin devamında yer alan hüküm de benimsenerek, yapılan değişikliklerle madde kabul edildi. 

95. Tasarının 95 inci maddesi, 91 inci madde olarak numaralandı. Maddede geçen (9 ve 21 inci) rakam
ları (8 inci ve 20 nci) şeklinde düzeltilerek, madde aynen kabul edildi. 

96. Tasarının 96 ncı maddesi, 92 nci madde olarak numaralandı. Maddede geçen «24 üncü» rakamı 
(23 üncü) şeklinde değiştirildi. Madde, bu düzeltme ile aynen kabul edildi. 

97. Adalet Komisyonunun 94 üncü maddesi, 93 üncü madde olarak numaralandı. Madde metninde ge
çen «koşuluyla» kelimesi (şartıyla) şeklinde değiştirildi, madde bu değişiklikle kabul edildi. 

98. Adalet Komisyonunun 95 inci maddesi, 94 üncü madde olarak numaralandı ve aynen kabul edildi. 
99. Tasarının 99 uncu maddesi, 95 inci madde olarak numaralandı ve aynen 'kabul edildi. 

100. Tasarının 100 üncü maddesi, 96 ncı rnaddeolarak numaralandı. Maddenin üstbaşlığındaki «BÖ
LÜM : XIII», (ÖNÜÇÜNCÜ KISIM) şeklinde düzeltildi. Adalet Komisyonunun bu maddeye tekabül ©den 
ve (Teşkilat) başlığını taşıyan 97 nci maddesi benimsendi. Ancak, ikinci fıkrada «ve taşra» sözcükleri çıkarıl
dı, yerine (yurt içi ve yurt dışı) sözcükleri konuldu. Bu düzenleme ile madde aynen kabul edildi. 

101. Hükümet temsilcilerinin katılmasıyla tasarı metnine (Belgelerden alınacak ücretler) başlığını taşı
yan yeni bir madde önerisi kabul edildi. 97 nci madde olarak ele alınan metin şöyle belirlendi : 

«Madde 97. — Taşımacı, acente ve komisyonculuk belgeleri ile taşıt belgeleri ücrete tabidir. Ücretlerin 
miktarı her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir. Bunların tahsili, sarfı ve tahsis esasları yönetmelik
te belirtilir.» 

Uluslararası ve şehirlerarası taşıma belgelerinden sağlanan gelirin itâ amiri Ulaştırma Bakanı, şehir içi 
taşıma belgelerinden gelirin ita amiri ilgili Belediye Başkanıdır. Gelir ve harcamalar Maliye Bakanlığının 
denetimine tabidir. 

Malî yıl sonu itibariyle Ulaştrıma Bakanlığınca harcanamayan gelirler mahallî idarelerin terminal inşaat
larının finansmanında kullanılmak üzere bir fon tesisedilir. Bu fonun kullanılış şekli ve şartları yönetmelik
te gösterilir.) 

Maddenin tümü ve 97 nci madde olarak metne eklenmesi kabul edildi. 
102. Tasarının 101 inci maddesi, 98 inci madde olarak numaralandı. Madde başlığı (Belge alma zorun

luluğu şeklinde düzenlendi. Maddede geçen «Koşullara» sözcüğü (şartlara) biçiminde değiştirilerek, madde 
aynen kabul edildi. 

103. Tasarının 102 nci maddesi, 99 uncu madde olarak numaralandı. Adalet Komisyonunun maddeyi 
düzenleyiş şekli benimsendi. Adalet Komisyonunun 99 uncu maddesi, metinde geçen (koşullar) kelimesi ye
rine (şartlar) kelimesi konuldu. Madde metninin sonundaki (.) kaldırılarak (ve Resmî Gazete'de yayımlanır.) 
ibaresi eklendi. Madde metni yapılan bu ilave ile aynen kabul edildi. 

104. Tasarının 103 üncü maddesi, başlığı (kazanılmış hak) sökünde belirlendi ve 100 üncü madde olarak 
numaralandı. Maddede geçen (63 üncü) rakamı, (57 nci) olarak düzeltildi ve madde bu düzeltmelerle aynen 
kabul edildi. 

105. Tasarının 104 üncü maddesi, 101 inci madde olarak numaralandı. Madde başlığı (Yürürlükten 
kaldırılan mevzuat) şeklinde belirlendi. Madde aynen kabul edildi. 

106. Tasarının 105 inci maddesi, 102 nci madde olarak numaralandı. Maddenin üstünde kayıtlı «BÖ
LÜM - XIV», (ONDÖRDÜNCÜ KISIM) şeklinde değiştirildi. (Yürürlük) madde başlığı yapıldı. Madde ay
nen kabul edildi. 
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107. Tasarının 106 ncı maddesi, 103 üncü madde olarak numaralandı. Madde başlığı (yürütme) şeklin
de' belirlendi. Madde aynen kabul edildi. 

Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur. 

A. Fehmi KUZU OĞLU 
Başkan 

Hayrı SEÇKİN 
Başkanvekili 

Mehmet AYDAR 
Sözcü 

Lütfullah TOSYALI 
Kâtip 

Şükrü BAŞBUĞ 
Üye 

Halil EVLİYA 
Üye 

(imzada bulunamadı) 

Mehmet HAZER 
Üye 

Ali Mazhar HAZNEDAR 
Üye 

Fenni İSLİMYELİ 
36 ncı maddeye muhalifim. 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 

Ahmet SARP 
Üye 

Teoman ÖZALP 
Üye 

Ne emi ÖZGÜR 
Üye 

Hidayet UĞUR 
Söz hakkım mahfuzdur. 

Üye 

MUHALEFET ŞERHİ 

Karayolu Taşıma Kanun Tasarısının 36 ncı maddesi ile taşıma hizmetlerinde gerektiğinde Devlete taşıma 
hizmetlerinin taban ve tavan fiyatını tespit etme yetkisi verilmektedir. Bu duruma göre, Devlet özel kesim 
tarafından yapılan taşıma hizmetlerinin asgarî ve azamî fiyatını tayin edebilecektir. Bilindiği gibi, serbest 
rekabet sisteminde ve pazar ekonomisinde bir mal veya hizmetin fiyatını arz ve talep mekanizması tayin eder. 
Şüphesiz, günümüzde Devlet üretici ve tüketiciyi korumak için yerine göre fiyat mekanizmasına müdahale 
etmektedir, müdahale etmeye de devam edecektir. Ancak, Devletin kendi tekelinde olmayan bir hizmetin fi
yatını düşürmemek için ekonomiye müdahalesi düşünülemez. Ülkemizin geçirdiği uzun deneyim, piyasa eko
nomisine müdahale arttıkça ekonomik sistemin bozulduğunu göstermektedir. 

Aynı şekilde, herhangi bir hizmetin fiyatının serbest rekabet dolayısıyla gereğinden fazla düşmesi halinde 
haksız rekabet şartları doğabileceği mülahazası ile Devletin, asgarî fiyat tespit etmesinde kamu yararı bahis 
konusu değildir. Bu şartlarda Devletin haksız rekabete mani olmak maksadıyla asgarî fiyat tespit etmesi ye
rine, haksız rekabeti ortadan kaldırmak üzere bir hukukî düzenleme getirmesi gerekir. Nitekim, Türk Tica
ret Kanunumuzda haksız rekabeti yasaklayan hükümlere yer verilmiştir. 

Diğer taraftan Hükümetimizin ekonomiye asgarî ölçüde müdahaleyi ve ekonominin serbest piyasa koşul
larında işlemesini öngören bir politika izlediği de malumudur. 

Bu itibarla, özel kesime açık olan bir hizmetin azamî fiyat tarifesinin Devlet tarafından düzenlenmesinin 
isabetli olacağı, buna mukabil asgarî fiyat tarifesini tespit etmesinin ekonomik politikaya ters düşeceği müla
hazası ile Tasarının 36 ncı maddesine muhalifim. 

Fenni İSLİMYELİ 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

BÖLÜM - I 

Başlangıç Hükümleri 

KISIM : tf 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

MADDB l'< — Kanunun amacr : 

a. Ülke ekonomisi ve sosyal hayatın gerektirdiği taşıma hizmetlerini düzenli hale getirmek ve bu yolla 
ekonomik yararı artırmak, 

b, Taşımada maliyeti azaltmak. 
c4 [Haksız rekabete engel olmak, 
d, Taşımacı, acente ve komisyonculuk hizmetlerinin koşullarını belirlemek, 
d Taşımayı güvenli hale getirmek, 
f< Taşımada çalışanların nitelikleri, görev ve sorumluluklarını belirlemek ve çalışma koşullarını sapta

maktır,. 

MADDE 2< — Kanunun kapsamı : 
Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan şehiriçi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu ve eşya 

(yük) taşımaları, taşımacılar, taşıma acenteleri ve komisyoncular, taşıma işlerinde çalışanlar ve bu taşımalar
da yararlanılan her türlü taşıt, araç ve yapılardır., 

Ancak, otomobille kendi hesabına yapılan taşımalar ile Türk Silahlı Kuvvetleri motorlu taşıtlarıyla ya
pılan taşımalar bu kanun hükümleri uygulanmaz., 

Uluslararası anlaşmaların hükümleri saklıdır. 

MADDE 3. —-• Bu kanunda kullanılan deyimlerin tanımları aşağıdaki gibidir. 
Karayolu Taşıması : İnsan ve eşyanın kamuya açık karayollarında karayolu motorlu taşıtlarıyla hareket 

noktasından amaçlanan yere götürülmesidir. 
Taşıma : aktarmaları, yüklemeleri, 'boşaltmaları, depolamaları ve benzeri işlemleri kapsryabilir. 
Hareket Noktası : Yolcunun taşıta bindiği, eşyanın taşımacıya teslim edildiği yerdir. 
Karayolu Motorlu Taşıtı : Motor gücüyle karayolunda hareket eden taşıttır. 
Taşımacı : Taşımacı belgesine sahip olan ve taşımayı bir menfaat karşılığı Üstlenen gerçek veya tüzelki

şidir. 
Acente : Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bağımlı bir sıfat olmaksızın 

bir mukaveleye dayanılarak belirli bir yer veya bölge içinde daimi bir surette bir taşımacı adına bilet veya 
taşıma senedi düzenliyen kimseye acente denir., 

(Komisyoncu : Ücret mukabilinde kendi namına ve bir müvekkil hesabına eşya taşıtmayı sanat edinmiş 
kimsedir* 

Çalışma Süresi : Taşıt sürme ile sürücünün taşıt veya yükle ilgili diğer işlerde harcadığı zaman topla» 
mıdır. 

ıSürme Süresi : Sürücünün motor çalıştığı sürece direksiyonda geçirdiği (30 dakikadan az olan durma ve 
dinlenme dahil) zamandır. 

Dinlenme Süresi : Sürücünün çalışmadığı zaman süresidir. 
Gönderen : Eşyayı taşımacıya teslim eden, gönderileni belirleyen ve taşıma senedini gönderici olarak 

imzalamaya yetkili ve sorumlu kişidir. 
Gönderilen : Taşıma senedimde eşyanın teslim' edileceği belirtilen kişidir. 
Yolcu Bileti : Taşımacı l e yolcu arasında akdedilen ve bu kanunda öngörülen şekil ve şartları ihtiva 

eden taşıma sözleşmesidirH 
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MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Karayolu Taşımadhğı Hakkında {Kamun Tasarısı 

BÖLÜM - I 

Başlangıç Hükümleri 

KISIM : 1 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

MADDE 1. — Tasarının birinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun, kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan şehiıriçi, şehirlerarası ve 
uluslararası yolcu ve eşya (yük) taşımaları, taşımacılar, taşıma işleri, acenteleri ve komisyoncuları, taşıma işle
rinde çalışanlar ve bu taşımalarda yararlanılan her türlü taşıt, araç ve yapıları kapsar. 

Ancak, otomobille kendi hesabına yapılan taşımalar ile Devlete ait araçlarla yapılan ve ticari olmayan 
resmi taşımalara bu kanun hükümleri uygulanmaz. 

Uluslararası anlaşmaların bükümleri saklıdır. 

MADDE 3. — Bu Kanunda kullanılan deyimlerin tanımları aşağıdaki gibidir. 
Karayolu Taşıması, insan ve eşyanın kamuya açık, karayollarında karayolu motorlu taşıtlarıyla hareket 

noktasından amaçlanan yere götürülmesidir. Taşıma, aktarmaları, yüklemeleri, boşaltmaları, depolamalaırı ve 
benzeri işlemleri kapsayabilir. 

Hareket noktası, yolcunun taşılta fbindiği, eşyanın taşımacıya teslim edildiği yerdir. 
Karayolu Motorlu Taşıtı, motor gücüyle karayolunda hareket eden taşıttır. 
Taşımacı, taşımacı belgesine sahip olan ve taşımayı' bir menfaat karşılığı üstlenen gerçek veya tüzelkişidir. 
Acente, ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bağımlı bir sıfatı olmaksızın bir 

mukaveleye dayanılarak belirli bir yer veya bölge içinde daimi bir surette bir taşımacı adına bilet veya ta
şıma senedi düzenleyen kimseye denir. 

Komisyoncu, ücret mufcabiliınde kendi namına ve bir müvekkil hesabına eşya taşıtmayı meslek edinmiş 
kimsedir. 

Çalışma Süresi, taşıt sürme ile sürücünün taşıt veya yükle ilgili diğer işlerde harcadığı zaman toplamıdır. 
Sürme Süresi, sürücünün motor çalıştığı sürece direksiyonda geçirdiği (30 dakikadan az olan durma ve din

lenme dahü) taşıt kullanma zamanıdır. 
Dinlenme Süresi, sürücünün çalışmadığı süredir. 
Gönderen, eşyayı taşımacıya teslim eden, gönderileni belirleyen ve taşıma senedini gönderici olarak im

zalamaya yöfikili ve sorumlu olan kişidir. 
Gönderilen, taşımla senedinde eşyamın ıteslim edileceği belirtilen kişidir. 
Yolcu Bileti, taşımacı ile yolcu arasında akdedilen ve bu kanunda öngörülen şekil ve santiarı ihtiva eden 

taşıma sözleşmesidir. 
Taşima Senedi, gönderen ile taşımacı arasımda akdedilen ve bu kamında öngörülen şeddi ve şartları ihtiva 

eden taşıma sözleşmesidir, 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Karayolu Taşımacılığı Hakkında Kanun Tasarısı 

KISIM - I 

Başlangıç Hükümleri 

BÖLÜM : 1 

Amaç, Kapsam ve Tanım 
Amaç 

MADDE 1. — Kanunun amacı : 
a) Ülke ekonomisi ve sosyal hayatın gerektirdiği taşıma hizmetlerini düzenli hale getirmek ve bu yolla 

ekonomik yararı artırmak, 
b) Taşımada maliyeti azaltmak, 
c) Haksız rekabete engel olmak, 
d) Taşımacı, acente ve komisyonculuk hizmetlerinin koşullarını belirlemek, 
e) Taşımayı güvenli hale getirmek, 
f) Taşımada çalışanların niteliklerini, görev ve sorumluluklarını belirlemek ve çalışıma koşullarını sapta-

maktu\| 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu kanun, kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan şehiriçi, şehirlerarası ve 
uluslararası yolcu ve eşya (yük) taşımalarını, taşımacıları, taşıma işleri acentelerini ve komisyoncularını, ta
şıma işlerinde çalışanları ve bu taşımalarda yararlanılan her türlü taşıt, araç ve yapıları kapsar. 

Ancak, kişilerin otomobille kendi hesaplarına yaptıkları taşımalar ile Türk Silahlı Kuvvetleri, motorlu ta
şıtlarıyla yapılan taşımalara bu kanun hükümleri uygulanmaz. 

Uluslararası anlaşmaların hükümleri saklıdır. ' 

Tanım 

MADDE 3. — Bu Kanunda kullanılan deyimlerin tanımları aşağıda gösterilmiştir. 
Taşımacı; insan ve eşyanın kamuya açık karayollarında karayolu motorlu taşıtlarıyla hareket noktasın

dan amaçlanan yere götürülmesidir. Taşıma, aktarmaları, yüklemeleri, boşaltmaları, depolamaları ve benzeri 
işlemleri kapsayabilir. 

Hareket noktası; yolcunun taşıta bindiği eşyanın taşımacıya teslim edildiği yerdir. 
Karayolu motorlu taşıtı; motor gücüyle karayolunda hareket eden taşıttır. 
Taşımacı; taşımacı belgesine sahip olan ve taşımayı bir menfaat karşılığı üstlenen gerçek veya tüzelkişidir. 
Acente; ticarî mümessil, ticarî vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bağımlı bir sıfatı olmaksızın bir 

mukaveleye dayanılarak belirli bir yer veya bölge içinde daimî bir surette bir taşımacı adına bilet veya taşıma 
senedi düzenleyen kimseye denir. 

Komisyoncu; ücret mukabilinde kendi namına ve bir müvekkil hesabına eşya taşıtmayı meslek edinmiş 
kimsedir. 

Çalışma süresi; taşıt sürme ile sürücünün taşıt veya yükle ilgili diğer işlerde harcadığı zaman toplamıdır. 
Sürme süresi; sürücünün motor çalıştığı sürece direksiyonda geçirdiği (30 dakikadan az olan durma ve 

dinlenme dahil) taşıt kullanma zamanıdır. 
Dinlenme süresi; sürücünün çalışmadığı süredir. 
Gönderen; eşyayı taşımacıya teslim eden, gönderileni belirleyen ve taşıma senedini gönderici olarak im

zalamaya yetkili ve sorumlu olan kişidir,; 
Gönderilen; taşıma senedinde eşyanın teslim edileceği belirtilen kişidir. 
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BAY., ULAŞ., İMAR - İSKÂN, TUR., TAN. KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Karayolu Taşımacılığı Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 

Başlangıç Hükümleri 

B I R I N C I B Ö L Ü M 

Amaç, Kapsam ve Tanım 
Amaç 

MADDE 1. — Kanunun amacı : 
a) Ülke ekonomisinin ve sosyal hayatın gerektirdiği taşıma hizmetlerini düzenli hale getirmek ve bu 

yolla ekonomik yararı artırmak. 
b) Taşımada maliyeti azaltmak. 
c) Haksız rekabete engel olmak. 
d) Taşımacı, acente ve komisyonculuk hizmetlerinin şartlarını belirlemek. 
e) Taşımayı güvenli hale getirmek. 
f) Taşımada çalışanların niteliklerini, görev ve sorumluluklarını belirlemek ve çalışma şartlarını tespit 

etmektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Adalet Komisyonu metninin 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda kullanılan deyimlerin tanımları aşağıda gösterilmiştir. 
Taşıma; insan ve eşyanın kamuya açık karayollarında karayolu motorlu taşıtlarıyla hareket noktasın

dan amaçlanan yere götürülmesidir. 
Yardımcı hizmetler; aktarma, yükleme, boşaltma, istif ve depolama gibi taşımaya yardımcı hizmetlerdir. 
Hareket noktası; yolcunun taşıta bindiği, eşyanın taşımacıya teslim edildiği yerdir. 
Karayolu motorlu taşıtı; motor gücüyle karayolunda hareket eden taşıttır. 
Taşımacı; taşımacı belgesine sahip olan ve taşımayı bir menfaat karşılığı üstlenen gerçek veya tüzelkişidir. 
Acente; ticarî mümessil, ticarî vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bağımlı bir sıfatı olmaksızın bir 

mukaveleye dayanılarak belirli bir yer veya bölge içinde daimî surette bir veya birden fazla taşımacılar adı
na yolcu bileti veya taşıma senedi düzenleyen kimseye denir. 

Komisyoncu; ücret mukabilinde kendi namına ve bir müvekkil hesabına eşya taşıtmayı meslek edinmiş 
kimsedir. 

Çalışma süresi; taşıt sürme ile sürücünün taşıt veya yükle ilgili diğer işlerde harcadığı zaman toplamı
dır. 

Sürme süresi; sürücünün motor çalıştığı sürece direksiyonda geçirdiği (30 dakikadan az olan durma ve 
dinlenme dahil) taşıt kullanma zamanıdır. 

Dinlenme süresi; sürücünün çalışmadığı süredir. 
Gönderen; eşyayı taşımacıya teslim eden, gönderileni belirleyen ve taşıma senedini imzalamaya yetkili ve 

sorumlu olan kişidir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Taşıma Senedi : Gönderen ile taşımacı arasında akdedilen ve bu kanunda öngörülen şekil ve şartları ih
tiva eden taşıma sözleşmesidin , 

Belge : Taşıma faaliyetlerinde bulunacaklar ile taşıma araçlarının çalışma izinlerini belirleyen resmi ev
raklardır. 

Tarife : Taşımaları zaman ve fiyat yönünden düzenleyen ve uyulması zorunlu olan bildirimlerdir. 
Terminal : tnsan ve eşya taşımalarında taşıtların indirme - bindirme, yükleme - Boşaltma, aktarma 

yaptıkları, bilet, bekleme, haberleşme, şehir ulaşımı ile benzeri hizmetlerin sağlandığı yerdir. 
Şehiriçi Taşımalar : Nüfusu 10.000in üzerinde, Belediye teşkilatı olan yerleşim merkezlerinde, Belediye 

ve mücavir alan sınırları içindeki taşımalarla en çok 50. Km'ye kadar yapılan taşımalardır., 
Şehirlerarası Taşımalar : Nüfusu 10.000'in üzerinde olan, Belediyeler arası ve/veya 50. Km'yi aşan yurtiçi 

taşımalardır, 
Uluslararası Taşımalar : Türkiye'den veya Türkiye'ye karayoluyla : Türkiye üzerinden karayoluyla tran

sit : Türkiye'ye Demiryolu, Denizyolu ve Havayoluyla gelip karayolundan üçüncü ülkelere yapılan taşıma
lardır» 

KISIM : 2 

Genel Esaslar 

MADDE 4. — Taşıma faaliyetinde bulunmak, yetkili mercilerden alınacak izne bağlıdır. 

MADDE 5. — Taşımanın kanunlarda belirtilen koşullara uygun olarak yapılması zorunludur. 

MADDE 6. — Kanunlara uygun taşımalar hiç bir şekilde engellenemez. 

MADDE 7. — Taşımacılar, taşımacılık hizmetini yapmaktan kaçınamazlar. 

MADDE 8. — Kanun sınırları dışında yapılan rekabet, haksız rekabet sayılır ve yasaktır. 

BÖLÜM - II 

Taşımacı, Acente ve Komisyoncular 

KISIM 3 II 

Taşımacılar 

MADDE 9.— 
a. Taşımacı olmak isteyen gerçek ve tüzelkişiler de aranacak genel koşullar. 
L Türk vatandaşı olmak, 
2, Gerçek kişi, tüzelkişi kurucu ortakları ve tüzelkişillıiği temsile yetkili yöneticilerin, zimmet, ihtilas, 

sahtecilik, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılıık, inancı kötüye kullanma, hileli liflas gibi yüz kızartıcı bir 
suçtan veya Anayasa'da yer alan temel hak ve (hürriyetleri ideolojik amaçlarla Devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez 'bütünlüğü veya dil, ırk, sınıf, din, mezhep veya bölge ayrıcalığına dayanılarak nitelikleri Anaya
sa da belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak maksadıyla işlenen suçlardan dolayı hüküm giymemiş ol
mak, 

3, Tüzelkişilerin Türk Ticaret Kanununda Ibelirtilen tüzelkişilerden herhangi birisi olarak tescil edilmiş 
olmak, 

4, Taşıma türüne göre madde 31 'deki hususları sağlamış olmak, 
'b. Türk Taşımacılar ile diğer ülke taşımacılarının oluşturacakları taşımacı ortaklıklarında taşımacılıkla 

ilgili koşullar, Bakanlar Kurulu Karariyle tespit edilir. 
c. Kamu Kuruluşlarının taşımacı belgesi alma koşulları yönetmelikte belirlenir. 
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(Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Belge, taşıma faaliyetlerinde bulunacaklar ile taşıma araçlarının çalışma izinlerini belirleyen resmi evrak-
dır. 

Tarife, taşımaları zaman ve fiyat yönünden düzenle /en ve uyulması zorunlu olan bildirimlerdir. 
Terminal, insan ve eşya taşımalarında taşıtların iniirme - bindirme, yükleme - boşaltma, alktarma yaptık

ları, bilet, bekleme, haberleşme, şehir ulaşımı ile benzeri hizmetlerin sağlandığı yerdir. 

Şehiriçi Taşımalar, nüfusu 10 OOO'in üzerinde Belediye teşkilatı olan yerleşim merkezlerinde, Belediye ve 
mücavir alan sınırları içindeki taşımalarla, en çok 50 Knr.'ye kadar yapılan taşımalardır. 

Şehirlerarası Taşımalar, nüfusu 10 OOO'in üzerinde olan Belediyeler arası veya 50 Km.'yi aşan yurtiçi ta
şımalardır., 

Uluslararası Taşımalar, Türkiye'den veya Türkiye'ye karayoluyla; Türkiye üzerinden karayoluyla transüt; 
Türkiye'ye demiryolu, denizyolu ve havayoluyla gelip karayolundan üçüncü ülkelere yapılan taşımalardır. 

KISIM : 2 

Genel Esaslar 

MADDE 4. — Tasarının dördüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının beşinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştik. 

MADDE 6. — Tasarının altıncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının yedinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarımın sekizinci maddesi Kornis/onumuzca aynen kabul edilmiştir, 

BÖLÜM - H 

Taşımacı, Acenlta ve Komisyoncular 

KISIM : 1 

Taşımacılar 

MADDE 9. — 
a) Taşımacı olmak isteyen gerçek ve tüzelkişilerde aranacalk genel koşullar : 
1. Türk uyruklu olmak, 
2. Gerçek kişi, tüzelkişi kurucu ortakları ve tüzelkişiliği temsille yetkili yöneticilerin, zimmet, ihtilas, sah

tecilik, intikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, kaçakçılık, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartı
cı bir suçtan veya Anayasada yer alan temel hak ve hürriyetleri ideolojik amaçlarla Devlettin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğü veya dil, ırk, sınıf, din, mezhep veya bölge ayrıcalığına dayanılarak nitelikleri Anayasada 
belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak maksadıyla işlenen suçlardan dolayı hüküm giymemiş olmak, 

3. Tüzelkişiler için, Türk Ticaret Kanununda belirtilen tüzelkişilerden herhangi birisi olmak, 
4. Taşıma türüne göre madde 31 'deki hususları sağlamış olimalk, 
b) Türk Taşımacılar ile diğer ülke taşımacılarının oluşturacakları taşımacı oPtaklıiklaraıda taşımacılıkla 

ilgili koşullar, Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilir. 
e) Kamu kuruluşlarının taşımacı belgesi alma kofulları yönetmelikle belirlenir. 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yolcu bileti; taşımacı ile yolcu arasında akdedilen ve bu kanunda öngörülen şekil ve şartları ihtiva eden 
taşıma sözleşmesidir. 

Taşıma senedi; gönderen ile taşımacı arasında akdedilen ve bu kanunda öngörülen şekil ve şartları ih
tiva eden taşıma sözleşmesidir. 

Belge; taşıma faaliyetlerinde bulunacaklar ile taşıma araçlarının çalışma izinlerini belirleyen resmî evrakdı^ 
Tarife; taşımaları zaman ve fiyat yönünden düzenleyen ve uyulması zorunlu olan bildirimlerdir. 
Terminal; insan ve eşya taşımalarında taşıtların indinne-bindirme, yükleme-boşaltma, aktarma yaptıkları, 

bilet, bekleme, haberleşme, şehir ulaşımı ile benzeri hizmetlerin sağlandığı yerdir. 
Şehir içi taşımalar; nüfusu 10 OOO'in üzerinde Belediye teşkilatı olan yerleşim merkezlerinde, Belediye ve 

mücavir alan sınırları içindeki taşımalarla, en "çok 50 Km.'ye kadar yapılan taşımalardır. 

Şehirlerarası taşımalar; nüfusu 10 OOO'in üzerinde olan Belediyeler arası veya 50 Km.'yi aşan yurt içi 
taşımalardır. 

Uluslararası taşımalar; Türkiye'den veya Türkiye'ye karayoluyla, Türkiye üzerinden karayoluyla transit, 
Türkiye'ye demiryolu, denizyolu ve havayoluyla gelip karayolundan üçüncü ülkelere, yapılan taşımalardır. 

BÖLÜM : 2 

Genel Esaslar 
Taşıma izni 

MADDE 4. — Taşıma faaliyetinde bulunmak, yetkili mercilerden alınacak izne bağlıdır. 

Kanunlara uyma zorunluğu 

MADDE 5. — Taşımanın kanunlarda belirtilen koşullara uygun olarak yapılması zorunludur, 

Taşımaların engellenemeyeceği 

MADDE 6. — Kanunlara uygun taşımalar hiç bir şekilde engellenemez. 

Taşımacılık hizmeti 

MADDE 7. — Taşımacılar, taşımacılık hizmetini yapmaktan kaçınamazlar. 

KISIM - H 

Taşımacı, Acente ve Komisyoncular 

BÖLÜM : 1 

Taşımacılar 

Taşımacılarda aranacak nitelik ve koşullar 

MADDE 8. — Taşımacı olmak isteyen gerçek ve tüzelkişilerde aranacak genel koşullar^ 
1. Türk uyruklu olmak, 
2. Gerçek kişiler ile tüzelkişi kurucu ortaklarının ve tüzelkişiliği temsile yetkili yöneticilerin, zimmet ihti-

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 370) 



— 39 — 

(Bay., Ulaş., tmar - îskân, Tur. Tan. Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Gönderilen; taşıma senedinde eşyanın teslim edileceği belirtilen kişidir. 
Yolcu bileti; taşımacı üe yolcu arasında akdedilir ve bu Kanunda öngörülen şekil ve şartları ihtiva 

eder sözleşmedir. 
Taşıma senedi; gönderen ile taşımacı arasında akdedilen ve bu Kanunda öngörülen şekil ve şartları ih

tiva eden sözleşmedir. 
Belge; taşıma faaliyetlerinde bulunacaklar ile taşıma araçlarının çalışma izinlerini belirleyen resmî ev

raktır. 
Tarife; taşımaları zaman ve fiyat yönünden düzenleyen ve uyulması zorunlu olan bildirimlerdir. 
Terminal; insan ve eşya taşımalarında, indirme - bindirme, yükleme - boşaltma ve aktarma yapılan, 

bekleme, haberleşme, şehir ulaşımı ile bilet satışı gibi hizmetlerin sağlandığı yerdir. 
Şehir içi taşımaları; nüfusu 10 000'in üzerinde belediye teşkilatı olan yerleşim merkezlerinde, belediye ve 

mücavir alan sınırları içindeki taşımalarla, bu merkezlerden en çok 50 Km.'ye kadar yapılan taşımalardır. 
Şehirlerarası taşımalar; nüfusu 10 000'in üzerinde olan belediyeler arası veya 50 Km.'yi aşan yurt içi 

taşımalarıdır. 
Uluslararası taşımalar; Türkiye'den veya Türkiye'ye karayoluyla, Türkiye üzerinden karayoluyla transit, 

Türkiye'ye demiryolu, denizyolu ve havayoluyla gelip karayolundan üçüncü ülkelere, yapılan taşımalardır. 

Bakanlık : Ulaştırma Bakanlığı anlamınadır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Esaslar 

Taşıma izni 

MADDE 4. — Adalet Komisyonu metninin 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kanunlara uyma zorunluğu 

MADDE 5. — Taşımanın kanunlarda belirtilen şartlara uygun olarak yapılması zorunludur. 

Taşımaların engellenemeyeceği v 

MADDE 6. — Kanunlara uygun taşımalar hiçbir şekilde engellenemez. 
Bu Kanunun hiçbir maddesi taşımada hizmet ve fiyat tekelleşmesine imkân verecek biçimde yorumlana

maz ve uygulanamaz. 

Taşımacılık hizmeti 

MADDE 7. — Taşımacılar, taşıma hizmetini yapmaktan kaçınamazlar. 

IKtNCI KISIM 

Taşımacı, Acente ve Komisyoncular 

BIRINCI BÖLÜM 

Taşımacılar 

Taşımacılarda aranacak şartlar 

MADDE 8. — Taşımacı olmak isteyen gerçek ve tüzelkişilerde aranacak genel şartlar : 
a) Türk uyruklu olmak. 
b) Gerçek kişiler ile tüzelkişi kurucu ortaklıklarının ve tüzelkişiliği temsile yetkili yöneticilerin, zimmet, 
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MADDE 10. — Taşımacılar, yapacakları taşıma türüne göre, taşımacı belgesi almak zorundadırlar. 

IMADDE 11. — Taşımacılar, aldıkları belgeye uygun taşıma faaliyetime yönetmelikte (belirlenecek süre
ler içinde başlamak zoırundadırlar, 

MADDE 12. — Taşımacıların, birden fazla taşıma türünde faaliyette bulunmaları, her taşımanın gerek
tirdiği belgeleri almak koşuluna bağlıdır, 

MADDE 13. — ©ir belge almak için yerine getirilen koşullardan, bir diğer belgenin alınmasında ta
mamlayıcı olarak yararlanabilinir, 

Yararlanma koşulları yönetmelikte 'belirlenir. 

MADDE 14. — Taşımacılıktan çekilecek gerçek ve tüzelkişiler, bir ay önce Ulaştırma Bakanlığına ha
ber vermek zorundadırlar. 

Bir ayın sonunda, verilmiş olan belgeleri geni alınır. 

MADDE 15. — Taşımacının ölmesi halinde, hak sahipleri ve onlar adına davrananlar taşımayı devam 
ettirebilirler. Taşımacının kanuni mirasçıları taşımacı koşullarına uygun olmaları ve istekleri halinde taşıma
cılık belgesi adlarına düzenlenir, 

(MADDE (H6. — Tüzelkişiliğin son bulması halinde, taşımacı belgesi geri alınır. 

MADDE 17. — Taşamacı belgesi alanlar, 'işletmelerime dahil olan taşıtlarla ve taşıma 'işleriyle ilgili tüm 
faaliyetleri, değişiklikleri, taşıma yapamama nedenlerini ve adres değişikliklerinıi (1) ay zarfında Ulaştırma Ba
kanlığına, ayrıca sefer görev emmi düzenlenmiş araçlara sahip taşımacılar askerlik şubelerine bildirmek zorun
dadırlar. 

Bununla ilgili hususlar yönetmelikte düzenlernir. 

MADDE 18. — Aynı tünde taşımacı belgesi alan taşımacılar: belirli bir sünede belirli bir işi yapmak 
üzere, aralarında anlaşarak ve taşımacılık sorumluluk lan içerisinde ortak çalışma yapabilirler. 

Uluslararası taşımacılar, sorumlulukları kendilerine ait olmak üzere, yurtiçi taşımacıların taşıtlarından ya
rarlanma hususunda yurt içi taşımacılarla 'işbirliği yapabilirler. Bu durumda yurt içi taşımalarda kullanılan ta
şıtlarda, uluslararası taşımalarda kullanılan taşıtlandaki nitelikler aranır, 

iBu nitelikteki taşıtların ibelgelenine «Uluslararası taşıma yapabilir» kaydı konulur, 

MADDE 19. — Taşımacılar, taşımacılık ahlakı ve dayanışmasını korumak ve taşımacılığın genel menfa
atlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak amacıyla, tüzelkişiliği haiz yurt içi ve uluslararası taşımacı Bir
likleri olarak teşkilatlanabilirler. Uluslararası kuruluşlana üye olabilir ve kuruluşlar adına tanzim edilen belge
leri kendi üyeleri ile yabancı ülke üyelerine 'dağıtabilirler. Merkezleri dışında şubeler açabilirler. Taşımacılar, 
Birlik veya şubelere üye olabilirler. 

Uluslararası Taşımacılar Birliği, bir bedel veya menfaat karşılığı olmaksızın üyeleri adına uluslaraması taşı
maların organizasyonu ve gerçekleştirilmesi için görüşmelerde bulunarak uluslararası taşımalara muhatap 
olabilir. Ancak uluslararası kuruluşların belgelerini beynelminel fiyat üzerinden üyelerine dağıtabilirler. 

KISIM : 2 

Acente ve Komisyoncular 

MADDE 20. — Taşımacılık konusunda acentelik ve komisyonculuk yapmak isteyen gerçek ve tüzelkişi-
'ler belge almak zorundadırlar. Belgeye ilişkin esaslar yönetmelikte belirlenir. 

'MADDE 21. — Taşıma acentelik ve komisyonculuğu yapmak isteyenlerin zimmet, ihtilas, rüşvet, hırsız
lık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan 'veya Anayasa' 
da yer alan temel hak ve hürriyetleri ideolojik amaçlarla Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü 
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MADDE 10. — Tasarının onuncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.. 

MADDE 11. — Tasarının onfoiırinci madldlesıi Komisyonumuzca aynen kafbul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarımın onikinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 13. — Bir bölge ataalk için yerine getirilen koşullardan, bir diğer belgenin alııımasiinda tamam-
layıcı olarak yararlanılabilir. 

Yararlanma koşulları yönetmelikte belirlenir. 

MADDE 14. — Taşımacılıktan çekilecek gerçek ve tüzelkişiler, bir ay önce Ulaştırma Bakanlığına haber 
vermek zorundadırlar. Bir ayın sonunda, verilmiş olan belgeleri geri alının 

MADDE 15. — Taşımacının öllmesi halinde, hak sahipleri ve onlar adına davrananlar taşımayı devam 
ettirebilirler. 

MADDE 16. — Tasarının onaltııncı maddesi Komisyonumuzca aynen kafbul edilmiştir. 

MADDE 17. — Taşımacı belgesi alanlar, işletmelerine dahil olan taşıtlarla ve taşıma işleriyle ilgili tüm 
faaliyetleri, değişiklikleri, taşıma yapamama nedenlerini ve adres değişikliklerini bir ay zarfında Ulaştırma 
Bakanlığına, ayrıca sefer görev emri düzenlenmiş araçlara sahip taşımacılar askerlik şubelerine bildirmek zo
rundadırlar. 

Bununla ilgili hususlar yönetmelikte düzenlenir. 

MADDE 18. — Aynı türde taşımacı belgesi alan taşımacılar; belirli blîr sürede belirli bir töşi yapmak üze
re, aralarında anlaşarak ve taşımacılık sorumlululkiları içerisinde ortak çalışma yapabilirler. 

Uluslararası taşımacılar, sorumlulukları kendilerine ait olmaik üzere, yurt içi taşımacıların taşıtlarından ya
rarlanma hususunda yurt içi taşımacılarla işbirliği yapabilirler. Bu durumda yurt içi taşımalarda kullanılan 
taşıtlarda, uluslararası taşımalarda kullanılan tşıtlardaki nitelikler aranır. 

iBu nitelikteki taşıtların belgelerine «Uluslararası taşıma yapabilir» kaydı konulur. 

MADDE 19. — Taşımacılar, taşımacılık ahlakı ve dayanışmasını korumak ve taşımacılığın genel menfaat
lerine uygun olarak gelişmesini sağlamak amacıyla, tüzelkişiliği haiz yurt içi ve uluslararası taşımacı Birlik
leri olarak teskllaltlanalyilirler. Uluslararası kuruluşlara üye olabilir ve kuruluşlar adına 'tanzim edilen belge
leri kendi üyeleri ile yabancı ülke üyelerime dağıtafbil'kler. Merkezleri dışında şulbeler açalbliırler. Taşımacılar, 
birlik veya şubelere üye olabilirler. 

Uluslararası Taşımacılar Birliği, bir bedel veya menfaat karşılığı olmaksızın üyeleri adına uluslararası ta
şımaların organizasyonu ve gerçeMeştirilmesi için görüşmelerde bulunarak Uluslararası taşımalara muhatap ola
bilir. Ancak, uluslararası kuruluşların belgelerini uluslararası fiyat üzerinden üyelerine dağıtabilirler. 

KISIM : 2 

Acente ve Komisyoncular 

MADDE 20. — Tasarının yirminci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 211.. — Taşıma işleri acenteliği ve komisyonculuğu yapmak isteyenlerin zimmet, ihtilas, rüşvet, 
hırsızlık, dolandırıcıkk, kaçakçılık, sahtecilik, inancı kötüye 'kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan 
veya Anıaıyasa'da yer alan temel hak ve hürriyetleri ideolojik amaçlarla Devletin ülkesi ve milletiyle bölün-
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lâs, sahtecilik, irtikâp, rüşvet, gasp, hırsızlık, dolandırıcılık, iijancı kötüye kullanma ve hileli iflas gibi yüz kı
zartıcı bir suçtan veya kaçakçılık, malî ve gümrük suçlarından veya Anayasada yer alan temel hak ve hürri
yetleri ideolojik amaçlarla veya dil, ırk, sınıf, din, mezhep veya bölge ayrılığına dayanılarak, Devletin ülkesi 
ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak mak
sadıyla işlenen suçlardan dolayı hüküm giymemiş olmak, 

3. Tüzelkişilerin Türk Ticaret Kanununda belirtilen tüzelkişilerden herhangi birisi olarak tescil edilmiş 
olmak, 

4. Taşıma türüne göre madde 31'deki hususları sağlamış olmak, 
Türk taşımacılar ile diğer ülke taşımacılarının oluşturacakları taşımacı ortaklarında taşımacılıkla ilgili ko

şullar, Bakanlar Kurulu Kararıyla tespit edilir. 
Kamu kuruluşlarının taşımacı belgesi alma koşulları yönetmelikle belirlenir. 

Taşıma türüne göre alınacak belge 

MADDE 9. — Taşnnacılar, taşıma belgesini yapacakları taşıma türüne göre, almaik zorundadırlar. 

Faaliyete başlama zorunluluğu 

MADDE 10. — Taşımacılar, aldıkları belgeye uygun taşıma faaliyetine yönetmelikte belirlenecek süreler 
içinde başlamak zorundadırlar. 

Birden fazla taşıma türünde faaliyette bulunmak 

MADDE 11. — Taşımacıların, birden fazla taşıma türünde faliyette bulunmaları, her taşımanın gerektir
diği belgeleri almak koşuluna bağlıdır. 

Mevcut belgelerden yararlanmak 

MADDE 12. — Bir belge almak için yerine getirilen koşullardan, bir diğer belgenin alınmasında tamam
layıcı olarak yararlanılabilir. 

Yararlanma koşulları yönetmelikle belirlenir. 

Taşımacılıktan çekilme 

MADDE 13. — Taşımacılıktan çekilecek gerçek ve tüzelkişiler, bir ay önce Ulaştırma Bakanlığına haber 
vermek zorundadırlar. Bir ayın sonunda, verilmiş olan, belgeleri geri alınır. 

Taşımacının ölümü hali 

MADDE 14i — Taşımacının ölmesi halinde, hak sahipleri ve onlar adına davrananlar taşımayı devam 
ettirebilirler. 

.Taşımacının kanunî mirasçıları taşımacı koşullarına uygun olmaları ve istekleri halinde taşımacılık belgesi 
almak zorundadırlar. 

Tüzelkişiliğin son bulması 

MADDE 15. — Tüzelkişiliğin son bulması halinde, taşımacı belgesi geri alınır. 
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ihtilas, sahtecilik, irtikap, rüşvet, gasp, hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma ve hileli iflas gibi yüz 
kızartıcı bir suçtan veya kaçakçılık, malî ve gümrük suçlarından veya Anayasada yer alan temel hak ve 
hürriyetleri ideolojik amaçlarla veya dil, ırk, sınıf, din, mezhep veya bölge ayrılığına dayanılarak, Devletin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldır
mak maksadıyla işlenen suçlardan dolayı hüküm giymemiş olmak. 

c) Tüzelkişilerin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda belirtilen 
tüzelkişilerden herhangi birisi ve taşıma türüne göre madde 28'deki hususları sağlamış olmak. 

d) Türk taşımacıları ile diğer ülke taşımacılarının oluşturacakları ortaklıklar ve taşımacılıkla ilgili şart
lar, Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir. 

e) Kamu kuruluşlarının taşımacı belgesi alma şartları yönetmelikle belirlenir. , 

Taşıma türüne göre alınacak belge 

MADDE 9. —- Adalet Komisyonu metninin 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Faaliyete başlama zorunluluğu 

MADDE 10. — Taşımacılar, aldıkları belgeye uygun taşıma faaliyetlerine, yönetmelikte belirlenecek sü
reler içinde başlamak zorundadırlar. 

Birden fazla taşıma türünde faaliyette bulunmak 

MADDE 11. — Taşımacıların, birden fazla taşıma türünde faaliyette bulunmaları, her taşıma türünün ge
rektirdiği belgeleri almak şartına bağlıdır. 

Mevcut belgelerden yararlanma 

MADDE 12. — Bir belge almak için yerine getirilen şartlardan, diğer bir belgenin alınmasında tamam
layıcı olarak yararlanırlar. Yararlanma şartları Yönetmelikle belirlenir. 

Taşımacılıktan çekilme 

MADDE 13. — Taşımacılıktan çekilecek gerçek ve tüzelkişiler, bir ay önce Bakanlığa haber vermek 
zorundadır. Bir ayın sonunda, verilmiş olan belgeler geri alınır. 

Taşımacının ölümü hali 

MADDE 14. — Taşımacının ölmesi halinde, hak sahipleri ve onlar adına davrananlar taahhüt edilen 
taşımayı devam ettirebilirler. Ancak taşımacının kanunî mirasçıları, taşımacı sıfatını devam ettirmek ister
lerse, taşımacı şartlarına uygun olmak kaydıyla, taşımacılık belgesi almak zorundadırlar. 

Tüzelkişiliğin son bulması 

MADDE 15. — Tüzelkişiliğin son bulması halinde, taşımacı belgesi geri alınır. 14 ve 15 inci maddelerdeki 
diğer hususlar Yönetmelikte belirlenir. 
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veya dil, ırk, sınıif, din, mezhep veya (bölge ayrılığıma 'dayanılarak nitelikleri Amayasa'da belirtilen Cumhuri
yeti ortadan kaldırmak maksadıyla işlenmiş suçlardan veya mali ve gümrük suçlarından hüküm giymemiş 
olmaları ve yeterli sermayelerimin, çalışma yerlerinin 'bulunması ve bu kişilerin Türk Ticaret IKanununa 
ıgöre acente veya komisyonculuk yapabilecek vasıfta bulunması gereklidir.. 

Acentelik ve komisyonculuk yapacakların sahip olacakları asgari sermaye ve çalışma yerlerine ait husus
lar yönetmelikte belirtik. 

İMADDE 22. — Acente ve komisyoncular, Türk Ticaret 'Kanununda yer alam haklara sahip olup, vecibe
lerini yerine getirmekten sorumluldurlar. 

Yolcu Taşımasında Komisyonculuk Yapılamaz. 
İBelirli bir taşımacı ile acentelik anlaşması imzalamayanlara acentelik belgesi verilmez. 
Acenteler kendi adıma taşıma yaptıramazlar ve ancak bağlı bulunduktan taşımacının izni ile bilet, taşıma 

senedi veya kira mukavelelerini kullanabilirler. 

MADDE 23. — Taşımacı sözleşme yaptığı her (acentenin, davranışlarından hukuken tam olarak so
rumludur. 

BÖLÜM - i n 

Belgeler 

MADDE 24 — Taşımacı ve taşıt belgesi alınmadan taşıma yapılamaz. 
Taşıma acenteliği ve komisyonculuğu yapılabilmesi için de beliğe alınması zorunludur. 
Belgeler Ulaştırma 'Bakanlığımca verilir. 
Ancak, şehiriçi taşımalarla ilgili belge verme yetkisi bu kanundaki esaslara uygun olarak Belediyelere 

aittik. 

MADDE 25. — Belge almak isteyen kişilerin verdikleri bilgi ve belgelerin doğruluğu ilgili mercilerden 
adınacafc yazıllarla kanıtlanmadıkça belge verilemez. 

MADDE 26. — Belgelerin geçerlik süresi, verildiği tarihten itibaren 2 (iki) yıldır. Belge sahipleri belgele
nin geçerlik süresinin bitim tarihimden 1 (bir) ay önce belgelerin yenilenmesi için başvuruda bulunmaik ve 
gerekli bilgi ve belgeleri vermek zorundadırlar. 

(MADDE 27. — 'Belgeler adına düzenlendiği kişiler dışımda başkaları tarafımdan kullanılamaz. 

İMADDE 28. —. Taşımacı, komisyoncu ve acentelik belgelerinin asılları, belgelerinde işyeri olarak göste
rilmiş olan adreslerinde, taşıt belgeleri asıllarımın ise taşıtlarda bulundurulması ve denetimde yetkililere gös
terilmesi zorunludur. 

KISIM s 1 

Kamuya Açık Tasıma Belgeleri 

İMADDE '29. — Kamuya açık taşıma belgeleri: bir bedel veya menfaat karşılığında kamuya açık olarak 
yapılan taşımaları düzenleyen belgelerdik. 

Taşımacı Belgeleri 

MADDE 30. — Yolcu ve eşya (yük taşımacı belgeleri şehiriçi, şehklerarası ve uluslararası taşımalar için 
verilir ve bunların türleri yönetmelikte belirlenir. 
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mez 'bütünlüğümü veya dil, ırk, sınıf, din, mezhep veya 'bölge ayrılığına dayanılarak nitelikleri Anayasa'da be
lirtilen Cumhuriyeti ortadan kalMırma'k maksadıyla işlenmiş suçlardan veya mali ve gümrük suçlarından, hü
küm giymemiş olmaları ve yeteri sermayelerinin, çalışma yerlerinin bulunması ve 'bu 'kişilerin Türtk Ticaret 
Kanununa göre .acente veya komisyonculuk yapaıbileceknitelkte bulunması gereklidir. 

MADDE 22. — Tasarının yirmiikinoi maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir, 

MADDE 23. — Taşımacı sözleşme yaptığı her acentenin daivranışlarıından hukuken sorumludur. 

BÖLÜM - m 

Belgeler 

MADDE 24. — Taşımacı, taşıt, taşıma işleri acenteliği ve komisyonculuğu belgeleri Ulaştırma Bakanlı-
ğınca verilir. 

Ancak, şdhiriçi taşımalarla ilgili 'belge verme yetkisi bu kanundaki esaslara uygun olaralk Belediyelere aittir, 

MADDE 25. — Tasarının yirmilbeşinci maddesi Komisyonumuzca aynen 'kalbul edilmiştir, 

MADDE 26. — Belgelerin geçerlik süresi, iki yıldır. Belge sahipleri 'belgenin geçerlik süresinin bilbim ta-
rilhinldıen ((bir) ay önce 'belgelerin yenilenmesi için başvuruıda bulunmak ve gerekli bilgi ve belgeleri vermek 
zöirundaldıriar. 

MADDE 27. — 'Belgeler aklarına düzenlendiği kişiler dışında 'başkaları tarafından kuManılamaz. 

MADDE 28. — Tasarının yirmisekizinci maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

KISIM : 1 

Kamuya Açık Taşıma Belgeleri 

MADDE 29. — Tasarının yirmidokuzuncu maddesi Ktomisyomrnuzca aynen kalbul edilmiştir. 

Taşımacı Belgeleri 

MADDE 30. — Tasarının otuzuncu maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 
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Bilgi verme 

MADDE 16. — Taşımacı belgesi alanlar, işletmelerine dahil olan taşıtlar ve taşıma işleriyle ilgili tüm 
faaliyetleri, değişiklikleri, ıtaşıma yapamıyorlarsa nedenlerini ve adres değişikliklerini bir ay zarfında Ulaştırma 
Bakanlığına, ayrıca sefer görev emri düzenlenmiş araçlara sahip taşımacılar askerlik şubelerine blidirmek zo
rundadırlar. 

Bununla ilgili hususlar yönetmelikte düzenlenir. 

Ortak çalışma 

MADDE 17. — Aynı türde taşımacı belgesi olan taşımacılar, belirli bir sürede belirli bir işi yapmak üze
re, aralarında anlaşarak ve taşımacılık sorumlulukları içerisinde ortak çalışma yapabilirler. 

Uluslararası taşımacılar, sorumlulukları kendilerine ait olmak üzere, yurt içi taşımacıların taşıtlarından yarar
lanma hususunda yurt içi taşımacılarla işbirliği yapabilirler. Bu durumda yurt içi taşımalarda kullanılan taşıt
larda, uluslararası taşımalarda kullanılan taşıtlardaki nitelikler aranır. 

Bu nitelikteki taşıtların belgelerine «Uluslararası taşıma yapabilir» kaydı konulur. 

Taşımacıların teşkilatlanması 

MADDE 18. — Taşımacılar, taşımacılık ahlakı ve dayanışmasını korumak ve taşımacılığın genel menfaat
lerine uygun olarak gelişmesini sağlamak amacıyla, tüzelkişiliği haiz yurt içi ve uluslararası taşımacı Birlik
leri olarak teşkilatlanabilirler. Uluslararası kuruluşlara üye olabilir ve kuruluşlar adına tanzim edilen belgeleri 
kendi üyeleri ile yabancı ülke üyelerine dağıtabilirler. Merkezleri dışında şubeler açabilirler.. Taşımacılar, Bir
lik veya şubelere üye olabilirler. 

Uluslararası Taşımacılar Birliği, bir bedel veya menfaat karşılığı olmaksızın üyeleri adına uluslararası ta
şımaların organizasyonu ve gerçekleştirilmesi için görüşmelerde bulunarak uluslararası taşımalara muhatap ola
bilir. Ancak uluslararası kuruluşların belgelerini uluslararası fiyat üzerinden üyelerine dağıtabilirler. 

BÖLÜM : 2 

Acente ve Komisyoncular 

Belge alma zorunluluğu 

MADDE 19. — Taşımacılık konusunda acentelik ve komisyonculuk yapmak isteyen gerçek ve tüzelkişi
ler belge almak zorundadırlar. Belgeye ilişkin esaslar yönetmelikte belirlenir. 

Acentelik ve komisyonculuk nitelikleri 

MADDE 20. — Taşıma işleri acenteliği ve komisyonculuğu yapmak isteyenlerin bu kanunun 8 inci mad
desinin birinci fıkrasının ikinci bendinde sayılan suçlardan hüküm giymemiş olmaları ve yeterli sermaye
lerinin, çalışma yerlerinin bulunması ve bu kişilerin Türk Ticaret Kanununa göre acente veya komisyon
culuk yapabilecek nitelikte bulunması gereklidir. 
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Bilgi verme 

MADDE 16. — Taşımacı belgesi alanlar, işletmelerine dahil olan taşıtlarla ve taşıma işleriyle ilgili faa
liyetleri, değişiklikleri, taşıma yapmama nedenlerini ve adres değişikliklerini Bakanlığa bildirmek zorundadır
lar. 

Sefer görev emri düzenlenmiş araçlara sahip taşımacılar gerekli bilgileri askerlik şubelerine bildirmek 
zorundadırlar, özel kanundaki hükümler saklıdır. Verilecek bilgilerin şekil, şart ve zamanları Yönetmelikle 
düzenlenir. 

Ortak veya sözleşmeli tasıma 

MADDE 17. — Aynı türde taşımacı belgesi olan taşımacılar, belirli bir sürede belirli bir işi yapmak üze
re, aralarında anlaşarak, ortak çalışma veya taşıtlarını kullanmak üzere sözleşmeler yapabilirler. 

Uluslararası taşımacılar, sorumlulukları kendilerine ait olmak üzere, yurt içi taşımacıların taşıtlarından 
yararlanma hususunda yurt içi taşımacılarla işbirliği yapabilirler. Bu durumda yurt içi taşımacılarda kul
lanılan taşıtlarda, uluslararası taşımalarda kullanılan taşıtlardaki nitelikler aranır. Bu nitelikteki taşıtların 
belgelerine «Uluslararası taşıma yapabilir.» kaydı konulur. 

Taşımacıların teşkilatlanması 

MADDE 18. — Taşımacılar, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, ta
şımacılığın genel menfaatlere uygun surette geliştirilmesine çalışmak, mensuplarının birbirleriyle ve halk ile 
olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplinini, ahlâkını korumak ve gerekli 
eğitimi sağlamaları amacı ile yurt içi ve Uluslararası taşımacı kuruluşları ve üst kuruluşları şeklinde, kamu 
kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olarak teşkilatlanırlar. Üst kuruluşların merkezi Ankara'dır. 

Bu kuruluşların idarî ve malî denetimleri Bakanlıkça yapılır. 

ÎKİNÖÎ BÖLÜM 

Acente ve Komisyoncular 

Belge alma zorunluluğu 

MADDE 19. — Adalet Komisyonu metninin 19 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Acentelik ve komisyonculuk nitelikleri 

MADDE 20. — Taşıma işleri acenteliği ve komisyonculuğu yapmak isteyenlerin bu Kanunun 8 inci mad
desinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan suçlardan hüküm giymemiş olmaları ve yeterli sermayeleri
nin, çalışma yerlerinin bulunması ve bu kişilerin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre acente veya ko
misyonculuk yapabilecek nitelikte bulunması gereklidir. 

Acentelik ve komisyonculuk yapacakların sahip olacakları asgari sermaye ve çalışma yerlerine ait hu
suslar Yönetmelikte belirtilir. 
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MADDE 3U. — Taşımacıların, belirlenen belgeleri alabilmeleri: Her belge türü için taşıt veya taşıt filosu, 
sermaye, personel, terminal hizmetleri ve teminat 'gibi konullarda yönetmelikte öngörülen koşulları yerine 
getirmeleri ile mümkündür. 

Taşıt Belgeleri 

MADDE 32. — Madde 30lda belirtilen taşımalarda' kullanılacak taşıtlar için taşıt be%esi alınması zorunlu
dur, 

Taşıt belgesi alınacak taşıtların : 
a. Taşımacının adına kayıt ve tescil edilmiş olması, 
b< Taşıt üzerinde haciz kaydının bulunmaması, 
c. Taşıtın taşıma türüne göre cinsti ve diğer tndıfceliklerinin Yönetmelikte belirtilen (koşullarla Tralfıiık Kanu

nunda belirtiden koşullara sahip olması, zorunludur. 
Taşıtlara taşıma türüne göre konacak işaretler ve diğer 'hususlar yönetmelikte belirlenir. 

(MADDE 33. — (Maliki değişen veya herhangi bir nedenle çalışamaz İhale ıgelen taşıtların belgeleri 1 (bir) > 
ay zarfında Ulaştırma ©alkanlığına iade edilir, t 

KISIM : 2 

Kendi Hesabına Taşıma, Belgeleri 

IM'AIDDE 34. — Esas faaliyeti taşımacılık olmayan ancak yaptığı iş ve hizmet ile ilgili olarak eşya ve in
san taşımacılığını bizzat yapmak isteyen gerçek ve rüzalkişilere verilen belgelerdir. 

(Bu tür belgeler ile bir bedel veya menfaat karşılığı taşıma yapılamaz. 

MAİDDE 35. — IKendi hesabına taşıma yapacak olanlara, taleplerine göre şehiriçi, şehirlerarası ve ulus
lararası yolcu ve eşya (yük) taşımacı belgeleri verilir. 

IBU belgelerin verilmesinde aranacak koşullar, belge türlerine göre Yönetmelikte belirlenir. 

TAŞIT (BEÜGEIJERÎ 

•MADDE 36. — Kendi hesabına yapılacak taşımalarda kullanılacak taşıtlar 'için taşıt belgesi alınması 
zorunludur* 

!Bu taşıtlar, adına kaydedilenler dışındaki gerçek ve tüzelkişiler tarafından kullanılamaz. 
Kendi hesabına taşıma belgesi alanlar, taşımacılara ait taşıtları (kullanamazlar. 
Taşıtların cins ve diğer nitelikleri taşıma türlerine göre yönetmelikte belirlenir., 

BÖLÜM -IV 

Tarifeler 

KISIM : 1 

Zaman Tarifeleri 

'MADDE 37. — Yolcu taşımaları (Taksi ile yapılan taşımalar hariç) ve düzenli eşya taşımaları zaman ta
rifesine tabidir. 

(MADDE 38. — Zamian tarifeleri, taşımacıllaır tarafından geçerlik süresi 'de belirtilmek .suretiyle hazırla
nır. Ulaştırma Bakanlığının onayından sonra uygulamaya konulur. Taşımacılar uygulamaya konulan zaman 
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MAİDDE 31. — Taşımacıların, belirlenen belgeleri alabilmeleri, her belge türü için taşıt veya taşıt filosu, 
sermaye, personel, terminal hiızmıetlieri ve ıteminalt gibi 'konularda yönetmelikte öngörülen Ikoşuüan yerine ge
tirmeleri ile mümkündür. 

Taşıt Belgeleri 

MADDE 32. — Madde 30*da belirtilen taşımalarda 'kullaımılaicalk taşıtlar için taşıt belgesi alınması zorun
ludur,. 

Taşıt belgesi alınacak taşıtların : 
a. Taşımacının adına kayıt ve tescil edilmiş olması, 
b. Taşıt üzerinde haciz kaydının 'bulunmaması, 
c. Taşıtın taşıma türüne göre cinsi ve dliğer nüteiklerinin Yönetmelikte belirtıilen koşullarla Trafik Kanu

nunda Ibelüritiılbn koşullara sahip otoıası, 
zorüinüiudur. 
Taşıtlara taşıma türüne göre konacak lişaretlıer ve diğer hususlar yönetmelikte belrlenir. 

'MADDE 33. — Maliki değişen veya herhangi bir nedenle 'bir daha çalışamaz hale gelen taşıtların belge
leri bir ay zarfında Ulaştırma Bakanlığına iade eldülir. 

KISIM : 2 

Kendi Hesabına Taşıma Belgeleri 

MADDE 34. — Tasarının oıtuzdörlduncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul) edilmiştik. 

MADDE 35. — Tasarının otuzbeşinci maddesi Komisyonumuzca la'ynen kalbusf edilmiştir. 

Taşıt Belgeleri 

MAİDDE 36. —Tasarımın otuzalltıncı maddesi Komisyonumuzca aynen IkatbuH ©ditaıiştıir, 

BÖLÜM - IV 

Tarifeler 

(KISIM : İl 

Zaman Tarifeleri 

MADDE 37. — Tasarının otuızyedinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — Zaman tarifeleri, taşımacılar tarafından geçerlik süresi de belirtilmek suretiyle hazırlanır. 
Ulaştırma Bakanlığının onayından sonra uygulamaya konulur. Taşımacıların uygulamaya konulan zaman tarife-
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Acente ve komisyoncuların hak ve yükümlülükleri 

MADDE 21. — Acente ve komisyoncular, Türk Ticaret Kanununda yer alan haklara sahip olup, yü
kümlülüklerini yerine getirmekten sorumludurlar. 

Yolcu taşımasında komisyonculuk yapılmaz. 
Belirli bir taşımacı ile acentelik anlaşması imzalamayanlara acentelik belgesi verilmez. 
Acenteler kendi adlarına taşıma yaptıramazlar ve ancak bağlı bulundukları taşımacının izni ile bilet, ta

şıma senedi veya kira sözleşmelerini kullanabilirler. 

Taşımacının sorumluluğu 

MADDE 22. — Taşımacı, sözleşme yaptığı acentenin her ıtürlü eylem ve işlerinden hukuken sorumludur. 

KISIM - III 

Belgeler 

Belgelerin verilmesi 

MADDE 23. — Taşımacı ve taşıt belgesi alınmadan taşıma yapılamaz. 
Taşıma acenteliği ve komisyonculuğu yapılabilmesi için de belge alınması zorunludur. 
Belgeler Ulaştırma Bakanlığınca verilir. 
Ancak, bu kanundaki esaslara uygun olarak şehir içi taşımalarla ilgili belge verme yetkili Belediyelere 

aittir. 

Belgelerin geçerlilik süresi 

MADDE 24. — Belgelerin geçerlik süresi, iki yıldır. Belge sahipleri belgelerin geçerlik süresinin bitim ta
rihinden bir ay önce belgelerin yenilenmesi için başvuruda bulunmak ve gerekli bilgi ve belgeleri vercek 
zorundadırlar. 

Belgelerin kullanılması 

MADDE 25. — Belgeler, adlarına düzenlendiği kişiler dışında başkaları tarafından kullanılamaz. 

Belgelerin gösterilmesi zorunluluğu 

MADDE 26. — Taşımacı, komisyoncu ve acentelik belgelerinin asılları, belgelerinde gösterilmiş olan iş yer
lerinde, taşıt belgelerinin asıllarının ise taşıtlarda bulundurulması ve denetimde yetkililere gösterilmesi zorun
ludur. 

Kamuya açık taşıma belgeleri 

MADDE 27. — Kamuya açık taşıma belgeleri, bir bedel veya menfaat karşılığında kamuya açık olarak 
yapılan taşımaları düzenleyen belgelerdir. 

Taşımacı belgeleri 

MADDE 28. — Yolcu ve eşya (yük) taşımacı belgeleri şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası taşımalar 
için verilir. 

Taşımacıların, bu belgeleri alabilmeleri : Her belge türü için taşıt veya taşıt filosu, sermaye, personel, ter
minal hizmetleri ve teminat gibi konularda öngörülecek koşulları yerine getirmelerine bağlıdır. 
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Acente ve komisyoncuların hak ve yükümlülükleri 

MADDE 21. — Acente ve komisyoncular, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda yer alan haklara sahip 
olup, yükümlülüklerini yerine getirmekten sorumludurlar. 

Yolcu taşımasında komisyonculuk yapılamaz. 
Belirli bir taşımacı ile acentelik anlaşması imzalamayanlara acentelik belgesi verilmez. 
Acenteler kendi adlarına taşıma yaptıramazlar ve ancak bağlı bulundukları taşımacının izni ile bilet, ta

şıma senedi veya kira sözleşmelerini kullanabilirler. 

Taşımacının sorumluluğu 

MADDE 22. — Taşımacı, acentesinin bu sıfatla yaptığı her türlü eylem ve işlemlerinden hukuken so
rumludur. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Belgeler 

Belge zorunluluğu ve verilmesi 

MADDE 23. — Taşımacı ve taşıt belgesi alınmadan taşıma yapılamaz. 
Taşıma acenteliği ve komisyonculuğu yapılabilmesi için de belge alınması zorunludur. 
Belgeler Balkanlılkça verilir. 
Ancak, şehir içi taşımalarla ilgili belge verme yetkisi bu KanaındaJki elsaslara uygun olarak »Belediyelere 

ai«ljir. 

Belgelerin geçerlilik süresi 

MADDE 24. — Belgelerin geçerlilik süresi, iki yıldır. Belge sahipleri belgelerin geçerlilik süresinin bi
tim tarihinden bir ay önce belgelerin yenilenmesi için başvuruda bulunmak ve gerekli bilgi ve belgeleri ver
mek zorundadırlar. 

Belgelerin kullanılması 

MADDE 25. — Adalet Komisyonu metninin 25 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Belgelerin gösterilmesi zorunluluğu 

MADDE 26. — Adalet Komisyonu metninin 26 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kamuya açık tasıma belgeleri 

MADDE 27. — Adalet Komisyonu metninin 27 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Taşımacı belgeleri 

MADDE 28. — Yolcu ve eşya (yük) taşımacı belgeleri şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası taşımalar için 
verilir. 

Taşımacıların, bu belgeleri alabilmeleri; her belge türü için taşıt veya taşıt filosu, sermaye, personel, 
terminal hizmetleri ve teminat gibi konularda öngörülecek şartlan yerine getirmelerine bağlıdır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 370) 



— 52 — 

(Hükümetin Teklifi) 

tarifelerini işyeri, terminal, bilet satış yeri ve taşıtlarda bulundurması zorunludur. Ayrıca, bilet ve taşıma 
senetlerinde bel'irtmeklede yükümlüdürler. 

Tarife değişiklikleri uygulanacağı süreden en az 15 gün önce, yapılmasındaki usule tabi olarak değiştirilir. 

MADDE 39. — Şehir-içi otobüsle yolcu taşıma zaman tarifelerimin onaylama yetkisi Belediyelere aittir. 

KISIM : 2 

Fiyat Tarifeleri 

Yurtiçi Fiyat Tarifeleri 

MADDE 40. — Tarifeler, tavanı belirlenecek şekilde Ulaştırma Bakanlığınca düzenlenir. Kamuya 
açık yolcu ve eşya taşımalarında uygulanacak tari f eler tavan fiyatın )üzerinde olaımiaz. 

Gerektiği hallerde kamu düzeni ve haksız rekabete engel olmak yönünden Ulaştırma Bakanlığı taban 
fiyatı tespit «der. ıBu durumda taban fiyatın altında taşıma yapılamaz. 

MADDE 41. — Tarifeler yoku taşımalarında yolcu X km maliyeti esasına dayalı olarak değişen me
safelere ve hizmetin kalitesine göre: eşya taşımalarında ton X km maliyeti esasına dayalı olarak değişen 
mesafelere taşınacak eşyanın miktarı veya hacmi ve cinslerine göre ayrı ayrı yapılır. 

Maliyetler, tüm maliyet girdileri yanında ütilizas yon, karayolu altyapısı ve trafiği dikkate alınarak be-
sabedilir. 

Tavan fiyalt, maliyet fiyatının 1,4 katında fazla olamaz.. 
Tarifelerin yapılmasında, gerektiğinde ilgili kuruluşların ve taşımacı Birliklerinin görüşü alınır. 
Tarifelerin ve maliyetlerin hesaplanmasında yöntem ve diğer hususlar yönetmelikte belirlenir. 

MADDE 42. — Tarifeler, Resmi Gazete'de yayım lamarak yürürlüğe konulur. Maliyette % 15'i aşan ar
tış olması halinde tarifeler yenilenir. 

MADDE 43. — Yolcu taşımaları (taksi ile yapılan taşımalar hariç) ve düzenli eşya taşımaları yapanlar 
ilan edilen tavan fiyat tarifelerini geçmeyecek şekilde ve en az 6 ay uygulanmalk üzere: tarifelerini Ulaş
tırma Bakanlığına onaylatmak ve onaylanmış tarifelerini iş yeri, terminal bilet satış yeri ve taşıtta bulun
durmak zorundadırlar. 

©ununla ilgili hususlar yönetmelikte belirlenir. 

MADDE 44. — Düzenli eşya taşıması yapına yan, lar tayan (fiyatları geçmeyecek bir fiyatı uygulamak ve 
taşıma senetlerinde belirtmek zorundadırlar. 

MADDE 45. — Şehiriçi yolcu ve eşya taşıma tarifeleri Ulaşjtırma Bakanlığınca yapılan tavan fiyatla
rını geçmemek kaydiyle Belediyelerce tespit edilir. Valilik onayı ile yürürlüğe konulur. 

Uluslararası Fiyat Tarifeleri 

MADDE 146. — Uluslararası yolcu ve eşya taşımalarında fiyat tarifeleri, gerekli hallerde Ulaştırma Ba
kanlığı teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle düzenlenir. 

BÖLÜM - V 

Kamuya Açık Taşımalar 
Taşıma Koşulları 

MADDE 47. — Yolcu ve eşya taşımalarının, kanunlara ve taşımacı ile yolcu ve gönderen arasındaki 
sözleşmelere uygun olaralk yapılması esasttır. 

Yolcu taşımaları biletsiiz, eşya taşımaları taşıma senetsiz yapılamaz. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 370) 



— 53 — 

(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

lerıni işyeri, terminal, ibilet satış yeri ve taşıtlarda bulundurmaları zorunludur. Ayrıca, 'bilet ve taşıma senetle
rimde ıbeliıtmakle de yülkûmffluldürfier. 

Tarifeler, uygulanacağı süreden en az 15 gün önce, yapılmasındaki usule talbi olarak değiştirilir. 

MADDE 39. ^- Tasarının otuzdokuzuncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

KISIM : 2 

Fiyat Tarifeleri 

Yurt İçi Fiyat Tarifeleri 

MADDE 40. — Tasarının kırkıncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 41. — Tarifeler yolcu taşımalarında yolcu X Km. maliyeti esasına dayalı olarak değişen mesa
felere ve 'hizmetin kalitâsine göre; eşya taşımalarında ton X Km. maliyeti asasına dayalı olarak değişen me
safelere taşınacak eşyanın miktarı veya hacmi ve cinslerine göre ayrı ayrı yapılır. 

Maliyetler, tüm maliyet girdileri yanında ütilizasyon, karayolu altyapısı ve trafiği dikkate alınarak he-
sabedilir. 

Tavan fiyat, maliyet fiyatının 1,4 katımdan fazla olamaz. 
Tarifelerin yapılmasında, gerektiğimde ilgili kuruluşların ve taşimacı birliklerinim görüşü alınır. 
Tarifelerdin ve maliyetlerin hesaplanmasında yöntem ve diğer hususlar yönetmelikte belirlenir. 

MADDE 42. — Tasarının kırkikinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Yolcu taşımaları (taksi ile yapılan taşımalar hariç) ve düzenli eşya taşımaları yapanlar 
ilan edilen tavan fiyat tarifelerini geçmeyecek şekilde ve en az 16 ay uygulanmak üzere; tarifelerini Ulaştırma 
Bakanlığına onaylatmak ve onaylanmış tarifelerini işyeri, terminal bilet satış yeri ve taşıtta bulundurmak zo
rundadırlar. 

Bununla ilgili hususlar yönetmelikte belirlenir. 

MADDE 44. — Düzenli eşya taşıması yapmayanlar tavam fiyatları geçmeyecek bir fiyaltı uygulamak ve ta
şıma 'senetlerinde belirtmek zorundadırlar. 

MADDE 45. — Tasarının kırkbeşinci maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

Uluslararası Fiyat Tarifeleri 

MADDE 46. — Ukuslairarası yolcu ve eşya taşımalarında fiyat tarifeleri, gerekli hallerde Ulaştırma Ba
kanlığının teklifi üzerine 'Bakanlar Kurulu kararıyla düzenlenir. 

BÖLÜM - V 

Kamuya Açıık Taşımalar 
Taşıma Koşulları 

MADDE 47. — Yolcu ve eşya taşımalarınım, kanunlara ve taşımacı ile yolcu ve gönderen arasındaki söz
leşmelere uygun olarak yapılması esastır. 

Yolcu taşımaları biletsiz, eşya taşımaları taşıma senetsiz yapılamaz. 
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Taşıt belgeleri 

MADDE 29. — Yirmisekizinci maddede belirtilen taşımalarda kullanılacak taşitlar için taşıt belgesi alın
ması zorunludur,: 

Taşıt belgesi alınacak taşıtların : 
a) Taşımacının adına kayıt ve tescil edilmiş olması, 
b) Taşıt üzerinde haciz kaydının bulunmaması, 
c) Taşıtın taşıma türüne göre cinsinin ve niteliklerinin Trafik Kanunu ile Yönetmelikte belirtilen koşul

lara uygun olması, 
Zorunludur. 

Belgelerin iadesi 

MADDE 30. — Maliki değişen veya herhangi bir nedenle bir daha çalışamaz hale gelen taşıtların belgeleri 
bir ay zarfında iade edilir. 

Kendi hesabına taşıma belgeleri 

MADDE 31. — Kendi hesabına taşıma belgeleri, esas faaliyeti tşımacılık olmayan ancak yaptığı iş ve 
hizmet ile ilgili olarak insan ve eşya (yük) taşımacılığını bizzat yapmak isteyen gerçek ve tüzelkişilere verilen 
belgelerdir. 

Bu tür belgeler ile bir bedel veya menfaat karşılığı taşıma yapılamaz. 

Belge türleri 

MADDE 32. — Kendi hesabına taşıma yapacak olanlara, taleplerine göre şehir içi, şehirlerarası ve uluslar
arası insan ve eşya (yük) taşımacı belgeleri verilir. 

Kendi hesabına taşıt belgesi 

MADDE 33. — Kemdi hesabına yapılacak taşımalarda kullanılacak taşıtlar için taşıt belgesi alınması zo
runludur. 

Bu taşıtlar, adına kaydedilenler dışındaki gerçek ye tüzelkişiler tarafından kullanılamaz. 
Kendi hesabına taşıma belgesi alanlar, taşımacılara ait taşıtları kullanamazlar. 

KISIM - IV 

Tarifeler 

BÖLÜM : 1 

Zaman Tarifeleri 

Düzenli taşımalar 

MADDE 34. — Taksi ile yapılan taşımalar dışındaki yolcu veya düzenli eşya taşımaları zaman tarifesine 
tabidir. 
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Taşıt belgeleri 

MAİDDE 29. — 28 inci maddede belirtilen taşımalarda kullanılacak taşıtlar için taşıt belgesi alması zo
runludur. 

Taşıt belgesi alınacak taşıtların : 
a) Taşımacının adına kayıt ve tescil edilmiş olması. 
b) Taşıt üzerinde haciz kaydının bulunmaması. 
c) Taşıtın taşıma türüne göre cinsinin ve niteliklerinin Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili Yönetmelik

lerde belirtilen esaslara uygun olması, zorunludur. 

Belgelerin iadesi 

MADDE 30. — Adalet Komisyonu metninin 30 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kendi hesabına taşıma belgesi 

MADDE 31. — Adalet Komisyonu metninin 31 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Belge türleri . 

MADDE 32. — Kendi hesabına taşıma yapacak olanlara, taleplerine göre şehir içi, şehirlerarası ve ulus
lararası insan ve eşya (yük) taşımacı belgeleri verilir. 

Bu belgelerin verilmesinde aranacak şartlar, belge türlerine göre Yönetmelikte belirlenir. 

Kendi hesabına taşıt belgesi 

MADDE 33. — Kendi hesaibma yapılacak taşımalarda kullanılacak taşıtlar için taşıt belgesi alınması 
zorunludur. 

Bu taşıtlar, adına kaydedilenler dışındaki gerçek ve tüzelkişiler tarafından kullanılamaz. 
Kendi hesabına taşıma belgesi alanlar, taşımacılara ait taşıtları kullanamazlar. 
Taşıtların cins ve diğer nitelikleri taşıma türlerine göre Yönetmelikte belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Tarifeler 

BlRÎNCt BÖLÜM 

Zaman tarifeleri 

Düzenli taşımalar 

MADDE 34. — Taksi ve benzeri taşıtlar ile yapılan taşımalar dışındaki yolcu veya düzenli eşya taşımaları 
zaman tarifesine tabidir. 
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Ancak : şehiriçi otobüs ve diğer taşıtlarla yolcu taşımalarıınıda bilet yerine ifiş, para, kart veya başka 
bir yöntem uygulanabilir. 

$ehliriçi taksilerle yolcu taşi'maları, sadece taksimet resi bulunan (taşıtlarla yapılır. 
Taksimetrderin cinsi ve uygulanacağı iller ile ta rihieri yönetmelikte belirlenir. 
Şdhiiriçi eşya taşımalarında, fatura taşıma senedi yerline geçer. 

MADDE 48. — Eşya ve yodiculariın güvenlik içerisinde taşınmasından, taşımacılar sorumludurlar. 
Yolcular ve gönderenler, taşımacıların güvenlik yönünden aldığı tedbirleri ihlal edemezler. 

MADDE 49. — Taşımacı, yolcuyu ve eşyayı taahhüt ettiği yere kadar götürmekle yükümlüdür. 
Karayolları altyapısı, işletmesi, trafiği, doğal afetler, meterolojik koşullar ile yasal kısıtlamalarla (ilgili 

olaralk ortaya çıkan ve taşımanın devamına engel olan sebeplerin belirsiz bir beklemeyi zorunlu kılması ve 
veya yolcuların varış noktasına kadar gerekli zamanın iki katından daJha fazla bdklıemeyi gerektirmesi ha
linde, im'kân olduğu takdirde: taşımacı, bîr başika güzergâhı izleyerek taşımayı tamamlamak, aksi halde 
yolcuyu güzergâh üzerinde yolcunun dilediği bir yere götürmek veya yolcu ve eşyayı hareket noktasına geri 
getirmek zorundadır. 

IBu hallerde: yokunun büıtün hakları saklıdır. Yol cüdan herhangi bir talepte bulunulamaz. 
'Eşya için taşıma senedindeki hükümler uygulanır. 

MADDE 50. — (Arıza ve kaza halinde yolcu ve eşya ortaya çılfcacak problemleri çözümlemek ve ge
rekli tedbirleri almaktan taşımacı sorumludur. 

'MADDE 51. — Yolcu biletinde, yolcunun adı, soyadı, kalkış ve varış yerleri, gün ve saati, güzergâhı, 
fiyatı, vergisi!, sigorta durumu, taşınan bagajın parça sayısı ve ağırlığı ile taşımacının adı, unvanı ve adresli
nin gösterilmesi zorunludur. 

(Bilet üzerinde yer alması gerekli hükümler, biletin şekli, kaç nüsha düzenleneceği ve diğer hususlar yö
netmelikte belirlenir. 

MADDE 52. — Yolcunun 30 Kg. a kadar olan bagajı ücretsiz taşınır. 
Hangi eşyanın bagaj sayılmayacağı ve hangi eşyanın ücretsiz bagaja dahil edilmeyeceği yönetimelikte 

belirlenir. 

MADDE 53. — Taşıma senedinde, taşımacı, gönderici ve alıcının adresi, eşyanın cinsti, miktarı, nıittefiğı: 
teslim alma ve teslim edilme yerleri ve 'k'oşulflan : taşıma Süresi, taşıma koşulları, taşıma fiyatı, vergü ve sigor
ta durumunun gösterilmesi zorunludur. 

Taşıma senedinde yer alması gerekli düğer hükümler, taşıma senedinin sekili kaç nüsha düızeMeheceği yö
netmelikte belirlenir. 

v MADDE 54. — Eşyanın oihs, miktar ve nâelikleranin doğru bildlrilmemesinlden doğacak her türlü so
rumluluk gönderene aüttir. 

Taşımacı bir ihbar ve şüphe hallimde, ydCkİli görevlilerin huzurunda eşyayı kontrol dttirelblir. Yetkili gö
revlilerin kim olduğu yönetmelikte belirlenir. 

'MADDE 55. — Taşımacı, eşyayı alıcıya taşıma senedimde yazılı süre zarfında, hasarsız ve tam olarak tes
limle yükümlüdür., 

Ancak, eşyanın cins, nitelik, ambalajlama şekli ve taşıma koşullarından doğacak hasar ve noksanlıkların 
nıormal sayılacak sınırları taşıma senedimde beliritimelk zorundadır. 
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Ancak; şehir içi otobüs ve diğer taşıllarla yolcu taşımalarında bilet yerine fiş, para, kart veya başka bir 
yöntem uygulanabilir. 

Şehir içi taksilerle yolcu taşımaları, sadece taksimetresi bulunan taşıtlarla yapılır. 
Taksimetrelerin nitelikleri ve uygulanacağı iller ve tarihleri ilgili bakanlıklarca müştereken yapılacak yönet

melikle belirlenir. 
Şehir içi eşya taşıımalarında fatura, taşıma senedi yerine geçer.ı 

MADDE 48. — Tasarının kıricsekizinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 49, — Taşımacı, yolcuyu ve eşyayı taahhüt ettiği yere kadar götürmekle yükümlüdür. 
Karayolu altyapısı, işletmesi, trafiği, doğal afetler, meteorolojik koşullar ile yasal kısıtlamalarla ilgili ola

rak ortaya çıkan ve taşımanın devamına engel olan sebeplerin belirsiz bir beklemeyi zorunlu kılması veya yol
cuların varış noktasına kadar gerekli zamanın iki katından daha fazla beklemeyi gerektirmesi halinde, imkân 
olduğu takdirde; taşımacı, bir başka güzergâhı izleyerek taşımayı tamamlamak, aksi halde yolcuyu güzergâh 
üzerinde yolcunun dilediği 'bir yere götürmek veya yolcu ve eşyayı hareket noktasına geri getirmek zorun
dadır. 

Bu hallerde; yolcunun (bütün hakları saklıdır. Yolcudan herhangi bir talepitebulunuilamaz. 
Eşya için taşıma senedindeki hükümler uygulanır. 

MADDE 50. — Tasarının ellinci maddesi Komisyonumuzca ayinenkabul edilmiştir. 

MADDE 51. — Tasarının ellibirinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 52. — Tasarının elliiıkinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmıiştir. 

MADDE 53. — Taşıma senedinde, taşımacı, gönderici ve alıcının adresi, eşyanın cinsi, miktarı, niteliği, 
teslim alma ve teslim edilme yerleri ve koşulları, taşıma süresi, taşıma koşulları, 'taşıma fiyatı, vergi ve sigor
ta durumunun gösterilmesi zorunludur. 

Taşıma senedinde yer alması gerekli diğer hükümler, taşıima senedinin şekli ve kaç nüsha düzenleneceği yö
netmelikle belirlenir. 

MADDE 54. — Eşyanın cins, miktar ve niteliklerinin doğru bildirilmemesinden doğacak her türlü sorum
luluk gönderene aittir. 

Taşımacı bir ihbar veya şüphe halinde, yetkili görevlilerin huzurunda eşyayı kontrol ettirebilir. Yetkili 
görevlilerin kimler olduğu yönetmelikte belirlenir. 

MADDE 55. — Tasarının elılibeşinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Zaman tarifelerinin hazırlanması 

MADDE 35. — Zaman tarifeleri, taşımacılar tarafından geçerlik süresi de belirtilmek suretiyle hazırlanır 
ve Ulaştırma Bakanlığının onayından sonra uygulamaya konulur. Taşımacıların uygulamaya konulan zaman ta
rifelerini işyeri, terminal, bilet satış yeri ve taşıtlarda bulundurması zorunludur. Ayrıca, bilet ve taşıma se
netlerinde belirtmekle de yükümlüdürler. 

Şehir içi otobüsle yolcu taşıma zaman tarifelerinin onaylama yetkisi Belediyelere aittir. 
Tarife değişiklikleri uygulanacağı süreden en az 15 gün önce, yapılmasındaki usule tabi olarak değiştirilir. 

BÖLÜM : 2 

Fiyat Tarifeleri 

Yurt içi tarifelerin tavanı 

MADDE 36. — Yurt içi fiyat tarifeleri, tavanı belirlenecek şekilde Ulaştırma 'Bakanlığınca düzenlenir. Ka
muya açık yolcu ve eşya taşımalarında uygulanacak tarifeler tavan fiyatın üzerinde olamaz. 

Gerektiği hallerde kamu düzeni ve haksız rekabete engel olmak yönünden Ulaştırma Bakanlığı taban fiyatı 
tespit eder. Taban fiyatın altında taşıma yapılamaz. 

Yurt içi fiyat tarifelerinin hazırlanması 

MADDE 37. — Yurt içi fiyat tarifeleri, yolcu taşımalarında yolcu X Km. maliyeti esasına dayalı olarak 
değişen mesafelere ve hizmetin kalitesine göre eşya taşımalarında ton X Km. maliyeti esasına dayalı olarak 
değişen mesafelere taşınacak eşyanın miktarı veya hacmi ve cinslerine göre ayrı ayrı yapılır. 

Maliyetler, tüm maliyet girdileri yanında yararlanma ortalaması, karayolu altyapısı ve trafiği dikkate alı
narak hesabedilir. 

Tavan fiyat, maliyet fiyatının 1,4 katından fazla olamaz. 
Tarifelerin yapılmasında, gerektiğinde ilgili kuruluşların ve taşımacı Birliklerinin görüşü alınır. 
Tarifelerin ve maliyetlerin hesaplanmasında yöntem ve diğer hususlar yönetmelikte belirlenir. 

Tarifelerin onaylanması 

MADDE 38. — Taksi ile yapılanlar dışında yolcu taşımaları ve düzenli eşya taşımaları yapanlar ilan edi
len tavan fiyat tarifelerini geçmeyecek şekilde ve en az 6 ay uygulanmak üzere, tarifelerini Ulaştırma Bakan
lığına onaylatmak ve onaylanmış tarifelerini işyeri, terminal bilet satış yeri ve taşıtta bulundurmak zorunda
dırlar. 

Maliyette ı% 15'i aşan artış olması halinde tarifeler yenilenir. 
Bununla ilgili hususlar yönetmelikte belirlenir. 

Düzenli eşya taşıması yapmayanlar 

MADDE 39. — Düzenli eşya taşıması yapmayanlar, tavan fiyatları geçmeyecek bir fiyatı uygulamak 
ve taşıma senetlerinde belirtmek zorundadırlar. 

Şehir içi tarifeler 

MADDE 40. — Şehir içi yolcu ve eşya taşıma tarifeleri Ulaştırma Bakanlığınca yapılan tavan fiyatlarını 
geçmemek kaydıyla Belediyelerce tespit edilir. Valilik onayı ile yürürlüğe konulur. 
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Zaman tarifelerinin hazırlanması 

MADDE 35. — Zaman tarifeleri, taşımacılar tarafından geçerlilik süresi de belirtilmek suretiyle hazır
lanır ve Bakanlığın veya yetki verdiği mülkî amirin onayından sonra uygulamaya konulur. Taşımacıların 
uygulamaya konulan zaman tarifelerini işyeri, terminal, bilet satış yeri ve taşıtlarda bulundurması zorunludur. 
Ayrıca, bilet ve taşıma senetlerinde belirtilmekle de yükümlüdürler. 

Şehir içi otobüsle yolcu taşıma zaman tarifelerinin onaylama yetkisi Belediyelere aittir. 
Tarifeler uygulanacağı süreden en az \5 gün önce, yapılmasındaki usule tabi olarak değiştirilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Fiyat tarifeleri 

Yurt içi fiyat tarifelerinin tavanı 

MADDE 36. — Yurt içi fiyat tarifeleri, tavanı belirlenecek şekilde Bakanlıkça düzenlenir. Kamuya açık 
yolcu ve eşya taşımalarında uygulanacak tarifeler tavan fiyatın üzerinde olamaz. 

Gerektiği hallerde kamu düzenini sağlamak ve haksız rekabete engel olmak yönünden Bakanlık taban fiyatını 
da tespit eder. Taban fiyatın altında taşıma yapılamaz. 

Yurt içi fiyat tarifelerinin hazırlanması 

MADDE 37. — Yurt içi fiyat tarifeleri, yolcu taşımalarında yolcu X km maliyeti esasına dayalı olarak 
değişen mesafelere ve hizmetin kalitesine göre, eşya taşımalarında ton X km maliyeti esasına dayalı olarak 
değişen mesafelere, taşınacak eşyanın miktarı veya hacmi ve cinslerine göre ayrı ayrı yapılır. 

Maliyetler, tüm maliyet giderleri yanında, yararlanma ortalaması karayolu alt yapısı ve trafiği dikkate alı
narak hesap edilir. 

Tavan fiyat, maliyet fiyatının 1,4 katından fazla olamaz. 
Tarifelerin yapılmasında, gerektiğinde ilgili kuruluşların ve taşımacı üst kuruluşlarının görüşü alınır. 
Maliyette % 15'i aşan değişme olması halinde tarifeler yenilenir. 
Tarifelerin ve maliyetin hesaplanmasında uygulanacak yöntem ve diğer hususlar Yönetmelikte belirlenir. 
Tarifeler, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulur. 

Tarifelerin onaylanması 

MADDE 38. — Taksi ve benzeri taşıtlar ile yapılan taşımalar dışında yolcu taşımaları ve düzenli eşya ta
şımaları yapanlar ilan edilen tavan fiyat tarifelerini geçmeyecek şekilde ve en az üç ay uygulanmak üzere, tari
felerini Bakanlığa veya yetki verilen mülkî amirliğe onaylatmak ve onaylanmış tarifelerini iş yeri, terminal 
bilet satış yeri ve taşıtta bulundurmak ve teşhir etmek zorundadırlar. Bakanlık 37 nci maddeye uygun olarak 
tarifeleri değiştirdiği takdirde, taşımacılara ait tarifeler de süreyle bağlı kalmadan değiştirilebilir. 

Bununla ilgili hususlar Yönetmelikte belirlenir. 

Düzenli eşya taşıması yapmayanlar 

MADDE 39. — Adalet Komisyonunun 39 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edildi. 

Şehir içi tarifeler 

MADDE 40. — Şehir içi yolcu ve eşya taşıma tarifeleri Bakanlıkça belirlenen tavan fiyatlarını geçme
mek kaydıyla Belediyelerce tespit edilir. 
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BÖLÜM - VI 

Taşımanın Yardımcı Hizmetleri 

KISIM : 1 

Eşya Taşımaları 

MADDE 56. — Genel eşya için, Beledüye hudutları içerisi nldekli yüklemle, boşaltma ve depolama hizmet
lerinin taşımacılar tarafımdan yapılması zorunludur. 

Ancak, gönderenler yükleme ve boşaltma hizmetlerini taşımacıya yaptırıp yaptırmamakta serbestMer. 

MADDE 57. — Taşımacıların üstlendikleri yükleme ve boşaltana hizmetleri içtin Ulaştırma Bakanlığınca ton 
esasına dayalı tavan fiyat saptanır. 

Diğer eşya taşımalarında, yükleme ve boşaltma hizmetleri için uygulanacak fiyat, taşıması ile göridieren ara-
sınıdaM anlaşmaya göre belMfenir. 

MADDE 58. — Taşımanın gereği olan depolama hizmetlerinin, eşyanın cins ve niteliğine uygun ve eşyaya 
zarar ve hasar vermeyecek şekilde yapılmasından taşımacı sorumludur. 

MADDE 59. — Düzenli eşya taşımacılarının, nitelik Ve nicelikleri yöneltmelüklte ıbeiirlenen terminali bu
lunması zorunludur. 

Aynı 'termiirtaMen, nitelik <ve niceliğine ıgöre Ibürden fazla taşımacı yararlanabilir. 

KISIM : 2 

Yolcu Taşımaları 

MADDE 60. — Yolcu taşımacılarının, nitelik ve nicelikleri yöneitmefkite belirlenen terminali bulunması 
zorunludur. 

Belediye, Özel İdare gibi MalhaM'i İdarelerin işletmekte oldukları ve yönetmelikteki koşulara uygun yer 
sağlanmaisı halinde taşımacıdan ayrı terminal istenmez. 

Aynı terminalden, nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanabilir, 
Mahalli İdarelerin terminal yapabilmeleri, projelerinin Ulaştırma Bakanlığının olumlu görüşüne dayalh ola

rak İmar ve İskân Bakanlığının onaylamasına bağlıdır. 
Onaylanan bu projelerin gerçekleştirilmesi için İller Bankası Kaynaklarından Belediyelere gerekli kredi ön

celikte verür. 

BÖLÜM - VII 

Taşıımalda Çalışanlar 

MADDE 61, — Taşımacıların yanımda çalışanlar hizmet afetiyle çalıştırılır, 

MADDE 62. — TaşımaJda görev yapanlar, sorumlusu ve yetkilisi bulunduğu hizmetin niteliklerine sahip 
olmiaik zorumdaldırlar. 

Taşımıalda çalışmak isteyemlerin zimmet, ihtilas, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, salh'tedlik, inancı kötüye 
kullanıma, hileli iıflais gibi yüiz kızartıcı bir suçtan veya Anayasa'da yer alan temel hak ve hürriyetleri ideolojik 
amaçlarla Devlötin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din, mezhep veya bölge ay
rılığına dayanılarak nitelikleri Anayasa'da belirtilen Cürdhuriyeti ortadan kaldırmak maksadıyla işlenmiş suç
lardan veya mali ve gümrük suçlarından büküm giymemiş olmaları gerekir. 
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BÖLÜM - VI 

Taşımamın Yardımcı Hizmetleri 

KISIM : 1 

Eşya Taşımaları 

MADDE 56. — Tasarının elliallıtıncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 57. — Tasarının elliyedinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 58. — Tasarının elfeekizinai maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 59. — Düzenli eşya taşımacılarının, terminalinin bulunması zorunludur. 
Terminallerin özellikleri yönetmelikle belirlenir. 
Ayrat tenminallden, nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanabilir. 

KISIM : 2 

Yolcu Taşımaları 

MADDE 60. — Yolcu taşımacılarının, terminalinin bulunması zorunludur. Terminallerin özellikleri yönet
melikle belirlenir. 

Belediye, özel idare gibi mahalli idaredenim işletmekte oldukları ve yönetmelikteki koşullara uygun yer sağ
lanması halinde taşımacıdan ayrı terminal istenmez. 

Aynı terminalden, nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanabilir. 
Mahalli idarelerin terminal yapabilmeleri, projelerinin Ulaştırma Bakanlığının olumlu görüşüne dayalı 

olarak İmar ve İskân 'BalkaniığınDn onaylamasına bağlıdır. 
Onaylanan bu projelerin gerçekleştirilmesi için tiler Bankası kaynaklarından belediyelere gereMi kredi ön

celikle verilir. 

BÖLÜM - VII 

Taşımada Çalışanlar 

MADDE 61. — Tasarının altmışbiirihci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 62. — Taşımada çalışanlar, sorumlusu ve yetkilisi Ibudulnduğu hizmetin niteliklerine sahip olmak 
zorundadırlar. 

Taşımada çalışanların; zimımdt, ihtilas, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, kaçakçılık, sahtecilik, inancı kötüye 
kullanma, bileli iflas gibi yüz kızartıcı bjtr suçtan veya Anayasa'da yer alan temel halk ve hürriyetleri ideolo
jik amaçlarla Devletin ülkâsi ve milletiyle bölünmez bütürilüğünü veya dil,- ırik, sınıf, 'din, mezhep veya bölge 
ayrılığına dayanılarak nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak maksadıyla işlenmiş 
suçlardan veya mali ve gümrük suçlarından hüküm giymemiş olmaları gerekir. 
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Uluslararası fiyat tarifeleri 

MADDE 41. — Uluslararası yolcu ve eşya taşımalarında fiyat tarifeleri, gerekli hallerde Ulaştırma Bakan
lığı teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle düzenlenir. 

Tarifelerin yürürlüğü 

MADDE 42. — Tarifeler Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulur. 

KISIM - V 
Kamuya Açık Taşımalar 

Taşıma koşulları 

MADDE 43. — Yolcu ve eşya taşımalarının, kanunlara ve taşımacı ile yolcu ve gönderen arasındaki 
sözleşmelere uygun olarak yapılması esastır. 

Yolcu, taşımaları biletsiz, eşya taşımaları taşıma senetsiz yapılamaz. 
Ancak; şehir içi otobüs ve diğer taşıtlarla yolcu taşımalarında bilet yerine fiş, para, kart veya başka bir 

yöntem uygulanabilir. 
Şehir içi taksilerle yolcu taşımaları, sadece taksimetresi bulunan taşıtlarla yapılır. 
Taksimetrelerin cinsi ve uygulanacağı iller ile tarihleri yönetmelikte belirlenir. 
Şehir içi eşya taşımalarında, fatura taşıma senedi yerine geçer. 

Taşıma güvenliği 

MADDE 44. — Eşya ve yolcuların güvenlik içerisinde taşınmasından, taşımacılar sorumludurlar. 
Yolcu ve gönderenler, taşımacıların güvenlik yönünden aldığı tedbirlere aykırı hareket edemezler. 

Taşımacının yükümlüğü 

MADDE 45. — Taşımacı, yolcuyu ve eşyayı taahhüt ettiği yere kadar götürmekle yükümlüdür. 
Karayolları altyapısı, işletmesi, trafiği, doğal afetler, meteorolojik koşullar ile yasal kısıtlamalarla ilgili 

olarak ortaya çıkan ve taşımanın devamına engel olan sebeplerin belirsiz bir beklemeyi zorunlu kılması ve 
veya yolcuların varış noktasına kadar gerekli zamanın iki katından daha fazla beklemeyi gerektirmesi halin
de, imkan olduğu takdirde; taşımacı, bir başka güzergâhı izleyerek taşımayı tamamlamak, aksi halde yolcu
yu güzergâh üzerinde yolcunun dilediği bir yere götürmek veya yolcu ve eşyayı hareket noktasına geri 
getirmek zorundadır. 

Bu hallerde, yolcunun bütün hakları saklıdır. Yolcudan herhangi bir talepte bulunulamaz. 
Eşya için taşıma senedindeki hükümler uygulanır. 

Arıza veya kaza halinde yükümlülük 

MADDE 46. — Taşımacı arıza ve kazalardan doğacak sorunların giderilmesi ve taşımanın devamı için 
her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. 

Bu gibi hallerde, taşımacı veya onun adına hareket edenleı, aynı vasıftaki bir taşıtla taşımayı tamamla
mak zorundadır. 

Yolcu bileti 

MADDE 47. — Yolcu biletinde, yolcunun adı, soyadı, kalkış ve varış yerleri, gün ve saati, güzergâhı, 
fiyatı, vergisi, sigorta durumu, taşınan bagajın parça sayısı ve ağırlığı ile taşımacının adı, unvanı ve adre
sinin gösterilmesi zorunludur. 

Bilet üzerinde yer alması gerekli hükümler, biletin şekli, kaç nüsha düzenleneceği ve diğer hususlar yö
netmelikte belirlenir. 
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Uluslararası fiyat tarifeleri 

MADDE 41. — Uluslararası yolcu ve eşya taşımalarında fiyat tarifeleri, gerekli hallerde Bakanlığın tek
lifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle düzenlenir. 

BEŞİNCİ KISIM 
Kamuya Açık Taşımalar 

Taşıma şartları 

MADDE 42. — Yolcu ve eşya taşımalarının, kanunlara ve taşımacı ile yolcu ve gönderen arasındaki 
sözleşmelere uygun olarak yapılması esastır. 

Yolcu, taşımaları biletsiz, eşya taşımaları taşıma senetsiz yapılamaz. 
Ancak; şehir içi otobüs ve diğer taşıtlarla yolcu taşımalarında bilet yerine fiş, para, kart veya başka bir 

yöntem uygulanabilir. 
Şehir içi yolcu taşımalarının, taksimetresi bulunan taşıtlarla yapılması esastır. 
Taksimetrelerin cinsi ve illere göre uygulama tarihleri Yönetmelikte belirlenir. 
Şehir içi eşya taşımalarında, fatura, taşıma senedi yerine geçer. 

Taşıma güvenliği 

MADDE 43. — Adalet Komisyonunun 44 üncü maddesi Komisyonumuzca 43 üncü madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

Taşımacının yükümlülüğü 

MADDE 44. — Tasarının 49. maddesi Komisyonumuzca 44 üncü madde olarak aynen kabul edilmiş-

, Arıza veya kaza halinde yükümlülük 

MADDE 45. — Adalet Komisyonunun 46 ncı maddesi Komisyonumuzca 45 inci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Yolcu bileti 

MADDE 46. — Yolcu biletinde, yolcunun adı, soyadı, kalkış ve varış yerleri, gün ve saati, güzergâhı, 
fiyatı, durumu, taşınan bagajın parça sayısı ve ağırlığı ile taşımacının adı, unvanı ve adresi gösterilir. 

Bilet üzerinde yer alması gerekli hükümler, biletin şekli, kaç nüsha düzenleneceği ve diğer hususlar yö
netmelikte 'belirlenir. 
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MADDE 63. — Uluslararası yolcu taşımıalairında çaüişan sürücülerde asgari orta okul! (Temel Eğitim İkinci 
Kademe) şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımalarında çalışanlarda îlik Okul (Temel Eğitim Birinci Kaideme) tah
sil şartı aranır. 

MADDE 64. — Sürücülerin haftada 60 saatten fazla çalışmaları veya çalıştırılmaları yasak ve haftada en 
az 24 sa'alt dinlenmeleri zorunludur. 

MADDE 65. — Sürücülerin varldüya değişimli günleri 24 sa'aitteikü her hanigi bir süre içinde 1!2 saaitten fazla 
çalışmaları ve devamlı olarak 5 saaitten fazla taşıt sürmeleri yalsakltır. 

5 Saatlik devamlı sürmeden sonra en az 30 daikülkali'k dinlenme ve yeni bir çalışma süresine başlamadan 
önce sürekli olarak en az 10 saat dinlenme süresi ayrılır. 

Dinltenmielerin taşıt dışında yapılması zorunludur. Ancak belirli koşuların sağlanması halinde taşıt içlinde 
dinlenmeye izin verilebilir. 

'Biriden fazla sürücülsü olan taşıtlarda her bir sürücü için yukarıdaki koşulların sağlanması zorunludur. 
Bununla ilgili diğer hususlar yönetmelikte belirlenir. 

MADDE 66. — Yolcu taşımalarında çalışan sürücü ve diğer çalışanların yöneltmelikte belirtilen şekil
de taşıtlarında çakşltılkl'an süre içinde kolayca tanınmalarını ve diğer kişilerden kolayca ayrılmalarım sağlıya-
cak kıyafetleri ve mesleklerine uygun görünümde olmaları zorunludur. • 

MADDE 67. — Taşımacılar, işletmeye dahil herhangi bir (taşıtı her hangi 'bir anda ikimin sürdüğünü 
ve diğer görevlerin kimler tarafımdan yapıldığını bilmek zorundadırlar. 

MADDE 68. — Taşımacılar, çalıştırdıkları tüm personel kanunlara aykırı davranmaya zorlayamazlar. 

MADDE 69. — Kamuya açık yolcu taşıta sürücüleri, yolcuların binme, inme, oturma, eşyaların yerleş
tirilmesi ve benzeri konularda gerekli tedbirleri almaktan görevli ve sorumludüriar. Alman bu tedbirlere yol
cular uymak zorunıdaidırl'ar. 

'MADDE 70. — Görevi n!e olursa olsuin tüm çalışanlar, taşımacının haklarım korumak ve taşımacının 
cezalandırılması ve zararına ısefoep olacak tutum ve hareketlerden sakınimalk zorundadıriar. 

BÖLÜM - VIII 

Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımaları 

MADDE 71.— 

a. Türkiye'ye karayoluyla herhangi (bir hudut kapısından giren veya Türkiye'nin herhangi bir deniz li
manına gemi ile gelen karayolu taşıtlarıyla yapılan transit taşımalar, 

'b. Türkiye'ye demiryolu, denizyolu, halvaiyolu ile gellen ve varış yerinden karayolu taşıtlarıyla üçüncü ül
kelere yapılan taşımalar, 

c. Türkıiye'den karayolu (taşıtları ile diğer ülkelere yapılan taşımalar, 
d. Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye'ye yapılan taşımalar, 
Uluslararası yolcu ve eşya taşımalarıdır. 

MADDE 72. — 
a. 71 nci maddenin (a) benldlinld'dki taşımalar uluslararası çok tarafh veya ikili karayolu taşıma anlaşma

larına göre taşıma yapmalya yetlkÜi veya Ulaştırma Bakanlığından izin verilmiş yalbancı taşıllar ve uluslararası 
taşımalar için Ulaştırma Balkanlığınıdan madde 30'ida öngöriülen gerekli belgeleri almış Türk taşımacıları yapa
bilir. 

<b. 71 nci maddenin (b) bendindeki taşımalar, madde 30^da önlgörülen uluslararası' taşımacı belgeleri almış 
Türk taşımacıları tarafından yapılır. 
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MADDE 63. — Tasarının altmışüçüıncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmişltiir. 

MADDE 64. — Sürücülerin haftada 54 saatten fazla çalışmaları veya çatoşltırıimaları yasak ve haftada en 
az 24 saatt aralıksız dinlenmeleri zorunludur. 

MADDE 65. — Sürücülerin vardiya değişimi günleri 24 saatteki herhangi bir süre içimde 9 saatten fazla 
çalışmaları ve devamlı olarak 5 saatlten fazla taşıt sürmeleri yasaktır. 

5 saatlik devamlı sürmeden sonra en az 30 dakikalık dinlenme ve yeni bir çalışma süresine başlamadan 
önce sürekli olarak en az 10 saat dinlenme süresi ayrılır. 

Dinlenmelerin taşıt dışında yapılması zorunludur. Ancak belirli koşullanın sağlanması halinde taşıt içinde 
dinlenmeye izin verilebilir. 

Birden fazla sürücüsü olan taşıtlarda her bir sürücü için yukarıdaki koşullanın sağlanması zorunludur. Bu
numla ilgili diğer hususlar yönetmelikte belirlenir. 

(MADDE 66. — Yolcu taşımalarında çalışan sürücü ve diğer çalışanların yönetmelikte belirtilen şekilde ta
şıtlarında çalıştıkları süre liçinde kolayca tanınmalarımı ve diğer kişilerden kolayca ayrılmalarını sağlayacak 
kıyafetleri ve mesleklerine uygun görünümde olmaları zorunludur. 

MADDE 67. — Tasarının altmışıyedimci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 68. — Tasarımın altmışsekizinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 69. — Tasarının altaıışdiokuzuncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 70. — Tasarınım yetmişinci maddesi Komisvonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM - vm 

Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımaları 

MADDE 71. — Tasarımım yetmişbirinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 72. — a) 71 nci maddenin (a) bendindeki taşımalar uluslararası çok taraflı veya ikili karayolu 
taşıma anlaşmalarına göre taşıma yapmaya yetkili veya Ulaştırma Bakanlığından izin verilmiş yabancı taşıtlar 
ve uluslararası taşımalar için Ulaştırma Bakanlığından madde 30'da öngörülen gereklıi belgeleri almış Türk ta
şımacıları yapabilir. 

b) ' 71 nci maddenin (b) bendimdekıi taşımalar, madde 30'da öngörülen uluslararası taşımacı belgeleri 
almış Türk taşımacıları tarafından yapılır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 370) 



— 66 — 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Bagaj 

MADDE 48. — Yolcunun 30 kg.'a kadar olan bagajı ücretsiz taşımr. 
Hangi eşyanın bagaj sayılmayacağı ve hangi eşyanın ücretsiz bagaja dahil edilmeyeceği yönetmelikte 

belirlenir. 

Taşıma senedi 

MADDE 49. — Taşıma senedinde; taşımacı, gönderici ve alıcının adresi, eşyanın cinsi, miktarı, niteliği, 
teslim alma ve teslim edilme yerleri ve koşulları, taşıma süresi, taşıma koşulları, taşıma fiyatı, vergi ve si
gorta durumunun gösterilmesi zorunludur. 

Taşıma senedinde yer alması gerekli' diğer hükümler, taşıma senedinin şekli ve kaç nüsha düzenleneceği 
yönetmelikte belirlenir. 

Gönderenin sorumluluğu 

MADDE 50. — Eşyanın cins, miktar ve niteliklerinin doğru bildirilmemesinden doğacak her türlü so
rumluluk gönderene aittir. 

Taşımacı bir ihbar veya şüphe halinde, yetkili ve görevlilerin huzurunda eşyayı kontrol ettirebilir. Yet
kili ve görevlilerin kim olduğu yönetmelikte belirlenir. 

Eşyanın teslimi 

MADDE 51. — Taşımacı, eşyayı alıcıya taşıma senedinde yazılı süre zarfında, hasarsız ve tam olarak 
teslimle yükümlüdür. 

Ancak, eşyanın cins, nitelik, ambalajlama şekli ve taşıma koşullarından doğacak hasar ve noksanlıkların 
normal sayılacak sınırları taşıma senedinde belirtmek zorundadır. 

KISIM - VI 
Taşımanın Yardımcı Hizmetleri 

BÖLÜM . 1 
Eşya Taşımaları 

Yükleme, boşaltma ve depolama 

MADDE 52. — Genel eşya için, Belediye hudutları içerisindeki yükleme, boşaltma ve depolama hizmetle
rinin taşımacılar tarafından yapılması zorunludur. 

Ancak, gönderenler yükleme, boşaltma ve depolama hizmetlerini taşımacıya yaptırıp yaptırmamakta ser-
bestirler, 

Yükleme, boşaltma ücreti 

MADDE 53. — Taşımacıların üstlendikleri yükleme ve boşaltma hizmetleri için Ulaştırma Bakanlığınca 
ton esasına dayalı tavan fiyat saptanır. 

Diğer eşya taşımalarında, yükleme ve boşaltma hizmetleri için uygulanacak fiyat, taşımacı ile gönderen 
arasındaki anlaşmaya göre belirlenir. 

Depolama hizmetleri 

MADDE 54. — Taşımanın gereği olan depolama hizmetlerinin, eşyanın cins ve niteliğine uygun ve eş
yaya zarar ve hasar vermeyecek şekilde yapılmasından taşımacı sorumludur. 
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Bagaj 

MADDE 47. — Adalet Komisyonunun 48 inci maddesi Komisyonumuzca 47 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

Taşıma senedi 

MADDE 48. — Taşıma senedinde; taşımacı, gönderici ve alıcının adresi, eşyanın cinsi, miktarı, niteliği, 
teslim alma ve teslim edilme yerleri ve şartları, taşıma süresi, taşıma şartları, taşıma fiyatı, vergi ve sigorta 
durumunun gösterilmesi zorunludur. 

Taşıma senedinde yer alması gerekli diğer hükümler, taşıma senedinin şekli ve kaç nüsha düzenleneceği 
Yönetmelikte belirlenir. 

Gönderenin sorumluluğu 

MADDE 49. — Adalet Komisyonunun 50 inci maddesi Komisyonumuzca 49 uncu madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

Eşyanın teslimi 

MADDE 50. — Taşımacı, eşyayı alıcıya taşıma senedinde yazılı şartlar ye süre içinde, hasarsız ve tam 
olarak teslimle yükümlüdür. 

Ancak, eşyanın cins, nitelik, ambalajlama şekli ile taşıma şartlarından doğacak hasar ve noksanlıkların 
normal sayılacak sınırlarının taşıma senedinde belirtilmesi zorunludur. 

ALTINCI KISIM 
Taşımanın Yardımcı Hizmetleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Eşya Taşımaları 

Yükleme, boşaltma ve depolama 

MADDE 51. — Belediye hudutları içerisindeki yükleme, boşaltma ve depolama hizmetlerinin taşımacılar 
tarafından yapılması zorunludur. 

Ancak, gönderenler yükleme, 'boşaltma ve depolama hizmetlerini taşımacıya yaptırıp yaptırmamakta 
serkeştirler. 

Yükleme* boşaltma [ve depolama fiyat tarifesi 

MADDE 52. — Yükleme, boşaltma ve depolama hizmetleri için Bakanlık tavan fiyat tespit edebilir. 
Hangi eşya türünde tavan fiyatının tespit edileceği Yönetmelikte 'belirlenir. 

Depolama hizmetleri 

MADDE 53. — Adalet Komisyonunun 54 üncü maddesi Komisyonumuzca 53 üncü madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Gerektiği halterde, diğer yetkili taşımacılar, Ulaştırma Bakanlığının teklifi üzerine Balkanlar Kurulu Kara-
riyle tespit edilir. 

Hangi ülkelere hangi deniz limanı, hava limanı ve demiryolu istasyonundan taşıma yapılacağı Ulaştırma 
Bakanlığınca tespit ve Resmi Gazete'de ilan edilir. 

c. 71 nci maddenin (c) ve (d) bendindeki taşımadan uluslararası Türk taşımacıları İle uluslararası çok 
taraflı veya ikili karayohı taşıma anflıaışmalarına göre izin verilmiş veya Ulaştırma Bakanlığından özel izlin 
belgesi verilen yabancı taşıtlarla yapılabilir. 

MADDE 73. — Zorunlu haillerde Ulaştırma Bakanlığında verilecek izin dışında yolcu ve eşyanın Güm
rük kapılarına taşınması : buralarda aktarma edilmesi ve eşyanın depolanması veya yolıoulıarm huduttan yaya 
geçerek başka taşıta binmesi yasaktır. 

MADDE 74. — Türkiye üzerinden karayoluyla yapılacak transit taşımalarda, yurt içi taşımaları aksat
mamak ve ülkemiz üzerinde yapılan uluslararası taşımaları daha düzenli ve süratli kılmak amacıyla, alt
yapının fiziksel sınırlamaları gözönüne aliinarak, gerektiğinde kota sistemi uygulanabilir. 

Karayolu taşıma anlaşması olmayan ülkeler taşıldan için Ulaştırma Bakanlığınca özel belgeler verilebilir. 

MADDE 75. — Geçiş ücretleri, taşıt ağırlık ve boyutları, akaryakıt bedel farkı, ödemeler ve diğer 
hususlar ie bu konularda Bakanlıkların görev ve sorumluluktan gibi diğer hususlar ilgili Bakanlıkların gö
rüşü alınarak Ulaştırma Bakanıllığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Karariylıe düzenlenir. 

BÖLÜM - K 

Sigorta 

MADDE 76. — Yolcu taşımacıları, taşımalar esnasında ve doğrudan taşımaya bağlı nedenlerle: yolcula
rın maruz kalacağı kazalar sonucu uğrayacakları ölüm dahil, bedeni zararlarını karşılamak üzere mali sorum
luluk sigortası yaptırmakla yükümlüdürler . 

MADDE 77. — Eşya taşımacıları, taşımalar esnasında ve doğrudan taşımayla ilgili kazalardan 'doğan ve 
eşyaya vereceği zararları karşılamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlüdürler. 

MADDE 78. — Hakiki sigorta türü için uyguflıanacak koşullar ve tarifeler bir yıl süreyi© geçerli olmak 
üzere BakanHar Kurulu tarafından tespit edilerek Resmi Gazetemde yayımlanır. 

MADDE 79. — Kazallıardan ortaya çıkan zararlar, sigorta şirketince hak sahiplerine ödenir. 
Ancak, sigorta şirketi atfedilen kusur oranımda taşımacıya rücu eder. 

MADDE 80. — Yolcu ve eşya mali sorumluluk sigorta tazminatına yol açan zarara neden olan olay, 
vukuundan itibaren en geç 5 iş günü içinde sigorta şirketine yazılı olarak ihbar ediHir* 

Bu ihbar taşımacı, vekili veya taşımayla ilgili olanlardan herhangi birisi tarafından yapılabilir. 
Taşımacı veya ilgilisi kazaya ilişkin belgeleri ve trafik kaza zaptını sigorta şirketine olayın vukuundan iti

baren 10 iş günü içinde vermekle yükümlüdür. 
Olayın ihbar edirnemesi, geç haber verilmesi veya belgelerin ibraz edilmemesinin doğuracağı sonuçlar

dan taşımacı sorumludur. 
Bu ihbarı ve belgeleri alan sigorta şirketi ihbar tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli tazminatı hak 

sahiplerine öder. Şu kadar ki, adli meroilerce tazminat alacağı üzerine tedbir veya haciz konulması halinde, 
sigorta şirketi tedbir veya haczi koyan merciütn muvafakati olmadıkça hiç bir ödeme yapamaz. 

MADDE 81. — Aracın sahip değiştirmesi halinde, mevcut sigorta bu değişmeden itibaren (15) gün devam 
eder. 
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Gerektiği hallerde, diğer yetkili taşımacılar, Ulaştırma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kara
rıyla tespit edilir. 

Hangi ülkelere hangi deniz limanı, hava limanı ve demiryolu istasyonundan taşıma yapılacağı Ulaştırma 
Bakanlığınca tespit ve Resmi Gazetede ilan edilir. 

c) 71 nci maddenin (e) ve (d) bentlerindeki taşımaları uluslararası Türk taşıimacıları ile uluslararası çok 
taraflı veya ikili karayolu taşıma anlaşmalarına göre izin verilmiş veya Ulaşıtnrma Bakanlığından özel izin bel
gesi verilen yabancı taşıtlarla yapılabilir. 

MAIDDE 73. — Zorunlu hallerde Ulaştırma Bakanlığınca verilecek izin dışında yolcu ve eşyanın gümrük 
kapılarına taşınması, buralarda aktarma edilmesi ve eşyamn depolanması veya yolcuların huduttan yaya ge
çerek başka taşıta binmesi yasaktır. 

MADDE 74. — Tasarının yötnıişdördüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 75. — Tasarımın yetmişbeşinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilımıiştir. 

BÖLÜM - IX 

Sigorta 

MADDE 76. — Yolcu taşımacıları, taşımalar esnasında ve doğrudan taşımaya bağlı nedenlerle; yolcula
rın maruz kalacağı kazalar sonucu uğrayacakları ölüm dahil, bedeni zararlarını karşılamak üzere mali sorum
luluk sigortası yaptırmakla yükümlüdürler. 

MADDE 77. —Eşya taşımacıları, taşımalar esnasında ve doğrudan taşımayla ilgili kazalardan doğan ve 
eşyaya vereceği zararları karşılamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlüdürler. 

MADDE 78. — Tasarının yetmişsekizinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 79. — Kazalar «sonucu ortaya çıkan zararlar, s/igorta şirketince hak sahiplerine ödenir. 
Ancak, sigorta şirketi atfedilen kusur oranında taşımacıya rücu edebilir. 

MADDE 80. — Tasarının sekseninci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 81. — Aracın saıhıip değiştirmesi halinde, mevcut sigorta bu değişmeden itibaren (30) gün devam 
eder. 
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Terminal edinme zorunluluğu 

MADDE 55. — Düzenli eşya taşımacılarının, terminalinin bulunması zorunludur. 
Terminallerin özellikleri' yönetmelikle belirlenir. 
Aynı terminalden, nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanabilir. 

BÖLÜM : 2 
Yolcu Taşımaları 

Terminal zorunluluğu 

MADDE %. — Yolcu taşımacılarının, terminalinin bulunması zorunludur. Terminallerin özellikleri yö
netmelikle belirlenir. 

Belediye, özel idare gibi mahallî idarelerin terminal işletmesi halinde taşımacılar ayrı terminal açamaz
lar. Ancak, terminalin yetersizliği halinde taşımacıların ayrı terminal işletmelerine İçişleri ve İmar ve İskân 
Bakanlıklarının olumlu görüşleri alınmak suretiyle Ulaştırma Bakanlığınca izin verilebilir. 

Aynı terminalden, nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanabilir. 
Mahallî İdarelerin terminal yapabilmeleri, projelerinin Ulaştırma Bakanlığının olumlu görüşüne dayalı 

olarak İmar ve İskân Bakanlığının onaylamasına bağlıdır. 
Onaylanan bu projelerin gerçekleştirilmesi için İller Bankası Kaynaklarından Mahallî İdarelere gerekli kre

di öncelikle verilir. 

KISIM - VII 
Taşımada Çalışanlar 

Taşımada çalışanların nitelikleri 

MADDE 57. — Taşıma işlerinde, bir hizmet akdiyle çalışanlarda 8 inci maddenin 2 nci fıkrasında be
lirtilen nitelikler aranır. 

Sürücülerde tahsil şartı 

MADDE 58. — Uluslararası yolcu taşımalarında çalışan sürücülerde asgarî orta okul veya Temel Eği
tim İkinci Kademe, şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımalarında çalışanlarda İlkokul veya Temel Eğitim 
Birinci Kademe tahsil şartı aranır. 

Sürücülerin çatışma süreleri 

MADDE '59. —Sürücülerin haftada 54 saatten fazla çalışmaları veya çalıştırılmaları yasak ve haftada en 
az 24 saat dinlenmeleri zorunludur. v 

Günlük çalışma düzeni 

MADDE 60. — Sürücülerin vardiya değişimi günleri 24,saatteki herhangi bir süre içinde 9 saatten fazla 
çalışmaları ye devamlı olarak 5 saatten fazla taşıt sürmeleri yasaktır. 

5 saatlik devamlı sürmeden sonra en az 30 dakikalık dinlenme ve yeni bir çalışma seüresine başlamadan 
önce sürekli olarak en az 10 saat dinlenme süresi ayrılır, 

Dinlenmelerin taşıt dışında yapılması zorunludur. Ancak belirli koşulların sağlanması halinde taşıt için
de dinlenmeye izin verilebilir. 

Birden fazla sürücüsü olan taşıtlarda her bir sürücü için yukarıdaki koşulların sağlanması zorunludur. Bu
nunla ilgili diğer hususlar yönetmelikte belirlenir. 
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Terminal zorunluluğu 

MADDE 54. — Düzenli eşya taşımacılarının, terminalinin bulunması zorunludur. 
Aynı terminalden, nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanabilir. 
Terminallerin özellikleri Yönetmelikte belirlenir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yolcu Taşımaları 

Terminal zorunluluğu 

MADDE 55. — Şehirlerarası ve uluslarası yolcu taşımacılarının, nitelikleri, nicelikleri ve tesis süresi 
Yönetmelikte belirlenen terminalin bulunması zorunludur. 

Mahallî idarelerin işletmekte oldukları ve Yönetme likteki şartlara uygun yer sağlanması halinde taşıma* 
cıdan ayrı terminal istenmez. 

Aynı terminalden, nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanabilir. 
Mahallî idarelerin terminal yapabilmeleri, projelerinin İmar ve İskân Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı

nın olumlu görüşüne dayalı olarak Bayındırlık Bakanlığının onaylamasına bağlıdır. 
Ulaştırma Bakanlığı ilgili kuruluşlarla, Mahallî idarelere ait terminallerin yapımının projelendirilmesi, 

programlanması ve finansmanı için yönlendirici ve destekleyici tedbirleri alır. 

YEDİNCİ KISIM 
Taşımada Çalışanlar 

Taşıma işlerinde çalışanlar 

MADDE 56. — Taşımada çalışanlar, sforumlusu ve yetkilisi bulundukları hizmetin niteliklerine sahip 
olmak zorundadırlar. 

Taşıma işlerinde çalışanlarda 8 inci maddenin (b) bendinde belirtilen şartlar aranır. 
Taşımacıların yanında çalışanlar hizmet aktiyle çalıştırılır. 

Sürücülerde tahsil şartı 

MADDE 57. — Adalet Komisyonunun 58 inci maddesi 57. madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Sürücülerin çalışma süreleri 

MADDE 58. — Sürücülerin haftada 54 saatten fazla çalışmaları veya çalıştırılmaları yasak olup ve haf
tada en az kesintisiz 24 saat dinlenmeleri zorunludur. 

Günlük çalışma düzeni 

MADDE 59. — Sürücülerin vardiya değişimi günleri 24 saatteki herhangi bir süre içinde 9 saatten fazla 
çalışmaları ve devamlı olarak 5 saatten fazla taşıt sürmeleri yasaktır. 

5 saatlik devamlı sürmeden sonra en az 30 dakikalık dinlenme ve yeni bir çalışma süresine başlama
dan önce sürekli olarak en az 10 saat dinlenme süresi ayrılır. 

Dinlenmelerin taşıt dışında yapılması zorunludur. Ancak 'belirli şartların sağlanması halinde taşıt içinde 
dinlenmeye izin verilebilir. 

Birden fazla sürücüsü olan taşıtlarda her bir sürücü için yukarıdaki şartların sağlanması zorunludur. 
Bunlarla ilgili diğer hususlar Yönetmelikte belirlenir. 
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Yeni malk, mülkiyeti iktisap tarihinden itibaren 5 iş günü içinde sigortanın kendi adına çevrilmesi veya 
süresi bitmiş ise yenilenmesi için sigorta şirketine başvurmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük yerine getiril
mediği takdirde satış sözleşmesi tarihinden itibaren 15 gün sonra sigorta, akdi kendiliğinden sona erer ,. 

MADDE 82. — Bu Kanunun 76 ve 77 nci maddelerinde öngörülen yolcu ve eşya taşıma mal sorumluı-
lıufc sigorta primleri, poliçenin taşımacıya verilmesiyle taşımacı tarafından nakden ve peşinen sigorta şirketine 
ödenir. Primlerin ödenmemesi hallinde sigorta poliçesi muteber sayılmaz. 

MADDE 83.. — Ölüm dahil, bedenen zarar gören yolcu veya bunun kanuni mirasçıları veya maddi zara
ra uğrayan eşyayı gönderen : tespit edilen zarara ilişkin tazminat için sigorta hadleri dahilinde : doğrudan 
doğruya sigortacı aleyhine de dava açabilir. 

MADDE 84. — Sigorta şirketi, poliçeyle beraber taşımacıya bu poliçemin numarasını ve sigortanın süre
sini belirleyen, kendisi tarafından imzalanmış bir etiket verir. 

Bu etiketin şekli ve taşıtta bulunduracağı yer yönetmelikte belirlenir. 
Sigorta poliçesinin imzalı bir nüshasının sürekli olarak taşıtta bulundurulması ve talep hallinde ilgililere 

gösterilmesi zorunludur. 

MADDE 85. — Türkiye'de kaza ve nakliyat sigorta dallarında çalışma ruhsatı bulunan sigorta şirketi 
usulüne uygun izin belgesiyle, aracın niteliğini gösteren belgelerin kendisine ibraz edilmesi kaydiyle, yolcu 
veya eşya taşıma mali ısoramluluk sigortası yapmakla yükümlüdürler, 

Sigorta şirketini güç durumda bırakmak veya onu zarara sürüklemek amacı güttüğü anlaşılan taşımacının 
talebi gerekçesi gösterilmek suretiyle reddedilebilir. 

Sigorta şirketinin ret sebebinin haklı ölüp olmadığı, taşımacının başvurusu üzerine Ticaret Bakanlığı 
Sigorta Murakabe Kurulu tarafından 7 gün içinde incelenerek karara bağlanır. Bu karar sigorta şirketi ve 
taşımacı için kesindir. Bu karar Kurul tarafından ayrıca Ulaştırma Bakanlığına da bildirilir. 

MADDE 86. — Bu Kanuna göre yapılan yolcu ve eşya taşıma mali sorumluluk sigorta sözleşmelerinden 
doğan her türlü tazminat davası, zarar görenin zararı ve zarardan sorumlu olanı öğrendiği tarihten itibaren 
iki ve herhalde zarara neden olan olay tarihinden itibaren on sene sonra zamanaşımına uğrar. Dava cezai ko
vuşturmayı gerektiren bir fiilden ileri geliyorsa, hukuk davasına da ceza zamanaşımı uygulanır. 

Sorumlu kişi hakkında zamanaşımını kesen sebepler, sigorta şirketi hakkında da uygulanır. Bunun gibi 
sigorta şirketi hakkında kesilen zamanaşımı, sorumlu kişi hakkında da kesilmiş sayılır. 

MADDE 87. — Taşımacı, yolcu veya kanuni mirasçıları veya gönderenin sigorta şirketine, sigorta şirketi
nin bu kimselere karşı kanundan veya sözleşmeden doğan tazminat veya rücu hakları için açacakları dava
larda yetkili mahkeme ve tcra Daireleri, sigorta şirketinin veya poliçeyi veren acentenin merkez veya şubele
rinin bulunduğu veya zarara yol açan olayın meydana geldiği yer mahkeme ve icra daireleridir. 

BÖLÜM - X 

Olağanüstü Hal ve Savaşta Taşıma 

MADDE 88. — Olağanüstü halin veya seferberliğin ilanı ile, sefer görev emri almış mükellefiyete tabi tu
tulan bütün taşıtlar, son sahip veya sürücüleri tarafından 6 saat içinde kendisine ve taşıtlarına ait hazırliklan 
bitirerek, taşıtların avadanlık ve yedek parçalan ile beraber, sağlam olarak, bulunan yerdeki Milli Müdafaa 
Mükellefiyeti Komisyonuna getirilir. Bir bütün olarak mükellefiyete tabi tutulmuş ve bu maksatla sözleşme 
yapılmış her çeşit taşımacı, yukarıdaki esaslar dahilinde, göreve hazır olduğunu Milli Müdafaa Mükellefiyeti 
Komisyonuna bildirilir. 

Kendilerine sefer görev emri verilmiş, fakat imal, tamir, bakım ve ticaret maksatları ile ellerinde motorlu 
taşıt veya bunlara ait yedek parça ve avadanlık bulunduranlar veya bunları imal eden müesseseler, seferber-
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Yeni maliik, mülkiyeti iktisap tarihinden itibaren 5 iş günü içinde sigortanın kendi adana çevrilmesi veya 
süresi ibitmiş 'ise yenilenmesi için sigorta şirketine başvunmak'la yükümlüdür. Bu yükümlülük yerine getiril
mediği takdirde satış sözleşmesi tarihinden itibaren 30 gün sonra sigorta akfti kendiliğinden sona erer. 

MADDE 82. — Tasarının seksenikinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edimiştir. 

MADDE 83. — Ölüm dahil, bedenen zarar gören yolcu veya bunun kanunıi mirasçıları veya maddi za
rara uğrayan eşyayı gönderen; tespit edilen zarara ilişkin tazminat için sigorta hadleri dahilinde; doğrudan 
doğruya sigortacı aleyhine de dava açabilir. 

MADDE 84. — Tasarının seksendördüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul ediDmiştir. 

MADDE 85. — Türkiye'de kaza ve nakliyat sigorta dallarında çalışma ruhsatı bulunan her sigorta şirketi 
usulüne uygun izin belgesiyle, aracın niteliğini gösteren belgelerin kendisine ibraz edilmesi kaydıyla, yolcu veya 
eşya taşıma mali sorumluluk sigortası yapmakla yüküm lüdürler. 

Sigorta şirketini güç durumda bırakmak veya onu zarara sürüklemek amacı güttüğü anlaşılan taşımacı
nın talebi, gerekçesi gösterjilmıek suretiyle reddedilebilir. 

Sigorta şirketinin ret sebebinin haklı olup olmadığı, taşımacının başvurusu üzerine Ticaret Bakanlığı Si
gorta Murakabe Kurulu tarafından 7 gün içinde incelenerek karara bağlanır. Bu karar sigorta şirketi ve ta
şımacı için kesindir. Bu karar Kurul tarafından ayrıca Ulaştırma Bakanlığına da bildirilir. 

MADDE 86. — Tasarının seksenaTtıncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 87. — Tasarının seksenyedinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM - X 

Olağanüstü Hal ve Savaşta Taşıma 

MADDE 88. — Olağanüsltü halin veya seferberliğin ilanı ile, sefer görev emri alımış mükellefiyete tabi tu
tulan bütün taşıtlar, son sahip veya sürücüleri tarafından 6 saat içinde kendisine ve taşıtlarına ait hazırhkian 
bitirerek, taşıtlarım avadanlık ve yedelk parçaları ile beraber, sağlam olarak, bulunan yerdeki Milli Müdafaa 
Mükellefiyeti Komisyonuna getirilir. Bir bütün olarak mükellefiyete tabi tuttuimuş ve bu maksatla sözleşme 
yapılmış her çeşit taşımacı, yukarıdaki esaslar dahilinde, göreve hazır olduğunu Milli Müdafaa Mükellefiyeti 
Komisyonuna bildirir. 

Kendilerinle ısefer görev emri verilmiş, fakat imal, tamir, bakım ve ticaret maksatları ile ellerinde motorlu 
taşıt veya bunlara ait yedek parça ve avadanlık bulunduranlar veya bunları imal eden müesseseler, seferber-
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Taşımada çalışanların kıyafetleri 

MADDE 61. — Yolcu taşımalarında çalışan sürücü ve diğer çalışanların yönetmelikte belirtilen şekilde 
taşıtlarında çalıştıkları süre içinde kolayca tanınmalarını ve diğer kişilerden kolayca ayrılmalarını sağlaya
cak kıyafette ve mesleklerine uygun görünümde olmaları zorunludur. 

Görevlileri bilmek zorunluluğu 

MADDE 62. — Taşımacılar, işletmeye dahil herhangi bir taşıtı her hangi bir anda kimin sürdüğünü ve 
diğer görevlerin kimler tarafından yapıldığını1 bilmek zorundadırlar, 

Kanuna uymak zorunluluğu 

MADDE 63. — Taşımacılar, çalıştırdıkları tüm personeli kanunlara aykırı davranmaya zorlayamazlar. 

Tedbirlerin alınması ve uyulması zorunluluğu 

MADDE 64. — Kamuya açık yolcu taşıtı sürücüleri, yolcuların binme, inme, oturma, eşyaların yerleş
tirilmesi ve benzeri konularda gerekli tedbirleri almak, ve yolcular da alınan bu tedbirlere uymak zorundadır
lar. < 

KISIM - VIII 

Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımaları 

Uluslararası taşımacıların kapsamı 

MADDE 65. — Uluslararası yolcu ve eşya taşımaları : 
a) Türkiye'ye karayoluyla herhangi bir hudut kapısından giren veya Türkiye'nin herhangi bir deniz li

manına gemi ile gelen karayolu taşıtlarıyla yapılan transit taşımaları, 
b) Türkiye'ye demiryolu, denizyolu, havayolu ile gelen ve varış yerinden karayolu taşıtlarıyla üçüncü 

ülkelere yapılan taşımaları, 
c) Türkiye'den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan taşımaları, 
d) Ddğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye'ye yapılan taşımaları, kapsar. 

Taşıma yetkisi 

MADDE '66. — 65 inci maddenin (a) bendindeki taşımaları, uluslararası çok taraflı veya ikili karayolu 
taşıma anlaşmalarına göre taşıma yapmaya yetkili veya Ulaştırma Bakanlığınca izin verilmiş yabancı taşıtlar 
veya uluslararası taşımalar için Ulaştırma Bakanlığından 28 inci maddede öngörülen gerekli' belgeleri almış 
Türk taşımacıları yapabilir. 

65 inci maddenin (b) bendindeki taşımalar, 28 inci maddede öngörülen uluslararası taşımacı belgeleri al
mış Türk taşımacıları tarafından yapılır. 

Gerektiği hallerde, »diğer yetkili taşımacılar, Ulaştırma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Ka-
rariyle tespit edilir. 

Hangi ülkelere hangi deniz limanı hava limanı ve demiryolu istasyonundan taşıma yapılacağı Ulaştırma 
Bakanlığınca tespit ve Resmî Gazete'de ilan edilir. 

65 inci maddenin (c) ve (d) bendindeki taşımaları uluslararası Türk taşımacıları ile uluslararası çok ta
raflı veya ikili karayolu taşıma anlaşmalarına göre izin verilmiş veya Ulaştırma Bakanlığınca özel izin belgesi 
verilen yabancı taşıtlarla yapılabilir. 
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Taşımada çalışanların kıyafetleri 

MADDE 60. — Yolcu taşımalarında çalışan sürücü ve diğer çalışanların Yönetmelikte belirtilen, şekilde, 
taşıtlarında çalıştıkları süre içinde kolayca tanınmalarını ve diğer kişilerden kolayca ayırdedilmelerini sağ
layacak kıyafette ve mesleklerine uygun görünümde olmaları zorunludur. 

Görevlileri bilmek zorunluluğu 

MADDE 61. — Adalet Komisyonunun 62 inci maddesi Komisyonumuzca 61 inci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Kanuna uymak zorunluluğu 

MADDE 62. — Adalet Komisyonunun 63 üncü maddesi Komisyonumuzca 62 inci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Tedbirlerin alınması ve uyulması zorunluluğu 

MADDE 63. — Adalet Komisyonunun 64 üncü maddesi Komisyonumuzca 63 üncü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

SEKİZİNCİ KISIM 

Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımaları 

Uluslararası taşımaların kapsamı 

MADDE 64. — Uluslararası yolcu ve eşya taşırmaları : 
a) Türkiye'ye karayoluyla herhangi bir hudut kapısından giren veya Türkiye'nin herhangi bir deniz li

manına gemi ile gelen karayolu taşıtlarıyla yapılan transit taşımaları, 
b) Türkiye'ye demiryolu, denizyolu, havayolu ile gelen ve varış yerinden karayolu taşıtlarıyla üçüncü 

ülkelere yapılan taşımaları, 
c) Türkiye'den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan taşımaları, 
d) Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye'ye yapılan taşımaları, 
Kapsar. 

Taşıma yetkisi 

MADDE 65. — 64 üncü maddenin (a) bendindeki taşımaları, uluslararası çok taraflı veya ikili karayolu 
taşıma anlaşmalarına göre taşıma yapmaya yetkili veya Bakanlıkça izin verilmiş yabancı taşıtlar veya ulus
lararası taşımalar için 'Bakanlıktan 28 inci maddede öngörülen gerekli belgeleri almış Türk uyruklu taşımacı
lar yapabilir. 

64 üncü maddenin (b) bendindeki taşımalar, 28 inci maddede öngörülen uluslararası taşımacı belgeleri al
mış Türk uyruklu taşımacılar tarafından yapılır. 

Gerektiği hallerde, diğer yetkili taşımacılar, Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit 
edilir. 

Hangi ülkelere hangi deniz limanı, hava limanı ve demiryolu istasyonundan taşıma yapılacağı Bakanlık
ça tespit ve Resmî Gazete'de ilan edilir. 

64 üncü maddenin (c) ve (d) bendindeki taşımalar uluslararası Türk uyruklu taşımacılar ile uluslararası 
çok taraflı veya ikili karayolu taşıma anlaşmalarına göre izin verikniş veya Bakanlıkça özel izin belgesi verilen 
yabancı taşıtlarla yapılabilir. 
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lik ilanını müteakip ilk iki gün içinde ellerindeki taşıt ve maddelerin listesini bölgelerindeki Milli Müdafaa 
Mükellefiyeti Komisyonuna bildirmeye mecburdurlar. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin taşıt ve nakliyat 'ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli hazırlık ve planlar Se
ferberlik Kanunu, Milli Müdafaa Mükellefiyeti Karıunu, bunlara ait yönetmelik, yönerge ve direktifler dahilin
de MSB ve Genel Kurmay (Başkanlığı ve ilgili kuruluşlar tarafından barıştan itibaren hazırlanır, 

MADDE 89. — Olağanüstü hal ve savaşta, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dışındaki, ülkenin diğer 
bütün taşıma hizmetlerinin sürekliliğini devam ettirebilmek için, Milli Güvenlik Kurulunun Olağanüstü Hal ve 
Savaş Direktifi esaslarına göre, Ulaştırma Bakanlığı ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak planları barışta ha
zırlar. 

BÖLÜM - XI 

Denetim 

MADDE 90. — Taşımalar, taşımacılar, acenteler, komisyoncular, taşımada çalışanlar ve bunlarla ilgili iş 
ve hizmetler denetime tabidir. 

MADDE 91. — Gerekli denetim, Ulaştırma Bakanlığınca yapılır. 
Diğer kuruluşlarca ve kuruluşlarla birlikte yapılması gereken denetimle ilgili hususlar yönetmelikte belirle

nir. 

MADDE 92. — Denetimin taşımacı, eşya, ambalaj ve taşıta zarar ve hasar verilmeden yapılması esastır. 
Denetim için gerekli her türlü giderler ile verilen hasar ve zararlar Denetim yapan idare taraf ımdan ödıe-

nlir. 
Denetim (için gerekli her türlü alet, edevat, araç ve teçhizat denetimi yapan îdarece sağlanır. 
Denetim giderleri için ilgili idarelerin bütçelerine yeterli ödenek konulur. 
Denetim, denetim ile ilgili gider, hasar ve zararın saptanması usulleri yönetmelikte belirlenir. 

BÖLÜM - XO 

Cezalar 

MADDE 93. — 1. 
la) Yoku taşımasında komisyonculuk yapmak suretiyle 22 noi maddeye aykırı davranışta bulunanlar

dan, 
b) Taşımacı, taşıt, komisyoncu ve acentelik bel geleninin geçerlilik ısurestinin bitiminden bir ay önce 

bu belgelerin yenilenmesi için başvuruda bulunmamak ve yenileme için gerekli bilgi ve belgeleri vermemek 
suretiyle 26 ncı maddeye aykırı davranışta bulunanlardan, 

c) Taşımacı, komisyoncu ve acentelik belgelerinin asalarını belgelerde iş yeri olarak yazılı adreslerinde 
bulundurmamak suretiyle 28 neti maddeye aykırı davranışta bulunanlarla taşııt belgelerinin asıllarını taşıtla
rında bulundurmamak suretiyle aynı maddeye aykırı davranışta bulunan taşımacılardan, 

d) Maliki değişen taşıtların belgelerini bir ay içinde Ulaştırma Bakanlığına iade etmemek suretiyle 33 
ncü maddeye aykırı davranışta bulunan eski malik ile her hangi bir nedenle çalışamaz hal© gelen ıtaşıtlarm 
belgelerini bir ay içinde Ulaştırma Bakanlığına iade etmeyerek aynı maddeye aykırı davranışta bulunan ta
şımacılardan, 
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ük ilanını müteakip ilk iki gün içinde ellerindeki taşıt ve maddelerin listesini' bölgelerindeki 'Milli Müdafaa Mü
kellefiyeti Komisyonuna bildirmeye mecburdurlar. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin taşıt ve nakliyat ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli hazırlık ve planlar se
ferberlik Kanunu, Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu, bunlara ait Yönetmelik, Yönerge ve direiktifler da 
hilinde Müi Savunma. Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ile ilıgilıi kuruluşlar tarafından barıştan itibaren 
hazırlanır. 

MADDE 89. — Olağanüstü hal ve savaşta, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dışın'dalki, ülkenin diğer 
bütün taşıma hizmetlerinin sürekliliğini devam ettirebilmek için, Olağanüstü Hal ve Savaş Direktifi esaslarına 
göre, Ulaştırma Bakanlığı ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak planları barışta hazırlar. 

BÖLÜM - XI 

Denetim 

MADDE 90. — Taşımalar, taşımacılar, acenteler, komisyoncular, taşımada çalışanlar ve bunlarla ilgili iş 
ve hizmetler denetime tabidir. Gerekli denetim, Ulaştırma Bakanlığınca yapılır. 

Diğer kuruluşlarca ve kuruluşlarla birlikte yapılması gereken denetimle ilgili hususlar yönetmelikte belir
lenir. 

MADDE 91. — Denetimin; taşımacı, eşya, ambalaj ve taşıta zarar ve hasar verilmeden yapılması esastır. 
Denetim için gerekli her türlü giderler ile denetim sırasında meydana gelen hasar ve zararlar Denetim 

yapan idare tarafından ödenir. 
Denetim için gerekli her türlü alet, edevat, araç ve teçhizat denetimi yapan idarece sağlanır. 
Denetini giderleri için ilgili idarelerin bütçelerine yeterli ödenek konulur. 
Denetim, denetim ile ilgili gider, hasar ve zararın saptanması usulleri yönetmelikte belirlenir. 

BÖLÜM - XII 

Cezalar 

MADDE 92. — Tasarının doksanüçüncü maddesi doksanikinci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kalbul edilmiştir. 
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Yasak haller 

MADDE 67. — Zorunlu hallerde Ulaştırma Bakanlığınca verilecek izin dışında, yolcu veya eşyanın Güm
rük kapılarına taşınması veya buralarda aktarma yapılması veya eşyanın depolanması veya yolcuların hudut
tan yaya geçerek başka taşıta binmesi yasaktır. 

Kota sistemi 

MADDE 68. — Türkiye üzerinden karayoluyla yapılacak transit taşımalarda, yurt içi taşımaları aksat
mamak ve ülkemiz üzerinde yapılan uluslararası taşımaları daha düzenli ve süratli kılmak amacıyla, altya
pının fiziksel sınırlamaları göz önüne alınarak, gerektiğinde kota sistemi uygulanabilir. 

Karayolu taşıma anlaşması olmayan ülkelere ait taşıtlar için Ulaştırma Bakanlığınca özel belgeler verile
bilir, 

Geçiş şeritlerinin düzenlenmesi 

MADDE 69. — Geçiş ücretleri, taşıt ağırlık ve boyutları, akaryakıt bedel farkı, ödemeler ve diğer hu
suslar ile bu konularda Bakanlıkların görev ve sorumlulukları gibi hususlar ilgili Bakanlıkların görüşü alı
narak Ulaştırma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla düzenlenir. 

KISIM - IX 

Sigorta 

Yolcu taşımalarında sigorta 

MADDE 70. — Yolcu taşımacıları, taşımalar esnasında ve doğrudan taşımaya bağlı nedenlerle yolcuların 
maruz kalacağı 'kazalar sonucu uğrayacakları, ölüm dahil, bedenî zararlarını karşılamak üzere malî sorumlu
luk sigortası yaptırmakla yükümlüdürler. 

Eşya taşımalarında sigorta 

MADDE 71. — Eşya taşımacıları, taşımalar esnasında ve doğrudan taşımayla ilgili kazalardan doğan 
ve eşyaya vereceği zararları karşılamak üzere malî sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlüdürler. 

Sigorta tarifeleri 

WLADDE 72. — Her iki sigorta türü için uygulanacak koşullar ve tarifeler bir yıl süreyle geçerli olmak 
üzere Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilerek Resmî Gazete'de yayımlanır. 

Zararların ödenmesi ve rücu 

MADDE 73. — Kazalar sonucu ortaya, çıkan zararlar, sigorta şirketince hak sahiplerine ödenir. An
cak, sigorta şirketi atfedilen kusur oranında taşımacıya rücu edebilir. 

İhbar ve ödeme 

MADDE 74. — Yolcu ve eşya malî sorumluluk sigorta tazminatına yol açan zarara neden olan olay vu
kuundan itibaren en geç beş iş günü içinde sigorta şirketine yazılı olarak ihbar edilir. 

Bu ihbar taşımacı, vekili veya taşımayla ilgili olanlardan herhangi birisi tarafından yapılabilir. 
Taşımacı veya ilgilisi kazaya ilişkin belgeleri ve trafik kaza zaptını sigorta şirketine olayın vukuundan iti

baren on iş günü içinde vermekle yükümlüdür. 
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Yasak haller 

MADDE 66. — Zorunlu hallerde Bakanlıkça verilecek izin dışında, yolcu veya eşyanın gümrük kapıla
rına taşınması veya buralarda aktarma yapılması veya eşyanın depolanması veya yolcuların huduttan veya 
geçecek başka taşıta binmesi yasaktır. 

Kota sistemi 

MADDE 67. — Türkiye üzerinden karayoluyla yapılacak transit taşımalarda, yurtiçi taşımaları aksatma
mak ve ülkemiz üzerinden yapılan uluslararası taşımaları daha düzenli ve süratli kılmak amacıyla, altyapının 
fiziksel sınırlamaları gözönüne alınarak, gerektiğinde kota sistemi uygulanabilir. 

Karayolu taşıma anlaşması olmayan ülkelere ait taşıtlar için Bakanlık özel belgeler verebilir. 

Geçiş ücretlerinin düzenlenmesi 

MADDE 68. — Geçiş ücretleri, taşıt ağırlık ve boyutları, akaryakıt bedel farkı, ödemeler ve diğer hu
suslar ile bu konularda Bakanlıkların görev ve sorumlulukları gibi hususlar ilgili Bakanlıkların görüşü alı
narak Ulaştırma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlenir. 

DOKUZUNCU KISIM 

Sigorta 

Yolcu taşımalarında sigorta 

MADDE 69. — Adalet Komisyonunun 70 inci maddesi Komisyonumuzca 69 uncu madde olarak aynen 
kalbul edilmiştir. 

Eşya taşımalarında sigorta 

MADDE 70. — Adalet Komisyonunun 71 inci maddesi Komisyonumuzca 70 inci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Sigorta tarifeleri 

MADDE 71. — Yolcu ve eşya taşımalarında uygulanacak sigorta esasları ve tarifeleri bir yıl süreyle 
geçerli olmak üzere Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilerek Resmî Gazete'de yayımlanır. 

Zararların ödenmesi ve rücu 

MADDE 72. — Kaza sonucu ortaya çıkan zararlar, sigorta şirketince hak sahiplerine ödenir. Sigorta şir
keti atfedilen kusur oranında taşımacıya rücu edebilir. 

İhbar ve ödeme 

MADDE 73. — Yolcu ve eşya malî sorumluluk sigorta tazminatına yol açan zarara neden olan olay vu
kuundan itibaren en geç beş iş günü içinde sigorta şirketine yazılı olarak ihbar edilir. Bu ihbar taşımacı, ve
kili veya taşımacı ile ilgili olanlardan herhangi birisi tarafından yapılabilir. 

Taşımacı veya ilgilisi kazaya ilişkin belgeleri ve trafik kaza zaptını sigorta şirketine olayın vukuundan iti
baren on iş günü içinde vermekle yükümlüdür. 
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e) Zaman tarifelerini Ulaştırma Bakanlığına onaylatmadan uygulayan, bu tarifelileri 38 nci maddede sa
yılan yerlerde bulundurmayan, bilet ve taşıma senetlerinde belirtmeyen tarife değişikliklerinde 38 nci mad
dedeki usule uymayan taşımacılardan, 

f) 43 ncü maddeye aykırı davranışta bulunan taşımacılardan, 
g) Eşya ve yolcuların güvenlik içinde taşınması için gerekli tedbirleri allmamak suretiyle 48 nci madde

ye aykırı davranışta bulunan taşımacılardan, 
h) 62 nci maddede yazılı şartları taşımayanları taşımada çalıştıran taşımacılardan, 
i) 66 ncı maddede yer alan 'kıyafet ve meslekilerine uygun görünümde bulunımıa şartlarına uymayan sü

rücülerden ve diğer çalışanlardan bu şartlan sağlamayan taşımacılardan, 
k) Çalıştırdıkları personelli kanunlara aykırı davranışa zorlayarak 68 nci maddeye aykırı harekette bulu

nan taşımacılardan, 
Beşbin lira : 
İL 
a) Aldıkları belgeye uygun taşıma faaliyetinle, yönetmelikte belirtilen süre 'içinde başlamamak suretiyle 

11 nci maddeye aykırı davranışta bulunan taşımacılardan, 
b) 44 ncü maddeye aykırı davranışta bulunan taşımacılardan, 
c) 51 nci madde ile buna ilişiklin yönetmelikte belirlenen usule ve şekle uymayan yolcu bileti kullanan 

veya kullandıran taşımacılardan, 
d) 53 ncü madde ile buna İlişkin yönetmelikte belirlenen usul ve şekle uymayan taşıma senedi kullanan 

veya kullandıran taşımacılardan, 
Onbin lira : 
III. 
a) 17 nci maddeye aykırı davranışta bulunan taşımacılardan, 
b) Esas faaliyetleri taşımacıiMc olmadığı halde yaptıkları iş ve hizmet ile ilgili olarak alidıkları, kendi he

sabına taşıma belgeleri ile bedel veya menfaat karşılığı taşıma yapmak suretiyle 34 ncü maddeye aykırı dav
ranışta bulunanlardan, 

c) »Kendi hesabına yapılacak taşımalarda kullanılacak taşıtlar için taşıt belgesi almamak, kendi adlarına 
kayıtlı olan bu taşıtları başka gerçek ve tüzelkişilerin taşımacılığı için kullandırmak, kendi hesabına taşıma 
belgesi alidıkları halde taşımacılara ait taşıtları kullanmak suretiyle 36 ncı maddeye aykırı davranışta bulu
nanlardan, 

d) Yolcuyu veya eşyayı taahhüt ettiği yere kadar götürmemek suretiyle 49 heu maddeye aykırı davra
nışta bulunan taşımacılardan, 

e) '65 nci maddeye aykırı davranışta bulunan sürücülerle bunların taşımacılarından, 
f) 73 ncü maddeye aykırı davranışta bulunan taşımacılardan 

Yirmlilbin İra; 
IV, 
a) Acenteliğin Türk Ticaret Kanununda yer alan vecibelerini yerine getirmeyen, taşımacı ile acentelik anlaş

ması imzalanmaksızın onun namına acentelik yapmak suretiyle 22 nci maddeye aykırı hareket eden acenteler
le bunlara acentelik yaptırmak suretiyle aynı maddeye aykırı davranışta bulunan taşımacılardan, 

b) 47 nci maddedeki esaslara aykırı şekilde taşımıacılılk yapan taşımacılardan 
Kırkbin lira : 

V. 
a) 40 ncı maddeye aykırı olarak fiyat uygulayan taşımacılardan, 
to) 8İ1 nci maddede belrltüen süre içinde sigortaya başvurmayan taşıtın yeni malikinden, 
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Olayın ihbar, edilmemesi, geç haber verilmesi veya belgelerin ibraz edilmemesinin doğuracağı sonuçlar
dan taşımacı sorumludur. 

Bu ihbarı ve belgeleri alan sigorta şirketi ihbar tarihinden itibaren onbeş gün içinde gerekli tazminatı 
hak sahiplerine öder. Şu kadar ki, adlî mercilerce tazminat alacağı üzerine tedbir veya haciz konulması ha
linde, sigorta şirketi tedbir veya haczi koyan merciin muvafakati olmadıkça hiç bir ödeme yapamaz. 

Mülkiyetin naklinde sigorta 

MADDE 75. — Aracın sahip değiştirmesi halinde, mevcut sigorta mülkiyetin iktisabından itibaren otuz 
gün devam eder. 

Yeni malik, mülkiyeti iktisap tarihinden itibaren beş iş günü içinde sigortanın kendi adına çevrilmesi 
veya süresi bitmiş ise yenilenmesi için sigorta şirketine başvurmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük yerine ge
tirilmediği takdirde mülkiyetin nakli tarihinden itibaren otuz gün sonra sigorta sözleşmesi kendiliğinden sona 
erer4 

Primlerin ödenmesi 

MADDE 76. — Bu Kanunun 70 ve 71 inci maddelerinde öngörülen yolcu ve eşya taşıma malî sorumlu
luk sigorta primleri, poliçenin taşımacıya verilmesiyle taşımacı tarafından nakden ve peşinen sigorta şirke
tine ödenir. 

Sigortacı aleyhine dava açılabilmesi 

MADDE 77. — Ölüm dahil, bedenen zarar gören yolcu veya bunun kanunî mirasçıları veya maddî za
rara uğrayan eşyayı gönderen, tespit edilen zarara ilişkin tazminat için sigorta hadleri dahilinde doğrudan 
doğruya sigortacı aleyhine de dava açabilir. 

Poliçe ve etiket bulundurma zorunluluğu 

MADDE 78. — Sigorta şirketi, poliçeyle beraber taşımacıya bu poliçenin numarasını ve sigortanın sü
resini belirleyen, kendisi tarafından imzalanmış bir etiket verir. 

Bu etiketin şekli ve taşıtta bulundurulacağı yer yönetmelikte belirlenir. 
Sigorta poliçesinin imzalı bir nüshasının sürekli olarak taşıtta bulundurulması ve talep halinde ilgililere 

gösterilmesi zorunludur. 

Malî sorumluluk sigortası 

MADDE 79. — Türkiye'de kaza ve nakliyat sigorta dallarında çalışma ruhsatı bulunan her sigorta şirketi 
usulüne uygun izin belgesiyle, aracın niteliğini gösteren belgelerin kendisine ibraz edilmesi kaydıyla, yolcu ve
ya eşya taşıma malî sorumluluk sigortası yapmakla yükümlüdürler. 

Sigorta şirketini güç durumda bırakmak veya onu zarara sürüklemek amacı güttüğü anlaşılan taşımacı
nın talebi, gerekçesi gösterilmek suretiyle reddedilebilir. 

Sigorta şirketinin ret sebebinin haklı olup olmadığı, taşımacının başvurusu üzerine Ticaret Bakanlığı Si
gorta Murakabe Kurulu tarafından 7 gün içinde incelenerek karara bağlanır. Bu karar sigorta şirketi ve ta
şımacı için kesindir. Bu karar Kurul tarafından ayrıca Ulaştırma Bakanlığına da bildirilir. 
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Olayın ihbar edilmemesi, geç halber verilmesi veya belgelerin ibraz edilmemesinin doğuracağı sonuçlar 
dan taşımacı sorumludur. 

Bu ihbarı ve belgeleri alan sigorta şirketi, ihbar tarihinden itibaren onbeş gün içinde gerekli tazminatı 
hak sahiplerine öder. Şu kadar ki, adlî mercilere tazminat alacağı üzerine tedlbir veya haciz konulması halin
de, sigorta şirketi tedbir veya haczi koyan merciin muvafakati olmadıkça hiçbir ödeme yapamaz. 

Taşıt mülkiyetinin naklinde sigorta 

MADDE 74. — Taşıtın sahip değiştirmesi halinde, mevcut sigorta mülkiyetin iktisabından itibaren otuz 
gün devam eder. 

Yeni malik, mülkiyeti iktisap tarihinden itibaren beş iş günü içinde sigortanın kendi adına çevrilmesi ve
ya süresi bitmiş ise yenilenmesi için sigorta şirketine başvurmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük yerine ge
tirilmediği takdirde mülkiyetin nakli tarihinden itibaren otuz gün sonra sigorta sözleşmesi kendiliğinden so
na erer. 

Pirimlerin ödenmesi 

MADDE 75. — Bu Kanun 69 uncu ve 70 inci maddelerde öngörülen yolcu ve eşya taşıma malî sorumlu
luk sigorta primleri, poliçenin taşımacıya verilmesiyle taşımacı tarafından nakten ve peşinen sigorta şirketine 
ödenir. 

Sigortacı aleyhine dava açılabilmesi 

MADDE 76. — Adalet Komisyonunun 77 nci maddesi Komisyonumuzca 76 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

Poliçe ve etiket bulundurma zorunluluğu 

MADDE 77. — Adalet Komisyonunun 78 inci maddesi Komisyonumuzca 77 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

Malî sorumluluk sigortası 

MADDE 78. — Türkiye'de kaza ve nakliyat sigorta dallarında çalışma ruhsatı bulunan her sigorta şirke
ti usulüne uygun izin belgesiyle, taşıtın niteliğini gösteren belgelerin kendisine ibraz edilmesi kaydıyla, yol
cu veya eşya taşıma malî sorumluluk sigortası yapmakla yükümlüdür. 

Sigorta şirketini güç durumda bırakmak veya onu zarara sürüklemek amacı güttüğü anlaşılan taşımacı
nın talebi, gerekçesi gösterilmek suretiyle reddedilebilir. 

Sigorta şirketinin red sebebinin haklı olup olmadığı, taşımacının başvurusu üzerine Ticaret Bakanlığı Si
gorta Murakabe Kurulu tarafından yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. Bu karar sigorta şirketi ve 
taşımacı için kesindir. Bu karar, Kurul tarafından ayrıca Bakanlığa da bildirilir. 
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e) (Kaza ve nakliyat sigortası dallarında çalışma ruhsatı bulunduğu halde yolcu veya eşya taşıima mal so
rumluluk: sigortası yapmaktan kaçınmak suretiyle 85 nci ma'ddeye aykırı davranışta bulunan sigorta şirket
lerinden, 

Efllibin İra? 
para cezası alılnır. 

MADDE 94. — a) 27 nci maddeye aykırı davranışta bulunmak suretiyle, adına düzenlenen belgeleri başka-
lanna kullan'duranlarla bu belgeleri kullananlardan elli bin lira para cezası alınır ve taşıma belgeleri iki ay sü
re ile iptal edilir. 

b) Kanunlara uygun taşıımalları engelleyen, taşımacılık hizmetinden kaçınan, haksız rekabette bulunan 
taşımacılardan, eylem bir suç oluştursa bile ayrıca ©llibifn lira para cezası almır ve taşıma belgeleri bir yıl süre 
ile iptal edilir. 

(a) ve (b) bentlerinde yazılı eylemlerin tekerrürü halimde teminat irald kaydedilir ve taşıma belgeleri iptal 
ddîlir. 

MADDE 95. — Bu Kanunun 9 ve 21 nci maddelerinde öngörülen koşullardan herhangi birinin taşınma
dığının sonradan anlaşılması Veya faaliyet sırasında bu koşullardan herhangi birinim kaıylbedilüpte verilen süre 
içerMride gideritoıemes'i halinde taşımacılık, acentelik ve kamisyonculhılk belgesi süresiz iptal edilir. 

(Ayrıca anılan malddelere göre belge verildikten sonra istenen bilgi ve belgelerin yanlışlığının ortaya çık
ması halinde eylem daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, yetmiş beşlbin lira para cezası alınır. 

MADDE 96. — Bu Kanunun 24 nıûü maddesine aykırı hareket edilmesi halinde ytizbin lira para cezaisi alı
nır ve 6 ay geçmedikçe, taşımacı, acente ve kolmisıyo'ncululk belgesi verilmez. 

MADDE 97. — Para cezalan yetkili ve görevliler tarafından makbuz karşılığı tahsil edilir. YetJkili ve gö
revliler ile paraların tahsilline dair esaslar yönetmelikte belirlenir. 

Yetkili Ve görevlilerce verilecek para cezası tutarı kadar teminat depo edilmesi kb'şulkıtyla para cezalarıına, 
makbuzun kesildiği veya tutanağın tutulduğu talihten itibaren onlbeş gün içinde SulJh Ceza Mahkemesin'de itiraz 
edilebilir., 

Para cezaları öl 83 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanuna göre alınır. 

MADDE 98. — Taşıma belgelerinin iptali halinde Genel hükümlere göre yetkili ve görevli yargı mercile
rine başiVurullalbilir. 

MADDE 99. — Taşımacı belgesi iptal edilenlere 3 yıl geçmedikçe yeniden belge verilmez. Bölgesi iptal 
edilen taşımacı bu süre için/de ortalkluk yoluylada olsa taşımacılık yapamaz. 

BÖUÜM - XIII 

Çeşitli Hükümler 

MADDE 100. — Bu Kanundan doğan hizmieltletrin 'yürütülmesi ile taşımacı, acente, komisyoncular ve ta
şımada çalışanlar yönünden kamımda öngörülen görev «larurnlulükîarm dene-timi için gerekli teşkilat Ulaşturtaa 
Bakanlığınca kurulur. 

Merlkez ve taşra teşkilatı için gerekli kadrolar, Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir (1) yıl içinlde sağ
lanır. 

MADDE 101. — Uluslararası ve yurt içi taşımacılar : bu Kanunun yürürlüğe girdliği tarihten İtibaren bir 
(1) yıl içinde kanuridalkl koişüllara göre belge atlimalk zorundadırlar. 
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MADDE 93, — 
a) 27 noi maddeye aykırı davranışta bulunmak suretiyle, adına düzenlenen belgeleri başkalarına kul

landıranlarla bu belgeleri kullananlardan elli bin lira para cezası alınır ve taşıma belgeleri iki ay süre ile ip
tal edilir. 

b) 6, 7 ve 8 nci maddelere aykırı olarak kanunlara uygun taşımaları engelleyen, taşımacılık hizmetinden 
kaçınan, haksız rekabette bulunan taşımacılardan, eylem bir suç oluştursa bile ayrıca elliıbin lira para ceza
sı alınır ve taşıma belgeleri 'bir yıl süre ile iptal edilir. (a) ve (jb) bentlerinde yazılı eylemlerin tekerrürü ha 
linde teminat irald kaydedilir ve taşıma belgeleri iptal edilir. 

MADDE 94. — Bu Kanunun 9 ve 21 nci maddelerinde öngörülen koşullardan herhangi birinin taşınma
dığının sonradan anlaşılması veya faaliyet sırasında bu koşullardan herhangi birinin kayıbediipte verilen sü
re içerisıinde giderilmemesi halinde taşımacılık, acentelik ve komisyonculuk belgesi iptal edilir. 

Ayrıca anılan maddelere göre beliğe verildikten sonra istenen bilgi ve belgelerin yanlışlığının ortaya çık
ması halinde eylem daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, yetmişbeş bin lira para cezası alınır. 

MADDE 95. — Bu Kanunun 24 ncü maddesinde belirtilen belgeleri almadan taşıma işleri yapanlardan 
yüzlbin lira para cezası alınır ve 6 ay geçmedikçe bu kişilere taşımacı, acente ve komisyonculuk belgesi ve
rilmez. 

MADDE 96. — Tasarının doksanyedinci maddesi doksanaltıncı madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kalbul edilmiştir. 

MADDE 97. — Tasarının doksansekizinci maddesi doksanyedinci madde olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 98. — Taşımacı belgesi iptal edilenlere üç yıl geçmedikçe yeniden belge verilmez. Belgesi ip
tal edilen taşımacı bu süre içinde ortaklık yoluyla da olsa taşımacılık yapamaz. 

BÖLÜM - XIII 

Çeşitli Hükümler 

MADDE 99, — Bu Kanundan doğan hizmetlerin yürütülmesi ile taşımacı, acente, komisyoncular ve ta
şımada çalışanlar yönünden kanunda öngörülen görev ve sorumlulukların denetimi için gerekli teşkilat Ulaş
tırma Bakanlığınca kurulur. 

Merkez ve taşra teşkilatı için gerekli kadrolar, Kanunun yayımı tarihinden itibaren /bir yıl içinde sağla
nır. 

MADDE 100. — Uluslararası ve yurt içi taşımacılar; bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir 
yıl içinde kanundaki koşullara göre belge almak zorundadırlar^ 
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Zamanaşımı 

MADDE 80. — Bu Kanuna göre yapılan yolcu ve eşya taşıma malî sorumluluk sigorta sözleşmelerinden 
doğan her türlü tazminat davası, zarar görenin zararı ve zarardan sorumlu olanı öğrendiği tarihten itibaren 
iki ve herhalde zarara neden olan olay tarihinden itibaren on sene sonra zamanaşımına uğrar. Dava cezaî 
kovuşturmayı gerektiren bir fiilden ileri geliyorsa, hukuk davasına da ceza zamanaşımı uygulanır. 

Sorumlu kişi hakkında zamanaşımını kesen sebepler, sigorta şirketi hakkında da uygulanır. Bunun gibi 
sigorta şirketi hakkında kesilen zamanaşımı, sorumlu kişi hakkında da kesilmiş sayılır. 

Yetki 

MADDE 81. — Taşımacı, yolcu veya kanunî mirasçıları veya gönderenin sigorta şirketine, sigorta şir
ketinin bu kimselere karşı kanundan veya sözleşmeden doğan tazminat veya rücu hakları için açacakları da
valarda yetkili mahkeme ve icra daireleri, sigorta şirketinin veya poliçeyi veren acentenin merkez veya şube
lerinin bulunduğu veya zarara yol açan olayın meydana geldiği yer mahkeme ve icra daireleridir. 

KISIM - X 

Olağanüstü Hal ve Savaşta Taşıma 

Millî savunma yükümlülüğü 

MADDE 82. — Olağanüstü halin veya seferberliğin ilanı ile, sefer görev emri almış mükellefiyete tabi 
tutulan bütün taşıtlar, son sahip veya sürücüleri tarafından 6 saat içinde kendisine ve taşıtlarına ait hazır
lıkları bitirerek, taşıtların avadanlık ve yedek parçaları ile beraber, sağlam olarak, bulunan yerdeki Millî Mü
dafaa Mükellefiyeti Komisyonuna getirilir. Bir bütün olarak mükellefiyete tabi tutulmuş ve bu maksatla 
sözleşme yapılmış her çeşit taşımacı, yukarıdaki esaslar dahilinde, göreve hazır olduğunu Millî Müdafaa Mü
kellefiyeti Komisyonuna bildirir. 

Kendilerine sefer görev emri verilmiş, fakat imal, tamir, bakım ve ticaret maksatları ile ellerinde mo
torlu taşıt veya bunlara ait yedek parça ve avadanlık bulunduranlar veya bunları imal eden müesseseler, 
seferberlik ilanını müteakip ilk iki gün içinde ellerindeki taşıt ve maddelerin listesini bölgelerindeki Millî 
Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonuna bildirmeye mecburdurlar. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin taşıt ve nakliyat ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli hazırlık ve planlar Se
ferberlik Kanunu, Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu, bunlara ait yönetmelik, yönerge ve direktifler da
hilinde Millî Savunma Bakanlığı ile ve Genel Kurmay Başkanlığı ile ilgili kuruluşlar tarafından barıştan iti
baren hazırlanır. 

Taşıma planlanması 

MADDE 83. — Olağanüstü hal ve savaşta, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dışındaki, ülkenin diğer 
bütün taşıma hizmetlerinin sürekliliğini devam ettirebilmek için, Olağanüstü Hal ve Savaş direktifi esaslarına 
göre, Ulaştırma Bakanlığı ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak planları bapşta hazırlar. 

KISIM - XI 

Denetim 

Denetim esasları 

MADDE 84. — Taşımalar, taşımacılar, acenteler, komisyoncular, taşımada çalışanlar ve bunlarla ilgili 
iş ve hizmetler Ulaştırma Bakanlığının denetimine tabidir. 

Diğer kuruluşlara doğrudan veya birlikte bu Kanunda yazılı hususlar hakkında yapılacak denetimin usul 
ve esasları yönetmelikte belirlenir. 
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(Bay., Ulaş., tmar - İskân, Tur. Tan. Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Zaman aşımı 

MADDE 79. — Bu kanuna göre yapılan yolcu ve eşya taşıma malî sorumluluk sigorta sözleşmelerinden 
doğan her türlü tazminat davası, zarar görenin zararı ve zarardan sorumlu olanı öğrendiği tarihten itibaren 
iki sene ve herhalde zarara neden olan olay tarihinden itibaren on sene sonra zaman aşımına uğrar, Dava cezaî ko
vuşturmayı gerektiren bir fiilden ileri geliyorsa, hukuk davasına da ceza zamanaşımı uygulanır. 
, Sorumlu kişi hakkında zamanaşımı kesen sebepler, sigorta şirketi hakkında da uygulanır. Bunun gibi si

gorta şirketi hakkında kesilen zamanaşımı, sorumlu kişi hakkında da kesilmiş sayılır. 

Yetki 

MADDE 80. — Adalet Komisyonunun 81 inci maddesi Komisyonumuzca 80 inci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

ONUNCU KISIM 

Olağanüstü Hal ve Savaşta Taşıma 

Millî Savunma yükümlülüğü 

MADDE 81. — Olağanüstü halin veya seferberliğin ilam ile, sefer görev emri almış mükellefiyete tabi tu
tulan bütün taşıtlar, son sahip veya sürücüleri tarafından akı saat içinde kendisine ve taşıtlarına ait hazırlık
ları bitirerek, taşıtlarının avadanlık ve yedek parçaları ile beraber, sağlam olarak, bulunan yerdeki Millî Mü
dafaa Mükellefiyeti Komisyonuna getirilir. 

Bir bütün olarak mükellefiyete tabi tutulmuş ve bu maksatla sözleşme yapılmış her çeşit taşımacı, yukarı
daki esaslar dahilinde, göreve hazır olduğu Millî Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonuna bildirir. 

Kendilerine sefer görev emri verilmiş, fakat, imal, ıtamir, bakım ve ticaret maksatları ile ellerinde motorlu 
taşıt veya bunlara ait yedek parça ve avadanlık.bulunduranlar veya bunları imal eden müesseseler, seferber
lik ilanım müteakip ilk iki gün içinde ellerindeki taşıt ve maddelerin listesini bölgelerindeki Millî Müdafaa 
Mükellefiyeti Komisyonuna bildirmeye mecburdurlar. 

(Türk Silahlı Kuvvetlerinin taşıt ve nakliyat ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli hazırlık ve planlar Se
ferberlik Kanunu, Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu, bunlara ait yönetmelik, yönerge ve direktifler dahilinde 
Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ile ilgili kuruluşlar tarafından barıştan itibaren hazır
lanır. 

Taşıma planlaması 

MADDE 82. — Olağanüstü hal ve savaşta, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dışındaki, ülkenin diğer 
bütün taşıma hizmetlerinin sürekliliğini devam ettirebilmek için, Ulaştırma Bakanlığı ilgili kuruluşlarla işbirliği 
yaparak taşıma planlarını olağanüstü hal ve savaş direktifi esaslarına göre hazerde hazırlar. 

ONBİRtNİCİ KISIM 

Denetim 

Denetim esasları 

MADDE 83. — Taşımalar, taşımacılar, acenteler, komisyoncular, taşımada çalışanlar ve bunlarla ilgili iş 
ve hizmetler Bakanlığın denetimine tabidir. 

Diğer kuruluşlara doğrudan veya birlikte bu kanunda yazılı hususlar hakkında yapılacak denetimin usul ve 
esasları yönetmelikte belirlenir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 102. — Bu Kanunda öngörülen yiöneltaıeik, Kanunun Resmi Gazeltede yayımlandığı fcarliihitıen iti
baren Ulaşltuima BakanlığMiMi Koordinatörlüğünde Bayıindırlılk ve İçişleri Bakanlığınca müştereken bir (1) yıi 
içiride hazırlanır ve yayımlanır. 

MADDE 103. — Kanunun yürürlüğü tâ ilh'inidle uluslararası yolcu taşımalarınlda sürücü olarak çalışanlarda 
63 neü maddedeki orta lokul (Temel Eğicim İkindi Kademe) şartı aranmaz. 

MADDE 104. — Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte : 5.5.1972 gün ve 14178 sayılı Resmi Gazetede yayım
lanan «Uluslararası Kara Taşımacılığına îlişlkin Yönetmelik» ve 29.6.1980 gün ve 17032 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan, Balkanlar Kurulunun 8/984 sayılı Karar Eki «Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşıma Esas
ları» yürüdükten kaldırılıır^ 

BÖLÜM - XIV 

Yürürlük ve Yürütme 

MADDE 105. — Bu /Kanun yayımı tarihinden bir 

MADDE 106. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

yıl sonra yürürlüğe girer.. 

Kurulu yürütür, 

Bafbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
Z. Bay kara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakanı 
/ Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tan. Bak. 
/. Evliyaoğlu 

T. özal 

Adalet Bakanı 
C. Mentes 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Sağ. ve Sosyal Yrd. Bak. V. 
Prof. Dr. N, Ayanoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. t. Öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

Köy işleri ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Kültür Bakanı 
C. Baban 

26. 10.1981 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. özgür 

Enerji ve Tabiî Kay. Bak. 
S. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 
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(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 101. — Bu (kanunda öngörülen Yönetmelik Kanunun Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten 
itilbaren Ulaştırma Bakanlığının Koordinatörlüğünde Bayımdırllık ve İçişleri baıkanlıklarmca müştereken bir 
yıl içinde hazırlanır ve yayımlanır. 

MADDE 102. — Tasarının yüzüçüncü maddesi yüzi'kinci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 103. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte: 5.5.1972 gün ve 14178 sayılı Resmi Gazetede ya
yımlanan «Uluslararası Kara Taşımacılığına İlişkin Yönetmelik» ve 29.6.1980 gün ve 17032 sayılı Resmi Ga
zetede yayımlanan, Bakanlar Kurulunun 8/984 sayılı Karar Eki «Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya 
Taşıma Esasları» yürürlükten kalkar. 

BÖLÜM - XIV 

Yürürlük 

MADDE 104. — B u Kanun, yayımlandığı tarihten bir yıl sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 105. — Tasarının yüzaâıncı maddesi yüzbeşinci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Denetim sırasındaki hasar ve zarar 

MADDE 85. — Denetimin taşımacı, eşya, ambalaj ve taşıta zarar ve hasar verilmeden yapılması esastır. 
Denetim için gerekli her türlü giderler ile denetim sırastnda meydana gelen hasar ve zararlar denetim 

yapan idare tarafından ödenir. 

KISIM - XII 
Cezalar 

MADDE 86. — a) Yolcu taşımasında komisyonculuk yapmak suretiyle 21 inci maddeye aykırı davra
nışta bulunanlardan, 

b) Taşımacı, taşıt, komisyoncu ve acentelik belgelerinin geçerlilik süresinin bitiminden bir ay önce bu 
belgelerin yenilenmesi için başvuruda bulunmamak ve yenileme için gerekli bilgi ve belgeleri vermemek su
retiyle 24 üncü maddeye aykırı davranışta bulunanlardan, 

c) (Taşımacı, komisyoncu ve acentelik belgelerinin asıllarını belgelerde işyeri olarak yazılı adreslerinde 
bulundurmamak suretiyle 26 ncı maddeye aykırı davranışta bulunanlarla taşıt belgelerinin asıllarını taşıtla
rında bulundurmamak suretiyle aynı maddeye aykırı davranışta bulunan taşımacılardan, 

d) Maliki değişen taşıtların belgelerini bir ay içinde belgeyi veren mercie iade etmemek suretiyle 30 uncu 
maddeye aykırı davranışta bulunan eski malik ile herhangi bir nedenle çalışamaz hale gelen taşıtların belge
lerini bir ay içinde belgeyi veren mercie iade etmeyerek aynı maddeye aykırı davranışta bulunan taşımacılardan, 

e) Zaman tarifelerini yetkili mercie onaylatmadan uygulayan, bu tarifeleri 35 inci maddede sayılan yer
lerde bulundurmayan veya bilet veya taşıma senetlerinde belirtmeyen veya tarife değişikliklerinde aynı 
maddedeki usule uymayan taşımacılardan, 

f) 38 inci maddede sözü edilen tarifeleri yetkili mercie onaylatmayan veya onaylanmış tarifeleri işyeri 
veya terminal bilet satış yeri veya taşıtda bulundurmamak suretiyle aynı maddeye aykırı davranan taşıma
cılardan, 

g) Eşya ve yolcuların güvenlik içinde taşınması için gerekli tedbirleri almamak suretiyle 44 üncü mad
deye aykırı davranışta bulunan taşımacılardan, 

h) 57 nci maddede yazılı şartları taşımayanları taşımada çalıştıran taşımacılardan, 
i) 61 inci maddede yer alan kıyafet ve mesleklerine uygun görünümde bulunma şartlarına uymayan çalı

şanlardan veya bu şartları sağlamayan taşımacılardan, 
k) Çalıştırdıkları personeli kanunlara aykırı davranışa zorlayarak 63 üncü maddeye aykırı harekette bu

lunan taşımacılardan, 
Beş bin lira para cezası alınır. 

MADDE 87. — a) Aldıkları belgeye uygun taşıma faaliyetine, yönetmelikte belirtilen süre içinde baş
lamamak suretiyle 10 uncu maddeye aykırı davranışta bulunan taşımacılardan, 

b) 39 uncu maddeye aykırı davranışta bulunan taşımacılardan, 
c) 47 nci madde ile buna ilişkin yönetmelikte belirlenen usule ve şekle uymayan yolcu bileti kullanan 

veya kullandıran taşımacılardan, 
d) 49 uncu madde ile buna ilişkin yönetmelikte belirlenen usul ve şekle uymayan taşıma senedi kul

lanan veya kullandıran taşımacılardan, 
On bin lira para cezası alınır. 
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(Bay., Ulaş., tmar - îskân, Tur. Tan. Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Denetim sırasındaki hasar ve zarar 

MADDE 84. — Denetimin, denetim ile ilgili giderlerin, denetim sırasında meydana gelecek hasar ve za
rarların tespiti ve ödenmesi usulleri yönetmelikte belirlenir. 

ONÎKİNCI KISIM 
Cezalar 

MADDE 85. — a) Yolcu taşımasında komisyonculuk yapmak suretiyle 21 inci maddeye aykırı davra
nışta bulunanlardan, 

b) Taşımacı, taşıt, komisyoncu ve acentelik belgelerinin geçerlilik süresinin bitiminden bir ay önce bu 
belgelerin yenilenmesi için başvuruda bulunmak ve yenileme için gerekli bilgi ve belgeleri vermemek suretiyle 
24 üncü maddeye aykırı davranışta bulunanlardan, ' 

c) Taşımacı, komisyoncu ve acentelik belgelerinin asıllarını belgelerde iş yeri olarak yazılı adreslerinde 
bulundurmamak suretiyle 26 ncı maddeye aykırı davranışta bulunanlarla, taşıt belgelerinin asıllarını taşıtla
rında bulundurmamak suretiyle aynı maddeye aykırı davranışta bulunan taşımacılardan, 

d) Maliki değişen taşıtların belgelerini bir ay içinde belgeyi veren mercie iade etmemek suretiyle 30 un
cu maddeye aykırı davranışta bulunan eski malik ile herhangi bir nedenle çalışamaz hale gelen taşıtların bel
gelerini bir ay içinde belgeyi veren mercie iade etmeyerek aynı maddeye aykırı davranışta bulunan taşımacı
lardan, 

e) Zaman tarifelerini yetkili mercie onaylatmadan uygulayan, bu tarifeleri 35 inci maddede sayılan yerler
de bulundurmayan veya bilet veya taşıma senetlerinde belirtmeyen veya tarife değişikliklerinde aynı madde
deki usule uymayan taşımacılardan, 

f) 38 inci maddede sözü edilen tarifeleri yetkili mercie onaylatmayan veya onaylanmış tarifeleri işyeri 
veya terminal bilet satış yeri veya taşıtda bulundurmamak ve teşhirden kaçınmak suretiyle aynı maddeye ay
kırı davranan taşımacılardan, 

g) 60 ncı maddede yer alan kıyafet ve mesleklerine uygun görünümde bulunma şartlarına uymayan çalı
şanlardan veya bu şartları sağlamayan taşımacılardan, 

İBeşbin lira para cezası alınır. 

MADDE 86. — a) Aldıkları belgeye uygun taşıma faaliyetine yönetmelikte belirtilen süre içinde baş
lamamak suretiyle 10 uncu maddeye aykırı davranışta bulunan taşımacılardan, 

b) 39 uncu maddeye aykırı davranışta bulunan taşımacılardan, 
c) 46 ncı madde ile buna ilişkin yönetmelikte belirlenen usul ve şekle uymayan yolcu bileti kullanan 

veya kullandıran taşımacılardan, 
d) 48 inci madde ile buna ilişkin yönetmelikte belirlenen usul ve şekle uymayan taşıma senedi kullanan 

veya kullandıran taşımacılardan, 
e) Çalıştırdıkları personeli kanunlara aykırı davranışa zorlayarak 62 nci maddeye aykırı harekette bulu

nan taşımacılardan, 
f) 56 ncı maddede yazılı şartları taşımayanları taşımada çalıştıran taşımacılardan, 
g) Eşya ve yolcuların güvenlik içinde taşınması için gerekli tedbirleri almamak suretiyle 43 üncü mad

deye aykırı davranışta bulunan taşımacılardan, 
Onbin lira para cezası alınır. 
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MADDE 88. — a) 16 net maddeye aykırı davranışta bulunan taşımacılardan, 
b) Esas faaliyetleri taşımacılık olmadığı halde yaptıkları iş ve hizmet ile ilgili olarak aldıkları, kendi he

sabına taşıma belgeleri ile bedel veya menfaat karşılığı taşıma yapmak suretiyle 31 inci maddeye aykırı dav
ranışta bulunanlardan, 

c) Kendi hesabına yapılacak taşımalarda kullanılacak taşıtlar için taşıt belgesi almamak veya kendi ad
larına kayıtlı olan bu taşıtları başka gerçek ve tüzelkişilerin taşımacılığı için kullandırmak, kendi hesabına ta
şıma belgesi aldıkları halde taşımacılara ait taşıtları kullanmak suretiyle 33 üncü maddeye aykırı davranışta bu
lunanlardan, 

d) 45 inci maddeye aykırı davranışta bulunan taşımacılardan, 
e) 60 inci maddeye aykırı davranışta bulunan sürücülerle bunların taşımacılarından, 
f) 67 nci maddeye aykırı davranışta bulunan taşımacılardan, 
Yirmi bin lira para cezası alınır. 

MADDE 89. — a) Acenteliğin Türk Ticaret Kanununda yer alan vecibelerini yerine getirmeyen veya 
taşımacı ile acentelik anlaşması imzalanmaksızın onun namına acentelik yapmak suretiyle 21 inci maddeye 
aykırı hareket eden acentelerle bunlara acentelik yaptırmak suretiyle aynı maddeye aykırı davranışta bulunan 
taşımacılardan, 

b) 43 üncü maddedeki esaslara aykırı şekilde taşımacılık yapan taşımacılardan, 
\ c) 46 nci maddedeki yükümlülükleri yerine getirmeyenlerden, 

Kırk bin lira para cezası alınır. 

MADDE 90. — a) 35 inci maddeye aykırı olarak fiyat uygulayan taşımacılardan, 
b) 75 inci maddede belirtilen süre içinde sigortaya başvurmayan taşıtın yeni malikinden, 
c) Kaza ve nakliyat sigortası dallarında çalışma ruhsatı bulunduğu halde yolcu veya eşya taşıma malî 

sorumluluk sigortası yapmaktan kaçınmak suretiyle 79 uncu maddeye aykırı davranışta bulunan sigorta şir
ketlerinden, 

Elli bin lira para cezası alınır. 

MADDE 91. — a) 25 inci maddeye aykırı davranışta bulunmak suretiyle, adına düzenlenen belgeleri başka
larına kullandıranlarla bu belgeleri kullananlardan elli bin lira para cezası alınır ve taşıma belgeleri iki ay 
»üre ile iptal edilir. 

b) Kanunlara uygun taşımaları engelleyen veya taşımacılık hizmetinden kaçınan, haksız taşımacılardan 
eylem bir suç oluştursa bile ayrıca elli bin lira para cezası alınır ve taşıma belgeleri bir yıl süre ile iptal 
edilir. 

(a) ve (b) bentlerinde yazılı eylemlerin tekerrürü halinde teminat irad kaydedilir ve taşıma belgeleri ip
tal edilir. 

MADDE 92. — Bu Kanunun 8 ve 20 nci maddelerinde öngörülen koşullardan herhangi birinin taşınma
dığının sonradan anlaşılması veya faaliyet sırasında bu koşullardan herhangi birinin kaybedilip de verilen 
süre içerisinde giderilmemesi halinde taşımacılık, acentelik ve komisyonculuk belgesi iptal edilir. 

Ayrıca anılan maddelere göre belge verildikten sonra istenen bilgi ve belgelerin yanlışlığının ortaya çık
ması halinde eylem daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, yetmiş beşbin lira para cezası alınır. 

MADDE 93. — Bu Kanunun 23 üncü maddesine aykırı hareket edilmesi halinde yüzbin lira para cezası 
alınır ve 6 ay geçmedikçe, taşımacı, acente ve komisyonculuk belgesi verilmez. 

MADDE 94. — Para cezaları yetkili memurlar tarafından makbuz karşılığı tahsil edilir. Yetkili memur
lar ile para cezalarının tahsiline dair esaslar yönetmelikte belirlenir. 

Yetkili memurlar tarafından verilecek para cezası tutarı kadar teminat depo edilmesi koşuluyla para 
cezalarına, makbuzun kesildiği veya tutanağın tutulduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde Sulh Ceza Mah
kemesinde itiraz edilebilir. 

Para cezaları 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanuna göre alınır. 
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MADDE 87. — a) 16 ncı maddeye aykırı davranışta bulunan taşımacılardan, 
b) Esas faaliyetleri taşımacılık olmadığı halde yaptıkları iş ve hizmet ile ilgili olarak aldıkları, kendi he

sabına taşıma belgeleri ile bedel veya menfaat karşılığı taşıma yapmak suretiyle 31 inci maddeye aykırı dav
ranışta bulunanlardan, 

c) Kendi hesabına yapılacak taşımalarda kullanılacak taşıtlar için taşıt belgesi almamak veya kendi adlarına 
kayıtlı olan bu taşıtları başka gerçek ve tüzelkişilerin taşımacılığı için kullandırmak, kendi hesabına taşıma 
belgesi aldıkları halde taşımacılara ait taşıtları kullanmak suretiyle 33 üncü maddeye aykırı davranışta bulu
nanlardan, 

d) 44 üncü maddeye aykırı davranışta bulunan taşımacılardan, 
e) 59 uncu maddeye aykırı davranışta bulunan sürücülerle bunların taşımacılarından, 
f) 66 ncı maddeye aykırı davranışta bulunan taşımacılardan, 
Yirmibin lira para cezası alınır. 

MADDE 88. — a) Acenteliğin 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununda yer alan vecibelerini yerine getir
meyen veya taşımacı ile acentelik anlaşması imzalanmaksızın onun namına acentelik yapmak suretiyle 21 
inci maddeye aykırı hareket eden acentelerle bunlara acentelik yaptırmak suretiyle aynı maddeye aykırı dav
ranışta bulunan taşımacılardan, 

b) 42 nci maddedeki esaslara aykırı şekilde taşımacılık yapan taşımacılardan, 
c) 45 inci maddedeki yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerden, 
Kırkbin lira para cezası alınır. 

MADDE 89. — a) 36 ncı maddeye aykırı olarak fiyat uygulayan taşımacılardan, 
b) 74 üncü maddede belirtilen süre içinde sigortaya başvurmayan taşıtın yeni malikinden, , 
c) Kaza ve nakliyat sigortası dallarında çalışma ruhsatı bulunduğu halde yolcu veya eşya taşıma malî 

sorumluluk sigortası yapmaktan kaçınmak suretiyle 78 inci maddeye aykırı davranışta bulunan sigorta şirket
lerinden, 

Ellibin lira para cezası alınır. 

MADDE 90. — a) 25 inci maddeye aykırı davranış ta bulunmak suretiyle, adına düzenlenen belgeleri baş
kalarına kullandıranlarla bu belgeleri kullananlardan ellibin lira para cezası alınır ve taşıma belgeleri iki 
ay süre ile iptal edilir. 

b) 6 ncı ve 7 nci maddelere aykırı harekette bulunan taşımacılardan elibin lira para cezası alınır ve ta
şıma belgeleri bir yıl süre ile iptal edilir, (a) ve (b) fıkra larında yazılı eylemlerin tekerrürü halinde teminat irad 
kaydedilir ve taşıma belgeleri iptal edilir. 

MADDE 91. — Bu Kanunun 8 inci ve 20 nci maddelerinde öngörülen şartlardan herhangi birinin taşın
madığının sonradan anlaşılması veya faaliyet sırasında bu şartlardan herhangi birinin kaybedilip de verilen 
süre içerisinde giderilmemesi halinde taşımacılık, acentelik ve komisyonculuk belgesi iptal edilir. 

Ayrıca anılan maddelere göre belge verildikten sonra istenen bilgi ve belgelerin yanlışlığının ortaya çık
ması halinde eylem daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, yetmişbeşbin lira para cezası alınır. 

MADDE 92. — Bu Kanunun 23 üncü maddesine aykırı hareket edilmesi halinde yüzbin lira para cezası 
alınır ve 6 ay geçmedikçe taşımacı, acente ve komisyonculuk belgesi verilmez. 

MADDE 93. — Para cezaları yetkili memurlar tarafından makbuz karşılığı tahsil edilir. Yetkili memur
lar ile para cezalarının tahsiline dair esaslar Yönetmelikte belirlenir. 

Yetkili memurlar tarafından verilecek para cezası tutarı kadar teminat depo edilmesi şartıyla para ceza
larına, makbuzun kesildiği veya tutanağın tutulduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde Sulh Ceza Mahkeme
sinde itiraz edilebilir. 

Para cezaları 6183 sayılı Amme Alacakları, Tahsili Usulü Hakkındaki Kanuna göre alınır. 
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MADDE 95. — Para cezası ile birlikte taşıma belgelerinin iptali halinde yetkili Sulh Ceza Mahkemesine 
itiraz edilebilir. 

MADDE 96. — Taşımacı belgesi iptal edilenlere 3 yıl geçmedikçe yeniden belge verilmez. Belgesi iptal 
edilen taşımacı bu süre içinde ortaklık yoluyla da olsa taşımacılık yapamaz. 

KISIM - XIII 
Çeşitli Hükümler 

Teşkilat 

MADDE 97. — Bu Kanundan doğan hizmetlerin yürütülmesi ve gerekli denetimin yapılmasına ilişkin 
teşkilat Ulaştırma Bakanlığınca kurulur. 

Merkez ve taşra teşkilatı için gerekli kadrolar, Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içindi sağla
nır. 

Belge alma zorunluluğu 

MADDE 98. — Uluslararası ve yurt içi taşımacılar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir 
yıl içinde kanundaki koşullara göre belge almak zorundadırlar. 

Yönetmelik 

MADDE 99. — Taşıtların cins ve nitelikleri ile taşıma türüne göre konulacak işaretler, kendi hesabına 
taşıma yapacaklara belge verilmesinde aranacak koşullar, ceza tutanakları, para cezalarının tahsiline ait 
esaslar İçişleri, Bayındırlık, Gümrük ve Tekel ve Ulaştırma bakanlıkları mensuplarından hangi niteliklere 
sahip görevlilerin hangi hallerde ceza tutanağı düzenleyebileceği, yetki sınırları, işbirliği ve bu Kanunun uy
gulanmasına ait diğer hususlar Ulaştırma Bakanlığının koordinatörlüğünde, Adalet, İçişleri, Bayındırlık ve 
Gümrük ve Tekel bakanlıklarınca bu Kanunun yayım tarihinden itibaren bir yıl içinde müştereken hazırla
nacak yönetmelikte belirtilir. 

Kazanılmış hak 
MADDE 100. — Kanunun yürürlüğü tarihinde uluslararası yolcu taşımalarında sürücü olarak çalışanlarda 

58 inci maddedeki ortaokul veya temel eğitim ikinci kademe öğrenim şartı aranmaz. 
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MADDE 94. — Adalet Komisyonunun 95 inci mad desi Komisyonumuzca 94 üncü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 95. — Tasarının 99 uncu maddesi Komis yonumuzca 95 inci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

ONÜÇÜNCÜ KİSİM 
Çeşitli Hükümler 

Teşkilat 

MADDE 96. — Bu Kanundan doğan hizmetlerin yürütülmesi ve gerekli denetimin yapılmasına ilişkin 
teşkilat Bakanlıkça kurulur. 

Merkez, yurt içi ve yurt dışı teşkilatı için geerkli kadrolar, Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl 
içinde sağlanır. 

Alınacak ücretler 

MADDE 97. — Taşımacı, acente ve komisyonculuk belgeleri ile taşıt belgeleri ücrete tabidir. Ücretlerin 
miktarı her yıl Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir. Bunların tahsili, sarfı ve tahsis esasları Yönetmelikte 
belirtilir. 

Uluslararası ve şehirlerarası taşıma belgelerinden sağlanan gelirin ita amiri ilgili belediye başkanıdır. Ge
lir ve harcamalar Maliye Bakanlığının denetimine tabidir. 

Malî yıl sonu itibariyle Ulaştırma Bakanlığınca harcanamayn gelirler mahallî idarelerin terminal inşaat
larının finansmanında kullanılmak üzere bir fon tesis edilir. Bu fonun kullanış şekli ve şartları Yönetmelikte 
gösterilir. 

Belge alma zorunluluğu 

MADDE 98. — Uluslararası ve yurt içi taşımacılar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl 
içinde Kanundaki şartlara göre belge almak zorundadırlar. 

Yönetmelik 

MADDE 99. — Taşıtların cins ve nitelikleri ile ta sıma türüne göre konulacak işaretler, kendi hesabına 
taşıma yapacaklara belge verilmesinde aranacak koşullar, ceza tutanakları, para cezalarının tahsiline ait esas
lar İçişleri, Bayındırlık, Gümrük ve Tekel ve Ulaştırma bakanlıkları mensuplarından hangi niteliklere sahip 
görevlilerin hangi hallerde ceza tutanağı düzenleyebileceği, yetki sınırları, işbirliği ve bu Kanunun uygulan
masına ait diğer hususlar Ulaştırma Bakanlığının koor dinatörlüğünde, Adalet, İçişleri, Bayındırlık ve Gümrük 
ve Tekel bakanlıklarınca bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde müştereken hazırlanacak Yönet
melikte belirtilip ve Resmî Gazetede yayımlanır. 

Kazanılmış hak 
MADDE 100. — Kanunun yürürlüğü tarihinde uluslararası yolcu taşımalarında sürücü olarak çalışanlarda 

57 inci maddedeki ortaokul veya Temel Eğitim İkinci Kademe öğrenim şartı aranmaz. 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat 
MADDE 101. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; 5.5.1972 gün ve 14178 sayılı Resmî Gazetede 

yayımlanan «Uluslararası Kara Taşımacılığına ilişkin Yönetmelik» ve 29.6.1980 gün ve 17032 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun 8/984 sayılı karar eki «Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya 
Taşıma Esasları» yürürlükten kaldırılır. 
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KISIM - XIV 
Yürütme ve Yürürlük 

Yürürlük 

MADDE 101. — Tasarının 105 inci maddesi 101 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 102. — Tasarının 106 ncı maddesi 102 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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ONDÖRDÜNCÜ KISIM 

Yürürlük 

MADDE 102. — Bu Kanun Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl sonra yürürlüğe gi
rer. 

Yürütme 

MADDE 103. — Tasarının 106 ncı maddesi Komisyonumuzca 103 üncü madde olarak aynen kabul edil
miştir, 
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