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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

12 Ekim 1983 Çarşamba 

29.6.1956 Tarihli ve 6762 Sayılı Türk Ticaret Ko
nurumun 1264 üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrası ile 
1404 ve 1406 ncı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında (1/608) (S. Sayısı : 686), 

5.1.1961 Tarih ve 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı 
Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesine Dair. (1/594) (S. Sayısı : 675), . 

Kanun tasarıları ile, 

Özel Eğitime Muhtç Çocuklar Kanunu Tasarısı 
(1/585) (S. Sayısı: 676); 

Kabul edildi. 
Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son

radan tespit edileceği belirtilerek, Birleşime saat 
16.10'da son verildi 

Sedat GÜNERAL 
Mili! Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.22 

BAŞKAN : Kennn EVREN (Cumhurbaşknm ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (Genelkurmay Başkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAH1NKAYA (Hv. K. K. ve Millî Gtivenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 172 inci Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — Karayolları Trafik Kanunu Tasarısının Da
nışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Milli Gü
venlik Konseyi İçişleri Komisyonu Raporu. (D^ Mec
lisi : 1/116; M. G. Konseyi : 1/539) (D. Meclisi S. 
Sayısı ; 397; M. G. Konseyi S. Sayısı : 678) (1) 

BAŞKAN — Gündemimize göre, kanun tasarı ve 
tekliflerinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Gündemin birinci sırasında'bulunan, Karayolları 
Trafik Kanunu Tasarısı, geçen birleşim gündemlerin
de 678 sıra sayısıyla yer almış ve yürürlük maddesine 
kadar görüşülmüş, 129 uncu madde ile 131 inci mad
deleri de yeniden düzenlenmek üzece Komisyona iade 
edilmişti. 

(1) 678 S. Sayılı basmayazı, 10.10,1983 tarihli 
169 uncu Birleşim Tutanağına eklidir, 

Konu ile ilgili İçişleri Komisyonu Sözcüsü, Sa
yın Bakan ve ilgililer yerlerini aldılar. 

Komisyonun, yeniden hazırlamış olduğu 129 ve 
131 inci maddelerle ilgili önergesini, okutuyorum: 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
13 Ekim 1983 

Millî Güvenlik Konseyinin 11 Ekim 1983 tarihli 
170 inci Birleşiminde yeniden müzaikefe ve tetkik 
edilmek üzere Komisyonumuza iade edilen Karayol
ları Trafik Kanunu Tasarısının 129 ve 131 inci mad
delerinin yapılan müzakereleri sonucunda 129 uncu 
maddenin aynen muhafazası, 13İ1 inci maddenin ise 
aşağıdaki şekilde düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. 

Arz ederim. 
Komisyon Başkanı 

Feridun BALATLIOĞLU 
Hâk. Kd. Att>. 
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Kâğıtların ve plakaların basım ve dağıtımı ile ge
lirden pay ayrılması : 

MADDE 131, — Trafik şube veya bürolarında 
işleri icabı, iş sahiplerince verilmesi, kullanılması 
lüzumlu basılı kâğıtlarla plakaların cins ve nevileri 
İçişleri ve Bayındırlık bakanlıklarınca tespit edilir. 

Bu basılı kâğıtlar ile plakalar Türkiye Şoförler 
ve Otomobilciler Federasyonunca bastırılır ve ma
liyetleri nazarı itibara alınmak suretiyle İçişleri ve 
Bayındırlık bakanlıkları ile Türkiye Şoförler ve Oto
mobilciler Federasyonunca birlikte tespit edilecek 
bedel mukabilinde il merkezlerinde veya kuruluşu 
bulunan ilçelerde, adı geçen federasyonca İçişleri Ba
kanlığının tespit edeceği esaslara göre verilir. 

Bu basılı kâğıtlar ve plakaların satışının fede
rasyona sağladığı net gelirin; yüzde kırkı trafik hiz
metlerini geliştirme fonuna,,* yüzde yirmisi her yıl en 
geç şubat ayı sonuna kadar Türkiye Trafik Kazala
rı Yardım Vakfı emrine tediye olunur. Gelirin ka
lanı Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu
na aittir. 

BAŞKAN — 129 uncu maddenin aynen kalma
sı önergeyle teklif edildiğine (göre 129 uncu madde
yi yeniden okutuyorum: 

Trafik hizmetleri geliştirme fonu, 
MADDE 129. — Emniyet Genel Müdürlüğü bün

yesinde : 
a) Bilgi İşlem Merkezinin geliştirilip yaygınlaştı

rılması ve kapalı devre televizyon üniteleri kurulup 
İşletilmesi ve çağdaş teknolojinin yerine getirilmesine, 

Trafik hizmetlerini geliştirmek, etkinlik kazandır
mak amacı ile her çeşit araç ve gerecin yaptırılması, 
satın alınması, kiralanması, bakım ve onarımının sağ
lanmasına,v 

Trafikle ilgili görevler verilen mahallî idarelerim, 
bu konulardaki projelerinin finanse edilmesine, 

Okullar ve kurslar açmak dahil trafik personeli
nin ve halkın eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesine, 

Katkıda bulunmak amacı ile «Trafik Hizmetleri 
Geliştirme Fonu» kurulur. 

ib) Bu Fonun gelirleri : 
1. Her yıl bu fon için bütçeye konulacak öde

neklerden,. 
2+ 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu

nun 17 nci maddesindeki «Trafik Fonu» için ayrılan 
% 19 oranındaki payın tamamından, 

3. (Bu Kanunun 131 inci maddesine göre Türki
ye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun basılı 
kâğıt ve plakalardan sağladığı net gelirin % 40'ın-
dan, 

4. Bu Fon hesabının bankalarda tutulmasından 
elde edilen faizlerden, 

5. Diğer yardım ve bağışlardan, 
Oluşur. 
Bu maddenin 1 inci fıkrasının ı(b) bendinin (2) nu

maralı alt bendinde sayılan gelirler ile ilgili işlem
ler, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 
17 nci maddesindeki usullere göre yapılır. (3) nu
maralı alt bendinde gösterilen pay, her yıl en geç 
Şubat ayı sonuna kadar Emniyet Genel Müdürlüğü 
emrine fon hesabına kaydedilmek üzere Ziraat Ban
kasına tediye olunur. 

Bu Fonun işleyişine ilişkin esaslar İçişleri ve Ma
liye Bakanlığınca müştereken çıkarılacak yönetme
likte gösterilir, • 

BAŞKAN — Federasyonda bırakılınca bunun de
ğiştirilmesine gerek kalmadı değil mi? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK ı(Hukuk İşleri, Kanunlar ve Karanlar Da
iresi Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, zaten üçün
cü bent nedeniyle maddeyi geri almıştık, «basılı kâ
ğıtları kim bassın, kim yapsın» diye. 

ıBAŞKAN — Evet, eğer başka bir kuruluş has
saydı bu kâğıtları o zaman 129 uncu maddenin de 
değiştirilmesi gerekirdi. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, yüzde 
kırk hisse de değişmedi. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK ı(Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Da
iresi Başkanı) — Efendim, Maliye Bakanlığı yetkili
leri, temasımızda, bunu kendilerinin pek yapamaya
cağım, özel bir teşkilat kurmaları gerektiğini ifade 
ettiler. Bunları kıymetli kâğıt olarak da mütalaa ede
mediklerini söylediler ve bu işin talibi olmadıklarını 
açıkça ifade* ettiler. 

BAŞKAN — Bu nispeti yüzde kırk olarak mı 
bırakalım, yoksa değiştirelim mi? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Da
iresi Başkanı) — Efendim, izin verirseniz biz yüz
de kırk nispeti Emniyet Genel Müdürlüğüne, yüzde 
kırk nispeti Şoförler Federasyonuna, yüzde yirmisini 
de Trafik Kazaları Yardımlaşma Vakfına bırakma
yı düşündük, maddeyi de o tarzda düzenledik. Sa
nıyorum ki, net geliri 20 milyon civarında 'imiş. 

BAŞKAN — Senede mi? 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Da
iresi Başkanı) — Evet efendim, 20 milyon; 20 mil-
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yonun yüzde ıkırkı olan 8 milyonu Emniyet Genel 
Müdürlüğüne, 8 milyonu Federasyona, yüzde yirmisi 
olan 4 milyonunu da Vakfa düşündük. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Sayın Cumhurbaşkanım, esasta mutabıkız, tefer
ruatta bir görüşümüz var. Müsaade buyurursanız, 
Trafik Kazalarını Önleme Vakfının Yönetim Kuru
lu Üyesi olan Emniyet Genel Müdürümüz zatıâlini-
ze o konuyu açıklayacaklar. 

BAŞKAN — ,Şu yüzde yirmi nispetini vereceği
miz vakıf hakkında mı? 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Evet efendim. 

FAHRİ GÖRGÜLÜ '(İçişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bendeniz o vakfın 
yönetim kurulu üyesiyim. Vakfa bu kanunda bir 
miktar gelir sağlanıyor. Tabiî bu vakfın özeUiği hiç 
yoktan bir 'hastane var etmiş olmasındadır. Ancak 
•bu hastane bir fakülteye bağlı olarak çalışmakta ve 
trafik için de özel 'bir hizmet sunmamaktadır; tıpkı 
tıp fakültesi gibi trafik yaralısını muayene eder. 

'BAŞKAN — Yakında kurtulacak, artık yeniden 
eski haline dönecek. 

FAHRİ GÖRGÜLÜ (İçişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Aslında trafiğe sadece hizmet sunan bir va-
kıfmış gibi görünüyor; kanuna girmesi halinde sa
dece o amaca yönelik gibi görünüyor. Eğer uygun 
bulursanız, yani bence o vakfa bu nispeti vermek 
yerine, trafik fonuna aktarmakta daha yarar var. 
Çünkü, vakfın kendisine, son derece hamiyetperver 
vatandaşlar tarafından yardımlar da yapılıyor. Bu 
yasayla sanki bu vakfın trafikle bir organik bağ kur
muş olacağını düşünüyorum. Onun için vakfa yüzde. 
yirmi değil hatta hiç verilmemesini ben daha uygun 
mütalaa ediyorum. 

Takdir Yüce 'Konseyindir. • 
BAŞKAN — Siz daha evvelce konuşmuştunuz 

değil mi? 
'SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreteri) — Efendim, şimdi prensip itibariy
le bu vakfa bir miktar para verilmesi geçen görüş
melerde tensip 'buyuruldu. Bunun miktarı üzerinde 
düşünülürse; Emniyet Genel Müdürlüğünde kurula
cak trafik hizmetlerini geliştirme fonunun (aldığımız 
'bilgilere göre) en büyük gelirini, 197 sayılı Motorlu 
Taşıtlar Vergisi Kanununun 17 nci maddesi gereğin
ce yüzde ondokuz oranındaki pay oluşturmaktadır. 
Bu yüzde ondokuz pay senede 4 milyar lira civarın
da oluyor. Buna tekrar 'bir 8 milyar lira para ilave 
etmenin 'büyük bir etkinliği olmayacaktır. Bu bakım

dan, Şoförler Cemiyetine de fazla bir miktar veril
mek istenmiyor ve Şoförler Cemiyeti de zaten fazla 
miktarda almaya istekli değil. O halde bu vakfın 
bu yoldan 'böyle 3-4 milyon lira ile desteklenmesi 
bir mahzur teşkil etmez kanısındayız. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Sayın Cumhurbaşkanım, tabiî değerli arkadaşım 
işin nazarî tarafını bildikleri için öyle arz ettiler. 
Müşterek Trafik Fonundan 1980 yılında 'hiç para 
alamadık; 1981 yılında -af buyurun- didiştik; 1982 
yılında da öyle oldu. Dün yine Bakanlar Kurulu 
toplantısında Sayın 'Maliye Bakanı ile yan yana otu
ruyorduk ve «son 50 milyon lirayı da ver Sayın Ka-
faoğlu» diye tazyik ettim; 150 milyon lira alacağı
mız vardı, 100 milyon lirasını verdi, 50 milyon lira
sını hâlâ verecekler. 

<'b) fıkrasındaki 'bu 200 milyon lirayı arz ettiğim 
gibi -af buyurun- boğuşa boğuşa alıyoruz. Bu mik
tar 4 milyar değil, o nazarîde kalıyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bütçe
ye konulan bir miktar vardı, o ne oluyor? 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Bütçeye konan parayı vermiyor
lar. 

BAŞKAN — Bütçeye konan parayı ayrıca alıyor. 
Bu sene 1983 Bütçesine kaç lira konmuştu? 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— 200 milyon lira efendim. Dün yine istedim, mü
cadele ettim vermiyorlar. 

Sayın Cumhurbaşkanım, bunu verseler hile ben 
bu parayı belediyelere gönderiyorum. Mesela Diyar
bakır Valisi, Diyarbakır'a sinyalizasyon yapmak için 
benden ısrarla 50 milyon lira istiyor. Adıyaman Va
lisi istiyor, Afyon Valisi istiyor ve 'bu paraları vila
yetlere gönderiyoruz, belediyeler şehir içerisinde sin
yalizasyon yapıyorlar. 

BAŞKAN — Öyle ise şöyle yapalım; yüzde elli
sini bu fona yüzde onunu da Trafik Kazalarını ön
leme Vakfına. Oranlar yüzde kırk ile yüzde yirmi 
değil, yüzde elli ile yüzde on olacak. 

129 uncu maddede ona göre tanzim edilip, (b) 
bendinin 3 üncü alt bendinin sorunu, «net, gelirin 
yüzde kırkından» değil, «net gelirin yüzde ellisinden» 
şeklinde düzelteceğiz. 

129 uncu madde üzerinde başka söz almak iste
yen? Yok. 

Maddeyi bu değişik şekliyle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
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131 inci maddeye geçiyoruz. 
Komisyonun hazırladığı yeni 131 inci maddeyi 

az önce okuttum. 
129 uncu maddede kabul etiğimiz oranlara göre, 

Komisyonun hazırladığı 131 inci maddenin üçüncü 
fıkrasını bir daha okutuyorum : 

«Bu basılı kâğıtlar ve plakaların satışının fede
rasyona sağladığı net gelirin; yüzde ellisi Trafik Hiz
metlerini Geliştirme Fonuna, yüzde onu 'her yıl en 
geç. şubat ayı sonuna kadar Türkiye Trafik Kazaları -
Yardım Vakfı emrine tediye olunur. Gelirin kalanı 
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna 
aittir.» 

BAŞKAN — Okuduğumuz bu değişiklikle birlik
te 131 inci madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı? 

Buyurun 'Sayın Tümer. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — «Net gelir» 

deyince, kendi kârını çıkardıktan sonraki gelir mi 
kastediliyor? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Masraflar çıktıktan sonra, kalan. 

BAŞKAN — Basım için kâğıt falan verecek, o 
masraflar çıktıktan sonra sağladığı net gelirin yüzde 
ellisi trafik fonuna yüzde onu Vakfa ve yüzde kırkı 
da kendisinedir. 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLtOĞLU 
'(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaş
kanım, bu senenin kârı 21 milyon lira olarak hesap 
edildi. 

BAŞKAN — Önümüzdeki sene de değişir bu; fi
yatlar değiştikçe o da değişir. 

131 inci madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
137 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlüğe girme 
MADDE 137. — Bu Kanunun; 
a) 5 inci maddesi, 42 nci madesinin birinci fık

rası ile 136 ve geçici 5 ve 6 nci maddeleri yayımı 
tarihinde, 

b) 118 ve 132 nci maddeleri, bilgi işlem mer
kezi faaliyete başladıktan ve geçici 1 inci maddesin-
deki işlemler tamamlandıktan sonra, 

c) Diğer maddeleri de bu Kanunun yayımı ta
rihinden. bir yıl sonra yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 137 nci maddenin değiştirilmesi 
hakkında Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri
mizin bir önergesi vardır, okutuyorum : 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Karayolları Trafik Kanunu 

Tasarısının yapılan müzakerelerinde değiştirilen ve 
metinden çıkarılan maddeleri göz önünde bulundu
rularak tasarının yürürlüğe girmeye ilişkin 137 nci 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilerek kabulünü 
arz ve talep ederim. 

Sedat GÜNERAL 
MGK Genel Sekreteri 

Yürürlüğe girme 
MADE 137. — Bu Kanunun; 
a) 42 nci maddesinin birinci fıkrası ile 135 ve 

geçici 5 inci maddeleri yayımı tarihinde, 
b) 118 ve 132 nci maddeleri, bilgi işlem mer-

- kezi faaliyete 'başladıktan ve geçici 1 inci maddesin
deki işlemler tamamlandıktan sonra, 

c) Diğer maddeleri de bu Kanunun yayımı ta
rihinden bir yıl sonra, 

Yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — (a) fıkrasında değişiklik yapmışsı

nız; 5 inci maddeyi kaldırmışsınız; bir de. 136 nci 
madde ile geçici 6 nci maddeyi çıkarmışsınız, neden 
acaba? 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Arz edeyim efen
dim. 

5 inci madde Trafik Genel Müdürlüğünün kuru
luşuna ilişkindi ve o nedenle yürürlüğe giriyordu; 
onu kaldırınca o madde de yayımı ile birlikte yü
rürlüğe 'giren maddeler arasından çik'tı. 

Geçici 6 nci madde ise, Trafik Genel Müdürlüğü 
kuruluncaya kadar, Emniyet Genel Müdürlüğünce 
bu hizmetlerin yürütülmesinin devamını sağlıyordu, 
onu da çıkardık. O nedenle geriye kalan 42 nci mad
de sadece trafik imtihan komisyonlarının oluşumu
na ilişkin. 

13l5 irîci madde eski 136 nci madde olup zaten 
yönetmeliklerin çıkarılmasına ilişkin bir maddedir. 

BAŞKAN — 136 nci madde 135 inci madde oldu, 
doğru. 

137 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Buyurun 'Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTIN ÇETÎNER 

— Sayın Cumhurbaşkanım, Yüce Konsey aldığı ka
rarlarla vatandaşın le'hine~4ki hüküm getirdi. 

Bunların birisi, hız sınırlarının aşılmaması madde
sidir ki, yüzde on tolerans getirdi. Eski yasaya göre 
'hiç tolerans yoktu 90 kilometre hızla gitmesi gere
ken bir araç 100 kilometre hızla giderse ihtar veri-
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liyordu. Ayrıca, eskiden 90 kilometreyi aşan doğru
dan doğruya mahkemeye sevk ediliyordu. Bu sınır 
yüzde kırk elastikiyete kadar uzatıldı, vatandaş o 
zahmetten kurtarıldı. 

Ayrıca, yayalar kırmızı ışıkta geçerlerken uygu
lanan 1500 liralık ceza 500 lira oldu. 
Bunların maddelerini de derhal yürürlüğe koymak

ta büyük fayda var. Hem uygulama kolaylığı geti
recek, hem vatandaşı da sıkıntıdan kurtaracak. 

Müsaade 'buyurursanız maddenin (a) fıkrasını 
şöyle düzenleyebiliriz; 

«a) 42 nci maddesinin birinci fşkrası ile 51, 68, 
135 ve geçici 5 inci maddeleri yayımı tarihinde,» 

BAŞKAN — Hangisini ilave etmiş oluyoruz? 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATT1N ÇETİNER 

— Hız sorunları ile ilgili 51 inci madde ile "yaya
ların cezasını 500 liraya indiren 68 inci madde. 

BAŞKAN — Doğru, bu konu benim de aklıma 
gelmişti. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri", Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — Buna katılıyoruz efendim. 

Yalnız bir mahzuru var, ama zararı yok. Çünkü 
Sayın Bakanla konuştuk, «derhal mesajla valilere 
bildireceğim» dediler. Bu yasadan haberi olmayan
lar, eski tüzüğe göre hız 90 kilometreyi aşınca ceza 
kesebilirler; yani bu yüzde kırktan haberdar olma
yabilirler. 

BAŞKAN — Hemen bildirmek lazım haber rad
yo ve televizyonda okunurken izah ediyorlar, bu da 
izah edilebilir. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK '(Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — İkincisi; yayalardan 1500 lira ceza 
alıyorlardı tabiî bundan haberdar olunamayacağı 
için, «hemen onu da bildireceğiz» dediler. 

Arz ederim. 
HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 

(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Bir hususu daha 
ilave etmek gerekiyor Sayın Cumhurbaşkanım; belir
tilen hız sınırlarını yüzde şu kadar aşanlar dendiği 
ve henüz bunun da bir yönetmeliği olmadığı için 
uygulama zorunluluğu olacak; ama biz Sayın Baka
nımızla görüştük, «bu akşam hemen yönetmeliği de 
çıkarıp kanunun yayımı ile beraber yürürlüğe soku
lursa ancak hüküm ifade eder» şeklinde mutabakata 
vardık. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Benim imzamla çıkacak zaten, şimdi gider git
mez bu formaliteyi yaparız. 
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BAŞKAN — O halde 137 nci maddeyi bu deği
şiklikle bir daha okutuyorum : 

Yürürlüğe girme 
MADDE 137. — Bu Kanunun; 
a) 42 nci maddesinin birinci fıkrası ile 51, 68, 

135 ve geçici 5 inci maddeleri yayımı tarihinde, 

b) 118 ve 132 nci maddeleri, 'bilgi işlem mer
kezi faaliyete başladıktan ve geçici 1 inci maddesin
deki işlemler tamamlandıktan sonra, 

c) Diğer maddeleri de bu Kanunun yayımı ta
rihinden bir yıl sonra, 

Yürürlüğe girer. 
i 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen?.. Yoktur. 
137 nci maddeyi son okunan değişik şekliyle oy

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

138 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 138. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 138 inci madde üzerinde s'öz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olsun. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 

— Sağolun efendim. 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sek
reterliği Teşkilat Kanunu Teklifinin Danışma Mecli
since Kabul Olunan Metni ve M^illî Güvenlik Kon
seyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 2/124; 
M. G. Konseyi : 2/156) (D. Meclisi S. Sayısı : 582 
M. G. Konseyi S. Sayısı : 689) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin ikinci sırasına ge
çiyoruz. 

İkinci sırada; Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Ge
nel Sekreterliği Teşkilat Kanunu Teklifinin Danış
ma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Gü
venlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu yer al
maktadır. 

Bu rapor, 689 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
İhtisas Komisyonu sözcüsü ve ilgililer yerlerini 

aldılar. 

(1) 689 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 
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Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme açıyo- J 
rum., 

Teklifin tümü üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Yok. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. | 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği 
Teşkilat Kanunu Teklifi 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Türkiye Bü

yük Millet Meclisi Genel Sekreterliği teşkilatının; 
kuruluşunu, görevlerini ve yönetim esaslarını düzen
lemektir. 

BAŞKAN — Esasımda bu Kanunu Meclisin ken
disinin yapması gerekirdi. Bu arada Meclis, eski Mec
lis değil. Senato aradan çıkarıldı, milletvekili sayısı 
450'den 4C0'e indirildi; b rtakım değişiklikler oldu. Bi
naenaleyh, toplanır toplanmaz belki bu Kanunun üz©- I 
rine eğilemezler, ellerinde şimdilik böyle bir kanun 
bulunsun gerekirse kendileri de bazı ilaveler yapmak 
suretiyle bunu daha olgun hale getirebilsinler, düşün
cesiyle hazırladık bunu biz, değil mi? Yani maksat bu. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN ..(Koordina
tör) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanları-. Bu Kanunun | 
hazırlanmasındaki maksat; yeni Meclisin açılış hazır
lıkları meyanında, iki Mecliste bulunan personelin tek 
meclisli bir teşkilat içerisinde intibaklarının yapılarak I 
görevlerinin verilmesi ve yeni Meclis geldiği zaman 
elinde hazır bir teşkilatı bulabilmesidir. 

Bumun için, önceden tasvipleriniz alınarak çalış- J 
malar yapıldı efendim. 

BAŞKAN— 1 inci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
(Kuruluş 
MADDE 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Ge

nel Sekreterliği teşkilatı; doğrudan Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanına bağlı Türkiye Büyük Millet Mec- } 
lisi Genel Sekreterliği, Özel Kalem Müdürlüğü ve Özel I 
Müşavirlerden meydana gelir. 

BAŞKAN — 2 nci ımaiddelde doğrudan doğruya I 
bağlı olanları saydık. 3 üncü maddeye geldiğimiz za
man Hukuk Müşavirliğimi, Genel Sekreterliğe bağla
dık. Acaba Hukuk Müşavirliği Genel Sekreterliğe mi | 
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bağlı olmalı, yoksa direkt Türk'iye Büyük Millet Mec
lisi Başkanına mı bağlı olmalı? 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, Meclis Başkanının 
da. Özel Hukuk Müşaviri var. Bu Hukuk Müşaviri, 
Meclis Genel Sekreterim im hukukî soırunları bakımın
dan ona müşavirlik edecek olan bir kişi. 

BAŞKAN — O halde doğrudan doğruya' Meclis 
Başkanıma bağlı olan bir Hukuk Müşavirliği var? 

TÜMGENERAL M. SUAT ERE|N (Koordina
tör) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. Özel müşavir
lerin içerisinde, Hukuk Müşaviri, Baısın Müşaviri, Dış 
ilişkiler Müşaviri gibi dört beş tane müşaviri va:r Mec
lis Başkanının. 

'BAŞKAN — Komisyonlar Meclis Başkanına bağlı, 
değil mi? 

TÜMGENERAL M. SUAT EREıN (Koordina
tör) — Tabiî efendim*, Meclis Başkanına bağlı. 

BAŞKAN — Komisyonlarda hukukî bir ihtilaf çı
karsa buna, Genel Sekreterin hukuk müşaviri değil, 
Meclis Başkanının hukuk imıüşaviri karışacak. 

SEDAT TÜZÜNER (Yasama Sekreteri) — Mecli
sin işleyişi diğer bakanlık teşkilatlaırma göre değişik 
Sayın Cumhurbaşkanım. 

Eğer komisyonlarda hukukî bir ihtilaf çıkarsa bu
nun halledilme yeri Kanunlar Müdürlüğüdür. Hukuk 
Müşaviri burada idarî görevdedir. Meclis Başkanını 
sadece mahkemelerde temsil edıer. Diğer bütün teşki
latlarda da böyledir, müsteşarlara hatta müsteşar yar
dımcılarına bağlı bir kuruluştu!»-. 

Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı bir 
hukukçu değilse, ona hukukî bilgiler vermek üzere 
ds özel hukuk müşaviri kadrosu mevcuttur. Özel hu
kuk müşavirini Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanı kendisi tayin eder. 

BAŞKAN — Bu ikinci madde garip geldi bana : 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teş
kilatı; doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanına bağlı Türkiye Büyüik Millet* Meclisi Genel 
Sekreterliği, özel Kalem Müdürlüğü ve Özel Müşa
virlerden mejydama gelir» denmiş. «Genel Sekreter
lik» lafı iki defa geçiyor ,burada. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Evet, Sayım Cumhurbaşkanım; yukarıda, «Ge
nel Sekreterliği Teşkilatı» yazılmış, altında da, «genel 
sekreter» yazıllmak suretiyle iki defa tekrar olmuş. 

(BAŞKAN — Evet, iki defa yazılmış. 
TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina

tör) — Sayın Cumıhurbaşkanıfm, huzurunuza geıtiri-
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len bu yasa teklifi, Meclisin Genel Sekreterlik Teşki
latı. 

Daha evvelce kabul buyurarak kanunlaştırmış ol
duğunuz kanun da, «Cumhurbaşkanlığı Genel Sek
reterliği Teşkilatı Kanomu» idi. Bu da onun gibi, 
«Türküye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teş
kilat Kanunu» oluyor. 

Birisi, özlü olarak, diğeri de onun ayrıntıları ola
rak, ifade ediliyor. 

BAŞKAN — Şöyle. yazılsaydı olurdu : «Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilatı ku
ruluşu (dendikten sonra satır'ba.şı yapılıp) Doğrudan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına bağlı Tür
küye Büyülk Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Özel 
Kalem Müdürlüğü ve özel Müşavirlerden meydana 
gelir.» 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina-
töır) — Yani matlap ta karışıklık çıkarsa, diyorsunuz? 

BAŞKAN — Tabiî, öyle yapalım; Çünkü iki defa 
geçiyor aynı şey. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Kooıdina 
tör) — Olabilir Sayın Cumhurbaşkanıım, öyle yazalım 
onu. 

BAŞKAN — Maddeninı başına, «Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Sekreterliği kuruluşu» demek la
zım. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Sayın Cuımihuıiba^kanım, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi teşkilatında, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanı hariç, üç ana unsur vardır. 

Bu üç ana unsur şunlardır : 
1. Genel sekreterlik, 
2. Türkiye Büyük Mlillet Meclisi Başkanı özel 

kalem müdürlüğü, 
3. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı özel 

müşavirleri. 
Yukarıda saydığım bu üç ana unsur Genel Sekre

terlik Teşkilatı değildir Sayın Cumhurbaşkanım. 
BAŞKAN — Peki, özel kalem müdürü, kimin özel 

kalem müdürü? 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge

nel Sekreteri) — Türkiye Büyük Millet Meçlisi Baş
kanının özel kalem müdürü. Meclis Başkanımın var, 
genel sekreterin yok Sayın Cumhurbaşkanım. 

Yani, Türkiye Büyük Millet Meclisinin idarî teşki
latı yukarıda saydığım üç ana bölümden oluşmuştur. 
O bakımdan ismine, «Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İdarî Teşkilatı» diyebiliriz. 

Mesela özel kalem, Genel Sekreterliğe bağlı değil, 
değil mi Sedat 'Bey? 

SEJDAT TÜZÜNER (Yasama Sekreteri) — Hayır, 
tmıemur olması dolayısıyla... 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — O başka, o idarî işler değil, doğru
dan bağlılığı değil. 

BAŞKAN — Ama emirleri doğrudan doğruya 
Meclis Başkanından alıyor, özel müşavirleri de ondan 
alıyor. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Evet. 

SEDAT GÜNERAL '(Millî Güvenlik öonseyi Ge
nel Sekreteri) — Onlar Genel Sekreterlik teşkilatı de
ğil, Türkiye Büyük Millet Meclisi teşkilatı; Genel Sek
reterlik, özel kalem ve özel müşavirlik olmak üzere 
üç büyük unsurdan meydana gedir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O zaman, 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi Teşkilatı» demek la
zım. 

iSEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — «Türkiye Büyük Millet Meclisi İdarî 
Teşkilatı» denebilir mi biimiyoruim.. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu isim üzerinde çok 
durduk. «Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşki
latı Kanunu» ile bağlantı kurup ona bir benzetime ya
parsak olur zannediyorum. Çünkü o da, «Genel Sek
reterlik Teşkilatı Kanunu.» 

BAŞKAN — Arna böyle değildi orada. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge

nel Sekreteri) —„Qrada da aynı; Başyaverlik, Özel 
Kalem Müdürlüğü var. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Sayın Cuimıhurbaşkanıım burada, o kanuna pa
ralel çok yerler bulacaksınız. Biz o kanunu örnek al
dık kendimize. 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilat Ka
nununda, «Cumhurbaşkanına doğrudan bağlı, Cum
hurbaşkanlığı Başyaverliği, Cumhurbaşkanlığı Danış
manlığı, Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı, Güven
lik İstihbarat Danışmanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Özel 
Kalem Müdürlüğünden meydana gelir» denmektedir. 

BAŞKAN — Tamam, kendisini saymadık ama, 
«teşkilatı» dedik. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Metnin içinde Sayın Cumhurbaşkanım, 

BAŞKAN —Ama burada, «... teşkilatı Cumhur
başkanlığına Anayasa ve kanunlarla verilen yetkilerin 
kullanılmasında ve görevlerini yerine getirilmesinde ge
rekli her türlü hizmetleri yürütaıek üzere kurulan 

— 468 — 



M. G. Konseyi B : 172 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile görev yönün
den Cumhurbaşkanına doğrudan bağlı» demişiz. Bu
raya onu koymamışsınız. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Gene «ge
nel sekreterlik» diyelim. 

BAŞKAN — «Türkiye Büyük Millet Meclisi Ge
nel Sekreterliği Teşlkilatı; doğrudan Türkiye Büyük 
Millet-Meclisi Başkanına bağlı, Tıürikiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Sekreterliği, Özıel Kalem Müdürlüğü ve 
Özel Müşavirlerden meydana gelir» demişsiniz. 

Anlıyorum, yani bunların hepsi; Genel Sekreterlik 
Özel Kalem Müdürlüğü ve Özel Müşavirler doğru
dan Meclis Başkanına bağlı. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım, bunların üçü de 
doğrudan Meclis Başkanına bağlı; onu anlatmaya ça
lışıyoruz. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Baş tarafa, «Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tdarî Teşkilatı» diyemez miyiz acaba? Filvaki 
aşağıda Genel Sekreterlik de var zaten. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Olur; öy
le olursa o zaman hiç mahzuru olmaz; idarî teşkilattır 
zaten. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Sayın Cumhurbaşkanım daha evvel çıkarttığı
mız ikanun, «Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği. Teş
kilatı Kanunu» dur. 

'BAŞKAN — Hayır, hayır, gene öyle kalsın kanu
nun ismi; «Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sek
reterliği Teşkilat Kanunu» şeklindfö kalsın. 

Yani Genel Sekreterliğin teşkilatını kuruyoruz 
biz şimdi. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Tabiî, genel sekreterliği kuruyoruz. 

BAŞKAN — Bunun da doğrudan doğruya Meclis 
Başkanına bağlı olduğunu söylüyorsunuz. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Onu anlatıyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. 

Genel Sekreterlik Özel Kalem Müdürü ve özel 
Müşavirler olmak üzere üç tane doğrudan bağlı üni
te var. 

BAŞKAN — İyi ama Özel Müşavirler ve Özel 
Kalem Müdürü Genel Sekreterliğe bağlı değil.-

TÜMGENERAL iM. SUAT EREN (Koordina
tör) — Tabiî değil; doğrudan doğruya Başkana bağlı. 

BAŞKAN — O zaman onu silmek lazım. 
ORAMİRAL NEJAT TÜİMER — O ifade ol

maz o zaman< 
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BAŞKAN — O zaman olmaz. 
TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina

tör) — Doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanına bağlı, Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Ama bu, Genel Sekreterliğin Teş
kilat Kanunu., 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Sekre
terliğin içinde değil ki bunlar. 

BAŞKAN — Sekreterliğe bağlı değil. Sonra, öteki 
kararnamedir, düzeltilebilir. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Yasada idarî bağlantı var Sayın Cumhurbaş
kanım.; Yani tıpkı ötekinde olduğu gibi bütün idarî 
hususlar var; bunların hepsi Meclis Genel Sekreteri
ne bağlı. 

BAŞKAN — Maaş bakımından, özlük hakları 
bakımından, vesaire bakımından... 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Özlük hakları ve disiplin dahil, her şey efen
dim. 

BAŞKAN — Eskiden böyle bir kanun yok muy
du? 

SEDAT TÜZÜNER (Yasama Sekreteri) — Es
kiden de böyle bir kanun vardı, ama çok eski Sa
yın Cumhurbaşkanım. 

TÜMGENERAL M, SUAT EREN (Koordina
tör) — Şimdiki gibi değil tabiî efendim, çok yeter
siz. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim bu
raya, «Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Ge
nel Sekreterlik, Özel Kalem Müdürlüğü ve Özel Mü
şavirlerden meydaan gelir» deyip, kuruluşu böyle 
bırakmalı. Ondan sonra Genel Sekreterliğin oluşu
munu da, diğer bölümleri saymak suretiyle belirt
meli. 

BAŞKAN — 3 üncü maddede var zaten, geliyor. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Yani, «Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İdarî Teşkilatı, doğrudan Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanına bağlı üç anaunsurdan kurulur» 
şeklinde yazmakta hiçbir mahzur yok. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — O kadar. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 

Gendi Sekreteri) — Diğerini katmamak için, «... ida
rî teşkilatı, doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanına bağlı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ge
nel Sekreterliği, özel Kalem Müdürü ve Özel Müşa
virlerden meydana gelir» diyebiliriz. 
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BAŞKAN — 3 üncü maddede, özel ".Kalem Mü
dürünü ve Özel Müşavirleri sayıyor muyuz? Saymıyo
ruz. Nedir o? Genel Sekreterliktir. Genel Sekreter
liğin içinde değil demek ki. 

TÜMGENERAL M.' SUAT EREN (Koordina
tör) — Evet, o demek. 

BAŞKAN — O halde 2 nci maddeye bence ge
rek yok. Genel Sekreterlik doğrudan Meclis Baş
kanına bağlı, o tamam; ama özel Kalem Müdürlüğü 
ile özel Müşavirler de sanki Genel Sekreterliğin için
deymiş gibi bir mana çıkıyor. 

SEDAT TÜZÜNER (Yasama Sekreteri) — Sa
yın Cumhurbaşkanım, eğer bu 2 nci madde kaldırı
lırsa, Özel Kalem Müdürlüğü ile Özel Müşavirler 
açıkta kalmış oluyor. 

BAŞKAN — O zaman şöyle demek lazım; «Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşki
latı...» 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — «Başkanlık 
Teşkilatı» diye başlamak lazım efendim. «Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Genel Sekreterlik
ten, Özel Kalem Müdürlüğünden ve özel Müşavir
lerden müteşekkildir» diyebiliriz efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «İdarî 
teşkilat» işte o. «İdarî teşkilat» dendi mi hepsi gi
rer. 

BAŞKAN — 2 nci maddede bunu sayıyoruz, fakat 
3 üncü maddede hiç saymıyoruz. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Yalnız Genel 'Sekreterlik bölümün
den bahsediyor 3 üncü madde. 

DR AMİRAL NEJAT TÜMER — «Türkiye Bü
yük Millet Meclisi İdarî Teşkilat Kanunu» diyelim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim 
buraya, «Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sek
reterliği Teşkilatı» dedikten sonra, bu teşkilatın için
de yer alan Genel Sekreterlik, Özel Kalem ve Özel 
Müşavirlerin doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi ı 
Başkanına bağlı olduğunu belirtelim. Tümüne bir
den «Genel Sekreterlik» ismi verilir; fakat bunların 
üçünün de doğrudan doğruya bağlılığı Büyük Mil
let Meclisi Başkanına olur. Bu ifade ile heyeti umu-
miyesine «Genel Sekreterlik» ismi verilmiş olur. 

BAŞKAN — 3 üncü maddeyi okuyorum: «Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanına bağlı, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği üç Genel 
Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreterlik İdarî Şubesi, 
Sivil Savunma Uzmanlığı, Satın Alma Komisyonu, 
Dış İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü ile Hukuk Mü
şavirliğinden meydana gelir.» Satırbaşı yapıp, «Özel J 

Kalem Müdürlüğü ve Özel Müşavirler doğrudan 
I Meclis Başkanına bağlı olup, «idarî işler yönünden 
I Genel Sekreterliğe bağlıdır» denirse o zaman 2 nci 
I madde çıkarılabilir. 
I TÜMGENERAL M, SUAT EREN (Koordina-
I tor) — Birleştirilebilir; tek bir madde halinde olur-
I sa daha iyi olur. 
I (BAŞKAN — Tabiî. Çünkü, yukarıda «doğrudan 
I Meclis Başkanlığına bağlı» dedik, 3 üncü maddede 
I «doğrudan bağlı» olduğunu yine söylüyoruz. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — İkisini birleştirip, bunun sonuna da, «özel 

I Kalem Müdürü ve Özel Müşavirler, idarî işler yö
nünden Meclis Genel Sekreterliğine bağlıdır» deriz. 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi komisyona iade ede
lim, o yönden 3 üncü madde ile birleştirilsin. 

2 nci maddenin Komisyona iadesini teklif edi
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
Genel Sekreterlik 
MADDE 3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanına bağlı Türkiye Büyük Millet Meclisi Ge-
| neİ Sekreterliği; üç Genel Sekreter Yardımcısı, Ge

nel Sekreterlik İdarî Şubesi, Sivil Savunma Uzman
lığı, Satın Alma Komisyonu, Dış İlişkiler ve Pro
tokol Müdürlüğü ile Hukuk Müşavirliğinden mey
dana gelir. , 

Genel Sekreter Yardımcılarına bağlı birimler aşa
ğıda gösterilmiştir. 

A) Genel Sekreter Yasama Hizmetleri Yar
dımcısı : 

1. Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, 
(a) İdarî Şube Müdürlüğü, 
(b) Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü, 
(c) Bütçe Müdürlüğü, 
<d) Tutanak Müdürlüğü, 
(e) Kütüphane - Dokümantasyon ve Tercüme 

Müdürlüğü, 
(f) Basımevi Müdürlüğü, 
2. Genel Evrak ve Basın - Halkla İlişkiler Da

ire Başkanlığı, 
(a) Genel Evrak ve Arşiv Müdürlüğü, 
(b) Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 
(c) Parlamenter Hizmetleri Müdürlüğü, 
B) Genel Sekreter İdarî Hizmetler Yardımcısı : 
1. Personel ye Muhasebe Dairesi Başkanlığı, 

(a) İdarî Şıibe Müdürlüğü, 
(b) Personel ve Özlük İşleri Müdürlüğü, 
(c) Personel Eğitim ve Yönetim Müdürlüğü, 

— 47a — 



JVI. G. Konseyi B : 172 13 * 10 * 1983 0 : 1 

(d) Saymanlık Müdürlüğü, N 1 
'(e) Bütçe - Maliye Müdürlüğü, I 
(f) Mal Saymanlığı, 
2İ Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, 
(a) iç [Hizmetler Müdürlüğü, 
(b) Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 
(c) Baştabiplik, 
(d) Ulaştırma Şube Müdürlüğü, 
C) Genel Sekreter Teknik Hizmetler Yardımcısı, 
1, Teknik Daire Başkanlığı, 

(a)' İşletme ve Yapım Müdürlüğü, 
(b) Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 
2. Millî Saraylar Daire Başkanlığı, 
(a) İdarî Şube Müdürlüğü, 
l(b> Teknik ve Destek Hizmetleri Grup Başkan

lığı, ' 
(c) 'Saray ve Köşkler Grup Başkanlığı, 
BAŞKAN — Şimdi bu maddenin başına, 2 nci 

maddedeki özel kalem ve özel müşavirler ilave edi
leceği için, 3 üncü maddenin birinci fıkrası da ona 
göre değişeceğinden, 3 üncü maddenin de Komis
yona iadesini teklif ediyorum: Kabul edenler..j Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu iki madde birleştirilmek suretiyle bir madde 
haline getirilebilir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — 3 üncü 
maddede, 2 nci maddede sayılan «Özel Kalem Mü
dürlüğü» deyimi yok, «Özel Müşavirler» de yok, 
onun buraya girmesi lazım. 

BAŞKAN — Onu buraya koyduk; demin söyle
diğim gibi, «bunlar doğrudan Meclis Başkanlığına 
bağlıdır» denir, mesele kalmaz. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
Genel Sekreterliğin görevleri 
MADDE 4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Genel Sekreterliğinin görev ve sorumlulukiları şun
lardır : 

a) Anayasa ile Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne verilen yetki ve görevlerin ifasında; Başkanlık 
Divanına, komisyonlara ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerine her türlü idarî desteği sağlamak. 

b) Komisyonlarda görevli raportörler marifetiy
le; kanun tasarı ve tekliflerini komisyonlara takdim 
etmek, komisyon raporlarını hazırlamak, talep ha
linde milletvekillerince verilen prensipler çerçevesinde 
kanun teklifi taslaklarını hazırlamak. 

c) Tutanak ve basım 'hizmetleri ile doküman ve 
bilgi sağlama hizmetlerini yapmak, 

d) Türkiye Büyük Millet Meclisi tesislerini her 
an hizmete hazır bulundurmak, bakım ve onarım

larını yapmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanının vereceği genel direktifler çerçevesinde güven
likle ilgili faaliyetleri düzenlemek ve koordine et
mek, i 

e) Milletvekillerinin ve Genel Sekreterlik teşki
latı kadrolarında görevli personelin; personel, sağlık 
ve sosyal hizmet faaliyetlerini düzenlemek ve yü
rütmek, 

f) Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Sayış-
tayın bütçe ve malî işlemlerini düzenlemek ve yü
rütmek;, 

g) Türkiye Büyük Millet Meclisinin evrak ve ar
şiv (hizmetlerini yürütmek, 

ir Türkiye Büyük Millet Meclisinin basın ve 
halkla ilişkilerini düzenlemek ve yürütmek, 

i) Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetiminde 
bulunan millî saray, köşk, kasır ve müştemilatının ba
kım, onarım ve muhafazası ile ilgili hizmetleri yapmak, 

j) Cumhurbaşkanının Anayasada belirtilen ya
sama ile ilgili olan görevlerinin yerine getirilmesinde 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile koordinas
yonda bulunmak, 

k) Verilecek diğer görev ve hizmetleri yapmak, 
Türkiye Büyük (Millet Meclisi Genel Sekreteri; 

görevlerinin - yürütülmesinden dolayı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanına karşı sorumludur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, 
genel sekreterlik teşkilatının amiridir. Yetkilerinin 
bir kısmını yardımcılarına devredebilin-

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri
ne yokluğunda uygun göreceği Genel Sekreter Yar
dımcısı vekâlet eder. 

' «t*:' 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler(I. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
Personel hükümleri 
MADDE 5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Genel Sekreterliği teşkilatının kadroları Ek'li cet
vellerde gösterilmiştir. Bu kadrolarda çalışan perso
nel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun istisnaî memurluklarla ilgili hükümleri uygu
lanır. 

Yasama faaliyetiyle ilgili idarî hizmetleri yürüten 
raportörlerle, stenograflar yükseköğrenim görmüş ki
şiler arasından özel yarışma sınavı ile alınırlar. Bun
larda aranacak nitelikler, hizmete alınmaları, yetiş-
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tirilmeleri, yeterliliklerinin tespiti ve meslek içi ilerle
meleri ile istisnaî memurluklara atanacaklarda arana
cak özel şartlar ve atamalarda uygulanacak esaslar 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca çıkar
tılacak bir yönetmelikle belirlenir. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerine söz almak is
teyen var mı? Yok. 

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

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Atama esasları) 
MADDE 6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Genel Sekreteri, Özel Müşavirler ile Özeli Kalem Mü
dürü doğrudan, Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Ge
nel Sekreterliği teşkilatının diğer personeli ise, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterinin teklifi 
üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tara
fından atanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı atama yet
kisinin uygun göreceği kısmını, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Genel Sekreterine devredebilir,-

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreter
liği teşkilatı kadrolarında görevli personel, atamala
rında belirtilen aynı usulle görevden alınır. 

Genel Sekreterlik teşkilatı kadrolarındaki görevli 
personelden herhangi bir personelin diğer kamu ku
rum ve kuruluşlarına atanmasına ihtiyaç duyulma
sı halinde; atamaya ilişkin talep Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığınca Başbakanlığa ibildirilir. Baş
bakanlık personelin atanacağı kadro görevini tespit 
eder. ilgili kuruluşlar atama işlemlerini genel hüküm
lere göre yaparlar. 

Komisyonlarda görevli raportörlüklerde, Başkan
lık Divanının kararıyla bu kadrolar karşılık gösteril
mek suretiyle sözleşmeli personel çalıştırılabilir. 

ihtiyaç halinde komisyonlarda raportörlük yap
mak için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının 
kamu ıkurum ve kuruluşları personelini altı aylık bir 
süreyi aşmamak kaydıyla ismen görevlendirme istek
leri Başbakanlığa yapılır ve atanmalarmdaki usul ve 
kayıtlamalara bakılmaksızın kurum ve kuruluşlarca bu 
istem derhal yerine getirilir. Süresi bitenler bir de
faya mahsus olmak ve yeniden altı ayı geçmemek 
üzere görevlendirilebilir. Bu personel kurumlarından 
izinli sayılırlar, bu süreler görev ve mesleklerinde 
geçmiş kabul edilir. 

BAŞKAN — Bu yeni bir usul değil mi? «Rapor
törler» eskiden yoktu; kamu kurumlarından, diğer 
bakanlıklardan alınmıyordu, kendilerinin idi, kendi 
teşkilatlarının idi. 

SEDAT TÜZÜNER (Yasama Sekreteri) — Evet, 
sadece çağırılabiliyor, dinleniyor idi. Bir projeyi yü
rütecek, kanunen altı ay süre ile yürütüp çalışacak 
ve ondan sonra gidecek. 

TÜMGENERAL M, SUAT EREN (Koordina
tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, tabiî burada rapor
törlüğe ayrı bir vasıf verilmek istendi; şu anda bi
zim komisyonlarda çalışan değerli uzman raportör
ler mevcut; belli bir konuda milletvekili konuyu 
söyleyecek, o raportör, o tasarıyı hazırlayabilecek 
yetenekte bir kişi olacak. Buna yeni bir şekil geti
riliyor, dünya parlamentolarının çoğunda olan fou 
sistem bizim de şu anda komisyonlarımızda mevcut
tur. 

BAŞKAN — Keşke böyle yapılsa. Milletvekil
lerinden teşekkül eden bir komisyonda uzman olmu
yor ki... 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Eskiden raportör, «al bunu götür, şunu ge
tir» şeklinde görev yapıyor muş. Biz buna yeni bir 
veçhe veriyoruz. Bunda da altı aylık süre tanıyoruz, 
altı aylık bir de uzatma var, o ıkadar. 

BAŞKAN — Faydalı ama ileride kötü kullanıla
bilir mi? 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Anlıyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Komis
yonda bir tasarının veya teklifin hazırlanması için 
çalışacak. Altı aylık süre olacak. İşin içinde Baş
kanlık Divanı oluyor. Artık bir Meclis, Meclisin Baş
kanlık Divanı olunca fazlasını düşünmek isteme
dik. 

SEDAT TÜZÜNER (Yasama Sekreteri) — Sa
yın Cumhurbaşkanım, komisyon talep edecek Baş
kanlıktan; Başkan Ibu işi Başkanlık Divanına hava
le edecek, Başkanlık Divanı karar alacak ve ondan 
sonra Başbakana gidecek. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — «Kuruluşlardaki şu uzman kişileri gönderin» 
diye istenecek. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Kolay 
olmayabilir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok.; 

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

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Kadrolar 
MADDE 7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlık Divanı bu Kanuna bağlı cetvellerde belir
tilen kadro sayısı ile sınırlı kalmak şartıyla, yılda 
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bir defa kadro derecelerinde gerekli değişikliği ya- I 
paı.bilir. 

Çeşitli kanunlarda Bakanlar Kurulu Kararına lü
zum gösterilen hususlardan, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Sekreterliği ile ilgili olanları, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlılk Divanı Kararları 
ile yürütülür. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak is- I 
teyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: • Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 

8 inci maddeyi okutuyorum: I 
Emniyet ve diğer kolluk hizmetleri I 
MADDE 8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığının sorumluluğuna tahsis edilmiş; bütün 
bina, tesis, eklenti ve arazinin emniyeti ve diğer I 
kolluk hizmetleri için Genelkurmay Başkanlığınca I 
askerî bir birlik ve İçişleri Bakanlığınca bir polis 
kuvveti tahsis edilir. 

Bu suretle'tahsis edilen kuvvetlere emniyet ve di
ğer kolluk hizmetleri ile ilgili görevler Türkiye Bü- j 
yük Millet Meclisi Başkanı tarafından verilir. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.?. I 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 
İMalî hükümler 
MADDE 9. — Türkiye Büyük Millet Meclisi büt

çesi genel bütçeye dahildir. İta Amiri Türkiye Bti-
, yük Millet Meclisi Başkanıdır. Türkiye Büyük Mil

let Meclisi Başkanı, tta Amirliği yetkilerinin bir kıs- I 
mini Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterine I 
devredebilir. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. I 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... I 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : I 
MADDE 10. — Genelkurmay Başkanlığınca Tür

kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tahsis edilen 
askerî kuvvetin; ulaştırma, barınma, yakacak, akar
yakıt ve yağ, elektrik, su ve havagazı, döşeme, demir
baş, büro makineleri ile demirbaşların bakım ve ona- I 
rım ihtiyaçları Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığı tarafından, özlük baklan dahil diğer her tür
lü . ihtiyaçları bağlı bulundukları kuvvetlerce karşıla
nır. I 

İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen emniyet birliği
nin kadrosundaki görevli emniyet personelinin aylık | 
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ve ödenekleri ile diğer malı sosyal hak ve yardım
ları kurumlarınca ödenmeye devam olunur. Bunla
ra verilecek ek ödeme ve sosyal yardımlar Başkan
lık Divanınca Türkiye Büyük Millet Meclisindeki 
emsali kadro personeline tatbik edilen esaslara göre 
tespit edilir,, 

BAŞKAN — 10 uncu maddeden itibaren kenar 
başlığı koymamışsınız. «Malî Hükümler» kenar baş
lığı var ama, sanki sadece 9 uncu maddeye ait gibi; 
bir bölüm olmadığı için. 

TÜMGENERAL 'M. SUAT (BREN (Koordina
tör)— O kasıtlı ama, böyle olanı da var Sayın Cum
hurbaşkanım. «Malî HükümlerM ortaya alalım mü
saade ederseniz, hepsine raci olsun. 

BAŞKAN — Bunöan sonrakiler hep malî hüküm 
müdür; 11, 12, 13 ve 14 üncü maddeler? 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — «Denetim»e kadar hepsi malî hükümler efen
dim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Baştan 
itibaren !bir bölümleme yok; bölüm koymak gere
kir. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Kısa bir kanun olduğu için gerek görülmedi 
efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Malî 
hükümler» bir maddeye ait imiş gibi anlaşılabilir. 

BAŞKAN — Böyle yazılmış artık, anlaşılır. 
10 uncu madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Buyurun efendim. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Burada 

«akaryakıt ve yağ» deniliyor, akaryakıt denilince 
yağ kelimesine gerek yok. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Bizim anladığımız anlamda akaryakıt keli
mesinden Sonra genelde yağ kelimesi geliyor, ama 
çıkartabiliriz de. Akaryakıtın içinde belli bir yüzde de 
yağ vardır. 

BAŞKAN — «Akaryakıt, elektrik, su» diyebili
riz, «yağ» kelimesini çıkartabiliriz,; 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, bu maddeyi yazarken Bütçe Dairesi ile görüş
tük; burada yazılan her hüküm bütçenin ödeme ka
lemlerindeki harcama kaleminin içinde. O bakımdan 
madde bu şekilde düzenlenmiştir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Millî 
Savunma Bakanlığında öyle değil, aynı kalemden 
ödeniyor. Çünkü, akaryakıtın içinde ne kadarı ben
zin, ne kadarı yağ, nispetleri bellidir, 
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BAŞKAN — Onu biz biliriz de, onlar bilmez. 
DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 

(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Bütçeye 'bakıldı tek tek 
harcama kalemlerinin içinde yer alıyor efendim. 

BAŞKAN — Peki, bu şekilde kalsın. 
10 uncu madde üzerinde başka söz isteyen var 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 11. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Genel Sekreterliği teşkilatı kadrolarında çalışan me
murlara yaptırılacak fazla çalışma için altı aylık tu
tarı geçmemek üzere bu hususta hazırlanacak yönet
melikte belirtilecek esaslara görfe fazla çalışma ücreti 
ödenir. Bu personele bunun dışında özel hizmet taz
minatı ödenmez. 

Ancak, 657 sayılı Kanun kapsamına giren diğer 
kamu kurum veya kuruluşlarında aynı görev, dere
ce ve kademede bulunan emsali personele aylık ve di
ğer ölzük hakları olarak yapılan ödemeler toplamının, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği teş
kilatı personeline ödenen aylık ve diğer özlük hak
ları (fazla çalışma için yapılan ödeme dahil) topla
mını aşması halinde aradaki fark tazminat olarak öde
nir. 

BAŞKAN — lil inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

12 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 12. — Komisyonlarda görevli rapor

törlerden sözleşmeli olarak istihdam edilenlere ve
rilecek ücret ve sair hakları genel uygulama çerçeve
sinde Başbakanlık Divanında kararlaştırılır. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.s. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 13. — Kamu kurum ve kuruluşlarından 

komisyonlarda raportörlük yapmak için görevlendiri
lecek personelin aylık ve ödenekleri ile diğer malî, 
sosyal hak ve yardımları kurumlarında ödenmeye de
vam olunur. Bunlara Türkiye Büyük Millet Meclisin
de çalışmaları dolayısıyla 11 inci madde gereğince ve
rilecek fazla çalışma ücreti, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilatındaki emsali kad
ro personeline tatbik edilen esaslara göre Başkanlık
ça tespit edilir. 
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BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka'bül edenler..3 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 14. — Millî saray, köşk ve kasırların 

gezi ücretlerinin yıllık hâsılatı Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Bütçesinde açılacak «Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Vakfına Yardım» tertibine ödenek kay
dolunur. Bu gelir sadece millî saray, köşk ve kasır
ların, bakım, onarım ve muhafazalarında kullanılır. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler..2 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum: 
Denetim 
MADDE 15. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

harcamalarının denetimi Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerinden oluşacak Hesaplan İnceleme Ko
misyonu tarafından yapılır. 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

16 nci maddeyi okutuyorum: 
Yayın temini 
MADDE 16. — 2527 sayılı Basmayazı ve Resim

leri Derleme Kanunu hükümlerine giren her türlü 
basmayazı ve resimlerden 'birer nüshayı basımevciler, 
adı geçen Kanun hükümlerine göre Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Kütüphanesine gönderilmek üzere Kül
tür ve Turizm Bakanlığı emrine vermeye zorunlu
durlar. 

Bu yolla derlenen yayınlar Kütüphane - Dokü
mantasyon ve Tercüme Müdürlüğü tarafından değer
lendirilir ve amaç dışı kalanlar Kütüphaneler Genel 
Müdürlüğüne devredilir. 

BAŞKAN — Onların içinden lazım olanları alı
koyuyor, diğerlerini gönderiyor. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, evet, kanun gereği
dir. 

BAŞKAN — 16 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler-, Kabul edilmiştir, 
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17 nci maddeyi okutuyorum: I 
Yönetmelik I 
MADDE 17. — Emniyet ve diğer kolluk hizmet

leri için tahsis edilen kuvvetlerin Türkiye Büyük j 
Millet Meclisi Başkanı tarafından kullanılma ve ida
me esaslarına ilişkin hususlar Genelkurmay Başkan
lığı ve İçişleri Bakanlığının görüşleri alınarak Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca hazırlana
cak yönetmelikle düzenlenir. 

Bu Kanuna göre hazırlanacak yönetmeliklerde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının I 
görüşü alınır. I 

Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler, 
bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay için
de hazırlanır ve Resmî Gazetede yayımlanır. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz isteyen I 
var mı? 

Buyurun efendim. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Emni

yet ve diğer (kolluk hizmetleri için tahsis edilen kuv
vetlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tara
fından kullanılma» deyimi geçiyor maddede. Her
hangi bir olay olsa, bu kullanılma yetkisi kime ait 
olacak. Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisine kar
şı bir tecavüz vaki olduğunda emniyet ve diğer kol- I 
luk hizmetleri için tahsis edilen kuvvetleri kullan
ma yetkisi kimde olacak? 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı doğ
rudan yetkilidir; bununla ilgili madde var. Nasıl kul
lanılacağına dair usul ve esaslar yönetmelikte belirle- I 
necek. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu kuv
vetlerin başındaki kişinin taktiğine, şöyle veya böyle 
kullanmasına karışacak mı? I 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Hayır, ona karışmayacak. I 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Genel
kurmay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığının görüşleri 
alınarak» ibaresi' geçiyor da onun için sordum. I 

BAŞKAN — Yönetmelik hazırlanırken Genelkur
may Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığının görüşü alına
cak. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Yönetmelikte ayrıntılarını Genelkurmay Baş
kanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile birlikte müştereken 
hazırlayacaklar. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde başka söz I 
üteyen var mı? Yok. J 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 18. — 5509 sayılı Türkiye Büyük Mil

let Meclisi Memurları Hakkındaki Kanun ile 1934 
sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Ka
nunu ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisine tahsis edilmiş ve 1983 
yılı bütçe tekliflerine ekli Danışma Meclisi ve Mil
let Meclisi kadro cetvellerinde değişikliğe uğratılmış 
olan kadrolardan emniyet personeline tahsis edilen
ler ile şahsa münhasır olanlar dışında kalanlar iptal 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Bunu biraz açıklar mısınız, «şahsa 
münhasır olanlar» ne demek? 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, kadro derecesinin ya
nında bir de müktesebi olanlar var, uygulamada da 
bu böyle yapılıyor; ancak sivil uygulamada, Kadro 
Kanununa göre böyle oluyormuş, yani o şahıs bunu 
iktisap etmiş oluyor, kadrolar Kadro Kanununa gö
re şahsa ait oluyor. O kadroyu, şahıs ancak ölüm 
veya emeklilik halinde boşaltmış olacaka 

BAŞKAN — Onlar hariç?.. 
TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina

tör) — Onlar hariç, onlar kazanılmış hak oluyor. 
BAŞKAN — Ben de şahsa verilen bir kadro an

ladım. 
TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina

tör) — Hayır efendim, Kadro Kanununa göre uy
gulama bu şekildedir. 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde başka söz 
isteyen var mı? Yok. 

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

Geçici madde l'i okutuyorum : 
Geçici hükümler 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yayımı tari

hinde Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği ve 
Danışma Meclisi kadrolarında gösterilen emniyet per
soneli kadroları ile bu kadrolarda görevli emniyet per
soneli ve Emniyet Teşkilatına tahsis edilmiş her tür
lü araç, gereç, silah ve mühimmat Emniyet Genel 
Müdürlüğüne devredilir. 

Emniyet Genel Müdürlüğüne devredilecek kad
rolar, işgal etmekte olan personelin aylıkları bakı
mından kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla, ay
nen intikal eder. 
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BAŞKAN — Daha evvel TBMM kadrosunda idi, 
şimdi Emniyet Genel Müdürlüğünün kadrosuna dev
rediliyor ki, arada sırada değiştirebilsin, yoksa bura
nın mütevellisi oluyor. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) —• Şimdi bu değişiklikle malzemeleriyle, araç ve 
gereçleriyle, her şeyiyle birlikte Emniyet Genel Mü
dürlüğüne devredilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü 
buraya emniyet kuvvetlerini gönderirken silah, araç -
gereç ve personeliyle gönderecek; herhangi bir ka
rakolda veya emniyet müdürlüğünde ne ise, burada
ki şekil de aynı olacak. 

BAŞKAN — Sorumluluk Emniyet Genel Müdür
lüğüne ait, ama personelin burada kalış süresi ona 
ait. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Evet, düzenlemesi yapılacak. 

SEDAT TÜZÜNER (Yasama Sekreteri) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, yapılacak olan yönetmelikle tabiî 
ki bu personelin değişmesi bir süre dahilinde ola
cak. Hepsini birden değiştirmek buradaki işleri ak
satacağından kademeli olarak yapılması gerekiyor. 

BAŞKAN — Bunlar yönetmeliğe konacak. TBMM 
Başkanlığının teklifi alınacak ve onaylama yetkisi 
olacak. Belki «falancayı istemem» diyecek veya iade 
yetkisi olacak. 

Buyurun efendim. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Sayın Cum
hurbaşkanım, bu maddenin acaba bir aksak tarafı 
olur mu diye düşündüm. 

«Emniyet Genel Müdürlüğüne devredilecek kad
rolar, işgal etmekte olan personelin aylıkları bakımın
dan kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla, aynen 
intikal eder» deniliyor. Yani her seferinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde görev yapacak emniyet gö
revlilerinin geliş gidiş şeklini bir plana bağlarlar. 
Diyelim ki oradan 50 kişi gelsin, bu 50 kişi iki se
nede buradaki üst maaşa gelir, onlar gider yenisi ge
lir. Bundan on sene sonra Emniyet Genel Müdürlü
ğünün bütün kadroları buradaki üst maaşa girer. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ben de 
öyle anladım. 

BAŞKAN — Kasıt bu değil. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Bu böyle ka

lırsa, bu yolu açar. 
DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 

(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, bu madde halihazırda burada çalışan emniyet per
soneli için yazılmıştır. Yoksa, yenileri kadroları ile 

birlikte Emniyet Genel Müdürlüğünden gelecekleri 
için, özlük hakları maaşları ve her türlü işlemleri 
oraya göre olacaktır. 

BAŞKAN — Zaten geçici madde. 
ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Geçici mad

de olduğu için, buradaki gibi kalırsa bir aksaklık ya
ratabilir; «İlk atamadan sonra bu işleme son verilir» 
gibi bir satır ilave etmekte yarar var. 

BAŞKAN — Burada emniyet görevlileri altı ma
aş karşılığı fazla mesai alıyordu, oraya gidince yine 
bunu almaya devam mı edecek? 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Tabiî efen
dim, edecek. 

BAŞKAN — Hayır efendim, yalnız aylık. 
DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 

(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Sadece aylıkları efen
dim. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, altı maaş, burada 
fazla mesainin karşılığı olduğu için onunla birlikte 
gitmiyor. 

Misal olarak arz edeyim : Burada Emniyet Müdü
rü ve Emniyet Amiri var. Kendisi burada 2 nci de
receye kadar çıkarılmış, 15-20 senedir burada çalışı
yor. Ama bu, Emniyet Genel Müdürlüğü kadroları
na devredildiği zaman kadrosuyla gidecek, yani 2 nci 
dereceye gidecek. Maddenin anlamı bu. 

BAŞKAN — Madem buradakileri kastediyoruz, 
«Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte» diyebiliriz. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Sayın Cumhurbaşkanım, birinci fıkrada var. 

BAŞKAN — «Bu Kanunun yayımı tarihinde Millî 
Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği ve Danışma 
Meclisi kadrolarında gösterilen emniyet personeli kad
roları ile bu kadrolarda görevli emniyet personeli ve 
Emniyet Teşkilatına tahsis edilmiş her türlü araç, ge
reç, silah ve mühimmat Emniyet Genel Müdürlüğüne 
devredilir» deniyor. Ama ikinci fıkra olunca o ayrı 
olur. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Hayır, Sayın Cumhurbaşkanım; devredilenlere dair, 
onun devamı gibi bir fıkra. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAH1NKAYA — Ayrı 
fıkra olmasın, devam etsin. 

BAŞKAN — O zaman ayrı olmasın, o fıkra de
vam etsin : «... Emniyet Genel Müdürlüğüne devredi
lir. Emniyet Genel Müdürlüğüne devredilecek bu kad
rolar, işgal etmekte olan personelin aylıkları bakımın
dan kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla aynen 
intikal eder.» 
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Bu madde iki fıkra olarak değil, bir fıkra olarak 
düzenle'necek ve «devredilecek bu kadrolar» şeklinde 
düzeltilecek. 

Geçici madde 1 üzerinde başka söz isteyen var 
mı? Yok. 

Maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2'yi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreterliği ve Danışma Meclisi Genel Sekre
terliği kadrolarında görevli memurların; bu Kanuna 
ekli kadrolara atanma ve intibakları, Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreterinin onayı ile bu Kanunun 
yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde yapılır. 

Bu Kanuna göre yapılacak yeni düzenlemeler ne
deniyle yeni kadroları eski kadrolarından daha aşa
ğıda olan görevlilerin eski kadrolarına ait aylık, ek 
gösterge ve her türlü zam ve tazminat hakları Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği görev
lerinde- kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı 
tutulur. 

Atama işlemleri tamamlanıncaya kadar personelin 
malî, sosyal ve her türlü özlük haklarına ilişkin eski 
hükümlerin uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Maddenin birinci fıkrasında, «Bu 
Kanuna ekli kadrolara atanma ve intibakları, Millî 
Güvenlik Konseyi Genel Sekreterinin onayı ile bu 
Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde ya
pılır» deniyor. İki ay sonra Millî Güvenlik Konseyi 

. Genel Sekreterliği kalmıyor ki. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, haklısınız, bu hazır
lanırken iki ay zaman vardı, onun için «iki ay için
de» diyoruz, daha erken de yapılır. Biz bunu süratle, 
hemen yapmak istiyoruz. Meclis de tatile giriyor. 
Atamaları yapmak - arkadaki binalar bitiyor - sorun
larını ayırmak filan derken ancak olur. «iki ay için
de» diyor ama 5-10 gün içinde de olur. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

Geçici 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3. — Cumhurbaşkanlığı Ge

nel Sekreterliği; Cumhurbaşkanlığı Dairesi inşaatı bi
tinceye kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Millî 
Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinin halen kul
landığı bölümden ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin diğer bölüm ve kolaylıklarından faydalanır. 

1 BAŞKAN-— Geçici 3 üncü madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

I Geçici 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
I Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 4. — İlk genel seçimler sonucu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp Başkanlık Di
vanı oluşuncaya kadar bu Kanunun uygulanması Millî 
Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğince yürütülür. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Millî 
Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği bünyesi içinde 

I görevine devam eder. 
Danışma Meclisinin faaliyetleri devam ettiği sü

rece idarî hizmetleri için memur ihtiyacı Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Genel Sekreterliğince karşılanır. 

BAŞKAN — «Danışma Meclisi faaliyetleri devam 
ettiği sürece» diyor. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım, seçimler olup 

I Başkanlık Divanı oluşuncaya kadar Danışma Meclisi 
i yürürlüktedir. Danışma Meclisinin idarî hizmetlerini 
I karşılamak üzere, bu kanuna göre atanan personel 
I geçici olarak görevlendirilecek. 
I BAŞKAN — Memur ihtiyacını karşılamak üzere?.. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Evet; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Sekreterliği, Danışma Meclisinin hizmetlerini yürüt-

I mek üzere, geçici olarak memur görevlendirecek. 

BAŞKAN — Türkiye Büyük. Millet Meclisi Ge-
I nel Sekreterliğince karşılanacak. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Türkiye 
I Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği yok ki? 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina-
I tör) — Bu kanunla birlikte o hale dönüştürülecek. 
I BAŞKAN — Hemen yürürlüğe girecek mi? 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina-
I tör) — Hemen yürürlüğe girecek. Bunun için intibak

ları ve hazırlıkları en kısa zamanda yapıp son şeklini 
I vererek uygulamaya koyacağız. 
I Şimdi ismi «Millet Meclisi Genel Sekreteredir. 

I BAŞKAN — Bu geçici maddenin ilk fıkrasında, 
I «İlk genel seçimler sonucu Türkiye Büyük Millet Mec-
I lisi toplanıp Başkanlık Divanı oluşuncaya kadar bu 

Kanunun uygulanması Millî Güvenlik Konseyi Ge-
I nel Sekreterliğince yürütülür» deniyor. 
I İkinci fıkrasında ise, «Türkiye Büyük Millet Mec-
I lisi Genel Sekreterliğince karşılanır» deniyor. 
I Birbirine karıştı, olmuyor. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, 
Başkanlık Divanı oluştuktan sonra olacak. Şimdi ha
len Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğidir ismi. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Maddenin ilk fıkrasının ikinci cümlesinde bu 
açıkça belirtilmiştir. «Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği, Millî Güvenlik Konseyi Genel Sek
reterliği bünyesi içinde görevine devam eder.» Ora
ya bağlı olarak devam edecek. Ancak, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinin içerisinden 
Danışma Meclisinin şu anda ihtiyacı olan 5-10 kişi
lik memur ihtiyacı da karşılanacak. 

BAŞKAN — Buralara memur mu alınaeak? 
TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina

tör) — Memur almak yok Sayın Cumhurbaşkanım, 
oranın memur ihtiyacı geçici olarak karşılanacak. 

SEDAT TÜZÜNER (Yasama Sekreteri) — Memur 
alma durumu yok. Oranın sekreterya işlerini, Türki
ye Büyük Millet Meclisi memurları geçici görecek. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu ka
nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulup faaliyete 
geçtiğine göre düzenlenmiş. Bu kanun yarından iti
baren yürürlüğe girerse, Danışma Meclisinin hizmet
lerini de destekleyecek, işte bu küçük fıkra buraya o 
nedenle dercedilmiş. Bu süre zarfında da Danışma 
Meclisini Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sek
reterliği destekleyecek. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Mevcut memurlarla yürütülecek. 

BAŞKAN — Bunun üzerindeki cümlede var di-
yorsunüz. Yani, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ge
nel Sekreterliği, Millî Güvenlik Konseyi Genel Sek
reterliği bünyesi içinde görevine devam edecek?.. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Evet, devam edecek. 

BAŞKAN — Tamam, anlaşıldı. 
Geçici 4 üncü madde üzerinde başka söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Geçici 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 5 inci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren, Danışma Meclisi Genel Sek

reterliği memurlarına, 1983 yılı Danışma Meclisi Büt
çesinde tahsis edilmiş olan ödenekleri kullanmaya, 
Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği; 

ilk genel seçimler sonucu Türkiye Büyük Millet 
Meclisi toplanıp Başkanlık Divanı oluştuktan sonra 
Danışma Meclisi ve Millî Güvenlik Konseyi (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreterliği) bütçelerindeki öde
nekleri kullanmaya Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Geçici 5 inci madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

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

Geçici 6 ncı maddsyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerine 

göre hazırlanacak yönetmelikler yürürlüğe girinceye 
kadar halen yürürlükte bulunan Millet Meclisi idarî 
teşkilatına ait yönetmeliklerin bu Kanun hükümlerine 
aykırı olmayan hükümleri uygulanmaya devam olu
nur. 

BAŞKAN — Geçici 6 ncı madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı? Yok. 

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

Geçici madde 7'yi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanunun 8 inci mad

desi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığına tahsis edilen askerî birlik ile polis kuvvetinin 
aylık ve her türlü özlük hakları 1.1.1984 tarihine ka
dar, 1983 yılı Millî Güvenlik Konseyi (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreterliği) bütçesinden ödenmeye 
devam olunur. 

BAŞKAN — Geçici 7 nci madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

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

Görüşmelerimize 20 dakika kadar ara verece
ğim. Bu süre içerisinde Komisyona iade ettiğimiz 
maddeyi neticelendirirseniz, onu da aradan sonra gö
rüşürüz. Eğer yetiştiremezseniz, daha sonra ele alırız. 

Saat 16.00'da toplanmak üzere birleşime ara ve
riyorum. 

Kapanma Saati : 15.35 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.00 

BAŞKAN : Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Başkam) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERStN (Genelkurmay Başkam ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHLNKAYA (Hv. K. K. ve MilK Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramirai Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gıı. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — İkinci oturumu açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

2. — Türkiye Büyük Millet Mertlisi Genel Sek
reterliği Teşkilat Kanunu Teklifinin Danışma Mecli
since Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 2/124; 
M. G. Konseyi : 2/156) (D. Meclisi S. Sayısı : 582; 
M. G. Konseyi S. Sayısı : 689) (Devam) 

BAŞKAN —Bundan evvelki oturumda, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Ka
nunu Tasarısını görüşüyorduk. Tasarı yürürlük mad
desine kadar görüşüldü: Ancak, .tasarının 2 nci ve 
3 üncü maddeleri Komisyona iade edilmişti, yeniden 
düzenlenmesi için. Komisyon maddeleri yeniden dü
zenlemiştir. 

2 nci maddeyi yeni düzenlenen şekliyle okutu
yorum: 

Kuruluş 
MADDE 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanına bağlı Türkiye Büyük Millet Meclisi Ge
nel Sekreterliği; üç Genel Sekreter Yardımcısı, Hukuk 
Müşavirliği, Genel Sekreter idarî Şubesi, Sivil Sa
vunma Uzmanlığı, Satmalına Komisyonu Başkanlığı, 
Dış İlişkiler ve Protokol Müdürlüğünden meydana 
gelir. 

özel Kalem Müdürlüğü ve özel Müşavirler görev 
yönünden doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanına, idarî yönden ise Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Sekreterliğine bağlıdır. 

Genel Sekreter Yardımcılarına bağlı birimler 
aşağıda gösterilmiştir. 

A) Genel Sekreter Yasama Hizmetleri Yardım
cısı 

1. Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
(a) İdarî Şube Müdürlüğü 
(b) Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 
(c) Bütçe Müdürlüğü 
(d) Tutanaik Müdürlüğü 

(e) Kütüphane - Dokümantasyon ve Tercüme 
Müdürlüğü 

(f) Basımevi Müdürlüğü 
2. Genel Evrak ve Basın - Halkla İlişkiler Daire 

Başkanlığı 
(a) Genel Evrak ve Arşiv Müdürlüğü 
(b) Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
(c) Parlamenter Hizmetleri Müdürlüğü 
B) Genel Sekreter İdarî Hizmetler Yardımcısı 
1. Personel ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı 
(a) idarî Şube Müdürlüğü 
(b) Personel ve özlük İşleri Müdürlüğü 
(c) Personel Eğitim ve Yönetim Müdürlüğü 
(d) Saymanlık Müdürlüğü 
(e) Bütçe - Maliye Müdürlüğü 
(f) Mal Saymanlığı 
2. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 
(a) İç Hizmetler Müdürlüğü 
(b) Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 
(c) Baştabiplik 
(d) Ulaştırma Şube Müdürlüğü 
C) Genel Sekreter Teknik Hizmetler Yardımcısı 
1. Teknik Daire Başkanlığı 
(a) İşletme ve Yapım Müdürlüğü 
(b) Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
2. Milî Saraylar Daire Başkanlığı 
(a) İdarî Şube Müdürlüğü 
(b) Teknik ve Destek Hizmetleri Grup Başkanlığı 
(c) Saray ve Köşkler Grup Başkanlığı 

BAŞKAN — Yeni şekliyle okunanı 2 nci madde 
üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Tümer. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Sayın Cum
hurbaşkanım, müsaade ederseniz bu konuda benim 
bir maruzatım var. 
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önergenin üçüncü satırında, «Hukuk Müşavirliği» 
denmiş; «Türkiye Büyük Millet Meclisi' Başkanına 
bağlı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği; 
üç Genel Sekreter Yardımcısı, Hukuk Müşavirliği...» 
Burada hem Meclis Başkanının Hukuk Müşavir', hem 
de Genel Sekreterliğin üç tane hukuk müşaviri oluyor. 
Ayrıca özel müşavirler de var. Diğer bütün kadrolarda, 
ya daire başkanı, ya müdür var. Genel Sekreterliğin 
bütün kadroları arasında bir tek bu müşavirlik olu
yor. Binaenaleyh bizim bütün devlet sektörümüzde de 
«Hukuk İşleri Müdürlüğü» olarak geçer acaba mü
şavirlik olarak kalmasının bir mecburiyeti var mı? 

(TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordi
natör) — Sayın Cumhurbaşkanım, müsaade ederseniz 
Genel Sekreter Yardımcısı ve Millet Meclisi Hukuk 
Müşaviri Sayın Köprülü bu konuda lehteki uygulama
lar nelerdir, 28 Şubat Kararnamesine göre ne şekil 
aldı, bunlardaki yararlar nedir, kısaca arz etsinler. 

BAŞKAN — Kısaca ama. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — 28 Şubat Ka

rarnamesi nedir? 
TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordi

natör) — Efendim, yeniden bir düzenleme yapıldı; 
Bakanlıkları yeniden düzenleyen bir kararname içeri
sinde hukuk müşavirlikleri de geçiyor. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FAHRİ KÖPRÜLÜ (Yasama Sekreter Yardımcı

sı) — Sayın Cumhurbaşkanım, hukuk müşavirliği da
ha evvel kamu kesiminde çeşftli unvanlarla, çeşiitli 
bağlantı şemalarında yer almıştı. 28 Şubat tarihinde 
yayınlanan Bakanlıkların Yeniden Düzenlenmesi 
Hakkında Kararnamede, hukuk müşavirliğimin gö
rev ve fonksiyonları bu kararnamenin 16 ncı mad
desinde «Danışma ve Destek Bölümü» içerisinde be
lirtildi; uygun görülürse okuyabilirim. 

Aslî fonksiyonlar konusu ve bağlantı şemaları ta
mamen yeniden kararnamede düzenlendi, idarenin hiz
metleri içerisinde yer verildi. Tüm bakanlıklarda da 
destek hizmetleri arasında görüldü ve fiilen bakan
lıkların her şemasında üst makam olarak bakana de
ğil; fakat daha alt kademedeki hizmetleri yürüten 
bir çerçeveye bağlandı. Çünkü, hukuk müşavirinin, 
kamu kuruluşlarının hizmet fonksiyonlarına ve hu
kuka uygun işlemleri yönünden aynı zamanda me
murların disiplin ve diğer görevlerini de yüklenmiş 
'bir fonksiyonu oldu. Unvanları da bütün kuruluşlar
da standart bir hale getirildi:; «1 inci hukuk müşavi
ri», «2 nci hukuk müşaviri», «3 üncü hukuk müşa
viri» ve teşkilat bünyesine göre, «müşavir avukat, 
avukat ve raportör» şeklinde. 
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Bu «izin sorduğunuz özel müşavirlik daha önce dü
şünülür efendim : Dışişleri Bakanlığından ve basın
dan gelecek, Başkanın dış politikasını yönlendirecek 
müşavir yanında bir de sözleşmeli olarak gelecek 
ve bir kariyer sahibi olarak, özel müşavir olarak dü
şünüldü. 

2 nci Hukuk Müşavirliği 28 Şubat Karamames'iı-
ne uygun olarak idarenin tüm fonksiyonlarında hu
kuka uygunluğu sağlayacak bir birim olarak yer al-
mıştır.efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Yani, siz demek istiyorsunuz ki, 

«Bunda ve diğer bakanlıklarda hep müşavir olarak 
geçti.» Esasında öyle olmuş bir defa; ama müşavir
liğin bir mesuliyetıi yoktur. Yani, «ben müşavirim, 
ben böyle düşünüyorum; ama siz ne yaparsanız ya
pın» demektir; ama hukuk idleri müdürü olduğu za
man sorumlu olur. O yanlış yapılmış, şimdi bunu 
böyle yaparsak onlarda da terslik olacaktır. Doğrusu 
Hukuk İşleri Müdürlüğüdür, askerî teşkilatta Hukuk 
İşleri Müdürlüğü vardır. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Adlî müşavir 
de vardır. 

BAŞKAN — Adlî müşavir komutana adlî yön
lerde müşavirlik yapar; ama hukuk işleri müdürü 
bizatihi sorumludur, her şeyin altını imza eder. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Onlar koor-
dine edildiğinde sorumlulukları ayrıdır. 

BAŞKAN — Sorumluluk almamak için böyle yap
mışlardır. 

Okunan maddenin yeni .şekli üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

2 nci maddeyi okunan yemi şekliyle oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci madde yeni şekliyle düzenlendiği için 3 üncü 
madde kalkmış oldu. Bundan sonraki madde numa
ralan buna göre sıralanacaktır. 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, bunun içlin de bize 
yetki verirseniz... 

BAŞKAN — Tabiî, bundan sonra maddeler bi
rer azalmıştır. Sonunda 19 uncu madde, yürürlük 
maddesi, madde 18 olmuştur. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 18. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok< 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 19. -r- Bu Kanunu Türkiye Büyük Mil

let Meclisi Başkanı yürütür. 
BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunmadan 

evvel bu tasarının ekinde İhtisas Komisyonunun tek
lif ettiği metne bağlı cetveller, dereceler ve kadro cet
vellerini gösteren basılı kâğıtlar var. Bunların hepsi 
daha evvelce sizlere dağıtıldığı için ayrı ayrı okutmu
yorum. Bu cetveller de zaten metne dahildir. 

Bu balkımdan cetvellerle beraber kanun tasarısı
nın tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilrndştir. 

SEDAT TÜZÜNER (Yasama Genel Sekreteri) — 
Sayın Cumhurbaşkanım, çok teşekkür ediyoruz. Zi
ra, Türkiye Büyük Millet Meclisi böyle bir Teşkilat 
Kanununa hiçbir zaman kavuşamazdı. 

BAŞKAN — «Canım, ne dersek o olur, ne ka
nunu çıkaracağız» derlerdi. Çünkü, bağlanmak iste
mezler., 

TÜMGENERAL M. SUAT EREN (Koordina
tör) — Sayın Cumhurbaşkanım, bağlanmak istemez, 
bir de fevkalade kurcalanmış ve istikametimi de çok 
şaşırmış bir teşkilat, seslerini çıkaramayan bir kuru
luştu. 

Sağ olun efendim. 
BAŞKAN — Hayırlı olsun. 

3. — Türk Sivil Havacılık Kanunu tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî. 
Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. 

^Meclisi : 1/586; M. G. Konseyi ': 1/580) (D. Meclisi 
S. Sayısı : 470; M. G. Konseyi S. Sayısı : 688) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin üçüncü sırasında Türk 
Sivil Havacılık Kanunu Tasarısının Danışma Mecli
since Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konse
yi İhtisas Komisyonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor, 688 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
İhtisas Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakan ve ilg'i-

liilir yerlerini almışlardır. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo-

rum4 

(1) 688 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 

| Kısa bir açıklamanız olacak mı Sayın Komisyon? 
DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 

I (İhtisas Komisyonu Üyesi) — Emredersiniz, Sayın 
I Cumhurbaşkanım. 
I Sayın Cumhurbaşkanım, sivil havacılığın uluslara-
1 rası niteliği, devamlı ve hızlı bir gelişme göstermesi, 

ileri teknolojinin uygulandığı bir alan olması, ayrıca 
I geniş çaplı ekonomik yönü bulunması, bu husuısla-
I rın bir yasada toplanmasını icap ettirmektedir. 

Ancak, ülkemizde ticarî havacılığı düzenleyen her-
I hangi bir kanun da yoktur. 'Bugüne kadar sivil thava-
I cılükla Igli işlemler, gerek uluslararası anlaşmalarla 
I kabul edilmiş hükümler ve gerekse benzer faaliyetleri 
{ düzenleyen diğer kanunlarla yürütülmeye çalışılmıştır. 
I Şimdi, huzurlarınıza getirdiğimiz Türk Sivil Hava-
I cılılk Kanunu Tasarısı bu yasal boşluğu ortadan kal-
I dıracak niteliktedir. 
I Tensiplerinize arz ederimi. 

iBAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz almak is-
I Deyen var mı? Yok, • 
I Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
I Maddelere geçilmesini olarınıza sunuyorum : Ka-
1 bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I 1 inci maddeyi okutuyorum : 

Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 

I Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

I Amaç 
I MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; devamlı ve 
I hızlı bir gelişme gösteren, ileri teknolojinin uygulan

dığı, sürat ve emniyet faktörlerinin büyük önem ta-
I şıdığı sivil havacılık sahasındaki faaliyetlerin ulusal 
I çıkarlarımız ve uluslararası ilişkilerimize uygun bir 
I şekilde düzenlenmesini sağlamaktır. 
I BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
I isteyen var mı? Yok. 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
I 2 nd maddeyi okutuyorum : 
I Kapsam 
I MADDE 2. — Bu Kanun, kamu kurum ve fcu-
I ruluşları ile gerçek ve özel tüzelkişilerin havacılık sa-
I basındaki faaliyetlerini kapsar. 
I Devlet hava araçları, açık hüküm bulunmayan hal-
I lerde bu Kanunun kapsamı dışındadır. 
I BAŞKAN — «Devlet hava araçları, açık hüküm 
I bulunmayan hallerde bu kanunun kapsamı dışındadır» 
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deniyor. Yani, askerî uçaklar; onları kastediyor bu 
hüküm sanırım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Askerî 
araçlar» desek efendim? 

ORAM1RAL NEJAT TÜMER — «Devlet Hava 
Yoldan» dense... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Türk Ha
va Yolları?.. 

BAŞKAN — Onlar şirkettir. 
DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 

(İhtisas •Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, Ibundan sonra gelecek maddelerde «Devlet hava 
araçları» 'ibaresini! açıklayacağız. 

BAŞKAN — Kamada'dia var ya, orada da dev
let hava araçlarıdır. «Devlet uçakları haber verme
ye mecbur değildir» dediğimiz zaman askerî uçaklar
dır. Onun için askerî uçaklarımız Ege'ye çıkarken ha
ber vermeyiz ama sivil uçaklar ki, onlar şirket uçak
larıdır, haber vermek zorundadırlar. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Sayın Cumhurbaşkanım, devlet" hava aracı, devletin 
askerî, güvenlik ve gümrük hizmetlerinde kullandığı 
araçlardır. Onun için onlann Türk Hava Yolları 
uçaklarıyla igisi yok. 

ORHAN DÜLGERLER "(Kanunlar Müdürü) — 
Efendim, bir de kelime düşmüş, matbaa hatası var; 

. «özel tüzelkişiler» ibaresinin, «özel hukuk tüzelkişi
lerinin» seklinde düzeltilmesi lazım* 

BAŞKAN — Evet, «kamu kurum ve kuruluşla
rıyla gerçek ve özel hukuk ttüzelıkişilerinin» olarak dü
zeltilecek. 

2 nci madde üzerinde başka söz almak İsteyen?., 
Yok. 

Maddeyi değişik şekliyle oylannıza sunuyorum : 
Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Tanımlar 
MADDE 3. — Bu Kanunda geçen; 
a) «Türk Hava Sahası» terimi; Türkiye Cum

huriyetinin egemenliği altındaki ülke ile Türk karasu
ları üzerindeki sahayı, 

ib) «Hava Aracı» terimi; haval'anabilen ve havada 
seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü aracı, 

c) «Devlet Hava Aracı» terimi; Devletin asker
lik, güvenlik ve gümrük hizmetlerinde kullandığı araç
ları, 

d) «Türk Sivil Hava Aracı» terimi; Devlet hava-
araçları tanımı dışında kalan ve mülkiyeti Türk Dev
letine veya kamu tüzelkişilerine veya Türk vatandaş
larına ait araçlan, 
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e) «Havaalanı» terimi; karada ve su üzerinde ha
va araçlarının kalkması ve inmesi için özel olarak 
hazırlanmış, hava araçlarının hakim ve diğer ihtiyaç
larının karşılanmasına, yolcu ve yük alınmasına ve 
verilmesine elverişli tesisleri bulunan yerleri, 

İfade eder. 
BAŞKAN — Maddenin (d) bendindeki «kamu 

tüzelkişilerine ait araçlar» dan kastımız, Türk vatan
daşlarına ait araçlar mı? 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Evet efendim. 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(ihtisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, daha ilerdeki 49 uncu maddemizde bu tarifi
mize ilave olarak kimlerini hava aracı alabileceğinde 
veyahut da kimler tarafından alındığında Türk ^i-
vil hava aracı sayılacak, onları da buraya getirdik. 

BAŞKAN —Peki. 
3 üncü madde üzerinde söz almak isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ KISIM 
Hava Seyrüseferinim Genel Hükümleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Türk Hava Egemenliği! Hükümleri 

Türk hava egemenliği 
MADDE 4. — Türkiye Cumhuriyeti Türk hava 

sahasında tam ve münhasır egemenliğe haizdir. 
BAŞKAN — Burada münhasır» kelimesini niçin 

kullanıyoruz? «Türk hava sahasında tam egemenliğe 
haizdir» dense olmaz mı? 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) Sayın Cumhurbaşkanım,. 
bu madde aynen Beynelmilel SMl Şikago Havacılık 
Anlaşmasının 1 'inci maddesinden alınmıştır. 

Müsaade ederseniz arz edeyim :, 
«Âkit devletler, devletlerim ülkeleri üstündeki ha

va sahası üzerinde tam ve münhasır hâkimiyete haiz 
olduklarını kaibul ederler.» 

Bu anlaşmayı da kanunla onayladığımız için, o-
radaki tanımı buraya getirdik. 

BAŞKAN — Bu kelime biraz daha kesinlik ka-
zandınyor. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Maddedeki «egemenliğe» kelimesinin «egemenliği» 
olarak düzeltilmesi laeam< 
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BAŞKAN — Doğru, kelimemin sonundaki (e) har
fimi (ji) olarak düzeltelim. 

4 üncü madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 
Yoktur. 

Maddeyi 'oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 

Türk hava sahasının kullanılması 
'MADDE 5. — Türk hava sahası hava araçları ta

rafından bu Kanun ve ügili diğer mevzuat hükümle
ri çerçevesinde kullanılır, 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Efömeyenİer... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Türk hava sahasından yararlanacak hava araçları 
MADDE 6. — Uçuşa elverişli olmak şartıyla aşa

ğıda sayılan hava araçları Türk hava sahasında uçuş 
yapabilirler. 

a) Türk Devlet hava araçları, 
b) Türk uçak siciline kayttlı Türk Sivil Hava 

araçları, 
c) Türkiyeriin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca 

Türk Hava Sahasında uçmalarına müsaade edilen 
hava araçları, 

Yukarıda belirtilenler dışında kalan her türlü ha
va aracının Türk Hava Sahasını kullanması Ulaştır
ma Bakanlığının iznine tabidir. Ulaştırma Bakanlığı 
gerekli izni vermeden önce Genelkurmay Başkanlığı ve 
Dışişleri Bakanlığının görüşünü alır. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is-
teen*?.. Yoktur, 

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

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

Başkanlığının olumlu görüşü üzerine; kamu düzeni ve 
emniyet mülahazaları ile veya askerî sebeplerle geçici 
veya devamlı bir tedbir olarak, Türk hava sahasının 
tamammı veya belirli 'bölümünün kullanılmasını veya 
muayyen 'bölgeler üzerinden uçuşu yasak edebilir ve
ya sınırlayabilir. Uçuş güvenliğini sağlamak amacı ile 
Genelkurmay Başkanlığı ve Ulaştırma Bakanlığınca 
konulacak diğer tahditler, bu hükme tabi olmaksızın 
Ulaştırma Bakanlığınca uygulanabilir. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak iste
yen?.. 

Buyurun efendim. 
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HAVA ALBAY ÖMER KARA (İhtisas Komis
yonu Üyesi - Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — 
Sayın Cumhurbaşkanım, İhtisas Komisyonu çalışma
larında gözden kaçmış (bir hususu tensiplerinize arz 
etmek istiyorum, 

Maddenin birinci satırındaki «Bakanlar Kurulu, 
Genelkurmay Başkanlığının olumlu görüşü üzerine» 
cümlesfeıdeki «görüşü» kelimesinden sonra «veya tek
lifi» kelimelerinin eklenmesini arz- ediyorum. 

Çünkü, yalnız Bakanlar Kurulu Genelkurmay Baş
kanlığının olumlu görüşünü her zaman için almaz. 
Genelkurmay Başkanlığı da Bakanlar Kuruluna tek
lif etmek suretiyle bu uçuş yasak!amasını sınırlaya
bilir. 

Bu bakımdan «veya teklifi» kelimelerinin de ilave 
edilmesini arz ediyorum. 
• BAŞKAN — Teklifi her zaman yapar; teklif bir 
görüştür. 

ORAMİRAL NEJAT ÎÜMER — Bakanlar Ku
rulu zaten kendi başına böyle bir şey yapmaz, mut
laka birisinden teklif alır, öyle yapar. 

BAŞKAN — Yani «göriişü» kelimesinin içerisin
de «teklif» de mündemiçtir. 

«Falan bakanlık Genelkurmay Başkanlığının olum
lu görüşünü alarak şöyle pir' şey yapar» deseydi, de
diğiniz doğruydu. Burada ise böyle demiyor, Bakanlar 
Kurulu toplanacak. Niçin (toplanacak? Ya doğrudan 
doğruya Dışişleri Bakanlığının veya başka bir bakan
lığın «şöyle bir şey vardy-» şeklindeki bir teklifliyle 
kendiliğinden toplanacak ve Genelkurmay Başkanının 
görüşünü alacak veyahut da Genelkurmay Başkanlığı 
doğrudan doğruya «şurayı | kapatalım» diye bir teklif 
yapmıştır, onun görüşü üzerine toplanacaktır. 

Yani görüşünün içerisinde o vardır, ayrıca «tek
lifi» demeye gerek yoktur. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Teklif 
müessesesi her zaman, her yerde açık olan bir mües
sesedir, kanuna koymaya gerek yok. 

BAŞKAN — 7 udi madde üzerinde başka söz al
mak isteyen?.. Yok, ' 

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

8 incî maddeyi okutuyorum : 
Hava yolları ve hava alanlarına ait sınırlamalar 
MADDE 8. — Türk hava sahasında uçuş yap

mak hakkmı haiz hava araçları ile diğer hava araçla
rının izleyecekleri uçuş yolları ve kullanacakları hava 
alanları, Genelkurmay Başkanlığı ile gerekli koordi
nasyon yapılmak suretiyle, Ulaştırma Bakanlığınca be
lirlenir. 
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BAŞKAN — 8 indi madde Üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

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

'bancı ülkelerden gelen hava araçları, ancak gümrük
lü havaalanlarından kalkmaya ve inmeye mecburdur. 

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

Belirlenmiş 'bulunan gümrüklü haya alanlarından 
başka bir yere zorunluluk nedeniyle iniş yapıldığı tak
dirde, hava aracı sorumlu pilotu, durumu derhal 
varsa havaalanı yöneticisine, yoksa en yakın mülkî 
amire veya zabıta yetkilisine duyurmak ve yetkili 
makamlar el koyuncaya kadar haya aracını, yolcuları 
ve yükü ile birlikte güvence altına almakla yüküm
lüdür, 

BAŞKAN — Maddenin ikinci fıkrasında, «İstis
naî hallerde, Ulaştırma Bakanlığı, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının müştereken vere
ceği karar dairesinde, gümrüksüz bir havaaianın da 
(kullanılmasına izin verilebilir» demekle mesela Da
laman gibi daha henüz gümrükle ilgili bölümleri tam 
teşekkül etmemiş havaalanlarını mı astediyor; veya 
başka bir sebeple yapabilecek, ama askerî bir havaa
lanına 'indirme yetkisi var mı? 

ORGENERAL TAHSÎN ŞAH1NKAYA — 8 inci 
madde de aynı şekilde bu konuyu kapsıyor efendim. 

BAŞKAN — Ama o maddede «Genelkurmay Baş
kanı ile gerekli koordinasyon yapılmak suretiyle» di
yor. 

Burada da, «gümrüksüz bir havaalanının da, as
kerî havaalanları hariç olmak üzere kullanılmasına 
izin verilebilir» demek lazım. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Veya «Genel
kurmay Başkanının görüşü ile havaalanının da kulla
nılmasına izin verilebilir» demek lazım. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHINKAYA — 8 inci 
madde şu yönden ilgilendiriyor efendim : Hangi mey
danları? Havaalanları deyince, Türkiye'de askerî ve 
sivil alanlar var. Bize gelecek uçaklarla Ulaştırma Ba
kanlığının ilgisi yok, Genelkurmay Başkanlığı ile ifl-
ıgki var< 

Ben o yönü ile arz etmek istedim. Fakat bekliyor 
dum ki, başka maddelerde 'bu konu vardır, yoksa son 
fadan işaret edecektim. 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, 39 uncu maddede askerî havaalanlarından ya
rarlanma hususları düzenlendi. Müsaade buyurursanız 
o madde geldiğinde, eğer yetersizse emirlerinizi o 
zaman yerine /getiririz. 

BAŞKAN — Peki, bundan kasıt diğer, yani kul
lanılan sivil havaalanları; hazan da müşterek kullanı
lıyor. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Fakat, «istisnaî haller»e, buyurduğu
nuz gibi, mecburî inişi de katmak lazım. j 

BAŞKAN — Onu koymuş ama, maddenin üçüncü 
fıkrasında, «havaalanlarından başka bir yere zorun
luluk nedeniyle iniş yapıldığı takdirde» diyor. Bu 
•mecburî iniş demektir, «zorunluluk» diye geçmiş. 

SEDAT GÜNERAL >(M<illî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Yukardaki zorunluluklarla bir iniş 
yaparsa, bu takdirde yolcuyu ve yükü muhafaza eder, 
haberdar eder. Fakat zorunlu olarak bir askerî hava
alanına da inebilir. Askerî havaalanı 8 inci maddede 
uçuşa tahsis edilmemiş bir havaalanıdır. 

O nedenle ikinci fıkraya, Genelkurmay Başkanlı
ğını veya Millî Savunma Bakanlığını da katmakta 
yarar vardır. 

BAŞKAN — 39 uncu maddeye geldiğimizde bu 
konuyu konuşalım. Komisyon üyemiz, «o maddede 
var» diyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Burada 
'hem yalbancı, hem de bizim meydanlarımız mı kas
tediliyor? Mecburî iniş yapacak uçak ecnebi ülkeler
de de gümrüksüz meydanlara inebilir mi? 

BAŞKAN — Hayır, 'bu bizim Türkiye için. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge

nel Sekreteri) — Mesela Esenboğa Havaalanına in
miyor da, Etimesgut Havaalanına veya Çiğli Havaa
lanına iniyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — 9 uncu 
madde, «Yabancı ülkelere giden veya yabancı ülke
lerden gelen hava araçları, ancak gümrüklü havaalan
larından kalkmaya ve inmeye mecburdur» diyor; fa
kat öyle olabilir ki, orada da bir mecburî iniş olur
sa onların müsaadesi ile gümrüksüz bir meydana ine
cek demektir. 

ULAŞTIRMA BAKACI MUSTAFA AYSAN — 
Sayın Cumtortbaşkanım, gümmüklü bir havaalanında 
çantır (charter) uçuşları çok sıklaşıtıgı zaman Ulaştır
ma Bakanlığınca gümrüksüz bir havaalanına inme
sine de izin verebilir,) 
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Buradaki «İstisnaî haller» bu hususu da kapsıyor. 
BAŞKAN - r Mesela Diyarbakır'dan kalkıp Av

rupa'ya giden bir uçak, Türkiye'de ikinci bir mey
dana inıeoekse yine gümrüklü bir meydana mesela is
tanbul'a inecek; Balıkesir veya Bursa gibi gümrüksüz 
havaalanlarına inemeyecektir; onu kastediyor, değil mi? 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde başka söz 
almak isteyen?.. Yok. 

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

10 uncu maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
Sivil Hava Aracı Kazaları 

Hava aracı kazalarının bildirilmesi 
MADDE 10. — Hertürlü sivil hava aracı kazası, 

sorumlu pilot veya mümkün olmadığı hallerde müret
tebattan biri, işleten ve mahallî yetkililer tarafından 
en seri vasıta ile Ulaştırma Bakanlığına bildirilir. 

BAŞKAN — Maddede geçen «işleten» den kastı
mız nedir? Çünkü tarifini yapmadık. 

ULAŞTİRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Uçağın işleticisi. 

ORGENERAL TAHSİN 3AHİNKAYA — Mey
dan sorumluları, çünkü kaza meydanda olacak,; 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Hayır efendim, uçağın işleticisi. 

BAıŞjKAN — Ama «pilot veya mümkün olmadığı 
hallerde mürettabaıttan biri, işleten ve mahallî yet
kililer tarafından en seri vasıta ile Ulaştırma Bakanlı
ğına bildirilir» diyor. Buradaki «işleten» den kastımız 
nedir? 

DENİZ KURMAY AUBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Şirket, uçağa sahip 
olan, onu işleten, onu ticarî veya başka maksatlarla 
kullanan kişi veya kuruluş. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yıok. 

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

11 inci maddeyi okutuyorum : 
İlk tedbirler 
iMADDE 11. — Zorunlu kurtarmaya yardım iş

lemleri ile can ve mal güvenliğini korumaya yönelik 
tedbirler dışımda, araştırma ve soruşturmanın selametle 
yürütülmesini engelleyecek işler yapılmaz ve delillerin 
aynen muhafazası sağlanır, Bu konuda mahallî mülkî 
amirler gereken tedbirleri alırlar. 

BAŞKAN •—- 11 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

12 noi maddeyi okutuyorum : 
Kaza nedenleri hakkında soruşturma 
MADDE 12. — Kazanın nedenlerini ve oluş şek

lini açıklığa kavuşturmak ve sivil havacılıkta can ve 
mal güvenliğinin sağlanması bakımından tekrara engel 
olmak amacı ile her sivil hava aracı kazasının ayrın
tılı teknik inceleme ve soruşturması yapılır. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler-i. Kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum:.: 
Soruşturma kurulu 
iMADDE 13. — Ulaştırma Bakanlığı, havacılık 

alanında uzmanlığı kabul edilmiş 'kişilerden seçilecek 
bir kurulu, kazanın soruşturulması için görevlendirir. 
Bu Kurul, yukarıdaki maddede 'belirtilen amaç daire
sinde hertürlü araştırma ve incelemeyi yapar, delil 
toplar, ifade alır, gerektiğinde kiolluk kuvvetleri ve 
adlî makamlar ile işbirliği kurar veya yardımlarına 
başvurur. Kazanın özel şartları gerektirdiği hallerde 
soruşturma kurulu ihtisas sahibi bilirkişilere de baş
vurabilir. 

ıSoruştıırma Kurulunun' oluşturulması, soruşturma
nın yürütülmesi, yetki ve sorumluluklar, hava aracı 
kazalarında yapılacak kurtarma ve yardım işleri Ulaş
tırma Baikanlığınc'a bir yönetmelikle düzenlenir. Bu yö
netmelikte Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası an
laşmalar göz önünde tutulur. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir/ 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Soruşturma raporu 
MADDE 14. — Soruşturma Kurulu; tespit ettiği 

hususları vardığı sonucu, tekrarlara engel olunması 
bakımından alınmasını uygun bulduğu önerileri ile 
birlikte ayrıntılı ve gerekçeli bir rapor halinde Ulaş
tırma Bakanlığına verir,: 

Raporda yer alan hususlara kısmen veya tamamen 
katılmayan üyeler, kişisel görüşlerini ek bir raporda 
belirtebilirler. 

Ulaştırma Bakanlığı raporun bir suretini ilgililere 
verir ve raporun tekemttnil etmiş olduğunu Resmî. 
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Gazete ile üçüncü şahıslara duyurur. Resmî Gazete 
ile yapılan duyuruda raporun ilgililerce nerede ve ne 
suretle incelenebileceği belirtilir. Rapor, gerektiğinde 
kısmen veya tamamen uygun 'bulunacak vasıtalar ile 
yayınlanır. 

BAŞKAN — 14 üncü madlde 'üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi 'oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 
Kıyasen uygulama 
MADDE 15. — Bir kaza, ölüm veya yaralanma 

ile sonıuçlanmasa dahi, sivil havacılıkta can ve mal gü
venliğinin korunması bakımından önem taşıyan olay
lar hakkında da Ulaştırma Bakanlığı bu bölümde yer 
alan esaslar dairesinde Ikıyasen işlem yapmaya yet
kilidir. 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz alimak 
isteyen?.. Yok.: 

IMaddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
Enkaz 
MADDE 16. — Kaza sonucu hava aracı enkaz 

haline gelmiş ise; maliki 90 gün içimde muhafaza mas
raflarını vererek enkazı alabilir. 

BAŞKAN, — Pistte kalmışsa 90 gün bekleyecek 
mi? 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Hayır, Sayın Cumhurbaşkanım. Buraya, «en çok» 
ibaresini koymak lazım belki de. 

BAŞKAN — Hayır; uçak pistte enkaz haline gel
di, geldikten sonra da «maliki 90 gün içinde muha
faza masraflarını vererek enkazı alabilir» diyoruz 
burada. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
90 gün içinde enkaz pistten temizlenir Sayın Cum
hurbaşkanım. Yani 90 gün boyunca uçağın enkazı 
pistte kalmıyor efendim. 

BAŞKAN — Onu alıp gitmesi 90 gün içinde ola- ' 
cak? 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Evet. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAH1NKAYA -^ Efen
dim, kaza olduktan sonra, tabiî pist uçuşa açılacağı 
cihetle, belki hemen ilk soruşturma yapıldıktan sonra 
enkaz pistten kaldırılır ve başka bir yere bırakılır. 
Tabiî meydanı işgal ettiği cihetle maliki bunu en 
fazla 90 gün içerisinde gelir götürür efendim. I 
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BAŞKAN — tşgaliye parasını da verir?.. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHINKAYA — Tabiî 

verir efendim. Yani, 90 günden kasıt bu. Pist kapalı 
bekletilmez, açılır. 

BAŞKAN — Tabiî, tamam. 
16 ncı madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

den itibaren 90 gün geçen uçağın kaybolduğuna mah
kemece karar verilebilir. Yetkili mahkeme uçağın si
ciline kayıtlı olduğu yer mahkemesidir. Kaybolma 
kararını veren mahkeme durumu resen Ulaştırma Ba
kanlığına bildirir. Hava aracında bulunanlar hakkın
da Medenî Kanun hükümleri ve 5 . 6 . 1945 Tarih 
ve 4749 sayılı Kanun ile onaylanmış olan Uluslararası 
Sivil Havacılık Anlaşmasının 25 inci maddesi hükmü 
saklıdır. 

BAŞKAN — Demek 90 günden az bir süre ge
çerse, ona «kaybolmuş» denilmiyor. Bu 90 günlük 
süre beynelmilel midir? 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Evet. 

BAŞKAN — 12 Eylülden önce Esenboğa'da bir 
uçak öylece bir iki sene kaldı. Peki biz neden beklet
tik o uçağı uzun zaman? Bir ihmal oldu herhalde on
da, yoksa pekâlâ el konabilirdi; sahibi de çıkmadı 
o uçağın. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHtNKAYA — Ona 
eğilinmedi efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
O uçakla epey uğraştık Sayın Cumhurbaşkanım. O 
uçağın maliki yoktu, maliki uçağı sahiplenmedi. 

BAŞKAN — Tamam, 90 gün geçmiş; alınsaydı. 
ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 

işte şimdi yetkiyi alıyoruz. 90 günden sonra el koya
bileceğiz artık. 

BAŞKAN — Evet, eskiden böylfe bir kanun yoktu. 
DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 

(ihtisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, burada, «Kendisinden alınan son haberden iti
baren 90 gün geçen uçağın» denmiş. Biz bütün hava 
araçlarını kastettiğimiz için, buraya, «uçak» değil de, 
«hava aracı» dememiz gerekiyor. 

BAŞKAN — Bir de ikinci satırda, «uçağın» keli
mesi geçiyor. O zaman birinci satırdaki «uçağın» ke-
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limesini, «hava aracının» şeklinde, ikinci satırdaki I 
«uçağın» kelimesini de «bu aracın» şeklinde düzelti- I 
yoruz. 

Yapılan bu değişiklikle madde şöyle oluyor : 
«Kendisinden alınan son haberden itibaren 90 gün 
geçen hava aracının kaybolduğuna mahkemece ka- I 
rar verilebilir. Yetkili mahkeme bu aracın siciline I 
kayıtlı olduğu yer mahkemesidir.» 

, Onu o şekilde düzeltelim. I 
Yalnız, «Yetkili mahkeme bu aracın siciline kayıtlı I 

olduğu yer mahkemesidir» diyoruz burada. Bundan 
kastımız nedir? I 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Yani 
nereye kayıtlıysa, oradaki mahkeme karar verecek. 

BAŞKAN — Kayıtlı olduğu yer İstanbul ise, İs
tanbul mahkemeleri bakacak?.. 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Sicili nerede kayıtlıysa 
oradaki mahkeme, Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

17 nci maddeyi yapılan bu değişiklikle birlikte oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

v;.. • • 
18 inci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ticarî Hava İşletmeleri 

İzin -
MADDE 18. — Gerçek ve tüzelkişilerin ticarî 

amaçla, ücret karşılığında hava araçlarıyla yolcu, yük 
veya yolcu ve yük taşımaları ile ticarî amaçla diğer 
faaliyetlerde bulunmaları için Ulaştırma Bakanlığın
dan izin almaları ön şarttır. 

İzin belirli şartlara ve süreye bağlanabilir. Millî 
güvenliğin veya kamu düzeninin tehlikeye girebilece
ği durumlarda ve gerçek veya tüzelkişilerin kurucu 
ortakları ile temsile yetkili yöneticilerinin yüz kızar
tıcı suçlardan, kaçakçılık veya Devlet sırlarını açığa 
vurma, ideolojik ve anarşik eylemler ile ilgili suçlar
dan, hüküm giymiş olmaları halinde izin verilmez. 

BAŞKAN — «Gerçek ve tüzelkişilerin ticarî 
amaçla, ücret karşılığında, hava araçlarıyla yolcu, yük 
veya yolcu ve yük taşımaları» kısmını anlayamadım. 
Yani, ya yalnız yolcu, ya yalnız yük veya hem yolcu 
hem yük karışık. Onu mu kastediyorsunuz bununla? 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Evet, Sayın Cumhur
başkanım. 

BAŞKAN — Siz bu ikinci fıkrayı yazarken, bi
zim Kanunlar Dairesi ile bir koordinasyon yaptınız 
mı? Devlete karşı işlenen başka suçlar da var; siz 
burada yalnız muayyen suçları saymışsınız. 

«Millî güvenliğin veya kamu düzeninin tehlikeye 
girebileceği durumlarda ve gerçek veya tüzelkişilerin 
kurucu ortakları ile temsile yetkili yöneticilerinin yüz 
kızartıcı suçlardan, kaçakçılık veya Devlet sırlarını 
açığa vurma., ideolojik ve anarşik eylemler ile ilgili 
suçlardan» demişsiniz. Bunun Türk Ceza Kanununda 
fasılları var; şu, şu, şu fasıllarda diye öyle geçer bu. 
Yalnız bunları saymakla olmaz. Kanunlar Dairesiyle. 
bir işbirliği yapmamışsınız herhalde? 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Yaptık, Sayın Cumhur
başkanım. Sayın Muzaffer Başkaynak Paşama bir 
nüsha arz etmiştim, okumuşlar, bu konuda herhangi 
bir şey söylemediler. 

BAŞKAN — Türk Ceza Kanununun ikinci kita
bının bilmem kaçıncı faslında, diye bir şeyler vardı 
bu suçlarla ilgili. Anarşik eylemlerle ilgili suçlar değil, 
onların bir fasü var. 

Sonra, «yolcu, yük veya yolcu ve yük» demişsi
niz buraya. Bu kolayca anlaşılır bir ifade değil. Ora
ya virgül değil de, «yolcu veya yük veya yolcu ve 
yük» derseniz daha kolay anlaşılır bir duruma gele
bilir. 

Bu bakımlardan 18 inci maddenin, tekrar tetkik 
edilmek üzere Komisyona iadesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

18 inci madde Komisyona iade edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
İşletme ruhsatı 
MADDE 19. — Hava araçlarıyla ticarî amaçla, 

belirli hatlar üzerinde, ücret karşılığında yolcu, yük 
veya yolcu ve yük taşıması yapacak olan gerçek ve
ya tüzelkişilerin 18 inci maddede belirtilen izinden 
başka, Ulaştırma Bakanlığından işletme ruhsatı al
maları şarttır, 

BAŞKAN — Burada da yine, «yolcu veya yük 
veya yolcu ve yük» diyeceğiz. 

Onu o şekilde düzeltelim. 
19 uncu madde üzerinde söz almak isteyen?.. Yok 
Maddeyi bu değişiklikle birlikte oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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20 nci maddeyi okutuyorum : I 
Başvuru ve belgeler I 
MADDE 20. — Ticarî amaçla ücret karşılığında I 

hava araçlarıyla yolcu, yük veya yolcu ve yük taşı- I 
inak için Ulaştırma Bakanlığından izin ve ruhsat al- I 
mak üzere başvuracak gerçek ve tüzelkişilerin başvu- I 
rularına ekleyecekleri belgeler ve başvuruda aranacak I 
şartlar Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanacak yönet- I 
melik ile belirlenir. 

BAŞKAN — Bu maddenin de, «yolcu, yük veya I 
yolcu ve yük» kısmım, «yolcu veya yük veya yolcu ve I 
yük» şeklinde düzeltelim I 

20 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? I 
Yok. 

Maddeyi bu değişiklikle birlikte oylarınıza sunu- I 
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil- I 
mişltir. I 

21 inci maddeyi okutuyorum : ? ' I 
İnceleme • | 
MADDE 21. — Başvuru, Ulaştırma Bakanlığın- I 

ca uygunluk ve ülke yararlan açısından incelenir. Bu 
inceleme sırasında, kurulmak istenen işletmenin ülke I 
ekonomisi, ulusal güvenlik, ulusal ulaştırma politika- I 
sı, planlı kalkınma ilkeleri bakımından, değerlendi- I 
rilmesi de yapılır. Bu amaçla, gerektiğinde, Ulaştırma I 
Bakanlığı ile ilgili bakanlıkların ve Devlet Planlama I 
Müsteşarlığının görüşünü de alır. I 

BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz almak I 
isteyen var mı? Yok. I 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. I 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 

22 nci maddeyi okutuyorum : I 
Ruhsatın verilmesi I 
MADDE 22. — 18 inci maddede yazılı izni almış I 

gerçek ve tüzelkişiler izin başvurusuna ekli projeleri- I 
ni gerçekleştirdiklerini bildirerek işletme ruhsatı al- I 
mak için Ulaştırma Bakanlığına başvururlar. I 

Ulaştırma Bakanlığı gerekli inceleme ve denetle- j 
meleri yaparak, projelerin gerçekleştiğini tespit et- 1 
mesi halinde, işletme ruhsatı verir. İşletme ruhsatı I 
devredilmez. I 

Ruhsatta özellikle; ruhsat sahibinin ticarî unvanı, I 
taşıma türü, işletme yapılacak bölge veya hatlar, izin i 
belgesinde belirtilen sınırlama ve kısıtlamalar yazılır. 1 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz atmak I 
isteyen?.. Yok. I 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... I 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 
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23 üncü maddeyi okutuyorum : 
Ruhsatın asılması 
MADDE 23. — Ruhsat sahibi, ruhsatın örnek

lerini, işletmesinde, müşteri ve iş çevrelerinin kolay
lıkla görüp okuyabilecekleri yerlere asmaya mecbur
dur. 

BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

24 üncü maddeyi okutuyorum : 
Ruhsata uyma zorunluluğu 
MADDE 24. — Ruhsat sahibi, işletme faaliyet

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

BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

25 inci maddeyi okutuyorum : 
Tarifeler 
MADDE 25. — Ruhsat sahibi; kur uygulamaları 

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

BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

26 nci maddeyi okutuyorum : 
Posta taşıması 
MADDE 26. — Tarifeli olarak hava ulaştırma 

hizmeti yapmak için ruhsat almış bulunan işletmeler, 
talep edildiğinde tarife içerisinde yapılan her uçuşta, 
ücret karşılığında posta taşımakla yükümlüdürler. 
ödenecek ücretler 5584 sayılı Posta Kanunu ile Dün
ya Posta Birliği sözleşmeleriyle saptanan kurallar 
dairesinde belirlenir. 

BAŞKAN — 26 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

27 nci maddeyi okutuyorum : 
Denetleme 
MADDE 27. — Türk Sivil Hava Anaçları ile faa

liyette bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ve 
gerçek ve özel tüzelkişiler Ulaştırma Bakanlığının 
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hava seyrüsefer güvenliğini sağlamak amacıyla yapa
cağı veya yaptıracağı teknik denetime tabidirler. 

Yapılacak denetimin esasları, denetleme eleman
larının seçimi ile yetki ve sorumlulukları Ulaştırma 
Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 

BAŞKAN — İkinci satırda «özel tüzelkişiler» 
denmiş, o da «özel hukuk tüzelkişileri» olacak. 

27 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Yok. 

27 nci maddeyi bu ilave ile oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

28 inci maddeyi okutuyorum : 
Bilgi ve belge verilmesi 
MADDE 28. — Ruhsat şahinleri, denetim için is

tenilen bütün teknik ve ekonomik bilgileri vermeye 
mecburdurlar. 

BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

29 uncu maddeyi okutuyorum : 
Değişikliklerin bildirilmesi ve tasdiki 
MADDE 29. — Taşımayı ilgilendiren genel şart

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

BAŞKAN — «Lazımdır» değil, «zorunludur» ola
cak; «ettirmesi zorunludur» diye düzeltelim. 

29 uncu madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı? Yok. 

Bu değişiklikle 29 uncu maddeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

30i uncu maddeyi okutuyorum : 
Ruhsatın iptali 
MADDE 30. — Ruhsat sahibinin bu bölümde 

yer alan hükümlere aykırı davranması halinde; Ulaş
tırma Bakanlığı tarafından kendisine aykırılığın gide
rilmesi için yapılacak gerekçeli tebligat ve verilecek 
süre üzerine ruhsat sahibi aykırılığa son vermez ise, 
verilmiş sürenin sonunda işletilen hatların bazılanna 
veya tümüne ilişkin izin, geçici olarak geri alınabi
lir veya ruhsat derhal iptal edilir. 

BAŞKAN — «Aykırılığa son vermez ise» mi, 
«aykırılıkları gidermez ise» mi? Aykırılıklar var, on
ları giderecek; aykırılık birden çok da olabilir. 

30 uncu madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı? Yok. 

30 uncu maddeyi, bu düzeltme ile oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum : 
Kabotaj 
MADDE 31. — Türkiye Cumhuriyeti ülkesi için

de; iki nokta arasında havayolu ile ticarî amaçla 
yolcu, posta ve yük taşımaları Türk hava araçları ile 
yapılır. 

BAŞKAN — Bazan ötekilere izin veriyoruz, bu 
nasıl olacak? 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Onlar ancak izinle yapabilirler. 

BAŞKAN — Onlara ait bir hüküm de koymuş; 
izin vermeden yapamaz; «yalnız Türk hava araçları 
yapar» hükmünü koyduk. Bazan anlaşmalar oluyor; 
mesela İstanbul'a gidiyor, İstanbul'dan Antalya'ya 
da geliyor. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Sayın Cumhurbaşkanım, sadece yurt içindeki iki nok- te 

ta arasında veriliyor. 
DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 

(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, sabotaj olarak düşündük. Yurt içindeki, iki nok
ta arasındaki ticarî maksatlı taşımacılığı ancak Türk 
uçakları yapabilir. > 

BAŞKAN — Ama, dışarıdan gelmiş yabancı bir 
uçak önce İstanbul'a konmuş, oradan kalkmış Anka
ra'ya geliyor; o bunun haricinde mi oluyor? 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Evet efendim. 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — tkili anlaşmalarla olu
yor. 

BAŞKAN — Bu da iki nokta arasında; İstanbul'a 
geldi, kalktı Ankara'ya inecek, iki nokta arasında 
oluyor. Yolcu alamaz. 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Alamaz efendim, mü
saade ederseniz arz edeyim. 

Ülkelerle yaptığımız anlaşmalarda, ki iki ay evvel 
zatıâiilerinize arz ettik, Tunus ile hava anlaşması 

yapmıştık, o anlaşmada uçağın hangi noktalara ine
ceğini, hangi kara noktalarım kullanacağını özellik
le gösteriyoruz. 

BAŞKAN — O halde bunu şöyle anlıyoruz : Dı
şarıdan herhangi bir havayollarına ait bir uçak geldi, 
İstanbul'a kondu; yolcularının bir kısmım indirebilir, 
içinde kalanları da oradan alıp Ankara'ya getirebilir. 
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Ama İstanbul'dan yolcu ve yük alıp onu Ankara'ya 
getiremez. Kastımız bu. 

Diğer ülkelerde böyle değil mi? 
DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 

(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, zaten Şikago Anlaşmasının 7 nci maddesinde bu
nu açıkça söylemişler. Şöyle ki, âkit devletlerden her 
birisi ülkesi dahilinde bir noktadan, ülkesi dahilin
deki diğer bir noktaya ücret veya kira mukabili yol
cu, yük veya posta taşımak müsaadesini sair âkit 
devletlerin hava nakil vasıtalarına vermemek hakkına 
sahiptir. 

BAŞKAN — 31 inci madde üzerinde başka söz 
isteyen var mı? Yok. 

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

32 nci maddeyi okutuyorum : 
Gösteriler 
MADDE 32.—Sivil hava araçları ve askerî hava 

araçlarının dışında Devlet hava araçlarının ve para
şütçülerin katıldığı yarışmaların ve sair gösterilerin 
yapılması, Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilecek 
izne bağlıdır. 

Askerî hava araçlarının ve paraşütçülerin katıldı
ğı, yarış ve sair göstergelerde yetki, Genelkurmay Baş
kanlığına aittir. Ancak keyfiyet, uçuş güvenliğinin 
sağlanması maksadı ile Ulaştırma Bakanlığına bildi
rilir. 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
HAVA ALBAY ÖMER KARA (İhtisas Komis

yonu Üyesi - Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — 
Sayın Cumhurbaşkanım, buradaki cümlede yazılış 
hatası var. Cümlenin başına, «Askerî hava araçları
nın dışında sivil hava araçları ve diğer Devlet hava 
araçlarının ve paraşütçülerin katıldığı yarışmaların 
ve sair gösterilerin yapılması Ulaştırma Bakanlığı ta
rafından verilecek izne bağlıdır» denilmesi gerekir. 
«Askerî hava araçlarının» ibaresinin • başa gelmesi 
gerekir. 

BAŞKAN — «SivI hava araçları» tamam, ancak 
«Devlet hava aracı» yalnız askerî araç demek değil; 
bunun içinde gümrüğün ve emniyetin de var. Biz on
ları tarif ederken, «Devlet hava araçları» dedik. Dev
let hava araçlarında üç unsur var; asker, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı ve güvenlik. 

Şimdi, «sivil hava araçları» tamam, «Askerî hava 
araçları dışında Devlet hava araçlarının ve paraşüt

çülerin katıldığı yarışmaların ve sair gösterinin ya
pılması Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilecek izne 
bağlıdır.» Yoksa, «Askerî hava araçları dışında sivil 
hava araçları» değil; kastınız bu? 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Evet efendim. 

BAŞKAN — O zaman yazılış doğru. Tarifine 
bakınız; Birinci Kısım, 3 üncü maddenin (c) bendin
de : «Devlet hava aracı» terimi; Devletin askerlik, 
güvenlik ve gümrük hizmetlerinde kullandığı araçlar
dır. 

32 nci madde üzerinde başka söz isteyen var mı? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul 'edilmiştir. 

33 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yabancı havayolu işletmeleri 
MADDE 33. — Yabancı ülkeler ile Türkiye ara

sında hava ulaştırma hizmeti görecek yabancı uyruk
lu işletmelere uygulanacak hükümler, Türkiye'nin ta
raf olduğu ikili ve çok taraflı anlaşmalar uyarınca 
ve karşılıklılık ilkesi gözönünde tutularak Ulaştırma 
Bakanlığınca saptanır. 

BAŞKAN — 33 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

Dördüncü Bölüm, 34 üncü maddeyi okutuyo
rum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Havaalanları ve Tesisleri 

Kuruluş ve işletme 
MADDE 34. — Havaalanları, Devlet veya kamu 

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

işletme tesisleri, bunlarla ilgili sistem ve kolaylıkların 
yeniden inşası ve geliştirilmesinde ihtiyaç ve stan
dartlar Ulaştırma Bakanlığı tarafından saptanır. Bu 
hizmetlerle ilgili kamulaştırma, etüt, proje, aplikas
yon, onarım ve inşaat işleri Bayındırlık Bakanlığınca 
yapılır. Faaliyetlerin yürütülmesinde Bayındırlık Ba
kanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı koordinasyon ve iş
birliği yapar. 

Gerçek kişilerin ve tüzelkişilerin havaalanı ve iniş 
şeritleri inşa etmesi ve işletmesi Genelkurmay Baş
kanlığının olumlu mütalaası üzerine Ulaştırma Ba
kanlığı izinine bağlıdır. 

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

5v6.1945 tarih ve 4749 sayılı Kanunla onaylanan 
Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması hükümleri 
saklıdır. 

BAŞKAN — «Gerektiğinde havaalanı veya iniş 
şeridi kamulaştırılır» değil; «gerektiğinde» tabiri var 
ise, «kamulaştırılabilir» olması lazım. Yani, kamu
laştırılır da, kamulaştırılmaz da; onu mu kastediyor
sunuz, muhakkak «kamulaştırılır» mı? 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Gerektiğinde kamulaş
tırılır. 

BAŞKAN — Gerekli bir durum hâsıl olursa. 
34 üncü maddede söz almak isteyen var mı? 
Buyurun. 
HAVA ALBAY ÖMER KARA (İhtisas Komis

yonu Üyesi - Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — 
Sayın Cumhurbaşkanım, burada da Bayındırlık Ba
kanlığının bir havaalanı yapacağı zaman Genelkur
may Başkanlığı ile gerekli koordineyi yapmadan bir 
pistin inşaatını yaptırması gibi bir anlam çıkıyor. Bu 
bakımdan, «Genelkurmay Başkanlığının koofdinesiy-
le Ulaştırma Bakanlığı tarafından saptanır» denilme
sinde yarar olacağını tensiplerinize arz ediyorum. 

BAŞKAN — «Sivil amaçla havaalanı, pist, han
gar, hizmet ve işletme tesisleri, bunlarla ilgili sistem 
ve kolaylıkların yeniden inşası ve geliştirilmesinde 
ihtiyaç ve standartlar Ulaştırma Bakanlığı tarafından 
saptanır.» Sivil havaalanı bu, askerî havaalanı değil 
ki. 

HAVA ALBAY ÖMER KARA (İhtisas Komis
yonu Üyesi - Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — 
Olsun efendim, sivil havaalanlarının da inşasında Ge
nelkurmay Başkanlığı ile koordine yapılması ve Ge
nelkurmay Başkanlığının görüşünün alınması gere* 
kir. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHINKAYA — Ge
nelkurmay Başkanından izin almadan bunu Bayın
dırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yapacak olursa, askerî 
maksatla kullanılamaz. 

BAŞKAN — İleride kullanamayız. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Biz 

belki de orada onun yapılmasını istemiyoruz. Millî 
Savunmaca, Genelkurmay Başkanlığınca'«Şûrada ya
pılırsa daha iyi olur» dememiz lazım. Onun için mut
laka Genelkurmay Başkanının görüşü alınmalıdır, 
bu şarttır. 

BAŞKAN — «Bunlarla ilgili sistem ve kolaylık
ların yeniden inşası ve geliştirilmesine, ihtiyaç ve 
standartlar...» 

HAVA ALBAY ÖMER KARA (İhtisas Komis
yonu Üyesi - Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — 
«Standartlar Genelkurmay Başkanlığı ile yapılacak 
koordinasyonla Ulaştırma Bakanlığı tarafından sap
tanır» ilavesi yapılırsa, o zaman olur. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Bu
raya mutlaka «Genelkurmay Başkanını» sokmak la
zım. Gerçi Genelkurmay Başkanı, «2,5 kilometrelik 
pist istiyorum» der, kaldı ki ona 3 kilometrelik pist 
lazımdır, o ayrı konu; fakat onun mutlaka konma
sında büyük fayda var. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yeri ba
kımından da önemi var. 

BAŞKAN — «Gerçek kişilerin ve tüzelkişilerin» 
diye orada geçiyor, «Havaalanı ve iniş şeritleri inşa 
etmesi ve işletmesi Genelkurmay Başkanlığının olum
lu mütalaası üzerine Ulaştırma Bakanlığının iznine 
bağlıdır» diyor. 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Görüş değil de, olum
lu mütalaası alınacak efendim. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Yalnız yukarıdaki kamunun in
şasına dahil. Çünkü, birinci fıkrada, «Havaalanları; 
Devlet veya kamu tüzelkişileri tarafından kurulur ve 
işletilir. Sivil amaçla havaalanı, pist» deniyor ki bun
lar kamunun inşa ettikleridir. 

BAŞKAN — Böyle gelmiş, niçin o zaman söyle-
mediniz de şimdi söylüyorsunuz? 

HAVA ALBAY ÖMER KARA (İhtisas Komis
yonu Üyesi - Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — 
O zaman gözden kaçmış efendim. 

BAŞKAN — Olur mu efendim, burada hep dik
kat ediliyor. 

«Standartlar Genelkurmay Başkanlığının» denile
bilir mi? 

HAVA ALBAY ÖMER KARA (İhtisas Komis
yonu Üyesi - Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — 
«Genelkurmay Başkanlığınca yapılacak koordinas
yondan sonra» olması uygun olur. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Alttaki cüm
lenin başına gelmesi gerekir, çünkü; «Sivil amaçla 
havaalanı, pist, hangar, hizmet ve işletme tesisleri, 
bunlarla ilgili sistem ve kolaylıkların yeniden inşası 
ve geliştirilmesinde ihtiyaç ve standartlar» dan bah
sediyor, yoksa seçimi, yapımı değil. 
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BAŞKAN — İnşası ve geliştirilmesinde duyula
cak ihtiyaç ve standartlar. Nasıl bir standart? Bunu 
da Genelkurmay Başkanlığı ile konuşabilir; yani han
gi standartta olsun, pist uzunluğu ve genişliği, beton 
kalınlığı gibi konularda görüş alınabilir. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHINKAYA — Alı
nacak uçakla ilgili Hava Kuvvetlerinin görüşü alın
dıktan ve standardını kendisi tespit ettikten sonra 
Hava Kuvvetleri Komutanlığına «bu uçağı alabilir 
miyiz» diye soruyor, yani koordinede fayda var. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Tesisler 
ve ilgili sistem de önemli. Bu gibi tesisler mutlaka 
bildirilmeli. 

BAŞKAN — O zaman şu şekilde maddeyi yaza
biliriz : «İhtiyaç ve standartlar Genelkurmay Baş
kanlığı ile yapılacak koordinasyon sonucu...» 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — «Genelkurmay Başkanlığının uy
gun görüşü ile» denilebilir. 

BAŞKAN — Hayır, burada koordinasyon olur, 
uygun görüşü değil. 

«Havaalanları, Devlet veya kamu tüzelkişileri ta
rafından kurulur ve işletilir. 

Sivil amaçla havaalanı, pist, hangar, hizmet ve iş
letme tesisleri bunlarla ilgili sistem ve kolaylıkların 
yeniden inşası ve geliştirilmesinde ihtiyaç ve standart
lar, Genelkurmay Başkanlığı ile yapılacak koordinas
yon sonucu Ulaştırma Bakanlığı tarafından saptanır» 
şeklinde 34 üncü maddenin baş tarafını değiştiriyo
ruz. 

HAVA ALBAY ÖMER KARA (İhtisas Komis
yonu Üyesi - Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — 
Sayın Cumhurbaşkanım, aşağıdaki paragrafı da «Ger
çek kişilerin ve özel hukuk tüzelkişilerin» olarak mü
saade ederseniz düzeltelim. 

BAŞKAN — O anlaşılıyor, bundan evvel de bu 
şekilde geçti. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Sayın Cumhurbaşkanım, burada kastedilen yalnız 
özel hukuk tüzelkişileri değil, kamu ve özel hukuk 
tüzelkişileri; hepsini kapsıyor bu ikinci fıkradaki 
ibare. 

BAŞKAN — Orada olumlu mütalaasını alacak. 
34 üncü madde üzerinde başka söz isteyen var 

mı? Yok. 
Maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35 inci maddeyi okutuyorum : 
Uluslararası hava trafiğine açık havaalanı 
MADDE 35. — Uygun teknik özelliklere sahip; 

gümrük, pasaport, sağlık ve bunlara benzer işlemle
rin yapılması için kolaylıkları bulunan havaalanları, 
Uluslararası hava trafiğine açılabilir. 

BAŞKAN — Daha evvel bunun müsaadesinin 
kimler tarafından verileceği hususu geçmişti, Ulaş
tırma Bakanlığı tarafından veriliyordu. 

35 inci madde üzerinde söz isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
36 ncı maddeyi okutuyorum : 
Kısıtlayıcı tedbirler 
MADDE 36. — Havaalanlarındaki hava trafiği 

veya üzerindeki hava sahası gerektirdiği takdirde ve
ya kamu düzenine ilişkin nedenlerle hava trafiğine 
açık bir havaalanının kullanılmasına her zaman tah
ditler konabilir veya havaalanı geçici olarak kapatı
labilir. Alınan kararlar Ulaştırma Bakanlığı tarafın
dan uygun görülecek şekil ve surette ilgililere duyu
rulur. 

Aynı bölgede birden fazla hava trafiğine açık ha
vaalanının bulunması .halinde, Ulaştırma Bakanlığı 
kamu yararına ilişkin nedenlerle bunların kullanıl
masını düzenleyebilir ve özellikle bu alanlardan her-
birine belirli hava aracı tiplerine, hava faaliyetlerinin 
veya ticarî faaliyetlerinin belirli bir bölümüne tahsis 
edebilir. 

BAŞKAN — 36 ncı madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.., 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum : 
Ücret tarifeleri 
MADDE 37. — Havaalanlarının kullanılması ve 

tesislerinden faydalanılması ve verilen hizmetlerin 
karşılığında alınacak ücretler, yapılacak tarifelerle 
saptanır. Yapılmış olan tarifeler, Ulaştırma Bakanlı
ğının onayı ile yürürlüğe girer. 

5.6.1945 tarih ve 4749 sayılı Kanunla onaylanan 
Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması hükümleri 
saklıdır. 

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi'oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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38 inci maddeyi okutuyorum : 
Havaalanı yöneticisi 
MADDE 38. — Her sivil havaalanına havacılık 

işletmeciliği hizmetlerinin bir uyum içerisinde yürü
tülmesini sağlamakla görevli bir yönetici atanır. 

10.6.1982 tarih ve 2677 sayılı Sivil Hava Meydan
ları, Limanlar /ve Sınır Kapılarında Görev ve Hiz
metlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun hükümleri 
saklıdır. 

BAŞKAN — Bir yöneticinin atanması kanuna gi
rer mi; bu kadro meselesidir, kadrosu varsa atanır. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Sayın Cumhurbaşkanım, burada bir problem var, o 
nedenle buraya yazılmıştır. 

2677 sayılı Kanun, malumu âliniz, bir İçişleri Ba
kanlığı mensubunun amir olması hükmünü getirdi, 
onu da uyguluyoruz. Şimdi burada yapmak istediği
miz; böyle bir madde ile bunu ebedileştirmektir, baş
ka bir nedeni yok. 

BAŞKAN — Daha önce hudut kapılarına, hava 
limanlarına Vali yardımcılarından'birisini memur et
miştik. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Devlet Hava Meydanlarının görevlisini kastetmiyor 
bu madde. Devlet Hava Meydanları haliyle oraya bir 
müdür tayi nedecek ve yönettirecektir. 

BAŞKAN — «Uyum içerisinde yürütülmesini sağ
lamakla görevli • bir yönetici atanır» deniyor. Gerçi 
daha önce çıkardığımız kanunda vardı, ama buraya 
da bir defa daha girmiş oluyor. 

ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Efendim, bi
rinci satırda «havacılık işletmeciliği» denince o za
man iş biraz karışıyor. Aslında «her sivil havaalanın
da tüm hizmetlerin bir bütün içerisinde yürütülmesi
ni sağlamakla görevli bir yönetici atanır» demek da
ha uygun olur. 

BAŞKAN — Doğru, orada gümrük işleri, sağ
lık işleri var. 

ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Yani, yalnız 
sen havacılık işletmeciliğine karışırsın^ öbürlerine ka
rışamazsın. Zaten altındaki madde de onları yeniden 
güvence altına almış. Dolayısıyla bu görevli hiçbir 
şey yapamaz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Havacı-
lık işletmeciliği daha çok tekniğe kaçıyor. 

BAŞKAN — Hatta şöyle demek gerekir: «Her 
sivil havaalanına, hizmetlerin bir uyum içerisinde 
yürütülmesini sağlamakla görevli bir yönetici ata
nır.» 

ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Evet, oradan 
«havacılık işletmeciliği» ibaresi çıkmalı. 

BAŞKAN — 38 inci maddenin birinci fıkrasını 
değişik şekliyle yeniden okutuyorum : 

«Her sivil havaalanına hizmetlerin bir uyum içe
risinde yürütülmesini sağlamakla görevli bir yönetici 
atanır.» 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu tabu 
bütün meydanlara şamil bir ifade oluyor. Çok küçük 
hava meydanları var, buralara da böyle bir yönetici 
atanır mı? Mesela, Elazığ hava meydanı için gerek 
var mı? 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Var efendim, sivil hava meydanı da olsa muhakkak 
bir yönetici bulunacak, bizim istediğimiz budur. 

BAŞKAN — Diğer bakanlıkların orada temsilci
leri var, hudut kapıları gibi; ama atanmaya^ da bi
lir. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Devlet Hava Meydanlarının ora
da bir müdürü varsa, ona aynı zamanda bu yöneti
cilik görevi de verilebilir. 

BAŞKAN — Hayuv o ayrı. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreteri) — Ona mani değil, o zaman Sayın 
Genelkurmay Başkanımızın buyurduğu gibi, küçücük 
bir meydanda günlük hiçbir iş yok, onun üzerine bir 
adam daha görevlendireceğiz, fazla olacak. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bana da 
öyle geldi, ama bilmiyorum. 

• •- ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Sayın Cumhurbaşkanım, burada 2677 sayılı Kanu
nun şümulüne girmeyen sivil hava meydanlarımız 
var. Bir de, bu kanunun hükümlerine göre özeLkişi-
ler tarafından da havaalanı yapılabilecek. Böyle ol
duğu takdirde, 2677 sayılı Kanunun kapsamına gir
meyen havaalanlarında ve sivil kişiler tarafından ya
pılan, Devlet kamu tüzelkişisi olmayanlar tarafından 
yapılan hava meydanlarında da bir üst yönetici bu
lunsun kastı var maddede. 

BAŞKAN — Muhakkak olsun mu, atanabilir mi 
diyelim? «Atanır» denince mecburî oluyor. İleride 
ufak meydanlar yapılacak, uçak dolmuşları gibi, ora
ya da böyle bir yönetici tayin edilecek mi? 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Sayın Cumhurbaşkanım, Ulaştırma Bakanlığında yap
tığımız çalışmalarda zorunlu olmasını istedik. Çün
kü, çok çeşitli bakanlıklara ait çeşitli kişiler çalışacak 
ve bir de özel kişiler çalışacak. Hava meydanı işlet-
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meciliği özel ihtisas isteyen konu. Bu konuyu bilen 
bir yöneticinin orada bulunmasında yarar gördük. 

BAŞKAN — Zaten kanun «atanır» dese de, bu
lamazsa atamaz. Birisi çıkıp da «beni buraya niye 
atamadınız» diyemez. Devlet onu ister atar, ister ata
maz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu hiz
met çok önemli olduğu için konmuş. 

BAŞKAN — Kanunda kadro veriliyor, o kad
ronun hepsi dolmuyor, lazım oldukça dolduruluyor. 
Bu da öyle, basit, ufak bir şey olsa oraya atama yap
maz. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Ulaştırma Bakanlığına kanun mecburiyet getiriyor 
bu atamayı yapmak için. 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığı eğer atayacak-
sa, o za/nan 2677 sayılı Kanunla zıt düşer, onu içiş
leri Bakanlığı atıyor. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Sayın Cumhurbaşkanım, 2677 sayılı Kanun, belirli 
havaalanlarını kapsıyor. 

BAŞKAN — Ama burada bütün havaalanlarını 
dedik; «Her sivil havaalanına hizmetlerin bir uyum 
içerisinde yürütülmesini sağlamakla görevli bir yöne
tici atanır.» 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, altındaki fıkrada, «2677 sayılı Kanun hüküm
leri saklıdır» dedik. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Sayın Cumhurbaşkanım, oraya mülkî amirler atana
cak, diğerlerine de Ulaştırma Bakanlığı tarafından 
atama yapılacak. 

BAŞKAN — 38 inci madde üzerinde başka söz 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

39 uncu maddeyi okutuyorum : 
Askerî havaalanlarından yararlanma 
MADDE 39. — Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ha

vaalanlarının sivil hava araçları tarafından kullanıl
ması Genelkurmay Başkanlığı ile Ulaştırma Bakan
lığı arasında, Devlet hava araçlarının sivil havaalan
larından istifade edebilmeleri ise Devlet hava araçla
rına sahip bakanlıklar ile Ulaştırma Bakanlığı arasın
da yapılacak protokollerle düzenlenir. Gerektiğinde 
yabancı hava taşımacılarının askerî meydanlardan 
yararlanmaları; Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Dışiş
leri, İçişleri, Gümrük ve Tekel bakanlıkları koordi

nasyonu sonunda ve Genelkurmay Başkanlığı onayı 
ile belirlenir. 

BAŞKAN — 39 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 

ORGENERAL NURETTİN ERStN — Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığımızın büyük bir meydanı var. 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Dışişleri, içişleri, 
Gümrük ve Tekel Bakanlıkları ve Genelkurmay Baş
kanlığı yazılmış, ama Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
ile de işbirliği gerekebilir. Onun da yazılmasında ya
rar var. 

BAŞKAN — Son cümleye ben de takılacaktım. 
«Gerektiğinde yabancı hava taşımacılarının aske

rî meydanlardan yararlanmaları» kısmının sonunda 
«Genelkurmay Başkanlığı onayı ile belirlenir» de
mektense, «Genelkurmay Başkanlığının onayı ile ya
pılır» demek doğru olur. 

Genelkurmay Başkanlığı bu onayı vermeden ev
vel Hava ve Deniz Kuvvetlerini ve belki Kara Kuv
vetlerini de çağırır ve ona göre onaylar. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Sayın Cumhurbaşkanım, buradaki kısmı «kuvvet 
komutanlıkları» olarak değiştirmek daha iyi olur. Sa
yın Komutanımın teklifini de kapsamış olacaktır. 

İkincisi, son cümlenin başındaki «gerektiğinde» 
kelimesi de gereksiz oluyor. 

BAŞKAN — Zaten gerekecekse yararlanacak. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
O kelime fazla. 

Aşağı kısma da «ilgili kuvvet komutanlıkları» 
dersek daha iyi olur. 

BAŞKAN — Maddenin ikinci cümlesi şöyle ola
cak : «Yabancı hava taşımacılarının askerî meydan
lardan yararlanmaları; ilgili kuvvet komutanlığı, Dış
işleri, içişleri, Gümrük ve Tekel bakanlıkları koor
dinasyonu sonunda ve Genelkurmay Başkanlığı ona
yı ile belirlenir.» 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHlNKAYA — Cüm
lenin sonundaki «ve» kelimesine gerek yok. «Bakan
lıkları koordinasyonu sonunda Genelkurmay Başkan
lığı onayı ile belirlenir» olacak. 

BAŞKAN — Evet, «ve» yi de silelim. 
39 uncu madde üzerinde başka söz almak iste

yen var mı? Yok. 
Bu düzeltme ile birlikte 39 uncu maddeyi oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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40 inci maddeyi okutuyorum : 
Güvenlik tedbirleri 
MADDE 40. — Ulaştırma Bakanlığı, Devlet ka

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

Bu görevin yerine getirilmesinde; İçişleri, Güm
rük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlıkları, 
Ulaştırma Bakanlığına gereken desteği sağlar ve iş
birliğinde bulunur. 

10.6.1982 tarih ve 2677 sayılı Sivil Hava Meydan
ları, Limanlar" ve Sınır Kapılarında Görev ve Hiz
metlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun hükümleri 
saklıdır. 

BAŞKAN — 40 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Buyurun. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
tik satırdaki «Devlet» kelimesi fazla oluyor. Çünkü, 
yanında «kamu» kelimesi yer almış. Hem Devlet, 
hem de kamu kelimesi olunca birisi fazla oluyor. 

BAŞKAN- — Özel havaalanı bizde olur mu? 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Belki özel şirketler, özel uçağa sahip olanlar yapa
bilir. 

BAŞKAN — Kaça çıkıyor bir havaalanının ma-
liyleti? 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Onlarınki'çok basit oluyor. 

BAŞKAN — O kadar basitine de Ulaştırma Ba
kanlığı müsaa'de eder mi? Bunun geniş alanı olacak, 
terminali olacak. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Uçak
ları ona göre imal edeceğiz efendim. Hazırlanmış 
yollardan, pistlerden kalkan uçaklar olursa belki o 
zaman olur. 

BAŞKAN — Oradaki «devlet» kelimesine gerek 
yok. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Sıkıyö
netimin ilanında can ve mal güvenliğinin sağlanma
sı, başka türlü tedbirlerle alınır. O buraya girmez, 
değil mi? 

BAŞKAN — O buraya girmez. 
Bu madde üzerinde başka söz almak isteyen var 

mı? Yok. 
Bu düzeltme ile birlikte 40 mcı maddeyi oylarını

za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

41 inci maddeyi okutuyorum : 
Uçuş güvenliği 
MADDE 41. — Ulaştırma Bakanlığı uçuş güven

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

BAŞKAN — 41 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurunuz. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Mad

dedeki «uçuş güvenliği» tabiri çok şümullüdür. Uçuş 
güvenliğinin başında pilot gelir. Halbuki bunlar uçuş 
kolaylıklarıdır, güvenliği değildir. «Uçuş kolaylıkla
rı» dememiz lazım. 

Ben şunu soracaktım: Bu kadar çok tedbir ve 
tertip alıyoruz da, acaba uçucuların sağlıklarıyla ala
kalı bir şey var mı? «Sağlık» kelimesi geçti mi, bile
miyorum. Bir pilot 260 kişiyi götürüyor. Kanunun 
içerisinde var mı bilemiyorum ama buradaki «uçuş 
güvenliği» değil, «uçuş kolaylıklarıdır». 

BAŞKAN — Buyurun. 
ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 

Sayın Cumhurbaşkanım, gelecek maddelerde pilotlar 
ve kaptanlar için şartlar var. Buradaki kastımız, uçuş 
güvenliğinin bir parçası olan kolaylıkların düzenlen
mesidir. 

BAŞKAN — Kolaylık sağlanırsa güvenlik de 
kendiliğinden sağlanmış olur, doğru. Trafik kontro
lü yoksa, yapılmamışsa güvenlik de yoktur. Haber
leşme iyi sağlanamıyorsa, güvenlik de yoktur. 

Bunlar kolaylıklardır ama, bu kolaylıklar dolaylı 
olarak güvenliği sağlar. 

Meteoroloji hizmetleri, ışıklandırma hizmetleri de 
önemli, ki pisti tam ışıklandıramıyor... 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — İfa
de edilenlerin hepsi kolaylıklar. 

BAŞKAN — Dolaylı olarak da güvenliği sağlı
yor. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Baş
ka. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Sayın Cumhurbaşkanım, kastımız, topyekûn uçuş 
güvenliğinin şu, şü, şu kısımlarının düzenlenmesi. Ya
ni, uçuş güvenliğinin sağlanması amacıyla, havaalan
larındaki hava trafik kontrolü, haberleşme, seyrüse-
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fer tesisleri ve kolaylıkları, meteoroloji tesisleri, ve
saire. 

BAŞKAN — Cümlenin sonunda ise «hizmetlerin 
planlanmasını, programlanmasını ve prensiplerini tes
pit ve temin eder. Bu hizmetlere ilişkin tesis ve sis
temlerin çağdaş teknolojiye uygun şekilde Bakanlığa 
bağlı veya ilgili kuruluş vasıtasıyla tesisini sağlar» di
yor. Bundan kasıt nedir? Yani, «ilgili kuruluş vasıta
sıyla tesisini sağlar» kısmından kasıt nedir? 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Sayın Cumhurbaşkanım, mesela Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü orada, havaalanında 4esis yapacak, ama 
bize bağlı bir kuruluş değil. Ancak, onun yapımını sağ
lamak için ilgili kuruluş vasıtasıyla yapımını gerçek
leştireceğiz. 

BAŞKAN — Anlaşıldı. 
41 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
42 nci maddeyi okutuyorum : 
Kurtarma ve yardım 
MADDE 42. — Ulaştırma Bakanlığı, uçuş gü

venliği ile can ve mal emniyetinin sağlanması için 
ehil personelden oluşan kurtarma yardım teşkilatı 
kurulmasını ve bunların emrine, yeterli sayı ve nite
likte araç ve gereç verilmesini sağlar. 

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

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

BAŞKAN — 42 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bunun 

içerisine «sivil savunma teşkilatının» da girmesi la
zım. Yönetmeliğin içerisinde mi kabul ediliyor aca
ba? 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Evet efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu mey
danların her birinde de savunma sekreterinin olması 
lazım. 

BAŞKAN — Var değil mi? 
ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 

Var efendim. 
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ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Onun 
emrinde «sivil savunma uzmanı» olacak ve bütün 
sivil savunma teşkilatını alanlarda kurması gereki
yor. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Onu ayrıca yönetmeliklerde belirteceğiz. Şimdi de 
yönetmelikler uyarınca, bu temel kanuna uygun ola
rak düzenleniyor. 

BAŞKAN — Peki. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, müsaa
denizle bir noktaya da ben işaret etmek istiyorum. 

Son satırda, «bir yönetmelikle belirlenir,» deniyor. 
Bunun için ayrıca bir yönetmelik yapılır manası çı
kıyor. Acaba, «bir» kelimesini silsek ve «yönetme
likle belirlenir» desek, Bakanlığa serbesti versek da
ha iyi olmaz mı? 

BAŞKAN — Evet, ayrı bir yönetmelik yapıla
cakmış gibi mana çıkıyor. 

En sondaki «bir» kelimesini silelim. 
ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 

Başka bir maddede de geçmişti efendim. 
BAŞKAN — Bundan önce geçmiş veya sonra 

gelecek her maddedeki yönetmelik kelimesinden ön
ceki «bir» kelimelerini silelim. 

42 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi, yapılan düzeltmeyle birlikte, oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

43 üncü maddeyi okutuyorum : 
Hizmetler 
MADDE 43. — Ulaştırma Bakanlığı; sivil hava

cılık faaliyetlerinin güvenli, düzenli ve süratli bir bi
çimde yürütülmesini sağlamak amacı ile, havaalanla
rında ve gerekli göreceği diğer yerlerde, Türk hava 
sahası ile sorumluluğu Türkiye'ye ait olan hava sa
halarına ilişkin, meteoroloji, hava trafik ve uçuş bil
gilerini doğru ve hassas bir şekilde toplayıp ilgililere 
dağıtılması için gerekli önlemleri alır. 

Hizmetin yürütülmesi ve hizmetten yararlanma 
şekil ve şartları bir yönetmelik ile belirlenir. 

BAŞKAN — Bu maddedeki «bir» kelimesini de 
-.silelim. 

43 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı? Yok. 

Maddeyi, bu düzeltmeyle birlikte, oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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44 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yer hizmetleri 
MADDE 44. — Ulaştırma Bakanlığı, havaalanla

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

BAŞKAN — 44 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

45 inci maddeyi okutuyorum : 
Uçuş ve haberleşme hizmetleri 
MADDE 45. — Ulaştırma Bakanlığı, havaalan

larında, sivil havacılığın güvenli, süratli ve düzenli 
bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacı ile çağ
daş teknolojiye uygun olarak her türlü trafik, haber
leşme, işaret sistemlerini ve tesislerini doğrudan doğ
ruya veya bağlı veya ilgili kuruluşlar vasıtasıyla kur
makla, yükümlüdür. 

BAŞKAN — 45 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yukarı

daki 43 üncü maddedeki hizmetler ile, buradaki hiz
metler birbirine karışmış gibi geldi bana. 

BAŞKAN — Bunların hepsi birbirine girift. 43 
üncü maddede «hizmetler» demiş, 44 üncü maddede 
«yer hizmetleri» demiş, bu maddede de «uçuş ve ha
berleşme hizmetleri» demiş> 

SEDAT GÜNERAL (Nlillî Güvenlik. Konseyi 
Genel Sekreteri) — Burada Ulaştırma Bakanlığını, 
özel havaalanlarında dahi bu hizmetle yükümlü kı
lan bir ifade var. O zaman buraya «kurmakla» de
ğil, «kurdurmakla veya kurdurmasını temin etmek
le» demek lazım. 

BAŞKAN — Doğrudan doğruya olursa kurar, 
ama ilgili kuruluşlar vasıtasıyla yapacaksa kurdurur. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Bun
ların çoğunu kendisi kuruyor. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — O zaman «kurmakla ve kurdur
makla» demek lazım. 

BAŞKAN — «Kurmakla veya kurdurmakla yü
kümlüdür» demek daha iyi olur. 

Maddenin sonunu böyle düzeltelim. 
45 inci madde üzerinde söz almak isteyen var 

mı? Yok. 

• Bu ilaveyle birlikte 45 inci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

46 hcı maddeyi okutuyorum : 
Türk hava sahasında gerekli tedbirlerin alınması 
MADDE 46. — Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye' 

nin taraf olduğu Uluslararası anlaşmaların hüküm
lerine de uymak şartı ile, gereken yerlerde, Türk ha
va sahasında hava trafiğinin güvenli, süratli ve dü
zenli bir şekilde yürütülmesi, haberleşmenin ve bilgi 
akışının sağlanması meteoroloji hizmetlerinin yürü
tülmesi amacı ile ve çağdaş teknolojiye uygun olarak 
gereken önlemleri alır ve işletilmesini sağlar. 

BAŞKAN — 46 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Ersin. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 

43 üncü maddede geçen ibareler aynen bu maddede 
de geçiyor; tekerrürler var gibi geliyor bana. 

BAŞKAN — Bu maddede de «Uluslararası» ke
mesi var. «Türkiye'nin taraf olduğu Uluslararası an
laşmaların hükümlerine de uymak şartı ile...» Bunla
rın hepsi 43 üncü maddeye ilave edilebilirdi. «Gere
ken yerlerde, Türk hava sahasında hava trafiğinin 
güvenliği...» Bunlar gene 43 üncü maddede de vardı. 
«Düzenli bir şekilde yürütülmesi, haberleşmenin ve 
bilgi akışının sağlanması...» Hep aynı, «meteoroloji 
hizmetlerinin yürütülmesi...» 

Bunları neden bu şekilde ayrı ayrı yazdınız? 
Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN 

— Sayın Cumhurbaşkanım, hava meydanlarında uy
gulama kolaylığını sağlamak için basit bazı yer hiz
metleri vardır, ©azalanda Türk hava sahasının için-
ıde, belki de- dağ başlarında, tesis kurmayı gerekti
rir; bir (kısmı da hava yollarıyla ilgilidir. 

BAŞKAN.— Anladım, 46 ncı madde havada alı
nacak tedbirleri 'belirtiyor, ötekiler de yerde alına
cak: tedbirleri belirtiyor; maddenin başlığı da «Türk 
hava sahasında gerekli tedbirlerin alınması.» 

DENİZ KURMAY, ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, madde Türk hava sahasında alınacak tedbirle
ri belirliyor. 

BAŞKAN — Tabiî 'bunların içine radarlar, şun
lar, bunlar da giriyor. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Efendim, burada amaç aynı ol
duğu halde hep tekrar ediliyor. Amaç, hava trafiği
min güvenli, süratli, düzenli bir şekilde yürütülmesi. 
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Her maddeye bunlar ilave edilince tekrarlar olmuş 
oluyor. 

BAŞKAN — Birisi yer hizmetleri, birisi de hava 
hizmetleri. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Efendim, hizmetler çeşitli yerler
de oluyor. 

Yâlnız 'burada benim işaret etmek istediğim bir 
konu var, müsaade «derseniz «gereken yerlerde» cüm
lesinin manasını anlayamadım. 

BAŞKAN — Tabiî artık seçecek onu, buna ge
rek yok. Yani, «Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye'nin ta^ 
raf olduğu uluslararası anlaşmaların hükümlerine de 
uymak şartı ile, Türk hava sahasında hava 'trafiği
nin güvenli, süratli ve düzenli bir şekilde yürütülme
si, haberleşmenin ve bilgi akışının sağlanması, mete
oroloji hizmetlerinin yürütülmesi amacı ile ve çağdaş 
teknolojiye uygun olarak gereken önlemleri alır ve iş
letilmesini sağlar.» önlemi nerede alırsa alır. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel (Sekreteri) — Efendim, «gereken yerlerde» de
nince bazı yerde önlem alır, 'bazı yerlerde almaz an
lamı da çıkıyor. 

ULAŞTIRMA (BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Sayın Cumhurbaşkanım, «gereken yerlerde» demek
ten kasıt, tekniği bakımından yolu ayarlayabilmek 
için mesela Muş'taki bir dağın tepesine VOR aç
tık.... 

BAŞKAN — Tamam, onu buraya koymaya ge
rek ydk. Yani onun nerede olacağını Ulaştırma Ba
kanlığı tespit eder; kanunda «gereken yerlerde» diye 
yazmaya gerek yok. «Uymak şartı ile Türk hava sa
hasında...» Bunu elbette gereken yerlerde yapacak. 
Lüzumsuz bence. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Efendim böyle yazılırsa «gereken 
yerde tedbir alır, gereken yerde almaz gibi de anla
şılır» diyorlar. 

BAŞKAN — Evet efendim, maddedeki «gereken 
yerlerde» ifadesi gereksiz, onu silelim. 

46 ncı madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı?. Yok. 

Bu düzeltmeyle 46 ncı maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

47 nci maddeyi okutuyorum : 
İnşaat sınırları 
MADDE 47. — Havaalanlarının ve ilgili tesis ve 

teçhizatın çevresinde, Ulaştırma Bakanlığınca belirle

necek esaslar içinde ve saptanacak bir alan dâhilıinde 
izin alınmadıkça hava trafiği, uçuş güvenliği ve ha
berleşmeyi engelleyecek, seyrüseferi ve meydan gü
venliğini tehlikeye düşürecek nitelikte ve yükseklik
te bina, yapı, inşaat yapılması, ağaç ve direk dikil
mesi, tesis kurulması yasaktır. 

Ulaştırma Bakanlığı, havaalanları ve uçuş emni
yeti tesisleri etrafında uçuş emniyetini tehlikeye dü
şürebilecek yapı, bina, ağaç direk gibi tesisleri kal-
dırtabilir. 

Ulaştırma Bakanlığı belidi manialara veya yer
lere, hava seyrüseferi yapan kişilerce görülebilmesi 
ve tanınabilmesi için gözle görülebilir işaretler ve
ya radyo veya elektrik işaretlerinin konulmasını is
temeye yetkilidir. İlgililer de istem dairesinde işlem 
yapmakla yükümlüdür. 

Ulaştırma Bakanlığı, ilgili kuruluşların da görü
şünü alarak havaalanları için yukarıda değinilen hu
susları kapsayan planları ve kuraları hazırlar ve ya
yınlar. 

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen hususlar için 6785 
sayılı İmar Kanunu ile bu Kanunu tadil eden 1605 
sayılı Kanunun yasaklama ve cezaî hükümleri uy
gulanır. Anılan kanunların cezaî hükümleri kapsa
mına girmeyen hallerde bu Kanundaki ceza hükmü 
uygulanır. 

BAŞKAN — 47 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu mad
denin de ikinci satırında «izin» hususu var «Saptana
cak bir alan dahilinde izin alınmadıkça hava trafiği, 
uçuş güvenliği ve haberleşmeyıi engelleyecek, seyrü
seferi ve meydân güvenliğini tehlikeye düşürecek ni
telikte ve yükseklikte 'bina, yapı, inşaat yapılması, 
ağaç ve direk dikilmesi, tesis kurulması yasaktır.» 
İzin alınırsa tehlikeye düşürecek tesis kurulabilir an
lamı çıkıyor. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Ha-
r yır, o tehlikeli değildir demek istenmiş. 

BAŞKAN — O zaman zaten izin vermez. İzin ver
memesi lazım o durumlarda. Belki, izin alınırsa bir 
katlı yapılabilir; iki katlıya müsaade etmez de, bir 
katlıya müsaade eder; «şu yükseklikte yapabilirsin» 
der. Cümleden kasıt da o. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bizim 
Etimesgut'da yaptırdığımız lojmanlar... 

BAŞKAN — 5 katlı değil mi, daha fazlasını yap-
tırtmadık. 
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ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Sayın Cumhurbaşkanım, tasarının en önemli mad
delerinden birisi bu. Onun için bu yasağı çok-keşlin 
şekilde koymamız şarttı, bu yüzden çok olaylar ol
du. 

BAŞKAN — Trabzon'da oldu. 
ORGENERAL NURETTfN ERSÎN — Adana' 

da var. 
ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 

Adana'da var, Yeşilköy'de var. 
ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Neden mani 

olunmadı efendim?. '. 
BAŞKAN — Tabiî kanun olmadığı için önle

yemediler. Halbuki, Trabzon hava meydanı yeni şek
le dönüştürülürken ben oradaydım. Orada bir bina 
yapılıyordu, durdurtmak istediler. Sonra gittiğimde 
bir de baktım ki, bina bitmiş. Şimdli de o binayı 
istimlak etmeye kalkıyorlar. O zaman kanun olsay
dı yıktırır, yaptırtmazlardı. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — «'İzlin almadıkça» ibaresini mad
deden silersek ne olur efendim?. 

BAŞKAN — Bazen de izin verebilir. «Şurada / 
şunu yapabilirsin» diyebilir; 'ama o ibareyi silersek 
o zaman hiç yapamaz. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Tesisin vasfı söylenmiş de; onun 
için bence «izin almadıkça» ibaresini silip... 

BAŞKAN — «Ulaştırma Bakanlığınca belirlene
cek esaslar içlinde ve saptanacak bir alan dahilinde.» 
Yani, şu alan dahilinde yapılamaz; ama «izlin almak 
şartıyla şunu yapabilirsiniz» diyecek. «Hava trafi
ği ve uçuş güvenliği ve haberleşmeyi engelleyecek...» 
Ama, «izin almadıkça» demeye gerek yok. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Sayın Cumhurbaşkanını, bu uygulamadan geliyor. 
Şimdi, 'birçok tesis,- birçok yere yapılmış, tabiî milyar
lar lazım onların kamulaştırılması vesairesi için. Bu
raya böyle bir yetki alıyoruz ki, 'bazılarım bıraka
lım diye, çünkü yıkamıyoruz. 

BAŞKAN — Zaten tehlikeye düşüyorsa, müsaa
de etmek mümkün değil efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
örnek Adana'da; tam pistin ucunda 6 katlı Sos
yal Sigortalar blokları var 7 tane ve bunları yıkamı
yoruz efendim. Onun için bunlara dzin vermek gere
kiyor. Trabzon'da Trabzon Spor büyük tesisler yap
mış, yatırımını yapmış, başlatmış, îl İmar Müdürlü
ğünden izin almış, onun için onlara izin vermek zo
runda kalacağız gibimize geliyor. 

BAŞKAN — Çünkü, vaktiyle izin verilmiş. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efen
dim, 'bazı yerlerde kat miktarını azaltsanız?. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Mümkün olanı yapmaya çalışıyoruz efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Onları 
yıkmaktansa biraz daha kat azaltılmasına gidilebilir. 
Adana'dakini ben biliyorum. Bırakınız sivil uçak
ları, kara ordusunun uçakları, küçük uçakları bile 
(inemiyor meydana. 

BAŞKAN — Tabiî bazılarını yıktıracaklar. 
47 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

48 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 48. — 47 nci maddede konulan sınırla

malar, 5.6.1945 tarih ve 4749 sayılı Kanunla onay
lanan Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşmasının ek
lerinde zikredilen standart ve tavsiyelerin altında ola
maz. 

BAŞKAN — 48 indi madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

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

Saat 18.00'de toplanmak üzere birleşime ara ve
riyorum. 

Kapanma Saati : 17.40 

• t 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 18.00 

BAŞKAN : Kenan EVREN (Cumhurbaşkam ve Milli Güvenlik Konseyi Başkam) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (Genelkurmay Başkanı ve Mülî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHtNKAYA (Hv. K. K. ve Mülî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Üçüncü Oturuımu açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

3, — Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 1/586; M. G. Konseyi : 1/580) (D. Mec
lisi S. Sayısı : 470; M. G. Konseyi S. Sayısı : 688) 
(Devam) 

BAŞKAN — Türk Sivil Havacılık Kanunu Ta
sarısının görüşülmesine devamı ediyoruz. 

49 uncu maddeyi okutuyorum : 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Hava Araçları ve (Sicililerin Tutulması 

Türk sivil hava aracı 
MADDE 49. — Bir sivil hava aracı aşağıda be

lirtilen durumlarda da Türk sivil hava aracı sayılır. 
Türk kanunları uyarınca kurulup da; 
a) Kamu kurumu niteliğindeki meslekî kuruluş

lar, dernekler, siyasî partiler, sendikalar veya va
kıfların mülkiyetinde bulunan hava araçları, idarî 
organını oluşturan kişilerin çoğunluğunun Türk va
tandaşı olması, 

b) Türk Ticaret Siciline kaydedilmiş ticarî şir
ketler, kooperatifler ve bunların, birliklerinin mülki
yetinde bulunan hava araçları, şirketi idare ve tem
sil etmeye yellkili olanların çoğunluğunun Türk va
tandaşı olması ve şirket anasözleşmesıine göre oy ço
ğunluğunun Türk ortaklarda bulunması. 

BAŞKAN — 49 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yok. 

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

50 nci maddeyi okutuyorum : 
Hava araçlarının sioMnin tutulması 
MADDE 50. — Türk sivil hava araçlarının tes

cili için Ulaştırma Bakanlığınca tok sicil tutulur. Bu 
sicile «Uçak sicili» adı verilir. 

Medenî Kanunun 917 nci maddesi hükümleri, 
sivil uçak sicilleri hakkında da kıyasen uygulanır. 

BAŞKAN — 50 ncıi madde üzerinde söz aılmak 
isteyen?... Yok. 

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

51 inci maddeyi okutuyorum : 
(Sicilin aleniyeti 
MADDE 51. — Uçak sicili alenidir. İstemle ilgili 

olduğunu ispatlayan kişiler, bir kaydın tamamlanması 
için sicile ait olan belgeleri, henüz sonuçlanmamış 
tescil işlemlerini ve sicil dosyalarını da incelemeye ve 
masrafını ödemek şartı ile, sözü edilen belgelerin 
örneklerini almaya mezundur. 

BAŞKAN — 51 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yok. 

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

52 nci maddeyi okutuyorum : 
Sicil kayıtlarının geçerliliği 
MADDE 52. — Uçak sicilindeki bir kayda iyi 

niyete dayanarak mülkiyet, ipotek veya diğer bir 
aynî hakkı iktisap eden kişinin bu iktisabı geçerli 
olur. 

Sicilde ilenine bir hak tescil edilmiş olan kişiye 
bu hakkı sebebi 'ile bir edada 'bulunulması veya bu 
kişinin üçüncü kişiler ile tescilli hak üzerinde bir 
tasarruf muamelesinde bulunması hallerinde de, yu
karıdaki fıkra hükmü uygulanır. 

Hakkın 'iktisabı için tescil şart olan durumlarda, 
tescili isteme tarihi iyiniyete esas tutulur. 

BAŞKAN — Bu maddeyi izah eder misiniz?. 
Madde, «Uçak sicilindeki bir kayda iyi niyete 

dayanarak mülkiyet, İpotek veya diğer bir aynî hak
kı iktisap eden kişinin bu iktisabı geçerli olur» di
yor. 
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LALE S1RMEN (Ankara Üniversitesi Temsilci- 1 
si) _ Teknik olarak izah edebilir miyim efendim?. 

BAŞKAN — Buyurun. 
LALE SIRMEN (Ankara Üniversitesi Temsilci

si) — Aynen tapu sicillerinde olduğu gibi, uçak si
cilinde de sanıyorum «sicile güven» ilkesi kabul edil- I 
imiş; tapu sicilinde de aynı ilke söz konusudur. I 

örnek olarak; gayrimenkuller açısından, sicilde 
malik olarak kayıtlı olan bir kıknse var, fakat ger
çek malik bu değil;. veraset yoluyla intikal vesair 
bir nedenle gerçek malik henüz sicile tescil edilme
miş veya başka bir yolla da bu söz konusu olabilir. 

Bir başka kisti bu gayrimenkulu sicile güvenen, 
yani bakıp da o isme güvenen kimse adına bir mua
mele yapıyormuş gi'bi -bu sahte vekâletname olabi- I 
lir veyahut da sicilde eski kayıtlı olan, mülkiyeti dev
retmiş kimse olabilir- bir işlem yapar ve o kimse 
o gayrimenkulu aslında gerçek malik olmayan kimse- I 
den iktisap eder. Ancak, «sicile güven» ilkesi nede
niyle bu iktisabı geçerli sayılır. Gayrimenkuller açı
sından bu varittir. I 

Gemi siclleri açısından da bu varittir. Aynen ge- I 
mü sicillerinde olduğu gibi, sanıyorum, bu «siyi niyet» 
ilkesine, yani üçüncü kişinin sicildeki kayda güvene
rek iktisabını korumayı amaçlamışlardır. 

BAŞKAN — Gemilerde de var öyleyse bu. I 
LALE SIRMEN (Ankara Üniversitesi Temsilci 

si) — Gemilerde de aynı ilke söz konusudur. 
BAŞKAN — 52 nci madde üzerinde başka söz 

almak isteyen var mı?. I 
Buyurun. I 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Maddede 

geçen «eda» kelimesi yerine daha uygun bir kelime I 
kullanamaz mıyız?. I 

LALE S1RMEN '(Ankara Üniversitesi Temsiloi- I 
si) — Efendim, bu madde düzenlenirken ben ko- I 
misyonda değildim ama, hukukî hata olmadığı açı- ı 
sından işaret edeyim; olaibMr, 'bir Ikira ödemiş ola- I 
bilir, yani bir edada bulunmuş olabilir, herhangi bir I 
borcun ifasını yapmıştır. J 

Biz hukuk dilinde bu kelimeyi kullanırız, ama J 
«edim» kelimesini de 'bunun yerine kullanabiliriz. I 
Bir edimde bulunmuş olabilir; «bir edimde bulunul- 1 
ması» sanıyorum daha iyi. j 

ORGENERAL NURETTİN ERSİ'N — «Eda» 
kelimesi daha iyi; anlaşılıyor. j 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz almak 
(isteyen?... Yoktur. I 

52 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum, : Kabul I 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. | 
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53 üncü maddeyi okutuyorum : 
tSicil kayıtlarına itiraz 
MADDE 53. — Sicilin muhtevasının gerçek hu

kukî duruma uygun bulunmadığı yolundaki itirazlar 
sicile şerh olunabilir. 

-Bu itirazlar, bir ihtiyatî tedbir kararına veya si
cilin tadili sonuctında hakkı muhtel olacak kişinin 
rızasına dayanılarak şerh olunur, totüyatî tedbir ka
rarının verilmesinde hakkın tehlikede olduğunun 
kuvvetle muhtemel bulunduğunun ispatı aranmaz. 

BAŞKAN — 53 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yok. 

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

54 üncü maddeyi okutuyorum : • . 
Türk sivil hava araçlarının tescili 
MADDE 54. — Türk#sivil uçak siciline tescil 

edilen hava aracının, evvelce kayıtlı bulunduğu si
dikten iSildirilmesi mecburidir. 

BAŞKAN — 54 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yok. 

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

55 inci maddeyi okutuyorum : 
Geçici tescil 
MADDE 5,5.— Yabancı bir sivil hava aracı ilgili 

mevzuata uygun olarak yurda sokulmuş ve 3 üncü 
maddenin (d) fıkrası ve 49 uncu maddede yazılı nite
liklere sahip olan bir kişiye en az altı ay süre ile sırf 
kendi adına işletilmek üzere bırakılırsa, yabancı ka-. 
nunda da engel teşkil eden 'bir hüküm bulunmama*! 
şartı ile, sicile geçici olarak tescil olunabilir. 

BAŞKAN — 3 üncü maddenin (d) fikrası «Türk 
Sivil Hava Aracı» terimini, şöyle tarif ediyor : «Dev
let hava araçları tanımı dışında kalan ve mülkiyeti 
Türk Devletine veya kamu tüzelkişilerine veya Türk 
vatandaşlarına ait araçlar.» 

55 inci maddede ise, «Yabancı bir sivil hava ara
cı ilgili mevzuata uygun olarak yurda sokulmuş ve 
3 üncü maddenin (d) fıkrası ve 49 uncu maddede ya
zdı niteliklere sahip bir kişiye» diyor; ne kişisi?. 
3 üncü maddenin (d) fıkrası kişiden bahsetmiyor ki. 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — 49 uncu maddede var, 
Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — 49 uncu maddede var; ama 55 inci 
madde, «(d) fıkrası ve 49 uncu maddede yazılı nite
liklere sahip olan bir kişiye en az altı ay süre jile sırf 
kendi adına işletilmek üzere bırakılırsa» düyor.. 3 ün-
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cü madde ise tanımlar maddesıidir. O başka bir mad
de olacak herhalde. 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Bu tanıma uygun ki
şiyi söyleyebilmek için bunu yazdık Sayın Cumhur
başkanım. Yani Türk sivil hava aracı tanımıma uyan 
bir hava aracı veya 49 uncu maddedeki biraz evvel 
ktfbul ettiğimiz, «Kamu kurumu niteliğindeki mesle
kî kuruluşlar, derneklerde ait olan hava aracı. 

BAŞKAN — Ona (d) fıkrası demeye gerek yoktu. 
O zaman şöyle denecekti : «Yabancı bir sivil hava 
aracı 'ilgili mevzuata uygun olarak yurda sokmuş ve 
3 üncü maddenin (d) fıkrasınla, tanımına uygun ise 
ve.» 

,ORAMİRAL NEJAT TÜMER — 3 üncü mad
denin (d) fıkrasını kaldırsak da aynı sonucu verir. 

BAŞKAN — Maddenin devamında «en az altı 
ay süre ile sırf kendi adma işletilimek üzere bırakılır
sa» diyor. Kime bırakılırsa?. 

3 üncü maddenin (d) fıkrası ise, «Devlet hava 
araçları tanımı'dışında kalan ve mülkiyeti Türk Dev
letine veya kamu tüzelkişiliklerine veya Türk vatan
daşlarına ait araçları» diyor. 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — iBir Türk vatandaşına 
bırakılmışsa. 

BAŞKAN — Burada aracı tarif ediyor, «Türk 
vatandaşını» demiyor fci. 

Tarifler kısmı ile bir İlgi kuramadım. 49 uncu 
madde derseniz olur; çünkü 49 uncu madde, «Bir 
sivil hava aracı aşağıda belirtilen durumlarda da Türk 
sivil hava aracı sayılır» diyor. Daha sonra da, «Ka
mu kurumu niteliğindeki meslekî kuruluşlar, demek
ler, siyasî partiler, sendikalar» filan diyor. 

55 inci madde ise, «Yabancı bir sivil hava ara
cı ilgili mevzuata uygun olarak yurda sokulmuş ve 
49 uncu maddede yazılı niteliklere sahip olan bir ki
şiye en az altı ay süre ile sırf kendi adına işletilmek 
üzere bırakılıyorsa, yabancı kanunda da engel teşkil 
eden bir hüküm bulunmaması şartı ile, sicile geçidi 
olarak tescil olunabilir» diyor. 

Biz onu, yabancı kanunda engel midir, değil mi
dir ne bilelim?. Biz, bütün devletlerin kanunlarım 
bilmek zorunda değiliz ki. 

MOritanyaMan bir uçak geldi, birisine verdi, altı 
ay durdu, haydi bakalım Moritanya'nın kanununu 
gşbirin, bir engel var mı diıye 'burada tetkik edıilir 
mi?. 

Bu madde bana biraz garip geldi. 
Maddeyi izah edebilecek imlisiniz?. 
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SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Bunların birçoğu gemilerden alın
dığı için, uygulaması hakikaten zor, germiler içiin bu 
iş daha kolay; çünkü her devletin sicili biliniyor.. 

ORAM1RAL NEJAT TÜMER — Bu madde çok 
karışık. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Çok zor bu, müsaade ederseniz 
bu maddeyi bir daha inceleyelim efendim. 

BAŞKAN — 55 inci maddenin Komisyona iade 
konuşumu teklif ediyorum ve oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonda, bu madde de tekrar incelensin. 

56 ncı maddeyi okutuyorum : 
Tescil talebi ve şekli 
MADDE 56. — Sivil hava aracının tescili içlin, 

malikin bu Kanunda gösterilen kayıt ve şartlara uy
ması ve bir dilekçe ile Ulaştırma Bakanlığına baş
vurması gereklidir. 

İstemde bulunanın mülkiyet hakkına veya tescil 
için gerekli şartların gerçekleşmediğine dair belge
lere dayanan bir itiraz yapılırsa, hukukî durum ke
sinlik kazanmadan tescil yapılamaz. Ancak başvuru 
ve itiraz bir tutanak ile belirlenip, sicil dairesinde 
saklanır. Sicile kaydedilen sivil hava araçlarına tes
cil belgesi verilir. 

BAŞKAN — % ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen?. Yok. 

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

57 nci maddeyi okutuyorum : 
Sicilin muhtevası 

MADDE 57. — Sivil uçak sidilıinde ve verilecek 
tescil belgesinde aşağıdaki kayıtlar yer alır. 

a) Sivil hava aracının, 
(1) Yapımcısının ticaret unvanı ve adresi, 
(2) Yapım tarihi ve seri numarası, 
(3) Yapımcının sivil hava aracı için belirlediği 

tip, model, marka. 
b) Malikin; 
(1) Gerçek kişi ise, adı ve soyadı, adresi, varsa 

ticaret unvanı ve kayıtlı bulunduğu ticaret sicili ile 
sicil numarası, 

(2) Ticaret ortaklığı ise, ortaklığın nevi, ticaret 
unvanı, kayıtlı bulunduğu ticaret sicili ile sicil numa
rası, 

(3) Diğer tüzelkişilerden ise; adı ve merkezi, 
c) İktisap şekli, 
d) Verilen tescil işareti, 
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Bu kayıtlarda değişiklik okluğu takdirde, ilgilinin, 
en geç onbeş gün içinde başvurarak, yeni durumu 
sicile ve kayıt belgesine işletmesi zorunludur. 

BAŞKAN — Maddede sayılanlardan başka bir 
şey ilave edilmesi gerekirse ve madde böyle çıkarsa 
ilave edemeyiz; kanun olacağı için yalnız bunlar olur. 

«En az aşağıdaki kayıtlar yer alır» kısmını ilave 
edersek buraya, ileride bunların dışında da bazı ka
yıtlar konabilir. 

'Bu gibi şeyler kanuna girmez, yönetmeliğe bıra
kılırsa daha doğru olur. Sicilin muhtevası ne olacak? 
Bunlar yönetmeliğe bırakılır. Çünkü bu gibi şeyler 
ikide bir değişefbilir. 

# LÂLE S1RMBN (Anikara Üniversitesi Temsil
cisi) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım, zaten gayri
menkul hukukunda da, tapu sicili açısından bu hü
kümler tapu sicil nizamnamesinde düzenlenmiştir. 

Ö balkımdan sanıyorum ki bir tüzükle, bir nizam
name ile düzenlenmesinde yarar vardır. 

(BAŞKAN — Çünkü böyle şeyler kanuna girmez; 
elastikiyet sağlamaz. 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, takdimde arz ettiğim gibi, biz bu maddeleri dü
zenlerken elimizde şimdiye kadar çıkaokrîlş bir ka
nun yoktu. Bunu biz tamamen, Türk Ticaret Kanu
nunun 845 inci maddesindeki «gemi siciline» benze
terek yazdık. Orada sırayla var bunlar. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Efendim as
lında 56 ncı maddenin sonuna, «Sicile kaydedilen 
sivil hava araçlarına tescil belgesi verilir, bu belgenin 
muhtevası yönetmelikte belirtilir» demek yeterlidir. 

(DEİNİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Bu da özellikle 'bir «Si
vil (Havacılık Kanunu» dur, burada da bu hüküm
ler olduğu için... 

BAŞKAN — Şöyle demek : «Sivil uçak sicilinde 
ve verilecek tescil belgesinde bulunacak hususlar 
yönetmelikle belirlenir.» 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel ıSökreteri) — Yalnız böyle tafsilat, kanunun diğer 
bölümlerinde de bir hayli geçecektir zannediyorum. 

BAŞKAN — Lüzumsuz. 
5JEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge

nel Sekreteri) — O zaman onlarını hepsini bu şekilde 
düzenlemek gerekecek. Çünkü hepsi burada toplan
mış. Zaten dış ımlevzuattan, anlaşmalardan ve mev
cut yönetmeliklerden faydalanılarak thazırlandı bu 
Kanun. 

BAŞKAN — Simidi 57 nci maddenin birinci fık
rası şöyle oluyor : «Sivil uçak sicilinde ve verilecek 
tescil belgesinde en az aşağıdaki kayıtlar yer alır.» 

«En az» ibaresini fıkraya ilave edin. 
57 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

vaı mı? Yok. 
Yapılan bu düzeltmeyle birlikte 57 nci maddeyi oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler,,. Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

58 inci maddeyi okutuyorum : 
TesciUn ortak hükümleri 
MADDE 58. — Sicile tescil edilmiş bulunan Türk 

sivil hava aracı, ilgili yönetmelik hükümlerine göre 
belirlenmiş milliyet ve tescil işaretlerimden başkasını 
taşıyamaz ve başka bir devletin siciline tescil oluna-
ırmaz. 

Türk uçak siciline tescil edilen hava aracı, Türk 
tabiiyet ve tescil işaretini taşır. 

BAŞKAN — 58 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge

nel Sekreteri) — 'Bu madde, bizim uçakların dışarıda 
çalışmasına engel olur mu acaba Sayın Cumhurbaş
kanım?. 

BAŞKAN — Nasıl? 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge

nel Sdkreteri) — Bir şirketimiz uçaklar alsa ve bu 
uçaklarla diğer memleketlerde böyle bir uçuş yapsa, 
onu engelleyebilir mi? Gemiler gibi, Mesela bugün 
Panama bandralı bir gemi diğerlerininkini taşıyamı-
yor. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Ama, onun 
armasını da taşır. 

BAŞKAN — Tabiî onun bayrağını takarsa olur. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — On

ların uçağı gelince onların armasını çıkarıyoruz, üze
rine bizim armamızı vuruyoruz ve kullanıyoruz. Uça
ğın işi bitince tekrar kendi armasını vurup gidiyor 
efendim. 

BAŞKAN — Nitekim, burada, «Türk uçak sici
line tescil edilen hava aracı, Türk tabiiyet ve tescil 
işaretini taşır» diye de yazıyor. Eğer bizimki de git
mişse onlarınkini de taşıyacak. O, bizimki ile ora
da çalışamaz. Onu belirtiyor bu madde. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Geçici tesciller dışında hemen her zaıman öyle olur; 
o bayrağı taşır, ama bizde kabotaj taşıması yapamaz. 

BAŞKAN — 58 inci madde üzerinde başka söz 
almalk isteyen?,,. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.,. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

59 uncu maddeyi okutuyorum : 
İstisnası 
MADDE 59. — Ulaştırma Bakanlığı, uçak sicilin

de alacaklı haklarına ilişkin ipotek, haciz ve buna 
benzer şerh ve kayıtlar bulunmaması şartıyla Genel
kurmay Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığının görüşü
nü alarak sioile kayıtlı bir Türk sivil hava aracını sırf 
(kendi adına işletmek üzere 3 üncü maddenin (d) fık
rası ve 49 uncu maddede yazılı niteliklere haiz ol
mayan bir kişiye bırakabilir. Bu takdirde hava aracı-
nm sicildeki kaydı silinir. 

'BAŞKAN — Burada, 3 üncü maddenin (d) fık
rası yine geçti. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Madde 
taşlığında «İstisnası» denmiş. «İstisna» mı demek 
lazım buraya? Kimin istisnası bu? 

BAŞKAN — Kenar başlığının, «istisna» şeklin
de olması lazım. «İstisnası» olmaz. 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
'(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Sicille ilgili olduğu 
için Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Olsun, «istisna» olur. Bunlar zaten 
hep sicille ilgili. 

Yalnız bunda da yine geçti o 3 üncü maddenin 
(d) fıkrası. 

Bu 59 uncu maddenin de, deminki gibi, Komis
yona iadesi hususunu oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler.., Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

59 uncu madde Komisyona iade edilmiştir. 
60 inci maddeyi okutuyorum : 
Tescilin genel şartları 
MADDE 60. — Bir sivil hava aracının tescil edi

lebilmesi için, aşağıdaki hususlar gereklidir. 
a) 49 uncu madde uyarınca hava aracının Türk 

sivil hava aracı sayılması, 
'b) Başka bir memlekette tescil edilmemiş olma

sı ve eğer tescil edilmiş ise oradan kaydının silindi
ğine dair belge getirilmiş olması, 

c) Hava aracının uçuşa elverişli bulunduğuna 
dair Ulaştırma Bakanlığınca verilmiş belgeyi haiz 
olması. 

BAŞKAN — 60 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunulurum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

61 inci maddeyi okutuyorum : 
Resen terkin 
MADDE 61. — Bir Türk sivil hava aracı; 
a) 49 uncu madde uyarınca Türk sivil hava 

aracı sayılması için 'bulunması gereken nitelikler or
tadan kalkarsa veya bu nitelikleri haiz olmayan bir 
kişinin mülkiyetine geçerse, 

b) Yabancı bir devletin siciline kaydedilirse ve
ya Türk siciline kaydedildiği halde, yabancı sicilde
ki kaydı terkin edilmemiş olursa, 

Ulaştırma Bakanlığı tarafından resen sicilden ter
kin olunur. 

Bu madde hükmü 55 inci maddede gösterilen 
hava araçları hakkında da işletme süresinin sona. 
ermesi üzerine uygulanır. 

BAŞKAN — 61 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

62 nci maddeyi okutuyorum : 
Talep üzerine terkin 
MADDE 62. — Bir Türk Sivil hava aracının 

fiilen veya itibarî olarak harahiyeti veya tam ziyaa 
uğraması hallerinde malikin başvurusu üzerine sicil
den kaydı silinir ve tescil belgesi iptal olunur. 

BAŞKAN — «İtibarî harabiyet» ne demek? 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Artık kullanmıyor an
lamında Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — «Filen» demek işte o. 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Fiilen düşüyor ve 
hurda haline geliyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Öyle 
değil; süresini dolduruyor. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAH1NKAYA — Uçu-
ramıyor bir müddet. 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Uçuramıyor veyahut 
da uçurmak istemiyor; uçuş süresini doldurmuş olu
yor. 

Birinde uçağın düşüp tamamen hasara uğraması, 
enkaz haline gelmesi, diğerinde ise uçak sağlam fa
kat uçurmak istemiyor veyahut geçici sebeplerle uçuş- • 
tan uçağın geri alınması ki o zaman da sicilden dü
şüyor. 
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ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Sayın Cumhurbaşkanım, ekonomik ömrünün sonun
da itibarî hale geliyor. 

BAŞKAN — Evet, itibarı kalmamış oluyor artık. 
62 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
63 üncü maddeyi okutuyorum : 
Sicil kaydının terkini ve ipotek hakkının korun

ması 
MADDE 63. — Bir Türk sivil hava aracının si

cilden terkin edilmesinden önce durum, sicilde ka
yıtlı ipotek hakkı sahiplerine resen tebliğ edilir. Ad
resi bilinmeyenlere tebligat ilan yoluyla yapılır ve 
her iki durumda da itirazlarını bildirmeleri için ipo
tek hakkı sahiplerine 30 günlük süre tanmjr. Her
hangi bir itiraz bildirilmemiş ise veya itirazın haklı 
olmadığı mahkemece hükme 'bağlanır ise kayıt ter
kin olunur. 

Aksi takdirde, ipotekli alacakların haklarının sak
lı bulunduğuna dair meşruhat verilerek sicildeki ka
yıt terkin olunur. X 

'BAŞKAN — 63 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen? Yok. 

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

'64 üncü maddeyi okutuyorum : 
Uçak sicil tüzüğü 
MADDE '64. — Hava araçlarının sınıflandırıl

ması, tescile tabi olmayanlarının belirlenmesi, uçak 
sicilinin tesisi ve nasıl tutulacağı, personelin nitelik- t 

leri, hukukî ilişkilerin nasıl belgeleneceği ve tescil 
olunacakları, kayıtların düzeltilmesi, değiştirilmesi ve 
silinmesine ilişkin kurallar ile 55 inci maddenin tat
biki halinde uygulanacak kurallar bir tüzük ile be
lirlenir. 

BAŞKAN — 64 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

65 inci maddeyi okutuyorum : 
Hava araçlarının hukukî niteliği 
'MADDE 65. — Bu Kanunda aksine bir hüküm 

bulunmadıkça, hava araçları menkul mal hüküm
lerine tabidir. 

BAŞKAN — 65 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Ermeyenler... Kabul edilmiştir. 
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66 ncı maddeyi okutuyorum : 
Mülkiyet ve diğer aynî hakların tesisi 
MADDE "66. — Hava aracının tamamı veya bir 

payının üzerinde mülkiyet ve diğer aynî hakların 
tesisi, devri ve temliki için yazılı sözleşme-yapılması 
lazım ve kâfidir. Temlike ilişkin sözleşmeler yazılı 
şekilde yapılmadıkça muteber değildir. 

'Sözleşmeler uçak siciline tescil edilmeden üçüncü 
şahıslar bakımdan hüküm ifade etmez. 

BAŞKAN — 66 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen? Yok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum ! Kabul edenler,.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

61 nci maddeyi okutuyorum : 
Mülkiyetin iktisabı 
MADDE 67. — Hava aracı veya payrnın tem

likinde akitler mülkiyetin temellük edene teslimden 
önce intikalini kararlaştırabilirler. 

BAŞKAN — 67 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen? 

Buyurun efendim. 
LALE StRMEN (Ankara Üniversitesi. Temsilcisi) 

— Sayın Cumhurbaşkanım, bu maddenin kanımca 
kanundan tamamen çıkarılması lazım; çünkü değiş
tirilmesi gerekir. 

66 ve 67 nci maddeler gemiyle ilgili hükümler
den alınmıştır. Türk Ticaret Kanununda gemiler, 
kayda tabi ve kayda tabi olmayan gemiler diye ay
rıma tabi tutulmuştur. Oysa bu kanunda bu tür bir 
ayrıma rastlanmıyor, yalnız «tüzükte, tespit olunur» 
diyor. 

öte yandan 66 ncı maddeye baktığımız zaman, 
sadece yazılı bir sözleşmeyle, teslime gerek kalma
dan onun mülkiyetini devredebiliyor, teslim arama
mış. Gerçekten sicile kayıtlı gemiler açısından da 
Türk Ticaret Kanunu iktisap yönünden teslimi ara
mamıştır, ki bunun dışındaki bütün menkul mallar 
medenî hukuk açısından teslime tabidir; kural ola
rak mülkiyete geçirilmesi açısından. Ama sırf ticarî 
muamelelerin süratle işlemesi açısından, gemiler ba
kımından, yazılı sözleşme yeterli görülmüştür. 

Hangi gemiler açısından? Tescilli gemiler açısın
dan. Tescilsizler açısından ise, teslim gerekli. Ama 
taraflar anlaşırsa yine teslime gerek kalmadan mül
kiyeti devredebiliyorlar. 

Şimdi bu kanunda böyle bir ayrım yapılmadan, 
67 nci maddeye sanki 66 ncı maddede teslime gerek 
varmış gîbi, «teslim» konulmuş. Halbuki 66 ncı mad
de, «yazılı bir sözleşmeyle mülkiyet geçerlidir» diyor. 

— 505 — 
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Şu halde biz 67 nci maddeyi ya çıkaracağız, ya
hut da tüzükte tescile tabi olmayan uçaklar için bu 
maddeye koyacağız ve burada bir açıklama yapaca
ğız. 

BAŞKAN — Evet, siz ne diyorsunuz? Siz tabiî hep 
denizden aldınız bunları? 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Denizden aldık Sa
yın Cumhurbaşkanım. 

Diğer taraftan biz Komisyon çalışmalarında do
çent hanımefendiyi de davet etmiştik. Fakat bu çok 
teknik bir konu, burada bir karara varamadık. Zatı-
âlinizin huzuruna çıkalım ve 'burada görüşelim dü
şüncesiyle hanımefendiyi de buraya davet ettik. 

LALE S1RMEN (Ankara Üniversitesi Temsil
cisi) — Gerçekten çok teknik bir konu Sayın Cum-
hurbaş'kanıım. Yani menkul mülkiyetin iktisabı söz 
konusu. Bir istisnadır Türk Hukukunda; menkul ol
masına rağmen sadece yazılı sözleşmeyle geçer ge
miler, bu bir istisnadır; gemiler açısından bu kabul 
edilmiş. Ama gene bir istisna olarak, gemiler sicile, 
kaydediliyor -gayrimenkul eşyaya 'benzetilmiş- ve 
gemiler açısından da iktisap bakımından böyle bir 
istisna getirilmiş. Ama tescile tabi olmayan gemiler 
açısından da 'teslim öngörülmüş. 

BAŞKAN — O halde onu, «tüzükte bulunmayan 
hallerde» şeklinde mi diyorsunuz? 

LALE SIR'MEN (Ankara Üniversitesi Temsilcisi) 
— Tescile tabi olmayan hava araçları açısından bu 
geçerli olabilir, ancak, yönetmelikte tescile tabi ol
mayanlar açısından 67 nci maddeyi geçerli sayabi
liriz. 

BAŞKAN — O zaman o yönde düzenlememiz 
gerekiyor. 

LALE StRMEN (Ankara Üniversitesi Temsilcisi) 
— Metinde bir değişiklik yapılmasını öneriyorum. 

'BAŞKAN — O takdirde 67 nci maddenin de ye
niden inicelenmesi için Komisyona iadesini oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

67 nci madde komisyona iade edilmiştir. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN 
— Sayın Cumhurbaşkanım, «kanunun diğer hüküm
lerinden» kastımız, tescile tabi olmayan uçak olma
sın. Onun için bu 67 nci maddeye gerek olmadığı 
anlaşılıyor. Biz, diğer hükümlerle mecburî kıldık. Her 
şey, ya geçici, ya sürekli Türk siciline kayıt edilsin 
diyoruz. Onun için, gemilerdeki gibi tescile tabi ol
mayan gemi olmayacak, uçak olmayacak. 
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BAŞKAN — Olmayacak ise, çıkarsınlar, öyle 
getirsinler. Onun için Komisyona iade ettik, ikisin
den birisi olacak: 

68 inci maddeyi okutuyorum : 
Teferruat ve mütemmim cüzüler 
MADDE 68. — Hava aracının teferruat ve mü

temmim cüzüleri hakkında Medenî Kanunun 619 ve 
621 inci maddeleri uygulanır. 

BAŞKAN — 68 inci madde üzerinde söz almak 
. isteyen var mı? Yok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

69 uncu maddeyi okutuyorum : 
Hava aracı ipoteği 

'MADDE 69. — Bir alacağın temini için hava 
aracı üzerinde ipotek tesis olunabilir. Hava aracı 
ipoteği, alacaklıya hava aracı bedelinden alacağını 
alma yetkisini verir. Müstakbel alacaklar veya şarta 
bağlı olan bir alacak için dahi ipotek tesis edilebilir. 

BAŞKAN — Peki, bugüne kadar bunun kanunu 
yoktu da, şimdiye kadar bu nasıl yapılıyordu? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ortada 
böyle uygulama yoktu ki. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN 
— Daha önce arz etmiştim, bizde bazı yönetmelik
ler var, kanunî mesnedi yoktu. 

BAŞKAN — Yönetmeliklerde bunlar var mı idi? 
Yoktu. 

'SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Kanunun büyük bir kısmı özel 
uçaklara veya şirketlerin alacakları uçaklara teşmil 
edilmiş, bunlar ortada yok, hepsi devlet uçağı. 

BAŞKAN — Boşuna kafa yoruyoruz. Belki on 
sene, yirmi sene sonra olacak bunlar. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN 
— Sayın Cumhurbaşkanım, bu türlü hukukî mese
leler için de genel mevzuatımız var, Borçlar Kanu
nu, Medenî Kanun gibi. 

BAŞKAN — Tabiî onlara kıyasen. 
Şimdi, deniz araçları için yapılmış, hava araçları 

için yapılmış, kara araçları için de var mı? 
ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN 

— Gelecek hafta geliyor. 
BAŞKAN — Bir de onların ipotekleri tescilleri 

vesairesi mi gelecek? 
ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN 

— Evet, Karayolu Taşıma Kanunu. 
BAŞKAN — 69 uncu madde üzerinde başka 

söz isteyen var mı? Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

70 nci maddeyi okutuyorum : 
Akdî ipotek 
MADDE 70. — Hava araçları üzerinde malik 

ile alacaklıların anlaşmaları ve sicile tescil ile ipotek 
tesis olunabilir. 

İpotek tesisine ait anlaşmaların yazılı şekilde ya
pılması ve imzaların noterce onanmış olması şarttır. 

'BAŞKAN — 70 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

71 inci maddeyi okutuyorum : 
Kanunî ipotek 
MADDE 71. — Hava araçlarının yapımı ve ona

rımından doğan alacaklar için yapımcı veya ona
rımcı, hava aracı üzerinde kanunî bir ipoteğin tes
cilini isteyebilir. 

'Bu kanunî ipoteğin tesisi hakkında Medenî Ka
nunun 809, 810 ve '811 inci maddeleri uygulanır. 

BAŞKAN — 71 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

72 nci maddeyi okutuyorum : 
Birlikte ipotek 
MADDE 72. — Bir alacak için birden çok ha

va aracı ipotek edilmiş bulunursa, aksine bir anlaş
maya dayanılarak sorumluluk miktarları sicilde be
lirtilmedikçe, bunlardan her biri borcun tamamından 
sorumludur, 

BAŞKAN — 72 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var m? Yok. 

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

73 üncü maddeyi okutuyorum. 
Yabancı para esasına göre ipotek 
MADDE 73. — Yabancı para ile ödenecek olan 

borçlar için, Maliye Bakanlığının izni ile yabancı pa
ra esasına göre ipotek tesis olunabilir. Bu iznin sicile 
kaydı lazımdır. 

'BAŞKAN — 73 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

74 üncü maddeyi okutuyorum. 
(İpotek tescilin içeriği 

MADDE 74. — Sivil bava aracı ipoteğinin tes
cilinde : 

a) Alacaklının adı, soyadı ve adresi; 
b) Alacağın tutarı ve faiz oranı; 
c) Alacağın tutarı kesin değil veya değiştirilebi

lir İse faizler dahil, ipoteğin temin ettiği azamî tutar; 
d) Nama veya hamiline yazılı tahvillerin 4potek 

ile temini durumunda ipotek borcun tamamı için ku
rulacaksa, alacaklı yerine, borçlu ile alacaklıların tü
münü birden |emsil edecek bir temsilci; ihracı üst
lenen işletme için kurulacaksa, ipotek üzerinde tahvil 
sahipleri lehine bir rehin hakkı da; 

Tescil olunur. 

BAŞKAN — «İhracı üstlenen işletme için kuru
lacaksa», bunu da denize göre, hepsini oradan aynen 
aldınız değil mi? 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Türk Ticaret Kanunun
dan aldık. 

BAŞKAN — Türk Ticaret Kanununda var ise 
buraya niçin alıyoruz? Türk Ticaret Kanunundaki hü
kümler zaten yürürlüktedir. 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Bütün mevzuatı, ha
vacılıkla ilgili mevzuatı bir yerde toplamak amacıyla. 

(BAŞKAN — Baş olur mu bu? Yarın öbür gün 
Karayolları Taşıma Kanunu da gelecek karşımıza; 
ne üye çıkmış Türk*Ticaret Kanunu? Ondan çok ol
muş, yoksa 150 madde olmazdı. 

74 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı? Yok. 

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

75 inci maddeyi okutuyorum. 
Sağlanan alacak 
MADDE 75. — İpotekli sivil hava araçlarının 

karşılayacağı alacaklar hakkında, Medenî Kanunun 
790 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile 791 inci mad
desi hükümleri uygulanır. 

(BAŞKAN — 75 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

76 nci maddeyi okutuyorum. 
İpoteğin kapsamı 
MADDE 76. — İpoteğin kapsamı hakkında Me

denî Kanunun 777 ve 778 inci maddeleri uygulanır. 
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'BAŞKAN — 76 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 

Sayın Cumhurbaşkanım, 'bu hükümler eski mevzuat
tan buraya aktarılmıştır, 'benzetilerek geçirilmiştir. 
Çünkü tatbikatta bu mevzuatın uçaklara da uygula
nıp uygulanmayacağı konusunda ihtilaflar vardı. Bu
nu çözmek için buraya bu hükümleri koyduk, ihtilaf 
çıkmasın diye. 

'BAŞKAN — Mahkemeler tereddütte kalmasınlar, 
76 ncı madde üzerinde başka söz isteyen var mı? 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
77 nci maddeyi okutuyorum. 
Sigorta 
MADDE 77. — Bir hava aracının maliki veya 

onun hesabına bir başkası tarafından sigorta ettiril
miş olması durumunda, ipotek sigorta tazminatına 
da şamil olur. Sigortacı sicile kayıtlı bir hava aracı 
ipoteğini bilmediğini ileri süremez. 

iBAŞKAN— 77 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. . 

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

78 inci maddeyi okutuyorum. 
Sigorta bedeli 
MADDE 78. — Bir hava «aracının kaybı veya 

kaza sonucu hasara uğraması veya poliçede yer alan 
ve sigorta teminatına dahil şartların tahakkuk halin
de; aksine bir anlaşma olmadıkça ipotek hakkı sahibi, 
sigortalı hava aracı üzerindeki ipotek tutan kadar si
gortacı tarafından ödenecek tazminata müstehak olur. 
Herhangi bir ödeme yapılmazdan önce sigortacı, tes
cil edilmiş ipoteklerin tespitini talep etmekle yüküm
lüdür. 

İpotekli alacaklıların hakları göz önünde tutul
madan yapılan ödemeler borçtan kurtarmaz. 

BAŞKAN —• 78 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

79 uncu maddeyi okutuyorum. 
Sigortacının halefiyeti 
MADDE 79. — Sigortacı, alacağı ödediği nispet

te ipotekli alacaklının haklarına kanunen halef olur. 
Şu kadar ki; halefi yet, alacaklının zararına olarak 
ileri sürülemeyeceği gibi, sigortacının kendilerine kar-
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şı sorumluluğu devam eden ve derecesi aynı olan ve
ya sonra gelen ipotekli alacaklıların zararına olarak 
da dermeyan edilemez. 

BAŞKAN — 79 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.., 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8'Q inci maddeyi okutuyorum. 
Malikin defi hakkı 
MADDE 8€|. — İpotekli hava aracı maliki, borç

lunun alacaklıya karşı haiz bulunduğu defi ve itiraz
ları ipotekli alacaklıya karşı ileri sürebileceği gibi, 
borçlu borcuna esas olan hukukî işlemi feshedebildi
ği sürece, alacaklının hakkını hava aracından sağlan
masına engel olabilir. 

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

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

BAŞKAN — 80 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenleri.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

81 inci maddeyi okutuyorum. 
Ödeme hakkı 
iMADDE 81'. — Alacak malike karşı muacceliyet 

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

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

BAŞKAN — 81 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

82 nci maddeyi okutuyorum. 
Halefiyet 
/MADDE 82. — Malik aynı zamanda borçlu de

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

BAŞKAN — 8'2 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler..; 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

83 üncü maddeyi okutuyorum. 
İpotek alacağının tahsili 
MADDE 83. — Alacaklı, ipoteğin kapsamına gi

ren mamelek unsurları üzerinden alacağını, ancak 
cebrî icra yolu ile alabilir 
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Borçlu, borcunu ödemediği takdirde, alacaklıya 
hava aracının temellük etmek yetkisini veren her tür
lü anlaşma geçersizdir. 

BAŞKAN — 83 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

84 üncü maddeyi okutuyorum. 
İpoteğin devri ve düşmesi 
MADDE 84. — ipotekle temin edilmiş olan ala

cağın temliki ile, ipotek de yeni alacaklıya geçer. 
Alacak ipotekten ve ipotek de alacaktan ayrı olarak 
devredilemez. Alacağın temliki yazılı şekilde ve sicile 
tescili ile olur. 

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

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

BAŞKAN — 84 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

85 inci maddeyi okutuyorum. 

ALTINCI BÖLÜM 

Hava Araçlarına İlişkin Uçuş Kuralları 
Hava araçlarının muayene ve kontrolü 
MADDE 85. — Sivil hava araçları; Türk uçak 

siciline tescil edilmeden önce ve tescilden sonra da 
belirlenmiş bulunan hallerde, uçuşa elverişlilik yönün
den muayene ve kontrol edilir. Bu husus Ulaştırma 
Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenle
nir. 

BAŞKAN — Son satırdaki «bir» kelimesini sile
ceğiz. 

85 inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Yok. 

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

36 ncı maddeyi okutuyorum. 
Uçuşa elverişlilik belgesi 
MADDE 86. — Türk sivil hava araçlarına uçuşa 

elverişlilik belgesinin verilmesi, belgenin geri alınma
sı veya iptaline ilişkin şartlar ile bu işlemlere ait yetki 
ve sorumluluklar, Türkiye'nin taraf olduğu uluslar
arası anlaşmaların hükümleri saklı kalmak şartı ile, 
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Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönet
melikler ile 'belirlenir. 

BAŞKAN — 86 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen.var mı? Yfik. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum, Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

87 nci maddeyi okutuyorum. 
İstisnaî durumlar 
MADDE 87. — Sivil hava araçları, geçerli uçuşa 

elverişlilik belgesi olmaksiZin, Türk hava sahasında, 
Ulaştırma Bakanlığının izni ile deneme, muayene ve
ya ferry uçuşu yapabilir. 

BAŞKAN — Havacılıkta bu «ferry» tabirini hiç 
duymadım, onun Türkçesini yazamaz mıyız, bu ne 
demek? 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHfNKAYA — Yol-
cusuz taşıma uçuşu yapma. 

BAŞKAN — Onun Türkçesini yazalım, bu tabiri 
hiç duymadım. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yolcusuz, için
de araç taşıyarak; araç taşıyabilir. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — .Yine 
olmaz. 

BAŞKAN — Olmaz ki, o zaman içinde bir şey 
taşıyor. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMÇR — Boş geçmesin 
diye veya yüklü geçsin diye. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Uçu
şa elverişlilik belgesi olmazsa bu tayyare uçar mı; 
ancak tecrübe uçuşu yapar. 

BAŞKAN — Deneme için uçuş yapar, fakat ferry 
uçuşundan bir şey anlamadım. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Sayın Cumhurbaşkanım, geçen hafta bir örneğini 
gördük. Esenboğa Havaalanında yere çakılan bir 
uçağımız vardı; o biraz tamir edildikten sonra yol
cu alamaz. O uçak İstanbul'a kadar gitti, yalnız içine 
ekip biner. Buna ferry uçuşu diyoruz. 

BAŞKAN — Bunun tarifini yapmadık; hâkim 
bunu nereden anlayacak? 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Sayın Cumhurbaşkanım, daha önceki maddelerde bu
nun tarifi vardı. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Yük 
ve yolcusuz diyelim. 

ULAŞTIRMA BAKANİ MUSTAFA AYSAN — 
Efendim, yük ve yolcusuz biraz da tehlikeli, yani 
özel şartlarla uçan, haber verilerek uçan. 
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İBAŞKAN — Onun tarifini yapmadığımıza göre, 
bunun karşılığı ne ise onu koyalım. Veya «yalnız mü
rettebatla uçuş yapar» diyelim. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSf AFA AYSAN — 
Sayın Cumhurbaşkanım, bizim önceki teklifimizde 
«ferry uçuşu; uçağın satın alınması veya kiralanma
sında tescil işlemi yapılmaksızın ülkeye getirilmesi 
için ilk uçuşu veya uçuşa elverişlilerin elverişliliğine 
halel getirmeyen kısmı arızalı olarak Ulaştırma Ba
kanlığından özel izin alarak yolcu ve yük taşınmak-
sızın yapılan uçuşlardır» diye bir tanımlamamız 
vardı. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHÎNKAYA — Hiç 
yolcu ve yük almadan tayyarenin bir yerden bir yere 
taşınması öf endim; demek istenen o, 

BAŞKAN — Uçak dışarıdan yeni alınıyor, tes
cili yok, uçağı mürettebat buraya getiriyor. Uçak bu
raya geldikten sonra tescili ve muayeneleri yapılacak 
ve ondan sonra uçuşa geçecek. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel jSekreteri) — Yolcu ve yük almadan uçağın uç
ması, 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHÎNKAYA — Böy
le kalsın efendim. 

BAŞKAN — 'Bunu tarife koysalardı iyi olurdu. 
Komisyon bunu incelesin de, daha sonraki mad

deleri görüşürken tekriri müzakere ile hu tanımı 
3 üncü maddeye ilave ederiz. 

87 nci madde üzerinde başka söz isteyen var mı? 
Yok. 

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

88 inci maddeyi okutuyorum. 
Kıyasen uygulama 

MADDE 88. — Türk sivil hava araçları için ya
bancı devletlerin yetkili makamları tarafından veril
miş uçuşa elverişlilik 'belgelerinin geçerliliğine ve ya
bancı sivil hava araçları için Türkiye'de uçuşa elveriş
lilik belgesi verilmesine ilişkin şartlar, yukarıdaki mad
delerde yer alan esaslar dairesinde Ulaştırma Bakan
lığı tarafından saptanır. 

BAŞKAN — 88 inci madde üzerinde şöz isteyen 
var mı? Yok. 

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

89 uncu maddeyi okutuyorum. 
Hava aracı belgeleri 
MADDE 89. — Türk hava sahasında uçuş yapa

cak hava araçlarının, uçuş sırasında bağlı bulunduk
ları devletin geçerli kuralları uyarınca : 

a) Bir merkezî sicile kayıtlı olmaları ve tescil bel
gesi taşımaları, 

b) Milliyet ve tescil işaretlerini taşımaları, 
c) Uçuşa elverişlilik 'belgesini taşımaları, 
d) Mürettebata ait belgeleri bulundurmaları, 
e) Telsiz tesisatı ruhsatnamesini taşımaları, 
f) Sigorta poliçesini bulundurmaları, 
g) Kanun ve tüzükler gereğince tayin olunan sair 

belgelerin bulundurulması, 
Ve yetkili makamlar tarafından yapılacak kont

rollerde gösterilmesi zorunludur. 
Türkiye'nin taraf olduğu anlaşmaların hükümleri 

saklıdır. 

BAŞKAN — 89 uncu madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

90 inci maddeyi okutuyorum. 
Devlet hava araçları 
MADDE 90. — Türk hava sahasında uçuş ya

pacak yabancı devlet hava araçları; Türk kanunları
na ve bunlara bağlı kurallara uymak zorundadırlar. 
Türk Devlet hava araçlarının, Türk hava sahasında 
ve uluslararası hava sahasında yapacakları uçuşlarla 
ilgili kurallar koyma yetkisi Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetine aittir. Şikago Sözleşmesi 3 üncü mad
desi hükmü saklıdır. 

BAŞKAN — 90 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

91 inci maddeyi okutuyorum. 
Kalkış ve iniş 
MADDE 91. — Sivil hava araçlarının iniş ve kal

kışları, bu Kanunun öngördüğü esaslar dairesinde 
saptanmış bulunan havaalanlarından başka yerlerde 
yapılamaz. 

Can ve mal güvenliğinin korunması amacı ile "baş
vurulacak önlemler ile Ulaştırma Bakanlığınca önce
den alınmış izine dayanan iniş ve kalkışlar yukarıda
ki hükümden müstesnadır. . 
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BAŞKAN — 91 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

92 nci maddeyi okutuyorum. 
Havayolu 
MADDE 92. — Sivil hava araçları, bu Kanunun 

öngördüğü esaslar dairesinde saptanmış bulunan ha
vayolunu izlemeye ve uçuş sırasında hava trafik kont
rol yetkililerinin, talimatına aynen uymaya mecbur
dur. 

Can ve mal güvenliğinin korunması amacı ile ve
rilen talimatın dışına çıkarılmasını gerekli kılan du
rumlarda, sorumlu kaptan pilot durumu derhal yetkili 
bava trafik kontrol ünitesine bildirir ve alacağı tali
mata göre hareket eder. 

Olağanüstü durumlarda, sorumluluğu kendisine ait 
olmak üzere, sorumlu kaptan pilot gereken önlemle
re başvurabilir, bu durumda da'hi yetkili hava trafik 
kontrol ünitesinin en kısa zamanda haberdar edil
mesi zorunludur, 

BAŞKAN — 92 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok, 

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

93 üncü maddeyi okutuyorum. 
Yasaklar 
MADDE 93. — Uçuş sırasında; 
a) Tehlike ve zorunlu durumlar hariç paraşütle 

atlamak, 
b) Akrobatik uçuş veya benzeri hava gösteri

leri yapmak, 

c) Ziraî mücadele dışında yere herhangi bir mad
de atmak, dökmek veya boşaltmak, yangınla müca
dele uçakları hariç yerden herhangi bir madde al
mak, 

d) Fotoğraf çekme yasağı olan yerlerin fotoğra
fını çekmek, 

e) Herhangi bir madde veya nesneyi çekmek ve
ya uçağın nizamî kullanılma şeklinin dışında taşımak, 

. f) Her türlü reklam ve propaganda niteliğinde 
faaliyette bulunmak, 

g) Silah, cephane, her nevi harp malzemeleri, 
patlayıcı, yanıcı, tahrip edici ve aşındırıcı madde, ze
hirli gaz, nükleer yakıt, radyoaktif madde, can ve 
mal güvenliği yönünden tehlikeli olduğu saptanmış 
her nevi katı, sıvı ve gaz halinde madde taşımak, 
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h) Görülen hizmetin ve içinde bulunulan duru
mun gerektirdiğinin "dışında yayın ve haberleşme yap
mak, 

Yasaktır. 
Yukarıdaki yasaklara istisna getirmek üzere; özel 

veya genel nitelikte izin vermeye, Ulaştırma Bakanlı
ğı yetkilidir, 

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

BAŞKAN — Burada (c) fıkrasında, «yerden her
hangi bir madde almak» deniliyor. Yerden ne alacak; 
su alacak herhalde. 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
su alacak, yangınla mücadele uçakları sadece yerden 
su alır. 

BAŞKAN — Zaten yangınla mücadele uçakların
dan gayri uçak yerden su alabilir mi, mümkün de
ğil, bir uçak yerden herhangi bir maddeyi nasıl alır. 

DENÎZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(ihtisas Komisyonu Üyesi) — Suyun haricinde yer
den herhangi bir şey alamaz, ancak yere inip her
hangi bir şey alabilir diye düşündük. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Kaçakçılık 
yapmasın diye belki düşünülmüştür. 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNEY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Bir malzeme alabilir, 
insan alabilir; uçarken yere inip bir şey almayacak. 

BAŞKAN — «Yanıcı, katı ve sıvı maddeler ala
mayacak» dedik, paraşütçüler çeşitli renklerde sis çı
karan maddeler taşıyorlar, bunlar da yasak o zaman. 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, Ulaştırma Bakanlığından bunlar özel izin ala
caklar. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Sayın Cumhurbaşkanım, yolcu uçağı akrobasi yap
masın, kasıt bu. Havada akrobasi yapılacağı zaman 
Ulaştırma Bakanlığından izin alınması gerekiyor. 

Maddenin son fıkrasındaki «gerektirdiğinde» keli
mesi» yerine «gerektiğinde» olması gerekir, bu keli
me çıkarılabilir de. 

iBASKAN — Ne izni alacak? 
DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 

(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, fotoğraf çekme, silah faşıma, patlayıcı madde 
taşıma, cephane taşıma gibi. 
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BALKAN — «Gerektirdiğinde» kelimesi yerine 
«gerektiğinde», yazılacak, 

93 üncü madde üzerinde başka söz isteyen var mı? 
Yok. 

Maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

94 üncü maddeyi okutuyorum. 
İnme mecburiyeti 
MADDE 94. — Can ve mal güvenliği veya ka

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

Birinci fıkra hükmünün uygulanmasında, Ulaştır-
ta Bakanlığı gerektiğinde; Genelkurmay Başkanlığı, 
içişleri, Dışişleri ve Gümrük ve Tekel Bakanlıkları ile 
işbirliği yapar. 

BAŞKAN — 94 üncü madde üzerinde söz İsteyen 
• var mı? Yok. 

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

95 inci maddeyi okutuyorum. 

YEDÎNCÎ BÖLÜM 
ıSivil Havacılık Personeli 

Yeterlik belgesi 
'MADDE 95. — Pilotlar ile hava aracının sevk ve 

idaresi bakımından gerekli personeli, faliyette bulu
nabilmeleri için, Ulaştırma 'Bakanlığından yeterlik 
belgesi almak ve bu belgeleri 'belirli süreler içinde 
yenilemeleri zorunludur. 

Ulaştırma Bakanlığı yeterlik belgesi almaları ge
reken birinci fıkrada belirtilen personel ve diğer hava
cılık personelinin kategorilerinin saptanması, belge ve
rilmesi, geçerliliği, yenilenmesi, geri alınması ve sicil
lerin tutulması kurallarım yönetmelikle düzenler. 

BAŞKAN — 95 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? 

IBuyurun efendim. 
ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 

Sayın Cumhurbaşkanım, maddenin ikinci satırındaki 
«almak» kelimesi «almaları» olacak. «Ulaştırma Ba
kanlığından yeterlik belgesi almaları ve bu belgeleri 
'belirli süreler içinde yenilemeleri zorunludur.» 

BAŞKAN — Evet, maddeyi bu şekliyle değiştiri
yoruz. 

ı95 inci madde üzerinde başka söz isteyen var mı? 
Yok. 

Maddeyi değişik şekliyle oylanmza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

96 ncı maddeyi okutuyorum. 
Ya'bancı devletler tarafından verilmiş yeterlik bel

geleri 
MADDE 96. — Yabancı bir devletin yetkili ma

kamları tarafından usulüne uygun surette düzenlen
miş veya geçerliliği onanmış yeterlik belgeleri, Türki
ye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar çerçeve
sinde bu Kanunun uygulaması bakımından da geçerli 
olarak kabul edilir. 

Yeterlik belgesini düzenlemiş veya onamış bulu
nan devletin veya belge sahibinin vatandaşı olduğu 
devletin, Türk sivil hava araçlarına veya bu Kanun 
hükümleri uyarınca verilmiş yeterlik belgelerine veya 
sahiplerine karşı kasıtlı işlem yapmaları durumunda, 
birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

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

BAŞKAN — 96 ncı madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

97 nci maddeyi okutuyorum. 
Yeterlik belgesinin iptali ye geri alınması 
MADDE 97. — Yeterlik belgesinin verilmesi için 

zorunlu bulunan asgarî koşulların ortadan kalkması 
durumunda, belge iptal edilir. 

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

BAŞKAN — İkinci fıkrada, «nitelikler de» ayrı 
olarak yazılmış, buradaki «de» bitişik olacak, «ni
teliklerde» şeklinde; o şekilde düzeltelim. 

97 nci madde üzerinde söz isteyen var nu? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
98 inci maddeyi okutuyorum. ' • 
idarî önlem 
MADDE 98. — Gerek bu Kanunda ve gerekse 

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

Ceza kanunlarındaki özel hükümler saklıdır^ 
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BAŞKAN — 98 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

,Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

99 uncu maddeyi okutuyorum. 
Eğitim ve öğretim 
MADDE 99. — Sivil havacılık sahasında eleman 

yetiştirmek veya bu sahada öğrencileri yükseköğreti
me hazırlamak amacıyla; Ulaştırma Bakanlığına 'bağ- -
lı lise veya dengi okullar 1739 sayılı Millî 'Eğitim Te
mel Kanununun 58 inci maddesine uygun olarak açı
labilir. Gerçek ve tüzelkişiler de aynı amaçla 625 
sayılı Özel Eğitim Kurumlan Kanunu esaslarına göre 
özel okullar açabilirler. 

ıSivil havacılık sahasında meslek elemanı yetiştir
mek üzere Ulaştırma Bakanlığına bağlı yüksekokul
lar ise 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki esas
lara uygun olarak Bakanlar Kurulu Kararıyla kuru
labilir, 

ıBAŞKAN — Bu maddede biraz duralım. Liseden 
itibaren açabilecek. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Sayın Cumhurbaşkanım, 'Millî Eğitim Temel Kanunu 
ve Yükseköğretim Kanunundaki esaslara göre o yet
kimiz her zaman için var, Ulaştırma Bakanlığı ola
rak. 

Burada sadece sivil havacılık alanında bu işi ya
pabileceğimizi yazıyoruz ve Q kanunlar hükümlerini 
saklı tutuyoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sivil havacılık sahasında yetişecek 
bir kimseyi lise çağından itibaren yetiştirmek gerek
mez, Liseden sonra bu eğitim başlar. Nitekim, biz
de de Hava Kuvvetleri normal liseden alıyor ve on
dan sonra yetiştiriyor, . 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, bu maddeyi düzenleme nedenlerimizi müsaade 
ederseniz arz edeyim. 

Yardımcı personel, motorcu, elektronikçi ve bu
nun gibi iç hizmetler için yetiştirilecek olanlar. 

BAŞKAN — Yalnız pilot değil, öyle mi? 
DENİZ KURMAY ALBAY TAMER UZUNAY 

(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Sadece pilot değil 
efendim, teknik bakımdan, meslek okulu şeklinde açı
lacak. 

tkinci fıkra ile bunlaıa bir yüksekokula gitme 
imkânı sağlanmaktadır. 

BAŞKAN — Son fıkradaki «Ulaştırma Bakanlı
ğına bağlı yüksekokullar ise» kısmı olmaz. Yüksek
okullar YÖK'e bağlıdır; 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununa aykırı otur. 

MUM Eğitim Bakanlığına bağlı enstitüler vesair 
yüksekokulların hepsini fakültelere bağladık. Lise
nin üzerinde Millî Eğitim Bakanlığında hiçbir okul 
kalmadı. 

O kısmı silmek lazım. Şöyle diyelim : «Sivil ha
vacılık sahasında meslek elemanı yetiştirmek üzere 
yüksekokullar 2547 saydı Yükseköğretim Kanunun
daki esaslara uygun olarak Bakanlar Kurulu Kararıy
la kurulabilir.» 

«Ulaştırma Bakanlığına bağlı» kelimelerinin çıka
rılması lazım. Bakanlıklara bağlı yüksekokullar yok. 
Arada kalan «ise» kelimesi de çıkacak. 

Bakanlar Kurulu karan ile de kurulamaz; ancak 
kanunla kurulabilir, önlisans düzeyinde ise o zaman 
YÖK kurabilir. 

Son fıkraya bence hiç gerek yok. 
ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 

Sayan Cumihurbıaışkainıım izin veriırsönıiz bumu da Ko
misyonla birlikte inceleyelim. 

12547 sayılı Kanunda, bakanlıklara bağlı yüksek
okulların nasıl kurulacağı şekil ve şartını inceleye
lim. 

BAŞKAN — Sonra o hususta değişiklik yaptık 
ve onu kaldırdık. Millî Eğitim Bakanlığma bağlı 
olanların 'hepsini YÖK'e bağladık ve öğretmenler 
açıkta kaldı filan dediler,, onları 'bir. sene daha uzat
tık. Ondan dolayı olmaz. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
O zaman buyurduğunuz tadilatı yapalım. «Ulaştırma 
'Bakanlığma bağlı» kısmım çıkaralım. 

BAŞKAN — Yüksekokullar BaBcamar Kurulu 
Kararıyla da kurulmaz. Eğer fakülte açflaeafcsa ka
nunla, fakülteye bağlı iki senelik okullar açılacak
sa, o da YÖK'ün kararıyla olabilecek. 

SESDAT GÜNERAL (Mîllî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — O zaman «Bakanlar Kurulu Ka
rarıyla» kısmım da silelim. 

BAŞKAN — Buna ne gerek var? Böyle bir ihti
yaç varsa, YÖK*e bildirilir, o kurar, siz kuramaya-
cağtmza göre. 

İBu son 'fıkraya hiç gerek yok. 
ORAM1RAL NEJAT TÜİMER — «Yüksek

okullar» kurulabilir diyelim. 
BAŞKAN — Birçok yerlerde ziraat fakültesi 

kurutoıasmı istiyorlar, *Kjamın lazım» diyoruz ve 
kuımuyoruz. Yoksa her yer İstiyor. 
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Son fıkraya hiç gerek yok. Zaten bu görevlerde 
çalışacak elemanı yetiştiren yüksekokullar halen yok 
mu? Makine mühendisi, uçak mühendisi, bakım per
soneli yetiştiren okullar var; yüksekokul seviyesin
de. özel bir okul açmayı gerektirecek ancak pilot 
okulu olabilir, ö da şimdilik yok. 

ULAŞTIRMA ©AKANI MUSTAFA AYSAN 
— Sayın Cumhurbaşkanım, ya tamamen çıkarılabi
lir, ya da şu şekilde olursa, emirlerinize uygun olur: 
«Sivil havacılık sahasında meslek elemanı yetiştir
mek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki 
esaslara uygun olarak yüksekokullar kurulabilir.» 

BAŞKAN — Tamam, böyle olur. 
99 uncu maddenin ikinci fıkrasını tekrar okutu

yorum: 
«Sivil havacılık sahasında meslek elemanı yetiş

tirmek üzere 2547sayılı Yükseköğretim Kanunun
daki esaslara uygun olarak yüksekokullar kurulabi
lir.» 

BALKAN — Tamam. 
99 uncu madde üzerinde söz almak isteyen var 

mı? Yok. 
Bu değişiklikle birlikte 99 uncu maddeyi oyla

rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir, 

100 üncü maddeyi okutuyorum): 
Kaptan 'Pilotun genel yetki ve sorumlulukları 
MADDE 100. — Sorumlu Kaptân Pilot hava 

aracının, can ve mal güvenliğini sağlayacak surette 
sevk ve' idaresinden birinci derecede sorumlu olup, 
olağanüstü durumlarda gereken önlemleri almaya 
yetkilidir. 

BAŞKAN — 100 üncü madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum': Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

101 inci maddeyi okutuyorum': 
Kaptan Pilotun idarî yetki ve sorumlulukları 
MADDE 101. — Sorumlu Kaptan Pilot, hava 

aracında emniyet ve düzenin sağlanması için önlem 
almaya ve bu amaçla, yolculara, personele ve hava 
aracında bulunan diğer kişlere emir ve talimat ver
meye ve gerektiğinde bunları hava aracından çıkar
maya yetkilidir., 

Sorumlu kaptan pilot, uçuş sırasında gerçekleşen 
doğum ve ölüm olaylarım bir tutanakla saptar ve 
İnilen ilk hava alanında mahallî yetkililere, yurt dir 
şında ise Türk Konsolosluğuna bildirir veya bildiril
mesini sağlar, yurda dönüşünde ayrıntılı rapor verir. 

Sorumlu kaptan pilot Kanun, tüzük veya yönet
melik uyarınca hava aracında uçuş sırasında tutul
ması veya bulundurulması gereken tüm defter, kayıt 
ve belgelerin bulundurulmasından ve usulü dairesin
de tutulmasından sorumludur. 

BAŞKAN — ölüm olayı olursa ilk havaalanın
da bırakır mı? Trenlerde ilk istasyonda indirirler. 
Bunlarda da böyle bir şey var mı? 

İkinci fıkrada bildirme mecburiyeti getiriyoruz, 
ancak birinci fıkrada «gerektiğinde bunları hava ara
cından çıkartmaya yetkilidir» hükmünü getiriyoruz. 
Tehlike arz ediyorsa çıkartır, ölüm anında çıkarta
cak mıdır? 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN 
— Sayın Cumhurbaşkanım, bizde de uygulama 
— uluslararası kurallar olarak - ilk istasyonda bırak
ma sökündedir. 

BAŞKAN — Sonra onu kim getirir? 
ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN 

— Sonra, ilk uçuşla gelir. 
BAŞKAN — Geri getirmek için parasını kim 

verecek? 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHÎNKAYA — in

diği yer yabancı havaalanı ise konsolosluğa veya 
meydan yetkililerine teslim edecek. 

BAŞKAN — Yandı o zaman, orada kalır. 
Vaktiyle olmuştur, trenlerde ölüyü hemen indir

mesinler diye yatmış, uyumuş gibi yaparlar ve vara
cakları yere kadar götürürler. Tren personeli veya 
mesul kişiler gördükleri anda ilk istasyonda indirir
ler. 

Tabiî onlar da haklıdır, bir sâri hastalık mı var, 
ölüm nedeni nedir, belli olmadığı için yolcuları ko
rumak bakımından indiriyorlar; ama bir uçakta bi
lemiyorum. 

''101 inci madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı? Yok. 

101 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'102 nci maddeyi okutuyorum: 
Kaptan Pilotun cezaî yetki ve sorumlulukları 
MADDE 102. — Sorumlu kaptan pilot, hava 

aracında işlenen suç ile ilgili delilleri toplamak ve 
saklamakla yükümlü olduğu gibi, can ve mal güven
liğini tehdit eden veya gecikilmesinde zarar doğabi
lecek durumlarda görevliler olaya el koyuncaya ka* 
dar gereken soruşturmayı yapmak, yolcuları, perso
neli ve orada bulunan diğer kişileri, bunların eşya
larını ve yükünü aramak, geçici olarak alıkoymak 
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yetkisine sahiptir. Sorumlu kaptan pilot, bu yetkile
rini bizzat veya başkaları aracılığı ile kullanabilir. 

Şu kadar ki; kaptan pilot gereken kanunî tedbir
lerin alınmasını sağlamak amacı İle durumu en kısa 
zamanda yetkili makamlara intikal ettirmek ve yurt 
dışında ise, Türk Konsolosluğuna bildirmek veya bil
dirilmesini sağlamak ve her iki halde de, ayrıntılı 
bîr rapor vermek mecburiyetindedir. 

BAŞKAN — 102 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

103 üncü maddeyi okutuyorum': 
Özel düzenlemeler 
MADDE 103. — Türk sivil hava araçlarıyla faa

liyette bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile ger
çek ve özel tüzelkişiler, bu Kanunun hükümlerine 
aykırı olmamak şartı ile, kaptan pilotun görev, yetki 
ve sorumluluklarını belirleyen talimatlar hazırlaya
bilirler. Ancak, bu gibi talimatlara uyulması, kap
tan pilotun kanunî kurallar karşısındaki sorumlulu
ğunu etkilemez. 

BAŞKAN — Maddenin ikinci satırındaki «özel 
tüzelkişiler» kısmı «özel hukuk tüzelkişiler» olacak, 
arasına «hukuk» kelimesini ilave edin. 

103 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı? Yok. 

....>,.. 

Maddeyi bu düzeltme ilebirlikte oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

104 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yolcuların yükümlülükleri 
MADDE 104. — Yolcular, Türkiye'nin taraf ol

duğu uluslararası anlaşmalar ile bu Kanun hüküm
lerine; meydan otoritesi ve taşıyanın talimatına uy
mak zorunda olup, can ve mal güvenliğini ve yolcu
luğun disiplin ve intizamını bozacak her türlü ey
lem ve davranıştan kaçınmakla yükümlüdür. 

BAŞKAN.— 104 üncü madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı? Yok. 

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

105 inci maddeyi okutuyorum: 
Uluslararası sözleşme hükümleri 
MADDE 105. — iBu bölümde yer alan konular

da Türkiye'nin de katılmış olduğu 1963 tarihli Tok
yo, 1970 tarihli Lahey ve 1971 tarihli Montreal söz
leşmeleri hükümleri saklıdır. 

'BAŞKAN — 105 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

Vakit gecikmiş olduğundan, yarın saat 14.30'da 
toplanmak üzere birleşimi burada kapatıyorum. 

Teşekkür ederim. 
Kapanma Saati ı 19.15 

....... 
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MILLI GÜVENLIK KONSEYI 
GÜNDEMI 

172 NCÎ BİRLEŞİM 

13 Ekim 1983 Perşembe 

Saat : 14.00 

I. — KANUN TASARI VE .TEKLİFLERİ 
1. — Karayolları Trafik Kanunu Tasarısının Da

nışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Gü
venlik Konseyi İçişleri Komisyonu Raporu. '(D. Mec
lisi : 1/U16; M. G. Konseyi : 1/593) i(D. Meclisi S. 
Sayısı: 397; M. G. Konseyi S. Sayısı: (678) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sek
reterliği Teşkilat Kanunu Teklifinin Danışma Mec
lisince K^bul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 2/124; 
M. G. Konseyi : 2/156) (D, Meclisi S. Sayısı : 582; 
M. G. Konseyi S. Sayısı: 689) 

3. — Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 1/586; M. G. Konseyi : 1/580) ı(D. Mec
lisi S. Sayısı : 470; M. G. Konseyi S. Sayısı : 688) 



MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 689 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanunu 
Teklifinin Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 2/124; 

M. G. Konseyi : 2/156) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 582) 

T.C. 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Kanunlar Müdürlüğü 6 Ekim 1983 
06-3978(2/124)4776 

Konu : Kanun Teklifi. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 5 Ekim 1983 tarihli 170 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, Türkiye Büyük Millet Meclisi tdarî Teşkilatı Kanunu Teklifi ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi İRMAK 
Danışma Meclisi Başkanı 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

14 Haziran 1983 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilatı ile ilgili olarak hazırlamış olduğum Kanun 
teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Nejat TÜMER 
Oramiral 
Deniz Kuvvetleri Komutanı ve 
Millî Güvenlik Konseyi Üyesi 
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GENEL GEREKÇE 

Anayasamız ile yasama organının yapısı değiştirilmiş bu kuruluş tek meclis haline gelmiştir. Ayrıca yi
ne Anayasamızda Türkiye Büyük Millet Meclisi emniyet ve kolluk izmetlerinin ilgili m ımlarca Medi? 
Başkanlığına tahsis edilecek kuvvetlerle sağlanması öngörülmüştür. 

5509 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları Teşkilatı Hakkındaki Kanun muhtelif kanunlarla 
değişikliğe uğramış, teşkilatın kadro ihtiyacı her seferinde bütçe kanunları ile düzenlenme yoluna gidilmiş 
5509 sayılı Kanunun âdeta hiçbir hükmü yürürlükte kalmamıştır. 

Diğer taraftan bütün kamu kurum ve kuruluşları yeniden bir teşkilatlanmaya tabi tutulmaktadır. Hi-
yerarş'ik kademelenmesi bozulmuş görülen Türkiye Büyük Millet Meclisi idarî teşkilatının da bu uygulama
lara paralel olarak yeniden teşkilatlandırılması ve kamu kuruluşlarında tesis edilen hiyerarşik kademelen-
meye benzer şekilde yeniden düzenlenmesi idarede bütünlük sağlanması açısından faydalı mütalaa edilmek
tedir. 

Yukarıda belirtilen hususlardan dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi İdarî Teşkilatının yeniden düzen
lenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Kanun maddelerinde genel çerçevede belirtilmiş görev, yetki ve sorumluluk
larla hizmet ve faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin hususların yönetmelik ve talimatlarda teferruatlandınla-
rak belirtilmesinin uygulamada elastikiyet sağlaması bakımından daha uygun olacağı mütalaa edilmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - - Kanunun amacı ifade edilmiştir. 

Madde 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi idarî teşkilatını meydana getiren birimler gösterilmiştir. 

Madde 3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi idarî teşkilatının anaunsurunu oluşturan Genel Sekreterli
ğin bünyesindeki ana ast kuruluşlar ifade edilmiştir. Dairelerin kuruluşu, ilgi ve faaliyet sahaları birbirine 
benzer şube müdürlükleri bir araya getirilmek suretiyle meydana getirilmiş olacaktır. Şube müdürlükleri
nin neler oldukları kadro cetvellerinde şube müdürleri kadroları gösterilmek suretiyle belirtilmiştir. 

Madde 4. - - Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinin görev ve sorumlulukları genel pren
sipler halinde ifade edilmiştir. Bu görevlerin teferruatlı olarak hangi daire, şu'be, 'birim ve görevli tarafın
dan nasıl yapılacağı çıkarılacak yönetmelik ve görev talimatlarında gösterilmesi faydalı görülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 'başlıca görevi kanun yapmaktır. Bu görevin noksansız olarak yerine 
getirilmesinde komisyonlarda görevli raportörlerin katkısı çok önemli görülmektedir. Bu nedenle komisyon
larda görevli raportörler yetişmiş ve kaliteli personel olmalıdır. Zira !bu personel komisyona intikal eden 
bir kanun tasarısı veya teklifinin diğer mevzuatla ilişkisini, devlete getirdiği malî yükü, sağladığı faydaları, 
uygulanmasında meydana gelebilecek aksaklıkları ve ıbuna benzer diğer konularda derinlemesine ve geniş
lemesine araştırma yapacak, vardığı sonuçlara göre durumu komisyona takdim edecek, Komisyonun ka
rarlarını rapor haline getirecek ve milletvekillerince. belirtilecek prensiplere göre kanun teklifi taslaklarını ha
zırlayarak milletvekillerine teknik- yardımda bulunacak şekilde yetişmiş olması ve bu görevleri noksansız 
olarak yerine getirmesi uygun ve faydalı görülmektedir. Bu nedenle Genel Sekreterliğin görevleri arasında 
raportörler marifetiyle yürütülecek hizmetle ilgili hükme özel yer verilmiştir. 

Madde 5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi idarî teşkilat kadrolarında görevli personel 657 sayılı Devlet Per
sonel Kanunu hükümlerine tabi olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının Dışişleri Özel Müşavirinin Dışişleri Bakanlığı kadrolarından 
parlamento ilişkileri konusunda yetkili, büyükelçi seviyesinde bir görevlinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
görev yapmak üzere Dışişleri Bakanlığınca görevlendirilmesi düşünülmüştür. 

Madde 6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi idarî teşkilat kadrolarında görevli personel, Genel Sekreterin 
teklifi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından Başkanlık Divanının görüşü alınarak atanacak
tır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 689) 



Türkiye Büyük Millet Meclisi idarî teşkilat kadrolarındaki bazı görevler özel niteliği gerektirmektedir. Bu 
görevlerde istihdam edilecek personelle ilgili özel niteliklerin yönetmelikte gösterilmesi ve personelin göreve alı
nışında bu niteliklerin aranması faydalı görülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi idarî teşkilat kadrolarında görevli personel idare hukukunun bir gereği olarak 
atamalarında belirtilen usulle görevden alınacaktır. 

Memurların kurumlar arasında yer değiştirme esasları 657 sayılı Devlet . Memurları Kanununda belirtil
miştir. Bu usul içinde bir memurun bir kurumdan diğer bir kuruma yer değiştirmesi uzun zamanda gerçekleşe
bilmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin özelliği gereği böyle durumlarda zaman kaybı uygun mütalaa 
edilmemektedir. Bu sebeple Türkiye Büyük Millet Meclisi idarî teşkilat kadrolarındaki görevli personelden 
herhangi bir personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanmasına ihtiyaç duyulması halinde, durum 
Meclis Başkanlığınca Başbakanlığa bildirilecek, Başbakanlık personelin atanacağı yeni kurumu tespit edecek 
ve atama işlemi yapılacak şekilde bir düzenleme getirilmiştir. 

Komisyonlarda görevli raportör kadrolarının tamamının atama suretiyle doldurulmaması bir bölümünün, 
karşılığında kısa süreli geçici olarak sözleşmeli statüde çalıştırılacak personel için boş bırakılması düşünülmüş
tür. özel ihtisası gerektiren bir kanun tasarı veya teklifi komisyonlara intikal ettiğinde konu uzmanı bir per
sonel geçici olarak boş bırakılan kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilmesi, bu tür istihdamın daha 
ziyade proje çapında ve kısa süreler için olması düşünülmüştür. 

İhtiyaç duyulması halinde ve ihtisası gerektiren konularda komisyonlarda raportör olarak kamu kurum ve 
kuruluşlarında görevli personelin de ihtisası ile ilgili mevzuda görevlendirilmesini sağlayacak düzenleme yapıl
mıştır. Bu şekilde görev alacak personel altı ay süreyle çalışabilecek ihtiyaç halinde çalışma süresi altı ay daha 
uzatılabilecektir. . . 

Bu Kanunda belirlenenler dışındaki atamalarla ilgili diğer bütün hususlar 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununda belirtilen esaslara göre yapılacaktır. 

Madde 7. — Emniyet ve diğer kolluk hizmetleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Genelkur
may Başkanlığınca askerî bir birlik, İçişleri Bakanlığınca bir polis kuvveti tahsis edilecektir. Kuvvetlere emni
yetle ilgili görevler Meclis Başkanı tarafından verilecektir. 

Tahsis edilen kuvvetlerde görevli personelin eğitim, atama, sicil, yükselme, disiplin vb. işlemlerinin emniyet 
kuvvetlerinin mensup olduğu kuruluşlarca yapılması uygun mütalaa edilmiş ve düzenleme buna göre yapılmış
tır. 

Madde 8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi genel bütçeye dahil bir kuruluştur, ita amiri olan Meclis Baş
kanı bu konudaki yetkisini; hizmet ve faaliyetlerin gerektirdiği çabukluğu sağlayabilmek ve zaman kaybını 
önlemek amacıyla Genel Sekretere devredebilecek şekilde bir düzenleme yapılmıştır. 

Madde 9. — Genelkurmay Başkanlığınca emniyet görevi için tahsis edilen askerî birliğin Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin imkânlarından faydalanması faydalı görülmüş, özlük haklarının ve diğer her türlü ihtiyaçla
rının bağlı bulundukları kuvvetlerce karşılanması uygun mütalaa edilmiştir. 

İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen emniyet birliğinde görevli personele Türkiye Büyük Millet Meclisinde ça
lışmalarından dolayı verilecek ek ödeme ve sosyal yardımların Başkanlık Divanınca kararlaştırılacak Meclis
teki emsali kadro personeline tatbik edilen esaslara göre verilmesini sağlayacak düzenleme yapılmıştır. 

Madde 10. — Türkiye Büyük Millet Meclisi idarî teşkilat kadrolarında çalışan memurlara yaptırılacak 
fazla çalışma için altı aylık tutarını geçmemek üzere fazla çalışma ücreti verilmesi eski uygulamanın bir 
devamı olarak öngörülmüştür. 

Madde 11. — Komisyonlarda geçici olarak sözleşmeli istihdam şekli ile çalıştırılacak raportörlerin üc
retlerinin, genel uygulama çerçevesinde Başkanlık Divanınca kararlaştırılması öngörülmüş ve bunu sağlayıcı dü
zenleme yapılmıştır. 

Madde 12. — Kamu kurum ve kuruluşlarından raportör olarak komisyonlarda görevlendirilecek görevlile
re Türkiye Büyük Millet Meclisinde çalışmaları dolayısıyla fazla çalışma ücreti verilebilmesini ve bunun Baş
kanlık DiVamnın kararıyla yapılmasını sağlayacak düzenleme yapılmıştır. Böylece bu personele bir imkân sağ
lanmıştır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 689) 
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Madde 13. — Millî Saraylarda gezi ücrete tabidir. Bu gezilerden sağlanan gelirin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi sorumluluğuna tahsis edilmiş millî saray, köşk ve kasırların bakım, onarım ve muhafazalarına tahsisi 
faydalı görülmüş, bunu sağlayacak düzenleme yapılmıştır. 

Madde 14. — Türkiye Büyük Millet Meclisi harcamalarının denetimi geçmişteki gibi Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyelerinden oluşacak Hesapları İnceleme Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

Madde 15. — 1934 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanunu yürürlükten kaldırıldığından söz 
konusu Kanunun kitaplık için doküman teminini sağla van ilgili maddesi bu Kanuna dahil edilmiştir. 

Madde 16. — Maddede yönetmelik hükümleri düzenlenmiştir. 
Madde 17. — Yürürlükten kaldırılan kanunlar ve hükümler ifade edilmiştir. 
Geçici Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi kadrolarında görevli Emniyet personelinin Anayasamı

zın 95 inci maddesi gereğince Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına devri düzenlenmiştir. 
Geçici Madde 2. — Halen Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği ve Danışma Meclisi Genel Sekreter

liği kadrolanndaki personelin bu Kanuna ekli listedeki kadrolara atanması düzenlenmiş ve bu atama sonucun
da personelin maddî yönden mağdur olmaması göz önünde bulundurulmuştur. 

Geçici Madde 3. — Geçici bir süre için Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bina ve kolaylıklarından faydalanması ihtiyacı mevcuttur. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin 
bina ihtiyacı karşılanıncaya kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi bina ve kolaylıklarından faydalanmasını 
sağlayıcı düzenleme yapılmıştır. 

Geçici Madde 4. — tik genel seçimler sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp Başkanlık Divanı 
oluşuncaya kadar bu Kanunun uygulanmasında boşluk kalmaması için yürütmeyi Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreterinin sağlaması öngörülmüştür. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreterliği bünyesi içinde görevine devam edecektir. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihle, Danışma Meclisinin hukukî varlığının sona ereceği tarih arasında Da
nışma Meclisinin idarî hizmetleri için gerekli memur ihtivacının bu Kanun gereğince Türkiye Büyük Millet 
Meclisi idarî teşkilat kadrosuna atanmış personelden Danışma Meclisine geçici olarak tahsis edilecek perso
nelle karşılanması düşünülmüştür. 

Madde 18.—Yürürlük maddesidir. 
Madde 19. — Yürütme maddesidir. 

İhtisas Komisyonu Raporu 

TC. 
Millî Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 12 Ekim 1983 
Esas No. : 2 [156 
Karar No. : 162 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 5 Ekim 1983 'tarihli 170 inci birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen «Türkiye Büyük Millet Meclisi İdarî Teşkilatı Kanunu» teklifi komisyonumuzca incelenmiştir. 

Anayasamız ile yasama organının yapısı değiştirilmiş ve kuruluş tek meclis haline gelmiştir. Ayrıca yine 
Anayasamızda Türkiye Büyük Millet Meclisi emniyet ve kolluk hizmetlerinin ilgili makamlarca Meclis Baş
kanlığına tahsis edilecek kuvvetlerle sağlanması öngörülmüştür. 

Ayrıca 5509 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları Teşkilatı Hakkındaki Kanun muhtelif ka
nunlarla değişikliğe uğramış teşkilatın kadro ihtiyacı her seferinde bütçe kanunları ile düzenlenme yoluna 
gidilmiş ve 5509 sayılı kanunun 'hükümleri uygulanamaz duruma gelmiştir. 

Komisyonumuz yukarıda arz edilen durum muvacehesinde tasarının tümü üzerinde görüşmelerini ta-
/ marnlayarak maddelere geçilmesine karar vermiştir. 

Kanunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri dahil olmak üzere tüm personeli kapsamadığı düşünü
lerek adının teklifte olduğu gibi muhafazası uygun görülerek onaylarına sunulmuştur. 
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Madde 1. — Amaç, Kanun amacının T.B.M.M. Genel 'Sekreterliğinin teşkilatı kapsadığı düşüncesi ile 
madde teklifteki birinci madde olarak 'benimsenmiş ve tensiplerine sunulmuştur. 

Madde 2. — Teklifin ikinci maddesi aynen benimsenmiş ancak Hukuk Müşavirliği Genel Sekreter
liğini Hukuk Müşavirliğinin yapmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiş ve onaylarına sunulmuştur. 

Madde 3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilatının ana ast birimleri ifade edil
miş Genel Sekreter yardımcılarına bağlı birimler Dai re Başkanlığı ve müdürlükler olarak ifade edilmiş ben
zer faaliyetlerin aynı daire başkanlığı içinde toplanması dikkate alınmıştır.. Madde yeni düzenlemesi ile 
onaylarına sunulmuştur. 

Madde 4. — Teklifin dördüncü maddesi anyen benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 
Madde 5. — Teklifin birinci maddesine Türkiye Büyük Millet Meclisinin en önemli görvelerinden biri 

olan kanun yapma görevinin noksansız olarak yerine getirilmesinde komisyonlarda görevli raportörlerin, kat
kısının çok önemli olduğu düşünülmüş ve bu personenn kaliteli kişiler arasından seçilmesi ve yetiştirilmele
rinin önemi göz önünde bulundurularak, Danışma Meclisince kabul edilen metnin dördüncü maddesinin 
ikinci fıkrasının eklenmesi uygun mütalaa edilerek onaylarına sunulmuştur. 

Madde 6. — Teklifin altıncı maddesi benimsenerek oyanlarına sunulmuştur. 
Madde 7. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 6 ncı maddesi benimsenerek bu konuda Baş

kanlık divanına yetki verilmesi hükme bağlanmış ve onaylarına sunulmuştur. 
Madde 8. — Teklifin yedinci maddesi aynen benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 
Madde 9. — Teklifin sekizinci maddesi aynen benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 
Madde 10. — Teklifin dokuzuncu maddesi aynen benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 
Madde 11. — Teklifin onuncu maddesi aynen benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 
Madde 12. — Teklifin onbirinci maddesi aynen benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 
Madde 13. — Teklifin onikinci maddesi aynen benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 
Madde 14. — Teklifin onüçüncü maddesi aynen benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 
Madde 15. — Teklifin ondördüncü maddesi aynen benimsenerek onaylarına, sunulmuştur. 
Madde 16. — Teklifin onbeşinci maddesi aynen benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 
Madde 17. — Teklifin onaltıncı ^maddesi aynen benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 
Madde 18. — Teklifin onyedinci maddesi aynen benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 
Geçici Madde 1. — Teklifin Geçici birinci maddesi aynen, benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 
Geçici Madde 2. — Teklifin geçici ikinci maddesi aynen benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 
Geçici Madde 3. — Teklifin geçici üçüncü maddesi aynen benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 
Geçici Madde 4. — Teklifin geçici dördüncü maddesi anyen benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 
Geçici Madde 5. — Danışma Meclisi ve Millet Meclisine 1983 bütçesinden ayrılan ödeneklerin kul

lanılabilmesine imkan sağlayacak hüküm bu maddede düzenlenerek onaylarına sunulmuştur. 

Geçici Madde 6. — Yönetmelikler açısından herhangi bir boşluk meydana gelmesini önlemek açısın
dan halen yürürlükte olan yönetmeliklerin yenileri yürürlüğe girinceye kadar yürürlükte kalmaları hükme 
bağlanması uygun mütalaa edilerek onaylarına sunulmuştur. 

Madde 18. — Yürürlükle ilgilidir. 
Madde 19. — Yürütme ile ilgilidir. 
Arz ederiz. 

Başkan Üye Üye 
Yurdakul GÜNÇER Taner UZUN AY Sedat TÜZÜNER 

Tuğamiral Dz. Kur. Alb. M. M. Genel Sek. 

Üye Üye 
Muammer TELLİ Fahri KÖPRÜLÜ 

M. M. Genel Sek. Yrd. M. M. Genel Sek. Yrd. 
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TEKLİF 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanunu Teiklifi 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği teşkilatının; kurulu
şunu, görevlerini ve yönetim esaslarını düzenlemektir. 

Kuruluş 

MADDE 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi idarî teşkilatı; doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanına ıbağlı Özel Kalem Müdürlüğünden, Özel Müşavirlerden, Hukuk Müşavirliğinden ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Sekreterliğinden meydana gelir. 

Genel Sekreterlik 
MADDE 3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği; Genel Sekreterlik idarî Kısmı, Sivil Sa

vunma Uzmanlığı, Satınalma Komisyonu, Saymanlık, Dış İlişkiler ve Protokol Şubesi ile Kanunlar ve Ka
rarlar Dairesi, Personel ve Muhasebe Dairesi, Destek Hizmetleri Dairesi, Genel Evrak - Basın ve Halkla 'iliş
kiler Dairesi ve Millî Saraylar Dairesinden meydana gelir. 

Genel Sekreterliğin görevleri 

MADDE 4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinin görev ve sorumlulukları şunlardır : 
a) Anayasa ile Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen yetki ve (görevlerin ifasında; Başkanlık Divanı

na, Komisyonlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine her türlü idarî desteği sağlamak, 
b) Komisyonlarda görevli raportörler marifetiyle; kanun tasarı ve tekliflerini 'komisyonlara takdim et

mek, komisyon raporlarını hazırlamak, talep halinde ,milletJvekillerince verilen prensipler çerçevesijnde kanun 
teklifi taslaklarım hazırlamak. 

c) Basım hizmetlerini, doküman ve bilgi sağlama hizmetlerini yapmak. 
d) Türkiye 'Büyük Millet Meclisi tesislerini her an hizmete hazır bulundurmak, bakım ve cjnarımlarını 

yapmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının vereceği genel direktifler çerçevesinde güvenlikle ilgili 
faaliyetleri düzenlemek ve koordine etmek. 

e) Milletvekillerinin ve İdarî Teşkilat kadrolarında görevli personelin; personel, sağlık ve sosjyal hizmet 
faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek. 

f) Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Cumhurbaşkanlığının ve Sayıştayın 'bütçe ve malî işlemle|rini düzen
lemek ve yürütmek. 

g) Türkiye Büyük Millet Meclisinin evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek. 
h) Türkiye Büyük Millet Meclisinin basın ve halkla ilişkilerini düzenlemek ve yürütmek. 
ı) Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetiminde bulunan millî saray, köşk, kasır ve müştemilatımın bakım, 

onarım ve muhafazası ile ilgili hizmetleri yapmak. 
j) Cumhurbaşkanının Anayasada belirtilen yasama ile ilgili olan görevlerinin yerine getirilmesinde Cum

hurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile koordinasyonda bulunmak, 
k) Verilecek diğer görev ve hizmetleri yapmak. 

Personel hükümleri 

MADDE 5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi idarî teşkilatının kadroları ek cetvelde gösterijmiştir. Bu 
kadrolarda çalışan personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır 

Atama esasları 

MADDE 6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi idarî teşkilat kadrolarındaki personel, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Genel Sekreterinin teklifi üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından atanır, Bu 
atamalarda Başkanlık Divanının görüşü alınır. Bazı görevler için personelde aranacak özel nitelikler yönet--
melikte gösterilir. 
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Türkiye Büyük Millet 'Meclisi idarî teşkilat kadrolarında görevli personel, atamalarında belirtilen aynı 
usulle görevden alınır. 

İdarî teşkilat kadroİarındaiki görevli personelden herhangi 'bir personelin diğer kamu kurum ve kuruluşla
rına atanmasına ihtiyaç duyulması halinde; atamaya, ilişkin talep Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı
ğınca Başbakanlığa ibildirilir. Başbakanlık personelin atanacağı kadro görevini tespit eder. İlgili (kuruluşlar 
personel altama işlemlerini genel hükümlere göre derhal yaparlar. 

Komisyonlarda görevli raportörlüklerde, Başkanlık Divanının kararıyla bu kadrolar karşılık gösterilmek 
suretiyle sözleşmeli personel çalıştırılabilir. 

İhtiyaç halinde komisyonlarda raportörlük yapmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının kamu 
kurum ve 'kuruluşları personelini altı aylık ıbir süreyi aşmamak kaydıyla ismen görevlendirme istekleri atan-
malarındaki usul ve kayıtlamalara tbakılraaksızin kurum ve kuruluşlarca derhal yerine getirilir. Süresi biten
ler bir defaya mahsus olmak ve yeniden altı ayı geçmemek üzere görevlendirilebilir. Bu personel kurumla
rından izinli sayılırlar bu süreler görev ve mesleklerinde geçmiş kabul edilir. 

Emniyet ve diğer kolluk hizmetleri 

MADDE 7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının sorumluluğuna tahsis edilmiş; bütün bina, 
tesis, «Iklenıti ve arazinin emniyeti ve diğer kolluk hizmetleri için Genelkurmay Başkanlığınca askerî bir bb> 
liik ve İçişleri Bakanlığınca bir polis kuvveti tahsis edilir. 

Bu suretle tahsis edilen kuvvetlere emniyet ve diğer ıkollük hizmetleri ile ilgili görevler Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı tarafından verilir. ' 

Malî hükümler 

MADDE 8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi genel bütçeye dahildir. İta amiri Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, İta amirliği yetkilerinin bir kısmını Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterine devredebilir. 

MADDE 9. — Genelkurmay Başkanlığınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tahsis edilen as
kerî kuvvetin; ulaştırma, barınma, yakacak, akaryakıt ve yağ, elektrik, su ve havagazı, döşeme demirbaş, bü
ro makineleri ile demirbaşların bakım ve onarım ihtiyaçları Türkiye Büyük Mijlet Meclisi Başkanlığı tara
fından, özlük hakları dahil diğer her türlü ihtiyaçları bağlı bulundukları kuvvetlerce karşılanır. 

İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen emniyet birliğinin kadrosundaki görevli emniyet personelinin aylık ve 
ödenekleri ile diğer malî sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmeye devam olunur. Bunlara verilecek 
ek ödeme ve sosyal yardımlar Başkanlık Divanınca Türkiye Büyük Millet Meclisindeki emsali kadro perso
neline tatbik edilen esaslara göre tespit edilir. 

MADDE 10. — Türkiye Büyük Millet Meclisi idarî teşkilatı kadrolarında çalışan memurlara yaptırıla
cak fazla çalışma için altı aylık tutarı geçmemek üzere bu hususta hazırlanacak yönetmelikte belirtilecek 
esaslara göre fazla çalışma ücreti ödenir. Bu personele bunun dışında «Özel Hizmet Tazminatı» ödenmez. 

Ancak, 657 sayılı Kanun kapsamına giren diğer kamu kurum veya kuruluşlarında aynı görev derece 
ve kademede bulunan emsali personele aylıik ve diğer özlük halkları olarak yapılan ödemeler toplamının, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi idarî teşkilatı personeline ödenen aylık ve diğer özlük hakları (fazla çalışma 
için yapılan ödeme dahil) toplamını aşması halinde aradaki fark tazminat olarak ödenin 

MADDE 11. — Komisyonlarda görevli raportörlerden sözleşmeli olarak istihdam edilenlere verilecek üc
ret ve sair hakları genel uygulama çerçevesinde Başkanlık Divanınca kararlaştırılır. 

MADDE 12. — Kamu kurum ve kuruluşlarından komisyonlarda raportörlük yapmak için görevlendirilen 
personelin aylık ve" ödenekleri ile diğer malî sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmeye devam olunur. 
Bunlara- Türkiye Büyük Millet Meclisinde çalışmaları dolayısıyla onuncu madde gereğince verilecek fazla 
çalışma ücreti Başkanlık Divamnca Türkiye Büyük Millet Meclisindeki emsali kadro personeline tatbik edilen 
esaslara göre tespit edilir. 
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MADDP 13. — Millî saray, köşk ve kasırların gezi ücretlerinin yıllık hâsılatı Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Bütçesinde açılacak «Türkiye Büyük Millet Meclisi Vâkfına Yardım» tertibine ödenek kaydolunur. Bu 
gelir sadece Millî saray, köşk ve kasırların bakını, onarım ve muhafazalarında kullanılır. 

Denetim 

MADDE 14. — Türkiye Büyük Millet Meclisi harcamalarının denetimi Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinden oluşacak Hesapları inceleme Komisyonu tarafından yapılır. 

Yayın temini 

MADDE 15. — 2527 sayılı Basmayazı ve Resimleri Derleme Kanunu hükümlerine giren her türlü bas-
mayazı ve resimlerden birer nüshayı basımevciler, adı geçen kanun hükümlerine göre Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Kütüphanesine gönderilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı emrine vermeye zorunludurlar, 

Bu yolla derlenen yayınlar, Kütüphane Dokümantasyon ve Tercüme Şubesi Müdürlüğü tarafından değer
lendirilir ve amaç dışı kalanlar Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne devredilir. 

Yönetmelik ' , 

MADDE 16. — Emniyet ve diğer kolluk hizmetleri için tahsis edilen kuvvetlerin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı tarafından kullanılma ve idame esaslarına ilişkin hususlar Genelkurmay Başkanlığı ve İçiş
leri Bakanlığının görüşleri alınarak, bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Başkanlık Divanın
ca hazırlanacak yönetmeliklerde gösterilir. 

Yönetmelikler bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde Resmî Gazetede yayımlana
rak yürürlüğe girer. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar 

MADDE 17. — 5509 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları Teşkilatı Hakkındaki Kanun ile 
1934 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanunu ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile Türkiye Büyük Millet Meclisine tahsis edilmiş ve 1983 yılı bütçe tek
liflerine ekli kadro cetvellerinde değişikliğe uğratılmış olan kadrolardan emniyet personeline tahsis edilenler 
ile şahsa münhasır olanlar dışında kalanlar iptal edilmiştir. 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yayımı tarihinde Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği ve 
Danışma Meclisi kadrolarında gösterilen emniyet personeli kadroları ile bu kadrolarda görevli emniyet perso
neli ve Emniyet Teşkilatına tahsis edilmiş her türlü araç, gereç, silah ve mühimmat Emniyet Genel Müdürlü
ğüne devredilir. 

Emniyet Genel Müdürlüğüne devredilecek kadrolar, işgal etmekte olan personelin aylıkları bakımından 
kazanılmış haklan saklı kalmak kaydıyla, aynen intikal eder. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği ve Danışma Meclisi Genel Sekreter
liği kadrolarında görevli memurlar bu Kanuna ekli kadrolara bu Kanunun yayanı tarihinden itibaren iki ay 
içinde atanırlar. 

Bu şekilde atananların yeni kadroları eski kadrolarından daha aşağıda olduğu takdirde, bu gibilerin kaza
nılmış olan hakları şahsa münhasır olmak üzere muhafaza edilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği; Cumhurbaşkanlığı Dairesi inşaatı bitinceye 
kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinin halen kullandığı bö
lümden ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin diğer kolaylıklarından faydalanır. 
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GBÇtCÎ MADDE 4. — tik genel seçimler sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp Başkanlık Di-
danı oluşuncaya kadar bu Kanunun uygulanması Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğince yürütülür. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği bünyesi içinde 
görevine devam eder. 

Danışma Meclisinin faaliyetleri devam ettiği sürece idari hizmetleri için memur ihtiyacı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İdarî Teşkilat Kadrolarından karşılanır. 

Yürürlük 

MADDE 18. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütmâ •._..• 

MADDE 19. — l u Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam yürütür. 

Millî Gtkveıüik Konseyi (S. Sayısı : 689") 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanunu Teklifine Ek Kadro Cetveli 

Upvan 

1 inci Derece 
Genel Sekreter 
Genel Sekreter Yardımcısı 
Genel Sekreter Yardımcısı 
Daire iBaşkanı 
Başkanlık özel Müşaviri 
Başkanlık özel Müşaviri 
Başkanlık Dışişleri özel Müşaviri 

1 inci Hukuk Müşaviri 
Satımatma Komisyonu Başkanı 
Kanunlar Kararlar Şube Md. 
Bütçe Şube Md. 
Kütüphane Şube Md. 
Tutanak Şube Md. 
Basımevi Md. 
Mal Saymanı 
Baştabip 
Uzman Tabip 
işletme Şube Md. 
Park ve Bahçeler Şube Md. 
Sayman 
Raportör 
2 nci Derece 
Özel Kalem Müdürü 
Hukuk Müşaviri 
Sivil Savunma Uzmanı 
Dış İlişkiler ve Protokol Şube Md. 
İdarî Şube Müdürü 
Personel Şube Müdürü 
Personel Yönetim Şube Müdürü 
Bütçe Maliye Şube Müdürü 
İç Hizmetler Şube Müdürü 
Ulaştırma Sulbe Müdürü 
Sosyal Hizmetler Şube Müdürü 
Genel Evrak ve Arşiv Sulbe Müdürü 
Basın ve Hal'kla îlişküer Şube Müdürü 
Parlamenter Hizmetler Şube Müdürü 
Raportör 

Smıf 

G.I.H. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

S.HS. 
» 

G.Î.H. 
» 
» 
.» 

G.t.H. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

G.l.H. 
» 
» 
» , 
> 

Adet 

11 

$ ı 

Ek Gösterge 

600 
500 
400 
400 
500 
400 
Dışişleri Bakanlığı kadro
larından karşılanır. 

400 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
— 
— 
300 
300 
300 
— 

200 
300 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
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Unvan Sınıf Adet Ek Gösterge 

3 üncü Derece 
özel Kalem Müdür Yardımcısı 
Şube Müdür Yardımcısı 
Şef (Mimar ve Mühendis) 
Raportör 
4 üncü Derece 
Şef 
Uzman 
Başmüsahhih 
Tabip 
Biyokimya Uzmanı 
Yönetim Memuru 
Yangın Söndürme Ekip Amiri 
Garaj Amiri 
Oto Döşeme Atölyesi Şefi 
Raportör 
Aşçıbaşı 

G.l.H. 

G.l.H. 

1 150 
11 150 
4 150 
3 — 

100 53 
» 6 — 
» 2 — 

S.H.S. 1 — 
» 1 — 

G.t.H. 6 100 
» 1 — 
» 1 100 
» 1 — 
» 3 — 

Y.H.S. 1 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 689) 
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K A D R O C E T V E L İ 

unvanı Sınıfı 

KADRO DERECE VE MİKTARI 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam 

Memur 
Sekreter-Daktüo 
Daktilo 7 

Uzman Yardımcısı 
Raportör 
Sistem Analisti 
Sistem Operatörü 
Programcı (Uzman) 
Bilgi Giriş Operatörü 
Tercüman-Mütercim 
Ses Kayıt Memuru 
Stenograf 
Organizasyon Metot Uzmanı 
Sıvacı 
Boyacı-Badanacı 
Mermerci 
Marangoz 
Cilacı 
Döşemeci 
Telefon Operatörü 
Kazancı 
Tenekeci 
Çilingir 
Yangın Söndürme Eri 
Oto Tamir Ustası 
Oto Kaportacısı 
Oto Elektrikçisi 
Oto Boyacısı 
Şoför 
Terzi 
Musahhih 
Tertipçi 
Ciltçi 
Ofsetçi 
Metal Eriticisi 
Fotoğrafçı 

TOPLAM : 

G.I.H. 
» 
> 
» • 

> 

> 
> 
> 

> 

> 
> 

> 
> 

> 

> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 
> 

30 27 19 15 11 2 
5 6 7 8 9 10 

— 2, 2 3 3 3 
3 3 2 2 2 — 
4 4 4 — — — 
1 1 — — — — 

i 

ı ı ı _____ _ 

5 5 6 7 8 7 
— 1 — 1 — 1 

_ _— __ 

— —— — — — — 

— — — 1 1 1 

— 2 2 3 4 - 5 

.— — — 1 1 1 
— 1 1 1 1 1 
— 1 1 1 2 2 

, . . t 

50 55 45 44 44 37 

17 
10 
3 

— 

— 

1 

1 
5 

__ 

1 
1 

1 
1 

8 

1 
1 
2 

53 

15 12 
4 3 
3 2 

— — 

— — 

— " — 

1 — 
2 — 

1 1 
1 1 
1 2 

2 2 
1 1 

2 3 
1 1 

8 8 
1 1 
1 1 
1 1 
2 2 

1 — 

49 48 

- ' 
— - — 
2 2 

— — • 

— — 

— — 

_ __ 

1 1 

2 1 
1 — 
1 — 
2 1 
2 1 
1 — 

4 5 

2 — 
— ,— 

2 2 

20 13 

148 
62 
**.' 
12 
12 
2 
1 
1 
2 
3 
4 

45 
3 
1 

A 

2 
6 
2 
2 
8 
6 
2 
1 

18 
3 
1 
1 
1 

42 
2 
6 
8 

17 
2 
2 
1 

458 
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Unvan 

Sağlık Memuru 
Hemşire 
La'boranU 
Eczacı Kalfası 
Eczacı 

TOPLAM 

— 13 — 

K A D R O C E T V E L t 

KADRO DERECE VE MİKTARI 

Sınıfı 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam 

S.H.S. — 1 — ı — — — 2 
» i 1 
> _ ı _ _ _ ı _ _ _ _ _ 2 
» 1 1 
, ı 1 

I 

1 2 4 7 

Unvan 

Teknik Ressam 
Teknisyen 
SibJhi Tesisatçı 
Klima Operatörü 
Dizgi Operatörü 
Makinist 

TOPLAM 

Unvan 

Memur 
Bekçi 
Hizmetli 
Hademe 
Çay Ocakçısı ve Garsonu 
Şef Garson 
Garson 
Aşçı 
Pastacı 
Bulaşıkçı 
Berber 
Ayakkabı Boyacısı 
Çamaşırcı 
Bahçıvan 

TOPLAM 

K A D R O C E T V E L İ 
KADRO DERECE VE MİKTARI 

Sınıfı 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam 

THS _ _ _ _ _ _ 1 ı _ _ _ 2 
> 3 4 5 6 12 10 8 5 — — — 53 
» — — — — — 1 1 1 1 1 — 5 
» — — — 1 1 1 1 1 1 1 — 7 
> — — 1 1 1 2 2 2 2 2 1 14 
» __ __ i i l l l 2 2 2 2 13 

3 4 7 9 15 15 14 12 6 6 3 94 

KADRO CETVELİ 

KADRO DERECE VE MİKTARI 

Sınıfı 5 6 7 .8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam 

Y.H.S. — — — 1 1 3 3 2 2 2 — 14 
» _ _ _ _ _ _ _ 1 1 1 1 4 
» _ _ 5 5 s 6 6 6 10 10 10 63 
> — 7 10 10 10 14 8 15 20 50 66 210 
» 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 54 
» 3 — — — — — — — — — — 3 
> 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
» 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 12 
> _ _ _ _ _ _ _ ı ı ı ı _ 4 

» — — — — — 1 1 1 1 1 2 7 
» — — — — — 1 1 1 1 1 — 5 

. > _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! ! , 2 
» — — — — — — — 1 1 1 1 4 
» — — 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

10 15 25 27 27 36 32 39 48 79 92 430 
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Unvan 

1 inci Derece 
Daıire 'Başkanı 
Daire Başkanı Yardımcısı 
Grup Başkan^ 
Satın Alma Komisyonu Başkanı 
Bakım - Onarım Şube Md. 
Park ve Bahçeler Şube Md. 
İşletme Şube Md. 
Saray Müdürü 
Tabip 
2 inci Derece 
Sivil Savunma Uzmanı 
İdarî Şube (Müdürü 
Şale Köşklü Amiri 
Klüçüksu Kasrı Amiri 
3 üncü Derece 
Maslak Kasrı Amiri 
Yalova Atatünk Köşkü Amit'i 
Saray Müdür Yardımcısı 
Mal Saymamı 
4 üncü Derece 
Ihlamur Kasrı Amiri 
Aynalı Kavak Kasrı Amiri 
Şef 
Uzman 
Yangın Söndürme Bkip Amiti 
Mimar - Mühendis 
Kalfa 

— 14 — 

MİLLÎ SARAYLAR 

KADRO CETVELİ 

Sınıf 

G.t.H. 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

S.H.S 
1 

G.I.H. 
» 
» 
» 

G.I.H. 
» 
» 
» 

G.t.H. 
» 
» 
» 
» 

T.H.S. 
G.t.H. 

Adet 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
1 

1 
1 

13 
1 
t 
1 
4 
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MİLLÎ SARAYLAR 

KADRO CETVELİ 

U n v a n 

Memur 
Sekreter - Daktilo 
Daktilo 
Uzman 
Sıvacı 
Boyacı - Badanacı 
Mobilyacı 
Marangoz 
Camcı 
Cilacı 
Döşemeci 
Telefon Operatörü 
Tenekeci 
Demirci 
Yangın Söndürme Onb. 
Yangın Söndürme Eri 
Avizeci 
Kurşuncu 
Şoför 
Terzi 
Fotoğrafçı 

Sınıf 

GİH 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

TOPLAM : 

KADRO DERECE VE MİKTARI 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.4 15 Toplam 

2 2 2 2 2 3 3 3 1 
_ _ _ — — — — _ i _ 

ı ı — ı 
1 ! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ __ _ ı _ _ _ _ _ _ 
_ ı _ 
_ _ ı 

— 1 — 
— — 1 

2 2 2 
— — 1 
— 1 — — 1 

1 — 1 

- 1 — 

1 1 — 

_ ı _ 
1 

1 

1 — 1 

ı _ _ 

1 — 

20 
1 
3 
2 
1 
6 
2 
2 
1 
3 
2 
3 
2 
1 
8 

39 
3 
1 
5 
1 
1 

5 11 7 12 10 11 13 13 9 9 7 107 
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U n v a n 

Sağlık Memuru 

Mühendis 
Teknisyen 
Oto Teknisyeni 
Sıhhî Tesisat Teknisyeni 
Kalemkâr 

Başbekçi 
Bekçi 
Hizmetli 
Hademe 
Aşçı 
Bulaşıkçı 
Berber 
Bahçıvan 

— 16 — 

MtLLI SARAYLAR KADRO CETVELİ 

KADRO DERECE VE MİKTARI 

Sınıf 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam 

SHS — — — — 1 — — — — — — l 

TOPLAM ; — _ l _ _ _ — _ _ ı 

THS l — — _ _ _ _ _ _ _ _ ı 
» _ _ 1 1 1 1 1 1 1 _ _ 7 
> 1 1 — — — — — — — — — 2 
» _ ı _ _ _ _ _ _ _ _ _ ı 
> 1 1 ! _ _ _ _ _ _ _ _ 3 

TOPLAM : 3 3 2 1 1 1 1 1 1 — — 14 

YHS 2 3 4 — — — — — — — — 9 
» _ _ £ 6 6 5 8 9 12 12 13 77 
» v - _ 4 4 6 5 5 5 5 6 8 48 
> — — — 1 1 1 1 — 1 — — 5 
» _ _ _ ! _ _ _ _ _ _ _ ı 
» _ _ _ _ _ ! _ _ _ _ _ ı 
» _ __ ! _ _ _ _ _ _ ı 
> 1 1 1 2 2 2 — — — — — 9 

TOPLAM : 3 4 15 14 16 14 14 14 18 18 21 151 
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DANIŞMA MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdarî Teşkilatı Kanunu Teklifi 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Türkiye Büyük Mıillet Meclisi idarî teşkilatının; kuruluş, görev ve 
yönetim esaslarını 'düzenlemektir. , 

Kuruluş 

(MADDE 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi idarî teşkilatı; doğrudan Türkiye Büyük (Millet Meclisi 
Başkanlığına bağlı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, özel Kalem Müdürlüğü, Başkanlık 
MüşavArlerıi, Hukuk Müşavirliği ve Emniyet Müdürlüğünden meydana gelir. 

Genel sekreterlik 

MADDE 3. — Anayasa ile Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen yetki ve görevlerin yerine getirilme
sinde Türkiye Büyük Millet Meclis/i Başkanlık D'iVanına, Komisyonlara ve Türkiye Büyük Milet Meclisi 
üyelerine her türlü destek hizmetleri sağlamak üzere kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreter -
ligi aşağıdaki idarî birimlerden oluşur: 

— Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 
— Bütçe - Plan Müdürlüğü 
— Tutanak Müdürlüğü 
— Kütüphane, Dokümantasyon ve Arşiv Müdürlüğü 
— Basımevi Müdürlüğü1 

— Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
— Dış İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü 
— Özlük İşleri Müdürlüğü 
— Saymanlık Müdürlüğü 
— Donatım Müdürlüğü 
— Işleüme ve Yapım 'Müdürlüğü 
— iSosyal Hizmetler Müdürlüğü 
— Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
— îç Hizmetler Müdürlüğü 
— Sivil, Savunma Uzmanlığı 
— Baştabiplik 
— Mıillî Saraylar Müdürlüğü 
Genel Sekretere görevlerinde yardımcı olmak üzere üç Genel Sekreter Yardımcısı atanır. Eğitim, orga

nizasyon ve metot ve diğer idarî hizmetleri yürütmek üzere doğrudan Genel Sekreterliğe bağlı bir Genel 
Sekreterlik Bürosu kurulur. 

Genel ıSekreterliğin görev ve yetkileri ile idarî binimlemn kuruluş, görev ve çalışma esasları kanunlar ve 
içtüzük hükümlerine uygun olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca çıkarılacak bir yönetmelik
le düzenlenir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 689) 
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İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanunu Teklifi 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği teşkilatının; kurulu
şunu, görevlerini ve. yönetim esaslarını düzenlemektir. 

Kuruluş 

MADDE 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği teşkilatı; doğrudan Türkiye Büyük Mjllet 
Meclisi Başkanına bağlı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel-Sekreterliği, Özel Kalem Müdürlüğü ve Özel 
Müşavirlerden meydana gelir. 

Genel Sekreterlik 

MADDE 3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına bağlı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sek
reterliği; üç Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreterlik İdarî Şubesi, Sivil Savunma Uzmanlığı, Satınal-
ma Komisyonu, Dış İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü ile Hukuk Müşavirliğinden meydana gelir. 

Genel Sekreter Yardımcılarına bağlı birimler aşağıda gösterilmiştir. 
A) Genel Sekreter Yasama Hizmetleri Yardımcısı 

1. Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
(a) İdarî Şube Müdürlüğü 
(b) Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 
(c) Bütçe Müdürlüğü 
(d) Tutanak Müdürlüğü 
(e) Kütüphane - Dokümantasyon ve Tercüme Müdürlüğü 
(f) Basımevi Müdürlüğü 

2. Genel Evrak ve Basın - Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı 
(a) Genel Evrak ve Arşiv Müdürlüğü 
(b) Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
(c) Parlamenter Hizmetleri Müdürlüğü 
B) Genel Sekreter İdarî Hizmetler Yardımcısı 
1. Personel ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı 

(a) İdarî Şube Müdürlüğü 
(b) Personel ve Özlük İşleri Müdürlüğü 
(c) Personel Eğitim ve Yönetim Müdürlüğü 
(d) Saymanlık Müdürlüğü 
(e) Bütçe - Maliye Müdürlüğü 
(f) Mal Saymanlığı 

2. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 
(a) İç Hizmetler Müdürlüğü 
(b) Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 
(e) Baştabiplik 
(d) Ulaştırma Şube Müdürlüğü 
C) Genel Sekreter Teknik Hizmetler Yardımcısı 
1. Teknik Daire Başkanlığı 

(a) İşletme ve Yapım Müdürlüğü 
(b) Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 689) 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Personel hükümleri 

MADDE 4. — Türkiye Büyük Millet 'Meclisi idarî teşkilatında çalışan personel bakında 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun istisnaî memurlukla ilgili hükümleri uygulanır. İstisnaî memurluklara atanacak
larda aranacak özel şartlar ile atamalarda uygulanacak esaslar yönetmelikte gösterilir. 

Yasama faaliyetiyle doğrudan ilişkili idarî hizmetleri yürüten raportörlerle stenograflar Ibiırer meslek 
sınıfı oluştururlar. Bu sınıflara yükseköğrenim görmüş kişiler özel yarışma sınavı ile alınırlar. Bunlarda ara
nacak nitelMer, hizmete alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterliklerinin tespiti ve meslek içi lerilemeleri Türki' 
ye (Büyük Millet MeclM Başkanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Atama esasları 

MADDE 5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Başkanlık Divanının görüşü alındıktan 
sonra Türkiye Büyük Millet MeclM Başkanı tarafından atanır. Hukuk Müşaviri, Başkanlık Müşavirleri ve 
Özel Kalem Müdürü doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından atanır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 689) 
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(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

2, Millî Saraylar Daire Başkanlığı 
(a) tdarî Şube Müdürlüğü, 
(tb) Teknik ve Destek Hizmetleri Grup Başkanlığı, 
(c) Saray ve Köşkler Grup Başkanlığı, 

Genel Sekreterliğin görevleri 

MADDE 4. —Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinin görev ve sorumlulukları şunlardır : 
a) Anayasa ile Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen yetki ve görevlerin ifasında; Başkanlık Divanına, 

komisyonlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine her türlü idarî desteği sağlamak. 
b) Komisyonlarda görevli raportörler marifetiyle; kanun tasarı ve tekliflerini komisyonlara takdim et

mek, komisyon raporlarını hazırlamak, talep halinde milletvekillerince verilen prensipler çerçevesinde ka
nun teklifi taslaklarını hazırlamak. 

c) Tutanak ve basım hizmetleri ile doküman ve bilgi sağlama hizmetlerini yapmak./ 
d) Türkiye Büyük Millet Meclisi tesislerini her an hizmete hazır bulundurmak, bakım ve onarımlarını . 

yapmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının vereceği genel direktifler çerçevesinde güvenlikle ilgili 
faaliyetleri düzenlemek ve koordine etmek. 

e) Milletvekillerinin ve Genel Sekreterlik teşkilatı kadrolarında görevli personelin; personel, sağlık ve 
sosyal hizmet faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek. 

f) Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Sayıştayın bütçe ve malî işlemlerini" düzenlemek ve yürütmek. 
g) Türkiye Büyük Millet Meclisinin evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek. 
h) Türkiye Büyük Millet Meclisinin basın ve halkla ilişkilerini düzenlemek ve yürütmek. 
ı) Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetiminde bulunan millî saray, köşk, kasır ve müştemilatının bakım, 

onarım ve muhafazası ile ilgili hizmetleri yapmak. 
j) Cumhurbaşkanının Anayasada belirtilen yasama ile ilgili olan görevlerinin yerine getirilmesinde Cum

hurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile koordinasyonda bulunmak. 
k) Verilecek diğer görev ve hizmetleri yapmak. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi öenel Sekreteri; görevlerinin yürütülmesinden dolayı Türkiye Büyük Mil

let Meclisi Başkanına karşı sorumludur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, genel sekreterlik teşkilatının amiridir. Yetkilerinin bir kıs

mını yardımcılarına devredebilir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterine yokluğunda uygun göreceği Genel Sekreter Yardım

cısı vekâlet eder. 

Personel hükümleri 

MADDE 5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği teşkilatının kadroları Ek'li cetvellerde gös
terilmiştir. Bu kadrolarda çalışan personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun istisnaî me
murluklarla ilgili hükümleri uygulanır, . l 

Yasama faaliyetiyle ilgili idarî hizmetleri yürüten raportörlerle stenograflar yükseköğrenim görmüş ki
şiler arasından özel yarışma sınavı ile alınırlar. Bunlarda aranacak nitelikler, hizmete alınmaları, yetiştiril
meleri, yeterliliklerinin tespiti ve meslekiçi ilerlemeleri ile istisnaî memurluklara atanacaklarda aranacak ezel 
şartlar ve atamalarda uygulanacak esaslar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca çıkarılacak bir yö 
netmelikle belirlenir. 

Atama esasları 

MADDE 6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, özel Müşavirler ile özel Kalem Müdürü 
doğrudan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği teşkilatının diğer personeli ise »Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Sekreterinin teklifi üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından atanır. 
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Türkiye Büyük Millet 'Meclîsi idarî /teşkilat kadrolarınfdalki personel, Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Genel 
Sekreterinin önerisi üzerine, Türkiye (Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından atanır. 1-4 derecedeki kad
rolara yapılacak atamalarda Başkanlık Divanının görişü alınır. 

Kaımu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, uzmanlıkları dolayısıyla ihtiyaç (hailinde Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde altı ayı aşmamak üzere geçici olarak görevlendirilebilir. Bu tür personelin ismen gö
revlendirilme istekleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca Başbakanlığa yapılır. Görevlendinilme 
istekleri, ilgili personelin atanmâlarındaki usul ve şartlara bakılmaksızın kurum ve kuruluşlarınca • yerine ge
tirilir. İBu personel kurumlarından izinli sayılırlar ve bu süreler görev ve mesleklerinde geçmiş kabul edilir. 

Kadrolar 

MADDE 6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi idarî teşkilatı kadroları ekli cetvelde gösterilmiştir. Başkan
lık Divanı cetvelde belirtilen kadro sayısı ile sınırlı kalmak kaydıyla yılda bir defa kadrolarda gerekh' deği
şiklikleri yapmaya yetkilidir. 

Emniyet ve diğer kolluk hizmetleri 

MADDE 7. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün bina, tesis, eklenti ve arazisinin iç ve dış güvenliği 
ile ilgili kolluk hizmetleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı eliyle düzenlenir ve yürütülür. 

Kolluk hizmetleri için Genelkurmay Başkanlığınca askerî bir birlik ve İçişleri Bakanlığınca bir polis kuv
veti tahsis edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tahsis edilen emniyet kuvvetleri Türkiye Büyük Millet Mec
lisi kadrolarında, askerî birlik ise bağlı oldukları kuvvet kadrolarında yer alır. 

Kolluk hizmetleri için tahsis edilen kuvvetlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından kullanıl
masına ilişkin esaslar Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Malî hükümler 

MADDE 8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi genel bütçeye dahildir. İta Amiri Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, lîta Amirliği yetkilerinin bir kısmını içtü
zük hükümlerine uygun olarak devredebilir. 

MADDE 9. — .Genelkurmay Başkanlığınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tahsis edilen as
kerî kuvvetin ulaştırma, barınma, bakım ve onarım ve diğer yönetim giderleri Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığı tarafından, özlük hakları dahil d'iğer her türlü ihtiyaçları bağlı bulundukları kuvvetlerce 
karşılanır. 

MADDE 10. — İçişleri Bakanlığınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tahsis edilen emniyet 
kuvvetlerinde görevlendirilecek personel meslekî açıdan emniyet mensuplarına uygulanan mevzuat hükümleri
ne tabidir. Bunların. atanmaları görev süreleri, yer değiştirmleleri meslek içi eğitimleri ve benzeri hususlar 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında düzenlenecek bir protokblla belirlenir, 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı atama yetkisinin uygun göreceği kısmını, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Sekreterine devredebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği teşkilatı kadrolarında görevli personel, atamalarında be
lirtilen aynı usulle görevden alınır. 

Genel Sekreterlik teşkilatı kadrolarındaki görevli personelden herhangi bir personelin diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarına atanmasına ihtiyaç duyulması halinde; atamaya ilişkin talep Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığınca Başbakanlığa bildirilir. Başbakanlık personelin atanacağı kadro görevini tespit eder. İlgili ku
ruluşlar atama işlemlerini genel hükümlere göre yaparlar. 

Komisyonlarda görevli raportörlüklerde, Başkanlık Divanının kararıyla bu kadrolar karşılık gösterilmek 
suretiyle sözleşmeli personel, çalıştırılabilir. 

İhtiyaç halinde komisyonlarda raportörlük yapmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının kamu 
kurum ve kuruluşları personelini altı aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla ismen görevlendirme istekleri Baş
bakanlığa yapılır ve atanmalanndaki usul ve kayıtlamalara bakılmaksızın kurum ve kuruluşlarca bu istem der
hal yerine getirilir. Süresi bitenler bir defaya mahsus olmak ve yeniden altı ayı geçmemek üzere görevlendiri
lebilir. Bu personel kurumlarından izinli sayılırlar, bu süreler görev ve mesleklerinde geçmiş kabul edilir. 

Kadrolar 

MADDE 7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı bu Kanuna bağlı cetvellerde belirtilen 
kadro sayısı ile sınırlı kalmak şartıyla, yılda bir defa kadro derecelerinde gerekli değişikliği yapabilir. 

Çeşitli Kanunlarda Bakanlar Kurulu Kararına lüzum gösterilen hususlardan, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Genel Sekreterliği ile ilgili olanları, Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kararlafrı ile yürü
tülür. 

Emniyet ye diğer kolluk hizmetleri -

MADDE 8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının sorumluluğuna tahsis edilmiş; bütün bina, 
tesis, eklenti ve arazinin emniyeti ve . diğer kolluk hizmetleri için Genelkurmay Başkanlığınca askerî bir bir
lik ve İçişleri Bakanlığınca bir polis kuvveti tahsis edilir. 

Bu suretle tahsis edilen kuvvetlere emniyet ve diğer kolluk hizmetleri ile ilgili görevler Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı tarafından verilir. 

Malî hükümler 

MADDE 9. — Türkiye Büyük Millet Meclisi b^çesi genel bütçeye dahildir. İta Amiri Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanıdır. Türkiye Büyük Millet M eslisi Başkam, İta Amirliği yetkilerinin bir kısmını Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterine devredebilir. 

MADDE 10. — Genelkurmay Başkanlığınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tahsis edilen as
kerî kuvvetin; ulaştırma, barınma, yakacak, akaryakıt ve yağ, elektrik, su ve havagazı, döşeme, demirbaş, 
büro makineleri ile demirbaşların bakım ve onarım ihtiyaçları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tara
fından, özlük haklan dahil diğer her türlü ihtiyaçları bağlı bulundukları kuvvetlerce karşılanır. 

İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen emniyet birliğinin kadrosundaki görevli emniyet personelinin aylık ve 
ödenekleri ile diğer malî sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmeye devam olunur. Bunlara verilecek 
ek ödeme ve sosyal yardımlar Başkanlık Divanınca Türkiye Büyük Millet Meclisindeki emsali kadro personeli
ne tatbik edilen esaslara göre tespit edilir. 
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MADDE 11. — Türkiye Büyük Millet Meclisi idarî teşkilatı kadrolarında çalışan memurlara yaptırıla
cak fazla çalışma için yılda altı aylık tutarı geçmemek üzere, bu hususta hazırlanacak yönetmelikle belirlene
cek esaslara göre aylık, ek gösterge ve zam ve tazminatlar ile diğer malî ve sosyal hak ve yardımlardan ay
rı olarak fazla çalışma ücretli ödenir. Bu personele bunun dışında özel hizmet tazminatı ödenmez. 

MADDE 12. — Kamu kurum ve kuruluşlarından özel bilgi ve uzmanlık isteyen görevler için geçici ola
rak görevlendirilecek personelin aylık ve ödeneikleri ile diğer malî ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca 
ödenmeye devam olunur. Bunlara Türkiye Büyük Millet Meclisinde çalışmaları dolayısıyla verilecek fazla 
çalışma ücreti; Başkanlık Divanınca Türkiye Büyük Millet Meclisindeki emsali kadro personeline uygulanan 
esaslara göre tespit edilir. 

MADDE 13. — Millî saray, köşk ve kasırların gezi ücretleri Hazineye irad kaydolunur. Bunların bakım, 
onarım ve muhafazaları için gerekli masraflar Türkiye Büyük Mille* Meclisi bütçesine konulacak ödenekten 
karşılanır. 

Denetim ' 

MADDE 14. — Türkiye Büyük Mîllet Meclisi harcamalarının denetimi Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinden oluşacak Hesapları İnceleme Komisyonutarafından yapılır. 

Kütüphane hizmetleri 

MADDE 15. — Kütüphane hizmetlerinin yürütülmesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
yardımcı olmak üzere içtüzük hükümlerine göre seçile cek Milletveküllerinden oluşan bir kütüphane komis
yonu kurulur. Kütüphane Komisyonu, kütüphanenin amacına uygun 'biçimde çalışmasını gözetir, yerli ve 
yalbancı her türlü yayın ile gerekli araç ve gereçlerin seçilmesini ve satın alınmasını sağlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi için yapılacak her türlü satın almalar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 
1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu hükümlerine talbi değildir. 

Kütüphane Komisyonunun çalışma ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile eski üyelerinin ve diğer 
kişilerin kütüphaneden yararlanma esasları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca çıkarılacak bir yö
netmelikle düzenlenir. 

Yayın temini 

MADDE 16. — 2527 sayılı Basmayazı ve Resimleri Derleme Kanunu hükümlerine giren her türlü basma-
yazı ve resimlerden birer nüshayı basımevciler, adı geçen kanun hükümlerine göre Türkiye Büyük Millet-
Meclisi Kütüphanesine gönderilmek üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı emrine vermek zorundadırlar. 

Bu yolla derlenen yayınlar, kütüphane Komisyonu tarafından değerlendirilir ve amaç dışı kalanlar kütüp
haneler Genel Müdürlüğüne devredilir. 
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MADDE 11. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği teşkilatı kadrolarında çalışan memurlara 
yaptırılacak fazla çalışma için altı aylık tutarı geçmemek üzere hu hususta hazırlanacak yönetmelikte belir
tilecek esaslara göre fazla çalışma ücreti ödenir. Bu personele bunun dışında özel. hizmet tazminatı öden
mez. 

Ancak, 657 sayılı Kanun kapsamına giren diğer kamu kurum veya kuruluşlarında aym görev, derece ve 
kademede bulunan emsali personele aylık ve diğer özlük hakları olarak yapılan ödemeler toplamının, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği teşkilatı personeline ödenen aylık ve diğer özlük hakları (fazla 
çalışma için yapılan ödeme dahil) toplamını aşması halinde aradaki fark tazminat olarak ödenir. 

MADDE 12. — Komisyonlarda görevli raportörlerden sözleşmeli olarak istihdam edilenlere verilecek 
ücret ve sair hakları genel uygulama çerçevesinde Başkanlık Divanınca kararlaştırılır, 

MADDE 13.,— Kamu kurum ve kuruluşlarından komisyonlarda raportörlük yapmak için görevlendiri
len personelin aylık ve ödenekleri ile diğer malî, sosyal hak ve yardımları kurumlarında ödenmeye devam olu
nur. Bunlara Türkiye Büyük Millet Meclisinde çalışmaları dolayısıyla 11 inci madde gereğince verilecek 
fazla çalışma ücreti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilatındaki emsali kadro personeline 
tatbik edilen esaslara göre Başkanlıkça tespit edilir. 

MADDE 14. — Millî saray, köşk ve kasırların gezi ücretlerinin yıllık hâsılatı Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Bütçesinde açılacak «Türkiye Büyük-Millet Meclisi Vakfına Yardım» tertibine ödenek kaydolunur. Bu 
gelir sadece millî saray, köşk ve kasırların bakım, onarım ve muhafazalarında kullanılır. 

Denetim < 

MADDE 15. — Türkiye Büyük Millet Meclisi harcamalarının denetimi Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinden oluşacak Hesapları inceleme Komisyonu tarafından yapılır. 

Yayın temini 

MADDE 16. — 2527 sayılı Basmaya» ve Resimleri Derleme Kanunu hükümlerine giren her türlü'basma
ya» ve resimlerden birer nüshayı basımevciler, adı geçen Kanun hükümlerine göre Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Kütüphanesine gönderilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı emrine vermeye zorunludurlar. 

Bu yolla\ derlenen yayınlar Kütüphane - Dokümantasyon ve Tercüme Müdürlüğü tarafından değerlendiri
lir ve amaç dışı kalanlar Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne devredilir. 
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Yönetmelik 

MADDE 17. — Emniyet ve diğer kolluk hizmetleri için tahsis edilen kuvvetlerin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı tarafından kullanılma ve idame esaslarına ilişkin hususlar Genelkurmay Başkanlığı ve İçiş
leri Bakanlığının görüşleri alınarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikte 
düzenlenir. 

Bu Kanuna göre hazırlanacak yönetmeliklerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının görüşü 
alınır. 

Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç bir yıl 
içinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar 

MADDE 18. — 5509 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları Teşkilatı Hakkında Kanun ile 1934 
sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanunu ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile Danışma Meclisi ve Millet Meclisine tahsis edilmiş ve 1983 yılı tek
liflerine ekli kadro cetvellerinde değişikliğe uğratılmış olan kadrolardan şahsa münhasır olanlar dışında ka
lanlar iptal edilmiştir. 

Atama ve intibaklar 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği ve Danışma Meclisi Genel Sekreter
liği kadrolarında görevli memurlar bu Kanuna ekli kadrolara kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay 
içinde atanırlar Bu atamalarda öğrenim durumu, kamu hizmetlerinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
idarî teşkilatında geçirilen hizmet süreleri, sicil ve benzeri faktörler göz önünde tutulur. 

Bu madde gereğince atama ve intibakları yapmak üzere Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri tarafın
dan görevlendirilecek Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısının başkanlığında yasama organının 
idarî kuruluşlarının Genel Sekreterleri, Özlük İşleri Müdürleri ve Danışma Meclisi Başkanlığı Hukuk Mü
şavirinden oluşan bir Komisyon kurulur. Komisyon kararları Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterinin 
onayı ile kesinleşir. 

Atama işlemleri tamamlanıncaya kadar personelin malî, sosyal ve her türlü özlük haklarına ilişkin eski 
hükümlerin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanuna göre yapılacak yeni düzenlemeler nedeniyle kadro unvan ve derecesi 
değişen görevlilerin eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat haklan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi görevlerinde kaldıkları sürece şa tuşlarına bağlı olarak saklı tutulur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanlığı Dairesi inşaatı bitinceye 
kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinin halen kullandığı bölüm
den ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin diğer kolaylık lanndan faydalanır. 
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Yönetmelik 

MADDE 17. — Emniyet ve diğer kolluk hizmetleri için tahsis edilen kuvvetlerin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı tarafından kullanılma ve idame esaslarına ilişkin hususlar Genelkurmay Başkanlığı ve İçişleri 
Bakanlığının görüşleri alınarak Türkiye Büyük Millet Mıectiısi Başkanlığınca hazırlanacak yönetmel'iklıe dü
zenlenir. 

Bu Kanuna göre hazırlanacak yönetmeliklerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının görüşü 
alınır. ' 

Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde 
hazırlanır ve Resmî Gazetede yayımlanır. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 18. — 5509 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları Hakkındaki Kanun ile 1934 sayılı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanunu ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştın 

1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisine tahsis edilmiş ve 1983 
yılı bütçe tekliflerine ekli Danışma Meclisi ve Millet Meclisi kadro cetvellerinde değişikliğe uğratılmış olan 
kadrolardan emniyet personeline tahsis edilenler ile şahsa münhasır olanlar dışında kalanlar iptal edilmiştir. 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1 — Bu Kanunun yayımı tarihinde Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği ve 
Danışma Meclisi kadrolarında gösterilen emniyet personeli kadroları ile bu kadrolarda görevli emniyet per
soneli ve Emniyet Teşkilatına tahsis edilmiş her türlü araç, gereç, silah ve mühimmat Emniyet Genel Müdür
lüğüne devredilir. 

Emniyet Genel Müdürlüğüne devredilecek kadrolar, işgal etmekte olan personelin aylıkları bakımından 
kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla, aynen intikal eder, 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği ve Danışma Meclisi Genel Sekreter
liği kadrolarında görevli memurların; bu Kamuna ekli kadrolara atanma ve intibakları, Millî Güvenlik Kon
seyi Genel Sekreterinin onayı ile bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde yapılır. 

Bu Kanuna göre yapılacak yeni düzenlemeler nedeniyle yeni kadroları eski kadrolarından daha aşağıda 
olan görevlilerin eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat hakları Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Sekreterliği görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur. 

Atama işlemleri tamamlanıncaya kadar personelin malî, sosyal ve her türlü özlük haklarına ilişkin eski 
hükümlerin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇÎCt MADDE 3. — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği; Cumhurbaşkanlığı Dairesi inşaatı bitince
ye kadar, Türlkiye Büyük Millet Meclisinde Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinin halen kullandığı 
bölümden ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin diğer bölüm ve kolaylıklarından faydalanır. 
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GEÇİCİ MADDE 4. — İlk genel seçimler sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp Başkanlık Di
vanı oluşuncaya kadar bu Kanunun uygulanması Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğince yürütülür. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği bünyesi içinde 
görevine devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanuni uyarınca yeni düzenleme yapılıncaya kadar Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreterliği ve Danışma Meclisinde görevli emniyet personeline ilişkin kadrolar yürürlüktedir. 

Yürürlük 

MADDE 19. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 20. — Bu Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür. 
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GBÇÎCl MADDE 4. — İlk genel seçimler sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp Başkanlık Di
vanı oluşuncaya kadar bu Kanunun uygulanması Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğince yürütülür, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği bünyesi içinde 
görevine devâ'm eder., 

Danışma Meclisinin faaliyetleri devam ettiği sürece idarî hizmetleri için memur ihtiyacı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Sekreterliğince karşılanır. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Danışma Metlisi Genel Sek
reterliği memurlarına, 1983 yılı Danışma Meclisi Bütçesinde tahsis edilmiş olan ödenekleri kullanmaya, Mil
lî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği; 

İlk genel seçimler sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp Başkanlık Divânı oluştuktan sonra Da
nışma Meclisi ve Millî Güvenlik Konseyi (Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği) bütçelerindeki öde
nekleri kullanmaya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerine göre hazırlanacak yönetmelikler yürürlüğe girinceye ka
dar halen yürürlükte bulunan Millet Meclisi idarî teşkilatına ait yönetmeliklerin bu Kanun hükümlerine ay
kırı olmayan hükümleri uygulanmaya devam olunur. 

GEÇİCİ 'MADDE 7. — Bu Kanunun 8 inci maddesi gereğince Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkan
lığına tahsis edilen askerî birlik ile polis kuvvetinin aylık ve her türlü özlük hakları 1.1.1984 tarihine ka
dar, 1983 yılı Millî Güvenlik Konseyi (Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği) bütçesinden ödenmeye 
devam olunur. 

Yürürlük 

MADDE 19. — Bu (Kanun yayımı tarihinde" yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 20. — Bu Kanunu Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkam yürütür* 
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DANİŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVELLER 
(MİLLİ SARAYLAR MÜDÜRLÜĞÜ HARİÇ) 

Unvanı 

1 indi Derece 

Genel (Sekreter 
Genel Sekreter Yardımcısı 
Başkanlık Müşaviri 
Başkanlık Dışişleri Özel Müşaviri 

Hukuk Müşaviri 
Balsın ve Halkla ilişkiler Müşaviri 
Müdür 
Genel Sekreter Müşaviri 
Uzman Raportör 
Baş Stenograf 
Baştabip 
Uzman Tabip 

Sınıfı Adet 

G.l.H. 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

S.H.S. 
» 

1 
3 
2 
1 

1 
1 
15 
1 
11 
2 
1. 
1 

Ek Gösterge 

600 , 
500 
500 
Dışişleri Bakanlığı 
kadrolarından 
karşılanır 
500 
500 
500 
400 
500 
400 

2 nci Derece 

Hukuk Müşaviri Yardımcısı 
iBasm ve Halkla İlişkiler Müşaviri Yardımcısı 
Sivil Savunma Uzmanı 
Müdür Yardımcısı 
Y. Müh., Müh. - Y. Mim., - Mim. (Şef) 
Uzman Programcı 
Baş Raportör . 
Stenograf 
Mal Saymanı 
Uzman 

G.l.H. 
» 
» 
» 

T.H.S. 
» 

G.İ.H. 
» 
» 
» 

1 
1 
1 
18 
2 
1 
8 
6 
2 
1 

400 
400 
400 
400 
— 
— 
400 
300 
300 
300 

3 üncü Derece 

Şef 
Y. Müh., Müh. - Y. Mim., M'im. 
Y. Tekniker 
Raportör 
Uzman 
Stenograf 

G.İ.H. 

T.H.S. 
G.l.H. 

» 
» 

10 

3 
8 
3 
5 

300 

200 
200 
200 
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Unvanı 

1 inci Derece 

Genel Sekreter 
Genel Sekreter Yardımcısı 
Başkanlık özel Müşaviri 
Başkanlık Dışişleri özel Müşaviri 

Daire Başkanı 
1 inci Hukuk Müşaviri 
Müdür 
Satınalma Komisyonu Başkanı 
Sivil Savunma Uzmanı 
Mal Saymanı 
Baştabip 
Doktor (Uzman) 
Uzman Raportör 
Uzman Stenograf 

— 31 — 

KADRO CETVELİ 

(MERKEZ) 

Sınıfı 

G.t.H. 
» 
» 
> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

S.H.S. 
'* 

Gl.H. 
» 

Adet 

1 
3 
2 
1 

5 
1 

18 
1 
1 
1 
1 
1 

11 
6 

Ek Gösterge 

600 
500 
500 
Dışişleri Bakanlığı 
kadrolarından 
karşılanır. 
50Ö 
500 
500 
500 
400 
300 
— 
— 

400 
300 

2 nci Derece 

2 nci Hukuk Müşaviri 
Müdür Yardımcısı 
Şube Müdürü 
Uzman 
Raportör 
Şef 
Stenograf 
Uzman Programcı 
Şef (Mimar - Müh. - Yük. Tekniker) 

G.t.H 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

T.H.S. 
» 

1 
19 
4 
2 
7 
4 
9 
1 
5 

400 
400 
300 
300 
300 
200 
200 
— 

3 üncü Derece 

Şef 
Teknisyen 
Şef 
Şef Çevirmen 
Raportör 
Uzman 
Uzman (Organizasyon - Metod ve Eğitim) 
Stenograf 
Eczacı 
Biokimya Mütehassısı 
Garaj* Amiri 
Aşçıbaşı 

T.H.S. 

G.t.H. 
» 
» 
» 
» 
» 

S.H.S. 
» 

G.LH. 
Y.H.S. 

6 
1 

11 
2 
2 

10 
1 
1 
1 
1 

200 
200 
200 
200 
200 
200 
— 
— 

200 
— 
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Unvanı Sınıfı Adet 

4 üncü Derece 

§ef 
Tabip 
Eczacı 
Diş Tabibi 
Raportör 
ıStenograf 
Y. Müh., Müh. - Y. Mim., Mim. 
Y. Tekniker 
Uzman 
Biyokimya Uzmanı 
'Başmusahbih 
Yangın Söndürme Ekip Amiri 
Mutfalk Amiri 
Yönötim Memuru 

G.I.H. 
S.H.S. 

» 
» 

G.Î.H. 
» 

T.H.S. 
G.Î.H. 
S.H.S. 
GJÎ.H. 

» 
»' 
» 

28 
1 
1 
1 
8 
6 

3 
3 
1 
2 
1 
1 
6 
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Unvanı Sınıfı Adet Ek Gösterge 

4 Üncü Derece 

Mimar - Müh. - Yük. Tekniker 
Teknisyen 
Raportör 
Uzman, 
Şef 
Uzman (Organizasyon - Metod ve Eğitim) 
Stenograf 
Başmusahhih 
Tercüman Sekreter 
Doktor 
Eczacı 
Yangın Söndürme Amiri 
Garaj Amiri 
Oto Tamir Atölyesi Şefi 
Yönetim Memuru 
Aşçıbaşı 

T.H.S. 
» 

G.t.H. 
» 
» ' 
» 
» 
> 
» 

S.H.S. 
» 

G.t.H. 
» 
•» 
» 

Y.H.S. 

2 
4 
8 
3 
47 
1 
8 
5 

4 
2 

— 
— 
200 
200 
150 
150 
150 
100 
— 
— 
— 
100 
100 

/ ,100 
— 
— 
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K A D R O C E T V E L İ KADRO DERECE VE MİKTARI 

Sınıfı 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam 

Şef 
Memur 
Sekreter Daktilo 
Daktilo 
Uzman 
Uzman Yardımcısı 
Raportör 
Raportör Yardımcısı 

'Sistem Analisti 
Sistem Operatörü 
Bilgi Giriş Operatörü 
Tercüman - Mütercim 
Ses Kayıt Memuru 
Stenograf 
Sıvacı 
Boyacı - Badanacı 
Mermerci 
Marangoz 
Cilacı 
Döşemeci 
Telefon Operatörü 
Kazancı 
Tenekeci 
Çilingir 
Yangın Söndürme Eri 
Oto Tamir Ustası 
Oto Kaportacısı 
Oto Elektrikçisi 
Oto Boyacısı 
Şoför 
Terzi 
Başmusahhih Yrd. 
Musahhih 
Baştertipçi 
Tertipçi 
Tertipçi Yrd. 
Ciltçi 
Ciltçi Yrd. 
Ofsetçi 
Metal Eriticisi 
Fotoğrafçı 

G.Î.H 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

10 
30 

5 

3 

27 19 15 
6 7 8 
2 2 3 
3 2 — 

8 + 150 8+150 8 + 150 

/ 

» 

> 
» 
» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
T> 

— 
1 

_ 
— 

1 
— 
6 

_ 

— 

— 

2 

1 
— 

— 

— 

— _ — 
1 _ _ 

— — 1 
— — __ 

1 1 
'—~ — — 

6 8 10 

__ _ — 

— — 1 

2 2 3 

— 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 __ _ 

11 
9 
3 

2 . 

10 

— 

1 

— 

1 

4 

1 

1 

2 

1 

2 
10 
3 

— 

1 

1 

— 

1 

5 

1 

1 

2 

1 
1 

17 
10 
3 

— 

1 

1 

— 

1 
1 

1 
1 

8 

1 

1 

2 

15 
4 
3 

— 

— 

1 

1 
1 
1 

2 
1 

2 
1 

1 

8 
1 

1 

1 

2 

1 

12 
3 
2 

— 

— 

— 

2 

2 

2 

— 
— 

2 

— 

— 

— 

1 
— 

2 
1 
1 
2 
2 
1 

4 

2 

—-

3 
2 

— 
-— 

2 

— 

— 

— 

1 
— 

1 

1 
1 

5 

— 

— 

— 

2 
3 

10 
148 
62 
25 

8 
4 

24 
10 
2 
1 
2 
3 
4 

30 
1 
4 
2 

6 
2 
2 
8 
6 
2 
1 

18 
3 
1 
1 
1 

42 
2 
2 
7 
1, 
a 
3 

17 
3 
2 
2 
1 

TOPLAM : 53 55 46 44 44 37 53 49 48 23 16 468 
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KADRO CETVELİ 

U n v a n Sınıf 

(MERKEZ) 

KADRO DERECE VE MİKTARI 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam 

Memur G.t.H. 
Yönetim Memuru > 
Sekreter - Daktilo > 
Daktilo » 
Uzman Yardımcısı » 
Raportör 
Sistem Operatörü 
Bilgi Giriş Operatörü 
Tercüman - Mütercim 
Ses Kayıt Memuru 
Stenograf • » 
Uzman (Organizasyon • Metod ve Eğitimi) » 
Sıvacı » 
Boyacı - Badanacı » 
Mermerci > 
Cilacı . > 
Döşemeci » 
Telefon Operatörü > 
Kazancı » 
Tenekeci » 
Çilingir P 
Yangın Söndürme Eri > 
Oto Tamir Ustası » 
Oto Kaportacısı > 
Oto Elektrikçisi » 
Oto Boyacısı » 
Şoför > 
Terzi » 
Musahhih > 
Tertipçi » 
Ciltçi » 
Ofsetçi * 
Metal Eriticisi » 
Fotoğrafçı » 
Berber » 

TOPLAM : 

66 23 8 12 17 11 7 21 — — — 165 

5 11 
2 3 
i 3 
1 — 

5 1 8 
- 4 11 
8 — — 

2 20 — — 
2 9 — — 

1 _ __. 
4 _ _ . 
7 2 6 

.1! .J. — — -n 
1 1 — — 

_ ı _ _ _ ı _ 1 _ _ 

2 — 1 4 — 3 3 3 — — 
1 1! — I 1 — — 2 — — 

_ - _ _ _ ı _ _ _ _ _ _ _ 
4 — — 

1 1 
3 — İl 
1 3 3 

7 13 
- 1 
2 — 

2 — — 1 • • — 

— i 

1 

1! 

_ — —. 

1 1 2 

.11 

1 

D — — — — — 
! _ _ — _ _ 

4 
59 
35 
12 
3 
1 
2 
3 
4 

18 
1 
1 
4 
2 
3 
2 

16 
6 
2 
1 

22 
3 
2 
1 

6 
10 
18 
2 
2 
2 
5 

150 55 44 50i 5» 40 28 67 4 — 468 
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KADRO CETVELİ 

Unvanı Sınıfı 

Sağlık Memuru 
Hemşire 
Laborant 
Eczacı Kalfası 
Eczacı 

TOPLAM : 

S.H.S. 
> 
» 
» 
> 

KADRO DERECE VE MİKTARI 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam 

KADRO CETVELİ 

Unvan 

Teknik Ressam 
Teknisyen 
SıhHi Tesisatçı 
Klima Operatörü 
Dizgi Operatörü 
Dizgi Operatör Yardımcısı 
Makinist 
Makinist Yardımcısı 

Sınıfı 

T.H.S. 
> 
> 

KADRO DERECE VE MİKTARI 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam 

5 6 12 10 8 
— — — 1 1 
— 1 1 1 1 

1 1 1 2 2 

5 — — 
1 1 1 
1 1 1 
2 2 2 

1 1 1 1 1 

2 
53 
5 
7 

14 
3 

13 
2 

TOPLAM ; 9 15 15 8 99 

K A D R O C E T V E L İ 

Unvan Jf Sınıfı 

KADRO DERECE VE MİKTARI 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam 

Memur 
Bekçi 
Hizmetli 
Hademe 
Çay Ocakçısı ve Garsonu 
Şef Garson 
Garson , 
Aşçı 
Pastacı 
Bulaşıkçı 
berber 
Ayakkabı Boyacısı 
Çamaşırcı 
Bahçıvan 

TOPLAM : 

G.l.H. 

» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

G.l.H 
Y;H.S. 

> 
> 

— 
— 
4 
3 
2 
1 

— 

* 

10 

— 
7 
5 

— 
2 
1 

— 

i-

15 

5 
10 
5 

— 
2 
1 

— 

2 

25 

1 

5 
10 
5 

— 
3 
1 

— 

2 

27 

1 

5 
10 
5 

— 
3 
1 

— 

2 

27 

3 

6 
14 
5 

— 
3 
1 

— 
1 
1 

2 

36 

3 

6 
8 
5 

— 
3 
2 
1 
1 
1 

2 

32 

2 
1 
6 

15 
5 

— 
3 
1 
1 
1 
1 

1 
2 

39 

2 
1 

10 
20 
5 

— 
3 
1 
1 
1 
1 

1 
2 

48 

2 
1 

10 
50 
5 

— T 

3 

2 

79 

__ 
1 

10 
66 
5 

— 
3 
1 

— 
2 

— 
1 
1 
2 

92 

14 
4 

63 
210 
54 
3 

30 
12 
4 
7 
5 
2 
4 

18 

430 
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KADRO CETVELİ 

U n v a n 

Doktor 
Sağlık Memuru 
Hemşire 
Laborant 
Biyokimya Teknisyeni 
Eczacı Kalfası 

TOPLAM : 

KADRO CETVELİ 

U n v a n 

Ziraat Mühendisi 
Sistem Analisti 
Teknik Ressam 
Teknisyen 
Sıhhî Tesisatçı 
Klima Operatörü 
Marangoz 
Dizgi Operatörü 
Matbaa Makinisti 
Makinist 

y 

TOPLAM : 

KADRO CETVELİ 

U n v a n 

S.H.S. 
» 
» 
» 
» 
» 

Sınıf 

T.H.S. 
» 
» 
» 
z> 
» 
» 
» 
» 
*» 

0ınıf 

Fotokopi ve Teksire. 
Evrak Dağıtım Memuru 
Bekçi 
Hizmetli 
Hademe 
Çayocaskçı ve Garson 
Şef Garson 
Garson 
Aşçı 
Pastacı 
Bulaşıkçı 
Çamaşırcı 
Ayakkabı Boyacısı 
Başbahçivan 
Bahçiyan 

TOPLAM 

KADRO DERECE VE MİKTARI 

Sınıf 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam 

2 _ — 2 
1 _ _ . _ 1 
h 1 _ . _ . — . — — — — -~ — 2 

_ _ _ _ _ ! _ _ _ 1 

4 1 1 1 ' — -I! — —. — — — 8 

KADRO DERECE VE MİKTARI 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam 

_ _ _ _ _ 2 — _ _ ' _ _ , 2 

5 11 7 4 4 7 3 12 53 
3 — — 1; "' -Jl —. — —: 5 
4 ı _ 5 

5 4 — 1 4 1 — — - - — — 15 
1! 1 — 2 5 — . — — — , _ - , _ - 9 
2 — • _ _ — - ' 2 ' 

22 17 8 11 15 12 4 12 - - —•*— 101 

KADRO DERECE VE MİKTARI 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam 

Y.H.S. 4 . _ — 2 — — — — — — — 6 

> 2 — 1 1 _ _ _ _ - , — • — 4 
» 8 5 4 İM 5 7 II 22 9 10 — 72 
» 44 18 11 15 4 7 2 60 49 40 — 250 
_> 4 3 —, 3 4 6 1! 16 17 15 — 69 
„> #, 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — 3 
> 6 3 3 2 1 3 2 11. — — — 31 
» 5 1 2 1 2 — 1 — — — — 12 
» _ , _ _ , il i _ _ 2 — — — 4 
» 1 1 — 2 — 1 1 3 — — — 9 
» -1 - 1 - 1 , 1 ; 4 
> • 11 — — — — — . — X — — — 2 
_> 3 1 4 
-> 7 __ 7 _ _ 3 _ _ _ • _ _ . n 

— — — — — - i t — — — — — » 
89 33 29 28 18 28 8 115 76 65 — 489 
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MİLLÎ SARAYLAR 

KADRO CETVELİ 

Unvan Sınıfi Adet 

1 inci Derece 
Millî Saraylar Müdürü 
Uzman Tabip 
2 nci Derece 
Millî Saraylar Müdür Yardımcısı 
Bakım - Onarım Sulbe Md. 
Park ve Bahçeler Şube Md, 
işletme Şube Md. 
Saray Amiri 
Sivil Savunma Uzmanı 
Şale Köşkü Amiri 
Küçüksu Kasrı Amiri 
3 üncü Derece 
Maslak Kasrı Amiri 
Yalova Atatürk Köşkü Amiri 
Saray Amir Yardımcısı 
Mal Saymam 
4 üncü Derece 
Ihlamur Kasrı Amiri 
Aynalı Kavak Kasrı Amiri 
Şef 
Uzman 
Yangın Söndürme Ekip Amiri 
Mimar - Mühendis 
Kalfa 

G.I.H. 
S.H.S. 

G.Î.H. 

G.I.H. 

G.I.H. 

T.H.S. $ 
G.LH. 

Ek Gösterge 

400 

300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 

200 
200 
200 
200 

200 
200 
200 
200 
200 
200 

.# 
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MÎLLÎ SARAYLAR 

KADRO CETVELİ ^ 

Sınıfı Adet 

1 inci Derece 
Daire Başkanı 
Daire Başkan Yardımcısı 
Grup Başkanı 
Satınalma Komisyonu Başkanı 
Tabip 

2 nci Derece 
Bakım - Onarım Şube Müdürü 
Park ve Bahçeler Şube Müdürü 
tşletme Şube Müdürü 
Saray Müdürü 
Sivil Savunma Uzmanı 
idarî Şube Müdürü 
Köşk ve Kasr Amiri 
Mal Saymam 

3 üncü Derece 
Köşk ve Kasr Amiri 
Saray Müdür Yardımcısı 
Kalfa 

4 üncü Derece 
Kasr Amiri * 
Şef 
Uzman 
Yangın Söndürme Amiri 
Mimar • Mühendis 
Kalemkâr 
Kalfa 

f 

$ • • 

G.I.H. 

S.H.S. 

T.H.S. 

» 
G.I.H. 

> 
» 
» 
s> 

G.I.H. 
» 
» 

G.I.H. 
» 
» 
» 

T.H.S. 
G.t.H. 

^ 

2 

3 
1 

2 
2 
1 

1 
15 
1 
1 
1 
2 
3 
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Unvan 

Memur * 
Sekreter - Daktilo 
Daktilo 
Uzman 
Sıvacı 
Boyacı - Badanacı 
Mobilyacı 
Marangoz 
Camcı 
Cilacı 
Döşemeci 
Telefon Operatörü 
Tenekeci 
Demirci 
Yangın Söndürme Onb. 
Yangın Söndürme Eri 
Avizeci 
Kurşuncu 
Şoför 
Terzi 
Fotoğrafçı 

~ 40 — 

(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) '•*' 

• / 

$ MİLLÎ SARAYLAR 

KADRO CETVELİ 

Sınıf 

O.tHi 
> 
» 

> 

KADRO DERECESİ VE MİKTARI 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam 

2 2 2 2 2 3 3 3 1 — — 
_ _ _ _ _ _ _ _ ı _ _ _ 

1 1 — 1 — — — — 
1 1 — — — — — _ _ _ — 

_ _ _ s _ ı , ' _ _ . _ • • ' _ _ _ _ 

- fc -
_ _ ı 

_ ı .>__ 
_ _ 1 

2 2 2 
— — 1 
_ ı _ 
_ ı _ 
_ ı _ 

1 1 ı _ _ 

— 1 — 

— l _ 
1 

* _ - 1 _ 1 _ _ 

_ _ _ _ * _ 
_ ı _ _ _ 

20 
1 
3 
2 
1 
6 
2 
2 
1 
3 
2 
3 
2 
1 
8 

39 
3 
1 
5 
1 
1 

Toplam 5 11 7 12 10 11 13 13 9 9 7 107 
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KADRO CETVELİ 

U n v a n 

Memur 
Sekreter Daktilo 
Daktilo 
Uzman 
Sıvacı 
Boyacı - Badanacı 
Mobilyacı 
Marangoz 
Camcı 
Döşemeci 
Telefon Operatörü 
Tenekeci 
Demirci 
Yangın Söndürme Onbaşı 
Yangın Söndürme Eri 
Avizeci 
Kurşuncu 
Şoför 
Terzi 
Fotoğrafça 
Cilacı 

TOPLAM 

— 41 — 

KADRO DERECE VE MİKTARI 

Sınıf 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam 

G.Î.H. 6 1 2 2 2 2 2 2 1 — — 20 
» _ _ _ _ ı l 
» — 1 — 1 1 — — — — — — 3 
» İt — ı —. __ — — — — —. — 2 
» • _ _ . _ _ 2 — — — — — — 2 
» — 1 — 1 1 1 1 1 1 — — 7 
» U _ _ 1 __ _ _ _ _ — — _ 2 
» 1 _ _ _ _ 2 — — — — — 3 

» 2 1 3 
> 2 1 — — — — — — — — — 3 
» 1 ı 2 
» _ _ _ . i] 1 
» 2 3 3 — — — — — — — — 8 
» 2 2 1 1 5 1 5 12 6 6 — 41 
> — 2 — — 1 — 1 — — — — 4 
» - 1 1 2 
» 2 2 — — — II — — — — — 5 
> 1 l 
» K l 
> ı i _ i _ _ _ _ _ _ _ — 3 

18 15 9 9 13 9 11 18 8 6 — 116 
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Unvan 

Sağlık Memuru 

Mühendis 
Teknisyen 
Oto Teknisyeni 
Sıhhî Tesisat Teknisyeni 
Kalemkâr 

Başbekçi 
Bekçi 
Hizmetli 
Hademe 
Aşçı 
Bulaşıkçı 
Berber 
Bahçıvan 

— 42 — 

(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

MİLLÎ SARAYLAR KADRO CETVELİ 

KADRO DERECESİ VE MİKTARI 

Sımf 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam 

S.H.S. — — — _ ! _ _ _ _ _ _ i 

Toplanı — — — — 1 — — — — — — 1 

T.H.S. 1 _ — — — _ _ _ _ _ — i 
» — — 1 1 1 1 1 1 1 — — 7 
» 1 ! _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 

» _ ı _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ı 
» 1 ı ! _ _ _ _ _ _ _ _ 3 

Toplam 3 3 2 1 1 1 1 1 1 — — 14 

Y.H.S. 2 3 4 — — — — — — — — 9 
» — — 6 6 6 5 8 9 12 12 13 77 
» — — 4 4 6 5 5 5 5 6 8 48 
2> — — — 1 1 1 1 — 1 — — 5 
> _ _ _ ı _ _ _ _ _ _ _ ı 
•> _ _ _ _ _ _ _ ı _ _ _ _ _ ı 

G. t .H. _ _ _ _ ! _ _ _ _ _ _ ı 
> 1 1 1 2 2 2 — — — — — 9 

Toplam 3 4 15 14 16 14 14 14 18 18 21 151 
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KADRO CETVELİ 

U n v a n 

Sağlık Memuru 

TOPLAM : 

KADRO CETVELİ 
U n v a n 

Mühendis - Mimar 
Teknisyen 
Oto Teknisyeni 
Sıhhî Tesisat Teknisyeni 
Kalemkâr 

KADRO DERECE VE MİKTARI 

Sınıf 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam 

S.H.S. 1 — — — — — _ _ _ _ _ 1 

1 — — — — — — — — — — 1 

KADRO DERECE VE MİKTARI 
Sınıf 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam 

T.H.S. i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ı 
> — — 1 İl 1 11 Iı 2 — — — 7 
» _ _ _ _ _ 2 — — — — — 2 
» D ü . — - — — • — • - . — • - - _ - — • 2 
> _ ! _ _ _ _ _ _ _ _ _ ı 

TOPLAM : 2 2 1 1 1 3 1 2 — — — 13 

KADRO CETVELİ KADRO DERECE VE MİKTARI 

U n v a n Sınıf 5 6 7; 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam 

5 3 — 1 — — — — — — — 9 
10 — 7 4 8 5 2 23 8 10 — 77 
li — — — — 2 2 2 3 3 — 13 
1 — — — 1 1 1 1 — — — 5 

_ _ _ ı _ _ _ _ _ _ _ ı 
— — — — — 1 — — — — — 1 
_ _ _ _ ! _ _ _ _ _ _ ı 
_ ! _ _ _ _ _ _ _ _ _ ı 
2 — 3 — 8 4 — 21i — — — 38 

_ _ _ _ _ ı _ _ _ _ _ ı 

19 4 10 6 18 14 5 47 11 13 — 147 

Başibekçi 
Bekçi 
Hizmetli 
Hademe 
Aşçı 
Bulaşıkçı 
Berber 
Başbahçivan 
Balhçivan 
Taşçı Ustası 

Y.HS. 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
> 
> 

TOPLAM ; 

« a » 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 688 

Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komis

yonu Raporu. (D. Meclisi: 1/586; M. G. Konseyi : 1/580) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 470) 

TC 
Danışma Meclisi 
Genel Sekreterliği 2 Eylül 1983 

Kanunlar Müdürlüğü : 
06-3071 (l/586)/3405 

Konu : 'Kanun Tasarısı 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 1 Eylül 1983 tarihli 155 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasansı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Turhan GÜVEN 
Başkanvekili 
Danışma Meclisi Başkanı V. 

NOT : Bu Kanun Tasarısı, Genel Kurulun 29, 31 Ağustos; 1 Eylül 1983 tarihli 153, 154 ve 155 inci Bir
leşimlerinde görüşülmüştür, 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 24 Aralık 1982 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı: K.K.T.D. 18/101-901/07264 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 14 . 12 . 1982 tarihinde 
kararlaştırılan «Türk Sivil Havacılık Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
'•'V Bülend ULUSU 

Başbakan 
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TÜRK StVtL HAVACILIK KANUNU TASARISI HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR VE GEREKÇE 
1, ULUSAL SİVİL HAVACILIK POLİTİKASININ TESPİTİ : 

a) Sivil havacılığın, uluslararası niteliği, devamlı ve hızlı gelişme göstermesi, ileri teknolojinin uygulan
dığı bir alan olması, temelinde sürat unsurunun bulun ması, emniyet faktörünün en önemli yeri işgal etmesi, 
stratejik yönden büyük değer taşıması ve geniş çaplı ekonomik yönü dikkate alınarak, sivil havacılık faali
yetlerinin hava taşımaları ve uçak satın alınmaları ile geniş bir ticaret grubu karakteri taşıması karşısında 
bu faaliyetleri Türkiye'nin ulusal çıkarlarını da göz önünde tutarak en dengeli şekilde düzenleyecek bir si
vil havacılık kanununun bir an önce çıkarılmasını gerekli kılmaktadır. 

b) Çalışmalarda ulusal hukuk politikasının seçimi üzerinde özellikle durulmuştur. Yürürlükte bulunan 
yabancı sivil havacılık kanunlarının incelenmesinden, pek çoklarının müşterek konuları kapsadıkları tespit 
olunmuştur. Esasen uluslararası sivil havacılığın anayasası, mahiyetindeki 1944 tarihli Şikago Sözleşmesinin 
37 nci maddesi Sözleşmeye taraf olan devletlere yeknesak hükümleri ihtiva eden kanunlara sahip olmayı tav
siye etmektedir. 

Türkiye'nin diğer hukuk dallarındaki kanun yapma politikasının, belli oranda da olsa, yabancı mevzuat
tan büyük ölçüde çeviri veya derleme şeklinde tezahür ettiği göz önünde tutularak, sivil havacılık mevzuatı 
bakımından da gerektiğinde, yabancı kaynaklara başvurmakta sakınca görülmemiştir. Bu cümleden olarak 
özellikle, hukuk sistemimizde belli etkisi bulunan isviçre, Almanya ve Fransa'nın Sivil Havacılık Kanunları 
göz önünde tutulmuştur. 

Bu arada, ülkemizde daha evvel hazırlanmış bulunan tasarılardan ve Ulaştırma Bakanlığının, McGill Üni
versitesi öğretim üyelerinden Hava Hukuku Uzmanı Prof. Martin Bradley'e hazırlattığı tasarıdan da geniş 
ölçüde yararlanılmıştır . 

c) Tasarının hazırlanmasında, kanunun hacmi konusu da incelenmiş ve dünyada yürürlükte olan kanun
ların en kısasının 5 madde ile Avustralya Kanunu ve en uzununun da 329 madde ile Salvador Kanunu ol
duğu göz önünde tutularak, ayrıntılı hükümlere yer veren uzun kanunlar ile, genel bir muhtevaya sahip bu
lunan kısa kanunlar arasındaki fark tartışılmış ve dünyadaki hukuk otoritelerinin kabulüne göre en ideal hac
min, Avrupa ülkelerinin kanunlarında görüldüğü tespit edilmiştir. 

d) Tasarının çatısı hazırlanırken, uluslararası özel ve kamu hava hukuku sözleşmeleri karşısındaki duru
mumuz da incelenmiştir. Taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere gerekli atıflar yapılmıştır. 

Ancak, taraf olduğumuz sözleşmelerden, taşıma konusunda önemli yer işgal eden 1929 Varşova Sözleş
mesi ve onun bazı maddelerini değiştiren 1955 La Haye Protokolü karşısındaki tutumumuz ayrı olarak ele 
alınmıştır. Türkiye'nin taraf olduğu, uluslararası mahiyetteki havayolu taşımalarını düzenleyen bu sözleşme
nin, bir çok memleketin ulusal kanunlarında olduğu gibi, sözleşmenin etkisinde kalarak yeni hükümler vaz 
etmek yerine, Sözleşmenin hükümlerini aynen uluslararası mahiyette olmayan iç taşımalarımıza da uygulan
ması uygun görülmüştür. Bununla beraber taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerin hükümlerini dahi, ulu
sal mevzuatımıza alırken, ifade tarzının ve üslubun ulusal kanunların kaleme alınışında kullanılan iç hukuk 
kavramları ile ahenkli bir duruma getirilmesi"esas alınmıştır. 

Uluslararası sözleşmeler ile ilgili diğer bir tespitimiz de, 1952 tarihli olup, uçuş sırasında yerdeki şahıslara 
verilen zararlardan işletenin sorumluluğuna ilişkin Roma Sözleşmesi ile ilgili bulunmaktadır. Roma Sözleş
mesi, ihtiva ettiği ağır şartlar bakımından uluslararası sahada tasdik yönünden uzun yıllar ilgi görmedi. Bu 
Sözleşme 1978 yılında Montreal'de imzalanan bir Protokol ile tadil edilmiştir. Yapılan değişiklikler göz önün
de tutularak, Türkiye'nin henüz katılmamasına rağmen, Protokol hükümlerine tasarıda geniş yer verilmiştir. 

2. TASARININ TERTİBİ : 
Kanun tasarısı esas itibari ile, altı bölüme ve bölüm 1er de ihtiva ettikleri konuların kapsamı ölçüsünde alt -

bölümlere ayrılmıştır. 
a) Çalışmalar sırasında incelenen 10 Ocak 1959 tarihli Alman Hava Seyrüsefer Kanunu üç kısımda top

lanmıştır : 
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I. Bölüm : Hava seyrüseferine ilişkin hükümleri kapsamakta ve alt - bölümler itibari ile hava taşıtları 
ve uçuş personeli, hava meydanları hava ulaştırma işletmeleri ve hava gösterileri, trafik kaideleri, istimlak 
ve müşterek hükümleri ihtiva etmektedir. 

II. Bölüm : Sorumluluğa ilişkin hükümleri ihtiva etmekte, hava taşıtlarında taşınmayan şahıs ve eşya
lardan so,rumluluk, nakliye sözleşmesinden doğan sorumluluk, askerî hava taşıtlarından doğan sorumluluk ve 
sorumluluğa ait müşterek hükümlerden meydana gelmektedir. 

III. Bölüm : Cezaî hükümleri ihtiva etmektedir. 
b) İsviçre'nin Hava Seyrüseferi Hakkındaki 21 Aralık 1948 tarihli Federal Kanunu ise, şu dört kısım

dan oluşmaktadır. 
I. Bölüm : Hava seyrüseferinin temel hükümleri. 

II. Bölüm : HaVa seyrüseferinden doğan hukukî münasebetler. 
III. Bölüm : Hava seyrüseferinin teşviki. 
IV. Bölüm : Uygulama ve son hükümleri. 

c) Yükarida açıklanan Alman ve İsviçre kanunları kapsamı detaylı olarak incelenerek Türk Sivil Ha
vacılık Kanunun 6 bölümden oluşması ve aşağıda belirtilen hususları kapsaması öngörülmüştür. 

I. Bölüm : Hava seyrüseferinin temel hükümleri. 
1. Kısım : Hava egemenliği ve hükümleri. 
2. Kısım : Kazalar 
3. Kısım : Ticarî HaVa İşletmeleri 
4. Kısım : Hava alanları ve tesisleri 
5. Kısım : Hava araçları 
6. Kısım : Uçaklara ilişkin uçuş kuralları 
7. Kısım : Sivil Havacılık personeli 

II. Bölüm : Hava yolu ile taşımalar : 
1. Kısım : Taşıma sözleşmeleri 
2. Kısım : Uçakları kullanma sözleşmeleri 

III. Bölüm : Sorumluluk : 
1. Kısım : Taşıma sözleşmelerinden doğan sorumluluk 
2. Kısım : Yerdeki üçündü kişilere karşı sorumluluk 

IV. Bölüm : Ceza hükümleri : 
V. Bölüm : Çeşitli hükümler : 

VI. Bölüm : Son hükümler : 

3. TASARININ HAZIRLANMASINDA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULAN TEMEL İLKELER : 

a) Tasarının ilke olarak, objektif yöntem ile kaleme alınmasına, derli toplu bir metin manzarası arz 
etmesine, aşırılığa ve gereksiz ayrıntılara yer bırakıl mamasına gayret gösterilmiştir. 

Bir yandan düzenleyici kurallara, bir yandan da kurucu (ihdas edici) kurallara yer verilmiş, çağdaş il
kelerden hareket edildiği gibi, ileriye dönük düzenlemelere önem verilmiş, aynı zamanda dinamizmi sağ
layacak bir sisteme bağlanılmıştır. Bu cümleden olmak üzere bütün ihtimaller ayrıntılı maddelere yansı
tılmamış, temel kurumlarda yapısal düzenleme konulduktan sonra, bağlayıcı dar kalıplardan kaçınılmış, bir 
çok şıkta ihtiyaçlara göre düzenleme getirilmesini sağlamak amacı ile tüzüklere ve yönetmeliklere göre ge
niş yer verilmiştir. 

b) Sivil havacılığın uluslararası niteliğine önem verilerek, uluslararası sözleşmelerin hükümlerinden ya
rarlanılmış, uluslararası sivil havacılık kuralları ile en geniş uyumun sağlanabilmesi amacı ile, uluslararası 
Sözleşme hükümlerine atıflar yapılmıştır. 

Ancak, gerek ulusal çıkarlarımız, gerekse uluslararası ilişkilerimiz dikkâte alınarak, uluslararası sivil ha
vacılık sözleşmeleri ile ulusal mevzuatın bağdaştırılma sında yasama ve yürütme organlarına gereken esnek
lik tanınmıştır. Bununla beraber, sübjektif uygulamalara engel olmak ve ulusal saygınlığımızı korumak dü-
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— 4 — 

şüncesi ile, dış âleme dönük taahhütlerimizin ihlâline yol açmamak için, 'belli durumlarda bağlayıcı hüküm
ler de konmuştur. 

c) Sivil Havacılıkta can ve mal güvenliğinin sağlanması, daima temel düşünce unsurunu oluşturmuş
tur. Buna paralel olarak genel anlamda kamuoyu ve özellikle kullanıcı kitleyi koruma ilkesine ağırlık ve
rilmiştir. Bunun doğal sonucu olarak denetim unsuruna geniş yer verilmiştir. Denetim ve kontrol ile ilgili 
hükümler, yaygın ve ayrıntılı surette kaleme alınmış; denetim ve kontrolün amacı, nedeni, icra tarzı, so
nuçları ile, yetki ve sorumluluk tayinleri açık bir şekilde işlenmiştir. 

d) Uçağın ekonomik önemi dikkate alınarak, bu değerin hareketlendirilmesin!, kredi kaynağı oluştur
masını, sermaye unsuru olarak, sabitlikten kurtarıp, yatırım olanakları yaratmasını sağlayacak hükümlere 
yer verilmiştir. Uçağın ekonomik yönü ile ilgili maddelerde, düzenleyici kurallardan ziyade denetleyici ve 
güven ortamı yaratıcı kurallara ağırlık tanınmış, kredi ortamın güven sağlayıcı hükümler ile cazip duru
ma getirilmesine gayret gösterilmiştir. 

Aynı şekilde, sivil havacılığın ticarî yönün'de himayeci tutumdan kaçınılmış, ulusal ekonominin ihtiyaç
ları düşünüldüğü gibi, müşteri muhitine destek ve güven verici önlemler getirilerek, talebin artmasını sağ
layacak bir yoldan ilerleyerek sivil havacılığın genel rağbete ulaşması ve bu yoldan gelişmesinin garantiye 
alınması tercih edilmiştir. 

e) Sivil Havacılığın stratejik önemi, yurt savunmasındaki rolü ve ulusal güvenlik ile olan ayrılmaz 
ilişkisi dikkate alınarak bir yandan ulusal güvenliği koruyacak ayrıntılı hükümlere yer verilirken bir yan
dan da sivil havacılığın yurt savunmasına katkısını sağlayacak önlemler alınmıştır. 

MADDELERİN GEREKÇELERİ 

Gerekçe 1. — Bu madde Türk hava egemenliğinin sınırını tayin etmektedir. Madde 7 Aralık 1944 tarihin
de Şikago'da imzalanan ve 12.6.1945 tarih ve 4749 sayılı kanun ile kabul edilen Uluslararası Sivil Havacılık 
Sözleşmesinin 1 inci maddesinde belirlenen «Âkit Devletler, ülkeleri üstündeki hava sahası üzerinde tam ve 
münhasır hâkimiyeti haiz» oldukları prensibine uygun olarak düzenlenmiştir. 

Gerekçe 2. — Bu madde, uçakların Türk hava sahasında bağlı olduğu kanunî hükümlerin sınırını çizmek
tedir. 

Gerekçe 3. — Bu madde Türk hava sahasından izne tabi olmadan faydalanacak uçakları, ayrıca özel bir 
izin ile istifade edecek olanları belirtmektedir. 

Gerekçe 4. — Bu madde, uçuş serbestliğinin, kamu düzeni ve güvenlik mülâhazaları ile veya askerî sebep
lerle sınırlandırılmasını öngörmektedir. Genel olarak seyrüsefer sınırlamalarını göstermektedir. 1944 Şikago Söz
leşmesinin 9 uncu maddesinden aynı mahiyette sınırlamalar mevcuttur. 

Gerekçe 5, 6. — Her iki maddedeki sınırlamalar, 4 üncü maddedeki hukukî esasa ve Şikago Sözleşmesi hü
kümlerine uygun olarak düzenlenmiştir. 

Gerekçe 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. — Bu maddelerde uçak kazalarının nedenlerine ve soruşturma şek
line ilişkin hususlar düzenlenmiştir. 

Gerekçe 14. — Bu madde, soruşturma kurulunun oluşturulması, soruşturmanın yürütülmesi, yetki ve so
rumluluklar, uçak kazalarında yapılacak kurtarma ve yardım işlerinin yönetmelikle düzenleneceğini belirtmek
tedir. 

Bu madde, isviçre Kanununun 23 üncü maddesi göz önünde tutularak hazırlanmıştır. 
Gerekçe 15. — 15 inci madde ile uçağın gaipliğine karar verilmesindeki yöntem belirtilmiştir. Şikago Söz

leşmesinin 24 üncü maddesinde kaybolan bir uçağın aranma usullerine âkit devletler arasında koordine edil
miş tedbirlerin tatbiki öngörüldüğünden madde hükmü de saklı tutulmuştur. 

Gerekçe 16. — Türkiye'de ücret karşılığında ticarî amaçla yolcu ve yük taşımacılığı izne bağlı tutulmuştur. 
Gerekçe 17. — Ücret karşılığında ticarî amaçla yolcu ve yük taşımacılığının önceden izin alma şartına 

bağlanması yanısıra, işletme ruhsatı almakla yükümlü kılınmıştır. 
Gerekçe 18, 19, 20. — Maddelerde izin verilmesi esas olabilecek bilgi ve belgelerin nelerden ibaret olduğu 

açıklanmıştır. 
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Gerekçe 21 ile 30. — Bu maddelerde ruhsat sahibinin yükümlülüklerinin nelerden ibaret olduğu açıklan
mıştır. 

Gerekçe 31. — Bu madde ile hava hatlarının hukukî rejimine dahil olan işletmelerinde iç rejim açıklanmış
tır. Hava Kabotajı yeni Türkiye Cumhuriyeti ülkesinde iki nokta arasında havayolu ile yolcu ve yük taşıma
ları yapmak hakkı Türk uçaklarına tanınmıştır. Bu kabul, 1944 tarihli Uluslararası Şikago Sözleşmesinin 7 nci 
maddesinde de yer almıştır. 

Gerekçe 32. — Bu madde ile muntazam hava seyrüseferi olmayıp yarış veya gösteri mahiyetindeki uçuş
larda da Ulaştırma Bakanlığından izin alınması gerekliliği belirtilmiştir. 

Gerekçe 33. — Bu madde ile hava hatlarında işletmelerin dış rejimi belirtilmiştir. Madde, 1944 tarihli Şi
kago Sözleşmesindeki hukukî sisteme uygundur. Yabancılara ait millî kanunlarda da Fransız Kanunu 128, is
viçre Hava Kanunu 35 inci maddelerinde aynı mahiyette hükümler vardır. 

Gerekçe 34. — Bu madde ile uçakların uçabilmesi için gerekli yer tesislerinin tanımı yapılmıştır. Kullanı
lan hava limanı, hava meydanı tanımları kaldırılarak hava alanı tanımı altında birleştirilmiştir. Batı ülkelerin
de hava limanı karşılığı Aeropot, hava meydanı karşılığı Aerodrom'dur. Bu maddede, yabancılara ait bazı hava 
kanunlarında olduğu gibi, tesisleri ihtiva eden sahanın tanımı yapılmıştır. 1944 tarihli Şikago Sözleşmesinin 14 
numaralı ekinde de Aerodrom'un tarifi yapılmıştır. Bu tarife göre, Aerodrom; uçakların geliş, gidiş ve hareketi 
için tamamen veya kısmen kullanılan (üzerindeki binalar, tesisler ve teçhizat da dahil olmak üzere) belli bir 
arazi veya su sahası olarak tanımlanmıştır. 

Maddenin dördüncü fıkrasında ne gibi şekil ve şartlar altında izin verilebileceği açıklanmıştır. Son fıkrada 
da kurala yapılan istisnaya ve Şikago Sözleşmesinin yeterli havacılık tesisleri olmayan, uluslara, uluslararası 
teşkilât tarafından yardım yapılmasını öngören 69-76 madde hükümlerine işaret edilmiştir. 

Gerekçe 36. — Bu madde ile Uluslararası trafiğe açık hava alanlarının tanımı yapılmıştır. Fransız Hava 
Kanununun hava alanlarının tanzimine ilişkin hükümleriyle Şikago Sözleşmesi hükümlerinden yararlanılmıştır. 

Gerekçe 37. — Bu hüküm, 30.11.1955 tarihli Fransız Sivil ve ticarî hava seyrüsefer kanununca, hava alan
larının tanzimine ilişkin maddelerinde yapılan değişiklikler göz Önünde tutularak hazırlanmıştır. Maddede hava 
sahası üzerinde kamu düzenine ilişkin nedenlerle alınabilecek önlemler ve yapılacak düzenlemeler belirlen
miştir. 

Gerekçe 38. — Uçakların istifadesine açılmış bulanan hava alanlarının kullanılması ve havacilık tesisle
rinden ve diğer kolaylık sağlayan tesislerden faydalanmada verilen hizmetlerin harca tabi tutuilması hususun
da 1944 tarihinde ŞikagoMa imzalanan Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması ile -mutabakata varılmıştır. 
Her devletin, ulusal kanunlarında bu mahiyette hükümler yer almıştır. Hatta hizmetlerin nevi ve tesislerin kul
lanılması etraflı bir şekilde açıklanmış ve sayılmıştır Fransız Kanununda olduğu gibi. 

Bugün meri mevzuatımızda Havaalanları, tesislerin ve verilen hizmetlerin karşılığında alınan ücretler yö
netmelik ile tespit olunmaktadır. Zaman zaman yönetmeliğin açık bir kanun hükmüne dayanmadığı görüşü 
ile alınan ücretlerden dolayı yabancı taşıyıcılarla anlaşmazlıklar meydana germektedir. Bu nedenle bu madde 
hükmü konulmuştur. Alınacak harcın Harçlar Kanununa bağlı olduğu açıklanmıştır. Maddenin işlerliği 
İçin Harçlar Kanununda gerekli değişiklikleri yapmak gerekdbilecetotfir. 

Gerekçe 39. — Türkiye'de Sivil Havacılık hizmetleri havaalanlarında muhtelif statülerdeki kuruluşlar 
tarafından yürütülmektedir. Uygulamada koordinasyon sağlanmasında güçlükler, hizmetlerin aksamasına ne
den olmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak üzere, görev ve yetkileri belirli bir makam öngörülmüştür. 

Gerekçe 40. — Genel olarak; sivil uçaklar, askerî havaalanlarını ve askerî uçaklarda, sivil havaalanları
nı kullanmazlar. Ancak uygulamada, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait havaalanları sivil amaçla kullanılmakta
dır. Bu nedenle, madde ile ihtiyacın karşılama kurallan açıklanmıştır. 

Gerekçe 41. — Bu madde, Ulaştırma Bakanlığının gerek mal ve gerekse can ve sefer güvenliğinin sağlan
ması amacı ile almaya yetkili olduğu önlemleri saptamaktadır. 

Gerekçe 42. — Bu madde, uçuş güvenliğini sağlamak amacı ile Ulaştırma Bakanlığının gerekli tedbirle
ri almaya yetkili Olduğunu belirtmektedir. Benzer hükümler yabancı hava kanunlarında da vardır, örneğin 
İsviçre Hava Seyrüsefer Kanununun 40 numaralı maddesinde de benzer hüküm vardır. 
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Gerekçe 43. — Bu madde uçuş gıiVemliği ve can ve mal emmı<ye!tiriin sağlanması amacı ile kurulması ge
rekli örgütü, bu örgütüm faaliyetini düzenilemekted'ir. 

Gerekçe 44. — Bu madde Meteoroloji ve uçuş bilgilerinin toplanması ve dağıtılmasına ilişkin çalışma 
'biçimini düzenlemektedir.' 

Gerekçe 45 ila 47..— Bu maddelerde toplanmış bulunan hükümler bir taraftan can ve mal güvenliğinin 
sağlanması bir 'taraftan da hava trafiğinin (seyrüseferinin) güven içinde gerçekleştirilmesi ve sivil havacılık 
faaliyetlerinin modern anlayış içinde ileri ülkeler düzeyinde yürütülmesini temin amacı ile konmuştur. 

Gerekçe 48. — Bu madde, İsviçre Kanununun 42nci maddesine tekabül etmektedir. Havacılığın yer te
sislerinin sivil havacılık faaliyetlerinde arz ettiği önem dolayısıyla ferdî mülkiyet üzerinden 'bazı özd kayıtlar 
konulması gerektiği göz önünde tutularak düzenleme yapılmıştır. Uçuş 'güvenliğinin »ağlanması amacı ile 
gayrîmenkulden ücretsiz yararlanma öngörülmüştür. Bu kullanmadan dolayı gayrimenkul malikinin tazmi
nat talep ©time hakkına ilişkin bir hüküm de maddede yer almıştır., 

Gerekçe 49. — Bu madde hava trafiği, uçuş güvenliği yönünden inşaat sınırlamalarını öngörmektedir. 
Bu mahiyetteki hükümler İsviçre, Fransız, Alman Hava kanunlarında da yer almıştır. 

Maddenin birinci fıkrasının, birinci bendinde, hava alanları çevresinde saptanacak bir saha dahil inde izin 
alınmadan uçuş emniyetine tesir edebilecek tesisler kurulmasının zararı açıklanmıştır. 

Gerekçe 50. — 49 uncu maddedeki sınırlamaların, asgarî uluslararası standartlar seviyesinde güvenlik 
sağlamaları öngörülmektedir. 

Gerekçe 51. — Kurulacak veya kurulmuş havaalanları için gerekli yerlerin kamulaştırılması öngörül
mektedir. 

Gerekçe 52. — Hava aracınım tarifi uluslararası sivil havacılıkta tartışma konusu olduğu göz önünde tu
tularak bütün batı ülkelerinde müşterek bir terim olarak (Aircraft) esas alınmıştır. Türkçe karşılığı, uçak 
deyimi kullanılmıştır. Uçağın genel ıbir tanımı yapılmıştır. Ancak uyuşmazlıkları önlemek amacı ile, uçağın 
teknik çeşitlerinim belirlenmesinde Şikago Sözlleşmesinin 7 sayılı Ekine atıf yapılarak yönetmdiğe bağlanma 
sı öngörülmüştür. 

Gerekçe 53, 54, 55. — Maddelerinde, uçakların hukukî yönden bir tanımı, devlet uçakları ve sivil uçak 
almak üzere yapılmıştır. 1944 Şikago Sözleşmesinde de aynı esas benimsenmiştir. Maddede, Türk Sivil 
Uçağı sayılma koşulları açıklanmıştır. 

Gerekçe 56. — Bu madde Me Türk Sivil uçakları için sidil ihdas edilmiştir, (Bkz ve krz TK 839) 
Gerekçe 57. — Bu madde ile tescilin aleniliği esası kabul edilmiştir. 
Gerekçe 58, 59. — Bu maddelerde, sicil kayıtlarının hükmü açıklanmıştır. (Bkz ve krz TK 887). 
Gerekçe 60, 61, 62, 63, 64, 65. — Bu maddelerde Türk Sivil uçakları için tescil mecburiyeti getirilmiştir. 

Tescilin mülkiyet Ve diğer aynî hakları iktisabı bakımından esas teşkil edeceği kuralı getirilmiştir. Sicilin esas
ları açıklanmıştır. Türk uçak siciline tescil edilen uçağın Türk tabiiyet ve tescil işaretini taşıyacağı belirtil-
m'iştir. 

Madde 62. — için bkz ve krz TK 843,, 948/İV, 
Gerekçe 66, 61, 68, 69. >— Bu maddelerde tescilin genel şartları ve terkinin esasları açıklanmıştır. 
Gerekçe 70. — Bu madde ile uçak sicil'ine ilişkin ve kanunda ayrıntıları belirtilmeyen konuların yönet

melikle saptanacağı kabul öd'iîmişitftr. 

Gerekçe 71. '<—Bu madde ile uçağın hukukî mahiyeti açıklanmıştır. İtalyan ve Fransız Kanunlarından 
İstifade edilmiştir. Hava hukukunda uçakların bir tabiyetinİn olması tescil edilmeleri ve mülkiyet ve diğer 
aynı hakların iktisabında tescilin şart kılınması ve ipotek tesis edilmesi uçağı menkul mal tarifinden ayırmak' 
tadır. 

Bu nedenle kanunda isttiismaî olarak konulan bu hükümlerle uçak gayrimenkul hükümlerine tabi tutulmuş
tur. 
•.'" Gerekçe 72. — Bu kanunda, uçak, aksine sarahat olmadıkça menkul mal hükümlerine tabi tutulmuştur. 
Ancak madde ile İstisna getirilmiş ve bir çok yabancı millî kanunlarda olduğu gibi menkul mala ilişkin akit 
serbestisinden ayrılma uygun bulunmuştur. 
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ikinci fıkra ile de hukukî tasarrufun üçüncü şahıslar bakımından uçak siciline tescil ile hüküm ifade ede
ceği prensibi vazedilmiştir. 

Gerekçe 73. —- Uçağın mülkiyeti teslim ile intikal eder. Zira uçak 71 inci madde hükmünce menkul mal 
hükümlerine bağlı tutulmuştur. Ancak yapılan sözleşmenin mülkiyetin intikalini sağlama özelliği yoktur. 
Uçağın hususiyeti bakımından mülkiyetin temellük edene hemen geçmesini isteyebilecekleri göz önünde 
tutularak istisnai bir hüküm getirilmiştir. 

Gerekçe 74. — Madde ile, uçağın teferruat ve mütemmim cüzüleri hakkında da yeterli hükümleri ih'tiva 
eden Medenî Kanuna atıf yapılmıştır. 

Gerekçe 75. — Bkz ve ferz TK 875. 
Gerekçe 76. — Madde Türk Ticaret Kanununun 876 nci maddesine göre düzenlenmiştir. 
Gerekçe 77. — Madde, Türk Ticaret Kanununun 877 nci maddesine göre düzenlenmiştir 
Gerekçe 78 — Madde Türk Ticaret Kanununun 897 nci maddesüne göre düzenlenmiştir 
Gerekçe 79. — Madde Türk Ticaret Kanununun 939 uncu maddesine göre düzenlenmiştir. 

Gerekçe 80. — Türk Ticaret Kanununun 893 üncü maddesine göre düzenlenmiştir. Nama veya hamiline 
yazılı tahviller ancak anonim sirkeliler ve özel kanun ile yetki verilen kamu kuruluşları tarafından çıkarıla
bileceği için bu hususta maddeye başkaca bir açıklık götürmek gerekmemiştir. 

Gerekçe 81. — Türk Ticaret Kanununun 892 nci maddesine göre düzenlenmiştir. 
Gerekçe 82. — Türk Ticaret Kanununun 900 üncü maddesine göre düzenlenmiştir. 
Gerekçe 83 — Türk Ticaret Kanununun 901 inci maddesine göre düzenlenmiştir. 
Gerekçe 84. — Fransız Kanununun '12 nci maddesi göz önünde tutularak hazırlanmıştır. ,• 
Gerekçe 85. — Türk Ticaret Kanununun 907 nci maddesine göre düzenlenmiştir. 
Gerekçe 86, — Türk Ticaret Kanununun 911 inci maddesine göre düzenlenmiştir. 
Gerekçe 87. — Türk Ticaret Kanununun 914 üncü maddesine göre düzenlenmiştir. 
Gerekçe 88. — Türk Ticaret Kanununun 915 inci maddesine göre düzenlenmiştir. 
Gerekçe 89. — Alacakların, alacağını ne suretle olabileceğini ve alacaklıya uçağı temellük etmek yötki-

sirii veren anılaşmaların geçersiz olmasını öngörmektedir, 
Gerekçe 90. — Madde Türk Ticaret Kanununun 921, 926, 927 ve 928 inci maddeleri hükümlerine göre 

düzenlenmiştir. 
Gerekçe 91. — Bu madde ile sivil havacılığın temel ilkesini oluşturan güvenlik anlayışı uyarınca uçuşa 

eîverişl'iiik konusuna gereken önem verimiş ve Türk Hava Sahasından yararlanma hakkı bakımından uçak 
siciline tescilİi olmak koşulu aranırken, tescilin bir koşulu olarak uçuşa elverişlilik, uçuş güvenliği ve kamu
nun korunması ilkesi bakımından verilen değer belirlenmJİştiir. 

Gerekçe 92. — Madde uçuşa elverişlilik durumunun kontrolü ve denetlenmesi ile uçuşa elverişlilik belge
sinin verilmesi ve teknik konuları kapsadığından, havacılık teknolojisindeki gelişmeler dikkate alınarak bağla
yıcı kuralar sevk ötmek yerine hızlı gelişmelere uyabilmek üzere tasarıda ana ilkelere yer verildikten sonra 
ayrıntıların yönetmeliklere bırakılması uygun görülmüştür. 

Uluslararası taahhütlerimize uymak atmacıyla da Türkiyenin taraf olduğu anlaşma hükümleri saklı tu
tulmuştur. 

Gerekçe 93. — Özel durumlarda bilhassa uçuşa elverişlilik belgesinin verilmesi için yapılması gerekecek 
deneme uçuşlarında emredici hükümlere aykırılığın sözkonusu olmaması amacrile bu madde sevk edilmiştir. 
Maddede sözkonusu durumlar, Ulaştırma Bakanlığı denetimi altında tutulmuştur. «Ferry» uçuşu uçağın 
yolcu ve yük almaksızın bir noktadan diğer bir noktaya taşınması maksadıyla uçurulmasıdır. Uluslararası 
bir terim olması nedeni ile aynen kullanılmıştır. 

Gerekçe 94. — Uluslararası alanda hava hukukunun birleştirilmesi ve uygulamalarda yeknesaklığın sağ
lanması ve havacılığın sürat unsuru ile bağdaşmayacak formalitelerden kaçınılması düşüncesiyle madde 1944 
Şikago Sözleşmesinin 31 inci maddesiyle paralellik sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. 

Gerekçe 95. — Maddede Türk hava sahasında uçuş yapacak bütün uçakların uçakta bulundurmaları ge
reken belgeler sayılmıştır. 
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Gerekçe 96. — Madde ile Devlet uçaklarının uyacağı kurallar, 1944 Şikago Sözleşmesi esaslarına göre 
düzenlenmiştir. 

Gerekçe 97. — Madde ile Türk hava sahasında uçuş yapacak Türk ve yabancı sivil uçakların mevzuat
ları gereğince taşınması zorunlu tüm belgelerin yetkili makamlara gösterilmesi mecburiyetini 1944 Şikago 
Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir. 

Gerekçe 98. - 99. — Maddeler, hava trafiğinde ve hava alanlarında iniş kalkışta can ve mal güvenliğimin 
korunması ve kamu düzeninin sağlanması amacı ile düzenlenmiş ancak sivil havacılığın özel durumu da 
göz önünde tutularak olağanüstü durumlarda yapılacak işlemler belirtilmiştir. 

Gerekçe 100. — Madde ile sivil havacılık faaliyetlerinin özellikle uçakların gelişi güzel amaçlarla kulla
nılması önlenmiştir. 

Gerekçe 101. — Madde ile güvenlik ve kamu düzenine öncelik tanınmıştır. 

Gerekçe 102. — Sivil Havacılık faaliyetlerinin devlet denetimi altında bulundurulması anlayışına uygun 
olarak, Sivil' Havacılık personelinin yeterlik belgesine sahip olmaları öngörülmüştür. Devlet adına yetki 
Ulaştırma Bakanlığına tanınmıştır. 

Gerekçe 103. — Madde ile Uluslararası Sivil Havacılık alanında birliği ve ahengi sağlamak, taraf oldu
ğumuz uluslararası sözleşmelere işlerlik getirmek amacı ile ve 1944 Şikago Sözleşmesi hükümlerine uygun 
olarak düzenlenmiştir. 

Gerekçe 104. - 105. - 106. —Maddelerinde yeterlik belgeleriyle ilgili temel hükümler yer almıştır. 
Gerekçe 107. — Maddede Sivil Havacılık hizmetlerini ifa edecek personelin yetiştirilmesi düzenlenmek-

edü% 
Gerekçe 108. - 109. - 110. - 111. - 112. — Bu maddelerde uçuş sırasında genel güvenliği kamu düzeninin 

sağlanması amacı ile tanınmış yetki ve dağılımını ve sorumlulukları kapsamaktadır. Uçağın sevk ve idare
sinden olduğu kadar uçak içerisindeki düzenin sağlanmasından da birinci derjecede sorumlu bulunan pilotun, 
bu sorumluluğuna uygun yetkilerle donatılması zorunlu bulunmuştur. Pilotun 
rülen hizmetin gereği özel düzenlemelerle işveren tarafından genişletilmesi. 

yetki ve sorumluluklarının gö-
veya daraltılması mümkün ol

makla beraber, bu gibi yetkilerin kanundan doğması hukukî prensibi benimsenmiştir. 
Ayrıca bir çok yabancı havacılık kanunlarında yer aldığı gibi yolculara da doğrudan bir yükümlük ge

tirilmiştir. 
Gerekçe 113. — Sivil Havacılıkta can ve mal güvenliğinin korunması can ve mal güvenliğini tehlikeye 

düşürücü nitelikte davranışlar karşısında kaptan pilot ve sözleşmeye taraf devletlerin yetkilerinin uluslararası 
alanda belirlenmesi amacı ile hazırlanmış bulunan 1963 Tokyo Sözleşmesinin hükümlerine ilgisi dolayısı 
ile bu bölümde atıfta bulunulmuştur. 

Gerekçe 114. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığının 6623 sayılı Kuruluş Kanununun 14 üncü mad
desine göre, personeli hususî hukuk hükümlerine tabi tutulmuştur. Bu suretle personel ile Ortaklık arasın
daki hukukî münasebeti Borçlar Kanunu ve iş ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaktadır. Ancak yürürlük
teki 1475 sayılı tş Kanununun istisnaları düzenleyen 5 inci maddesinin 1 nolu bendinde (Deniz ve hava taşı
ma işlerine) tş Kanununun uygulanmayacağı, 11 inci bendinde ise (Havacılığın bütün yer tesislerinde yürü
tülen işlerin) kanuna, tabi olacağı belirtilmiştir. Bu durumda, istisna edilen işlerde çalışan ve özellikleri bu
lunan uçucu personelin hizmet ve çalışma koşullarının bugüne kadar düzenlenmemiş olmasının yarattığı 
uyuşmazlıkların da giderilmesi ve bir düzene bağlanması amacı ile madde düzenlenmiştir. 

Gerekçe 115. — Bu madde ile, taşıma sözleşmelerine uygulanacak kanun hükümleri gösterilmiş ve yurt 
içi taşımaları ile uluslararası taşımalar arasında ahenk sağlanmasına çalışılmıştır. 

Gerekçe 116. - 117. -118 . -119 . — Bu maddeler ile, yolcuların gönderenin ve gönderilenin azamî ölçü
de korunması amaçlanmış; taşıma sözleşmesini tevsik ve ispata yarayacak belgelerin asgarî zorunlu içerik
ler] saptanmıştır. 

Gerekçe 120-121-122-123-124-125. — Taşıma sözleşmesinin taraflar ile, sözleşmeye taraf olmamakla 
beraber, sözleşme ile ilgili ölüp haklarının korunması zorunlu görülen kişilerin hukukî himayelerinin sağlan
ması öngörülmüştür. 
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Gerekçe 126. — «Taşıyıcı tarafından bedelsiz (ücretsiz) yapılacak taşımaya ilişkin kuralların yönetmelikle 
düzenlenmesi öngörülmüştür. 

Gerekçe 127-128. — Uçakların kiralanması veya Çarter Sözleşmesi ile tutulması halinde uygulanacak 
kurallar gösterilmiştir. 

Gerekçe 129. — Bu madde Varşova Anlaşmasının 17 nci maddesine tekabül etmektedir. Madde taşıyıcı 
aleyhine bir kusurun varlığını kural olarak kabul etmektedir. 

Gerekçe 130. — Bu madde Varşova Konvansiyonunun 18 inci maddesine tekabül etmektedir. Maddenin bi
rinci fıkrası, 129 uncu maddedeki aynı hukukî kurala dayanmaktadır. İkinci fıkra, bagaj ve yük hakkında 
hava ulaştırma süresinin kapsamını tayin etmektedir. 

Üçüncü fıkra, bagaj veya yükün hava meydanı dışında başka bir araç ile taşınması halinde taşıyıcının 
sorumluluğu almadığını göstermektedir. Ancak, fıkrada son cümle geniş yorumu önlemiştir. 

Gerekçe 131. — Bu madde Varşova Konvansiyonunun 19 uncu maddesine tekabül etmektedir. Taşıyıcı
nın yolcu, bagaj veya yükün mahalline varması hususunda bir süre tayin etmiş olduğu hallerde, bu sürenin geç
mesine rağmen mahalline varılmamış ise ve gecikmeden dolayı bir zarar meydana gelmiş ise, taşıyıcının 
onu tazmin ile yükümlü olduğu açıklanmıştır. 

Gerekçe 132. — Bu madde Varşova Anlaşmasının 1955 La Haye Sözleşmesi ile değiştirilen 20 nci madr 

desine tekabül etmektedir. Bu sistem kusur esasına, sübjektif sorumluluk sistemine dayanmaktadır. Bir ku
suru olmadığını ispat edebilen taşıyıcı meydana gelen zararlardan sorumlu olamaz. Beyyine külfeti taşıyıcıya 
yüklenmiştir. 

Gerekçe 133. — Bu madde taşıyıcının sorumluluğunu, sınırlarını ve bu sınırların yükseltilmesinin şartlarını 
düzenlemektedir. 

Burada, özellikle şu hususu belirtmek gerekir. Gerek Varşova Sözleşmesi ve gerekse La Haye Protokolü ile 
saptanmış olan limitlerin yetersiz olduğu uluslararası alanda daima tartışma konusu edilmektedir. Nitekim, 
1975 yılında Montreal'de imzalanmış bulunan Protokoller ile, Varşova Sözleşmesi ile onu tadil eden Proto'kol-
lerdeki limitler yükseltilmiştir. 

Spzü edilen Varşova Sözleşmesi ile La Haye Protokolünün iş taşımalara da uygulanması öngörüldüğün
den, sorumluluk limitlerinin ihtiyaçlara göre gözden geçirilmesi gerekli görülmüştür. Bu amacın gerçekleşti
rilebilmesi için: 

a) Sorumluluk sınırlarının artırılmasını öngören ve diğer havayolu işletmelerinin kabul ettiği anlaşmalara 
katılınmanın veya, 

b) Maddede söz edilen Varşova Sözleşmesi'ni tadil eden diğer Protokol ve Sözleşmeleri onaylamanın sağ
lanması uygun olacaktır. 

Ayrıca, değişen ihtiyaçlara süratle çözüm getirilmesinin temini amacı ile, maddeye Bakanlar Kuruluna yetki 
veren 3" üncü fıkra eklenmiştir. 

Gerekçe 134. — Varşova Konvansiyonunun 23 üncü maddesine tekabül etmektedir. Madde, taşıyıcı sözleş
mede mevcut sınırlamalardan daha aşağıda sorumluluk sınırları koymayı ve ademî mesuliyeti amaçlayan söz
leşmeleri geçersiz saymaktadır. Ancak, bu hal taşıma akdini hükümsüz kılmayacaktır. İkinci fıkra hükmü ise 
maddeye bir istisna getirmektedir. 

Gerekçe 135. — Varşova Sözleşmesinin 25 inci maddesine tekabül etmektedir. Madde, sayılan sebeplerden 
dolayı taşıyıcının sınırlı sorumluluktan istifadesini kaldırıp onu zarardan sınırsız olarak sorumlu tutmaktadır. 
Böylece davacı dilerse sınırsız sorumluluk yolunu geçebilecektir. Bu takdirde maddede sayılan sebeplerin mev
cudiyetini ispat külfeti davacıya terettüp edecektir. ' 

Gerekçe 136. — Taşıyıcının adamlarının hangi şartlar altında sorumluluk sınırlarından istifadeye hak ka
zanacağı ve sorumluluğun sınırları, bu maddede öngörülmüştür. 

Gerekçe 137. — Bu madde, hasarın ihbarını düzenlemektedir. 
Gerekçe 138. — Bu madde, birden çok taşıyıcı tarafından yapılan taşımalara ilişkindir. 
Gerekçe 139. — Karma taşımalarda, bu Kanunun, sadece hava yolu ile yapılan taşıma kısmına uygulanması 

uygun görülmüştür. 
Gerekçe 140. — Hüküm, Varşova Sözleşmesinin 29 maddesinden alınmıştır. 
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Gerekçe 141. — Taşıma Sözleşmesinin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden dolayı zarara uğrayaca'k 
kişilerin korunması amacı ile bu madde sevk edilmiştir. 

Gerekçe 142. — Bu bölümdeki hükümler, konuya ilişkin 1952 Roma Sözleşmesinden ve onu tadil eden 
1978 Montreal Protokolünden mülhemdir. Her ne kadar 1978 Protokolü henüz yürürlüğe girmemiş ise de, mo
dern görüşlere olanaklar Ölçüsünde geniş yer verebilmek-amacı ile, anılan Protokolün hükümlerinden yararla
nılmıştır. 

Sorumluluk, akit dışı, haksız fiil sorumluluğu olduğundan ve uçağın fiilen kullanılması sırasında meydana 
gelen zararlara ilişkin 'bulunduğundan, malikin değil, fakat uçağı zarar doğduğu anda fiilen işletmekte bulu
nan işletenin, sorumlu tutulması öngörülmüştür. Malik aynı zamanda işleten ise, işleten sıfatı nedeni ile so
rumlu tutulacaktır. 

Gerekçe 143, 144. — Zarar görenlerin haklarının ihlal edilmemesi amacı ile, işleten sıfatının tayininde dik
kat edilecek hususlar, ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir. 

Gerekçe 145. — İşletenleri dikkat ve basirete sevk etmek ve aynı zamanda iki tarafın anlaşması ile mu
vazaalı yollara başvurulması ve zarara uğrayanların karşısında, ekonomik bakımdan güçsüz kişilerin çıkarıla
rak, işletenin sorumluluktan kurtulmasına engel olmak amacı güdülmüştür. 

Gerekçe 146. — Madde, müteselsil sorumluluğu düzenlemektedir. 
Gerekçe 147. — Bu hüküm, 135 inci maddenin bir tamamlayıcısı olarak sevk edilmiştir. 
Gerekçe 148. — Müterafik kusurun ispatı ile işletenin sorumluluktan kurtulması, genel hukuk ilkeleri ile 

de uyum sağlamaktadır. 
Gerekçe 149, 150, 151. — Bu maddeler ile zarar görenlerin hakları emniyete alınmakta ve işletene sigorta 

yükümlülüğü getirilmektedir. 
Gerekçe 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158. — Kanun Tasarısının dördüncü bölümü (M. 166 - 172), ceza hü

kümlerine ayrılmıştır. Şöyle ki : 
152 ve 153 üncü maddeler, hem hürriyeti bağlayıcı cezayı, hem de para cezasını gerektiren çeşitli fiil ve 

davranışlara verilecek cezaları öngörmektedir. 
154 ve 155 inci maddeler, yalnız para cezasını gerektiren davranışlara ilişkindir. 
Madde 156 yönetmeliklere aykırı davranışlara verilecek cezalara dairdir. 
157 inci madde, Ulaştırma Bakanlığının alacağı önlemlere uymayanlara verilecek cezayı öngörmektedir. 
Madde 158, taksirli suçlarda verilecek cezanın indirilmesine dairdir. 
Gerekçe 159, 160, 161, 162. — Cebri icraya, ihtiyatî hacze, sivil havacılığın geliştirilmesine, personelin eği

tim ve öğretimine dair işbirliğine ve istatistik bilgilerin toplanmasına ilişkin hükümler, 159 ila 162 nci mad
delerde öngörülmüş bulunmaktadır. 

Gerekçe 163, 164, 165. — Her kanunda bulunması mutat olan son hükümler, bu maddelerde düzenlenmiş
tir. 164 üncü madde, Kanunda öngörülen çeşitli yönetmeliklerin çıkarılabilmesini temin maksadıyla, Kanunun 
Resmî Gazetede ilanından itibaren altı ay sonra yürürlüğe gireceğini hükme bağlamaktadır. 

İhtisas Komisyonu Raporu 
TC 

Millî Güvenlik Konseyi 
İhtisas Komisyonu 11.10.1983 
Esas No : 1/580 
Karar No : 163 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 1 EYLÜL 1983 tarihli 155 inci birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 

kabul edilen «Türk Sivil Havacılık Kanunu» tasarısı komisyonumuzca incelenmiştir. 
Sivil havacılığın uluslararası niteliği, devamlı ve hızlı gelişme göstermesi, ileri teknolojinin uygulandığı bir 

alan olması ve geniş çaplı ekonomik yönü dikkate alınarak, ayrıca sivil havacılık faaliyetlerini düzenleyen 
bir kanunun 'bulunmadığını da dikkate alan komisyonumuz, tasarının Danışma Meclisince kabul edilen şekli
ni tümüyle uygun bularak maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 
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MADDE 1. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin birinci maddesi aynen benimsenmiştir. 
MADDE 2. — Tasarının hangi kurum ve kuruluşları kapsamına aldığı ve ne tip hava araçlarının bu Ka

nun kapsamı dışında bırakıldığı ifade edilerek maddetasviplerine sunulmuştur. 
MADDE 3. — Tanımlar; 
Türk hava sahası, daha kapsamlı bir şekilde ifade edilerek devletler hukukunda ve uluslararası anlaş

malarda ifade edilen «hava sahası» tarifine paralel bir tarif getirilmiştir. 
'Hava aracı, uluslararası anlaşmalarda ifade edilen tanım aynen benimsenerek tasarıya konmuştur. 
Danışma Meclisinin kabul ettiği metnin 54 üncü maddesinde tanımlanan Devlet uçakları ile Türk sivil 

uçakları bu maddeye alınarak tanımlarda bütünlük sağlanmıştır. 
Danışma Meclisince kabul edilen metnin 3 üncü maddesindeki ferry uçuş, taşıyıcı ve taşıyıcının adamla

rının tanımları ilgili bölümlere alınarak ilgili bölümlerin bütünlüğü sağlanmıştır. 
Üçüncü madde arz edilen bu değişiklik ve ilavelerle tensiplerine sunulmuştur. 
MADDE 4. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 4 üncü maddesi aynen benimsenerek onayla

rına arz edilmiştir. 
MADDE 5. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 5 inci maddesi aynen benimsenerek onayları

na sunulmuştur. 
MADDE 6. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 6 ncı maddesi ifade itibariyle aynen benimsen

miş, ancak düzenleme açısından bazı değişiklikler yapılarak tensiplerine arz edilmiştir. 

MADDE 7. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 7 nci maddesi aynen benimsenerek onaylarına 
sunulmuştur. 

MADDE 8. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 8 inci maddesi aynen benimsenerek onayları
na sunulmuştur. 

MADDE 9. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 9 uncu maddesi aynen benimsenerek onayla
rına sunulmuştur. 

MADDE 10. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 10 uncu maddesi esas alınarak madde düzen
lenmiş ancak kazanın haber verilmesi kaptan pilot dışındaki mürettebata da görev olarak verilmiştir. Bazı 
durumlarda kaptan pilotun sağlık yönünden bu görevi yapamayacağı göz önünde bulundurularak mürette
battan 'birinin de kıdem sırasına göre bu görevi yapmalarına imkân sağlanmıştır. Böylece kurtarma faaliyet
lerinin vakit geçirmeksizin başlaması temin edilmiş olacaktır. 

MADDE 11. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 11 inci maddesi aynen kabul edilerek onayla
rına sunulmuştur. 

MADDE 12. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 12 nci maddesi aynen kabul edilerek onayları
na sunulmuştur. 

MADDE 13. — 14 üncü fıkranın maddenin ikinci fıkrasındaki «Kazanın özel şartları gerektirdiği haller
de soruşturma kurulu konularında ihtisas sahibi bilirkişilere de baş vurabilir.» ifadesi soruşturma kurulu ile 
ilgili bir husus olması itibariyle bu maddeye dahil edilmiştir. 

MADDE 14. — 13 üncü maddede sözü edilen husus hariç Danışma Meclisince kabul edilen metnin 14 
üncü maddesi aynen benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 15. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 15 inci maddesi aynen benimsenerek onayla1 

rina sunulmuştur. 

MADDE 16. — Enkaz haline gelen hava aracının malikinin enkazı kaldırması için belirli bir süre içinde 
teşebbüs etmesi gereği düşüncesiyle bu maddeye 90 gün ilave edilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasının; uygulamada büyük anlaşmazlıklara kaynak olacağı düşünülerek fıkranın me
tinden çıkarılması, bu konuda Türk Ticaret Kanunu ve Türk Medenî Kanunu genel hükümleri içerisinde işlem 
yapılmasının daha uygun olacağı kanaatına varılmıştır. 

Onaltıncı madde arz edilen bu değişikliklerle tensiplerine sunulmuştur. 
MADDE 17. — Bu maddede bahsi geçen «Sivil Havacılık Anlaşması» nı onaylayan kanunun tarih ve nu

marasının belirtilmesinde fayda görüldüğünden bu maddede ve sonraki maddelerde aynı düzeltmeler yapılarak 
onaylarına sunulmuştur. 
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MADDE 18. — Maddede izin hususu yeniden düzenlenmiş ve madde metninde yer alan «24.5.1957 tarih 
ve 6968 sayılı Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu» nun bu madde ile ilgisi tespit edilemediğinden, 

metinden çıkarılmış ve maddede yapılan bu düzeltmelerle onaylarına sunulmuştur. 
MADDE 19. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 19 uncu maddesi aynen benimsenerek onaylarına 

sunulmuştur. 
MADDE 20. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 20 nci maddesi aynen benimsenerek onaylarına 

sunulmuştur. 
MADDE 21. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 21 inci maddesi aynen benimsenerek onaylarına 

sunulmuştur. 
MADDE 22. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 27 nci maddesi «Devir Yasağı» nı hükme bağla

maktadır. Bu hükmün ilgisi açısından 22 nci madde içinde belirtilmesi uygun mütalaa edilerek bu maddeye 
ilave edilmesinin uygun olacağı kanaatına varılmış ve maddede yapılan bu ilave ile onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 23. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 23 üncü maddesi aynen benimsenerek onaylarına 
sunulmuştur. 

MADDE 24, — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 23 üncü maddesi aynen benimsenerek onaylarına 
sunulmuştur. 

MADDE 25. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 25 inci maddesi aynen benimsenerek onaylarına 
sunulmuştur. 

MADDE 26. — Yurt içi posta taşımalarının da hükme bağlanmasını sağlamak maksadıyla madde içinde 
5584 sayılı Posta Kanununun belirtilmesinde yarar görülmüş ve madde bu ilave ile onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 27. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 27 nci maddesi 22 nci maddede belirtilen ge
rekçe ile metinden çıkarılmıştır. Bu maddenin çıkması ile «Denetleme» başlığını taşıyan ve denetleme husus
larını hükme bağlayan 28 inci maddenin numarası 27 olarak düzeltilmiştir. 

MADDE 27. — Denetleme hususunun Ulaştırma Bakanlığının aslî görevleri arasında olması göz önünde 
bulundurularak, denetim, giderleri ile ilgili hüküm madde metninden çıkartılmış ve denetleme hususlarının bir 
yönetmelikle belirlenmesi hükme bağlanmıştır. 

Ayrıca denetleme kapsamı bu Kanun kapsamı dikkate alınarak genişletilmiştir. 
Danışma Meclisince kabul edilen metnin 29 uncu maddesi, denetleme maddesi olan 27 nci maddede 

hükme bağlandığından metinden çıkarılmış ve madde numaraları buna göre düzenlenmiştir. 
MADDE 28. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 30 uncu maddesi, 28 inci madde olarak aynen 

benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 
MADDE 29. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 31 inci maddesi, 29 uncu madde olarak aynen 

benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 
MADDE 30. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 32 nci maddesi, 30 uncu madde olarak aynen 

benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 
MAODE 31. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 33 üncü maddesi, 31 inci madde olarak benim

senmiş, ancak kabotaj hakkının özel izin verilmek suretiyle haleldar edilmesi uygun mütalâa edilmediğinden ve 
bu hususun Şikago Sivil Havacılık Anlaşmasının 7 nci maddesi hükümlerine de aykırı olacağı düşünülerek 
izin verilmesini (hükme 'bağlayan ikinci cümle metinden çıkartılmış ve maddede yapılan bu değişiklikle 
onaylarına arz edilmiştir. 

MADDE 32. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 34 üncü maddesi; 32 nci madde olarak aynen 
benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 33 — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 35 inci maddesi; 33 üncü madde olarak aynen 
benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 34. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 36 ncı maddesi; 34 üncü madde olarak aynen 
kabul edilerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 35. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 37 nci maddesi; 35 inci madde olarak aynen 
kabul edilerek onaylarına sunulmuştur. 
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.MADDE 36. - Danama Meclisince kabul edüen metnin 38 inci maddesi; 36 ne, madde olarak aynen 

benimsenerek onaylarına sunulmuştur. maddesi- 37 nci madde olarak be-

. ^^-^^£^%^^±^^^ 
= 7 b i r o ^ f m l d e n çtkartdm, ve n ^ e « ^ ^ — £ , . — « — 

MADDE 39. - Dan,şma Meclisince kabul edüen metnm 4 * V » ^ " £ Z L « İ * ve onaylatma 
havaalanından yararlanma hükümleri aç.k ve an.asu,r seküde deg,stmlerek benimsen».? 

arz edilmiştir. . mc»HHMi- 40 inci madde olarak aynen 
MADDE 40. - Danışma Meclisince kabul edilen metnm 42 ncı maddesi, 4U inci m 

benimsenerek onaylarına sunulmuştur. ^ H e s i - 41 inci madde olarak aynen 
MADDE 41. - Danışma Meclisince kabul edilen metnin 43 uncu maddesi, 41 inci maa 

benimsenerek onaylarına sunulmuştur, . . . A~ ; m adde olarak aynen 
MADDE 42. - Danışma Meclisince kabul edilen metnin 44 uncu maddesi, 42 ncı madde 

benimsenerek onaylarına sunulmuştur. m»AAe>*\- 41 üncü madde olarak aynen 
MADDE 43. - Danışma Meclisince kabul edilen metnm 45 inci maddesi, 43 uncu madde 

benimsenerek onaylarına sunulmuştur. - . .. .. ü m a d d e o i ^ k aynen 
MADDE 44. - Danışma Meclisince kabul edilen metnin 46 ncı maddesi, 44 uncu madde oıar 

benimsenerek onaylarına sunulmuştur. maddesi- 45 inci madde olarak aynen 
MADDE 45. - Danışma Meclisince kabul edilen metnin 47 ncı maddesi, 45 

^ D ^ r ^ Z S l n c e kabu, edilen ntetnin 4B inci maddesi, 46 - £ £ £ £ * • 

tirilmi, ancak bu maddede belirtilen hususlar için ^ ^ ^ ^ " ^ C « " g , 

£ S ^ ^ - S K ' J S ^ i S ^ , — ve madde bu 5ek,iy,e 

onaylarına sunulmuştur. Anavasanım 35 - 46 ncı maddelerine aykırı 
Danışma Meclisince kabul edilen metnin 49 uncu maddesi, Anayasanın n J 

görüldüğünden metinden çıkartılmış ve madde numaraları buna göre düzenlenmiştir. 
MADDE 47. - Danışma Meclisince kabul edilen metnin 50 inci maddesi; 47 nci madde olarak aynen 

benimsenerek onaylarına sunulmuştur. «.«dde olarak avnen 
MADDE 48. - Danışma Meclisince kabul edilen metnin 51 inci maddesi; 48 inci madde olarak aynen 

benimsenerek onaylarına sunulmuştur. u,v;„^ maddesinde be-
Danama Meclisince kabul edüen metnin 52 nci maddesi; 5367 sayu, Kanunun t» « • " • " £ " £ £ 

lirtilen hususlarla çelişki yaratımdan, aynca özel havaalanlarma bu Yasaya göre toulabilecegmden madde 

metinden çıkartılmıştır. „%a„an metnin 64 
Danışma Meclisince kabul edilen metnin 53 üncü maddesi; Komisyonumuzca düzenlenen metnin 

üncü maddesi içinde ifade edildiği cihetle metinden çıkartılmıştır. . . . . . m<tAApA^ ifa-
Danışma Meclisince kabul edilen metnin 54 üncü maddesi; tanımlar maddesi olan 3 uncu maddede 

de edildiğinden metinden çıkartılmıştır. „ a A A * r^rak deSis-
MADDE 49. - Danışma Meclisince kabul edilen metnin 55 inci maddesi; 49 uncu madde olarak değiş 

tirilmiş, maddenin birinci fıkrası tanımlar maddesine alınmış, İkinci ve müteakip fıkralar ise aynen benim-
senerek onaylarına sunulmuştur. , , . *« • ~nAAa n ı 9r 9 t avnen 

MADDE 50. - Damşma Meclisince kabul edilen metnin 56 ne: maddesi; 50 ne. madde olarak aynen 
benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 
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MADDE 51. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 57 nci maddesi: 51 inci madde olarak aynen 
benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 52. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 58 inci maddesi; 52 nci madde olarak aynen 
kabul edilerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 53. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 59 uncu maddesi; 53 üncü madde olarak aynen 
benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

(MADDE 54. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 60 inci maddesi; 54 üncü madde olarak aynen 
benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 55. — Geçici olarak yurda sokulacak o'an hava araçlarımın ilgili mevzuat hükümleri göz önün
de bulundurularak geçici tescile kaydedilmelerine imkân sağlayan 61 inci madde; 55 inci madde olarak de
ğiştirilmiş ve daha açılk bir şekilde düzenlenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 56. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 62 nci maddesi; 56 nci madde olarak aynen 
benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 57. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 63 üncü maddesi: 57 nci madde olarak aynen 
benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 58. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 64 üncü maddesi; 58 inci madde olarak benimi 
senmiş ancak ilgili kanunlarımıza göre menkûl mallarda «tescil» mülkiyet iktisabında esas teşkil etmedi
ğinden, maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi metinden çıkartılmış ve madde bu haliyle onaylarına su
nulmuştur. 

MADDE 59. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 65 inci maddesi; 59 uncu madde olarak kabul 
edilmiştir. Bu madde hükümlerime göre sicilden silinen hava aracının sicile kaydedilmesi için gerekli şartlan 
tekrar kazanması, sicile yeniden kaydedilmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir, 49 uncu maddede 
belirtilen niteliklere haiz olmayan 'bir hava aracının sicilden silinebilmesi içinde, alacaklı haklarının korunma
sı açısından ipotek, haciz ve buna benzer kayıtların bulunmaması kayda bağlanmış ve madde onaylarına 
arz edilmiştir. 

IMADDE 60. — Danışma Meclisince ıkabul edilen metnin 66 nci maddesi; 60 mcı madde olarak aynen 
benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 61. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 67 nci maddesi: 61 inci madde olarak aynen 
benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 62. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 68 inci maddesi: 62 nci madde olarak aynen 
benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 63. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 69 uncu maddesi: 63 üncü madde olarak aynen 
benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 64. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 70 inci maddesi; 64 üncü madde olarak kabul 
edilmiş ve çıkarılacak tüzükle ilgili hususlar daha açık bir şekilde hükme bağlanmış ve madde bu şekliyle 
onaylarına arz edilmiştir. 

•MADDE 65. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 71 inci maddesi: 65 inci madde olarak aynen 
benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 66. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 72 nci maddesi: 66 nci madde olarak aynen 
benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 67. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 73 üncü maddesi1: 67 nci madde olarak aynen 
benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 68. — Danışma Meclisince kaibul edilen metnin 74 üncü maddesi: 68 inci madde olarak aynen 
benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 69. — Danışıma Meclisince kabul edilen metnin 75 inci maddesi; 69 uncu madde olarak aynen 
(benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 70. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 76 nci maddesi: 70 inci madde olarak aynen 
benimsenerek onaylarına sunulmuştur^ 
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MADDE 71. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 77 nci maddesi: 71 inci madde olarak aynen 
kabul edilerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 72. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 78 inci maddesi: 72 nci madde olarak aynen 
benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 73. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 79 uncu maddesi: 73 üncü madde olaralk aynen. 
benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 74. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 80 inci maddesi: 75 inci madde olarak aynen 
benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 75. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 81 inci maddesi 75 inci madde olarak aynen 
benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 76. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 82 nci maddesi: 76 net madde olarak aynen 
benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 77. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 83 üncü maddesi: 77 nci madde olarak aynen 
benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 73. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin '84 üncü maddesi: 78 inci madde olarak kabul 
edilmiş ancak, bu maddedeki sigortacının ihbar mecburiyetinin uygulamada çok zaman alacağı ve karışık
lıklara neden olacağı düşüncesi ile metinden çıkartılması uygun mütalaa edilerek, madde onaylarına sunul
muştur. 

MADDE 79. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 85 inci maddesi: 79 uncu madde olarak aynen 
benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 80. — Danışma Meclisince »kabul edilen metnin 86 nci maddesi; ,80 inci madde olarak aynen 
benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 81. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 87 nci maddesi: 81 inci madde olarak aynen 
benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 82. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 88 inci maddesi: 82 nci madde olarak aynen 
benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 83. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 89 uncu maddesi: 83 üncü madde olarak be
nimsenmiş, ancak madde başlığı, Danışma Meclisince kabul edilen 153 üncü madde başlığı ile aynı olduğun
dan değiştirilmiş ve madde bu şekliyle onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 84. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 90 inci maddesi: 84 üncü madde olarak aynen 
benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 85. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 91 inci maddesi; 85 inci madde olarak aynen 
benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 86. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin'92 nci maddesi; 86 nci madde olarak aynen 
benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 87. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 93 üncü maddesi; 87 nci madde olarak aynen 
benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 88. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 94 üncü maddesi; 88 inci madde olarak aynen 
benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 89. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 95 inci maddesi; 89 uncu madde olarak aynen 
benimsenerek onaylarına sunulmuştur, 

MADDE 90. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 96 nci maddesi; 90 inci madde olarak aynen 
benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 91. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 97 nci maddesi; 91 inci madde olarak aynen 
benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 92. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 98 inci maddesi; 92 nci madde olarak aynen 
benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 93. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 99 uncu maddesi; 93 üncü madde olarak be
nimsenerek onaylarına sunulmuştur. 
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MADDE 94. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 100 üncü maddesi; 94 üncü madde olarak be
nimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 95. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 101 inci maddesi; 95 inci madde olarak aynen 
benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 96. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 102 nci maddesi; 96 nci madde olarak aynen 
benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 97. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 103 üncü maddesi; 97 nci madde olarak aynen 
benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 98. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 104 üncü maddesi; 98 inci madde olarak aynen 
benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 99. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 105 inci maddesi; sivil havacılık sahasında ele
man yetiştirmek üzere orta dereceli okulların açılmasına imkân verecek ayrıca bu konuda yüksekokul açıl
masını da sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiş ve tensiplerine arz edilmiştir. 

MADDE 100. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 106 nci maddesi; 100 üncü madde olarak aynen 
benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 101. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 107 nci maddesi; 101 inci madde olarak aynen 
benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 102. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 108 inci maddesi; 102 nci madde olarak aynen 
kabul edilerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 103. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 109 uncu maddesi aynen benimsenerek onayla
rına sunulmuştur. 

MADDE 104. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 110 uncu maddesi; 104 üncü madde olarak ay
nen kabul edilerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 105. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 111 inci maddesi; 105 inci madde olarak ay
nen kabul edilerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 106. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 112 nci maddesi; 106 nci madde olarak aynen 
kabul edilerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 107. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 113 üncü maddesi; 107 nci madde olarak ay
nen kabul edilerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 108. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 114 üncü maddesi; 108 inci madde olarak ay
nen kabul edilerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 109. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 115 inci maddesi; 109 uncu madde olarak ay
nen benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 110. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 116 nci maddesi, 110 uncu madde olarak ay
nen benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 111. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 117 nci maddesi, 111 inci madde olarak aynen 
benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 112. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 118 inci maddesi; 112 nci madde olarak aynen 
benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 113. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 119 uncu maddesi; 113 üncü madde olarak 
aynen benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 114. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 120 nci maddesi; 114 üncü madde olarak ay
nen benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 115. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 121 inci maddesi; 115 inci madde olarak aynen 
kabul edilerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 116. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 122 nci maddesi; 116 nci madde olarak aynen 
kabul edilerek onaylarına sunulmuştur. 
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MADDE 117. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 123 üncü maddesi; 117 nci madde olarak aynen 
kaimi edilerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 118. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 124 üncü maddesi; 118 inci madde olarak aynen 
kabul edilerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 119. — Danışma Meclisince kabul edilen metriin 125 inci maddesi; 119 uncu madde olarak aynen 
kabul edilerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 120. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 126 ncı maddesi; 120 nci madde olarak aynen 
kabul edilerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 121. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 127 nci maddesi; 121 inci madde olarak aynen 
kabul edilerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 122. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 128 inci maddesi; 122 nci madde olarak aynen 
kabul edilerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 123. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 129 uncu maddesi; 123 üncü madde olarak ay
nen kabul edilerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 124. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 130 uncu maddesi; 124 üncü madde olarak ay
nen kabul edilerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 125. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 131 inci maddesi; 125 indi madde olarak aynen 
kabul edilerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 126. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 132 nci maddesi; 126 ncı madde olarak aynen 
kabul edilerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 127. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 133 üncü maddesi; 127 nci madde olarak aynen 
kabul edilerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 128. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 134 üncü maddesi; 128 inci madde olarak aynen 
kabul edilerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 129, — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 135 inci maddesi; 129 uncu madde olarak ay
nen kabul edilerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 130. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 136 ncı maddesi; 130 uncu madde olarak ay
nen benimsenerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 131. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 137 nci maddesi; 131 inci madde olarak ay
nen kabul edilerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 132. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 138 inci marddeslinıin 'bir ve ikinci fıkraları be
nimsenmiş üçüncü fıkrası, sigorta şartlarının belirlenmesi hususunun Ticaret Bakanlığının yetkisinde olduğu dik
kate alınarak yeniden düzenlemiş ve dördüncü fıkra ola rak sigorta yükümlülüğünü yerine getirmeyenler için 
uçuştan men müeyyidesi getirilmiş ve onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 133. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 139 uncu maddesinde yerdeki üçüncü şahıslara 
karşı sorumluluk düzenlenmiştir. Hava aracının havadaki ve yerdeki kişilere vereceği zararlar dikkate alınarak 
madde daha geniş kapsamlı olarak yazılmış, maddenin ikinci paragrafı madde metninden çıkarılarak 133 üncü 
madde olarak onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 134. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 140 inci maiddesi aynen benimsenerek 134 üncü 
madde olarak onaylarına sunulmuştur. 
, MADDE 135. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 141 inci maddesi aynen benimsenerek 135 inci 

madde olarak onaylarına sunulmuştur. 
MADDE 136. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 142 nci maddesi aynen benimsenerek 136 ncı 

madde olarak onaylarına sunulmuştur. 
MADDE 137. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 143 üncü maddesi aynen benimsenerek 137 nci 

madde olarak oylarına sunulmuştur. 
MADDE 138. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 144 üncü maddesi; üçüncü şahıslara karşı sigor

ta yükümlülüğü dikkate alınarak yeniden düzenlenmiş ayrıca bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde 
uygulanacak müeyyide maddeye ilave edilerek 138 inci madde olarak onaylarına sunulmuştur. 
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MADDE 139. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 144 üncü maddesinin üçüncü fıkrası, ayrı bir 
hususu düzenlediğinden yeni bir madde olarak belirtilmesi uygun mütalaa edilerek onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 140. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 145 imci maddesi aynen 'benimsenerek 140 inci 
madde olarak onaylarına 'sunulmuştur. 

MADDE 141. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 146 ncı maddesi aynen benimsenerek 141 inci 
madde olarak onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 142. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 147 nci maddesi aynen benimsenerek 142 nci 
madde olarak onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 143. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 148 inci maddesi aynen benimsenerek 143 üncü 
madde olarak onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 144. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 149 uncu maddesi aynen benimsenerek 144 ün
cü madde olarak onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 145. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 150 nci maddesi aynen benimsenerek 145 inci 
madde olarak onaylarına sunulmuştur. 

Danışma Meclisince kabul edilen metnin 151 inci maddesi, taksirli suçlarda indirimle ilgilidir. Türk Ceza 
Kanununda bu hususla ilg'ili hükümler mevcut bulunduğundan, tasarı metniinden bu maddenin çıkarılması 
uygun görülerek onaylarına sunulmuştur. 

Danışma Meclisince kabul edilen metnin 152 nci maddesi, mahkemece verilen para cezalarının tahsiline 
ilişkindir. Mahkemece verilen para cezaları sadece Cumhuriyet Savcılığınca ıta'hsil olunur. Ayrıca Türk Ceza 
Kanununun 19 uncu maddesi de para cezalarını hazineye ödenmesi gereken para olarak tarif etmiştir. Maddede 
bu hususla ilgili bir fon da mevcut bulunmadığından, mahkemece verilen para cezalarının tahsili ve kulla
nımının bir yönetmeliğe bırakılmasının1 uygun olmadığı kanaatiyle madde metinden çıkarılarak onaylarına su
nulmuştur. 

MADDE 146. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 153 üncü maddesi aynen benimsenerek 146 ncı 
madde olarak onaylarına sunulmuştur. 

Danışma Meclisince kabul edilen metnin 154 üncü maddesi uygulamada zorluklar meydana getireceğin
den ayrıca alacaklının haklarının korunması açısından tasarı metninden çıkarılmış ve onaylarına sunulmuştur. 

MADDE 147. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 155 inci maddesi aynen benimsenerek 147 nci 
madde olarak onaylarına sunulmuştur. 

Danışma Meclisince kabul edilen metnin 156 ncı maddesinde Ulaştırma Bakanlığınca verilecek belgeler
den ücret alınması hükme bağlanmaktadır. Ancak bu ücretlerin yönetmelikle belirlenmesinin Anayasanın 73 
üncü maddesine aykırı olduğu değerlendirilmiştir. Ayrıca burada getirilen hususların bir fon niteliğinde olma
dığı da görülmektedir. Diğer taraftan bu maddede, sözü edilen belgelerden alınacak ücretlerin de önemli bir 
meblağa ulaşmayacağı da saptanmıştır. 

Yukarıda arz edilen nedenlerle madde tümüyle tasarıdan çıkarılarak onaylarına sunulmuştur. 
MADDE 148. — Kanun metnine bir tüzük ve yönetmelik maddesi ilave edilerek, tüzük ve yönetmeliklerin 

hazırlanması ve yürürlüğe girmesi hükme bağlanmış ve onaylarına sunulmuştur. 
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MADDE 149. — Yürürlükle 'ilgilidir. 
MADDE 150. — Yürütme ile ilgilidir. 

Başkan 
Yurdakul GÜNÇER 

Tuğamiral 

Üye 
Taner UZUN AY 

Dz. Kur. Alb. I 

Üye 
Ömer KARA 

Hv. Alb. 
Genelkurmay Başkanlığı 
Pl. Hrk. D. Hv. Trf. Sb, 

Üye 
İsmet ERÜSTÜN, 

Ulaştırma Bakanlığı 
Sivil Hv. Gn. Md. Yrd. 

Üye 

M. Hikmet ÇOSA 
Maliye Bakanlığı Şb. Md. 

Üye 
Mehmet KARAGÖZ 

Hv. Ht. Alb. 
Türk Kuşu Gn. Md. 

Üye 

Enis YILMAZ 
Adalet Bakanlığı 
Tetkik Hâkimi 

Üye 
Halim KÜLÜNK 
Ticaret Bakanlığı 
Sigorta Uzmanı 

Üye 

Önder ALPMAN 
Dışişleri Bakanlığı Şb. Md. 

Üye 
Güven BOŞGELMEZ 
MGK. Bütçe-Plan D. 

Temsilcisi 

Üye 
Alton YILMAZ 

T.H.Y. Temsilcisi 
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HÜKÜMETIN TEKLÎII 

Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Hava Seyrüseferinin Genel Hükümleri 

BİRİNCİ KISIM 
Türk Hava Egemenliği ve Hükümleri 

Türk hava sahası 
MADDE 1. — Türk hava sahası, Türk karaları ile Türk karasuları üzerindeki alandır Türkiye Cum

huriyeti, Türk hava sahasında tam ve münhasır egemenliğe haizdir. 

Türk hava sahasının kullanılması 
MADDE 2. — Türk hava sahası, hava araçları tarafından, bu Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri 

dahilinde kullanılır, 

Türk hava sahasından faydalanacak hava araçları 

MADDE 3. — Uçuşa elverişli olmak şartıyla aşağıda sayılan uçaklar Türk hava sahasında uçuş yapabi
lirler : 

a) Türk Devlet uçakları, 
b) Türk uçak sicilinde kayıtlı bulunan uçaklar, 
c) Türkiye'nin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca Türk hava sahasından yararlanabilen uçaklar. 
Yukarıdaki bentlerde yazılı olmayan uçaklar ve diğer hava araçları ancak Ulaştırma Bakanlığı tarafından 

verilecek özel iznin koşulları içinde Türk hava sahasından yararlanabilirler. Ulaştırma Bakanlığı özel izni 
vermeden önce, Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlıklarının görüşünü alır. 

Yasaklar ve Sınırlamalar 

Uçuş yasağı 
MADDE 4. — Bakanlar Kurulu, Genelkurmay Başkanlığının olumlu görüşü üzerine; kamu düzeni ve em

niyet mülahazaları ile veya askerî sebeplerle geçici veya devamlı bir tedbir olarak, Türk hav^ sahasının tama
mını veya belirli bölümünün kullanılmasını veya muayyen bölgeler üzerinden uçuşu yasak edebilir veya sınırla
yabilir. Uçuş güvenliğini sağlamak amacı ile konulacak diğer tahditler, bu hükme tabi olmaksızın uygulana
bilir. 

Havayolları ve havaalanları 
MADDE 5. — Türk hava sahasında uçuş yapmak hakkını haiz uçakları izleyecekleri uçuş yolları ile kul

lanacakları havaalanları, Genelkurmay Başkanlığı ile gerekli koordinasyon yapılmak suretiyle, Ulaştırma Ba
kanlığınca saptanır. 

Gümrüklü havaalanları 
MADDE 6. — Yabancı ülkelere giden veya yabancı ülkelerden gelen uçaklar, ancak gümrüklü havaalan

larından kalkmaya ve inmeye mecburdur. 
istisnaî hallerde, Ulaştırma Bakanlığı, Gümrük ve Tekel Bakanlığı ve içişleri Bakanlığının müştereken 

vereceği karar dairesinde, gümrüksüz bir havaalanının da kullanılmasına izin verilebilir. 
Saptanmış bulunan gümrüklü havaalanlarından başka bir yere zorunluluk nedeniyle iniş yapıldığı takdirde, 

uçak sorumlu pilotu, durumu derhal varsa havaalanı yöneticisine, yoksa en yakın mülkî amire veya zabıta 
yetkilisine duyurmak ve yetkili makamlar el koyuncaya kadar uçağı, yolcuları ve yükü ile birlikte güvence al
tına almakla yükümlüdür. 
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(Hükümetin Teklifi) 

İKİNCİ KISIM 

Sivil Uçak Kazaları 

Uçak kazalarının bildirilmesi 

MADDE 7. — Her türlü sivil uçak kazası, sorumlu pilot, işleten ve mahallî yetkililer tarafından en seri 
vasıta ile Ulaştırma Bakanlığına bildirilir. 

İlk önlemler 

MADDE 8. — Zorunlu kurtarma ve yardım işlemleri ile can ve mal güvenliğini korumaya yönelik ön
lemler dışında, araştırma ve soruşturmanın selametle yürütülmesini engelleyecek işler yapılmaz ve delillerin 
aynen muhafazası sağlanır. Bu konuda mahallî mülkî amirler gereken tedbirleri alırlar. 

Kaza nedenleri hakkında soruşturma " £, 

MADDE 9. — Kazanın nedenlerini ve oluş selini açıklığa kavuşturmak ve sivil havacılıkta can ve mal 
güvenliğinin sağlanması bakımından tekrara engel olmak amacı ile her sivil uçak kazasının ayrıntılı teknik 
inceleme ve soruşturması yapıür. 

Soruşturma Kurulu 

MADDE 10. — Ulaştırma Bakanlığı, havacılık alanında uzmanlığı kabul edilmiş kişilerden seçilecek bir 
kurulu, kazanın soruşturulması için görevlendirir. 

Bu Kurul, yukarıdaki maddede belirtilen amaç dairesinde her türlü araştırma ve incelemeyi yapar, delil 
toplar, ifade alır, gerektiğinde kolluk kuvvetleri ve adlî makamlar ile işbirliği kurar veya yardımlarına baş
vurur. 

Soruşturma raporu 

MADDE 11. — Soruşturma Kurulu; bulgularını, vardığı sonucu, tekrarlara engel olunması bakımından 
alınmasını uygun gördüğü önerileri ile birlikte ayrıntılı ve gerekçeli bir rapor halinde Ulaştırma Bakanlığına 
verir. 

Raporda yer alan hususlara kısmen veya tamamen katılmayan üyeler, kişisel görüşlerini ek bir raporda 
belirtebilirler. Kazanın özel şartlarının gerektiği hallerde bilirkişilere başvurulabilir. 

Ulaştırma Bakanlığı raporun bir suretini ilgililere verir ve raporun tekemmül etmiş olduğunu Resmî Ga
zete ile üçüncü şahıslara duyurur. Resmî Gazete ile yapılan duyuruda raporun ilgililerce nerede ve ne suretle 
incelenebileceği belirtilir. Raporu, gerektiğinde, uygun bulunacak vasıtalar ile yayınlanır. 

Kıyasen uygulama 

MADDE 12. — Bir kaza ölüm ya da yaralanma ile sonuçlanmasa dahi, sivil havacılıkta can ve mal gü
venliğinin korunması bakımından önem taşıyan olaylar hakkında da Ulaştırma Bakanlığı bu bölümde yer alan 
esaslar dairesinde kıyasen işlem yapmaya yetkilidir. 

Enkaz 

MADDE 13. — Düşen uçak enkaz haline gelmiş ise, maliki, bunun muhafazası masraflarını vererek ala
bilir. Nereye düştüğü belli olmayan bir uçağın enkazını bulana, malik, hak ve nasafetin gerektirdiği ölçüde ve 
miktarda uygun bir para vermeye mecburdur. 
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Yönetmelik 

MADDE 14. — Soruşturma Kurulunun oluşturulması, soruşturmanın yürütülmesi, yetki ve sorumluluk
lar ve uçak kazalarında yapılacak kurtarma ve yardım işleri Ulaştırma Bakanlığınca bir yönetmelikle düzen
lenir. 

Bu yönetmelikte Türkiye'nin taraf olduğu uluslar arası anlaşmalar göz önünde tutulur. 

Kaybolma 

MADDE 15. — Kendisinden alınan son haberden itibaren üç ay geçen uçağın kaybolduğuna mahkemece 
karar verilebilir. Yetkili mahkeme uçağın siciline ka yıth olduğu mahkemedir. Kaybolma kararını veren mah
keme durumu resen Ulaştırma Bakanlığına bildirir. Uçakta bulunanlar hakkında Medenî Kanun hükümleri 
ve 1944 tarihli Uluslararası Havacılık Anlaşmasının 25 inci maddesi hükmü saklıdır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Ticarî Hava işletmeleri 

İzin 

MADDE 16. — Ulaştırma Bakanlığının izni olmadıkça kimse, ticarî amaçla ve ücret karşılığında uçak
larla yolcu ve yük taşımaları yapamaz. Uçakların, ücret karşılığında diğer amaçlar için kullanılması da izne 
bağlıdır. 6968 sayılı Kanun hükümleri ve bu Kanuna dayanarak çıkarılan diğer mevzuat hükümleri saklıdır. 
izin belirli şartlara ve süreye bağlanabilir. Kamu güven liginin veya düzeninin tehlikeye girebileceği kanaatini 
haklı kılacak nedenlerin varlığı halinde, izin verilmez. 

işletme Ruhsatı ve Koşulları 

İşletme ruhsatı 

MADDE 17. — Uçaklarla, ticarî amaçla belirli hatlar üzerinde ücret karşılığında yolcu ve yük taşıması 
yapacak olan gerçek veya tüzelkişilerin 16 ncı maddede belirtilen izinden başka işletme ruhsatı almaları la
zımdır. işletme ruhsatı Ulaştırma Bakanlığınca verilir. 

Başvuru ve belgeler 

MADDE 18. — izin ve işletme ruhsatı alınması için yapılacak başvuruya, aşağıda belirtilen hususlara 
ilişkin belgelerin eklenmesi gereklidir. 

a) Başvuruda bulunanın kimliği, tüzelkişi ise türü, sermayesi, ortaklan, merkezi ve şubeleri, 
b) işletme yapılacak hatlar, yerleri, bölgeleri, uçuş ve işletme faaliyetlerini kapsayacak işletme planları, 
c) Kullanılacak uçak tipi, sayısı ile satın alma veya kiralamaya ilişkin genel projeleri (yedek parça, teçhi

zatı kapsayacak şekilde) sağlanacak finansman kaynakları, 
d) Ücret tarifeleri ve taşıma şartlan, 
e) Ruhsatın ne kadar süre için istendiği, 
f) işletmenin hukukî ve malî sorumluluğunu karşılayacak malî mesuliyet sigortaları, uçak gövde sigorta

larının tutan ve genel koşulları, 
g) Özel olarak istenilen diğer bilgi ve belgeler. 

İnceleme 

MADDE 19. — Başvuru, Ulaştırma Bakanlığınca uygunluk ve ülke yararları açısından incelenir. Bu in
celeme sırasında, kurulmak istenen işletmenin ülke ekonomisi, ulusal güvenlik, ulusal ulaştırma politikası, 
planlı kalkınma ilkeleri bakımından, değerlendirilmesi de yapılır. Bu amaçla, gerektiğinde, Ulaştırma Bakan
lığı ilgili bakanlıkların ve Devlet Planlama Müsteşarlığının görüşünü de alır. 
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Ruhsatın kapsamı 

MADDE 20. — Ulaştırma Bakanlığı istemi uygun bulduğu takdirde, işletme ruhsatını verir. İşletme ruh
satını, başvuruda belirtmiş bulunandan daha dar kapsam ve içerlik ile de verebilir. Ruhsata özellikle, 16 ncı 
maddenin a, b, d, e bentlerinde yer alan hususlar ile gerekli görülen diğer kayıtlar yazılır. 

Ruhsat Sahibinin Yükümlülükleri 

İlan 

MADDE 21. — Ruhsat sahibi, ruhsatın örneklerini, işletmesinde, müşteri ve iş çevrelerinin kolaylıkla gö
rüp okuyabilecekleri yerlere asmaya mecburdur. 

Uyma zorunluğu 

MADDE 22. — Ruhsat sahibi, işletme faaliyetlerini ruhsatın koşul, kapsam ve içerliğhıe aynen uyarak 
yürütmek zorundadır. Taşıma ve sefer yapma zorunlu ğu, izin koşullarına göre saptanır. 

Tarifeler 

MADDE 23. — Ruhsat sahibi; uçuş ve ücret tarifelerini, Ulaştırma Bakanlığının onayını almadan ve 
asgarî 15 gün önce üçüncü kişilere duyurmadan yürürlüğe koyamaz. (Kur uygulamaları hariç) 

Posta taşıması 

MADDE 24. — Tarifeli olarak hava ulaştırma hizmeti yapmak için ruhsat almış bulunan işletmeler; ta
lep edildiğinde tarife içerisinde yapılan her uçuşta, belirtilen ücret karşılığında posta taşımakla yükümlüdür
ler. ödenecek ücret tarifesi, dünya posta sözleşmeleriyle saptanan kurallar dairesinde belirlenir. 

Devir yasağı 

MADDE 25. — İşletme ruhsatı devredilemeyeceği gibi, ondan doğan hak ve borçlar da devredilemez. 

Denetleme 

MADDE 26. — Hava Ulaştırma İşletmeleri, Ulaştırma Bakanlığının hava seyrüsefer güvenliğini sağlamak 
amacı ile yaptıracağı teknik denetime tabidirler. Bu denetimin giderleri Hava Ulaştırma İşletmeleri tarafın
dan karşılanır. 

Denetim sekli 

MADDE 27. — Ulaştııma Bakanlığı, denetim fonksiyonlarını uygun göreceği veya bu amaçla kurulan bir 
teknik kuruluş aracılığı ile yapabilir veya bu kuruluşa devredebilir. 

Bilgi ve belge verilmesi 

MADDE 28. — Ruhsat sahipleri, denetim için istenilen bütün teknik ve ekonomik bilgileri vermeye mec
burdurlar. 

Değişiklikleri bildirme 

MADDE 29. — Taşımayı ilgilendiren genel şartlar ve tarifelerde izin verilmesinden sonra yapılacak deği
şiklikleri, ilgilinin Ulaştırma Bakanlığına tasdik ettirmesi lazımdır. 
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Ruhsatın iptali 

MADDE 30. — Ruhsat sahibinin bu bölümde yer alan hükümlere aykırı davranması halinde; Ulaştırma , 
Bakanlığı tarafından kendisine aykırılığın giderilmesi için yapılacak gerekçeli tebligat ve verilecek süre üze
rine ruhsat sahibi aykırılığa son vermez ise, verilmiş sürenin sonunda işletilen hatların bazılarına veya tümü
ne ilişkin izin, geçici olarak tehir edilebilir veya ruhsat derhal iptal edilir. 

Kabotaj 

MADDE 31. — Türkiye Cumhuriyeti ülkesi içinde; iki nokta arasında havayolu ile ticarî amaçla yol
cu, posta ve yük taşımaları Türk uçakları ile yapılır. Özel ve geçici izin ve istisnalar Ulaştırma Bakanlığın
ca tanınabilir. 

Gösteriler 

MADDE 32. — Sivil uçakların ve askerî uçaklar dışında devlet uçaklarının ve paraşütçülerin katıldığı 
yarışların ve sair gösterilerin yapılması, Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilecek izne bağlıdır. 

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

Yabancı havayolu isletmeleri 

MADDE 33. — Yabancı ülkeler ile Türkiye arasında hava ulaştırma hizmeti görecek yabancı uyruklu 
işletmelere uygulanacak hükümler, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar uyarınca ve karşılıklılık 
ilkesi göz önünde tutularak saptanır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Havaalanları ve Tesisler 

Havaalanları tanımı 
MADDE 34. — Kara ve su üzerinde uçakların kalkması ve inmesi için özel olarak hazırlanmış; uçakların 

bakım ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, yolcu ve yük alınmasına ve verilmesine elverişli tesisleri bulunan yer
ler, havaalanı olarak isimlendirilir. 

Kuruluş ve işletme 

MADDE 35. — Havaalanları, Devlet veya kamu tüzelkişileri tarafından kurulur ve işletilir. 
Sivil amaçla havaalanı, pist, hangar, hizmet ve işletme tesisleri bunlarla ilgili sistem ve kolaylıkların yeni

den inşası ve geliştirilmesinde ihtiyaç ve standartlar Ulaştırma Bakanlığı tarafından saptanır. Bu hizmetlerle il
gili kamulaştırma, etüt, proje, aplikasyon, onarım ve inşaat işleri Bayındırlık Bakanlığınca yapılır. Faaliyet
lerin yürütülmesinde Bayındırlık Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı koordinasyon ve işbirliği yapar. 

Yabancı olmayan gerçek kişilerin ve tüzelkişilerin havaalanı veya iniş şeritleri inşa etmesi ve işletmesi 
Ulaştırma Bakanlığı iznine bağlıdır. Ulaştırma Bakanlığı bu konuda Genelkurmay Başkanlığının mütalaası
nı alır. 

îzin, süreye ve yükümlülüklere bağlanabilir. Kamu güvenliğinin veya düzeninin tehlikeye girebileceği ka
naatini haklı kılacak nedenlerin varlığı halinde izin verilmez; verilen iznin kapsamı dışında bir kullanım du
rumunda izin iptal edilir. Gerektiğinde havaalanı veya iniş şeridi kamulaştırılır. 

7 Aralık 1944 tarihli Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması hükümleri saklıdır. 
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Uluslararası hava trafiğine açık havaalanı 

MADDE 36. — Uygun teknik özelliklere sahip bütün uçakların kullanabilecekleri; gümrük, pasaport, 
sağlık ve bunlara benzer işlemlerin yapılması için kolaylıkları bulunan havaalanları, uluslararası hava trafi
ğine açılabilir. 

Kısıtlayıcı önlemler 

MADDE 37. — Havaalanlarındaki hava trafiği ya da üzerindeki hava sahası gerektirdiği takdirde veya 
kamu düzenine ilişkin nedenlerle hava trafiğine açık bir havaalanının kullanılmasına her zaman tahditler 
konabilir ya da havaalanı geçici olarak kapatılabilir. Alınan kararlar Ulaştırma Bakanlığı tarafından uygun 
görülecek şekil ve surette ilgililere duyurulur. 

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

Ücretler 

MADDE 38. — Havaalanlarının kullanılması ve tesislerinden faydalanılması ve verilen hizmetlerin karşılı
ğında alınacak ücretler, yapılacak tarifelerle saptanır. Yapılmış olan tarifeler, Ulaştırma Bakanlığının onayı 
ile yürürlüğe girer. 

Ücret dışında alınacak harçlar, Harçlar Kanununa tabidir. 4749 sayılı Kanunla onaylanan Uluslararası 
Sivil Havacılık Anlaşması hükümleri saklıdır. 

Genel koordinatör 

MADDE 39. — Her sivil havaalanına havacılık işletmeciliği hizmetlerinin bir uyum içerisinde yürütülmesini 
sağlamakla görevli bir başmüdür atanır. Başmüdürün nitelikleri, görevleri, yetkileri ve sorumlulukları Ulaş
tırma Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. 

Havaalanlarında görevli emniyet, gümrük, meteoroloji, sağlık ve diğer kamu ve özel kuruluş ilgilileri, bu 
yönetmelik esaslarına uymakla yükümlüdürler. 

Askerî havaalanlarından yararlanma 

MADDE 40. — Türk Silahlı Kuvvetlerine ait havaalanlarının sivil uçaklar tarafından kullanılması ve Dev
let uçaklarının sivil havaalanlarından istifade edebilmeleri Genelkurmay Başkanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı 
arasında yapılacak protokoller ile düzenlenir. Gereğinde, yabancı hava taşımacılarının askerî meydanlardan 
yararlanmaları; Hv. K. K. lığı, Dışişleri, İçişleri, Gümrük ve Tekel Bakanlığı koordinasyonu sonunda ve Ge
nelkurmay Başkanlığı onayı ile belirlenir. 

Güvenlik önlemleri 

MADDE 41. — Ulaştırma Bakanlığı, Devlet kamu ve özel havaalanlarında can ve mal güvenliğinin sağ
lanması, yolcu ve eşya trafiğinin güvenlik içinde yürütülmesi, yangına dair tehlikelere karşı korunması amacı 
ile gereken önlemleri alır, aldırır ve denetler. 

Bu görevin yerine getirilmesinde, İçişleri ve Gümrük ve Tekel Bakanlıkları, Ulaştırma Bakanlığına gereken 
destek ve işbirliğinde bulunmakla yükümlüdür. 
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Uçuş güvenliği 

MAODE 42. — Ulaştırma Bakanlığı uçuş güvenliğinin sağlanması amacı ile hava liman ve meydanların
da hava trafik kontrolü, haberleşme, seyrüsefer tesisleri ve kolaylıkları, meteoroloji hizmetleri, ışıklandırma, 
engellerin' ortadan kaldırılması gibi hizmetlerin planlanması, programlanması ve prensiplerinin saptanmasını 
sağlar. Bu hizmetlere ilişkin tesis ve sistemlerin çağdaş teknolojiye uygun olarak bağlı veya ilgili kuruluşlar 
vasıtasiyle tesisini sağlar. 

Kurtarma ve yardım 

MADDE 43. — Ulaştırma 'Bakanlığı, uçuş güvenliği ile can ve mal emniyetinin sağlanması için yetenekli 
personelden oluşan kurtarma yardım örgütleri kurulması ve bunların emrine, amacın gerçekleşmesine yara
yacak sayı ve nitelikte araç ve gereç verilmesini sağlar. 

Kazaya uğramış olan ve tehlike içinde bulunan uçak personeli ile yerel kolluk kuvvetleri ve diğer yetkililer, 
kurtarma ve yardım ekibinin görevini yapmasına yardımcı olmakla yükümlüdürler. 

Kurtarma ve yardım örgütünün kuruluşu, görev ve yetkileri ve çalışma esasları bir yönetmelikle belirle
nir. 

Hizmetler 

MADDE 44. — Ulaştırma Bakanlığı; sivil havacılık faaliyetlerinin güvenli, düzenli ve süratli bir biçimde 
yürütülmesini sağlamak amacı ile, havaalanlarında ve gerekli göreceği diğer yerlerde, Türk hava sahası ile 
sorumluluğu Türkiye'ye ait olan hava sahalarına ilişkin, meteoroloji, hava trafik ve uçuş bilgilerinin doğru 
ve hassas bir şekilde toplanıp ilgililere dağıtılması için önlem alır ve gereken örgütü kurar. 

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

Söz konusu hizmetin yürütülmesi ve hizmetten yararlanma şekil ve koşulları bir yönetmelik ile belirlenir. 

Yer hizmetleri 

MADDE 45. — Ulaştırma Bakanlığı, havaalanlarında, yolcu ve yük trafiğinin ve her türlü hizmetle
rin çağdaş sivil havacılık ilkelerine ve ülke çıkarlarına uygun bir biçimde yürütülmesi amacı ile gereken ön
lemleri almaya veya aldırmaya yetkilidir. 

Uçuş ve haberleşme hizmetleri 

MADDE 46. — Ulaştırma Bakanlığı, havaalanlarında, sivil havacılığın güvenli, süratli ve düzenli bir 
biçimde yürütülmesini sağlamak amacı ile çağdaş teknolojiye uygun olarak, her türlü trafik, haberleşme, işa
ret sistemlerini ve tesislerini doğrudan doğruya veyahut bağlı veya ilgili kuruluşlar vasıtasıyla kurmakla yü
kümlüdür. 

MADDE 47. — Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların hükümlerine de 
uymak koşulu ile, gereken yerlerde, Türk hava sahafında hava trafiğinin güvenli, süratli ve düzenli bir şe
kilde yürütülmesi, haberleşmenin ve bilgi akışının sağlanması, meteoroloji hizmetlerinin yürütülmesi amacı 
ile ve çağdaş teknolojiye uygun olarak gereken önlemleri alır, tesis ve teçhizatın kurulmasını ve işletilme
sini sağlar. 

İlgili Bakanlıklar, kamu kuruluşları ve mahallî yönetimler, birinci fıkrada gösterilen işlemlerin yürütül
mesinde, Ulaştırma Bakanlığına gereken yardımı göstermekle yükümlüdür. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 688) 



— 27 — 

Gayrimenkul Mülkiyet Hakkına Getirilen Sınırlar 

Yararlanma 

MADDE 48. — Uçuş güvenliğinin sağlanması almacı ile hava alanlarında ve diğer yerlerde kurulması ge
reken tesis ve teçhizat için gerek gerçek kişilere ve gerekse kamu veya özel hukuk tüzelkişilerine ait gayrimen-
küllerden yararlanmaya Ulaştırma Bakanlığı yetkilidir. Bu gibi durumlarda, gerektiğinde Ulaştırma Bakanlığı 
lehine irtifak hakkı kurulur. 

Söz 'konusu tesis ve teçhizatın kurulması, gayrimenkulun mutat kullanımını engellediği takdirde, malikin 
anılan tesis ve teçhizatın kurulmasından doğan zararları Ulaştırma Bakanlığınca tazmin edilir. 

İnşaat sınırlamaları 

MADDE 49. — Havaalanlarının ve ilgili tesis ve teçhizatın çevresinde, Ulaştırma Bakanlığınca sapta
nacak bir alan dahilinde izin alınmadıkça hava trafiği, uçuş güvenliği ve haberleşmeyi engelleyecek, seyrüsefe
ri ve meydan güvenliğini tehlikeye düşürecek nitelikte ve yükseklikte bina, yapı, inşaat yapılması, ağaç ve 
direk dikilmesi, tesis kurulması yasaktır. 

Ulaştırma Bakanlığı belirli manialara veya yerlere, hava seyrüseferi yapan kişilerce görülebilmesi ve ta-
nınabilmesi için gözle görülebilir işaretler veya radyo veya elektrik işaretlerinin konulmasını istemeye yet
kilidir. İlgililer de istem dairesinde işlem. yapmakla yükümlüdür. 

Ulaştırma Bakanlığı, havaalanları ve uçuş emniyeti tesisleri etrafında uçuş emniyetini tehlikeye dü
şürebilecek yapı, bina, araç, direk gibi tesisleri kaldırtabilir. 

Ulaştırma Bakanlığı, ilgili kuruluşlarında görüşünü alarak havaalanları için yukarıda değinilen husus
ları kapsayan planları ve kuralları hazırlar ve yayınlar. 

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen hususlar için 6785 sayılı Kanun ile bu Kanunu tadil eden 1605 sayılı 
Kanunun yasaklama ve cezaî hükümleri uygulanır. 

MADDE 50, — 49 uncu maddede konulan sınırlamalar, 7 Aralık 1944 tarihli Uluslararası Sivil Hava
cılık Anlaşmasının eklerinde zikredilen standart ve tavsiyelerin altında olamaz. 

! -
Kamulaştırma 

MADDE 51. — Yeni havaalanları kurmak, mevcutları genişletmek, teknik tesisler meydana getirmek, 
madde 48 ve 49'u uygulamak için gerekli yerler 6830 sayılı istimlak Kanunu hükümlerince kamulaştırılır. 

Sivil havaalanları ve diğer sabit tesisler çevresinde uçuş ve çevre güvenliği açısından gerekli kriter ve 
kıstasları Ulaştırma Bakanlığı tarafından saptanır. Bunların imar ve mücavir saha planlarına geçirilme, kamu
laştırma ve/veya irtifak hakkı tesis işlemleri Bayındırlık 'Bakanlığınca yapılır. 

BEŞİNCİ KISIM 

Hava Araçları 

Uçakların tanımı 

MADDE 52. — Havalanabilen ve havada dolaşabilme kabiliyetine sahip olan her türlü hava aracı, bu Ka-< 
nun anlamında uçak sayılır. 

Uçakların teknik özelliklerine göre sınıflandırılması, Ulaştırma Bakanlığı tarafından 1944 Şikago Sözleş
mesinin 7 sayılı Eki hükümlerine göre bir yönetmelikle belirlenir. 

Devlet uçakları 

MADDE 53. — Devletin; askerlik, polis ve gümrük hizmetlerinde kullanılan uçaklar Devlet uçağı sayı
lır. 
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MADDE 54. — Bu Kanun Devlet uçaklarına uygulanmaz. Kanunda yer alan, Devlet uçakları ile ilgili hü
kümler saklıdır. 

Türk sivil uçağı 

MADDE 55. — 53 üncü madde kapsamı dışında kalan ve Mülkiyeti Türk Devletine veya kamu tüzelki-, 
silerine veya Türk vatandaşlarına ait olan uçaklar.Türk sivil uçağı sayılır. 

Şu kadar ki; Türk Kanunları uyarınca kurulup da : 
a) Tüzelkişiliği olan kuruluş, dernek veya vakıfların Mülkiyetinde bulunan uçaklar, idare organını 

oluşturan kişilerin çoğunluğunun Türk vatandaşı olması, 
b) Türk Ticaret Siciline kaydedilmiş ticaret şirketlerinin mülkiyetinde bulunan uçaklar, şirketi idare vt 

temsil etmeye yetkili olanların çoğunluğunun Türk vatandaşı olması ve şirket anasözleşmesine görev oy ço
ğunluğunun Türk ortaklar da bulunması koşulu ile, Türk sivil uçağı sayılırlar. 

Uçak Sicili 

Sicilin tutulması 

MADDE 56. — Türk sivil uçaklarının tescili için Ulaştırma Bakanlığınca bir sicil tutulur. 
Tescili gerekli olmayan uçak kategorileri bir yönetmelikle belirlenir. Medenî Kanunun 917 nci maddesi, 

sivil uçak sicilleri hakkında da geçerlidir. 

Sicilin aleniyeti 

MADDE 57. — Sicil alenidir. İlgili olduğunu kanıtlayan kişiler, bir kaydın tamamlanması için sicilde 
yollama yapılmış olan belgeleri, henüz sonuçlanmamış tescil işlemlerini ve sicil dosyalarını da incelemeye ve 
masrafını ödemek koşulu ile, sözü edilen belgelerin örneklerini almaya mezundur. 

Sicil Kayıtlarının Hükmü 

İyi niyetli üçüncü kişiler hakkında 

MADDE 58. — Uçak sicilindeki bir kayda iyi niyete dayanarak mülkiyet, ipotek veya diğer bir aynî hak
kı iktisap eden kişinin bu iktisabı geçerli olur. 

Sicilde lehine bir hak tescil edilmiş olan kişiye bu hakkı nedeni ile bir edada bulunulması veya bu kişi
nin üçüncü kişiler ile tescilli hak üzerinde bir kazandırıcı işlemde bulunması hallerinde de, yukarıdaki fık
ra hükmü uygulanır. 

Hakkın iktisabı için tescil şart olan durumlarda, tescili isteme tarihi, iyi niyete esas tutulur. 

Sicil kayıtlarına itiraz 

MADDE 59. — Sicilin içeriği gerçek hukukî durumu yansıtmadığı takdirde, sicilin doğru olmadığına bir 
itiraz kaydolunabilir. 

İtiraz, bir ihtiyatî tedbir kararına veya sicilin tadili sonucunda hakkı halele uğrayacak kişinin rızasına 
dayanılarak tescil olunur, ihtiyatî tedbir kararının verilmesinde hakkın tehlikede olduğunun kuvvetle muh
temel gösterilmesi aranmaz. 

Tescil 

Türk sivil uçakları 
MADDE 60. — Türk sivil uçaklarının sivil uçak siciline tescil edilen uçağın, evvelce kayıtlı bulunduğu 

sicilden sildirilmesi mecburîdir. 
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İstisnası 

MADDE 61. — Yabancı bir sivil uçak, 55 nci maddede yazılı niteliklere sahip olan bir kişiye en az altı ay 
süre ile sırf kendi adına işletilmek üzere bırakılırsa, yabancı kanunda da engel teşkil eden bir hüküm bu
lunmaması koşulu ile, sicile tescil olunabilir. '..•' 

Bu tescil hakkında 70 nci maddedeki yönetmelikte saptanan kurallar uygulanır. 
Bu durumda da 60 ncı maddenin 2 nci fıkrası hükmü uygulanır. 

Talep ve sekli 

MADDE 62. — Sivil uçağın tescili için, malikin bu kanunda ve ilgili yönetmelikte gösterilen kayıt ve 
şartları içeren bir dilekçe ile Ulaştırma Bakanlığına başvurması gereklidir. 

İstemde bulunanın mülkiyet hakkına veya tescil için gerekli koşulların gerçekleşmediğine dair belgelere da
yanan bir itiraz yapılırsa, yasal durum kesinlik kazanmadan tescil yapılamaz. Ancak başvuru ve itiraz bir tu
tanak ile saptanıp, sicil dairesinde saklanır. Sicile kaydedilen sivil uçaklara tescil belgesi verilir. 

Sicilin içeriği 

MADDE 63. — Sivil uçak sicilinde ve verilecek tescil belgesinde aşağıdaki kayıtlar yer alır : 
a) Sivil uçağın; 
(1) Yapımcısının adı (ticaret unvanı) ve adresi, 
(2) Yapım tarihi ve seri numarası, 
(3) Yapımcının sicil uçak için saptadığı tanım (tip, model, marka) 
b) Malikin; 
(1) Gerçek kişi ise, adı ve soyadı, adresi, varsa ticaret unvanı ve kayıtlı bulunduğu Ticaret Memurluğu 

ile sicil numarası, 
(2) Ticaret Ortaklığı ise, Ortaklığın nevi ticaret unvanı, kayıtlı bulunduğu ticaret sicili memurluğu ve sicil 

numarası. 
(3) Diğer tüzelkişilerden ise; adı ve merkezi. 
c) İktisap şekli, 
d) Verilen Tescil işareti, 
Bu kayıtlarda değişiklik olduğu takdirde; ilgilininken geç onbeş gün içinde başvurarak, yeni durumu sicile 

ve kayıt belgesine işletmesi zorunludur. 

Ortak Hükümler 

Esas olarak 

MADDE 64. — Sicile tescil edilmiş bulunan Türk sivil uçağı, ilgili yönetmelik hükümlerine göre saptan
mış milliyet ve tescil işaretlerinden başkasını taşıyamaz ve başka bir devletin siciline tescil olunamazlar. 

Türk uçak siciline tescil edilen uçak, Türk tabiiyet ve tescil işaretini taşır. Tescil mülkiyet iktisabına esas 
teşkil eder. 

İstisnası 

MADDE 65. — Siciline kayıtlı bir Türk sivil uçağı, 55 inci maddede yazılı nitelikleri haiz olmayan bir 
kişiye Ulaştırma Bakanlığının vereceği iznin koşulları dairesinde, sırf kendi adına işletmek üzere bırakılırsa, 
sicildeki kaydı silinir. Bu izni vermeden önce Ulaştırma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakan
lıklarının görüşünü alır, 

Böyle bir sivil uçak 55 inci maddedeki nitelikleri haiz bir kişinin mülkiyetine geçerse, 60 inci maddenin 
2 nci fıkrası saklı kalmak kaydı ile, sicil ihya edilir. 
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Tescilin genel şartları 

MADDE 66. — Bir sivil uçağın tescil edilebilmesi için, şu hususlar gereklidir. 
a) 55 inci madde uyarınca uçağın Türk sivil uçağı sayılması, 
b) Başka bir memlekette tescil edilmemiş olması ve eğer tescil edilmiş ise oradan kaydının silindiğine 

dair belge getirilmiş olması, 
c) Uçağın uçuşa elverişli bulunduğuna dair Ulaştırma Bakanlığınca verilmiş belgeyi haiz olması, 

Terktin 

Resen 

MADDE 67. — Bir Türk sivil uçağı; 
a) 55 inci madde uyarınca Türk sivil uçağı sayılması için bulunması gereken nitelikler ortadan kalkarsa 

veya bu nitelikleri haiz olmayan bir kişinin mülkiyetine geçerse, 
b) Yabancı bir devletin siciline kaydedilirse veya Türk siciline kaydedildiği halde, yabancı sicildeki kaydı 

terkin edilmemiş olursa, Ulaştırma Bakanlığı tarafından resen sicilden terkin olunur. 
Bu madde hükmü, 61 inci maddede gösterilen uçaklar hakkında işletme süresinin sona ermesi üzerine uy

gulanır. 

Talep üzerine 

MADDE 68. — Türk uçağının; 
a) Uçuştan devamlı olarak çekilmesi, 
b) Gerçek veya itibarî tam ziyana uğraması halinde, malikin başvurusu üzerine sicilden kaydı silinir ve 

tescil belgesi iptal olunur. 

MADDE 69. — Bir Türk uçağının sicilden terkin edilmesinden önce durum, sicilde kayıtlı ipotek hakkı 
sahiplerine resmen tebliğ edilir. Adresi bilinmeyenlere tebligat ilân yoluyla yapılır ve her iki durumda da iti
razlarını bildirmeleri için ipotek hakkı sahiplerine 30 günlük süre tanınır. Herhangi bir itiraz bildirilmemiş 
ise veya itirazın haklı olmadığı Mahkemece hükme bağlanır ise, kayıt terkin olunur. 

Aksi takdirde, ipotekli alacakların haklarının saklı^bulunduğuna dair meşruhat verilerek, sicildeki kayıt 
terkin olunur. 

Yönetmelik 

MADDE 70. — Uçak sicilinin kuruluşu ve nasıl tutulacağı, personelin haiz olmaları gereken nitelikler, hu
kukî ilişkilerin nasıl belgeleneceği ve tescil olunacakları, kayıtların düzeltilmesi, değiştirilmesi ve silinmesine 
ilişkin kurallar ile 61 inci madde tatbiki halinde uygulanacak kurallar bir yönetmelik ile saptanır. 

Uçaklar Üzerinde Mülkiyet ve Diğer Aynî Haklar 

Uygulanacak hükümler 

MADDE 71. — Bu kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, uçaklar menkûl mal hükümlerine tabidir,. 

Mülkiyet ve diğer aynî hakların tesisi 

MADDE 72. — Uçağın tamamı veya bir payının üzerinde mülkiyet ve diğer aynî hakların tesisi, devrii ve 
temliki için yazılı sözleşme yapılması lazım ve kâfidir. Temlike ilişkin sözleşmeler yazılı şekilde yapılmadıkça 
muteber değildir. 

Sözleşmeler uçak siciline tescil edilmeden üçüncü şahıslar bakımından hiçbir hüküm ifade etmez. 
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Mülkiyetin iktisabı , 

MADDE 73. — Uçak veya payının temlikinde akitler mülkiyetin temellük edene teslimden önce intikalini 
kararlaştırabilirler. 

Teferruat ve mütemmim cüzüler 

MADDE 74. — Uçağın teferruat ve mütemmim cüzüleri hakkında Medenî Kanunun 619 ve 621 inci mad
deleri uygulanır. 

Uçak ipoteği 

MADDE 75. — Bir alacağın temini için uçak üzerinde ipotek tesis olunabilir. Uçak ipoteği, alacaklıya 
uçak bedelinden alacağını alma yetkisini verir. Müstakbel alacaklar veyahut şarta bağlı olan bir alacak için 
dahi ipotek tesis edilebilir. 

Akdi ipotek 

MADDE 76. — Uçaklar üzerinde malik ile alacaklıların anlaşmaları ve sicile tescil ile ipotek tesis oluna
bilir. 

İpotek tesisine ait anlaşmaların yazılı şekilde yapılması ve imzaların noterce onanmış olması şarttır. 

Kanunî ipotek 

MADDE 77. — Uçakların yapımı ve onarımından değan alacaklar için, yapımcı veya onarımcı, uçak 
üzerindeki kanunî bir ipoteğin tescilini isteyebilir. 

Bu kanunî ipoteğin tesisi hakkında Medenî Kanunun 809, 810 ve 811 maddeleri uygulanır. 

Birlikte ipotek 

MADDE 78. — Bir alacak için tn.den çok uçak ipotek edilmiş bulunursa, aksine bir anlaşmaya daya
nılarak sorumluluk miktarları sicilde belirtilmedikçe, bunlardan her biri borcun tamamından sorumludur. 

Yabancı para esasına göre ipotek 

MADDE 79. — Yabancı para ile ödenecek olan borçlar için, Maliye Bakanlığının izni ile yabancı para 
esasına göre ipotek tesis olunabilir. Bu iznin sicile kaydı lazımdır. 

Tescilin içeriği 

MADDE 80. — Sivil hava taşıt aracı ipoteğinin tescilinde : 
a) Alacaklının adı, soyadı ve adresi; 
b) Alacağın tutarı ve faiz oranı; 
c) Alacağın tutarı kesin değil veya değiştirilebilir ise faizler dahil, ipoteğin temin ettiği azamî tutar; 
d) Nama veya hamiline yazılı tahvillerin ipotek ile temini durumunda ipotek borcun tamamı için ku

rulacaksa, alacaklı yerine, borçlu ile alacaklıların tümünü birden temsil edecek bir temsilci, ihracı üstlenen iş
letme için kurulacaksa, ipotek üzerinde tahvil sahipleri lehine bir rehin hakkı da tescil olunur. 

Sağlanan alacak 

MADDE 81. — İpotekli sivil hava taşıt araçlarının karşılayacağı alacaklar hakkında, Medenî Kanunun 
790 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile 791 inci maddesi hükmü geçerlidir. 
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ipoteğin Kapsamı 

Genel olarak 

MADDE 82. — ipoteğin kapsamı hakkında Medenî Kanunun 777 ve 778 inci maddeleri uygulanır. 

Sigorta, 

MADDE 83. — Bir uçağın maliki veya onun hesabına bir başkası tarafından sigorta ettirilmiş olması du
rumunda, ipotek sigorta tazminatına da şamil olur. Sigortacı, sicile kayıtlı bir uçak ipoteğini bilmediğini ileri 
süremez. 

Sigorta bedeli 

MADDE 84. — Bir uçağın kaybı yada kazaya uğraması halinde; aksine bir anlaşma olmadıkça ipotek 
hakkı sahibi, sigortalı uçak üzerindeki ipotek tutan kadar sigortacı tarafından ödenecek tazminata müste-
hak olur. Herhangi bir ödeme yapılmazdan önce sigortalı, tescil edilmiş ipoteklerin tespitini talep etmekle 
yükümlüdür. 

ipotekli alacakların hakları göz önünde tutulmadan yapılan ödemeler borçtan kurtarmaz. 
Sigortacı tarafından ipotekli alacaklılara zararın gerçekleştiği ihbar edilmiş olduğu takdirde, bu ihbardan 

itibaren bir aylık sürenin geçmesi ile, sigorta ettirene ödemede bulunan sigortacı, alacaklıya karşı da sorum
luluktan kurtulur. 

Sigortacının halefiyeti 

MADDE 85. — Sigortacı alacağı ödediği oranda ipotekli alacaklının haklarına kanunen halef olur. Şu 
kadar ki; halefiyet, alacaklının zaranna olarak ileri sürülemeyeceği gibi, sigortacının kendilerine karşı sorum
luluğu devam eden ve derecesi aynı olan veya sonra gelen ipotekli alacaklıların zararına olarak da derme-
yan edilemez. 

Malikin Hakları 

Defi hakkı 

MADDE 86. — ipotekli uçak maliki, borçlunun alacaklıya karşı haiz bulunduğu defi ve itirazlan ipotekli 
alacaklıya karşı ileri sürebileceği gibi, borçlu borcuna esas olan hukukî işlemi feshedebildiği sürece, alacaklı
nın hakkını uçaktan sağlanmasına engel olabilir. 

Alacaklı borçlusunun muaccel bir' alacağı ile takas imkâmna sahip bulundukça, malik de aynı yetkiye 
sahiptir. 

Borçlunun bir defi veya itirazdan feragati malikin hakkına halel getirmez. 

Ödeme hakkı 

MADDE 87. — Alacak malike karşı muacceliyet kazanır veya borçlu borcunu ödemek hakkını haiz 
olursa, malik borcu ödeyebilir. 

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

Halefiyet 

MADDE 88. — Malik aynı zamanda borçlu değilse alacağı ödediği oranda alacaklının yerine geçer. Ha
lefiyet alacaklının zararına ileri sürülemez. 
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Cebri icra 
MADDE 89.,— Alacaklı, ipoteğin kapsamına giren mamelek unsurları üzerinden alacağını, ancak cebri 

icra yolu ile alabilir. 
Borçlu, borcunu ödemediği takdirde, alacaklıya uçağı temellük etmek yetkisini veren her türlü anlaşma 

geçersizdir. 

İpoteğin devri ve düşmesi 

MADDE. 90. — İpotekle temin edilmiş olan alacağın temliki ile, ipotek de yeni alacaklıya geçer. Alacak 
ipotekden ve ipotek de alacaktan ayrı olarak devredilemez. Alacağın temliki yazılı şekilde ve sicile tescil ile 
olur. 

Alacağın sona ermesi, alacaklının feragati ve ipotekle mülkiyetin aynı kişide birleşmesi ile ipotek düşer. 
İpoteğin düşmesi üzerine, kayıt sicilden terkin olunur. Malik ipoteğin dermeyanının daimî olarak imkân

sız kılan bir defie sahip bulunduğu takdirde, alacaklıdan, ipotekden feragat etmesini isteyebilir. 

ALTINCI KISIM 

Uçaklara İlişkin Uçuş Kuralları 
Uçuşa Elverişlilik 

Muayene ve kontrol 

MADDE 91. — Sivil uçaklar; Türk uçak siciline tescil edilmeden önce ve tescilden sonra da belirlenmiş 
bulunan hallerde, ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca, uçuşa elverişlilik yönünden muayene ve kontrol edilir. 

Belgenin verilmesi ve geri alınması 

MADDE 92. — Türk sivil uçaklanna uçuşa elverişlilik belgesinin verilmesi, belgenin geri alınması veya 
iptaline ilişkin şartlar ile, bu işlemlere ait yetki ve sorumluluklar, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası an
laşmaların hükümleri saklı kalmak koşulu ile, Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönetmelikler ile 
belirlenir. 

İstisnaî durumlar 

MADDE 93. — Sivil uçaklar, geçerli uçuşa elverişlilik belgesi olmaksızın, Türk hava sahasında, Ulaş
tırma Bakanlığının izni ile deneme, muayene veya (Ferry) uçuşu yapabilir. 

Kıyasen uygulama 

MADDE 94. — Türk sivil uçakları için yabancı devletlerin yetkili makamları tarafından verilmiş uçuşa 
elverişlilik belgelerinin geçerliliğine ve yabancı sivil uçaklar için Türkiye'de uçuşa elverişlilik belgesi veril
mesine ilişkin koşullar, yukarıdaki maddelerde yer alan esaslar dairesinde Ulaştırma Bakanlığı tarafından 
saptanır. 

Uçak belgeleri 

MADDE 95. — Türk Hava sahasında uçuş yapacak bütün uçakların, uçuş sırasında bağlı bulundukları 
devletin geçerli kuralları uyarınca : 

a) Bir merkezî sicile kayıtlı olmaları ve tescil belgesini taşımaları, 
b) Milliyet ve tescil işaretlerini taşımaları, 
c) Uçuşa elverişlilik belgesini taşımaları, 
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d) Mürettebata ait belgeleri bulundurmaları, : 

e) Telsiz tesisatı ruhsatnamesini taşımaları, 
f) Sigorta poliçesini bulundurmaları, •'•', 
g) Kanun ve tüzükler gereğince tayin olunan sair "belgeleri bulundurmaları gereklidir. 
Türkiye'nin taraf olduğu anlaşmaların hükümleri sakildir. 

\ 
Devlete ait uçaklar 

MADDE 96. — Türk hava sahasında uçuş yapacak yabancı devlet uçakları; Türk kanunlarına ve bun
lara bağh kurallara uymak zorundadırlar. Türk Devleti uçaklarının, Türk hava sahasında ve Uluslararası hava 
sahasında yapacakları uçuşlarla ilgili kurallar koyma yetkisi Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine aittir. Şi-
kago sözleşmesi 3 üncü maddesi hükümleri saklıdır. 

Belgelerin taşınması 

MADDE 97. — Türk hava sahasında uçuş yapacak Türk ve yabancı sivil uçakların da bağlı bulun
dukları devletin mevzuatı gereğince taşınması zorunlu tüm belge, kayıt ve defterleri bulundurmaları ve yet
kili makamlar tarafından yapılacak muayene ve kontrollerde gösterilmesi mecburidir. 

Kalkış ve iniş 

MADDE 98. — Sivil uçakların iniş ve kalkışları, bu Kanunun öngördüğü esaslar dairesinde saptanmış 
bulunan havaalanlarından başka yerlerde yapılamaz. 

Can ve mal güvenliğinin korunması amacı ile başvurulacak önlemler ile Ulaştırma Bakanlığınca önceden 
alınmış izine dayanan iniş ve kalkışlar yukarıdaki hükümden müstesnadır. 

Havayolu 

MADDE 99. — Sivil hava taşıt araçları, bu Kanunun öngördüğü esaslar dairesinde saptanmış bulunan 
hava yolunu izlemeye ve uçuş sırasında hava trafik kontrol yetkililerinin, talimatına aynen uymaya mecburdur. 

Can ve mal güvenliğinin korunması amacı ile verilen talimatın dışına çıkılmasını gerekli kılan durum
larda, sorumlu Kaptan Pilot durumu derhal yetkili hava trafik kontrol ünitesine bildirir ve alacağı talimata 
göre hareket eder. 

Olağanüstü durumlarda, sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, sorumlu Kaptan Pilot gereken önlemlere 
başvurabilir, bu durumda dahi yetkili hava trafik kontrol ünitesinin en kısa zamanda haberdar edilmesi zo
runludur. 

Yasaklar 

MADDE 100. — Uçuş sırasında, 
a) Paraşütle atlamak, ı(Emercensi durumlar hariç) 
b) Akrobatik uçuş veya benzeri hava gösterileri yapmak, 
c) Zirai mücadele dışında yere herhangi bir madde atmak, dökmek veya boşaltmak, yangınla mücade

le uçakları hariç yerden herhangi bir madde almak, (Emercensi durumlar hariç) 
d) Fotoğraf çekme yasağı olan yerlerin fotoğrafını çekmek, 
e) Herhangi bir madde veya nesneyi çekmek veya hava taşıt aracının nizami kullanış şeklinin dışında 

taşımak, 
f) Her türlü reklam ve propaganda niteliğinde faaliyette bulunmak, 
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g) Silah, cephane, her nevi harp malzemeleri, patlayıcı, yanıcı, tahrip edici, aşındırıcı madde, zehirli gaz, 
nükleer yakıt, radyoaktif madde, can ve mal güvenliği yönünden tehlikeli olduğu saptanmış her nevi katı, 
sıvı, gaz halinde madde taşımak, 

h) Görülen hizmetin ve içinde bulunulan durumun gerektirdiğinin dışında yayın ve haberleşme yapmak, 
Yukarıdaki yasaklara istisna getirmek üzere; özel hava veya genel nitelikte izin vermeye, Ulaştırma Ba

kanlığı yetkilidir. 
Bu izni vermeden önce, Ulaştırma Bakanlığı gerektirdiğinde, ilgili Bakanlıklar ve Genelkurmay Başkanlığı

nın görüşünü alır. 

İnme mecburiyeti 
MADDE 101. — Can ve mal güvenliği veya kamu düzeni veya yurt güvenliği gerekçesi ile, yetkili ma

kamlardan vaki olacak talimat karşısında uçağın bildirilecek havaalanına inmesi zorunludur. 
Birinci fıkra hükmünün uygulanmasında, Ulaştırma Bakanlığı gerektiğinde; Genelkurmay Başkanlığı, İçiş

leri, Dışişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlıkları ile işbirliği yapar,, 

YEDİNCİ KISIM 

Yeterlik belgesi (Lisans) 
MADDE 102.; — Pilotlar ile uçağın sevk ve idaresi bakımından gerekli personel, faaliyette bulunabilme

leri için Ulaştırma Bakanlığından bir lisans almak ve tescil edilmek zorundadırlar. 
Ulaştırma Bakanlığı lisans (Yeterlik belgesi) almaları gereken diğer havacılık personelinin kategorilerinin 

saptanması, lisans verilmesi, geçerliliği, yenilenmesi, geri alınması ve sicillerin tutulması kurallarını yönetme
liklerle düzenler. 

Yabancı devlet tarafından verilmiş yeterlik belgeleri 
MADDE 103. — Yabancı bir devletin yetkili makamları tarafından usulüne uygun surette düzenlenmiş 

veya hükmü onanmış geçerli yeterlik belgeleri, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar dairesinde 
bu Kanunun uygulaması bakımından da geçerli olarak kabul edilir. 

Yeterlik belgesini düzenlemiş veya onamış bulunan devletin veya belge sahibinin vatandaşı olduğu devle
tin, Türk sivil hava taşıt araçlarına veya bu Kanun hükümleri uyarınca verilmiş yeterlik belgelerine yahut 
sahiplerine karşı kasıtlı işlem yapmaları durumunda, birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

Yabancı bir devlet tarafından Türk vatandaşlarına verilmiş yeterlik belgelerinin, hangi koşullar altında ge
çerli sayılacağı yönetmelikle belirlenir. 

Yeterlik belgesinin iptali ve geri alınması 
a) İptal 
MADDE 104. — Yeterlik Belgesinin verilmesi için zorunlu bulunan asgarî koşulların ortadan kalkması 

durumunda, belge iptal edilin 
b) Geri alınması 
MADDE 105. — Yeterlik belgesinin verilmesi için aranan niteliklerinde geçici olarak değişiklik meydana 

gelenlerin belgeleri, durumlarının düzeldiği saptanmeaya kadar geri alınır. 

İdarî önlem 
MADDE 106. — Gerek bu Kanunda ve gerekse ilgili Tüzük ve Yönetmeliklerde yer alan ve can ve 

mal güvenliğinin korunmasına yönelik kurallara aykın davrandıkları saptanarak haklarında yargı mercilerin
de kovuşturma veya soruşturma açılmış bulunan sivil havacılık personelinin yeterlik belgelerini, kovuşturma 
veya soruşturma sonuçlanıncaya kadar geri almaya, Ulaştırma Bakanlığı yetkilidir, 

Ceza kanunlarındaki özel hükümler saklıdır. 
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Eğitim ve öğretim 

MADDE 107. — Sivil havacılık sahasında, personel yetiştirmek amacı ile kurulacak meslekî eğitim ve öğ
retim kurumlarının açılması, öğretim programlarının düzenlenmesi, bu kurumlarda görev alacak eğitici ve 
idarecilerin niteliklerinin belirlenmesi Ulaştırma Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelik ile saptanır. 

Kaptan Pilotun yetkileri ve Sorumlulukları 

Genel yetki 

MADDE 108. — Sorumlu Kaptan Pilot uçağın ve mal güvenliğini sağlayacak surette sevk ve idaresinden 
birinci derecede sorumlu olup, olağanüstü durumlarda gereken önlemleri almaya yetkilidir, 

îdarî yetki ve sorumluluk 

MADDE 109. — Sorumlu Kaptan Pilot, uçakta emniyet ve düzenin sağlanması için önlem almaya ve bu 
amaçla, yolculara, personele ve uçakta bulunan diğer kişilere emir ve talimat vermeye ve gerektiğinde bun
ları uçaktan çıkarmaya yetkilidir. 

Sorumlu Kaptan Pilot, uçuş sırasında gerçekleşen doğum ve ölüm olaylarını bir tutanakla ve inilen ilk 
havaalanında mahallî yetkililere yurt dışında ise Türk Konsolosluğuna bildirir veya bildirilmesini sağlar. 
Yurda dönüşünde ayrıntılı rapor verir. 

Sorumlu Kaptan Pilot Kanun, Tüzük veya Yönetmelik uyarınca uçakta uçuş sırasında tutulması veya 
bulundurulması gereken tüm defter kayıt ve belgelerin bulundurulmasından ve usulü dairesinde tutulmasın
dan sorumludur. 

Cezai yetki ve sorumlulukları 

MADDE 110. — Sorumlu Kaptan Pilot, uçakta işlenen suç ile ilgili kanıtları toplamak ve saklamak ile 
yükümlü olduğu gibi, can ve mal güvenliğini tehdit eden veya gecikilmesinde zarar doğabilecek durumlarda 
görevliler olaya el koyuncaya kadar gereken soruşturmayı yapmak, yolcuları, personeli ve orada bulunan 
diğer kişileri, bunların eşyalarını ve yükünü aramak, geçici olarak alıkoymak yetkisine sahiptir. Sorumlu 
Kaptan Pilot, bu yetkilerini bizzat veya başkaları aracılığı ile kullanabilir. 

Şu kadar ki; Kaptan Pilot gereken yasal önlemlerin alınmasını sağlamak amacı ile durumu en kısa za
manda yetkili makamlara intikal ettirmek ve yurt dışında ise, Türk Konsolosluğuna bildirmek veya bildi
rilmesini sağlamak ve her iki halde de, ayrıntılı bir rapor vermek mecburiyetindedir. 

Özel düzenlemeler 

MADDE 111. — Ticarî hava işletmeleri, bu Kanunun hükümlerine aykırı olmamak koşulu ile, Kaptan 
Pilotun görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen talimatlar hazırlayabilirler. Ancak, bu gibi talimatlara 
uyulması, Kaptan Pilotun yasal kurallar karşısındaki sorumluluğunu etkilemez. 

Yolcuların yükümlülükleri 

MADDE 112. — Yolcular, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ile bu yasa hükümlerine; 
meydan otoritesi ve taşıyanın talimatlarına uymak zorunda olup, can ve mal güvenliğini ve yolculuğun di
siplin ve intizamını bozacak her türlü eylem ve davranıştan kaçınmakla yükümlüdür, 

Uluslararası sözleşme hükümleri 

MADDE 113. — Türkiye'nin de katılmış olduğu 1963 tarihli Tokyo 1970 Lahey ve 1971 Montreal söz
leşmeleri hükümleri saklıdır. 
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Uçuş personelinin çalışma koşulları 

MADDE 114. — Sivil havacılık personelinden hava taşıma işlerinde çalışan ve tş Kanunu kapsamı dışın
da bırakılan personelin, bu Kanunda düzenlenmeyen hizmet ve çalışma koşulları özel bir kanun ile düzen
lenir, 

İKİNCİ BÖLÜM 
Havayolu ile Taşımalar 

BİRİNCİ KISIM 
İç Hat Taşıma Sözleşmeleri 

Uygulanacak hükümler 

MADDE 115. — Havayolu ile yurt içinde yapılacak taşımalarda; bu Kanunda hüküm bulunmadıkça, 
Uluslararası taşımada uygulanan ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların hükümleri ve bu an
laşmalarda da hüküm bulunmadığı hallerde, Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır* 

I 

Yolcu Taşıma Sözleşmesi 

Bilet 

MADDE 116. — Yolcu taşıma sözleşmesinde, taşıyıcı yolcuya aşağıdaki kayıtları içeren ve uluslararası, 
standartlara uygun olan bir bilet vermekle yükümlüdür, 

a) Taşıyıcının adı (ticaret unvanı), adresi; 
b) Yolcunun adı ve soyadı; 
c) Biletin numarası ile düzenlediği gün ve yeri; 
d) Taşıma ücreti; bilet ücretsiz verilmişse buna dair kayıt; 
e) Kalkış ve varış ve varsa aktarma yerleri; 
f) Taşımanın bu Kanunda gösterilen sorumluluğun sınırlandırılmasına ilişkin hükümlere bağlı olduğu; 
Taşıyıcı yolcuyu, biletsiz veya yukarda yazılı kayıtları içeren bir bilet vermeden kabul etmiş ise, taşıma 

sözleşmesinin varlığı veya geçerliği etkilemez, ancak taşıyıcı ibu Kanunun sorumluluğu kaldıran veya sınırla
yan hükümlerinden yararlanamaz. 

Bagaj ve kişisel eşya 

MADDE 117. — Taşıma sözleşmesinde belirlenen ıkoşullar dairesinde, taşıyıcı; yolcunun bagajlarını ve 
beraberindeki kişisel eşyasını, ücretsiz olarak taşımaya mecburdur. 

Bagaj kuponu 

MADDE 118. — Taşıyıcıya teslim edilen her bir parça bagaj için, yolcuya aşağıdaki kayıtları içeren 
bir bagaj kuponu verilir. 

a) Taşıyıcının adı (ticaret unvanı) ve adresi; 
b) Yolcunun adı ve soyadı; veya yolcu biletinin tarih ve numarası; 
c) Bagaj kuponunun tarih ve numarası; 
d) Bagajın ağırlığı; 
e) Teslim yeri; 
f) Yolcu tarafından özel olarak beyan edildiği takdirde, bagajın içeriği ve değeri; 
g) Taşımanın bu Kanunda gösterilen sorumluluğun sınırlandırılmasına ilişkin hükümlere bağlı olduğu. 
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Taşıyıcı bagajı kuponsuz veya yukarda yazılı kayıtları içeren bir kupon vermeden kabul etmiş ise taşıma 
sözleşmesinin varlığı veya geçerliği etkilenmez; ancak taşıyıcı bu Kanunun sorumluluğu kaldıran veya sınır
layan hükümlerinden yararlanamaz. 

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

Birinci ve ikinci fıkraların hükmü saklı kalmak koşulu ile, taşıyıcı bagaj kuponuna konulması gereken 
bilgilerden yolcu biletinde zaten mevcut bilgileri bagaj kuponuna yazmaya'bilir veya bilekle birleştirmek kay
dıyla sadece bir bagaj teşhis kuponu verebilir. 

Yük Taşıma Sözleşmesi 

Hava yük senedi 

MADDE 119. — Yük taşıma sözleşmesinde, taşıyıcı yükletene aşağıdaki kayıtları içeren bir hava yük 
senedi vermekle yükümlüdür. 

a) Hava Yük Senedinin numarası ile, düzenlediği gün ve yer; 
b) Taşıyıcının adı (ticaret Unvanı) ve adresi; 
c) Yükletenin adı, soyadı (varsa ticaret unvanı) ve adresi; 
d) Gönderilenin adı, soyadı varsa ticaret unvanı) ve adresi; 
e) Kalkış ve varış ve varsa aktarma yerleri; 
f) Yükün türü, sayısı miktarı, ağırlığı; 
g) Özel olarak beyan edildiği takdirde değeri; 
h) Taşıma ücreti ve ödeme koşulları, ücretsiz taşımalarda buna dair kayıt; 
ı) Gereğinde, yük senedine eklenmesi zorunlu olan belgeler; 
j) Taşımanın bu kanunda gösterilen sorumluluğunun sınırlandırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı oldu

ğu; 
Taşıyıcı, yükü yük senetsiz veya yukarıda yazılı kayıtları içeren bir yük senedi vermeden ka'bul etmiş ise, 

taşıma sözleşmesinin varlığı \seya geçerliliği etkilemez. Ancak taşıyıcı bu Kanunun sorumluluğu kaldıran ve
ya sınırlayan hükümlerinden yararlanamaz. 

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

Hava yük senedi üç nüsha olarak düzenlenir. Birinci nüshaya «Taşıyıcı için» yazılır ve yükleten tarafın
dan imzalanır. İkinci nüshaya «Gönderilen için» yazılır ve taşıyıcı ile yükleten tarafından imzalanır. Üçün
cü nüsha, taşıyıcı tarafından imzalanarak, yükün teslim alınmasından sonra, yükletene verilir. 

Yükletenin beyanları 

MADDE 120. — Yükleten yükle ilgili olarak Hava Yük Senedine yazriacak kayıt ve beyanlar ile yükün 
gönderilene teslimi için gereken tüm bilgi ve belgenin tam ve doğru verilmesinden sorumlu ölüp, bu yüzden 
taşıyıcının ve üçüncü şahısların uğrayacakları zararları tazmin ile yükümlüdür. 

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

Yük senedinin ispat kuvveti t 

MADDE 121. — Hava yük senedi, aksi kanıtlanıncaya kadar, sözleşmenin varlığı, koşulları ve yükün 
teslim alındığı hakkında karine teşkil eder. 

Hava Yük Senedinde yüküm ağırlığınca, boyutlarına, ambalajına ve parça sayısına ilişkin kayıtlar aksi 
kanıtlanıncaya kadar doğru sayılır; yükün miktarına, hacmine ve bulunduğu hale ilişkin kayıtlar, ancak 
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yükletenin de katılması ile taşıyıcı tarafından muayene edilmesi ve sonuçların hava yük senedine yazılması 
koşulu ile veya yükün belirgin duruma ilişkin olması halinde taşıyıcı aleyhine delil teşkil eder. 

Yükletenin tasarruf yetkisi 

MADDE 122. — Yükleten, taşıma sözleşmesinden doğru tüm borçlarını yerine getirmek koşulu ile; gön
derilenin, bir sonraki madde uyarınca hakkını kullanmaya başladığı ana kadar, yük üzerinde tam bir tasar
ruf hakkına sahiptir. Gönderilen hava yük senedini veya yükü ka'bulden kaçınırsa veya kendisine gereken 
ihbarın yapılması mümkün olmaz ise, yükleten tasarruf hakkına tekrar sahip olur. 

Yükleten bu hakkını taşıyıcıya veya diğer taşıtanlara zarar vermeyecek şekilde kullanmaya mecbur 
olup, bu tasarruf hakkının kullanılmasından doğan masraflardan sorumludur. 

Yükletenin verdiği talimatın yerine getirilmesi mümkün olmaz ise, taşıyıcının durumu derhal kendisine 
bildirmesi gerekir. 

Taşıyıcı, yükletenin talimatını hava yük senedinin yükletene verilmiş olan nüshasının iadesini istemeden 
yerine getirirse, bu hava yük senedi nüshasının zilyedinin, bu yüzden uğrayabileceği herhangi bir zarardan, 
yükletene rücü hakkı saklı kalmak koşulu ile sorumlu olur. 

Gönderilenin hakları 

MADDE 123. — Yükletenin bir önceki madde uyarınca sahip olduğu hakkı kullanmamış olması koşulu 
ile, gönderilen, yükün varma yerine ulaşması üzerine, sözleşme koşullarına uyması kaydı ile, taşıyıcıdan, yü
kün kendisine teslimini istemek hakkına sahiptir. 

Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, yükün varma yerine ulaştığı, taşıyıcı tarafından en kısa zamanda gönde
rilene ihbar edilir. 

Taşıyıcı, yükün kayıp olduğunu ikrar ederse veya yük varması gereken günden itibaren yedi gün geçmiş 
olmasına rağmen varmamış olursa, gönderilen taşıma sözleşmesinden doğan hakları taşıyıcıya karşı ileri 
sürmek yetkisine sahip olur. 

Hakların kullanılması 

MADDE 124. -— Yükleten veya gönderilen, taşıma sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getir
mek koşulu ile 122 ve 123 maddelerin tanıdığı haklan, müstakilen kendilerinin veya başkalarının adına 
ileri sürebilirler. 

Yükleten ile gönderilenin ilişkileri 

MADDE 125. — 122, 123 ve 124 üncü maddeler yükleten ile gönderilenin ilişkilerini veya haklarını 
yükleten veya gönderilenden devren kazanmış olan üçüncü kişilerin karşılıklı ilişkilerini etkilemez. 

122, 123, 124 üncü maddelerin hükümleri, ancak hava yük senedine konacak açık kayıtlar ile değiştiri
lebilir. 

Ücretsiz taşımalar 

MADDE 126. — Taşıyıcının kendi yetkili organınca saptanan kurallarına göre ücretsiz olarak yapacağı 
yolcu ve yük taşımaları dışında; görev maksadıyla veya özel nedenlerle Türk tescilli uçaklarla ücretsiz ya
pılacak yolcu ve yük taşımalarına ilişkin kurallar, Ulaştırma Bakanlığınca 'bir yönetmelikte düzenlenir. 
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İKİNCİ KISIM :T 

Uçakları Kullanma Sözleşmeleri 

Kira ve Carter sözleşmeleri . . 

MADDE 127. — Uçuş personeli almadan sadece uçağin kiral anması halinde. Borçlar Kanununun ilgili 
hükümleri, T, 

Uçuş personeli ile birlikte bir uçağın tamamının veya bir kısmının yahut muayyen bir mahallinin kira
lanması (Carter sözleşmesi) halinde Ticaret Kanunun ilgili hükümleri, uygulanır. 

Uluslararası anlaşmaların hükümleri saklıdır. 

Yazılı şekil 

MADDE 128. — Kira ve Carter sözleşmeleri yazılı şekilde yapılmadıkça muteber değildir. 
Kira sözleşmesinin üçüncü kişilere dermeyan edilebilmesi için uçak siciline şerh verilmesi gereklidir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Sorumluluk 

BİRİNCİ KISIM 
Taşıma Sözleşmelerinden Doğan Sorumluluk 

Sorumluluk halleri 

Yolcunun uğradığı zarar 

MADDE 129. — Yolcunun ölümü, yaralanması veya herhangi diğer bir cismanî zarara uğraması halinde, 
bu zarara sebebiyet veren kaza uçakta veya iniş veya sırasında meydana gelmiş ise zarardan taşıyıcı so
rumludur. 

Bagaj ve yükün uğradığı zarar 

MADDE 130. — Tescil ettirilmiş bagaj veya yükün harap olması veya kaybı veya zarara uğraması halin
de, zarara sebebiyet veren olay, havayolu ile taşıma sırasında meydana gelmiş ise zarardan taşıyıcı so
rumludur. 

Birinci fıkra anlamında havayolu ile taşıma; bagaj veya yükün bir havaalanında veya bir uçakta yahut 
havaalanı dışına inilmesi halinde o yerde taşıyıcının muhafaza ve nezareti altında bulundukları süreyi kap
sar. 

Havayolu ile taşıma müddeti, bir havaalanı dışında olmak üzere karada, denizde veya iç sularda yapı
lan taşımayı içine almaz. Bu kadarki belirtilen taşımalar havayolu taşıma sözleşmesinin ifası zımnında 
yükleme, teslim veya aktarma amacıyla yapılmış ise meydana gelen her türlü zarar, aksi sabit olmadıkça 
havayolu ile taşıma süresinde meydana gelmiş farz olunur. 

Gecikmeden doğan zarar 

MADDE 131. — Taşıyıcı, havayolu ile yolcu, bagaj veya yükün taşınmasındaki gecikmeden doğan za
rardan sorumludur. 

Taşıyıcının sorumluluktan kurtarılması 

MADDE 132. — Taşıyıcı, kendisinin ve adamlarının zararı önlemek için gerekli olan bütün tedbirleri 
aldıklarını veya bu tedbirleri alma olanağı bulunmadığını kanıtlarsa sorumlu değildir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 688) 



— 41 — 

(Hükümetin Teklifi) 

Sorumluluğun sınırlandırılması 

MADDE 133. — Taşıyıcının sorumluluğunun sınırlandırılması, 12 Ekim 1929 tarihinde Varşova'da imza
lanan ve Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşme ve bu 
sözleşmeyi değiştiren Türkiyenin katıldığı sözleşme ve protokollerin hükümlerine göre tayin olunur. 

Taşıyıcı, birinci fıkrada anılan Sözleşme ve Protokoller ile öngörülmüş bulunan sınırların yükseltilmesi
ne ilişkin özel anlaşmalar yapmak veya bu nitelikteki anlaşmalara katılmak yetkisini haizdir. 

Para kıymetinin değişmesi halinde, birinci fıkrada öngörülen sorumluluk sınıflarının yükseltilmesinde Ba
kanlar Kurulu yetkilidir. 

Geçersiz sayılan hükümler 

MADDE 134. — Taşıyıcının sorumluluğunu tamamen veya kısmen kaldıran veya 133 üncü maddede 
sözü geçen Sözleşme veya onu değiştiren Protokol'da belirtilmiş olan sorumluluk sınırını indirmeyi amaçlayan 
her şart hükümsüzdür. Bu şartların hükümsüzlüğü taşıma sözleşmesinin de hükümsüzlüğünü icabettirmez. 

Şu kadarki, yükün niteliği, kusuru veya gizli ayıbından doğacak zararları düzenleyen hükümlere 1 inci 
fıkra uygulanmaz. 

Sınırsız sorumluluk 

MADDE 135. — Zararın, taşıyıcının veya adamlarının zarar vermek kastı ile, veya zararın doğması ihti
mali olduğunu bilerek dikkatsizce yaptıkları bir hareket veya ihmali sonucunda meydana geldiği ispat edil
diği takdirde; bu kanunda öngörülen sorumluluk sınırları uygulanmaz. Şu kadar ki, yardımcı kişilerin (işçile
rin veya temsilcilerin), böyle bir hareket veya ihmali kendi görevleri çerçevesinde yapmış olduklarının da 
ayrıca ispatı gerekir. . 

Taşıyıcının adamları 

MADDE 136. — a) Bu kanunda öngörülen bir zarardan dolayı, taşıyıcının 'bir yardımcı kişisine bir dava 
açıldığı takdirde, bu yardımcı kişi, kendi görevi çerçevesinde hareket ettiğini ispalt ederse, taşıyıcının bu 
kanuna göre yararlanabileceği sınırlarından istifade etmeye hak kazanır. 

b) Bu gibi hallerde taşıyıcıdan ve yardımcı kişilerden alınabilecek tazminatın toplam miktarı bahse ko
nu sınırları aşamaz. 

Hasarın ihbarı 

MADDE 137. — Yolcu 'bagajının veya yükün, bunları teslim almaya yetkili kişi tarafından çekince be
lirtilmeden kabulü, taşıma belgesine uygun olarak ve iyi durumda teslim edildiklerine karine teşkil eder. 

Hasar hainde, teslim almaya yetkili kişi tarafından hasarın öğrenilmesinden itibaren derhal ve teslimle
rinden itibaren yolcu bagajı için en geç yedi gün içinde ve yük için engeç 14 gün içinde taşıyana ihbarda 
bulunulması gerekir. Gecikme halinde ihbar, bagajın veya yükün tesliminden itibaren en geç yirmibir gün 
içinde yapılmalıdır. 

İhbarın yazılı olarak veya durumun taşıma belgesinin üstünde gösterilmesi sureti ile yapılması gerekir. 
İkinci fıkrada belirtilen sürelere uyulmaması halinde, hileli davranması hali hariç, taşıyıcı aleyhinde dava 

açılamaz. 

Birden çok taşıyıcı tarafından yapılan taşımalar 

MADDE 138. — a) Taşımanın, birbiri ardınca değişik taşıyıcılar tarafından yapılması halinde; yolcu, ba
gaj ve eşyayı ka'bul etmiş olan her taşıyıcı, bu kanun hükümlerine tabi olur ve taşımanın kendi denetimin-, 
de yapılan bölümü ile ilgili olduğu ölçüde, taşıma sözleşmesinin taraflarından biri sayılır. 
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'b) Böyle bir taşıma halinde; ilk taşıyıcı, taşımanın tümü için sorumluluğu açıkça yüklenmiş olmadıkça, 
yolcu veya yük sahipleri, sadece kaza veya gecikmenin meydana geldiği taşımayı yapan taşıyıcıya karşı 
talep hakkına sahip olabilirler. 

c) Bagaj veya eşya taşımalarında yolcu veya göndericinin ilk taşıyıcıya, yolcu veya teslim almaya yet
kili alıcının ise son taşıyıcıya karşı talepte bulunma hakları vardır. Ayrıca, bunlardan herbiri zararın, zi
yanın veya gecikmenin meydana geldiği taşımayı yapan taşıyıcıya karşı da talepte bulunabilirler. Bu taşıyıcı
lar, yolcu, gönderici ve alıcıya karşı müştereken ve müteseîsilen sorumludur. 

Karma taşımalar 

MADDE 139. — a) Kısmen havayolu, kısmen de başka herhangi 'bir surette yapılan birleşik taşımalar 
halinde, bu kanun hükümleri sadece havayolu ile yapılan taşıma kısmına uygulanır. 

b) Birleşik taşıma hallerinde taraflar, taşıma belgelerine taşımanın havayolu ile yapılmayan kısımları
na ilişkin hükümler koyabilirler. t 

Dava açma süresi 

MADDE 140. — Sorumluluğa ilişkin dava, uçağın varma yerine geMği veya gelmesi gerektiği tarihten 
yahut taşımanın durduğu tarihten itibaren iki yıl içinde açılmazsa tazminat ta'lep hakkı düşer. Ancak, 11 nci 
Madde gereğince rapor tanzimi gereken hallerde, iki yıllık süre 11 inci madde gereğince Resmî Gazete ile 
yapılacak duyuru tarihinden itibaren işlemeye başlar. 

Sigorta yükümlülüğü 

MADDE 141. — Yurt içi veya yurt dışı yolcu, yük ve posta taşımaları yapmaya yetkili kılınan taşıyıcı
lar, taşıma sözleşmelerinden doğalbilecek zararlardan dolayı tazminat tâlleplerinin teminatı olmak üzere, bu 
kanunda saptanan sınırlar dairesinde malî mesuliyet sigortaları yapmakla yükümlüdürler. 

Sigorta, taşıyıcının adamlarının bu kanunda öngörülen sorumluluğunu da kapsar. 
Yurt dışı taşıma yapan taşıyıcıların yaptıracakları sigorta veya teminat koşullarını saptamaya Ulaştırma 

Bakanlığı yetkilidir. Ulaştırma Bakanlığı gerektiğinde, bu konuda Ticaret Bakanlığının görüşünü alır. 

İKİNCİ KISIM 
Yerdeki Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk 

Sorumluluk 

İşletenin sorumluluğu 

MADDE 142. — Uçuş halindeki bir sivil uçağın veya sivil uçaktan düşen herhangi bir şey veya kişinin yer
deki üçüncü kişelere verdiği zarardan, sivil uçağın işleteni sorumludur. 

!Bir uçak, motorlarını çalıştırıp apronda hareketinden, iniş meydanında apronda motorlarını durdurduğu ana 
kadar (takozdan takoza) uçuş halinde sayılır. 

İşletenin tanımı 

MADDE 143. — Bir sivil uçağı kendi adına bizzat kullanan veya yardımcıları marifeti ile kullanıltnasını 
sağlayan kimse işletendir. 
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Karineler 

MADDE 144. — Bir sivil uçağı kullanma hakkı doğrudan veya dolaylı olarak kendisinden elde edilmiş 
kişi, seferlerin kontrolünü elinde tutmakta ise, bu kişi işleten sayılır,; 

Uçak maliki olarak sicile tescil edilmiş bulunan kişi, aksini ispat etmedikçe işleten sayılır. 

İşletenin rızası olmaksızın kullanma 

MADDE 145. — Sivil uçağın, işletenin iradesi dışında kullanılması halinde, işleten bunda bir kusuru bu
lunmadığını ispat edemediği sürece, kullanan ile birlikte, aşağıdaki hükümler uyarınca müteselsilen sorumlu 
olur. 

Müteselsil sorumluluk v 

MADDE 146. — îki veya daha fazla sivil uçağın birlikte sebebiyet verdikleri zararlarda, her bir sivil 
uçağın işleteni, bu Bölümdeki hükümler dairesinde, müteselsilen sorumlu olurlar. 

İsletenin rızası dışında kullanma 

MADDE 147. — Bir sivil uçağı işletenin rızası dışında kullanan kişi sorumludur. 

Müterafik kusur 

MADDE 148. — işleten, zararın doğmasına veya artmasına, zarara uğrayanın veya adamlarının kusurlu 
davranışlarının yol açtığını ispat ettiği takdirde, tazminat borcundan tamamen veya kısmen kurtulur. 

Sigorta yükümü 

Türk sivil uçakları 

MADDE 149. — Türk Sivil Uçakları için, işleten tarafından sigorta tesisi zorunludur. 
Sigorta, işletenin yerdeki üçüncü kişilere verecekleri zararlardan doğan sorumluluklarım da kapsar. 
Uluslararası hatlarda işletilecek Türk Sivil Uçaklarının gerektiğinde tabi olacakları ek sigorta veya teminat 

koşullarını, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar uyarınca saptamaya yetkilidir. 

Koşullar , 

MADDE 150. — Sigorta koşulları, Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından saptanır. 

Yabancı sivil uçaklar 

MADDE 151. — Türk Hava Sahasında uçuş yapacak yabancı sivil uçakların, Türk hava sahası içinde 
iken 142 inci madde uyarınca doğacak sorumluluk için sigortalı olmaları gerekir. 

Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların hükümleri saklıdır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Ceza Hükümleri 

Hürriyeti bağlayıcı cezayı ve para cezasını gerektren davranışlar 

MADDE 152̂  — Bu Kanunun 4, 37, 98, 99 ve 1Q1 inci maddeleri ile İÛK) üncü maddenin a, b, c, e ve g 
bentlerine aykırı davranışta bulunanlara altı aydan iki yıla kadar hapis ve ellibin liradan yüzbin liraya kadar 
ağır para cezası verilir. 
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MADDE 153. — Bu Kanunun 31 ve 32 nci maddeleri ile 6 ncı maddesinin 1, 39 uncu maddesinin 2 nci 
fıkralarına ve 100 üncü maddesinin c, f ve h bentlerine aykırı davranışta bulunanlara bir aydan bir yıla kadar 
hapis ve beşbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezaisi verilir. 

Para cezasını gerektiren davranışlar 

MADDE 154. — Bu Kanunun 8, 16, 17, 24, 25, 28, 29, 60, 64 ve 97 nci maddeleri ile 6 ncı maddesinin 3, 
61 inci maddesinin 2, 102 nci maddesinin 1 ve 110 uncu maddesinin 2 nci fıkrasına aykırı davranışta bulunan
lara onbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Bu Kanunun 16 ncı maddesine aykırı davranışlarda, birinci fıkradaki ağır para cezası ile birlikte, aykırı 
davranış sonucu elde edilen paranın müsaderesine de hükmolunur. 

MADDE 155. — Bu Kanunun 5, 21, 22 ve 23 üncü maddeleri ile 63 üncü maddesinin son fıkrasına aykırı 
davranışta bulunanlara; beşbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Bu Kanunun 23 üncü maddesine aykırı davranışlarda, birinci fıkradaki ağır para cezası ile birlikte, aykırı 
davranış sonucu elde edilen paranın müsaderesine de hükmolunur. 

Yönetmeliklere aykırı davranışlar 

MADDE 156. — Bu Kanunun 14, 43, 91, 92, 102 ve 107 nci maddelerinde öngörülen yönetmeliklerde yer 
alacak yükümlülük ve yasaklara aykırı davranışta büunanlara beşbin liradan yüzbin liraya kadar ağu* para 
cezası verilir. 

Ulaştırma Bakanlığının alacağı önlemlere uymayanlara verilecek ceza 

MADDE 157. — Yukarıdaki maddeler dışımda kalıp da Ulaştırma Bakanlığının Sivil Havacılığı düzenle
mek maksadıyla alacağı önlemlere uymayanlara, beşbin liradan yirmJbeşbin liraya kadar ağır para cezası 
verilin 

Taksirli suçlarda verilecek ceza 

MADDE 158, — Yukarıdaki maddelerde yazılı suçlan taksirli işleyenler hakkında, yukarıdaki maddelere 
göre hükmolunacak ceza, failin kusurunun derecesine göre sekizde birine kadar indirilebilir. 

Para cezalarının uygulanması 

MADDE 159. — Bu Kanunda belirtilen para cezaların tahsili ve kullanımı, Maliye Bakanlığı ile koordi-
ne edilerek, Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Cebri icra 

MADDE 160. — Sivil uçaklar cebri icra yönünden icra ve iflas Kanununun hükümlerine tabi olup, anı
lan kanunun 26 ncı maddesi, bu Kanun bakımından sivil hava taşıt araçlarını da kapsar. 

İhtiyatî haciz 

MADDE 161. — Sefere hazır bir sivil uçak ihtiyaten haczedilemeyeceği gibi, cebrî icra yolu ile de satı
lamaz. 

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

MADDE 162. — Sivil Havacılığın geliştirilmesi ve çeşitli uğraş alanlarında görev yapacak kaliteli ve eh
liyetli personelin yetiştirilmesi ve hizmet içi eğitim ve öğretimi amacı ile gerektiğinde Türk ve yabancı bi
lim ve meslek kuruluşları ve üniversitelerin ilgili Fakülte, bölüm ve merkez ve enstitüleri ile işbirliği sağ
lanır; 

İstatistik bilgileri 

MADDE 163. — Sivil uçakları malikleri ve işletenleri sivil uçaklar ve ticarî işletmeleri ile ilgili olarak bir 
takvim yılını içeren iş raporlarını, malî yıl sonuna kadar Ulaştırma Bakanlığına vermeye mecburdurlar. 

Bu raporlarda aşağıdaki bilgiler yer alır. 
a) Sivil uçak sayısı, modeli, koltuk kapasitesi, kullandığı akaryakıt toplamı, 
b) Personel sayısı, 
c) Taşınan yolcu, bagaj, yük ve posta veya sivil hava taşıt aracı ile ifa edilen diğer kıymetler veya 

kullanım alanı, 
d) Sivil uçağın geçirdiği kazalar gördüğü bakımlar, 
e) Motorların modeli, uçuş saati ve frekansları, gördükleri bakımlar, beliren arızalar. 

ALTINCI BÖLÜM 
Son Hükümler 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 164. — Bu Kanuna aykırı hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 165. — Bu Kanun yayımından altı ay sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 166. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

14.12.1982 
Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı Devlet Bakam Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

Z. Baykara Prof. Dr. 1. öztrak , M, Özgüneş Prof. Dr. M. N. özdaş 

Devlet Bakanı Adalet Bakam Millî Savunma Bakam İçişleri Bakam 
S. R. Pasin C. Menteş Ü. H. Bayülken S. Çetiner 

Dışişleri (Bakanı V. Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakam Bayındırlık Bakam 
Prof. Dr. İ. Öztrak A. B. Kafaoğlu H. Sağlam Dr. T. önalp 

Ticaret Bakam Sağlık ve Sos. Yrd. Bakam Gümrük ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakanı 
K. Cantürk Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı V. Çalışma Bakanı Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
M, R. Güney Prof. Dr. T. Esener M, Turgut F. ilkel 

Kültür ve Turizm Bakam İmar ve İskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Evliyaoğlu Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakim 
S. Side 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; devamlı ve hızlı gelişme gösteren, ileri teknolojinin uygulandığı, 
sürat ve emniyeit faktörünün büyük önem taşıdığı sivil havacılık sahasındaki her türlü faaliyetin ulusal çı
karlarımız ve uluslararası ilişkilerimize uygun bir şekilde düzenlenmesini sağlamaktır. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun; sivil havacılık sahasındaki her türlü faaliyetlerin düzenlenmesi ve denetlen
mesi ile aykırı davranışlara uygulanacak cezaî hükümleri kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda kullanılan deyimler aşağıda açıklanmıştır. 
a) Türk Hava Sahası : Türk Karaları ile Türk Karasuları üzerindeki alandır. 
b) Havaalanı : Kara ve su üzerinde uçakların kalkması ve inmesi için özel olarak hazırlanmış; uçak

ların bakım ve İhtiyaçlarının karşılanmasına, yolcu ve yük alınmasına ve verilmesine elverişli tesisleri bulu
nan yerlerdir. 

c) Uçak : Havalanabilen ve havada dolaşabilme kabiliyetine sahip olan her türlü hava aracıdır. 
d) Ferry Uçuş : Uçağın satın alınması veya kiralanmasında tescil işlemi yapılmaksızın ülkeye getiril

mesi için ilk uçuşu veya uçuşa elVer'işliliğine halel getirmeyen kısmî arızalı olarak, Ulaştırma Bakanlığın
dan özel izin alarak, yolcu ve yük taşıhmaksızın yapılan uçuşlardır. 

e) Taşıyıcı : İşletme ruhsatına sahip, ücret karşılığında havayolu ile yolcu, yük ve posta taşıyan kişi
dir. 

f) Taşıyıcının Adamları : Taşıyıcının işçileri, temsilcileri ve yardımcı kişileridir. 

İKİNCİ KISIM 
Hava Seyrüseferinin Genel Hükümleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Türk Hava Egemenliği ve Hükümleri 

Türk hava egemenliği 

MADDE 4. — Türkiye Cumhuriyeti, Türk hava sabasında tam ve münhasır egemenliği haizdir. 

Türk hava sahasının kullanılması 

MADDE 5. — Türk hava sahası, her türlü hava araçları tarafından, bu Kanun ve diğer ilgili mevzuat 
hükümleri dahilinde kullanılır. 
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İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1.; — Bu Kanunun amacı; devamlı ve hızlı bir gelinme gösteren, ileri teknolbjin'in, uygulandı
ğı, sürat ve lemriiyelt faktörlerinin büyük önem taşıdığı sivil havacılık sahasındaki faaliyetlerin ulusal çıkar
larımız ve uluslararası ilişkilerimize uygun bir şekilde 'düzenlenmesini sağlamaktır. 

Kapsam 

IMADDE 2. — Bu Kanun, kamu kurum ve kuruluştan ile gerçek ve özel tüzelkişilerin havacılık saha
sındaki faaliyetten klapsar. 

Devlet hava araçları, açık hüküm bulunmayan hallerde bu Kanunun kapsamı dışındadır. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kamunda geçen; 
a) «Türk Hava Sahası» terimi; Türkiye Cumhuriyetinin 'egemenliği altındaki ülke ile Türk karasula

rı üzeriin'deki sahayı, 

b) «Hava Aracı» terimi; havalanabilen ve havada seyreVIdbilme kaalbilîyetin'e safelip her türlü aracı, 
c) «Devlet Hava Aracı» terimi; Devletin askerlik, güvenlik ve gümrük hizmetlerİn'de kullandığı araçla

rı, 
d) «Türk Sivil Hava Aracı» terimi; Devlet hava araçları tanımı dışında kalan ve mülkiyeli Türk Dev

letine veya kamu ıtüzelkişülerine veya Türk vatandaşlarına ait araçları, 

e) «Havaalanı» terimi; karalda ve su üzerinde hava araçlarının kalkması ve inmesi için özel olarak ha
zırlanmış, hava araçlarının batkım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına, yolcu ve yük alınmasına ve veril
mesine elverişli tesisleri bulunan yerleri, 

İKİNCİ KISIM 
Hava Seyrüseferinin Genel Hükümleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Türk Hava Egemenliği Hükümleri 

Türk hava egemenliği 

IMADDE 4. — Türkiye Cumhuriyeıtİ Türk hava sahasında tam ve münhasır egemenliğe haizk&r. 

Türk hava sahasının kullanılması 

'MADDE 5. — Türk hava sahası hava araçları tarafıridan bu Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümle
ri çerçevesinde kullanılır. . 
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Türk hava sahasından yararlanacak hava araçları 

MADDE 6. — Uçuşa elverişli olmak şartıyla aşağıda sayılan uçaklar Türk hava sahasında uçuş yapa
bilirler : * 

a) Türk Devlet uçakları, 
b) Tüfk uçak sicilinde kayıtlı bulunan uçaklar, 
c) Türkiye'nin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca Türk hava sahasından yararlanabilen uçaklar, 
Yukarıdaki bentlerde yazılı olmayan uçaklar ve diğer hava araçları ancak Ulaştırma Bakanlığı tara

fından verilecek özel iznin şartları içinde Türk hava sahasından yararlanabilirler. Ulaştırma Bakanlığı özel 
izni vermeden önce, Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri bakanlıklarının görüşünü alır. 

Uçuş yasakları ve {sınırlamaları 

MADDE 7. — Bakanlar Kurulu, Genelkurmay Başkanlığının olumlu görüşü üzerine; kamu düzeni ve em
niyet mülahazaları ile veya askerî sebeplerle geçici veya devamlı bir tedbir olarak, Türk hava sahasının ta
mamını veya belirli bölümünün kullanılmasını veya muayyen bplgeler üzerinden uçuşu yasak edebilir veya 
sınırlayabilir. Uçuş güvenliğini sağlamak amacı ile konulacak diğer tahditler, bu hükme tabi olmaksızın 
Ulaştırma Bakanlığınca uygulanabilir. 

Hava yolları w hava alanlarına ak sınırlamalar 

MADDE 8. — Türk hava sabasında uçuş yapmak hakkını haiz uçakların -izleyecekleri uçuş yolları ve 
kullanacakları havaalanları, Genelkurmay Başkanlığı ile gerekli koordinasyon yapılmak surötöyle, Ulaştırma 
Bakanlığınca belirlenir. 

Gümrüklü havaalanlarının kullanımı 

MADDE 9. — Yabancı ülkelere giden veya yabancı ülkelerden gelen uçaklar, ancak gümrüklü havaalanla
rından kalkmaya ve inmeye mecburdur, 

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

Belirlenmiş bulunan gümrüklü havaalanlarından başka bir yere zorunluluk nedeniyle iriiş yapıldığı takdüfde, 
uçak sorumlu pilotu, durumu derhal varsa havaalanı yo neticisine, yoksa en yakın mülkî amire veya zabıta yet
kilisine duyurmak ve yetkili makamlar el koyuncaya kadar uçağı, yolcuları ve yükü ile birlikte güvence altına 
almakla yükümlüdür. 

IKÎNCt BÖLÜM 
Sivil Uçak Kazaları 

Uçak kazalarının bildirilmesi 

MADDE 10. — Her türlü siMİ uçak kazası, sorumlu pilot, işleten ve mahallî yetkililer tarafından en seri 
vasıta ile Ulaştırma Bakanlığına bildirilir. 

İlk tedbirler 

MADDE 11. — Zorunlu kurtarmaya yardım işlemleri ile can ve mal güvenliğini korumaya yönelik ted
birler dışında, araştırma ve soruşıturmanın selametle yürütülmesini engelleyecek işler yapılmaz ve delillerin 
aynen muhafazası sağlanır. Bu konuda mahallî mülkî amirler gereken tedbirleri alırlar. 
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Türk hava sahasından yararlanacak hava araçları 

MAÎDDE 6. — Uçuşa elverişli olmak şartıyla aşağıda sayılan hava araçları Türle hava sahasında uçuş 
yapabilirler., 

a) Türk Devlet hava araçları, 
Ib) Türk uçak siciline kayıtlı Türk Sivil Hava araçları, 
c) Türkiyenin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca Türk Hava Sahasında uçmalarına müsaade edilen hava 

araçları, 
Yukarıda 'belirtilenler dışında kalan her türlü hava aracının Türk Hava Sahasını kullanması Ulaştırma 

Bakanlığının iznine tabidir. Ulaştırma Bakanlığı gerekli izni vermeden önce Genelkurmay Başkanlığı ve Dış
işleri Bakanlığının görüşünü alır. 

Uçuş yasakları ve sınırlamaları 

MADDE 7. — Bakanlar Kurulu, Genelkurmay Başkanlığının olumlu görüşü üzerine; kamu düzeni ve em
niyet mülahazaları ile veya askerî sebeplerle geçici veya devamlı bir tedbir olarak, Türk hava sahasının ta
mamını veya belirli bölümünün kullanılmasını veya muayyen 'bölgeler üzerinden uçuşu yasak edebilir veya 
sınırlayabilir. Uçuş güvenliğini sağlamak amacı ile Genelkurmay Başkanlığı ve Ulaştırma Bakanlığınca ko
nulacak diğer tahditler, bu hükme tabi olmaklsızın Ulaştırma Bakanlığınca uygulanabilir. 

Hava yolları ve hava alanlarına ait sınırlamalar 

MADDE 8. — Türle hava sahasın'da uçuş yapmak hakkına haiz hava araçları ile diğer hava araçlarının 
izleyecekleri uçuş yolları ve kullanacakları hava alanları, Genelkurmay Başkanlığı ile gerekli koordinasyon 
yapılmak suretiyle, Ulaştırma Bakanlığınca belirlenir. 

Gümrüklü havaalanlarının kullanımı 

MADDE 9. — Yabancı ülkelere giden veya yabancı ülkelerden gelen hava araçları, ancak gümrüklü ha
vaalanlarından kalkmaya ve inmeye mecburdur. 

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

Belirlenm'iş bulunan gümrüklü hava alanlarından başka bir yere zorunluluk nedeniyle iniş yapıldığı tak
dirde, hava aracı sorumlu pilotu, durumu derhal varsa havaalanı yöneticisine, yoksa en yakın mülkî ami
re veya zabıta yetkilisine duyurmak ve yetkili makamlar el koyuncaya kadar hava aracım, yolcuları ve yü
kü ile birlikte güvence altına almakla yükümlüdür. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Sivil Hava Aracı Kazaları 

Hava aracı kazalarının bildirilmesi 

MADDE 10. — Her'türlü sivil hava aracı kazası, sorumlu pilot veya mümkün olmadığı hallerde müret
tebattan biri işleten ve mahallî yetkililer tarafından en seri vasıta ile Ulaştırma Bakanlığına bildirilir. 

İlk tedbirler 

MADDE 1*1. — Zorunlu kurtarmaya yardım işlemleri ile can ve mal güvenliğini korumaya yönelÜk tedt-; 
birler dışında, araştırma ve soruşturmamn selametle yürütülmesini engelleyecek işler yapılmaz ve delillerin 
aynen muhafazası sağlanır. Bu konuda mahallî mülkî amirler gereken tedbirleri alırlar. * 
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Kaza nedenleri hakkında soruşturma 

MADDE 12. — Kazanın nedenlerini ve oluş şeklini açıklığa kavuşturmak ve sivil havacılıkta can ve mal 
güvenliğinin sağlanması bakımından tekrara engel olmaSu amacı ile her sivil uçak kazasının aynntılı teknik 
inceleme ve soruşturması yapılır. 

Soruşturma kurulu 

MADDE 13. — Ulaştırma Bakanlığı, havacılık alanında uzmanlığı kabul edilmiş kişilerden seçilecek bir 
kurulu, kazanın soruşturulması için görevlendirir. Bu Kurul, yukarıdaki maddede belirtilen amaç dairesinde 
her türlü araştırma ve incelemeyi yapar, delil toplar, ifade alır, gerektiğinde kolluk kuvvetleri ve adlî makam
lar ile işbirliği kurar veya yardımlarına başvurur. 

Soruşturma Kurulunun oluşturulması, soruşturmanın yürütülmesi, yetki ve sorumluluklar, uçak kazalarında 
yapılacak kurtarma ve yardım işleri Ulaştırma Bakanlığınca bir yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelikte 
Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar gözönünde tutulur. 

Soruşturma raporu 

MADDE 14. — Soruşturma Kurulu; bulgularım, vardığı sonucu, tekrarlara engel olunması bakımından alın
masını uygun bulduğu önerileri ile birlikte ayrıntılı ve gerekçeli bir rapor halinde Ulaştırma Bakanlığına verir. 

Raporda yer alan hususlara kısmen veya tamamen katılmayan üyeler, kişisel görüşlerini ek bir raporda 
belirtebilirler. Kazanın özel şartlarının gerektirdiği hallerde bilirkişilere başvurulalbifir. 

Ulaştırma Bakanlığı raporun 'bir suretini ilgililere verir ve raporun tekemmül etmiş olduğunu Resmî Ga
zete ile üçüncü şahıslara duyurur. Resmî Gazete ile yapılan duyuruda raporun ilgililerce nerede ve ne suretle 
incelenebileceği belirtilir. Rapor, gerektiğinde kısmen veya tamamen uygun bulunacak vasıtalar ile yayınla
nır. 

Kıyasen uygulama 

MADDE 15. — Bir kaza, ölüm veya yaralanma ile sonuçlanmasa dahi, sivil havacılıkta can ve mal güven
liğinin korunması bakımından önem taşıyan olaylar hakkında da Ulaştırma Bakanlığı bu bölümde yer alan 
esaslar dairesinde kryasen işlem yapmaya yetkilidir. 

Enkaz 

MADDE 16. — Kaza sonucu uçak enkaz haline gelmiş ise; maliki, muhafaza masraflarını vererek enka
zı alabilir. 

Nereye düştüğü belli olmayan bir uçağın enkazını bulana, malik enkazı almak isterse, hak ve nesafetin 
gerektirdiği ölçüde para vermeye mecburdur. 

Kaybolma 

MADDE 17. — Kertdisinden alınan son haberden it'Jbaren üç ay geçen uçağın kaybolduğuna mahkeme
ce karar verilebilir. Yetkilli mahkeme uçağın siciline kayıtlı olduğu yer mahkemesidir. Kaybolma kararını ve
ren mahkeme durumu resen Ulaştırma Bakanlığına bildirir. Uçakta bulunanlar hakkında Medenî Kanun hü
kümleri ve 1944 tarihli Uluslararası Havacılık Anlaşmasının 25 inci maddesli hükmü saklıdır. 
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Kaza nedenleri hakkında soruşturma 

MADDE 12. — Kazanın nedenlerini ve oluş şeklini açıklığa kavuşturmak ve sivil havacılık'ta can ve mal 
güvenliğinin sağlanması bakımından tekrara engel olmak amacı ile her sivil hava aracı kazasının ayrıntılı 
teknik İnceleme ve soruşturması yapılır. 

Soruşturma kurulu 

MADDE 13. — Ulaştırma iBakanlığı, havacılık alanında uzmanlığı kabul edilmiş küslerden seçilecek bir 
kurulu, kazanın soruşturulması dçin görevlendirir. Bu Kuruil, yukarı'daki maddede belirtilen amaç dairesinde 
hentürlü araştırma ve incelemeyi yapar, delil toplar, ifade alır, gerektiğinde kolluk kuvvetleri ve aidlî makam
lar ile işbirliği kurar veya yardımlarına başvurur kazanın özel şartları gerektirdiği hallerde ısomşlturma kuru
lu ühtîsaıs sahibi bilirkişilere de başvurabilir. 

Soruşturma Kurulunun oluşturulması, soruşturmanın yürütülmesi, yetki ve sorumluluklar, hava aracı 
kazalarında yapılacak kurtarma ve yardım işleri Ulaştırma Bakanlığınca ib'ir yöndfcmel'Me düzenlenir. Bu yö
netmelikte Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar göz önümde tutulur. 

Soruşturma raporu 

MADDE 14. — 'Soruşturma Kurulu; tespit ettiği hususları vardığı sonucu, tekrarlara engel olunması 
bakımından alınmasını uygun bulduğu önerileri ile birlikte ayrıntılı ve gerekçeli 'bir rapor hallinde Ulaştırma 
Bakanlığına verir. 

Raporda yer alan hususlara küsmen veya tamamen katılmayan üyeler, kişisel görüşlerini ek bir raporda 
belirte'biilider. 

Ulaştıııma Bakanlığı raporun bir suretini ilgililere verlir ve raporun tekemmül etmiş olduğunu Resmî 
Gazete ile üçüncü şahıislara duyurur. Resmî Gazete ile yapılan duyuruda raporun ilgililerce nerede ve ne su
retle incelenebileceği belirtilir. Rapor, gerektiğinde kısmen veya tamamen uygun bulunacak vasıtalar ile ya
yınlanır. 

Kıyasen uygulama 

MADDE 15. — Bir kaza, ölüm veya yaralanma ile 'sonuçlanmasa dahi, sMl havacılıkta can ve mal gü
venliğinin korunması bakımından önem taşıyan olaylar hakkında da Ulaştırma Bakanlığı hu bölümde yer alan 
esaslar dairesinde kıyasen işlem yapmaya yetkilidir. 

Enkaz 

MADDE 1!6. — Kaza sonucu hava aracı enkaz haline gelmiş ise; mal'iki 90 gün içlinde muhafaza masraf
larını vererek enkazı alabilir. 

Kaybolma 

MAODİE 17. — Kendisinden alman ıson haberden itibaren 90 gün geçen uçağın kaybolduğuna mahke
mece karar verilebilir. Yetkili mahkeme uçağın sicilline kayıtlı olduğu yer mahkemesidir. Kaybolma kararını 
veren mahkeme durumu resen Ulaştırma (Bakanlığına hildirir. Hava aracında bulunanlar hakkında Medenî 
Kanun hükümleri ve 5.6.11945 Tarih ve 4749 sayılı Kanun ile onaylanmış olan Uluslararası Sivil Havacılık 
Anlaşmasının 25 inci maddesi hükmü saklıdır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ticarî Hava İşletmeleri 

İzin 

MADDE 18. — Gerçeik ve tüzelkişilerin ticarî amaçla, ücret karşılığında uçaklarla yolcu, yük veya yolcu 
ve yük taşımaları için Ulaştırma Bakanlığından izin almaları ön şarttır. Uçakların ticarî amaçla diğer faali
yetlerde kullanılması da Ulaştırma Bakanlığının iznine bağlıldır. 

izin belirli şartlara ve süreye bağlanabilir. Millî güvenliğin veya kamu düzeninin tehlikeye girebileceği du
rumlarda ve gerçek veya tüzelkişilerin kurucu ortakları ile temsile yetkili yöneticilerinin yüz kızartıcı suç
lardan kaçakçılık veya Devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik ve anarşik eylemler ile ilgili suçlardan, hü
küm giymiş olmaları halinde izin verilmez. 

24 Mayıs 1957 tarih ve 6968 sayılı Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanununun ilgili hükümleri sak
lıdır. 

İşletme ruhsatı 

MADDE 19. — Uçaklarla ticarî amaçla, belirli hatlar üzerinde, ücret karşılığımda yolcu, yük veya yolcu 
ve yük taşıması yapacak olan gerçeik veya tüzellkişile'in 18 inci maddede belirtilen izinden feaşka, Ulaştırma 
Bakanlığından işletme ruhsatı almaları şarttır. 

Başvuru ve belgeler 

MADDE 20. — Ticarî amaçla ücret karşılığında uçaklarla yolcu, yük veya yolcu ve yük taşımak için 
Ulaştırma Bakanlığından izin ve ruhsat almak üzere başvuracak gerçeik ve tüzelkişilerin başvurularına ek
leyecekleri belgeler ve başvuruda aranacak şartlar hazırlanacak yönetmelik ile belirlenir. 

İnceleme 

MADDE 21. — Başvuru, Ulaştırma Bakr>ni:;;;i;„ ,ı uygunlu'c ve ülke yararları açısından incelenir. Bu in
celeme sırasında, kurulmak istenen işletmeni;: i1!.,' ekonomisi, ulusal güvenlik, ulusal ulaştırma politikası, 
planlı kalkınma ilkeleri bakımından, değerlendirilmesi de yapılır. Bu amaçla, gerektiğinde, Ulaştırma Bakan
lığı ilgili bakanlıkların ve Devlet Planlama Müsteşarlığının görüşünü de alır. 

Ruhsatın verilmesi 

MADDE 22. — 18 inci maddede yazılı izni almış gerçek ve tüzelkişiler izin başvurusuna ekli projelerini 
gerçekleştirdiklerini bildirerek işletme ruhsatı almak için Ulaştırma Bakanlığına başvurur, 

Ulaştırma Bakanlığı gerekli inceleme ve denetlemeleri yaparak, projelerin gerçekleştiğini tespit etmesi ha
linde, işletme ruhsatı verir. 

Ruhsatla özellikle; ruhsat sahibinin ticarî unvanı, taşıma türü, işletme yapılacak bölge veya hatlar, izin 
belgesinde belirtilen sınırlama ve kısıtlamalar yazılır. 

Ruhsatın asılması 

MADDE 23. — Ruhsat sahibi, ruhsatın örneklerini, işletmesinde, müşteri ve iş çevrelerinin kolaylıkla gö
rüp okuyabilecekleri yerlere asmaya mecburdur. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ticarî 'Hava işletmeleri 

İzin 

MADDE 18. — Gerçek ve tüzelkişilerin ticarî amaçla, ücret karşılığında hava araçlarıyla yolcu, yük veya 
yolcu ve yük taşımaları ile ticarî amaçla diğer faaliyet lerde bulunmaları için Ulaştırma Bakanlığından izin 
almaları ön şarttır. 

tzin belirli şaftlara ve süreye bağlanabilir. Millî güvenliğin veya kamu düzeninin tehlikeye girebileceği 
durumlarda ve gerçek veya tüzelkişilerin kurucu ortakları ile temsile yetkili yöneticilerinin yüz kızartıcı suç
lardan kaçakçılık veya Devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik ve anarşik eylemler ile ilgili suçlardan, hü
küm giymiş olmaları halinde izin verilmez. 

İşletme ruhsatı 

MADDE 19. — Hava araçlarıyla ticarî amaçla, belirli hatlar üzerinde,' ücret karşılığında yolcu, yük ve
ya yolcu ve yük taşıması yapacak olan gerçek veya tüzelkişilerin 18 inci maddede belirtilen izinden başka, 
Ulaştırma Bakanlığından işletme ruhsatı almaları şarttır. 

Başvuru ve belgeler 

MADDE 20. — Ticarî amaçla ücret karşılığında hava araçlarıyla yolcu, yük veya yolcu ve yük taşımak 
için Ulaştırma Bakanlığımdan izin ve ruhsat almak üzere başvuracak gerçek ve tüzelkişilerin başvurularına ek
leyecekleri belgeler ve başvurudaaranacak şartlar Ulaş tınma Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelik ile belir
lenir. 

İnceleme 

MADDE 21. — Başvuru, Ulaştırma Bakanlığınca uygunluk ve ülke yararları açısından incelenir. Bu in
celeme sırasında, kurulmak istenen işletmenin ülke ekonomisi, ulusal güvenlik, ulusal ulaştırma politikası, 
planlı kalkınma ilkeleri bakımından, değerlendirilmesi de yapılır. Bu amaçla, gerektiğinde, Ulaştırma Bakan
lığı ilgili bakanlıkların ve Devlet Planlama Müsteşarlığının görüşünü de alır. 

Ruhsatın verilmesi 

MADDE 22. — 18 inci maddede yazılı izni almış gerçek ve tüzelkişiler izin başvurusuna ekli projeleri
ni gerçekleştirdiklerini bildirerek işletime ruhsatı almak için Ulaştırma Bakanlığına başvururlar. 

Ulaştırma Bakanlığı gerekli inceleme ve denetlemeleri yaparak, projelerin gerçekleştüğini tespit etmesi 
halinde, işletme ruhsatı verir. İşletme ruhsatı devredilemez. 

Ruhsatla özellikle; ruhsat sahibinin ticarî unvanı, taşıma türü, işletme yapilacak bölge veya hatlar, izin bel
gesinde belirtilen sınırlama ve kısıtlamalar yazılır. 

Ruhsatın asılması 

MADDE 23. — Ruhsat sahibi, ruhsatın örneklerini, işletmesinde, müşteri ve iş çevrelerinin kolaylıkla 
görüp okuyabilecekleri yerlere aslmaya medburdur. 
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Ruhsata uyma zorunluluğu 

MADDE 24. — Ruhsat sahibi, işletme faaliyetlerini ruhsatın şartlarına aynen uyarak yürütmek zorun
dadır. Taşıma ve sefer yapma zorunluluğu, izin şartlarına göre tespit edilir. 

Tarifeler 

MADDE 25. — Ruhsat sahibi; kur uygulamaları hariç olmak üzere uçuş ve ücret tarifelerini, Ulaştırma 
Bakanlığının onayını almadan ve asgarî 15 gün önce üçüncü kişilere duyurmadan yürürlüğe (koyamaz. 

Posta taşıması 

MADDE 26. — Tarifeli olarak hava ulaştırma hizmeti yapmak için ruhsat almış bulunan işletmeler; ta
lep edildiğinde tarife içerisinde yapılan her uçuşta, belirtilen ücret karşılığında posta taşımakla yükümlü
dürler. Ödenecek ücret tarifesi, dünya posta sözleşmeleriyle saptanan kurallar dairesinde belirlenir. 

Devir yasağı 

MADDE 27. — İşletme ruhsatı devredilemeyeceği gibi, ondan doğan hak ve borçlar da devredilemez. 

Denetleme 

MADDE 28. — Hava Ulaştırma işletmeleri, Ulaştırma Bakanlığının hava seyrüsefer güvenliğini sağla
mak amacı ile yaptıracağı teknik demetime tabidirler. Bu denetimin giderleri Hava Ulaştırma işletmeleri ta
rafından karşılanır. 

Denetim şekli 

MADDE 29. — Ulaştırma Bakanlığı, denetim fonksiyonlarını uygun göreceği veya bu amaçla kurulan bir 
teknik kuruluş aracılığı ile yapabilir veya bu kuruluşa devredebilir^ 

Bilgi ve belge verilmesi 

MADDE 30. — Ruhsat sahipleri, denetim için istenilen bütün teknik ve ekonomik bilgileri vermeye mec
burdurlar. 

Değişikliklerin bildirilmesi ve tasdiki 

MADDE 31. — Taşımayı ilgilendiren genel şartlar ve tarifelerde izin verilmesinden sonra yapılacak de
ğişiklikleri, ilgilinin Ulaştırma Bakanlığına tasdik ettirmesi lazımdır, 

Ruhsatın iptali x 

MADDE 32. — Ruhsat sahibinin bu bölümde yer alan hükümlere aykırı davranması halinde; Ulaştırma 
BaJkanlığı tarafından kendisine aykırılığın giderilmesi için yapılacaik gerekçeli tebligat ve verilecek süre üze
rine ruhsat sahibi aykınhğa son vermez ise, verilmiş sürenin sonunda işletilen hatların bazılarına veya tü
müne ilişkin izin, geçici olarak geri alınabilir veya ruhsat derhal iptal edilir. 
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Ruhsata uyma zorunluluğu 

MADDE 24. — Ruhsat sahibi, işletme faaliyetlerini ruhsatın şartlarına aynen uyarak yürütmek zo
rundadır. Taşıma ve sefer yapma zorunluluğu, izin şartlarına göre tespit edilir. 

Tarifeler 

MADDE 25. — Ruhlsat sahibi; kur uygulamaları hariç olmak üzere uçuş ve ücret tarifelerini, Ulaştır
ma Bakanlığının onayını almadan ve aisgarî 15 gün önce üçüncü kişilere duyurmadan yürürlüğe koyamaz. 

Posta taşıması 

MADDE 26. — Tarifeli olarak hava ulaştırma hizmeti yapmak için ruhsat almış bulunan işletmeler; 
talep edildiğinde tarife içerisinde yapılan her uçuşta, ücret karşılığında posta taşımakla yükümlüdürler. 
ödenecek ücretler 5584 sayılı Posta Kanunu ile Dünya Posta Birliği sözleşmeleriyle saptanan kurallar dai
resinde belirleriir. 

Denetleme 

MADDE 27. — Türk Sivil Hava Araçları üe faaliyette bulunan tüm kaimu kurum ve kuruluşları ve ger
çek ve özel tüzelkişiler Ulaştırma Bakanlığının hava seyrüsefer güvenliğini sağlamak amacıyla yapacağı ve
ya yaptıracağı teknik denetime tabiidirler. 

Yapılacak denetimlin esasları, denetleme elemanlarının seçimi ile yetki ve sorumlulukları Ulaştırma Bakan
lığınca hasırlanacak yönetmelikle belirlenir. 

Bilgi ve belge verilmesi 

MADDE 28. — Ruhsat sahipleri, denetim için istenilen bütün teknik ve ekonomik bilgileri vermeye mec
burdurlar. 

Değişikliklerin bildirilmesi ve tasdiki 

MADDE 29. — Taşımayı ilgilendiren genel şartlar ve tarifelerde izin verilmesinden sonra yapılacak de
ğişiklikleri, ilgilinin Ulaştırma Bakanlığına tasdik ettirmesi lazımdır. 

Ruhsatın iptali 

MADDE 30. — Ruhsat sahibinin bu bölümde yer alan hükümlere aykırı davranması halinde; Ulaştırma 
Bakanlığı tarafından kendisine aykırılığın giderilmesi için yapılacak gerekçeli tebligat ve verilecek süre üze
rine ruhsat sahibi aykırılığa son vermez ise, verilmiş sürenin sonunda işletilen hatların bazılarına veya tü
müne iişkin izin, geçici olarak geri alınabilir veya ruhsat derhal iptal edilir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 688) 



— 56 — 

(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metlin) 

Kabotaj 

MADDE 33. — Türkiye Cumhuriyeti ülkesi içinde; ilki nokta arasında havayolu ile ticarî amaçla yol
cu, posta ve yük taşımaları Tünk uçakları ile yapılır. Özel ve geçici izin ve istisnalar Ulatşırma Bakanlığın
ca tanınabilir. 

Gösteriler 

MADDE 34. — Sivil uçakların ve askerî uçaklar dışında Devlet uçaklarının ve paraşütçülerin katıldığı 
yarışlarım ve sair gösterilen yapılması, Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilecek izne bağlıdır. 

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

Yabancı havayolu işletmeleri 

MADDE 35. — Yabancı ülkeler ile Türkiye arasında hava ulaştırma hizmeti görecek yabancı uyruklu işlet
melere uygulanacak hükümler, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar uyarınca ve karşılıklılık ilkesi 
göz önünde tutularak saptanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Havaalanları ve Tesisleri 

Kuruluş ve işletme 

MADDE 36. — Havaalanları, Devlet veya kamu tüzelkişileri tarafından kurulur ve işletilir. 
Sivil amaçla havaalanı, pist, hangar, hizmet ve işletme tesisleri bunlarla ilgili sistem ve kolaylıkların yeniden 

inşası ve geliştirilmesinde ihtiyaç ve standartlar Ulaştırma Bakanlığı tarafından saptanır. Bu hizmetlerle ilgili ka
mulaştırma, etüt, proje, aplikasyon, onarım ve inşaat işleri Bayındırlık Bakanlığınca yapılır. Faaliyetlerin yü
rütülmesinde Bayındırlık Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı koordinasyon ve işbirliği yapar. 

Gerçek kişilerin ve tüzelkişilerin havaalanı veya iniş şeritleri inşa etmesi ve işletmesi Genelkurmay Başkan
lığının olumlu mütalaası üzerine Ulaştırma Bakanlığı iznine bağlıdır. 

İzin, süreye ve yükümlülüklere bağlanabilir. Millî güvenliğin, kamu düzeninin ve sağlığın tehlikeye girebi
leceği kanaatini haklı kılacak nedenlerin varlığı halinde izin verilmez; verilen iznin kapsamı dışında bir kulla
nım durumunda izin iptal edilir. Gerektiğinde havaalanı veya iniş şeridi kamulaştırılır. 

7 Aralık 1944 tarihli Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması hükümleri saklıdır. 

Uluslararası hava trafiğine açık havaalanı 

MADDE 37. — Uygun teknik özelliklere sahip; gümrük, pasaport, sağlık ve bunlara benzer işlemlerin yapıl
ması için kolaylıkları bulunan havaalanları, uluslararası hava trafiğine açılabilir. 

Kısıtlayıcı tedbirler 

MADDE 38. — Havaalanlarındaki hava trafiği veya üzerindeki hava sahası gerektirdiği takdirde yahut ka
mu düzenine ilişkin nedenlerle hava trafiğine açık bir havaalanının kullanılmasına her zaman tahditler konabilir 
ya da havaalanı geçici olarak kapatılabilir. Alman kararlar Ulaştırma Bakanlığı tarafından uygun görülecek şe
kil ve surette ilgililere duyurulur. 

Aynı bölgede birden fazla hava trafiğine açık havaalanının bulunması halinde, Ulaştırma Bakanlığı ka
mu yararına ilişkin nedenlerle bunların kullanılmasını düzenleyebilir ve özellikle bu alanlardan her birine belirli 
uçak tiplerini, hava faaliyetlerinin ya da ticarî faaliyetlerinin belirli bir bölümünü tahsis edebilir. 
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Kabotaj 

MADDE 31. — Türkiye Cumhuriyeti ülkesi içinde; iki nokta arasında havayolu ile ticarî amaçla yolcu, 
posta ve yük taşımaları Türk hava araçları ile yapılır. 

Gösteriler 

MADDE 32. — Sivil hava araçları ve askerî hava araçlarının dışında Devlet hava araçlarının ve para
şütçülerin katıldığı yarışmaların ve sair gösterilerin yapılması, Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilecek izne 
bağlıdır. 

Askerî hava araçlarının ve paraşütçülerin katıldığı, yarış ve sair gösterilerde yetki, Genelkurmay Başkan
lığına aittir. Ancak keyfiyet, uçuş güvenliğinin sağlanması maksadı ile, Ulaştırma Bakanlığına bildirilir. 

Yabancı havayolu işletmeleri 

MADDE 33. — Yabancı ülkeler ile Türkiye arasında hava ulaştırma hizmeti görecek yabancı uyruklu iş
letmelere uygulanacak hükümler, Türkiyenin taraf olduğu ikili ve çok taraflı anlaşmalar uyarınca ve kar
şılıklılık ilkesi gözönünde tutularak Ulaştırma Bakanlığınca saptanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Havaalanları ve Tesisleri 

Kuruluş ve işletme 

MADDE 34. — Havaalanları, Devlet veya kamu tüzelkişileri tarafından kurulur ve işletilir. 
Sivil amaçla havaalanı, pist, hangar, hizmet ve işletme tesisleri bunlarla ilgili sistem ve kolaylıkların yeni

den inşası ve geliştirilmesinde ihtiyaç ve standartlar Ulaştırma Bakanlığı tarafından saptanır. Bu hizmetlerle 
ilgili kamulaştırma, etüd proje, aplikasyon, onarım ve inşaat işleri Bayındırlık Bakanlığınca yapılır. Faaliyet
lerin yürütülmesinde Bayındırlık Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı koordinasyon ve işbirliği yapar. 

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

İzin, süreye ve yükümlülüklere bağlanabilir. Millî güvenliğin, kamu düzeninin ve sağlığın tehlikeye gire
bileceği kanaatini haklı kılacak nedenlerin varlığı halinde izin verilmez; verilen iznin kapsamı dışında bir 
kullanım durumunda izin iptal edilir. Gerektiğinde havaalanı veya iniş şeridi kamulaştırıhr. 

5.6.1945 tarih ve 4749 sayılı Kanunla onaylanan Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması hükümleri saklı
dır* 

Uluslararası hava trafiğine açık havaalanı 

MADDE 35. — Uygun teknik özelliklere sahip; gümrük, pasaport, sağlık ve bunlara benzer işlemlerin 
yapılması için kolaylıkları bulunan havaalanları, uluslararası hava trafiğine açılabilir. 

Kısıtlayıcı tedbirler 

MADDE 36. — Havaalanlarındaki hava trafiği veya üzerindeki hava sahası gerektirdiği takdirde yahut ka
mu düzenine ilişkin nedenlerle hava trafiğine açık bir havaalanının kullanılmasına her zaman tahditler kona
bilir veya havaalanı geçici olarak kapatılabilir. Alınan kararlar Ulaştırma Bakanlığı tarafından uygun görü
lecek şekil ve surette ilgililere duyurulur. 

Aynı bölgede birden fazla hava trafiğine açık havaalanının bulunması halinde, Ulaştırma Bakanlığı kamu 
yararına ilişkin nedenlerle bunların kullanılmasını düzenleyebilir ve özellikle bu alanlardan herbirine belirli 
hava aracı tiplerini, hava faaliyetlerinin veya ticarî faaliyetlerinin belirli bir.bölümüne tahsis edebilir. 
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Ücret tarifeleri 

MADDE 39. — Havaalanlarının kullanılması ve tesislerinden faydalanılması ve verilen hizmetlerin karşılı
ğında alınacak ücretler, yapılacak tarifelerle saptanır. Yapılmış olan tarifeler, Ulaştırma Bakanlığının onayı ile 
yürürlüğe girer. 

Ücret dışında alınacak harçlar, Harçlar Kanununa tabidir. 5.6,1945 tarih ve 4749 sayılı Kanunla onayla
nan Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması hükümleri saklıdır. 

Başmüdür 

MADDE 40. — Her sivil havaalanına havacılık işletmeciliği hizmetlerinin bir uyum içerisinde yürütülme
sini sağlamakla görevli bir başmüdür atanır. Başmüdürün nitelikleri, görevleri, yetkileri ve sorumlulukları Ulaş
tırma Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. 

Havaalanlarında görevli /emniyet, gümrük, meteoroloji, sağlık ve diğer kamu ve özel kuruluş ilgilileri, bu 
yönetmelik esaslarına uymakla yükümlüdürler. 

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

Askerî havaalanlarından yararlanma 

MADDE 41. — Türk Silahlı Kuvvetlerine ait havaalanlarının sivil uçaklar tarafından kullanılması ve Dev
let uçaklarının sivil havaalanlarından istifade edebilmeleri Genelkurmay Başkanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı 
arasında yapılacak protokoller ile düzenlenir. Gereğinde, yabancı hava taşımacılarının askerî meydanlardan 
yararlanmaları; Hv. K. K. lığı, Dışişleri, İçişleri, Gümrük ve Tekel Bakanlığı koordinasyonu sonunda ve Ge
nelkurmay Başkanlığı onayı ile belirlenir. 

Güvenlik tedbirleri 

MADDE 42. — Ulaştırma Bakanlığı, Devlet kamu ve özel havaalanlarında can ve mal güvenliğinin sağ
lanması, yolcu ve eşya trafiğinin güvenlik içinde yürütülmesi, yangın vesair tehlikelere karşı korunması amacı 
ile gereken önlemleri alır, aldırır ve denetler. 

Bu görevin yerine getirilmesinde; içişleri, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlıkları, Ulaş
tırma Bakanlığına gereken desteği sağlar ve işbirliğinde bulunur. 

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

Uçuş güvenliği 

MADDE 43. — Ulaştırma Bakanlığı uçuş güvenliğinin sağlanması amacı ile havaalanlarında hava trafik 
kontrolü, haberleşme, seyrüsefer tesisleri ve kolaylıkları, meteoroloji hizmetleri, ışıklandırma, engellerin ortadan 
kaldırılması gibi hizmetlerin planlanmasını, programlanmasını ve prensiplerini tespit ve temin eder. Bu hizmet
lere ilişkin tesis ve sistemlerin çağdaş teknolojiye uygun şekilde Bakanlığa bağlı veya ilgili kuruluş vasıtasıyla 
tesisini sağlar. 

Kurtarma ve yardım 

MADDE 44. — Ulaştırma Bakanlığı, uçuş güvenliği ile can ve mal emniyetinin sağlanması için ehil per
sonelden oluşan kurtarma yardım teşkilatı kurulmasını ve bunların emrine, yeterli sayı ve nitelikte araç ve 
gereç verilmesini sağlar. 
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(îhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

Ücret tarifeleri 

MADDE 37. — Havaalanlarının kullanılması ve tesislerinden faydalanılması ve verilen hizmetlerin karşı
lığında alınacak ücretler, yapılacak tarifelerle saptanır. Yapılmış olan tarifeler, Ulaştırma Bakanlığının onayı 
ile yürürlüğe girer. 

5.6.1945 tarih ve 4749 sayılı Kanunla onaylanan Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması hükümleri sak
lıdır. 

Havaalanı yöneticisi 

MADDE 38. — Her sivil havaalanına havacılık işletmeciliği hizmetlerinin bir uyum içerisinde yürütül
mesini sağlamakla görevli bir yönetici atanır. 

10.6.1982 tarih ve 2677 sayılı Sivil Hava Meydanları ve Sınır Kapılarında Görev ve Hizmetlerin Yürü
tülmesi Hakkındaki Kanun hükümleri saklıdır. 

Askerî havaalanlarından yararlanma 

MADDE 39. — Türk Silahlı Kuvvetlerine ait havaalanlarının sivil hava araçları tarafından kullanılması 
Genelkurmay Başkanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı arasında, Devlet hava araçlarının sivil havaalanlarından isti
fade edebilmeleri ise Devlet hava araçlarına sahip bakanlıklar ile Ulaştırma Bakanlığı arasında yapılacak 
protokollerle düzenlenir. Gerektiğinde yabancı hava taşımacılarının askerî meydanlardan yararlanmaları; Ha
va Kuvvetleri Komutanlığı, Dışişleri, İçişleri, Gümrük ve Tekel bakanlıkları koordinasyonu sonunda ve Ge
nelkurmay Başkanlığı onayı ile belirlenir. 

Güvenlik tedbirleri 

MADDE 40. — Ulaştırma Bakanlığı, Devlet kamu ve özel havaalanlarında can ve mal güvenliğinin sağ
lanması, yolcu ve eşya trafiğinin güvendik içinde yürütülmesi, yangın vesair tehlikelere karşı korunması amacı 
ile gereken önlemleri alır, aldırır ve denetler. 

Bu görevin yerine getirilmesinde; îçişleri, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlıkları, Ulaş
tırma Bakanlığına gereken desteği sağlar ve işbirliğinde bulunur. 

10.6.1982 tarih ve 2677 sayılı Sivil Hava Meydanları ve Sınır Kapılarında Görev ve Hizmetlerin Yürü
tülmesi Hakkındaki Kanun hükümleri saklıdır. 

Uçuş güvenliği 

MADDE 41. — Ulaştırma Bakanlığı uçuş güvenliğinin sağlanması amacı ile havaalanlarında hava trafik 
kontrolü, haberleşme, seyrüsefer tesisleri ve kolaylıkları, meteoroloji hizmetleri, ışıklandırma, engellerin or
tadan kaldırılması gibi hizmetlerin planlanmasını, programlanmasını ve prensiplerini tespit ve temin eder. Bu 
hizmetlere ilişkin tesis ve sistemlerin çağdaş teknolojiye uygun şekilde Bakanlığa bağlı veya ilgili kuruluş va
sıtasıyla tesisini sağlar. 

Kurtarma ve yardım 

MADDE 42. — Ulaştırma Bakanlığı, uçuş güvenliği ile can ve mal emniyetinin sağlanması için ehil 
personelden oluşan kurtarma yardım teşkilatı kurulmasını ve bunların emrine, yeterli sayı ve nitelikte araç ve 
gereç verilmesini sağlar. 
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(Danışıma Meclisinin Kabul Ettiği Mertlin) 

Kurtarma ve yardım ekibinin görevini yapmasına kazaya uğramış olan ve tehlike içinde bulunan uçak per
soneli ile yerel kolluk kuvvetleri ve diğer yetkililer, yardımcı olmakla yükümlüdürler. 

Kurtarma ve yardım teşkilatının kuruluşu, görev ve yetkileri ve çalışma esasları bir yönetmelikle belirlenir. 

Hizmetler 
MADDE 45. — Ulaştırma Bakanlığı; sivil havacılık faaliyetlerinin güvenli, düzenli ve süratli bir biçimde 

yürütülmesini sağlamak amacı ile, havaalanlarında ve gerekli göreceği diğer yerlerde, Türk hava sahası ile 
sorumluluğu Türkiye'ye ait olan hava sahalarına ilişkin, meteoroloji, hava trafik ve uçuş bilgilerinin doğru ve 
hassas bir şekilde toplayıp ilgililere dağıtılması için önlem alır ve gereken teşkilatı kurar. 

Bu hizmetin gereği g'i'bi yerine getirilmesi amacı ile Ulaştırma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, ilgili kuruluş
lar ile işbirliği yapar. 

Söz konusu hizmetin yürütülmesi ve hizmetten yararlanma şekil ve şartları bir yönetmelik ile belirlenir. 

Yer hizmetleri 

MADDE 46. — Ulaştırma Bakanlığı, havaalanlarında yolcu ve yük trafiğinin ve her türlü hizmetlerin 
çağdaş sivil havacılık ilkelerine ve ülke çıkarlarına uygun bir biçimde yürütülmesi amacı ile gereken önlemleri 
almaya veya aldırmaya yetkilidir. 

Uçu$ ve haberleşme hizmetleri 

MADDE 47. — Ulaştırma Bakanlığı, havaalanlarında, sivil havacılığın güvenli, süratli ve düzenli bir bi
çimde yürütülmesini sağlamak amacı ile çağdaş teknolojiye uygun olarak, her türlü trafik, haberleşme, işaret 
sistemlerini ve tesislerini doğrudan doğruya veyahut bağlı veya ilgili kuruluşlar vasıtasıyla kurmakla yüküm
lüdür. 

Türk hava sahasında gerekli tedbirlerin alınması 

MADDE 48. — Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların hükümlerine de 
uymak şartı ile, gereken yerlerde, Türk hava sahasında hava trafiğinin güvenli, süratli ve düzenli bir şekilde 
yürütülmesi, haberleşmenin ve bilgi akışının sağlanması, meteoroloji hizmetlerinin yürütülmesi amacı ile ve 
çağdaş teknolojiye uygun olarak gereken önlemleri alır ve işletilmesini sağlar. 

İlgili bakanlıklar, kamu kuruluşları ve mahallî yönetimler, birinci fıkrada gösterilen işlemlerin yürütülme
sinde, Ulaştırma Bakanlığına gereken yardımı sağlamakla yükümlüdür. 

Gayrimenkul mülkiyet hakkından yararlanma 

MADDE 49. — Uçuş güvenliğinin sağlanması amacı ile havaalanlarınıda ve diğer yerlerde kurulması gere
ken tesis ve teçhizat için gerek gerçek kişilere ve gerekse kamu veya özel hukuk tüzelkişilerine ait gayrimen-
kullerden genel hükümlere göre yararlanmaya Ulaştırma Bakanlığı yetkilidir. 

İnşaat sınırlamaları 

MADDE 50. — Havaalanlarının ve ilgili tesis ve teçhizatın çevresinde, Ulaştırma Bakanlığınca saptana
cak bir alan dahilinde izin almadıkça hava trafiği, uçuş güvenliği ve haberleşmeyi engelleyecek, seyrüseferi ve 
meydan güvenliğini tehlikeye düşürecek nitelikte ve yükseklikte bina, yapı, inşaat yapılması, ağaç ve direk di
kilmesi, tesis kurulması yasaktır. 

Ulaştırma Bakanlığı, havaalanları ve uçuş emniyeti tesisleri etrafında uçuş emniyetini tehlikeye düşürebile
cek yapı, bina, ağaç, direk gibi tesisleri kaldırtabilir. 
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(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

Kurtarma ve yardım ekibinin görevini yapmasına kazaya uğramış olan ve tehlike içinde bulunan hava 
aracı personeli ile yerel kolluk kuvvetleri ve diğer yetkililer, yardımcı olmakla yükümlüdürler. 

Kurtarma ve yardım teşkilatının kuruluşu, görev ve yetkileri ve çalışma esasları bir yönetmelikle belir
lenir. 

Hizmetler 
MADDE 43. — Ulaştırma Bakanlığı; sivil havacılık faaliyetlerinin güvenli, düzenli ve süratli bir biçimde 

yürütülmesini sağlamak amacı ile, havaalanlarında ve gerekli göreceği diğer yerlerde, Türk hava sahası ile 
sorumluluğu Türkiye'ye ait olan hava sahalarına ilişkin, meteoroloji, hava trafik ve uçuş bilgilerinin doğru 
ve hassas bir şekilde toplayıp ilgililere dağıtılması için gerekli önlemleri alır. 

Hizmetin yürütülmesi ve hizmetten yararlanma şekil ve şartları bir yönetmelik ile belirlenir. 

Yer hizmetleri 

MADDE 44. — Ulaştırma Bakanlığı, havaalanlarında, yolcu ve yük trafiğinin ve her türlü hizmetlerin 
çağdaş sivil havacılık ilkelerine ve ülke çıkarlarına uygun bir biçimde yürütülmesi amacı ile gereken önlem
leri almaya veya aldırmaya yetkilidir. 

Uçuş ve haberleşme hizmetleri 

MADDE 45. — Ulaştırma Bakanlığı, havaalanlarında, sivil havacılığın güvenli, süratli ve düzenli bir 
biçimde yürütülmesini sağlamak amacı ile çağdaş teknolojiye uygun olarak her türlü trafik, haberleşme, işa
ret sistemlerini ve tesislerini doğrudan doğruya veyahut bağlı veya ilgili kuruluşlar vasıtasıyla kurmakla, 
yükümılüdür. 

Türk hava sahasında gerekli tedbirlerin alınması 

MADDE 46. — Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların hükümlerine de 
uymak şartı ile, gereken yerlerde, Türk hava sahasında hava trafiğinin güvenli, süratli ve düzenli bir şekilde 
yürütülmesi, haberleşmenin ve bilgi akışının sağlanması, meteoroloji hizmetlerinin yürütülmesi amacı ile ve 
çağdaş teknolojiye uygun olarak gereken önlemleri alır ve işletilmesini sağlar. 

İnşaat sınırlamaları 

MADDE 47. — Havaalanlarının ve ilgili tesis ve teçhizatın çevresinde, Ulaştırma Bakanlığınca belirlene
cek esaslar içinde ve saptanacak bir alan dahilinde izin almadıkça hava trafiği, uçuş güvenliği ve haberleşme
yi engelleyecek, seyrüsefer ve meydan güvenliğini teh Lkeye düşürecek nitelikte ve yükseklikte bina, yapı. in
şaat yapılması, ağaç ve direk dikilmesi, tesis kurulması yasaktır. 

Ulaştırma Bakanlığı, havaalanları ve uçuş emniyeti tesisleri etrafında uçuş emniyetini tehlikeye düşürebi
lecek yapı, bina, ağaç, direk gibi tesisleri kaldırtabilir. 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metlin) 

Ulaştırma Bakanlığı belirli manialara veya yerlere, hava seyrüseferi yapan kişilerce görülebilmesi ve ta-
nınabilmesi için gözle görülebilir işaretler veya radyo veya elektrik işaretlerinin konulmasını istemeye yetki
lidir. İlgililer de istem dairesinde işlem yapmakla yükümlüdür. 

Ulaştırma Bakanlığı, ilgili kuruluşların da görüşünü alarak havaalanları için yukarıda değinilen hususları 
kapsayan planları ve kuralları hazırlar ve yayınlar. 

Yukaridaki fıkralarda belirtilen hususlar için 6785 sayılı imar Kanunu ile bu Kanunu tadil eden 1605 
sayılı Kanunun yasaklama ve cezaî hükümleri uygulanır. 

MADDE 51. — 50 nci maddede konulan sınırlamalar, 7 Aralık 1944 tarihli Uluslararası Sivil Havacılık 
Anlaşmasının eklerinde zikredilen standart ve tavsiyele rin altında olamaz. 

Kamulaştırma 

MADDE 52. — Yeni havaalanları kurmak, mevcutları genişletmek, teknik tesisler meydana, getirmek ve 
49 uncu ve 50 nci maddeleri uygulamak için gerekli yerler usulüne uygun olarak karnulaştırılır. 

Sivil havaalanları ve diğer sabit tesisler çevresinde uçuş ve çevre güvenliği açısından gerekli kriter ve kıs
taslar Ulaştırma Bakanlığı tarafından saptanır. Bunlara ait imar planlarının hazırlanması, kamulaştırma veya 
irtifak hakkı tesis işlemleri Bayındırlık Bakanlığınca yapılır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Uçaklar ve Sicillerin Tutulması 

Uçakların sınıflandırılması 

MADDE 53. — Uçakların teknik özelliklerine göre sınıflandırılması, Ulaştırma Bakanlığı tarafından 1944 
Şikago Sözleşmesinin 7 sayılı Eki hükümlerine göre 1>ir yönetmelikle belirlenir. 

Devlet uçakları 

MADDE 54. — Devletin; askerlik, güvenlik ve gümrük hizmetlerinde kullandığı uçaklar Devlet uçağı sa
yılır. 

Bu Kanun Devlet uçaklarına uygulanmaz. Ancak, bu Kanunda yer alan, Devlet uçakları ile ilgili hüküm
ler saklıdır. 

Türk sivil uçağı 

MADDE 54. — Devlet uçakları tanımı dışında kalan ve mülkiyeti Türk Devletine veya kamu tüzelkişi
lerine veya Türk vatandaşlarına ait olan uçaklar Türk sivil uçağı sayılır. 

Şu kadar ki; Türk kanunları uyarınca kurulup da; 

a) Kamu kurumu niteliğindeki meslekî kuruluşlar, dernekler, siyasî partiler, sendikalar veya vakıfların 
mülkiyetinde bulunan uçaklar, idarî organını oluşturan kişilerin çoğunluğunun Türk vatandaşı olması, 

b) Türk Ticaret Siciline kaydedilmiş ticarî şirketler, kooperatifler ve bunların birliklerinin mülkiyetinde 
bulunan uçaklar, şirketi idare ve temsil etmeye yetkili olanların çoğunluğunun Türk vatandaşı olması ve şir
ket anasözleşmesine göre oy çoğunluğunun Türk ortaklarda bulunması, 

şartı ile Türk sivil uçağı sayılırlar. 
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Ulaştırma Bakanlığı belirli manialara veya yerlere, hava seyrüseferi yapan kişilerce görülebilmesi ve ta-
nınabilmesi için gözle görülebilir işaretler veya radyo veya elektrik işaretlerinin konulmasını istemeye yet
kilidir. ilgililer de istem dairesinde işlem yapmakla yükümlüdür. 

Ulaştırma Bakanlığı, ilgili kuruluşların da görüşünü alarak havaalanları için yukarıda değinilen hususları 
kapsayan planları ve kuralları hazırlar ve yayınlar. 

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen hususlar için 6785 sayılı İmar Kanunu ile bu Kanunu tadil eden 1605 
sayılı Kanunun yasaklama ve cezaî hükümleri uygulanır. Anılan kanunların cezaî hükümleri kapsamına gir
meyen hallerde bu Kanundaki ceza hükmü uygulanır. 

MADDE 48. — 47 nci maddede konulan sınırlamalar, 5.6.1945 tarih ve 4749 sayılı Kanunla onaylanan 
Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşmasının eklerinde zikredilen standart ve tavsiyelerin altında olamaz. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Hava Araçları ve Sicillerin Tutulması 

Türk sivil hava aracı 

MADDE 49. — Bir sivil hava aracı aşağıda belirtilen durumlarda da Türk sivil hava aracı sayılır. 
Türk kanunları uyarınca kurulup da; 

a) Kamu kurumu niteliğindeki meslekî kuruluşlar, dernekler, siyasî partiler, sendikalar veya vakıfların 
mülkiyetinde bulunan hava araçları, idarî organını oluşturan kişilerin çoğunluğunun Türk vatandaşı olması, 

b) Türk Ticaret Siciline kaydedilmiş ticarî şirketler, kooperatifler ve bunların birliklerinin mülkiyetinde 
bulunan hava araçları, şirketi idare ve temsil etmeye yetkili olanların çoğunluğunun Türk vatandaşı olması ve 
şirket anasözleşmesine göre oy çoğunluğunun Türk ortaklarda bulunması. 
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Uçak sicilinin tutulması 

MADDE 56. — Türk sivil uçaklarının tescili için Ulaştırma Bakanlığınca bir sicil tutulur. 
Medenî Kanunun 917 nci maddesi hükümleri, sivil uçak sicilleri hakkında da kıyasen uygulanır. 
Tescili gerekli olmayan uçak kategorileri bir yönetmelikle belirlenir. 

Sicilin aleniyeti 

MADDE 57. — Uçak sicili alenidir. İstemle ilgili olduğunu ispatlayan kişiler, bir kaydın tamamlanması 
için sicile ait olan belgeleri, henüz sonuçlanmamış tescil işlemlerini ve sicil dosyalarını da incelemeye ve mas
rafını ödemek şartı ile, sözü edilen belgelerin örneklerini almaya mezundur. 

Sicil kayıtlarının geçerliliği 

MADDE 58. — Uçak sicilindeki bir kayda iyi niyete dayanarak mülkiyet, ipotek veya diğer bir aynî hakkı 
iktisap eden kişinin bu iktisabı geçerli olur. 

Sicilde lehine bir hak tescil edilmiş olan kişiye bu hakkı sebebi ile bir edada bulunulması veya bu kişi
nin üçüncü kişiler ile tescilli hak üzerinde bir tasarruf muamelesinde bulunması hallerinde de, yukarıdaki fık
ra hükmü uygulanır. 

Hakkın iktisabı için tescil şart olan durumlarda, tescili isteme tarihi iyi niyete esas tutulur. 

Sicil kayıtlarına itiraz 

MADDE 59. — Sicilin muhtevasının gerçek hukukî duruma uygun bulunmadığı yolundaki itirazlar sicile 
şerh olunabilir. 

Bu itirazlar, bir ihtiyatî tedbir kararına veya sicilin tadili sonucunda hakkı muhtel olacak kişinin rızasına 
dayanılarak şerh olunur. İhtiyatî tedbir kararının verilmesinde hakkın tehlikede olduğunun kuvvetle muhtemel 
bulunduğunun ispatı aranmaz. 

Türk sivil uçaklarının tescili 

MADDE '60. — Türk sivil uçak siciline tescil edilen uçağın, evvelce kayıtlı bulunduğu sicilden sildiril
mesi mecburîdir. 

Geçici tescil 

MADDE 61. — Yabancı bir sivil uçak, 55 inci maddede yazılı niteliklere sahip olan bir kişiye en az altı 
ay süre ile sırf kendi adına işletilmek üzere bırakılırsa, yabancı kanunda da engel teşkil eden bir hüküm bu
lunmaması şartı ile, sicile geçici olarak tescil olunabilir. 

Tescil talebi ve sekli 

MADDE 62. — Sivil uçağın tescili için, malikin bu Kanunda ve ilgili yönetmelikte gösterilen kayıt ve 
şartları ihtiva eden bir dilekçe ile Ulaştırma Bakanlığına başvurması gereklidir. 

İstemde bulunanın mülkiyet hakkına veya tescil için gerekli şartların gerçekleşmediğine dair belgelere da
yanan bir itiraz yapılırsa, hukukî durum kesinlik kazanmadan tescil yapılamaz. Ancak başvuru ve itiraz 
bir tutanak ile belirlenip, sicil dairesinde saklanır. Sicile kaydedilen sivil uçaklara tescil belgesi verilir. 
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Hava araçlarının sicilinin tutulması 

MADDE 50. — Türk sivil hava araçlarının tescili için Ulaştırma Bakanlığınca bir sicil tutulur. Bu sicile 
«Uçak sicili» adı verilir. 

Medenî Kanunun 917 r,ci madesi hükümleri, sivil uçak sicilleri hakkında da kıyasen uygulanır. 

Sicilin aleniyeti 

MADDE 51. — Uçak sicili alenidir. İstemle ilgili olduğunu ispatlayan kişiler, bir kaydın tamamlanması 
için sicile ait olan belgeleri, henüz sonuçlanmamış tescil işlemlerini ve sicil dosyalarını da incelemeye ve mas
rafını ödemek şartı ile, sözü edilen belgelerin örneklerini almaya mezundur. 

Sicil kayıtlarının geçerliliği 

MADDE 52. — Uçak sicilindeki bir kayda iyi niyete dayanarak mülkiyet, ipotek veya diğer bir aynî hak
kı iktisap eden kişinin bu.iktisabı geçerli olur. 

Sicilde lehine bir hak tescil edilmiş olan kişiye bu hakkı sebebi ile bir edada bulunulması veya bu kişi
nin üçüncü kişiler ile tescilli hak üzerinde bir tasarruf muamelesinde bulunması hallerinde de, yukarıdaki fık
ra hükmü uygulanır. 

Hakkın iktisabı için tescil şart olan durumlarda, tescili isteme tarihi iyiniyete esas tutulur. 

Sicil kayıtlarına itiraz 

MADDE 53. — Sicilin muhtevasının gerçek hukukî duruma uygun bulunmadığı yolundaki itirazlar sicile 
şerh olunabilir. 

Bu itirazlar, bir ihtiyatî tedbir kararma veya sicilin tadili sonucunda hakkı muhtel olacak kişinin rızasına 
dayanılarak şerh olunur. İhtiyatî tedbir kararının verilmesinde hakkın tehlikede olduğunun kuvvetle muhte
mel bulunduğunun ispatı aranmaz. 

Türk sivil hava araçlarının tescili 

MADDE 54. — Türk sivil uçak siciline tescil edilen hava aracının, evvelce kayıtlı bulunduğu sicilden sildi
rilmesi mecburidir. 

Geçici tescil 

MADDE 55. — Yabancı bir sivil hava aracı ilgili mevzuata uygun olarak yurda sokulmuş ve 3 üncü 
maddenin (d) fıkrası ve 49 uncu maddede yazılı niteliklere sahip olan bir kişiye en az altı ay süre ile sırf 
kendi adına işletilmek üzere bırakılırsa, yabancı kanunda da engel teşkil eden bir hüküm bulunmaması şartı ile, 
sicile geçici olarak tescil olunabilir. 

Tescil talebi ve sekli 

MADDE 56. — Sivil hava aracının tescili için, malikin bu Kanunda gösterilen kayıt ve şartlara uyması 
ve bir dilekçe ile Ulaştırma Bakanlığına başvurması gereklidir. 

İstemde bulunanın mülkiyet hakkına veya tescil için gerekli şartların gerçekleşmediğine dair belgelere daya
nan bir itiraz yapılırsa, hukukî durum kesinlik kazanmadan tescil yapılamaz. Ancak başvuru ve itiraz bir 
tutanak ile belirlenip, sicil dairesinde saklanır. Sicile kaydedilen sivil hava araçlarına tescil belgesi verilir. 
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Sicilin muhtevası 

MADDE '63. — Sivil uçak sicilinde ve verilecek tescil belgesinde aşağıdaki kayıtlar yer alır. 
a) Sivil uçağın; 
1. Yapımcısının ticaret unvanı ve adresi, 
2. Yapım tarihi ve seri numarası, 
3. Yapımcının sivil uçak için belirlediği tip, model, marka, 
b) Malikin; 
1. Gerçek kişi ise, adı ve soyadı, adresi, varsa ticaret unvanı ve kayıtlı bulunduğu ticaret sicili ile sicil 

numarası, 
2. Ticaret ortaklığı ise, ortaklığın nevi, ticaret unvanı, kayıtlı bulunduğu ticaret sicili ile sicil numarası, 
3. Diğer tüzelkişilerden ise; adı ve merkezi, 
c) İktisap şekli, 
d) Verilen tescil işareti, 
Bu kayıtlarda değişiklik olduğu takdirde, ilgilinin, en geç onbeş gün içinde başvurarak, yeni durumu si

cile ve kayıt belgesine işletmesi zorunludur. 

Tescilin ortak hükümleri 

MADDE 64. — Sicile tescil edilmiş bulunan Türk sivil uçağı, ilgili yönetmelik hükümlerine göre belir
lenmiş milliyet ve tescil işaretlerinden başkasını taşıyamaz ve başka bir devletin siciline tescil olunamaz. 

Türk uçak siciline tescil edilen uçak, Türk tabiiyet ve tescil işaretini taşır. Tescil, mülkiyet iktisabına esas 
teşkil eder. 

İstisnası 

MADDE 65. — Ulaştırma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığının görüşünü alarak 
sicile kayıtlı bir Türk sivil uçağını tespit olunacak şartlarla sırf kendi adına işletmek üzere 55 inci maddede 
yazılı niteliklere haiz olmayan bir kişiye bırakabilir. Bu takdirde uçağın sicildeki kaydı silinir. 

Böyle bir sivil uçak 55 inci maddedeki nitelikleri taşıyan bir kişinin mülkiyetine geçerse sicil ihya edilir. 

Tescilin genel şartları 

MADDE 66. — Bir sivil uçağın tescil edilebilmesi için, şu hususlar gereklidir. 
a) 55 inci madde uyarınca uçağın Türk sivil uçağı sayılması, 
b) İBaşika bir' memlekette tescil edilmemiş olması ve eğer tescil edilmiş ise oradan kaydının silindiğine 

dair belge getirilmiş olması, 
c) Uçağın uçuşa elverişli bulunduğuna dair Ulaştırma Bakanlığınca verilmiş belgeyi haiz olması. 

Resen terkin 

MADDE 67. — Bir Türk sivil uçağı; 
a) 55 inci madde uyarınca Türk sivil uçağı sayılması için bulunması gereken nitelikler ortadan kalkar

sa veya bu nitelikleri haiz olmayan bir kişinin mülkiyetine geçerse, 
b) Yabancı bir devletin siciline kaydedilirse veya Türk siciline kaydedildiği halde, yabancı sicildeki kay

dı terkin edilmemiş olursa, ' 

Ulaştırma Bakanlığı tarafından resen sicilden terkin olunur, 
Bu madde hükmü 61 inci maddede gösterilen uçaklar hakkında da işletme süresinin sona ermesi üzerine 

uygulanır. 
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Sicilin muhtevası 

MADDE 57. — Sivil uçak sicilinde ve verilecek tescil belgesinde aşağıdaki kayıtlar yer alır. 
a) Sivil hava aracının, 
(1) Yapımcısının ticaret unvanı ve adresi, 
(2) Yapım tarihi ve seri numarası, 
(3) Yapımcının sivil hava aracı için belirlediği tip, model, marka. 
b) Malikin; 
(1) Gerçek kişi ise, adı ve soyadı, adresi, varsa ticaret unvanı ve kayıtlı bulunduğu ticaret sicili ile sicil 

numarası, 
(2) Ticaret ortaklığı ise, ortaklığın nevi, ticaret unvanı, kayıtlı bulunduğu ticaret sicili ile sicil numarası, 
(3) Diğer tüzelkişilerden ise; adı ve merkezi, 
c) İktisap şekli, 
d) Verilen tescil işareti, 
Bu kayıtlarda değişiklik olduğu takdirde, ilgilinin, en geç onbeş gün içinde başvurarak, yeni durumu sicile 

ve kayıt belgesine işletmesi zorunludur. 

Tescilin ortak hükümleri 

MADDE 58. — Sicile tescil edilmiş bulunan Türk sivil hava aracı, ilgili yönetmelik hükümlerine göre be
lirlenmiş milliyet ve tescil işaretlerinden başkasını taşıyamaz ve başka bir devletin siciline tescil olunamaz. 

Türk uçak siciline tescil edilen- hava aracı, Türk tabiiyet ve tescil işaretini taşır. 

istisnası 

MADDE 59. — Ulaştırma Bakanlığı, uçak sicilinde alacaklı haklarına ilişkin ipotek, haciz ve buna benzer 
şeı'h ve kayıtlar bulunmaması şartıyla Genelkurmay Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığının görüşünü alarak sicile 
kayıtlı bir Türk sivil hava aracının sırf kendi adına işletmek üzere 3 üncü maddenin (d) fıkrası ve 49 uncu mad
dede yazılı niteliklere haiz olmayan bir kişiye bırakabilir. Bu takdirde hava aracının sicildeki kaydı silinir. 

Tescilin genel şartları 

MADDE 60. — Bir sivil hava aracının tescil edilebilmesi için, aşağıdaki hususlar gereklidir. 
a) 49 uncu madde uyarınca hava aracının Türk sivil hava aracı sayılması, 
b) Başka bir memlekette tescil edilmemiş olması ve eğer tescil edilmiş ise oradan kaydının silindiğine dair 

belge getirilmiş olması, 
c) Hava aracının uçuşa elverişli bulunduğuna dair Ulaştırma Bakanlığınca verilmiş belgeyi haiz olması. 

'Resen terkin 

MADDE 61. — Bir Türk sivil hava aracı; 
a) 49 uncu madde uyarınca Türk sivil hava aracı sayılması için bulunması gereken nitelikler ortadan kal

karsa veya bu nitelikleri haiz olmayan bir kişinin mülkiyetine geçerse, 
b) Yabancı bir devletin siciline kaydedilirse veya Türk siciline kaydedildiği halde, yabancı sicildeki kaydı 

terkin edilmemiş olursa, 

Ulaştırma Bakanlığı tarafından resen sicilden terkin olunur. 
Bu madde hükmü 55 inci maddede gösterilen hava araçları hakkında da işletme süresinin sona ermesi üze

rine uygulanır. 
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Talep üzerine terkin 

MADDE 68. — Bir Türk sivil uçağının uçuştan devamlı olarak çekilmesi veya fiilen veya itibarî ola
rak harabiyeti veya tam ziyaa uğraması hallerinde malikin başvurusu üzerine sicilden kaydı silinir ve tescil 
belgesi iptal olunur., 

Sicil kaydının terkini ve ipotek hakkının korunması 

MADDE 69. — Bir Türk sivil uçağının sicilden terkin edilmesinden önce durum, siciline kayıtlı ipotek hakkı 
sahiplerinej-esen tebliğ edilir. Adresi bilinmeyenlere tebligat ilan yoluyla yapılır ve her iki durumda da itiraz
larım bildirmeleri için ipotek hakkı sahiplerine 30 günlük süre tanınır. Herhangi bir itiraz bildirilmemiş ise 
veya itirazım haklı olmadığı mahkemece hükme bağlanır ise kayıt terkin olunur. 

Aksi takdirde, ipotekli alacakların haklarının saklı bulunduğuna dair meşruhat verilerek sicildeki kayıt 
terkin olunur. 

Uçak sicili tüzüğü 

MADDE 70. — Uçak sicilinin tesisi ve nasıl tutulacağı, personelin nitelikleri, hukukî ilişkilerin nasıl bel
geleneceği ve tescil olunacakları, kayıtların düzeltilmesi, değiştirilmesi ve silinmesine ilişkin kurallar ile 61 
inci maddenin tatbiki halinde uygulanacak kurallar bir tüzük ile belirlenir. 

Uçakların hukukî niteliği 

MADDE 71. — Bu Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, uçaklar menkul mal hükümlerine tabi
dir. 

Mülkiyet ve diğer aynî hakların tesisi 

MADDE 72. — Uçağın tamamı veya bir payının üzerinde mülkiyet ve diğer aynî hakların tesisi, devri 
ve temliki için yazılı sözleşme yapılması lazım ve kâfidir. Temlike ilişkin sözleşmeler yazılı şekilde yapılma
dıkça muteber değildir. 

Sözleşmeler uçak siciline tescil edilmeden üçüncü şahıslar (bakımından hüküm ifade etmez< 

Mülkiyetin iktisabı 

MADDE 73. — Uçak veya payının temlikinde akitler mülkiyetin temellük edene teslimden önce intika
lini kararlaştırabilirler. 

Teferruat ve mütemmim cüzüler 

MADDE 74. — Uçağın teferruat ve mütemmim cüzüleri hakkında Medenî Kanunun 619 ve 621 inci mad
deleri uygulanır. 

Uçak ipoteği 

MADDE 75. — Bir alacağın temini için uçak üzerinde ipotek tesis olunabilir. Uçak ipoteği, alacaklıya 
uçak bedelinden alacağını alma yetkisini verir. Müstakbel alacaklar veyahut şarta bağlı olan bir alacak için 
dahi ipotek tesis edilebilir^ 
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Talep üzerine terkin 

MADDE 62. — Bir Türk Sivil hava aracının fiilen veya itibarî olarak harabiyeti veya tam ziyaa uğraması hal
lerinde malikin başvurusu üzerine sicilden kaydı silinir ve tescil belgesi iptal olunur. 

Sicil kaydının terkini ve ipotek hakkının korunması 

MADDE 63. — Bir Türk sivil hava aracının sicilden terkin edilmesinden önce durum, sicilde kayıtlı ipotek 
hakkı sahiplerine resen tebliğ edilir. Adresi bilinmeyenlere tebligat ilan yoluyla yapılır ve her iki durumda da 
itirazlarım bildirmeleri için ipotek hakkı sahiplerine 30 günlük süre tanımr. Herhangi bir itiraz bildirilmemiş 
ise veya itirazın haklı olmadığı mahkemece hükme bağlanır ise kayıt terkin olunur. 

Aksi takdirde, ipotekli alacakların haklarının saklı bulunduğuna dair meşruhat verilerek sicildeki kayıt 
terkin olunur. 

Uçak Sicili Tüzüğü 

MADDE 64. — Hava araçlarının sınıflandırılması, tescile tabi olmayanlarının belirlenmesi, uçak sicilinin 
tesisi ve nasıl tutulacağı, personelin nitelikleri, hukukî ilişkilerin nasıl belgeleneceği ve tescil olunacakları, ka
yıtların düzeltilmesi, değiştirilmesi ve silinmesine ilişkin kurallar dle 55 inci maddenin tatbiki hande uygulanacak 
kurallar bir tüzük ile belirlenir. 

Hava araçlarının hukukî niteliği 

MADDE 65. — Bu Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, hava araçları menkul mal hükümlerine ta
bidir. 

Mülkiyet ve diğer aynî hakların tesisi 

MADDE 66. — Hava aracının tamamı veya bir payının üzerinde mülkiyet ve diğer aynî hakların tesisi, 
devri ve temliki için yazılı sözleşme yapılması lazım ve kâfidir. Temlike ilişkin sözleşmeler yazılı şekilde yapıl
madıkça muteber değildir. 

Sözleşmeler uçak siciline tescil edilmeden üçüncü şa hışlar bakımından hüküm ifade etmez. 

Mülkiyetin iktisabı 

MADDE 67. — Hava aracı veya payının temlikinde akitler mülkiyetin temellük edene teslimden önce intika
lini kararlaştırabilirler. 

Teferruat ve mütemmim cüzüler 

MADDE 68. — Hava aracının teferruat ve mütemmim cüzüleri hakkında Medenî Kanunun 619 ve 621 
inci maddeleri uygulanır. 

Hava aracı ipoteği 

MADDE 69. — Bir alacağın temini için hava aracı üzerinde ipotek tesis olunabilir. Hava aracı ipoteği, 
alacaklıya hava aracı bedelinden alacağını alma yetkisini verir. Müstakbel alacaklar veyahut şarta bağlı olan 
bir alacak için dahi ipotek tesis edilebilir. 
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Akdi ipotek 

MAODİE 76. — Uçaklar üzerinde mali'k ile alacaklıların anlaşmaları ve sicile tescil ile ipotek tesis olu
nabilir. 

ipotek tesisine ait anlaşmaların yazılı şekilde yapılması ve imzaların noterce onanmış olması şarttır. 

Kanunî ipotek 

MADDE 77. — Uçakların yapımı ve onarımından doğan alacaklar için yapımcı veya onarımcı, uçak 
üzerinde kanunî bir ipoteğin tescilini isteyebilir. 

Bu kanunî ipoteğim tesisi hakkında Medenî Kanunun 809, 810 ve 811 inci maddeleri uygulanır. 

Birlikte ipotek 

MADDE 78. — Bir alacak için birden çok uçak ipotek edilmiş bulunursa, aksine bir anlaşmaya daya
nılarak sorumluluk miktarları sicilde 'belirtilmedikçe, ıbunlardan her biri borcun tamamımdan sorumludur. 

Yabancı para esasına göre ipotek 

MADDE 79. — Yabancı para ile ödenecek olan borçlar içim, Maliye Bakanlığının izni ile yabancı para 
esasına göre ipotek tesis olunabilir. Bu İznin slcilekaydı lazımdır., 

İpotek tescilin içeriği 

MADDE 80, — Sivil hava taşıt aracı ipoteğinin tescilinde : 
a) Alacaklının adı, soyadı ve adresi; 
b) Alacağın tutarı ve faiz oranı; 
c) Alacağın tutarı kesin değil veya değiştirilebilir ise faizler dalhil, ipoteğin temin ettiği azamî tutar; 
d) Nama veya hamiline yazılı tahvillerin ipotek ile temini durumunda ipotek borcun tamamı içim ku

rulacaksa, alacaklı yerine, borçlu ile alacaklıların tümünü birden temsil edecek bir temsilci; ihracı üstlenen 
işletme için kurulacaksa, alacaklı yerine, borçlu ile alacaklıların tümünü birden temsil edecek bir temsilci; ih
racı üstlenen işletme için kurulacaksa, ipotek üzerinde tahvil sahipleri lehine bir rehin hakkı da; 

Tescil olunur. 

Sağlanan alacak 

MADDE 81. — İpotekli sivil hava taşıt araçlarının karşılayacağı alacaklar ıhakkında, Medenî Kanunun 
790 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile 791 inci maddesi hükümleri uygulanır. 

İpoteğin kapsamı 

MADDE 82. — İpoteğin kapsamı hakkında Medenî Kanunun 777 ve 778 imci maldeleri uygulan-ı. 

Sigorta 

MADDE 8J. — Bir uçağın maliki veya onun hesabına bir başkası tarafından sigorta ettirilmiş olması 
durumunda, ipotek sigorta tazminatına da şamil olur. Sigortacı, sicile kayıtlı ıbir uçak ipoteğini bilmediğini 
ileri süremez, 
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Akdi ipotek 

MADDE 70. — Hava araçları üzerinde malik ile alacaklıların anlaşmaları ve sicile tescil ile ipotek tesis 
olunabilir. 

İpotek tesisine ait anlaşmaların yazılı şekilde yapılması ve imzaların noterce onanmış olması şarttır. 

Kanunî ipotek 

MADDE 71. — Hava araçlarının yapımı ve onarımından doğan alacaklar için yapımcı veya onarımcı, 
hava aracı üzerinde kanunî bir ipoteğin tescilini isteye bilir. 

Bu kanunî ipoteğin tesisi hakkında Medenî Kanunun 809, 810 ve 811 inci maddeleri uygulanır. 

Birlikte ipotek 

MADDE 72. — Bir alacak için birden çok hava aracı ipotek edilmiş bulunursa, aksine bir anlaşmaya 
dayanılarak sorumluluk miktarları sicilde belirtilmedikçe, bunlardan her biri borcun tamamından sorumludur. 

Yabancı para esasına göre ipotek 

MADDE 73. — Yabancı para ile ödenecek olan borçlar için, Maliye Bakanlığının izni ile yabancı para 
esasına göre ipotek tesis olunabilir. Bu iznin sicile kaydı lazımdır. 

İpotek tescilin içeriği 

MADDE 74. — Sivil hava aracı ipoteğinin tescilinde : 
a) Alacaklının adı, soyadı ve adresi; 
b) Alacağın tutarı ve faiz oranı; 
c) Alacağın tutarı kesin değil veya değiştirilebilir ise faizler dahil, ipoteğin temin ettiği azamî tutar; 
d) Nama veya hamiline yazılı tahvillerin ipotek ile temini durumunda ipotek borcun tamamı için kuru

lacaksa, alacaklı yerine, borçlu ile alacaklıların tümünü birden temsil edecek bir temsilci; ihracı üstlenen işlet
me için kurulacaksa, ipotek üzerinde tahvil sahipleri lehine bir rehin hakkı da; 

Tescil olunur. 

Sağlanan alacak 

MADDE 75. — İpotekli sivil hava araçlarının karşılayacağı alacaklar hakkında, Medenî Kanunun 790 
inci maddesinin 1 inci fıkrası ile 791 inci maddesi hükümleri uygulanır. 

İpoteğin kapsamı 
MADDE 76. — İpoteğin kapsamı hakkında Medenî Kanunun 777 ve 778 inci maddeleri uygulanır. 

Sigorta 

MADDE 77. — Bir hava aracının maliki veya onun hesabına bir başkası tarafından sigorta ettirilmiş 
olması durumunda, ipotek sigorta tazminatına da şamil olur. Sigortacı sicile kayıtlı bir hava aracı ipoteğini 
bilmediğini ileri süremez, 
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Sigorta bedeli 

MADDE 84. — Bir uçağın kaybı ya da kazaya uğraması halinde; aksine bir anlaşma olmadıkça ipotek 
hakkı sahibi, sigortalı uçak üzerindeki ipotek tutan kadar sigortacı tarafından ödenecek tazminata müstehak 
olur. Herhangi bir ödeme yapılmazdan önce sigortalı, tescil edilmiş ipoteklerin tespitini talep etmekle yü
kümlüdür. 

İpotekli alacakların hakları gözönünde tutulmadan yapılan ödemeler borçtan kurtarmaz. 
Sigortacı tarafından ipotekli alacaklılara zararın gerçekleştiği ihbar edilmiş olduğu takdirde, bu ihbardan 

itibaren bir aylık sürenin geçmesi ile, sigorta ettirene ödemede bulunan sigortacı, alacaklıya karşı da sorum
luluktan kurtulur. 

Sigortacının halefiyeti 

MADDE 85. — Sigortacı alacağı ödediği oranda ipotekli alacaklının haklarına kanunen halef olur. Şu ka
dar ki; halefiyet, alacaklının zararına olarak ileri sürülemeyeceği gibi, sigortacının kendilerine karşı sorum
luluğu devam eden ve derecesi aynı olan veya sonra gelen, ipotekli alacaklıların zararına olarak da dermeyan 
edilemez. 

Malikin defi hakkı 

MADDE 86. — İpotekli uçak maliki, borçlunun alacaklıya karşı haiz bulunduğu defi ve itirazları ipotek
li alacaklıya karşı ileri sürebileceği gibi, borçlu borcuna esas olan hukukî işlemi feshedebildiği sürece, ala
caklının hakkını uçaktan sağlanmasına engel olabilir. 

Alacaklı borçlusunun muaccel bir alacağı ile takas imkânına sahip bulundukça, malik de aynı yetkiye 
sahiptir. 

Borçlunun bir defi veya itirazdan feragati malikin hakkına halel getirmez. 

Ödeme hakkı 

MADDE 87. — Alacak malike karşı muaccelüyet kazanır veya borçlu borcunu ödemek hakkını haiz 
olursa, malik borcu ödeyebilir. 

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

Halefiyet 

MADDE 88. — Malik aynı zamanda borçlu değilse, alacağı ödediği oranda alacaklının yerine geçer. 
Halefiyet alacaklının zararına ileri sürülemez. 

Cebri icra 

MADDE 89. — Alacaklı, ipoteğin kapsamına giren mamelek unsurları üzerinden alacağını, ancak cebri 
icra yolu ile alabilir. 

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

İpoteğin devri ve düşmesi 

MADDE 90. — ipotekle temin edilmiş olan alacağın temliki ile, ipoteik de yeni alacaklıya geçer. Ala
cak ipotökden ve ipotek de.alacaktan ayrı olarak devredilemez. Alacağın temliki yazılı şekilde ve sioile tescil 
ile olur. 
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Sigorta bedeli 

MADDE 78. — Bir hava aracının kaybı ya da kaza sonucu hasara uğraması veya poliçede yer alan ve 
sigorta teminatına dahil şartların tahakkuku halinde; aksine bir anlaşma olmadıkça ipotek hakkı sahibi, 
sigortalı bava aracı üzerindeki ipotek tutarı kadar sigortacı tarafından ödenecek tazminata müsteba'k olur. 
Herhangi bir ödeme yapılmazdan önce sigortacı, tescil ödilmiş ipoteklerin tespitini talep etmekle yüküm
lüdür. . « 

İpotekli alacaklıların hakları göz önünde tutulmadan yapılan ödemeler borçtan kurtarmaz. 

Sigortacının halefiyeti , • 

MADDE 79. — Sigortacı, alacağı ödediği nispette ipotekli alacaklının haklarına kanunen halef olur. 
Şu kadar ki; halefiyet, alacaklının zararına olarak ileri sürülemeyeceği gibi, sigortacının kendilerine karşı 
sorumluluğu devam eden ve derecesi aynı olan veya sonra gelen ipotekli alacaklıların zararına olarak da 
dermeyan edilemez. 

Malikin defi hakkı 

MADDE 80. — ipotekli hava aracı malikin, borçlunun alacaklıya karşı haiz bulunduğu defi ve itiraz
ları ipotekli alacaklıya karşı ileri sürebileceği gibi, borçlu borcuna esas olan hukukî işlemi feshedebildiği 
sürece, alacaklının hakkını hava aracından sağlanmasına engel olabilir. 

Alacaklı borçlusunun muaccel bir alacağı ile takas imkânına sahip bulundukça, malik de aynı yetkiye 
sahiptir. 

Borçlunun bir defi veya itirazdan feragati malikin hakkına haldi getirmez. 

Ödeme hakkı 

MADDE 81. — Alacak malike karşı muacceliyet kazanır veya borçlu borcunu ödemek hakkım haiz 
olursa, malik borcu ödeyebilir. 

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

Halefiyet 

MADDE 82. — Malik aynı zamanda borçlu değilse, alacağı ödediği oranda alacaklının yerine geçer. 
Halefiyet alacaklının zararına ileri sürülemez. 

İpotek alacağının tahsili 

MADDE 83. — Alacaklı, ipoteğin kapsamına giren mamelek unsurları üzerinden alacağını, ancak ceb
ri icra yolu ile alabilir. 

Borçlu, borcunu ödemediği takdirde, alacaklıya hava aracının temellük etmek yetkisini veren her tür
lü anlaşma geçersizdir. 

İpoteğin devri ve düşmesi 

MADDE 84. — ipotekle temin edilmiş olan alacağın temliki ile, ipotek de yeni alacaklıya geçer. Ala
cak ipote'kden ve ipotek de alacaktan ayrı olarak devredilemez. Alacağın temliki yazılı şekilde ve sicile tes
cil ile olur. 
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Alacağın sona ermesi, alacaklının feragati ve ipotekle mülkiyetin aynı kişide birleşmesi ile ipotek düşer. 
İpoteğin düşmesi üzerine, kayıt sicilden terkin olunur. Malik ipoteğin dermeyanının daimî olarak im

kânsız kılan bir defte safytp bulunduğu takdirde, alacaklıdan, ipdtekden feragat etmesini isteyebilir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Uçaklara İlişkin Uçuş Kuralları 

Uçakların muayene ve \korttrolü 

MADDE 91. — Sıivil uçaklar; Türk uçak siciline tescil edilmeden önce ve tescilden sonra da belirlenmiş 
bulunan hallerde, uçuşa elverişlilik yönünden muayene ve kontrol edilir. Bu husus Ulaştırma Bakanlığınca 
hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Uçuşa elverişlilik belgesi 

MADDE 92. — Türk sivil uçaklarına uçuşa elverişlilik belgesinin verilmesi, belgenin geri alınması veya 
iptaline ilişkin şartlar ile bu işlemlere ait yetki ve sorumluluklar, Türkye'nin taraf olduğu uluslararası an
laşmaların hüküimleri saklı kalmak şartı ile, Ulaştır'ma Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönetmelikler ile 
belirlenir. 

İstisnaî durumlar 

MADDE 93. —|3ivİl uçaklar, geçerli uçuşa elverişlilik belgesi olmaksızın, Türk hava sahasında, Ulaş
tırma Bakanlığının izni ile deneme, muayene veya ferry uçuşu yapabilir. 

Kıyasen uygulama 

MADDE 94. — Türk sivil uçakları için yabancı devletlerin yetkili makamları tarafından verilmiş uçu
şa elverişlilik belgelerimin geçerliliğine ve yabancı sivil uçaklar için Türkiye'de uçuşa elverişlilik belgesi ve
rilmesine ilişkin şartlar, yukarıdaki maddelerde yer alan esaslar dairesinde Ulaştırma Bakanlığı tarafından sap
tanır. 

Uçak belgeleri 

MADDE 95. — Türk hava sahasında uçuş yapacak bütün uçakların, uçuş şırasında bağlı bulundukları 
devletin geçerli kuralları uyarınca : 

a) IBir merkezî sicile kayıtlı olmaları ve tescil belgesini taşımaları, 
b) Milliyet ve tescil işaretlerini taşımaları, 
c) Uçuşa elverişlilik belgesini taşımaları, 
d) 'Mürettebata ait belgeleri bulundurmaları, 
e) Telsiz tesisatı ruhsatnamesini taşımaları, 
f) Sigorta poliçesini bulundurmaları, 
g) IKanun ve tüzükler gereğince tayin olunan sair belgelerin bulundurulması, 
Ve yetkili makamlar tarafından yapılacak kontrollerde gösterilmesi zorunludur. 
Türkiye'nin taraf olduğu anlaşmaların hükümleri saklidır. 

Devlet uçakları 

MADDE 96. — Türk hava sahasında uçuş yapacak yabancı devlet uçakları; Türk kanunlarına ve bun
lara Ibağlı kurallara uymak zorundadırlar. Türk Devlet uçaklarının, Türk hava sahasında ve uluslararası hava 
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Alacağın sona ermesi, alacaklının feragati ve ipotekle mülkiyetin aynı kişide birleşmesi ile ipotek dü
şer. 

İpoteğin düşmesi üzerine, kayıt sicilden 'terkin olunur. Malik ipoteğin dermeyanının daimî olarak im
kânsız kılan bir defie sahip bulunduğu takdirde, alacaklıdan, ipotekden feragat etmesini isteyebilir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Hava Araçlarına İlişkin Uçuş Kuralları 

Hava araçlarının muayene ve kontrolü 

MADDE 85. — Sivil hava araçları; Türk uçak siciline tescil edilmeden önce ve tescilden sonra da belir
lenmiş bulunan hallerde, uçuşa elverişlilik yönünden muayene ve kontrol edilir. Bu husus Ulaştırma Ba
kanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Uçuşa elverişlilik belgesi 

MADDE 86. — Türk sivil hava araçlarına uçuşa elverişlilik belgesinin verilmesi, belgenin geri alınması ve
ya iptaline ilişkin şartlar ile bu işlemlere ait yetki ve sorumluluklar, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası an
laşmaların hükümleri saklı kalmak şartı ile, Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönetmelikler ile 
belirlenir, 

İstisnaî durumlar 

MADDE 87. — Sivil hava araçları, geçerli uçuşa elverişlilik belgesi olmaksızın, Türk hava sahasında, 
Ulaştırma Bakanlığının izni ile deneme, muayene veya ferry uçuşu yapabilir. 

Kıyasen uygulama 

MADDE 88. — Türk sivil hava araçları için yabancı devletlerin yetkili makamları tarafından verilmiş 
uçuşa elverişlilik belgelerinin geçerliliğine ve yabancı sivil hava araçları için Türkiye'de uçuşa elverişlilik 
belgesi verilmesine 'ilişkin şartlar, yukarıdaki maddelerde yer alan esaslar dairesinde Ulaştırma Bakanlığı ta
rafından saptanır. 

Hava aracı belgeleri 

MADDE 89. — Türk hava sahasında uçuş yapacak bütün hava araçlarının, uçuş sırasında bağlı bulunduk
ları devletin geçerli kuralları uyarınca : 

a) Bir merkezî sicile kayıtlı olmaları ve tescil belgesini taşımaları, 
b) Milliyet ve tescil işaretlerini taşımaları, 
c) Uçuşa elverişlilik belgesini taşımaları, 
d) Mürettebata ait belgeleri bulundurmaları, 
e) Telsiz tesisatı ruhsatnamesini taşımaları, 
f) Sigorta poliçesini bulundurmaları, 
g) Kanun ve tüzükler gereğince tayin olunan sair belgelerin bulundurulması, 
Ve yetkili makamlar tarafından yapılacak kontrollerde gösterilmesi zorunludur. 
Türkiyelin taraf olduğu anlaşmaların hükümleri saklıdır. 

Devlet hava araçları 

MADDE 90. — Türk hava sahasında uçuş yapacak yabancı devlet hava araçları; Türk kanunlarına ve 
bunlara bağlı kurallara uymak zorundadırlar. Türk Devlet hava araçlarının, Türk hava sahasında ve ulus-
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sahasında yapacakları uçuşlarla ilgili kurallar koyma yötiki'si Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine aMr. Şikago 
Sözleşmesi 3 üncü maddesi hükümleri saklıdır. 

Kalkış ve iniş 

MADDE 97. — Sivil uçakların iniş ve kalkışları, bu Kanunun öngördüğü esaslar dairesinde saptanmış 
bulunan hava alanlarından başka yerlerde yapılamaz. 

Can ve mal güvenliğinin korunması amacı ile başvurulacak önlemler ile Ulaştırma Bakanlığınca önceden 
alınmış izine dayanan iniş ve kalkışlar yukarıdaki hükümden müstesnadır. 

Havayolu 

MADDE 98. — Sivil uçaklar, bu Kanunun öngördüğü esaslar dairesinde saptanmış bulunan havayolu
nu izlemeye ve uçuş sırasında hava trafik kontrol yetkililerinin, talimatına aynen uymaya mecburdur. 

Can ve mal güvenliğinin korunması amacı ile verilen talimatın dışına çıkarılmasını gerekli kılan durum
larda, sorumlu kaptan pilot durumu derhal yetkili hava trafik kontrol ünitesine bildirir ve alacağı talimata 
göre hareket eder. 

Olağanüstü durumlarda, sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, sorumlu kaptan pilot gereken önlemlere 
başvurabilir, bu durumda dahi yetkili hava trafik kontrol ünitesinin en kısa zamanda haberdar edilmesi zorun
ludur. 

Yasaklar 

MADDE 99. — Uçuş sırasında; 
a) Tehlike ve zorunlu durumlar hariç paraşütle atlamak, 
b) Akrobatik uçuş veya benzeri hava gösterileri yapmak, 
c) Ziraî mücadele dışında yere herhangi bir madde atmak,* dökmek veya boşaltmak, yangınla mücadele 

uçakları hariç yerden herhangi bir madde almak, 
d) Fotoğraf çekme yasağı olan yerlerin fotoğrafını çekmek, 
e) Herhangi bir madde veya nesneyi çekmek veya uçağın nizamî kullanılma şeklinin dışında taşımak, 
f) Her türlü reklam ve propaganda niteliğinde faaliyette bulunmak, 

g) Silah, cephane, her nevi harp malzemeleri, patlayıc , yanıcı, tahrip edici ve aşındırıcı madde, zehirli 
gaz, nükleer yakıt, radyoaktif madde, can ve mal güvenliği yönünden tehlikeli olduğu saptanmış her nevi 
katı, sıvı ve gaz halinde madde taşımak, 

h) Görülen hizmetin ve içinde bulunulan durumun gerektirdiğinin dışında yayın ve haberleşme yapmak, 
Yasaktır. 
Yukarıdaki yasaklara istisna getirmek üzere; özel veya genel nitelikte izin vermeye, Ulaştırma Bakanlığı 

yetkilidir. 
Bu izni vermeden önce, Ulaştırma Bakanlığı gerektirdiğinde, ilgili bakanlıklar ve Genelkurmay Başkanlı

ğının görüşünü alır. 

İnme mecburiyeti 

MADDE 100. — Can ve mal güvenliği veya kamu düzeni veya yurt güvenliği gerekçesi ile, yetkili ma
kamlardan vaki olacak talimat karşısında uçağın bildirilecek havaalanına inmesi zorunludur 

Birinci fıkra hükmünün uygulanmasında, Ulaştırma Bakanlığı gerektiğinde; Genelkurmay Başkanlığı, İçiş
leri, Dışişleri ve Gümrük ve Tekel Bakanlıkları ile işbirliği yapar. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı ; 688) 



— 77 — 

(M. G. K.) 
(ihtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

llararası hava sahasında yapacakları uçuşlarla ilgili kurallar koyma yetkisi Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ne aittir. Şikago Sözleşmesi 3 üncü maddesi hükümleri saklıdır. 

Kalkış ve iniş 

MADDE 91. — Sivil hava araçlarının iniş ve kalkışları, bu Kanunun öngördüğü esaslar dairesinde sap
tanmış bulunan havaalanlarından başka yerlerde yapılamaz, 

Can ve mal güvenliğinin korunması amacı ile başvurulacak önlemler ile Ulaştırma Bakanlığınca önceden 
alınmış izine dayanan iniş ve kalkışlar yukarıdaki hükümden müstesnadır. 

Havayolu 

MADDE 92. — Sivil hava araçları, bu Kanunun öngördüğü esaslar dairesinde saptanmış bulunan hava
yolunu izlemeye ve uçuş sırasında hava trafik kontrol yetkililerinin, talimatına aynen uymaya mecburdur. 

Can ve mal güvenliğinin korunması amacı ile verilen talimatın dışına çıkarılmasını gerekli kılan durum
larda, sorumlu kaptan pilot durumu derhal yetkili hava trafik kontrol ünitesine bildirir ve alacağı talimata 
göre hareket eder. 

Olağanüstü durumlarda, sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, sorumlu kaptan pilot gereken önlemlere 
başvurabilir, bu durumda dahi yetkili hava trafik kontrol ünitesinin en kısa zamanda haberdar edilmesi zo
runludur, 

Yasaklar 

MADDE 93. — Uçuş sırasında; 
a) Tehlike ve zorunlu durumlar hariç paraşütle atlamak, 
b) Akrobatik uçuş veya benzeri hava gösterileri yapmak, 
c) Ziraî mücadele dışında yere herhangi bir madde atmak, dökmek veya boşaltmak, yangınla mücadele 

uçakları hariç yerden herhangi bir madde almak, 
d) Fotoğraf çekme yasağı olan yerlerin fotoğrafını çekmek, 
e) Herhangi bir madde veya nesneyi çekmek veya uçağın nizamî kullanılma şeklinin dışında taşımak, 
f) Her türlü reklam ve propaganda niteliğinde faaliyette bulunmak, 
g) Silah, cephane, her nevi harp malzemeleri, patlayıcı, yanıcı, tahrip edici ve aşındırıcı madde, zehirli 

gaz, nükleer yakıt, radyoaktif madde, can ve mal güvenliği yönünden tehlikeli olduğu saptanmış her nevi 
katı, sıvı ve gaz halinde madde taşımak, 

h) Görülen hizmetin ve içinde bulunulan durumun gerektirdiğinin dışında yayın ve haberleşme yapmak, 
Yasaktır. 
Yukarıdaki yasaklara istisna getirmek üzere; özel veya genel nitelikte izin vermeye, Ulaştırma Bakanlığı 

yetkilidir. 
Bu izni vermeden önce, Ulaştırma Bakanlığı gerektirdiğinde, ilgili bakanlıklar ' ve Genelkurmay Başkan

lığının görüşünü alır. 

İnme mecburiyeti 

MADDE 94. — Can ve mal güvenliği veya kamu düzeni veya yurt güvenliği gerekçesi ile, yetkili ma
kamlardan vaki olacak talimat karşısında hava aracının bildirilecek havaalanına inmesi zorunludur. 

Birinci fıkra hükmünün uygulanmasında, Ulaştırma Bakanlığı gerektiğinde; Genelkurmay Başkanlığı, İçiş
leri, Dışişleri ve Gümrük ve Tekel Bakanlıkları ile işbirliği yapar. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 
Sivil Havacılık Personeli 

Yeterlik belgesi 

MADDE 101. — Pilotlar ile uçağın sevk ve idaresi bakımından gerekli personelin, faaliyette bulunabilme
leri için, Ulaştırma Bakanlığından yeterlik belgesi almak ve bu belgeleri belirli süreler içinde yenilemeleri zo
runludur. 

Ulaştırma Bakanlığı yeterlik belgesi almaları gereken diğer havacılık personelinin kategorilerinin sapta
ması, belge verilmesi, geçerliliği, yenilenmesi, geri alınması ve sicillerinin tutulması kurallarını yönetmelikle 
düzenler. 

Yabancı devletler tarafından verilmiş yeterlik belgeleri 

MADDE 102. — Yabancı bir devletin yetkili makamları tarafından usulüne uygun surette düzenlenmiş 
veya geçerliliği onanmış yeterlik belgeleri, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar çerçevesinde bu 
Kanunun uygulaması bakımından da geçerli olarak kabul edilir. 

Yeterlik belgesini düzenlemiş veya onamış bulunan devletin veya belge sahibinin vatandaşı olduğu devle
tin, Türk Sivil Uçaklarına veya bu Kanun hükümleri uyarınca verilmiş yeterlik belgelerine yahut sahiplerine 
karşı kasıtlı işlem yapmaları durumunda birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

Yabancı bir devlet tarafından Türk vatandaşlarına verilmiş yeterlik belgelerinin, hangi koşullar altında 
geçerli sayılacağı yönetmelikle belirlenir. 

Yeterlik belgesinin iptali ve geri alınması 

MADDE 103. — Yeterlik belgesinin verilmesi için zorunlu bulunan asgarî koşulların ortadan kalkması 
durumunda, belge iptal edilir. 

Yeterlik belgesinin verilmesi için aranan nitelikler de geçici olarak değişiklik meydana gelenlerin belge
leri, durumlarının düzeldiği saptanıncaya kadar geri alınır. 

İdarî önlem 

MADDE 104. — Gerek bu Kanunda ve gerekse ilgili tüzük ve yönetmeliklerde yer alan ve can ve mal 
güvenliğinin korunmasına yönelik kurallara aykırı davrandıkları saptanarak haklarında yargı mercilerinde 
kovuşturma veya soruşturma açılmış bulunan sivil havacılık personelinin yeterlik belgelerini, kovuşturma 
veya soruşturma sonuçlanıncaya kadar geri almaya,. Ulaştırma Bakanlığı yetkilidir. 

Ceza Kanunlarındaki özel hükümler saklıdır. 

Eğitim ve öğretim 

MADDE 105. — Sivil havacılık sahasında, personel yetiştirmek amacı ile kurulacak meslekî eğitim ve 
öğretim kurumlarının açılması, genel eğitim planı çerçevesinde öğretim programlarının düzenlenmesi, bu 
kurumlarda görev alacak eğitici ve idarecilerin niteliklerinin belirlenmesi Ulaştırma Bakanlığı tarafından çıka
rılacak yönetmelik ile saptanır. 

Kaptan Pilotun genel yetki ve sorumlulukları 

MADDE 106. — Sorumlu Kaptan Pilot uçağın, can ve mal güvenliğini sağlayacak surette sevk ve idare
sinden birinci derecede sorumlu olup, olağanüstü durumlarda gereken önlemleri almaya yetkilidir, 
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YEDİNCİ BÖLÜM 
Sivil Havacılık Personeli 

Yeterlik belgesi 

MADDE 95. — Pilotlar ile hava aracının sevk ve idaresi bakımından gerekli personelin, faaliyette bu
lunabilmeleri için, Ulaştırma Bakanlığından yeterlik belgesi almak ve bu belgeleri belirli süreler içinde yenile
meleri zorunludur. 

Ulaştırma Bakanlığı yeterlik belgesi almaları gereken birinci fıkrada belirtilen personel ve diğer havacılık 
personelinin kategorilerinin saptanması, belge verilmesi, geçerliliği, yenilenmesi, geri alınması ve sicillerin tutul
ması kurallarını yönetmelikle düzenler. 

Yabancı devletler tarafından verilmiş yeterlik belgeleri 

MADDE 96. — Yabancı bir devletin yetkili makamları tarafından usulüne uygun surette düzenlenmiş veya 
geçerliliği onanmış yeterlik belgeleri, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar çerçevesinde bu Kamı* 
nun uygulaması bakımından da geçerli olarak kabul edilir. 

Yeterlik belgesini düzenlemiş veya onamış bulunan devletin veya belge sahibinin vatandaşı olduğu devle
tin, Türk Sivil hava araçlarına veya bu Kanun hükümleri uyarınca verilmiş yeterlik belgelerine yahut sahiple
rine karşı kasıtlı işlem yapmaları durumunda, birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

Yabancı bir devlet tarafından Türk vatandaşlarına verilmiş yeterlik belgelerinin, hangi koşullar altında 
geçerli sayılacağı yönetmelikle belirlenir. 

Yeterlik belgesinin iptali ve geri alınması 

MADDE 97. — Yeterlik belgesinin verilmesi için zorunlu bulunan asgarî koşulların ortadan kalkması 
durumunda, belge iptal edilir. 

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

İdarî önlem 

MADDE 98. — Gerek bu Kanunda ve gerekse ilgili tüzük ve yönetmeliklerde yer alan ve can ye mal 
güvenliğinin korunmasına yönelik kurallara aykırı davrandıkları saptanarak haklarında yargı mercilerinde ko
vuşturma veya soruşturma açılmış bulunan sivil havacılık personelinin yeterlik belgelerini, kovuşturma veya 
soruşturma sonuçlanıncaya kadar geri. almaya, Ulaştırma Bakanlığı yetkilidir. 

Ceza Kanunlarındaki özel hükümler saklıdır. 

Eğitim ve öğretim 

MADDE 99. — Sivil havacılık sahasında eleman yetiştirmek veya bu sahada öğrencileri yüksek öğretime 
hazırlamak amacıyla; Ulaştırma Bakanlığına bağlı lise veya dengi okullar 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Ka
nununun 58 inci maddesine uygun olarak açılabilir. Gerçek ve tüzelkişiler de aynı amaçla 625 sayılı Özel Eğitim 
Kurumları Kanunu esaslarına göre özel okullar açabilirler. 

Sivil havacılık sahasında meslek elemanı yetiştirmek üzere Ulaştırma Bakanlığına bağlı yüksekokullar ise 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki esaslara uygun olarak Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulabilir. 

Kaptan Pilotun genel yetki ve sorumlulukları 

MADDE lüK). — Sorumlu Kaptan Pilot hava aracının, can ve mal güvenliğini sağlayacak surette sevk ve 
idaresinden birinci derecede sorumlu olup, olağanüstü durumlarda gereken önlemleri almaya yetkilidir. 
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Kaptan Pilotun idarî yetki ve sorumlulukları 
MADDE 107. — Sorumlu Kaptan Pilot, uçakta emniyet ve düzenin sağlanması için önlem almaya ve bu 

amaçla, yolculara, personele ve uçakta bulunan diğer kişilere emir ve talimat vermeye ve gerektiğinde bunları 
uçaktan çıkarmaya yetkilidir. 

Sorumlu kaptan pilot, uçuş sırasında gerçekleşen doğum ve ölüm olaylarını bir tutanakla saptar ve inilen 
ilk havaalanında mahallî yetkililere, yurt dışında ise Türk Konsolosluğuna bildirir veya bildirilmesini sağlar, yur
da dönüşünde ayrıntılı rapor verir. 

Sorumlu kaptan pilot Kanun, tüzük veya yönetmelik uyarınca uçakta uçuş sırasında tutulması veya bu
lundurulması gereken, tüm defter, kayıt ve belgelerin bulundurulmasından ve usulü dairesinde tutulmasından 
sorumludur. 

Kaptan Pilotun cezaî yetki ve sorumlulukları 

MADDE 108. — Sorumlu kaptan pilot, uçakta işlenen suç ile ilgili delilleri toplamak ve saklamakla yü
kümlü olduğu gibi, can ve mal güvenliğini tehdit eden veya gecikilmesinde zarar doğabilecek durumlarda gö
revliler olaya el koyuncaya kadar gereken soruşturmayı yapmak, yolcuları, personeli ve orada bulunan diğer 
kişileri, bunların eşyalarını ve yükünü aramak, geçici olarak alıkoymak yetkisine sahiptir. Sorumlu kaptan 
pilot, bu yetkilerini bizzat veya başkaları aracılığı ile kullanabilir. 

Şu kadar ki; kaptan pilot gereken kanunî tedbirlerin alınmasını sağlamak amacı ile durumu en kısa zamanda 
yetkili makamlara intikal ettirmek ve yurt dışında ise, Türk Konsolosluğuna bildirmek veya bildirilmesini 
sağlamak ve her iki halde de, ayrıntılı bir rapor vermek mecburiyetindedir. 

Özel düzenlemeler 

MADDE 109. — Ticarî hava işletmeleri, bu Kanunun hükümlerine aykırı olmamak şartı ile, kaptan pilo
tun görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen talimatlar hazırlayabilirler. Ancak, bu gibi talimatlara uyulması, 
kaptan pilotun kanunî kurallar karşısındaki sorumluluğunu etkilemez. 

Yolcuların yükümlülükleri 

IMADDE 110. — Yolcular, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ile bu Kanun hükümlerine; 
meydan otoritesi ve taşıyanın talimatına uymak zorunda olup, can ve mal güvenliğini ve yolculuğun disiplin ve 
intizamını bozacak her türlü eylem ve davranıştan kaçınmakla yükümlüdür. 

Uluslararası sözleşme hükümleri 

MADDE 111. — Bu bölümde yer alan konularda Türkiye'nin de katılmış olduğu 1963 tarihli Tokyo, 
1970 tarihli Lahey ve 1971 tarihli Montreal sözleşmeler hükümleri saklıdır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Havayolu ile Taşımalar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
iç Hat Taşıma Sözleşmeleri 

Uygulanacak hükümler 
MADDE 112. — Havayolu ile yurt içinde yapılacak taşımalarda; bu Kanunda hüküm bulunmadıkça, 

uluslararası taşımada uygulanan ve Türkiyenin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların hükümleri ve bu anlaş
malarda da hüküm bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. 
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Kaptan Pilotun idarî yetki ve sorumlulukları 
MADDE 101. — Sorumlu Kaptan Pilot, hava aracında emniyet ve düzenin sağlanması için önlem almaya 

ve bu amaçla, yolculara, personele ve hava aracında bulunan diğer kişilere emir ve talimat vermeye ve gerek
tiğinde bunları hava aracından çıkarmaya yetkilidir. 

Sorumlu kaptan pilot, uçuş sırasında gerçekleşen doğum ve ölüm olaylarını bir tutanakla saptar ve inilen 
ilk hava alanında mahallî yetkililere, yurt dışında ise Türk Konsolosluğuna bildirir veya bildirilmesini sağlar, 
yurda dönüşünde ayrıntılı rapor verir. 

Sorumlu kaptan pilot Kanun, tüzük veya yönetmelik uyarınca hava aracında uçuş sırasında tutulması 
veya bulundurulması gereken tüm defter, kayıt ve belgelerin bulundurulmasından ve usulü dairesinde tutul
masından sorumludur. 

Kaptan Pilotun cezaî yetki ve sorumlulukları 

MADDE 102. — Sorumlu kaptan pilot, hava aracında işlenen suç ile ilgili delilleri toplamak ve sakla
makla yükümlü olduğu gibi, can ve mal güvenliğini tehdit eden veya gecikilmesinde zarar doğabilecek durum
larda görevliler olaya el koyuncaya kadar gereken soruşturmayı yapmak, yolcuları, personeli ve orada bulu
nan diğer kişileri, bunların eşyalarını ve yükünü aramak, geçici olarak alıkoymak yetkisine sahiptir. Sorumlu kap
tan pilot, bu yetkilerini bizzat veya başkaları aracılığı ile kullanabilir. 

$u Ikadar ki; kaptan pilot gereken kanunî tedbirlerin alınmasını sağlamak amacı ile durumu en kısa 
zamanda yetkili makamlara intikal ettirmek ve yurt dışında ise, Türk Konsolosluğuna bildirmek veya bil
dirilmesini sağlamak ve her iki halde de, ayrıntılı bir rapor vermek mecburiyetindedir. 

Özel düzenlemeler 

MADDE 103. — Türk sivil hava araçlarıyla faaliyette bulunan kamu kurumu ve kuruluşları ile gerçek 
ve özel tüzelkişiler, bu Kanunun hükümlerine aykırı olmamak şartı ile, kaptan pilotun görev, yetki ve sorum
luluklarını belirleyen talimatlar hazırlayabilirler. Ancalk, bu gibi talimatlara uyulması, kaptan pilotun kanu
nî kurallar karşısındaki sorumluluğunu etkilemez. 

Yolcuların yükümlülükleri 

MADDE 104. — Yolcular, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ile bu Kanun hükümlerine; 
meydan otoritesi ve taşıyanın talimatına uymak zorunda olup, can ve mal güvenliğini ve yolculuğun disiplin 
ve intizamını bozacak her türlü eylem ve davranıştan kaçınmakla yükümlüdür. 

Uluslararası sözleşme hükümleri 

MADDE 105. — Bu bölümde yer alan konularda Türkiye'nin de katılmış olduğu 1963 tarihli Tokyo, 1970 
tarihli Lahey ve 1971 tarihli Montreal sözleşmeler hükümleri saklıdır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Havayolu ile Taşımalar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
İç Hat Taşıma Sözleşmeleri 

Uygulanacak hükümler 
MADDE 106. — Havayolu ile yurt içinde yapılacak taşımalarda; bu Kanunda hüküm (bulunmadıkça, 

uluslararası taşımada uygulanan ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların hükümleri ve bu an
laşmalarda da hüküm bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. 
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Yolcu taşıma sözleşmesi - bilet 

MADDE 113. — Yolcu taşıma sözleşmesinde; taşıyıcı yolcuya aşağıdaki kayıtları içeren ve uluslararası 
standartlara uygun olan bir bilet vermekle yükümlüdür; 

a) Taşıyıcının adı veya ticaret unvanı ve adresi; 
b) Yolcunun adı ve soyadı, 
c) Biletin numarası ile düzenlendiği gün ve yeri, 
d) Taşıma ücreti; bilet ücretsiz verilmişse buna dair kayıt, 
e) Kalkış, varış ve varsa aktarma yerleri, 
f) Taşımanın bu Kanunda gösterilen sorumluluğun sınırlandırılmasına ilişkin (hükümlere bağlı olduğu, 
Taşıyıcı, yolcuyu biletsiz veya yukarda yazılı kayıtları içeren bir bilet vermeden kabul etmiş ise, taşıma 

sözleşmesinin varlığı veya geçerliği etkilenmez, ancak taşıyıcı bu Kanunun sorumluluğu kaldıran veya sınır
layan hükümlerinden etkilenmez. 

Bagaj ve kişisel eşya 

MADDE 114. — Taşıma sözleşmesinde belirlenen şartlar dairesinde, taşıyıcı; yolcunun bagajlarını ve be
raberindeki kişisel eşyasını, ücretsiz olarak taşımaya mecburdur. 

Bagaj kuponu 

MADDE 115. — Taşıyıcıya teslim edilen her bir parça bagaj için, yolcuya aşağıdaki kayıtları içeren bir 
bagaj kuponu verilir. 

a) Taşıyıcının adı veya ticaret unvanı ve adresi, 
b) Yolcunun adı ve soyadı veya yolcu biletinin tarih ve numarası, 
c) Bagaj kuponunun, tarih ve numarası, 
d) Bagajın ağırlığı; 
e) Teslim yeri, 
f) Yolcu tarafından özel olarak beyan edildiği takdirde, bagajın içeriği ve değeri; 
g) Taşımanın bu Kanunda gösterilen sorumluluğun sınırlandırılmasına ilişkin hükümlere bağlı olduğu. 
Taşıyıcı; bagajı kuponsuz veya yukarıda yazılı kayıtları içeren bir kupon vermeden kabul etmiş ise; taşıma 

sözleşmesinin varlığı veya geçerliği etkilenmez; ancak taşıyıcı bu Kanunun sorumluluğu kaldıran veya sınırlan
dıran hükümlerinden yararlanamaz. 

Bagaj kuponu biri yolcuda kalmak ve diğeri bagaja takılmak üzere iki nüsha olarak düzenlenir ve baga
jın ibraz edene teslim edileceği kaydını içerir. 

Birinci ve ikinci fıkraların hükmü saklı kalmak şartı ile, taşıyıcı bagaj kuponuna konulması gereken bilgiler
den yolcu biletinde zaten mevcut bilgileri bagaj kuponuna yazmayabilir veya biletle birleştirmek kaydıyla sa
dece bir bagaj teşhis kuponu verebilir. 

Yük taşıma sözleşmesi - hava yük senedi 

MADDE 116. — Yük taşıma sözleşmesinde, taşıyıcı yükletene aşağıdaki kayıtları içeren bir hava yük se
nedi vermekle yükümlüdür. 

a) Hava yük senedinin numarası ile, düzenlendiği gün ve yer, 
b) Taşıyıcının adı veya ticaret unvanı ve adresi, 
c) Yükletenin adı, soyadı veya varsa ticaret unvanı ve adresi, 
d) Gönderilenin adı, soyadı veya varsa ticaret unvanı ve adresi, 
e) Kalkış, varış ve varsa aktarma yerleri, 
f) Yükün türü, sayısı, miktarı ve ağırlığı, 
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Yolcu taşıma sözleşmesi - bilet 

MADDE 107. — Yolcu taşıma sözleşmesinde, taşıyıcı yolcuya aşağıdaki kayıtları içeren ve uluslararası 
standartlara uygun olan bir bilet vermekle yükümlüdür; 

a) Taşıyıcının adı veya ticaret unvanı ve adresi; 
b) Yolcunun adı ve soyadı, 
c) Biletin numarası ile düzenlendiği gün ve yeri, 
d) Taşıma ücreti; bilet ücretsiz verilmişse buna dair kayıt, 
e) Kalkış, varış ve varsa aktarma yerleri, 
f) Taşımanın bu Kanunda gösttrilen sorumluluğun sınırlandırılmasına ilişkin hükümlere bağlı olduğu, 
Taşıyıcı, yolcuyu biletsiz veya yukarda yazılı kayıtları içeren bir bilet vermeden kabul etmiş ise, taşıma 

sözleşmesinin varlığı veya geçerliliği etkilenmez, ancak taşıyıcı bu Kanunun sorumluluğu kaldıran veya sı
nırlayan hükümlerinden yararlanamaz. 

Bagaj ve kişisel eşya 

MADDE 108. — Taşıyıcı; yolcunun bagajlarını ve beraberindeki (kişisel eşyasını, taşıma sözleşmesinde 
belirlenen şartlar dairesinde, ücretsiz olarak taşımaya mecburdur.; 

Bagaj kuponu . 

MADDE 109. — Taşıyıcıya teslim edilen her bir parça bagaj için, yolcuya aşağıdaki kayıtları içeren 
bir bagaj kuponu verilir. 

a) Taşıyıcının adı veya ticaret unvanı ve adresi, 
b) Yolcunun adı ve soyadı veya yolcu biletinin tarih ve numarası, 
c) Bagaj kuponunun, tarih ve numarası, 
d) Bagajın ağırlığı; 
e) Teslim yeri, 
f) Yolcu tarafından özel olarak beyan edildiği takdirde, bajgajın içeriği ve değeri; 
g) Taşımanın bu Kanunda gösterilen sorumluluğun sınırlandırılmasına ilişkin hükümlere bağlı olduğu. 
Taşıyıcı; bagajı kuponsuz veya yukarda yazılı kayıtları içeren bir kupon vermeden kabul etmiş ise; ta

şıma sözleşmesinin varlığı veya geçerliği etkilenmez; ancaik taşıyıcı bu Kanunun sorumluluğu kaldıran veya 
sınırlayan hükümlerinden yararlanamaz. 

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

Birinci ve ikinci fıkraların hükmü saklı kalmak şartı ile, taşıyıcı bagaj kuponuna konulması gereken bil
gilerden yolcu biletinde zaten mevcut ibilgileri bagaj kuponuna yazmayabilir veya biletle birleştirmek kay
dıyla sadece bir bagaj teşhis kuponu verebilir, 

Yük taşıma sözleşmesi - hava yük senedi 

MADDE 110. — Yük taşıma sözleşmesinde, taşıyıcı yükletene aşağıdaki kayıtları içeren bir hava yük se
nedi vermekle yükümlüdür. 

a) Hava yük senedinin numarası ile, düzenlendiği gün ve yer, 
b) Taşıyıcının adı veya ticaret unvanı ve adresi, 
c) Yükletenin adı, soyadı veya varsa ticaret unvanı ve adresi, 
d) Gönderilenin adı, soyadı veya varsa ticaret unvanı ve adresi, 
e) Kalkış, varış ve varsa aktarma yerleri, 
f) Yükün türü, sayısı, miktarı ve ağırlığı, 
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g) özel olarak beyan edildiği takdirde değeri, 
h) Taşıma ücreti ve ödeme şartları, ücretsiz taşımalarda buna dair kayıt, 
ı) Gereğinde, yük senedine eklenmesi zorunlu olan belgeler, 
j) Taşımanın bu Kanunda gösterilen sorumluluğunun sınırlandırılmasına ilişkin hükümlere bağlı olduğu; 
Taşıyıcının, yükü, yük senetsiz veya yukarıda yazılı kayıtları içeren bir yük senedi vermeden kabul etmiş 

olması, taşıma sözleşmesinin varlığını veya geçerliliğini etkilemez. Ancak taşıyıcı bu Kanunun sorumluluğu 
kaldıran veya sınırlayan hükümlerinden yararlanamaz. 

Birden çok parça için, yükletenin isteği üzerine tcşıyan her bir parçaya ayrı yük senedi düzenlemekle yü
kümlüdür. 

Hava yük senedi üç nüsha olarak düzenlenir. Birinci nüshaya «Taşıyıcı için» yazılır ve yükleten tarafından 
imzalanır. İkinci nüshaya «Gönderilen için» yazılır ve taşıyıcı ile yükleten tarafından imzalanır. Üçüncü nüs
ha, taşıyıcı tarafından imzalanarak, - yükün teslim alınmasından sonra, yükletene verilir. 

Yükletenin beyanları 

MADDE 117. — Yükleten yükle ilgili olarak hava yük senedine yazılacak kayıt ve beyanlar ile yükün 
gönderilene teslimi için gereken tüm bilgi ve belgenin tam ve doğru verilmesinden sorumlu, olup, bu yüzden 
taşıyıcının ve üçüncü şahısların uğrayacakları zararları tazmin ile yükümlüdür. 

Taşıyıcı personeli ve temsilcilerine kusur isnadı hariç olmak üzere; taşıyıcı, verilen bilgi ve belgelerin doğru
luğunu ve yeterliliğini araştırmaya mecbur değildir. 

Yük senedinin ispat kuvveti 

MADDE 118. — Hava yük senedi, aksi kanıtlanın caya kadar, sözleşmenin varlığı, şartları ve yükün tes
lim alındığı hakkında karine teşkil eder. 

Hava yük senedinde yükün ağırlığına boyutlarına ambalajına ve parça sayısına ilişkin kayıtlar aksi ispat 
edilinceye kadar doğru sayılır; yükün miktarına, hacm ne ve bulunduğu hale ilişkin kayıtlar, ancak yükletenin 
de katılması ile taşıyıcı tarafından muayene edilmesi ve sonuçların hava yük senedine yazılması şartı ile veya 
yükün belirgin durumuna ilişkin olması halinde taşıyıcı aleyhine delil teşkil eder. 

Yükletenin tasarruf yetkisi 

MADDE 119. — Yükleten, taşıma sözleşmesinden doğan tüm borçlarını yerine getirmek şartı ile; gönderile
nin, bir sonraki madde uyarınca hakkını kullanmaya haşladığı ana kadar yük üzerinde tam bir tasarruf hakkına 
sahiptir. Gönderilen, hava yük senedini veya yükü kabulden kaçınırsa veya kendisine gereken ihbarın yapıl
ması mümkün olmaz ise, yükleten tasarruf hakkına tekrar sahip olur. 

Yükleten bu hakkını taşıyıcıya veya diğer taşıtanlara zarar vermeyecek şekilde kullanmaya mecbur olup, 
bu tasarruf hakkının kullanılmasından doğan masraflardan sorumludur. 

Yükletenin verdiği talimatın yerine getirilmesi mümkün olmaz ise, taşıyıcının, durumu derhal kendisine bil
dirmesi gerekir. 

Taşıyıcı, yükletenin talimatını hava yük senedinin yükletene verilmiş olan nüshasının iadesini istemeden ye
rine getirirse, bu hava yük senedi nüshasının zilyedinin, bu yüzden uğrayabileceği herhangi bir zarardan, yük
letene rücu hakkı saklı kalmak şartı ile sorumlu olur. Gönderilenin hakları 

MADDE 120. — Yükletenin bir önceki madde uyarınca sahip olduğu hakkı kullanmamış olması halinde, 
gönderilen, yükün varma yerine ulaşması üzerine, sözleşme şartlarına uyması kaydı ile, taşıyıcıdan, yükün ken
disine teslimini istemek hakkına sahiptir. 
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g) özel olarak beyan edildiği takdirde değeri, 
h) Taşıma ücreti ve ödeme şartları, ücretsiz taşımalarda buna dair kayıt, 
ı) Gereğinde, yük senedine eklenmesi zorunlu olan belgeler, 
j) Taşımanın bu Kanunda gösterilen sorumluluğunun sınırlandırılmasına ilişkin hükümlere bağlı olduğu; 
Taşıyıcının, yülkü yük senetsiz veya yukarıda yazılı kayıtları içeren bir yük senedi vermeden kabul etmiş 

olması, taşıma sözleşmesinin varlığını veya geçerliliğini etkilemez. Ancak taşıyıcı bu Kanunun sorumluluğu 
kaldıran veya sınırlayan hükümlerinden yararlanamaz. 

Birden çok parça için, yükletenin isteği üzerine taşıyan her bir parçaya ayrı yük senedi düzenlemekle yü
kümlüdür,, 

Hava yük senedi üç nüsha olarak düzenlenir. Birinci nüshaya «Taşıyıcı için» yazılır ve yükleten tarafından 
imzalanır. İkinci nüshaya «Gönderilen için» yazılır ve taşıyıcı ile yükleten tarafından imzalanır. Üçüncü 
nüsha, taşıyıcı tarafından imzalanarak, yükün teslim alınmasından sonra, yükletene verilir. 

Yükletenin beyanları 

MADDE 111. — Yükleten yükle ilgili olarak hava yük senedine yazılacak kayıt ve beyanlar ile yükün 
gönderilene teslimi için gereken tüm bilgi ve belgelerin tam ve doğru verilmesinden sorumlu olup, bu yüzden 
taşıyıcının ve üçüncü şahısların uğrayacakları zararları tazmin ile yükümlüdür. 

Taşıyıcı personel ve temsilcilerine kusur isnadı hariç olmak üzere, taşıyıcı, verilen bilgi ve belgelerin doğ
ruluğunu ve yeterliliğini araştırmaya mecbur değildir. 

Yük senedinin ispat kuvveti 

MADDE 112. — Hava yük senedi, aksi kanıtlanın caya kadar, sözleşmenin varlığı, şartları ve yükün tes
lim alındığı hakkında karine teşkil eder. 

Hava yük senedinde yükün ağırlığına, boyutlarına, ambalajına ve parça sayısına ilişkin kayıtlar aksi ispat 
edilinceye kadar doğru sayılır; yükün miktarına, hacmine ve bulunduğu hale veya yükün belirgin durumuna 
ilişkin kayıtlar, ancak yükletenin de katılması ile taşıyıcı tarafından muayene edilmesi ve sonuçların hava yük 
senedine yazılması şartı ile taşıyıcı aleyhine delil teşkil eder. 

Yükletenin tasarruf yetkisi 

MADDE 113. — Yükleten, taşıma sözleşmesinden doğan tüm borçlarını yerine getirmek şartı ile; gönde
rilenin, bir sonraki madde uyarınca hakkını kuUanmay a başladığı ana kadar yük üzerinde tam bir tasarruf 
hakkına sahiptir. Gönderilen, hava yük senedini veya yükü kabulden kaçınırsa veya kendisine gereken ihba
rın yapılması mümkün olmaz ise, yükleten tasarruf hakkına tekrar sahip olur. 

Yükleten bu hakkını taşıyıcıya veya diğer taşıyıcılara zarar vermeyecek şekilde kullanmaya mecbur olup, 
bu tasarruf hakkının kullanılmasından doğan masraflardan sorumludur. 

Yükletenin verdiği talimatın yerine getirilmesi mümkün olmaz ise, taşıyıcının, durumu derhal kendisine 
bildirmekle yükümlüdür. 

Taşıyıcı, yükletenin talimatını hava yük senedinin yükletene verilmiş olan nüshasının iadesini istemeden 
yerine getirirse, bu hava yük senedi nüshasının zilyedinin, bu yüzden uğrayabileceği herhangi bir zarardan, 
yükletene rücu hakkı saklı kalmak şartı ile sorumlu olur. 

Gönderilenin hakları 

MADDE 114. — Yükletenin bir önceki madde uyarınca sahip olduğu hakkı kullanmamış olması halin
de, gönderilen, yükün varma yerine ulaşması üzerine, sözleşme şartlarına uyması kaydı ile, taşıyıcıdan, yü
kün kendisine teslimini istemek hakkına sahiptir. 
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Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, yükün varma yerine ulaştığı, taşıyıcı tarafından en kısa zamanda gönderile
ne ihbar edilir. 

Taşıyıcı, yükün kayıp olduğunu ikrar ederse veya yük, varması gereken günden itibaren yedi gün geçmiş 
olmasına rağmen varmamış olursa, gönderilen, taşıma sözleşmesinden doğan hakları taşıyıcıya karşı ileri sürm;k 
yetkisine sahip olur. 

Hakların kullanılması 

MADDE 121. — Yükleten veya gönderilen, taşıma sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek 
şartı ile 119 uncu ve 120 nci maddelerin tanıdığı hakları, müstakilen kendilerinin veya başkalarının adına ileri 
sürebilir. 

Yükleten ile gönderilenin ilişkileri 

MADDE 122. — 119 uncu, 120 nci ve 121 inci maddeler yükleten ile gönderilenin ilişkilerini veya 
haklarını yükleten veya gönderilenden devren kazanmış olan üçüncü kişilerin karşılıklı ilişkilerini etkilemez. 

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

Ücretsiz taşımalar 

MADDE 123. — Taşıyıcının kendi yetkili organınca saptanan kurallarına göre ücretsiz olarak yapacağı yolcu 
ve yük taşımaları dışında; görev maksadıyla veya özel nedenlerle Türk tescili uçaklarla ücretsiz yapılacak 
yolcu ve yük taşımalarına ilişkin kurallar, Ulaştırma Bakanlığınca bir yönetmelikle düzenlenir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Uçakları Kullanma Sözleşmeleri 

Kira ve Çarter sözleşmeleri 
MADDE 124. — Uçuş personeli almadan sadece uçağın kiralanması halinde Borçlar Kanununun ilgili 

hükümler'i, uçuş personeli ile birlikte bir uçağın tamamının veya bir kısmının yahut muayyen bir mahallinin 
kiralanması veya Çarter Sözleşmesi halinde Türk Ticaret Kanunun ilgili hükümleri, uygulanır. 

Uluslararası anlaşmaların hükümleri saklıdır. 

Yazıh şekil 
MADDE 125. — Kira ve Çarter sözleşmeleri yazılı şekilde yapılmadıkça muteber değildir. 
Kira sözleşmesinin üçüncü kişilere dermeyan edilebilmesi için uçak siciline şerh verilmesi gereklidir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Taşıma Sözleşmesinden Doğan Sorumluluk 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Sorumluluk Halleri 

Yplcunun uğradığı zarardan sorumluluk 
MADDE \26, — Yolcunun ölümü, yaralanması veya herhangi bir cismanî zarara uğraması halinde, 

bu zarara sebebiyet veren kaza uçakta veya iniş veya biniş sırasında meydana geldiği takdirde, taşıyıcı sorum
ludur. 
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Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, yükün varma yerine ulaştığı, taşıyıcı tarafından en kısa zamanda gönde
rilene ihbar edilir. 

Taşıyıcı, yükün kayıp olduğunu ikrar ederse veya yük, varması gereken günden itibaren yedi gün geç
miş olmasına rağmen varmamış olursa, gönderilen, taşıma sözleşmesinden doğan hakları taşıyıcıya karşı ileri 
sürmek yetkisine sahip olur. 

Hakların kullanılması 

MADDE 115. — Yükleten veya gönderilen, taşıma sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getir
mek şartı ile 113 üncü ve 114 üncü maddelerin tanıdığı hakları, müstakilen kendilerinin veya başkalarının adına 
ileri sürebilir. 

Yükleten ile. gönderilenin ilişkileri 

MADDE 116. — 113 üncü, 114 ündü ve 115 inci maddeler yükleten ile gönderilenin ilişkilerini veya 
haklarını yükleten veya gönderilenden devren kazanmış olan üçüncü kişilerin karşılıklı ilişkilerini etkile
mez. 

113 üncü, 114 üncü ve 115 inci maddelerin hükümleri, ancak hava yük senedine konacak açık kayıtlar 
ile 'değiştirilebilir. 

Ücretsiz taşımalar 
MADDE 117. — Taşıyıcının kendi yetkili organınca saptanan kurallarına göre ücretsiz olarak yapacağı 

yolcu ve yük taşımaları dışıöda; görev maksadıyla veya özel nedenlerle Türk tescili hava araçları ile ücret
siz yapılacak yolcu ve yük taşımalarına ilişkin kurallar, Ulaştırma Bakanlığınca 'bir yönetmelikle düzenle
nir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Hava Araçları Kullanma Sözleşmeleri 

Kira ve Carter sözleşmeleri 
MADDE 118. — Uçuş personeli almadan sadece ıhava aracının kiralanması halinde Borçlar Kanunu

nun ilgili 'hükümleri, uçuş personeli ile birlikte bir hava aracının tamamının veya bir kısmının yahut mu
ayyen 'bir mahallinin kiralanması veya Carter Sözleşmesi halinde Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri, 
uygulanır. 

Uluslararası anlaşmaların 'hükümleri saklıdır. 

Yazılı şekil 

MADDE 119. — Kira ve Carter sözleşmeleri yazılı şekilde yapılmadıkça muteber değildir. 
Kira sözleşmesinin üçüncü kişilere dermeyan edilebilmesi için uçak siciline şerh verilmesi gereklidir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Taşıma 'Sözleşmesirtden Doğan Sorumluluk 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Sorumluluk Halleri 

Yolcunun uğradığı zarardan sorumluluk 
MADDE 120. — Yolcunun 'ölümü, veya herhangi (bir cismanî zarara uğraması halinde, bu zarara sebebiyet 

veren kaza 'hava aracında veya iniş veya biniş sırasında meydana geldiği takdirde, taşıyıcı sorumludur. 
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Bagaj weya yükün uğradığı zarar 

MADDE 127. — Tescil ettirilmiş bagaj veya yükün harap olması veya kaybı veya zarara uğraması halinde, 
zarara sebebiyet veren olay, havayolu ile taşıma sırasında meydana gelmiş ise zarardan taşıyıcı sorumludur. 

Birinci fıkra anlamında havayolu ile taşıma; bagaj veya yükün bir havaalanında veya bir uçakta yahut 
havaalanı dışına inilmesi halinde o yerde taşıyıcının muhafaza ve npzareti altında bulundukları süreyi 
kapsar. 

Havayolu ile taşıma müddeti, bir havaalanı dışında olmak üzere karada, denizlde veya iç sularda yapılan 
taşımayı içine almaz. Belirtilen taşımalar havayolu taşıma sözleşmesinin ifası zımnında yüklenme, teslim veya 
aktarma amacıyla yapılmış ise meydana gelen her türlü zarar, aksi sabit olmadıkça havayolu ile taşıma sü
resinde meydana gelmiş kabul olunur. 

Gecikmeden doğan zarar 

MADDE 128. — Taşıyıcı, havayolu ile yolcu, bagaj veya yükün taşınmasındaki gecikmeden doğan zarar
dan sorumludur. 

Taşıyıcının sorumluluktan kurtulması,, 

MADDE 129. — Taşıyıcı, kendisinin ve adamlarının zararı önlemek için gerekli olan bütün tedbirleri aldık
larını veya Ibu tedbirleri alma olağı bulunmadığım ispatlarsa sorumlu değildir. 

Sorumluluğun sınırlandırılması 

MADDE 130. — Taşıyıcının sorumluluğunun sınırlandırılması, 12 Ekim 1929 tarihinde Varşova'da imza
lanan ve Uluslararası Hava Taşımalarına ilişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşme ve bu 
sözleşmeyi değiştiren Türkiye'nin katıldığı sözleşme ve protokollerin hükümlerine göre tayin olunur. 

Taşıyıcı, birinci fıkrada anılan sözleşme ve protokoller ile öngörülmüş bulunan sınırların yükseltilmesine 
ilişkin özel anlaşmalar yapmak veya bu nitelikteki anlaşmalara katılmak yetkisini haizdir. 

Para kıymetinin değişmesi halinde, birinci fıkrada öngörülen sorumluluk sınırlarının yükseltilmesine Ba
kanlar Kurulu yetkilidir. 

Geçersiz sayılan hükümler 

MADDE 131. — Taşıyıcının sorumluluğunu tamamen veya kısmen kaldıran veya 130 uncu maddede sözü 
geçen Sözleşme veya onu değiştiren Protokolde belirtilmiş olan sorumluluk sınırını indirmeyi amaçlayan her 
şart hükümsüzdür. Bu şartların hükümsüzlüğü taşıma sözleşmesinin de hükümsüzlüğünü icabettirmez. 

Şu kadar ki, yükün niteliği, özürü veya gizli ayıbından doğacak zararları düzenleyen hükümlere birinci 
fıkra, uygulanmaz. 

Sınırsız sorumluluk 

MADDE 132. — Zararın, taşıyıcının veya adamlarının zarar vermek kastı ile, veya zararın doğması 
ihtimali olduğunu bilerek dikkatsizce yaptıkları bîr hareket veya ihmal sonucunda meydana geldiği ispat 
edildiği takdirde; bu Kanunda öngörülen sorumluluk sınırları uygulanmaz. Ancak, taşıyıcının işçileri veya 
temsilcileri gibi yardımcı kişilerinin meydana getirdiği sınırsız sorumluluk talebine mevzu olan zarar hak
kında Borçlar Kanununun 55 inci ma'düe hükümleri saklıdır. 
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Bagaj veya yükün uğradığı zarar 

MADDE 121. — Tescil ettirilmiş bagaj veya yükün kaybı veya zarara uğraması halinde, zarara sebe-
biyet veren olay, havayolu ile taşıma sırasında meydana gelmiş ise zarardan taşıyıcı sorumludur. 

Birinci fıkra anlamında havayolu ile taşıma; bagaj veya yükün bir havaalanında veya bir hava ara
cında yahut havaalanı dışına iriilmesl halinde o yerde tşıyıcının muhafaza ve nezareti altında bulundukları 
süreyi kapsar. Yük için Türk Ticaret Kanununun 781 inci madde hükmü uygulanır. 

Havayolu ile taşıma müddeti, 'bir havaalanı dışında olmak üzere karada, denizde veya iç sularda yapı
lan taşımayı içine almayı 'belirtilen taşımalar havayolu taşıma sözleşmesinin İfası zımnında yükleme, tes
lim veya aktarma amacıyla yapılmış ise meydana gelen her türlü zarar, aksi sabit olmadıkça havayolu ile 
taşıma süresinde meydana gelmiş kabul olunur. 

Gecikmeden doğan zarar 

MADDE 122. — Taşıyıcı, havayolu ile yolcu, bagaj veya yükün taşınmasındaki gecikmeden doğan za
rardan sorumıludur. 

Tastyıcının sorumluluktan kurtulması 

MADDE 123. — Taşıyıcı, kendisinin ve adamlarının zararı önlemek için gerekli olan bütün tedbirleri 
aldıklarını veya bu tedbirleri alma olanağı bulunmadığını ispatlarsa sorumlu değildir. 

Sorumluluğun sınırlandırılması 

MADDE 124. — Taşıyıcının sorumluluğunun sınırlandırılması, 12 Ekim 1929 tarihinde Varşova'da imza
lanan ve Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşme ve bu 
Sözleşmeyi değiştiren Türkiye'nin katıldığı sözleşme ve protokollerin hükümlerine göre tayin olunur. 

Taşıyıcı, birinci fıkrada anılan sözleşme ve protokoller ile öngörülmüş bulunan sınırların yükseltilmesine 
ilişkin özel anlaşmalar yapmak veya bu nitelikteki anlaşmalara katılmak yetkisini haizdir. 

Para kıymetinin değişmesi hailinde, birinci fıkrada öngörülen sorumluluk sınırlarının yeniden belirlenme
sine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Geçersiz sayılan hükümler 

MADDE 125. — Taşıyıcının sorumluluğunu tamamen veya kısmen kaldıran veya 124 üncü maddede sö
zü geçen Sözleşme veya onu değiştiren protokolde belirtilmiş oılan sorumluluk sınırını indirmeyi amaçlayan 
her şart hükümsüzdür. Bu şartların hükümsüzlüğü taşıma sözleşmesinin de hükümsüzlüğünü icabettirmez. 

Şu kadar ki, yükün niteliği, özürü veya gizli ayıbından doğacak zararları düzenleyen hükümlere birinci 
fıkra uygulanmaz. 

Sınırsız sorumluluk 

MADDE 126. — Zararın, taşıyıcının veya adamlarının zarar vermek kastı ile, veya zararın doğması ihti
mali olduğunu bilerek dikkatsizce yaptıkları bir hareket veya ihmal sonucunda meydana geldiği ispat edil
diği takdirde; bu Kanunda öngörülen sorumluluk sınırları uygulanmaz. Ancak, taşıyıcının işçileri veya tem
silcileri gibi yardımcı kişilerin meydana getirdiği sınırsız sorumluluk talebine mevzu olan zarar hakkında 
Borçlar Kanununun 55 inci madde hükümleri saklıdır. 
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Taşıyıcının adamları 

MADDE 133. — Bu Kanunda öngörülen bir zarardan dolayı, taşıyıcının bir yardımcısı aleyhine dava 
açıldığı takdirde, 'bu yar'dımcı kendi görevi çerçevesinde hareket ettiğini ispat dderse, taşıyıcının "bu Kanu

na göre yararlanabileceği hususlardan istifade etmeye hak kazanır. 
Bu gibi hallerde taşıyıcıdan ve yardımcı kişilerden alınabilecek tazminatın toplam miktarı, bahse konu 

sınırları aşamaz. 

Hasarın ihbarı 

MADDE 134. — Yolcu bagajının veya yükün, bunları teslim almaya yetkili kişi tarafından itiraz edil
meden kabulü, taşıma 'belgesine uygun olarak ve iyi durumda teslim edildiklerine karine teşkil eder. 

Hasar halinde, teslim almaya yetkili kişi tarafından hasarın öğrenilmesiride derhal ve teslimlerinden 
itibaren yolcu bagajı için en geç yedi gün içinde ve yük için en geç ondört gün içinde taşıyana ihbarda 
bulunulması gerekir. Gecikme haliride ihbar, bagajın veya yükün tesliminden itibaren en geç yirmibİr gün 
içinde yapılmalıdır. 

Üh'barın yazılı olarak veya durumun taşıma belgesinin üstünde gösterilmesi sureti ile yapılması gerekir. 
İkinci fıkrada belirtilen süreler uyulmaması halinde, hileli davranması hali hariç, taşıyıcı aleyhine dava 

açılamaz. 

Birden \çok taşıyıcı tarafından yapılan taşımalar 

MADDE 135. -— Taşımanın birbiri ardınca değişik taşıyıcılar tarafından yapılması halinde.; yolcu, ba
gaj veya yük kabul etmiş olan her taşıyıcı, bu Kanun hükümlerine tâbi olur ve taşımanın kendi denetimin
de yapılan bölümü ile ilgili olduğu ölçüde, taşıma sözleşmesinin taraflarından biri sayılır. 

B'öyle bir taşıma halinde; ilk taşıyıcı,, taşımanın tümü için sorumluluğu açıkça yüklenmiş olmadıkça, 
yolcu veya yük sahipleri, sadece kaza veya gecikmenin meydana geldiği taşımayı yapan taşıyıcıya karşı 
•talep hakkına sahip olabilirler. 

Bagaj veya yük taşımalarında yolcu veya göndericinin ilk taşıyıcıya, yolcu veya teslim almaya yetkili 
alıcının ise son taşıyıcıya karşı talepte bulunma hakları vardır. Ayrıca, bunlardan her biri zararın, ziyanın 
veya gecikmenin meydana geldiği taşımayı yapan taşıyıcıya karşı da talepte bulunabilirler. Bu taşıyıcılar, 
yolcu, gönderici ve alıcıya karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur. 

Karma taşımalar 

MADDE 136. — Kısmen havayolu, kısmen de başka herhangi bir suretle yapılan birleşik taşımalar 
halinde, bu Kanun hükümleri sadece havayolu ile yapılan taşıma kısmına uygulanır. 

Birleşik taşıma hallerinde taraflar, taşıma belgelerine taşımanın havayolu ile yapılmayan kısımlarına iliş
kin bükümler koyabilirler. 

Dava açma süresi 

MADDE 137. — Sorumluluğa ilişkin dava, uçağın varma yerine geldiği veya gelmesi gerektiği tarihten 
ya'hu't taşımanın durduğu tarihten itibaren iki yıl içinde açılmazsa tazminat talep hakkı düşer. Ancak, on
dördüncü madde gereğince rapor tanzimi gereken hallerde, iki yıllık süre ondördüncü madde gereğince 
Resmî Gazete ile yapılacak duyuru tari'hin'den itibaren işlemeye başlar. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 688) 



— 91 — 

(M. G. ıK.) 
Cihtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

Taşıyıcının adamları 

MADDE 127. — Bu Kanunda öngörülen bir zarardan dolayı, taşıyıcının adamları aleyhine dava açıldığı 
takdirde; taşıyıcının adamı kendi görevi çerçevesinde hareket ettiğini ispat ederse, taşıyıcının bu Kanuna göre 
yararlanabileceği hususlardan istifade etmeye hak kazanır. 

Bu gibi hallerde taşıyıcıdan ve taşıyıcının adamlarından alınabilecek tazminatın toplam miktarı, bahse konu 
sınırları aşamaz. 

Hasarın ihbarı 

MADDE 128. — Yolcu bagajının veya yükün, bunları teşdim almaya yetkili kişi tarafından itiraz edilme
den kabulü, taşıma belgesine uygun olarak ve iyi durumda teslim edildiklerine karine teşkil eder. 

Hasar halinde, teslim almaya yetkili kişi tarafından hasarın öğrenilmesinde derhal ve teslimlerinden itiba
ren yolcu bagajı için en geç yedi gün içinde ve yük için en geç ondört gün içinde taşıyana ihbarda bulunul
ması gerekir. Gecikme halinde ihbar, bagajın veya yükün tesliminden itibaren en geç yirmibir gün içinde 
yapılmalıdır. 

ihbarın yazılı olarak veya durumun taşıma belgesinin üstünde gösterilmesi sureti ile yapılması gerekir. 
İkinci fıkrada belirtilen sürelere uyulmaması halin de, hileli davranması haili hariç, taşıyıcı aleyhine dava 

açılamaz. 

Birden çok taşıyıcı tarafından yapılan taşımalar 

MADDE 129. — Taşımanın birbiri ardınca değişik taşıyıcılar tarafından yapılması halinde; yolcu, ba
gaj veya yükü kabul etmiş olan her taşıyıcı, bu Kanun hükümlerine tabi olur ve taşımanın kendi denetiminde 
yapılan bölümü ile ilgili olduğu ölçüde, taşıma sözleşmesinin taraflarından biri sayılır. 

Böyle bir taşıma halinde; ilk taşıyıcı, taşımanın tümü için sorumluluğu açıkça yüklenmiş olmadıkça, yol
cu veya yük sahipleri, sadece kaza veya gecikmenin meydana geldiği taşımayı yapan taşıyıcıya karşı talep 
hakkına sahip alabilirler. 

Bagaj veya yük taşımalarında yolcu veya göndericinin ilk taşıyıcıya, yolcu veya teslim almaya yetkili alı
cının ise son taşıyıcıya karşı talepte bulunma haklan vardır. Ayrıca, bunlardan herbiri zararın, ziyanın veya 
gecikmenin meydana geldiği taşımayı yapan taşıyıcıya karşı da talepte bulunabilirler. Bu taşıyıcılar, yotlcu, 
gönderici ve alıcıya karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur. 

Karma taşımalar 

MADDE 130. — Kısmen havayolu, kısmen de başka herhangi bir suretle yapılan birleşik taşımalar halin
de, bu Kanun hükümleri sadece havayolu Me yapılan taşıma kısmına uygulanır. 

Birleşik taşıma hallerinde taraflar, taşıma belgelerine taşımanın havayolu ile yapılmayan kısımlarına iliş
kin hükümler koyabilirler. 

Dava açma süresi 

MADDE 131. — Sorumluluğa ilişkin dava, hava aracının varma yerine geldiği veya gelmesi gerektiği 
tarihten yahut taşımamn durduğu tarihten itibaren iki yıl içinde açılmazsa tazminat talep hakkı düşer. An
cak, ondördüncü madde gereğince rapor tanzimi gereken hallerde, iki yıllık süre ondördüncü madde gereğin
ce Resmî Gazete ile yapılacak duyuru tarihinden itibaren işlemeye başlar. 
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Sigorta yükümlülüğü 

MADDE 138. — Yurt içi veya yurt dışı yolcu, yük ve posta taşımaları yapmaya yetkili kılman taşı
yıcılar, taşıma «'Özleşmelerinden doğabilecek zararlardan dolayı tazminat taleplerinin teminatı olmak üzere, 
'bu Kanunda saptanan sınırlar dairesinde malî mesuliyet sigortaları yapmakla yükümlüdürler. 

Sigorta, taşıyıcının adamlarının 'bu Kanunda öngörülen sorumluluğunu da kapsar. 
Yurt dışı taşıma yapan taşıyıcıların yaptıracakları sigorta veya teminat şartlarını saptamaya Ulaştırma 

Bakanlığı yetkilidir. Ulaştırma Bakanlığı, bu konuda Ticaret Bakanlığının görüşünü alır. 

İKtNCt BÖLÜM 
Yerdeki Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk 

İşletme sorumluluğu 

MADDE 139. — Uçuş halindeki bir sivil uçağın veya sivil uçaktan düşen herhangi bir şey veya kişi
nin yerdeki üçüncü kişilere verdiği zarardan, sivil uçağın işleteni sorumlu'dur. 

Bir uçak, motorlarını çalıştırıp apronda hareketinden, iniş meydanındaki apforida motorlarım durduğu 
ana kadar uçuş nalinde sayılır. 

İsletenin tanımı 

MADDE 140. — İşleten, sivil uçağı kendi adına bizzat kullanan veya yardımcıları marifeti ile kulla
nılmasını sağlayan gerçek veya tüzelkişilerdir. 

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

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

İşletenin rızası olmaksızın kullanma 

MADDE 141. — Sivil uçağın, işletenin iradesi veya rızası dışında kullanılması halinde, işleten bunda 
bir kusuru bulunmadığını ispat edemediği takdirde, doğacak zarardan kullanan ile birlikte müteselsilen 
sorumlu olur. 

Müteselsil sorumluluk 

MADDE 142. — tki veya daha fazla sivil uçağın birlikte sebebiyet verdikleri zararlarda, her uçağın 
işleteni, bu bölümdeki hükümler dairesinde, müteselsilen sorumlu olur. 

Müterafik kusur 

MADDE 143. — işleten, zararın doğmasına veya artmasına, zarara uğrayanın veya adamlarının ku
surlu davranışlarının yol açtığı ispat ettiği takdirde, tazminat borcundan tamamen veya kısmen kurtulur. 
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Sigorta yükümlülüğü 

MADDE 132. — Yurt içi veya yurt dışı yolcu, yük ve posta taşımaları yapmaya yetkili kılınan taşıyıcı
lar, taşıma sözleşmelerinden doğabilecek zararlardan dolayı tazminat taleplerinin teminatı ollmıak üzere, as
garî 124 üncü madde esaslarına göre saptanan sorumluluk sınırları içerisinde malî mesuliyet sigortaları yap
makla yükümlüdürler. 

Sigorta, taşıyıcının adamlarının bu kanunda öngörülen sorumluluğunu da kapsar. 
Yurt içi veya yurt dışı taşıma yapan taşıyıcıların yaptıracakları sigorta ve teminat şartları; uluslararası 

standartları gözönünde bulundurularak ve Ulaştırma Balkanlığınm görüşü de alınarak Ticaret Bakanlığınca 
onaylanır. 

Bu maddede belirtilen sigorta yükümlülüğü yerine getirilmeyen hava araçları Ulaştırma Bakanlığınca 
uçuştan men edilir. 

İKtNCt BÖLÜM 
Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk 

İşletmenin sorumluluğu 

MADDE 133. — Sivil hava aracının üçüncü kişilere verdiği zarardan, sivil hava aracının işleteni sorum
ludur. 

İşletmenin tanımı 

MADDE 134. — İşleten, sMl hava aracım kendi adına bizzat kullanan veya yardımcıları marifetli ile 
kullanılmasını sağlayan gerçek veya tüzelkişilerdir. 

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

Hava aracı maliki olarak sicile tescil edilmiş bulunan gerçek veya tüzelkişi, aksini ispat etmedikçe iş
leten sayılır. 

İşletenin rızası olmaksızın kullanma 

MADDE 135. — Sivil hava aracının, işletenin rızası dışında kullanılması halinde, işleten bunda bîr ku
suru bulunmadığını ispat edemediği takdirde, doğacak zarardan kullanan ile birilikte müteselsilen sorumlu 
olur. 

Müteselsil sorumluluk 

MADDE 136. — İki veya daha fazla sivil hava aracının birlikte sebebiyet verdikleri zararlarda, her 
hava aracının işleteni, müteselsilen sorumlu olur. 

Müteraftk kusur 

tyfAİDDE 137. — İşleten, zararın dogmasına veya aıtfonasına, zarara uğrayanın veya adamlarının kusurlu 
davranışlarının yol açtığını ispat ettiği takdirde, tazminat borcundan tamamen veya kısmen kurtulur. 
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Ek sigorta yükümlülüğü 

MADDE 144. — Türk hava sahasında uçuş yapa sak Türk ve ya'bancı sivil uçakları için, işleten tarafın
dan sigorta tesisi zorunludur. 

Sigorta, işletenin yerdeki üçüncü kişilere verecekleri zararlardan doğan sorumluluklarını da kapsar. 
Uluslararası hatlarda işletilecek Türk sivil uçaklarının gerektiğinde tabi olacakları ek sigorta veya te

minat şartlarını saptamaya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar uyarınca Ulaştırma Bakanlığı 
yetkilidir. 

Sigorta şartlarının tespiti 

MADDE 145. — Yurt içindeki sigorta şartlan, Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından tes
pit edilir. 

BEŞİNCİ KISIM 
Ceza Hükümleri 

Hürriyeti bağlayıcı cezayı ve para cezasını gerektiren davranışlar 

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

MADDE 147. — Bu Kanunun 33 ve 34 üncü maddeleri ile 9 uncu maddesinin, 140 ıııcı maddesinin 2 nci 
fıkralarına ve 99 uncu maddesinin d, f ve h bentlerine aykırı davranışta bulunanlar, bîr aydan bir yıla kadar 
hapis ve beşbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Para cezasını gerektiren davranışlar 

MADDE 148. — Bu Kanunun 11, 18, 19, 26, 27, 30, 31, 60, 64 ve 95 inci maddeleri ile 9 uncu madde
sinin 3, 101 inci maddesinin 1 ve 108 inci maddesinin 2 nci fıkrasına aykırı davranışta bulunanlar onbin 
liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

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

MADDE 149. — Bu Kanunun 8, 23, 24 ve 25 inci maddeleri ile 63 üncü maddesinin son fıkrasına aykırı 
davranışta bulunanlar; beşbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

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

Ulaştırma Bakanlığının alacağı önlemlere uymayanlara verilecek ceza 

MADDE 150. — Yukarıdaki maddeler dışında kalıp da Ulaştırma Bakanlığının Sivil Havacılığı düzenle
mek maksadıyla alacağı önlemlere uymayanlara, beşbin liradan yirmibeşbin liraya kadar ağır para cezası verilir. 
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Üçüncü şahıslara verilecek zarara karşı sigorta yükümlülüğü 

MADDE 138. — Türk hava sahasında uçuş yapacak Türk ve yabancı sMl hava araçları için; üçüncü 
şahıslara verilecek zararın temlinatı olarak İşleten tarafından malî mesuliyet sigortası yaptırılması zorunlu
dur. 

!Bu maddede belirtilen sigorta yükümlülüğü yerine 'getirilmeyen hava taşıt araçları Ulaşttrma IBakanlığm-
ca uçuştan men edilir. 

Ek sigorta yükümlülüğü 

MADDE 139. — Uluslararası hatlarda işletilecek Türk 'sivil hava araçlarını gerektiğinde tabi olacakları 
ek sigorta veya teminat şartlarını saptamaya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar uyarınca Ulaş
tırma (Bakanlığı yetkilidir. 

Üçüncü şahıslara verilecek zarara karşı sigorta şartlarının tespiti 

MADDE 1140. — Üçüncü şahıslara karşı verilecek zararın teminatı olarak işleten tarafından yapılacak 
malî mesuliyet sigortasının şartları uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak Ticaret ve Ulaştırma 
Bakanlıklarınca tespit edilir. 

BEŞİNCİ KISIM 
Ceza Hükümleri 

Hürriyeti bağlayıcı cezayı ve para cezasını gerektiren davranışlar 

MADDE (141. — Bu Kanunun 7, 36, 91, 9j2 Ve 94 üncü maddeleri ile 93 üncü maddenin b, c, e ve g bent
lerine aykırı davranışta bulunanlar, dört aydan iki yıla kadar hapis ve ötuzbin liradan yüztoin liraya kadar 
ağır para cezası (ile cezalandırılır. 

MADDE 142. — Bu Kanunun 31 ve 32 nci maddeleri ile 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası ve 93 üncü 
maddesinin a, d, f ve h bentlerine aykırı davranışta bulunanlar, iki aydan bir yıla kadar hapis ve beşbin 
liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Para cezasını gerektiren davranışlar 

MADDE 143. — <Bu Kanunun 11, 18, 19, 26, 28, 29, 47, 54, 58 ve 89 uncu maddeleri ile 9 unucu mad
desinin 3, 95 inci maddesinin 1 ve 102 inci maddesiinin 2 nci fıkrasına aykırı davramş'ta bulunanlar onbin 
liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

(Bu Kanunun 18 ve 19 uncu maddesine aykırı davranışlarda, birinci fıkradaki ağır para cezası ile birlikte, 
bu davranış sonucu elde edilen paranın müsaderesine de hükmolunur. 

MADDE 144. — Bu Kanunun 23, 24 ve 25 inci maddeleri ile 57 nci maddesinin son fıkrasına aykırı 
davranışta bulunanlar; beşbin Liradan elli'bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

'Bu Kanunum 25 dnci maddesine aykırı davranışlarda, birinci fıkradaki ağır para cezası ile birlikte, aykırı 
davranış sonucu elde edilen paranın müsaderesine de hükm'olunur. 

Ulaştırma Bakanlığının alacağı önlemlere uymayanlara verilecek ceza 

MADDE 145. — Yukarıdaki maddeler dışında kalıp da Ulaştırma Bakanlığının Sivil Havacılığı düzenlemek 
maksadıyla alacağı önlemlere uymayanlara, beşbin liradan yirmibeşbin liraya kadar ağır para cezası verilir. 
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Taksirli suçlarda verilecek ceza 

MADDE 151. — Yukarıdaki maddelerde yazılı suçları taksirle işleyenler hakkında, yukarıdaki maddelere 
göre hükmolunacak ceza, failin kusurunun derecesine göre sekizde birine kadar indirilebilir. 

Para cezalarının uygulanması 

MADDE 152. — Bu Kanunda belirtilen para cezalarının tahsili ve kullanımı, Maliye Bakanlığı ile koor-
dine edilerek, Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 

ALTINCI KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Cebrî icra 

MADDE 153. — Sivil uçaklar cebri icra yönünden 2004 sayılı tcra ve İflas Kanununun hükümlerine tabi 
olup, anılan Kanunun 26 ncı maddesi, bu Kanun bakımından sivil uçakları da kapsar. 

İhtiyatî haciz 

MADDE 154. — Sefere hazır bir sivil uçak ihtiyaten haczedilemeyeceği gibi, cebrî icra yolu ile de sa
tılamaz. 

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

İstatistiki bilgiler 

MADDE 155. — Türk sivil uçaklarının malikleri ve işletenleri, işletmeleri ile ilgili yıllık faaliyet prog
ramlarını ve yıl sonu faaliyet raporlarını Ulaştırma Bakanlığına vermeye mecburdurlar. 

Bu istatistiki bilgilerin kapsamı ve veriliş zamanları Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle dü
zenlenir. 

Belgelerden alınacak ücret 

MADDE 156. — İşletme ruhsatı ve uçuşa elverişlilik belgesi ile uçuş ekibi ve uçak bakım teknisyeni li
sansları gibi her türlü yeterlilik belgeleri ücrete tabidir. 

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

©u kaynaktan yapılacak harcamalar 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve 2490 sayılı Artırma ve 
Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. 

Kaynağın ita amiri Ulaştırma Bakanıdır. 
Kaynak Maliye Bakanlığının denetimine tabidir. 
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ALTINCI KISIM 
Çeşitli hükümler 

Cebrî icra 

MADDE 146. — Sivil hava araçları cebrî icra yönünden 2004 sayılı tcra ve tflas Kanununun hükümlerine 
tabi olup, amlan Kanunun 26 ncı maddesi, bu Kanun bakımından sivil hava araçlarım da kapsar. 

İstatistik! bilgiler 

MADDE 147. — Türk sivil hava araçlarının malikleri ve işletenleri, işletmeleri ile ilgili yıllık faaliyet prog
ramlarını ve yıl sonu faaliyet raporlarım Ulaştırma Bakanlığına vermeye mecburdurlar. 

Bu istatistik? bilgilerin kapsamı ve veriliş zamanları Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle 
-düzenlenir. 

Tüzük ve yönetmelikler 

MADDE 148. — Bu Kanunda belirtilen tüzük ve yönetmelikler bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
İtibaren altı ay içinde hazırlanır ve resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulur. 
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YEDİNCİ KISIM 
Son Hükümler 

Yürürlük 

MADDE 157. — Bu Kanun yayımından altı ay sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 158. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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YEDINÖ KISIM 

Son Hükümler 

Yürürlük 

MADDE 149. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girre. 

Yürütme 

MADDE 150. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür-

....>. « ^ > e < o •<.»> 

Millî Güvenlik Konseyi <St Sayısı: 688) 




