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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

13 Ekim 1983 Perşembe 

Üç oturum yapılan bu Birleşimde : 
Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı. (1/539) (S. 

Sayısı : 678) ile, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği 

Teşkilat Kanunu Teklifi. (2/156) (S. Sayısı': 689); 
Üzerinde görüşmeler tamamlanarak kabul edildi 
Türfk Sivil Havacıhk Kanunu Tasarısının da 

(1/580) (S. Sayısı : 688) 18, 55, 59 ve 67 nci mad

deleri Komisyona geri verilerek 105 inci maddesine 
kadar diğer maddeleri kabul olundu, 

14 Ekim 1983 Cuma günü saat 14.30*da toplanıl
mak üzere Birleşime saat 19.151te son verildi. 

Sedat GÜNERAL 
Millî GUvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı ve Millî GUvenlik Konseyi Başkam) 

ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERStN (Genelkurmay Başkanı ve Millî GUvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHtNKAYA (Hv. K. K. ve Millî GUvenlik Konseyi Üyesi) 

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

BAŞKAM — Millî Güvenlik Konseyinin 173 üncü Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

/. — Türk StvM Havacılık Kanunu Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve MÜH 
Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu (D. 
Meçlisi : 1/586; M. G. Konseyi : 1/580) (D. Mec
lisi S. Sayısı : 470; M. G. Konseyi S. Sayısı :688) (1) 

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

Gündemin bininci sırasındaki Türk Sivil Havacılık 
Kanunu Tasar», dünkü birleşim gündeminde 688 
sıra sayısı dile yer almıştı. Dünkü birleşimde tasarının 
172 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 
106 nci maddesine kadar görüşülmüş ve ayrıca 18, 
55, 59 ve 67 nci maddeler de yenikten düzenlenmek 
üzere Komisyona liade edilmişti. 

İhtisas Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakam ve ilgüıi-
ler yerlerini almışlardır. 

(1) 688 S. Sayılı Basmayazı 13 Ekim 1983 tarihli 

Komisyonun, iade ©dilen maddelerle ilgili tezkeresi
ni ve yeniden düzenlediği madde metinlerini sırasıyla 
okutuyorum: 

Milî Güvenlik Konseyi* Başkanlığın 
Görüşülmekte olan Türk Sivil Havacılık Kanun 

Tasarısının 18, 55, 59 ve 67 nci maddeleri', Millî 
Güvenlik Konseyinin geçen Birleşiminde yeniden mü
zakere ve ıtetkik edilmek üzere Komisyonumuza iade 
ediimişibi. Komisyonumuzda yeniden görüşülen bu mad
deler hakkında düzenlenen madde metinleri ile Yüksek 
Başkanlıkça emir buyurulduğu üzere tanımlar baştıich 
3 üncü maddeye yeni bir ıbent olarak hazırlanan, (î) 
bendi metni de ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Yurdakul GÜNÇER 

Tuğamiral 
Ihti. Kom. D. Bşk. 

BAŞKAN — Yeni düzenlenmiş olan 18 inci mad
deyi okutuyorum: 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ticarî Hava işletmeleri 

İzim 
MADDE 1'8. — Gerçek ve tüzelkişilerin ticarî 

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

İzin belirli şartlara ve süreye bağlanabilir. Millî 
Güvenliğin veya kamu düzeninin 'tehlikeye girebileceği 
durumlarda ve gerçek veya tüzelkişilerin kurucu or
takları iıle temsile yetkili yöneticilerinin; zimmet, ih
tilas, (irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 
inancı kötüye kullanma dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı 
suçlar ile istimal ve (istihlak, kaçakçılığı dışında kalan 
kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat 
karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma veya Türk 
Ceza Kanunumun İkinci Kıitabının Birinci babında yer 
alan Devletin şahsiyetine karşı cürümler veya bu suç
ların işlenmesini alenî olarak tahrik etme suçlarından 
veya Türk Ceza Kanununun 384 üncü maddesinde yer 
alan nakliye ve muhabere vasıtaları aleyhindeki suç 
laırdam, hüküm giymiş olmaları halinde izı|n verilmez. 

BAŞKAN — Daha evvel kısa bir metin yazılmıştı, 
simidi daha iyi oldu. Önceki maddede yalnız «yüz kı
zartıcı suçlardan» diye yazılmıştı oysa birçok şeyler 
vardır; Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabınım birinci 
babı birçok suçlardan bahseder. Şlirndi bu madde 
olmuş. 

Yeniden düzenleneni 18 inci madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

18 inci maddeyi okunan yeni şeyliyle oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyonca yeniden düzenlenen 55 inci maddeyi 
okutuyorum: 

Geçici Tescil 
MADDE 55. — İlgili mevzuata uygun olarak yurda 

sokulmuş olan bir sivil hava aracı; Türk Devletine 
veya kamu tüzelkişilerine veya Türk vatandaşlarına 
veya 49 uncu maddede yazılı niteliklere sahip tüzelki
şilere, en az altı ay süre ile yalnız bunlar adına işletil
mek üzere bırakılırsa, sicile geçici olarak tescil olunabi
lir. 

BAŞKAN — Bu da yeniden düzenlenmiş ve mad
de içinde geçen «3 üncü maddenin <d) fıkrası» ibaresi 
çıkartılmış. 
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DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
İhtisas Komisyonu Üyesi) — Evet çıkardık, Sayın 
Cumhurbaşkanım; orada söylemek istediğimizi ifade 
etmiş olduk. 

BAŞKAN — Bir de, önce hazırlanmış olan madde
de geçen «yabancı kanunda da engel teşkil eden bir 
hüküm bulunmaması şartı» cümlesi de kaldırılmış. 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Onu araştırdık, Sayın 
Cumhurbaşkanım, zaten mahkeme huzuruna çıkıldığı 
zaman bu konuda taraflara ispat hakkı olduğunu 
beyan ettiler. Yani, yabancı kanunda böyledir diye 
ifade edebilirlerse hâkim tarafından nazarı itibare alı
nır. 

BAŞKAN — 55 linçi maddenin okunan yeni şekLi 
üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok. 

55 inci' maddeyi yeni şekliyle oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyonca yeniden düzenlenen 59 uncu maddeyi. 
okutuyorum': 

İstisna 
MADDE 59. — Uçak sicillinde alacaklı haklarına 

ilişkin ipotek, haciz ve buna benzer şerh ve kayıtlar 
bulunmaması şartıyla sicile kayıtlı bir Türk sivil hava 
aracı, Ulaştırma Bakanlığınca, Genelkurmay Başkan
lığı ile Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle 
yabancı gerçek veya tüzelkişilere veya 49 uncu madde
de yazılı. niteliklere sahip olamayan kişilere; yalnız 
bunlar adına işletmek üzere bırakılabilir. Bu ıtakdirde 
hava aracınım Türk uçak sicilindeki kaydı silinir. 

BAŞKAN — Bu maddeden de «3 üncü madde
nin (d) fıkrası» ibaresi silinmiş. 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Bu maddeyi de yeniden 
düzenledik Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — 59 uncu maddenin okunan yeni 
şeklıi üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok. 

59 uncu maddeyi okunan yeni şekliyle oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

67 nci madde çok teknik bir madde idi. 
Komisyonca yeniden düzenlenen 67 nci maddeyi 

okutuyorum: 
Tescile tabi olmayan hava aracı mülkiyetinin ik

tisabı 
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MADDE 67. — Tesdie tabi olmayan hava aracı 
veya payınan temlikinde akitler mülkiyetin temetlük 
edene teslimden önce intikalini kararlaştırabillirler. 

BAŞKAN — 67 mci maddenin okunan yeni şekli 
üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok. 

67 nci maddeyi okunan yeni şekliyle oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 üncü maddenin, bir «tarif eklemek üzere, tekriri 
müzakeresini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.... 
Etmeyenler... Kabul edilrniştir. 

Okunan maddeler arasında «ferry uçuş» diye bir 
terim geçmişti ve bu terimin de tarifi yapılmamıştı, 
yapılması gerekliydi. İleride mahkemeye intikali na
ilinde «ferry uçuş» nedir diye birtakım yanlış tarifler 
çıkabilir düşüncesiyle 3 üncü maddeye bu ibarenin 
tarifi hakkında bir (f) fıkrası eklenmesi gerektiği için 
Komisyonca hazırlanmış bulunan bu (f) fıkrasını oku
tuyorum: 

«f) «Eerry uçuş» terimi; Bir hava aracmın yolca 
ve yük taşımaksızın; satım alınması veya kiralanmasın-' 
da tescil 'işlemleri yapılmadan yurda getinümesd mak
sadıyla yapılan uçuşlar dle, uçuşa elverişliliğine halel 
getirmeyen kısmî arızalı olarak yapılan uçuşları,» 

BAŞKAN — Bu tarif üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

(f) fıkrasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

O halde, 3 üncü madde; a, b, c d, e ve f fıkra
larından teşekkül ediyor. 

Şimdi, kalmış olduğumuz 106 nci maddeden 
başlayarak müzakerelerimize devam ediyoruz. 

106 nci maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ KISIM^ 
Havayolu ile Taşımalar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

İç Hat Taşıma Sözleşmeleri 
Uygulanacak 'hükümler 
MADDE 106. — Havayolu ile yurt (içinde yapı

lacak taşımalarda; bu Kamunda hüküm bulunmadıkça, 
uluslararası taşımada uygulanan ve Türıkiye'ınin taraf 
olduğu uluslararası anlaşmaların hükümleri ve bu ant
laşmalarda da hüküm bulunmadığı haillerde, Türk Ti
caret Kanunu hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Eğer bu kanunda bir hüküm yoksa, 
uluslararası anlaşmalara bakacağız; onda da yoksa, 
Türk Ticaret Kanunu hükümlerinle göre yürütülecek. 

14 , İÛ . 1983 O : 1 

DENlZ KURMAY ALBAY TANER UZUNA Y 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Bu kanundaki hükümler 
çok fazla olduğu için, hepsini buraya yazmamız müm
kün olmadı ef endim. 

BAŞKAN — Hiç akla gelmeyen bir husus ileride 
çıkabilir, diye koydunuz buraya, değil mı? 

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

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik* Konseyi 
Genel Sekreteri) — Efendim, burada iki defa 
«uluslararası anlaşma» diyor. Halbuki, genel temaül, 
Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalardır; 
çünkü onlar da zaten Türkiye'de kanun hükmündedir; 
ondan sonra Türk kanunları, Türk mevzuatı gelir; 
ondan sonra temaül meyanınıda olan diğer uluslararası 
anlamaların gelmesi lazım. Bilmiyorum, bu inceliğe 
etkinliği olabilir mi? 

BAŞKAN — Peki, 'bizim taraf olmadığımız 
uluslararası taşımada uygulanan hükümler bizi hağ-
lar mı? 

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

BAŞKAN — Peki, niye onu yazdık öyle ise? 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreteri) — Tekrar oluyor, «uluslararası anlaş
maların» deyince... 

BAŞKAN — O zaman şöyle demeli: «Bu kanunda 
hüküm bulunmadıkça, Türkiye'nin taraf olduğu 
uluslararası anlaşmaların hükümleri ve bu anlaşma
larda da hüküm bulunmadığı takdirde Türk Ticaret 
Kanunu hükümleri uygulanır.» 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Bu birinciyi ifade etmekle, taraf 
olmadığımız anlaşmalarla da bağlıyız gibi ge
liyordu bana. 

BAŞKAN — Evet, onun için sordum. Bizim taraf 
olmadığımız bir uluslararası kaideyi ben niye tatbik 
edeyim? Mademki, bizim taraf olduğumuz bir 
uluslararası kaideyi kastediyoruz bunda, o takdirde 
doğrudan doğruya; «Bu kanunda hüküm bulunmadık 
ça, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşma
ların hükümleri ve bu anlaşmalarda da hüküm bulun
madığı hallerde, Türk Ticaret. Kanunu hükümleri uy
gulanır» demek lazımdır. 

Bizim taraf olmadığımız bir anlaşma mevcut ise, 
başka ülkeler tatbik ediyor diye biz de onu tatbik 
etmek zorunda mıyız; var mıdır böyle bir mecburiyet? 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Hayır efendim. 
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BAŞKAN •— O halde, o baş tarafta yazılı >>latı, 
«uluslararası taşımada uygulanan ve» kelimeleri tıi çıka
cağız metinden. 

Maddeyi yeniden okutuyorum: 

«MADDE 106. — Havayolu ile yurt içinde yapı
lacak taşımalarda, bu kanunda hüküm bulunmadıkça, 
Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların hü-
hükümlerd ve bu anlaşmalarda da hüküm bulunmadığı 
hallerde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.» 

BAŞKAN — Son okunan 106 nci madde üzerinde 
söz almak isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenle;... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

107 nci maddeyi okutuyorum: | 
Yolcu taşıma sözleşmesi - bilet 

MADDE 107. — Yolcu taşıma sözleşmesinde, | 
taşıyıcı, yolcuya aşağıdaki K kayıtlan içeren ve 
ıılusİararası standartlara uygun olan bir bilet ver
mekle yükümlüdür; 

a) Taşıyıcının adı veya tioaret unvanı ve adıesıi, 
b) Yolcunun adı ve soyadı, 
c) Biletin numarası ite düzenlendiği gün ve yeni,. 
d) Taşıma ücreti; bilet ücretsiz verilmişse buna 

dair kayıt, 
e) Kalkış, varış ve varsa aktarma yerleri, 
f) Taşımanın bu Kanunda gösterilen sorumlu

luğun sınırlandırılmasına ilişkin hükümlere bağlı ol
duğu, 

Taşıyıcı, yolcuyu biletsiz veya yukarda yazılı ka
yıtları içeren bir bilet vermeden kabul etmiş ise, taşıma | 
sözleşmesinin1 varlığı veya geçerliliği etkilenmez, an
cak taşıyıcı bu Kanunun sorumluluğu kaldıran veya 
sınırlayan hükümlerinden yararlamaniâz. 

BAŞKAN — <f) fıkrasına kadar zikredilen bilgi-
lerıden başka bilet üzerinde başka kayıt bulunma
yacak mı? 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Sayım Cumhurbaşkanım, ı 
Lahey Andlaşmasının İkinci Protokolü ile düzenlen
miş ve senelerdir bu şekilde standart olarak devanı 
ediyor. Zaten bu konuda bir değişiklik olursa, and-
laşmada da bir değişiklik olacak. Bugüne kadar çok 
büyük bir değişiklik olmamıştır ©fendim. Belli standart
lar konulmuş ve bütün 'dünyada böyle uygulanmak
tadır. 

BAŞKAN — Hep aldık, yani' banlar var, ama 
ileride başka bir şey de 'ilave etmek gerekirse, kanu
nu değiştirmek 'gerekecek o zaman. | 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Andiaşmada da değiş
tirmek lazım o takdirde efendim. 

BAŞKAN —Peki. 
107 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 
108 inci maddeyi okutuyorum: 
Bagaj ve kişisel eşya 
MADDE 108. — Taşıyıcı, yolcunun bagajlarını 

ve beraberindeki kişisel eşyasını, taşıma sözleşmesinde 
belirlenen şartlar dairesinde, ücretsiz olarak taşımaya 
mecburdur. 

BAŞKAN — «Taşıma sözleşmesinde belirlenen 
şartlar dairesinde» deniyor; bu konuda bir açıklama 
yapar mıısınz. 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
biletin arkasında yazıyor; «20 kilo bedavadır» ve
yahut da «ücretsizdir» deniyor; oradaki şartlar ne ise 
ona göre yanındaki eşyaları ücretsiz olarak taşıyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Belirtilen 
şartlar içerisinde taşımaya mecburdur» desek; «üc
retsiz» diye neden diyoruz? 

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

BAŞKAN — Aksi takdirde, ücret de alabilir an
lamı çıkar. 

ORGENERAL NURETTİN ERStN — Ben de 
diyorum ki, ne alırsa alsın. 

BAŞKAN — Hayır, biletle beraber 20 kilo eşya 
ücretsiz taşınacak. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Tama
men ücretsiz taşıyaoakmış gibi bir anlam çıkıyor da 
onun için söylüyorum. 

BAŞKAN — Ben de onun için sordum; ancak, 
«taşıma sözleşmesinde belirlenen şartlar dairesinde» 
ibaresiyle vuzuha kavuşuyor. 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Taşıma sözleşmesinde, 
bilet olduğu için efendim... 

BAŞKAN — 20 kilonun üzerinde olursa, o zaman 
parasını alıyor fazla eşyanın veyahut da, «yükleme 
kapasitesi dolu, nakliye tehlikeye girer, eşyanızı ala
mam» diyor. Hatta bazı seferlerde, eldeki çantaları 
bile tartarlar. 

108 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

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

109 uncu maddeyi okutuyorum : 
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, bagajın içeriği ve değeri, 
g) Taşımanın bu Kanunda gösterilen sorumlulu

ğun sınırlandırılmasına ilişkin hükümlere bağlı oldu
ğu. 

Taşıyıcı; bagajı kuponsuz veya yukarda yazılı ka
yıtları içeren bir kupon vermeden kabul etmiş ise; ta
şıma sözleşmesinin varlığı veya geçerliği etkilenmez; 
ancak taşıyıcı bu Kanunun sorumluluğu kaldıran veya 
sınırlayan hükümlerinden yararlanamaz. 

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

Birinci ve ikinci fıkraların hükmü saklı kalmak 
şartı ile, taşıyıcı bagaj kuponuna konulması gereken 
bilgilerden yolcu biletinde zaten mevcut bilgileri ba
gaj kuponuna yazmayabilir veya biletle birleştirmek 
kaydıyla sadece bir bagaj teşhis kuponu verebilin 

BAŞKAN — Bu madde hükmü de Lahey And-
laşmasına mı dahil? 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, çoğu bilgiler zaten bilette yazılıdır; yolcunun adı 
ve diğer bilgiler; ancak bagaj için üstüne bir kâğıt 
yapıştırıyorlar; o hem bagaj ve hem de bilet için ge
çerli oluyor. 

BAŞKAN— Evet. 
109 uncu madde üzerinde söz almak isteyen var 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
110 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yük taşıma sözleşmesi - hava yük senedi 
MADDE 110. — Yük taşıma sözleşmesinde, ta

şıyıcı yükleten aşağıdaki kayıtlan içeren bir hava yük 
senedi vermekle yükümlüdür. 

a) Hava yük senedinin numarası ile, düzenlen
diği gün ve yer, 

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

vanı ve adresi, 
d) Gönderilenin adı, soyadı veya varsa ticaret 

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

şımalarda buna dair kayıt, 

i) Gereğinde, yük senedine eklenmesi zorunlu 
olan belgeler, 

j) Taşımanın bu Kanunda gösterilen sorumlulu
ğunun sınırlandırılmasına ilişkin hükümlere bağlı ol
duğu, 

Taşıyıcının, yükü, yük senetsiz veya yukarıda ya
zılı kayıtları içeren bir yük, senedi vermeden kabul 
etmiş olması, taşıma sözleşmesinin varlığını veya ge
çerliliğini etkilemez. Ancak taşıyıcı bu Kanunun so
rumluluğu kaldıran veya sınırlayan hükümlerinden 
yararlanamaz. 

Birden çok parça için, yükletenin isteği üzerine ta
şıyan her bir parçaya aynı yük senedi düzenlemekle 
yükümlüdür. 

Hava yük senedi üç nüsha olarak düzenlenir. Bi
rinci nüshaya «Taşıyıcı için» yazılır ve yükleten tara
fından imzalanır. İkinci nüshaya «Gönderilen için» 
yazılır ve taşıyıcı ile yükleten tarafından imzalanır. 
Üçüncü nüsha, taşıyıcı tarafından imzalanarak, yükün 
teslim alınmasından sonra, yükletene verilir. 

BAŞKAN — 110 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri)— Sayın Cumhurbaşkanım, 110 uncu 
maddenin (j) fıkrasından sonra; «Taşıyıcının yükü, 
yük senetsiz veya yukarıda yazılı kayıtları içeren bir 
yük sendi vermeden kabul etmiş olması» ibaresi yer 
alıyor., 

Gerçi, bundan evvel de yolcu ve bagaj bileti için 
aynı ifadeler kullanıldı. Fakat, yük taşıyıcılığında bu, 
bazı mahzurlar tevlit edebilir. Yani, yükün cinsini, 
ağırlığını vesaireyi bildiren bu teferruatlı senedin alın
masını zarurî hale getirmekte yarar vardır mütalaasın-
dayım. öbürlerinde «bu teferruatlı senedi veya bileti 
vermezse, bu kanunun kendisine getirdiği muafiyetler-
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den yararlanamaz» diyor. Bunun neye tetabuk ettiği
ni hiç anlayamadım. Ama, burada yük nedeniyle bu
nu vermek mecburiyetinde olmalı; çünkü, zannederim 
gemilerde de konşimentoya, bu bilgilerin açıkça, te
ferruatlı olarak yazılması zarureti vardır. Neden bu
rada bundan sarfınazar ediliyor, burasını anlayama
dım efendim. 

BAŞKAN — Evet, soralım. 
Buyurun. 
ALTAN YILMAZ (İhtisas Komisyonu Üyesi -

THY Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, metin
de; «yük senedi vermekle yükümlüdür» hükmü var. 

Havacılıkta, genellikle denizde olduğu gibi.bir 
konşimento veriliyor; fakat bu konşimento ciro kabi-

. liyetini haiz değil; çünkü, taşıma süresi çok kısa. 
Konşimento, kıymetli evrak gibidir. Kıymetli evrakı 
vererek mala sahip oluyorsunuz. Hava taşımacılığın
da böyle bir mecburiyet yok. Buradaki hüküm de, 
sözleşmenin bir şifahî sözleşme mahiyetinde olduğu 
ve yazılı bir sözleşme gerektirmediğini izah ediyor. 
Ancak bunun müeyyidesi de, burada getirilen sınır
lamalardan yararlanamayarak malı taşıyacak. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Sınırlamalar nedir, anlayama-
dım-

BAŞKAN — Yararlanamayacağı hususlar nedir? 
Yani eşyası kaybolduğu zaman, değerini alma vesair 
haklardan mı yararlanamayacak? 

ALTAN YILMAZ (İhtisas Komisyonu Üyesi -
THY Temsilcisi) — Efendim, bu taşımada mevcut 
bir sorumluluk sınırı var; bu kanunda da o sorum
luluk sınırını getiriyor. Eğer taşıyıcı, böyle bir bilet 
vermeden yükü kabul etmiş ve bu yük kaybolmuşsa, 
bunu ispat ettiği takdirde, taşıyıcı bu sorumluluk sı
nırlarından yararlanamaz. Yani, onun üstünde tazmi
nat ödemek mecburiyetindedir. 

BAŞKAN — Yani, idareye bir zorunluluk getiri
yor. 

ALTAN YILMAZ (İhtisas Komisyonu Üyesi -
THY Temsilcisi) — Pek tabiî efendim. 

BAŞKAN — Yani onun için, «biletsiz yük alma» 
diyor. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Şayet taşıyıcı böyle teferruatlı 
bilgiler vermezse, bunun sonunda da herhangi bir hal 
vuku bulursa, sorumluluğun artar, demek istiyor. 
Ama, benim arz etmek istediğim, diğer nakliyatta bu 
aranıyor, burada da bu aranırsa, kontrol bakımından 
herhalde daha yararlı olur. 
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BAŞKAN — Nasıl olur bu biletsiz eşya götürme 
işi? 

ALTAN YILMAZ (İhtisas Komisyonu Üyesi -
THY Temsilcisi) — Efendim, mümkün değil; ama an
laşma da o şekilde düzenlenmiş. 

BAŞKAN — Doğru değil ki zaten. 
Buyurun. 
ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 

Sayın Cumhurbaşkanım, bu maddeler çok istisnaî ve 
hiç ortaya çıkmayacak bazı durumları düzenliyor. 
Yani, havayolu işletmeciliğinde muhakkak bilet ve 
bagaj bileti alınır. Kargoda da muhakkak konşimen
toya benzer bir belge düzenlenir. Çok acil bazı du
rumlarda böyle yerine getirilmemiş formaliteyle bir 
yük uçağa konursa, o sırada uygulanacak hükümler 
vardır. Bu hükümler de taşıyıcının sorumluluğunu ar
tırıyor. Yoksa ceza terettüb etmiyor, çok istisnaî bir 
durum. 

Bu, uluslararası anlaşmalarda da böyle; diğer dün
ya uçak şirketlerinde de aynı kurallar uygulanıyor. 
Bizim mevzuatımız da buna benzetiliyor. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Esasında olmaması lazım. 
ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 

Evet, olmaması lazım. 
BAŞKAN — Bîr kere tehlikeli de; içinde ne var 

ne yok belli değil, değil mi? Alelacele «şunu al, gö
tür» der. Bu bir mektup olur, ufacık bir el paketi 
olur. Pilota «zaten gidiyorsun, şu mektubu falan otel
de filana veriver» gibi. Yahut bir ilaç, bazan elden 
veriyorlar değil mi? 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Evet efendim. 

Sayın Cumhurbaşkanım, o hallerde dahi ona da 
belge düzenliyorlar. 

Bir defasında kokpitde (cockpit) gitmem lazım 
geldi - bendeniz kanunlarımız gereğince bedava seya
hat ediyorum - fakat akşamdan uçak bileti kesip ge
tirdiler. Yani çok dikkatliler. Buradaki hükümler, 
çok istisnaî bazı durumlarda sorumlulukları tespit 
etmek için düzenlenmiştir. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Efendim, silah nakledebilir, uyuş
turucu madde nakledebilir, kaçak eşya nakledebilir. 
Bu formaliteye göre de, «içindekinin teferruatım yaz
dırmak mecburiyetinde değilim» diyebilir. Yazdırma-
yabilir; ancak yazdırmamasının sebebini anlayama
dım. 
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BAŞKAN — Öyle bir şey yok efendim. 
Maddede, taşıyıcının, yükü, yük senetsiz veya yu

karıda yazılı kayıtları içeren bir yük senedi vermeden 
kabul etmiş,olması» diyor, ötekinde, içeriğinde neler 
var, diye bir şey yok ki? 

SEDAT GÜNERAL (Milli Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — «İçerisinde yukarıdakiler olacak» 
diye yazıyor, 

BAŞKAN •— Anladım; taşıyıcının adı var, yük
letenin adı var, gönderilenin adı var, kalkış - varış yeri 
var, yükün türü var. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Yükün türü, miktarı, ağırlığı var. 

BAŞKAN — «Miktarı» dediği şu; kaç parça ol
duğunu belirtiyor. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Efendim, türü var, şu kadar, şu 
miktar; her şeyi var. 

BAŞKAN — özel olarak beyan etmişse değeri 
var. 

Zaten onu kaçak gönderecek insan, öbür türlü 
de verse türünü yazmaz ki? «İçinde şu var» der, ama 
içinde afyon saklamıştır; «Afyon gönderiyorum» de
mez. 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Bu kademeler sivil 
gümrük işleminde var zaten. Havaalanında doğrudan 
doğruya uçağa gelmiyor. Gümrük işlemlerinden ve 
kontrol işlemlerinden geçiyor. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Genelde Türkiye içerisindeki 
nakliyatı, Türkiye'de noktadan noktaya yapılan nak
liyatı düzenliyor. 

BAŞKAN — Ama Sayın Bakan diyor ki, «Bu hu
suslar diğer ülkelerde de var, bunları oradan aldık.» 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Sayın Cumhurbaşkanım, bu kuralların uluslararası 
sözleşmelere girme tarzı da, kanunlara girme tarzı 
da hukukçunun titizliğinden geliyor. Milyonda bir 
ihtimali de yazalım ki, ortaya ihtimaller çıktığı za
man böylece sorumluluklar tespit edilmiş olsun. Yok
sa kanun evvela mecburiyeti getiriyor; «bilet verecek, 
bagaj verecek, yük senedi verecek» diyor ve onu 
mecburî kılıyor; ama eğer beşerî hata ya da acele 
yüzünden biletsiz birini uçağa alırsa, o zaman da so
rumluluğunu tespit, ediyor. 

BAŞKAN — 110 uncu madde üzerinde başka 
söz almak isteyen?.. Yok. 

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

111 inci maddeyi okutuyorum : 
Yükletenin beyanları 
MADDE 111. — Yükleten yükle ilgili olarak ha

va yük senedine yazılacak kayıt ve beyanları ile yü
kün gönderilene teslimi için gereken tüm bilgi ve bel
gelerin tam ve doğru verilmesinden sorumlu olup, bu 
yüzden taşıyıcının ve üçüncü şahısların uğrayacak
ları zararları tazmin ile yükümlüdür. 

Taşıyıcı personeli ve temsilcilerine kusur isnadı 
hariç olmak üzere, taşıyıcı, verilen bilgi ve belgelerin 
doğruluğunu ve yeterliliğini araştırmaya mecbur de
ğildir. 

BAŞKAN — 111 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

112 nci maddeyi okutuyorum : 
Yük senedinin ispat kuvveti 
MADDE 112. — Hava yük senedi, aksi kanıtla-

nıncaya kadar, sözleşmenin varlığı, şartlan ve yükün 
teslim alındığı hakkında karine teşkil eder. 

Hava yük senedinde yükün ağırlığına, boyutlarına, 
ambalajına ve parça sayısına ilişkin kayıtlar.aksi is
pat edilinceye kadar doğru sayılır; yükün miktarına, 
hacmine ve bulunduğu hale veya yükün belirgin du
rumuna ilişkin kayıtlar, ancak yükletenin de katıl
ması ile taşıyıcı tarafından muayene edilmesi ve so
nuçların hava yük senedine yazılması şartı ile taşıyıcı 
aleyhine delil teşkil eder. 

BAŞKAN — 112 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen? Yok. 

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

113 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yükletenin tasarruf yetkisi 
MADDE 113. — Yükleten, taşıma sözleşmesin

den doğan tüm borçlarını yerine getirmek şartı ile; 
gönderilenin, bir sonraki madde uyarınca hakkını 
kullanmaya' başladığı ana kadar yük üzerinde tam 
bir tasarruf hakkına sahiptir. Gönderilen, hava yük 
senedini veya yükü kabulden kaçınırsa veya kendisi
ne gereken ihbarın yapılması mümkün olmaz ise, 
yükleten tasarruf hakkına tekrar sahip olur. 

Yükleten bu hakkını taşıyıcıya veya diğer taşıyı
cılara zarar vermeyecek şekilde kullanmaya mecbur 
olup, bu tasarruf hakkının kullanılmasından doğan 
masraflardan sorumludur. 
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Yükletenin verdiği talimatın yeririe getirilmesi 
mümkün olmaz ise, taşıyıcı, durumu derhal kendisine 
bildirmekle yükümlüdür. 

Taşıyıcı, yükletenin talimatını hava yük senedi
nin yükletene verilmiş olan nüshasının iadesini iste
meden yerine getirirse, bu hava yük senedi nüshasının 
zilyedinin, bu yüzden uğrayabileceği herhangi bir za
rardan, yükletene rücu hakkı saklı kalmak şartı ile so
rumlu olur. 

BAŞKAN — Yani, yükü götürdü sahibi buluna
mazsa, yük yine sahibine aittir; ama geri getirme 
masrafını da, yük geri geldiği takdirde, ödemek zo-
dundadır değil mi? 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — 113 üncü madde üzerinde söz al
mak isteyen?.. 

Buyurun Sayın Bakan. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Sayın Cumhurbaşkanım, maddenin ikinci fıkrasın
daki «Yükleten bu hakkını taşıyıcıya veya diğer taşı
yıcılara» kısmında geçen, ikinci «taşıyıcılara» kelime
sine gerek yok. çünkü birinci «taşıyıcıya» kelimesi 
diğerini de kapsıyor. Bu kelimenin «yükletenlere» 
yani, «taşıtanlara» olması lazım. Bu husus gözden 
kaçmış gibi geliyor. 

BAŞKAN — Buradaki «taşıyıcılara» kelimesi, 
Danışma Meclisinin kabul ettiği maddede «taşıtan
lara» olarak geçmiş.. 

Maddenin ikinci fıkrası neyi kastediyor? Yani, 
yükleten bu tasarruf hakkına sahiptir. Bu, taşıyıcıya 
zarar vermeyecek; «veya taşıyıcıya zarar vermeyecek 
şekilde kullanmaya mecbur olup» diyor. 

Peki nasıl zarar verebilir? 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Sayın Cumhurbaşkanım, bir kargo uçağına çeşitli ta
şıtanların, yani yükletenlerin yükleri yükleniyor. O 
yükleri oraya verirken ne uçağa zarar verecek, ne de 
diğerlerinin yüklerine zarar verecek. 

BAŞKAN — O halde, o kelimenin «taşıtanlara» 
olması lazım, «taşıyıcı» olunca uçağın kendisi olur. 
«taşıyıcıya veya taşıtanlara» diyeceğiz. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
«Taşıyıcıya veya diğer yükletenlere» olması lazım. 
Çünkü kanunda hep «yükletenlere» kelimesini kul
landık Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Evet, doğru. O zaman «taşıyıcıya 
veya diğer yükletenlere» olarak düzelteceğiz. 

113 üncü madde üzerinde başka söz almak iste
yen?.. Yok. 

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

114 üncü maddeyi okutuyorum : 
Gönderilenin haklan 
MADDE 114. — Yükletenin bir önceki madde 

uyarınca sahip olduğu hakkı kullanmamış olması ha
linde, gönderilen, yükün varma yerine ulaşması, üze
rine, sözleşme şartlarına uyması kaydı ile, taşıyıcı
dan, yükün kendisine teslimini istemek hakkına sa
hiptir. 

Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, yükün varma ye
rine ulaştığı, taşıyıcı tarafından en kısa zamanda gön
derilene 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. 

BAŞKAN — 114 üncü madde üzerinde söz al
mak isteyen?.. Yok. 

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

115 inci maddeyi okutuyorum : 
Hakların kullanılması 

MADDE 115. — Yükleten veya gönderilen, taşı
ma sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine ge
tirmek şartı ile 113 üncü ve 114 üncü maddelerin ta
nıdığı hakları, müstakilen kendilerinin veya başkala
rının adına ileri sürebilir. 

BAŞKAN — 115 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok." 

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

116 ncı maddeyi okutuyorum : 
Yükleten ile gönderilenin ilişkileri 

MADDE 116. — 113 üncü, 114 üncü ve 115 inci 
maddeler yükleten ile gönderilenin ilişkilerini veya 
haklarım yükleten veya gönderilenden devren kazan
mış olan üçüncü kişilerin karşılıklı ilişkilerini etkile
mez. 

113 üncü, 114 üncü ve 115 inci maddelerin hü
kümleri, ancak hava yük senedine konacak açık ka
yıtlar ile değiştirilebilir. 

BAŞKAN — Maddenin birinci fıkrasında geçen, 
«kazanmış olan üçüncü kişilerin karşılıklı ilişkilerini 
etkilemez» sözünden ne anlaşılıyor? 
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113 üncü madde «yükletenin tasarruf yetkisi» 
114 üncü madde «gönderilenin haklan» ve 115 inci 
madde de «Hakların kullanılması» idi. 

Bu maddede «113 üncü, 114 üncü ve 115 inci mad
deler yükleten ile gönderilenin ilişkilerini veya hak
larını yükleten veya gönderilenden devren kazanmış 
olan (yani tekrar başka birisi almışsa) üçüncü kişile
rin karşılıklı ilişkilerini etkilemez» deniyor. 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Efendim, talimat veri
yor, «ona değil de filana gönder» diyor. Bir adrese 
gidecekti, fakat gitmeden evvel o, bu hakkını başka 
birisine devrediyor. O zaman bu yükümlülükleri et
kilemiyor, eski yükümlülükleri devam ediyor. 

BAŞKAN — 116 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

117 nci maddeyi okutuyorum : 
Ücretsiz taşımalar 

MADDE 117. — Taşıyıcının kendi yetkili orga
nınca saptanan kurallarına göre ücretsiz olarak yapa
cağı yolcu ve yük taşımaları dışında; görev maksa
dıyla veya özel nedenlerle Türk tescili hava araçları 
ile ücretsiz yapılacak yolcu ve yük taşımalarına iliş
kin kurallar, Ulaştırma Bakanlığınca bir yönetmelikle 
düzenlenir. 

EAŞKAN — Bu madde, galiba kendi personelini 
veya bazı kişiler var, herhalde onları içeriyor, değil 
mi? Bu yönetmelikle yapılabilir. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Sayın Cumhurbaşkanım zaten bir yönetmeliğimiz var, 
bunu uyguluyoruz. 

Burada, uluslararası anlaşmalardan gelen ve uçak 
şirketleri arasında karşılıklı ücretsiz taşıma anlaşma
ları var. Onu düzenlemek için konmuş bir madde. 

BAŞKAN — Bir dünya turu da yapabiliyorlar, 
başka uçaklara da binme hakları var, öyle mi? 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Bu yetkiyi aldı mı yabancılar da, 
bizimki de bedava gidiyorlar. Diğer maddelerde adını, 
soyadını en ince teferruatına kadar yazdık da, bu 
maddede ücretsiz taşıma hakkının kimlere verilece
ği hususunda yönetmeliğe atıf yapıverdik. Halbuki 
burada da «şunlar şunlar dışında verilmez» filan diye 
saymak lazımdı. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Sayın Cumhurbaşkanım, bunlara da o şartlarda bi
let kesilecektir. 

BAŞKAN — Çünkü yönetmelik çok dejenere edi- • 
liyor. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Çok haklısınız efendim, çok da meşgul ettik. 

BAŞKAN — 117 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

118 inci maddeyi okutuyorum : 

IKINCI BÖLÜM 
Hava Araçları Kullanma Sözleşmeleri 

Kira ve Carter sözleşmeleri 
MADDE 118. — Uçuş personeli almadan sadece 

hava aracının kiralanması halinde Borçlar Kanunu
nun ilgili hükümleri, uçuş personeli ile birlikte bir 
hava aracının tamamının veya bir kısmının yahut 
muayyen bir mahallinin kiralanması veya Carter 
Sözleşmesi halinde Türk Ticaret Kanununun ilgili 
hükümleri, uygulanır. 

Uluslararası anlaşmaların hükümleri saklıdır. 
BAŞKAN — «Tamamının veya bir kısmının, ya

hut muayyen bir mahallinin» denmiş, «Kısmı» deni
lince, «mahal» de onun içine girer. O ibare fazla de
ğil mi orada? «Veya bir kısmının kiralanması» diye
biliriz ona. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Gene hukukçu titizliğinden doğmuş bir terim Sayın 
Cumhurbaşkanım, Bazan bir kargo uçağının belirli 
bir deposu kiralanıyor, bazan bir tek koltuk veya 
koltuklar grubu kiralanıyor. Onu ifade etmek için 
yazıldı efendim. 

BAŞKAN — 118 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

119 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yazılı şekil 

MADDE 119. — Kira ve Carter sözleşmeleri ya
zılı şekilde yapılmadıkça muteber değildir. 

Kira sözleşmesinin üçüncü kişilere dermeyan edi
lebilmesi için uçak siciline şerh verilmesi gereklidir. 

BAŞKAN — 119 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : "Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

120 nci maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Taşıma Sözleşmesinden Doğan Sorumluluk 

BÎRÎNCÎ BÖLÜM 
Sorumluluk Halleri 

Yolcunun uğradığı zarardan sorumluluk 
MADDE 120. — Yolcunun ölümü veya herhangi 

bir oismanî zarara uğraması halinde, bu zarara se
bebiyet veren kaza hava aracında veya iniş veya biniş 
sırasında meydana geldiği takdirde, taşıyıcı sorumlu
dur. 

BAŞKAN — 120 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

121 inci maddeyi okutuyorum : 
Bagaj veya yükün uğradığı zarar 
MADDE 121. — Tescdi ettirilmiş bagaj veya yü

kün kaybı veya zarara uğraması halinde, zarara se
bebiyet veren olay, havayolu ile taşıma sırasında 
meydana gelmiş ise zarardan taşıyıcı sorumludur. 

Birinci fıkra anlamında havayolu ile taşıma; ba
gaj veya yükün bir havaalanında veya bir hava ara
cında veya havaalanı dışına inilmesi halinde o yerde 
taşıyıcının muhafaza ve nezareti altında 'bulundukla
rı süreyi kapsar. Yük için Türk Ticaret Kanununun 
781 inci madde hükmü uygulanır. 

Havayolu ile taşıma müddeti, bir havaalanı dışın
da olmak üzere karada, denizde veya iç sularda yapı
lan taşımayı içine almayı belirtilen taşımalar havayolu 
taşıma sözleşmesimin ifası zımnında yükleme, teslim 
veya aktarma amacıyla yapılmış ise meydana gelen 
her türlü zarar, aksi sabit olmadıkça havayolu ile 
taşıma süresinde meydana gelmiş kabul olunur. 

BAŞKAN — Üçüncü fıkrada, «denizde veya iç 
sularda yapılan taşımayı içine almayı belirtilen ta
şımalar havayolu taşıma sözleşmesinin» denmiş. Neyi 
kastediyoruz burada? 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Sayın Cumhurbaşkanım, burada bir yazım hatası var : 
«tç sularda yapılan taşımayı içine almayı» denmiş, 
(halbuki o, «almaz» olacak ve ondan sonra nokta ko
nularak cümle bitirilecek. Daha sonra da, «belirtilen» 
sözcüğü büyük harfle yazılarak cümle devam edip 
gidecek. 

Zaten Danışma Meclisinin metninde de o şekilde 
yazılmış Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Tabiî, «îçine almaz» şeklinde ola
cak. 

«Almayı» kelimesini «almaz» şeklinde düzeltim ve 
ondan sonra da nokta koyun oraya; «belirtilen» ke
limesi de büyük harfle başlayacak. 

121 inci madde üzerinde söz almak isteyen?.. 
Yök. 

Bu düzeltmeyle birlikte 121 inci maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

122 nci maddeyi okutuyorum : 
Gecikmeden doğan zarar 
MADDE 122. — Taşıyıcı, havayolu ile yolcu, ba

gaj veya yükün taşınmasındaki gecikmeden doğan 
zarardan sorumludur. 

BAŞKAN — 1'22 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

123 üncü maddeyi okutuyorum : 
Taşıyıcının sorumluluktan kurtulması 

MADDE 123. — Taşıyıcı, 'kendisinin ve adamla
rının zararı önlemek için gerekli olan bütün tedbirleri 
aldıklarını veya bu tedbirleri alma olanağı bulunma
dığını ispatlarsa sorumlu değildir. 

BAŞKAN — Ü23 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

124 üncü maddeyi okutuyorum : 
Sorumluluğun sınırlandırılması 
MADDE 124. —; Taşıyıcının sorumluluğunun sı

nırlandırılması, 12 Ekim 1929 tarihinde Varşova'da 
imzalanan ye Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin 
Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşme 
ve bu Sözleşmeyi değiştiren Türkiye'nin katıldığı söz
leşme ve protokollerin hükümlerine göre tayin olu
nur, 

Taşıyıcı, birinci fıkrada anılan sözleşme ve proto
koller ile öngörülmüş bulunan sınırların yükseltilme
sin© ilişkin özel anlaşmalar yapmak veya bu nitelik
teki anlaşmalara katılmak yetkisini haizdir. 

Para kıymetinin değişmesi halinde, birinci fıkrada 
öngörülen sorumluluk sınırlarının yeniden belirlen
mesine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — 124 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

125 inci maddeyi okutuyorum : 
Geçersiz sayılan hükümler 
MADDE 125. — Taşıyıcının sorumluluğunu ta

mamen veya kısmen kaldıran veya 124 üncü madde
de sözü geçen Sözleşme veya onu değiştiren protokol-

, de belirtilmiş olan sorumluluk sınırını indirmeyi amaç
layan her şart hükümsüzdür. Bu şartların hükümsüz
lüğü taşıma sözleşmesinin de hükümsüzlüğünü icab-
ettirmez. 

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

BAŞKAN — 125 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

126 ncı maddeyi okutuyorum : 
Sınırsız sorumluluk 
MADDE 126. — Zararın* taşıyıcının veya adam

larının zarar vermek kastı ile veya zararın doğması 
" ihtimali olduğunu bilerek dikkatsizce yaptıkları bir : 

hareket veya ihmal sonucunda meydana geldiği ispat 
edildiği takdirde; bu Kanunda öngörülen sorumluluk 
sınırları uygulanmaz. Ancak, taşıyıcının işçileri veya 
temsilcileri gibi yardımcı kişilerinin meydana getir-

- diği sınırsız sorumluluk talebine mevzu olan zarar 
hakkında Borçlar Kanununun 55 inci madde hüküm
leri saklıdır. 

»BAŞKAN — 126 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen?,. Yok. 

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

127 nöi maddeyi okutuyorum"'. 
Taşıyıcının adamları 
MADDE 127. — Bu Kanunda öngörülen bîr za

rardan dolayı, taşıyıcının adamları aleyhine dava açıl
dığı takdirde; taşıyıcının adamı kendi görevi çerçeve
sinde hareket ettiğini ispat ederse, taşıyıcının bu Ka
nuna göre yararlanabileceği hususlardan istifade et
meye hak kazanır. 

Bu gibi hallerde taşıyıcıdan ve taşıyıcının adamla
rından alınabilecek tazminatın toplam miktarı, bahse 
konu sınırları aşamaz. 

BAŞKAN— «Taşıyıcının adamları» ne demek? 
ULASrriRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 

Personeli. 
BAŞKAN — «Adam» tabiri şimdiye kadar hiç ; 

geçmedi; «adam» olur mu? 

«Bu Kanunda öngörülen bir zarardan dolayı, taşı
yıcının personelli aleyhine» demek lazım. Gemide, «ge
mi adamı» dır bu. 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(ihtisas Komisyonu Üyesi) — Taşıyıcının görevlen
dirdiği, bu taşıma işlerinde görevlendirdiği kişiler. 
Taşıyıcının yardımcı kişileri anlamında Sayın Cum
hurbaşkanım. 

BAŞKAN — «Adamları aleyhine dava açıldığı tak
dirde» denmiş. Bunu kim açacak? İdare, yani taşıyıcı 
açacak, değil mi? 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Hayır efendim; on
dan zarar gören kişi, yolcu veya yükün sahibi aça
cak. 

BAŞKAN — İdare aleyhine yükleten dava açar, 
onun çalıştırdığı adam onu alakadar etmez ki. Çünkü 
o durumlardan taşıyıcı sorumluydu. Bu. zararı kendi 
adamı vermişse, idare kendi adamı hakkında ayrıca 
ona rücu eder, 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Sayın Cumhurbaşkanım, burada yükleten ya da yol
cu zarar gördüğü zaman, iki şey yapabiliyor. Bu iki 
ihtimalden istisnaî ihtimali hesaba katmak için yazıl
mıştır. Türk Hava Yollarını daya edebilir; ama mey
dan müdürünü de dava ettiği haller vardır, istisnaî 
hallerde. Onun için düzenlenmiş bir maddedir Sayın 
Cumhurbaşkanım. 

Türk Hava Yolları aleyhine dava ikame etmeyip 
de, onun çalıştırdığı kişiler aleyhine dava açan kişi
ler içlin düzenlenmiştir bu madde. Bu dava, istasyon 
müdürü aleyhinde veya kaptan pilot aleyhinde de açı
labilir. Türk Hava Yollarının herhangi bir personeli 
aleyhine açtıkları takdirde davayı, Türk Hava Yolla
rının sorumluluğunu ya da Türk Hava Yollarının per
sonelinin sorumluluğunu sınırlamak için getirilmiş bir 
maddedir. 

BAŞKAN — Peki. 

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

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

128 inci maddeyi okutuyorum : 
Hasarın lihban 

MADDE 128. — Yolcu bagajının veya yükün, 
bunları teslim almaya yetkili kişi tarafından itiraz 
edilmeden kabulü, taşıma belgesine uygun olarak ve 
iyi durumda teslim edildiklerine karine teşkil eder, 
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Hasar halinde, teslim almaya yetkili kişi tarafın
dan hasarın öğrenilmesinde derhal ve teslimlerinden 
itibaren yolcu bagajı için en geç yedi gün içinde ve 
yük için en geç ondört 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 bel
gesinin üstünde gösterilmesi sureti ile yapılması gere
kir. 

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

BAŞKAN — 128 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

129 uncu maddeyi okutuyorum : 
Birden çok taşıyıcı tarafından yapılan taşımalar 

MADDE 129. — Taşımanın birbiri ardınca deği
şik taşıyıcılar tarafından yapılması halinde; yolcu, 
bagaj veya yükü kabul etmiş olan her taşıyıcı, bu Ka
nun hükümlerine tabi olur ve taşımanın kendi dene-" 
timinde yapılan bölümü ile ilgili olduğu ölçüde, taşı
ma sözleşmesinin 'taraflarından biri sayılır. 

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

Bagaj veya yük taşımalarında yolcu veya gönde
ricinin ilk taşıyıcıya, yolcu veya teslim almaya yet
kili alıcının lise son taşıyıcıya karşı talepte bulunma 
hakları vardır. Ayrıca, bunlardan herbiri zararın» zi
yanın veya gecikmenin meydana geldiği taşımayı ya
pan taşıyıcıya karşı da talepte bulunabilirler. Bu ta
şıyıcılar, yolcu, gönderici ve alıcıya karşı müştereken 
ve müteselsilen sorumludur. 

BAŞKAN — 129 uncu madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı? Yok. . 

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

130 uncu maddeyi okutuyorum : 
Karma taşımalar 
MADDE 130. — 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 belgele
rine taşımanın havayolu ile yapılmayan kısımlarına 
ilişkin hükümler koyabilirler. 

BAŞKAN — Nasıl olur bu? Bir kısmını uçağa 
vermişim, bir kısmım gemüye vermişim. Bu, havayol
larıyla taşıma kanunudur. 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Aynı yük için Sayın 
Cumhurbaşkanım. 

örneğin, İstanbul'dan Suriye'ye mal gönderdiği
mizi düşünelim. Bir kısım yolu havayoluyla gidecek, 
oradan sonrasına karayoluyla devam edecek; aynı 
yük. 

Bir yere kadar havayoluyla gidecek, orada ine
cek, örneğin TIR'a yüklenecek ve yoluna devam ede
ce^ 

BAŞKAN — Ben başka türlü anladım; yani bir
çok eşyam var, bir kısmını havayoluna verdim, bir 
kısmını İcarayoluyla gönderdim şeklinde anladım. 

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

BAŞKAN — Öyle de anlaşılıyor. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ben de 

öyle anladım. 
ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 

Sayın Cumhurbaşkanını, burada «kombine» kelime
sini kullanamadığımız için oluyor. Asıl anlamı, ha
vayolu ve diğer yollarla yapılan kombine taşımalar
dır. Ama biz ona «'birleşik» deyince karışıyor. 

BAŞKAN — 130 uncu madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı? Yok. 

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

131 inci maddeyi okutuyorum : 
Dava açma süresi 

MADDE 131. — Sorumluluğa ilişkin dava, ha
va aracının varma yerine geldiği veya gelmesi gerek
tiği tarihten veya taşımanın durduğu tarihten itiba
ren iki yıl içinde açılmazsa tazminat talep hakkı dü
şer. Ancak, ondördüncü madde gereğince rapor tan
zimi gereken hallerde, iki yıllık süre ondördüncü mad
de gereğince Resmî Gazete ile yapılacak duyuru ta
rihinden itibaren işlemeye başlar. 

BAŞKAN — 131 -inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

( Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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132 nci maddeyi okumuyorum [ 
Sigorta yükümlülüğü 

MADDE 132. — Yurt içi veya yurt dışı yolcu, 
yük ve posta taşımaları yapmaya yetkili kılınan ta
şıyıcılar, taşıma sözleşmelerinden doğabilecek zarar
lardan dolayı, tazminat taleplerinin teminatı olmak 
üzere, asgarî 124 üncü madde esaslarına göre sapla
nan sorumluluk sınırlan içerisinde malî mesuliyet 
sigortaları yapmakla yükümlüdürler. 

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

Yurt içi veya yurt dışı taşıma yapan taşıyıcıların 
yaptıracakları sigorta ve terrfinat şartları; uluslararası 
standartları göz önünde bulundurularak ve Ulaştırma 
Bakanlığının görüşü de alınarak Ticaret Bakanlığınca 
onaylanır. 

Bu maddede belirtilen sigorta yükümlülüğü yerine 
getirilmeyen hava araçları Ulaştırma Bakanlığınca 
uçuştan men edilir. 

BAŞKAN — İkinci fıkrada, «Sigorta, taşıyıcının 
adamlarının1 bu kanunda öngörülen sorumluluğunu 
da kapsar» deniyor. Yani, onların sorumluluğundan 
mütevellit bir zarar olmuş ise sigorta öder. O zaman 
Sigorta ne yapar? O adamı mahkemeye verir, benim 
dediğim gibi olur. Yani, zarara uğrayan o adamı mah
kemeye vermez, Onun için, karşısındaki muhatap uça
ğın sahibidir. Onun yükleyicisi hata yapmış, aşağıya 
atmış, indirirken arabadan »düşürmüş onu alakadar et
mez, onu vermez ki mahkemeye, idareyi verir. İdare 
veya sigorta, «Sen niçin bunu yaptın» diye onu mah
kemeye verir. Demin söylemek istediğim bu idi. Yani, 
«Adamı mahkemeye verir» dediniz, benim garibime 
gitti. . 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 
Sayın Cumhurbaşkanım, bizim kastımız, bu kanun
da, yolcu ile havayolunun, taşıyıcının ve taşıyıcı 
adamının ilişkilerini düzenlemektir. Yoksa genel ola
rak, taşıyıcı adamı dava edildiği zaman ortaya çıka
cak sorumluluktan o' kuruluş da sorumludur. Bunun 
tersi de doğru, Türk Hava Yolları kendi tazminatını 
öder, ondan sonramda kusurlu personeline rücü ede
bilir. Genel hukuk kurallarımız bunu düzenliyor. 

BAŞKAN— Nitekim, sigortada da koymuş. 
132 nci madde üzerinde söz almak isteyen var 

^ mı? Yok. 

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

133 üncü maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk 

İşletenin sorumluluğu 
MADDE 133. — Sivil hava aracının üçüncü ki

şilere verdiği zarardan, sivil hava aracının işleteni so
rumludur, 

BAŞKAN — 133 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

134 üncü maddeyi okutuyorum : 
İşletenin tanımı 

MADDE 134. — İşleten, sivil hava aracını kendi 
adına bizzat kullanan veya yardımcıları marifeti 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 bu
lunan gerçek veya tüzelkişi, aksini ispat etmedikçe 
işleten sayılır. 

BAŞKAN — Bunun da tanımlar kısmına girmesi 
lazım; madem işletenin tanımıdır, oraya koymak la
zım veya 133 üncü maddenin yerine 134 üncü mad
de girmeli idi. Evvela «İşletenin tanımı» ondan son
ra «İşletenin sorumluluğu» olması lazım, ters kon
muş. 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, tanımlara alamadık. 

BAŞKAN — Almadınız, buraya aldınız ama, ev
vela bir şey tanınır, ondan sonra sorumluluğu gelir. 
133 üncü madde ile 134 üncü maddenin yer değiştir
mesi lazım. 

134 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı? Yok. 

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

Şimdi, 134 üncü maddenin 133, 133 üncü mad
denin de 134 olması hususunu oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 
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135 inci maddeyi okutuyorum : 
- İşletenin rızası olmaksızın kullanma 

MADDE 135. — Sivil hava aracının, işletenin 
rızası dışında kullanılması halinde, işleten bunda bir 
kusuru bulunmadığını ispat edemediği takdirde, doğa
cak zarardan kullanan ile birlikte müteselsilen sorum
lu olur. -

BAŞKAN — 135 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? YöL 

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

136 ncı maddeyi okutuyorum : 
Müteselsil sorumluluk 

MADDE 136. — İki veya daha fazla sivil hava 
aracının (birlikte sebebiyet verdikten zararlarda, her 
hava aracının işleteni, müteselsilen sorumlu olur. 

BAŞKAN — 136 ncı madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

136 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

137 nci maddeyi okutuyorum : .., 
Müterafik kusur -*•' 
MADDE 137. — İşleten, zararın doğmasına veya 

artmasına, zarara uğrayanın veya adamlarının kusur
lu davranışlarının yol açtığını ispat ettiği takdirde, 
tazminat borcundan tamamen veya kısmen kurtulur. 

BAŞKAN — 137 nöi madde üzerinde söz almak 
isteyen var «ıı? Yok. 

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

138 inci maddeyi okutuyorum : 
Üçüncü şahıslara verilecek zarara karşı sigorta 

yükümlülüğü 

MADDE 138. — Türk hava sahasında uçuş yapa
cak Türk ve yabancı sivil hava araçları için; üçüncü 
şahıslara verilecek zararın teminatı olarak işleten ta
rafından malî mesuliyet sigortası yaptırılması zorun
ludur. 

Bu maddede belirtilen sigorta yükümlülüğü yeri
ne getirilmeyen hava taşıt araçları Ulaştırma Bakan
lığınca uçuştan men edilir. 

BAŞKAN — Mesela, bir yere düştü, evlere ve in
sanlara, yani üçüncü şahıslara zara* verdi onlara da 
ödeyecek. 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas-Komisyonu Üyesi) — Havada çarpıştılar, on
ların yaptığı zararlar da var. 

BAŞKAN — 138 inci madde üzerinde başka söz 
isteyen var mı? Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler,.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

139 uncu maddeyi okutuyorum : 
Ek sigorta yükümlülüğü 
.MADDE 139. — Uluslararası hatlarda işletilecek 

Türk sMl hava araçlarını gerektiğinde tabi olacak
ları ek sligorta veya teminat şartlarını saptamaya Tür
kiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar uyarın
ca Ulaştırma Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — 139 uncu madde üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

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

140 inci maddeyi okutuyorum : 

Üçüncü şahıslara verilecek zarara karşı sigorta şart
larının tespiti 

MADDE 140. —- Üçüncü şahıslara karşı veri
lecek zararın teminattı olarak işleten tarafından ya
pılacak malî mesuliyet sigortasının şartları uluslara
rası standartlar göz önünde bulundurularak Ticaret 
ve Ulaştırma Bakanlıklarınca tespit edilir. 

BAŞKAN — Esas hangi bakanlık tespit edecek? 
ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 

Herhalde Ulaştırma Bakanlığı. 
BAŞKAN — O zattnan Ticaret Bakanlığı başka 

der, Ulaştırma Bakanlığı 'başka der. «Görüş alarak» 
demek lazım. 

Bunlar ayrı ayrı bildirmeyeceklerse «müştereken» 
demek lazım. 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Efendim, şartları tespit
te esas Ticaret Bakanlığı yetkilidir. Ancak, Ulaştır
ma Bakanlığı da bunda kendisine yardımcı olacak
tır. ; 

BAŞKAN — O halde, «Ticaret ve Ulaştırma Ba
kanlıklarınca müştereken, tespit edilir» diyelim; yani 
ayrı ayrı değil. 

Buyurun efendim. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge

nel Sekreteri) — Burada görülen sigorta şartları acaba 
yeni ırii ihdas ediliyor, yoksa eskiden beri mevcut 
mudur? Yeni ihdas ediliyor ise, bunların taşıma üc
retleri üzerine getireceği yük nedir, bu ne gibi etkiler 
yapabilir? 

BAŞKAN — Muhatökak vardır tabiî, bundan ev̂  
vel de vardı. 

Buyurün< 
ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 

Sayın Cumhurbaşkanım, var : Uluslararası anlaşma-
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lara göre zaten sigortasız kimseyi, ne uçağa bindi-
rebiliriz, ne de sigortasız yükü alabiliriz. Onun için, 
buradaki hükümler mevcut olan uygulamayı kanunî 
teminata 'bağlıyor. Başka bir değişiklik yok. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Acaba üçüncü şahıslar da dikkate 
alınıyor mu? 

BAŞKAN -^ Tabiî o da var. 
ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN — 

Tabiî efendim. 
BAŞKAN — Onu da hesap edecek; bilet ücretle

ri ondan çok pahalı. 

'SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenl'ik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Eğer yeni ihdas ediliyor ise... 

BAŞKAN — Yok, yeni değil. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Uçağa 

herkes sigortalı mı biniyor? 
ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN 

Evet. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Biz bin

miyoruz. 
BAŞKAN — Biletin içine dahil. Yani, bileti alın

ca sigortalanıyorsunuz, otomatik olarak. 
ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN 

özel olaralk sigorta olmaya gerek yok. 
DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 

(İhtisas Komisyonu Üyesi) — «Koltuk sigortası» 
deniyor, Sayın Genelkurmay Başkanım; koltukları 
sigorta ettiğine göre, koltukta oturan şahıslar da oto-
ımatikman sigortalı oluyorlar. 

BAŞKAN — Eğer askerî uçakla giderken sigor
talanmak istiyorsanız o zaman ayrı sigorta, onun 
sigortası yoktur. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHtNKAYA — Emir. 
(BAŞKAN — Sigorta şirketi para vermez. 
ORGENERAL TAHSİN $AiHİNKAYA — As

kerî uçaklar sigortalı kişi almaz. 
BAŞKAN — Ben yaptırdım, Kore'den Japonya'ya 

geçerken askerî uçakla gittik, hava meydanında si
gorta şirketi var, 1 dolar verdik. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Sivil 
maksatla kullanmış olmasınlar? 

•BAŞKAN — Bizi taşıyor, izinle götürüp getiri
yor, ama askerî uçak; onlarda var, bizde yok. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN 
— Ayrıca, ferdî sigorta yapılıyor, buradaki otoma-
tilkman asgarî sigortadır. 

BAŞKAN — Biletin içine dahildi. 

ULAŞTIRMA BAKAM MUSTAFA AYSAN 
— Buyurduğunuz gibi, ayrıca hayat sigortası da yap
tırıyorlar^ Avrupa havaalanlarında yapılıyor. 

BAŞKAN — 140 inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

«Müştereken» kelimesinin ilavesiyle 140 inci mad
deyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme-. 
yenler... Kabul edilmiştir. 

141 inci maddeyi okutuyorum: 

BEŞİNCİ KESİM 
Ceza Hükümleri 

(Hürriyeti 'bağlayıcı cezayı ve para cezasını gerek
tiren davranışla!] 

MADDE 141. — Bu Kanunun 7, 36, 91, 92 ve 
94 üncü maddeleri ile 93 üncü maddenin b, c, e ve 

g bentlerine aykırı davranışta bulunanlar, dört ay
dan iki yıla kadar hapis ve otuzbin liradan yüzbin 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — Bunlar birbirine benzer suçlar mı? 
Buyurun. 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, uçuş yapacakları ve uçuş yasakları ve sınırla
maları havaalanlarının kullanılmasına ilişkin taktik
ler, ihlal, havaalanlarının dışına iniş ve kalkışlar, 
uçuş, koridorlarının dışına çıkılması hali, inme mec
buriyetinde bulundurma hali, izinsiz akrobatik uçuş, 
yere herhangi bir madde atmak veya almak, her
hangi bir maddeyi veya nesneyi almak ve taşımak, 
tehlikeli madde taşımak... 

Hukuk Dairemizle tamamen beraber çalıştık. 
BAŞKAN — Eskiden bunların cezaları var mı 

idi, yeni mi koyuyoruz? 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN 
— Sayın Cumhurbaşkanım, yoktu; bütün derdimiz 
de odur. Bu Kanunun önemli maddelerinden biri
dir. Çünkü, eskiden yönetmelik vardı, uygulamaya 
çalışıyoruz, yapıyoruz, ama icra gücü ile yapmaya 
çalışıyorduk.; Şimdi Bakanlığımıza ceza gücü de gel
miş oluyor.. 

BAŞKAN — Yeni konuyor?... 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN 
— Evet. 

BAŞKAN — 141 inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.!. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
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142 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 142. — Bu Kanunun 31 ve 32 nci mad

deleri ile 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası ve 93 ün
cü maddesinin a, d, f ve h bentlerine aykın davra
nışta bulunanlar, iki aydan bir yıla kadar hapis ve 
beşbin liradan eflibin İraya kadar ağır para cezası 
ile cezalndırılır. 

BAŞKAN — Bunlar?... 
DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 

(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Arz edeyim. 
Sabotaj hakkını ihlal, izinsiz gösteri yapmak, ya

bancı sefer yapan hava araçlarınım izinsiz havaalan
larına inip kalkması, izinsiz olarak paraşüt ile atla
mak, yasak yerlerde fotoğraf çekmek, reklam ve pro
paganda yapmak. Bir de, 'belirtilenin dışında muha
bere veya yaym yapmak, elektronik cihazla vesaire. 

BAŞKAN — 142 nci madde üzerinde söz atoık 
isteyen var mı? Yok. 

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

143 üncü maddeyi okutuyorum: 
Para cezasını gerektiren davranışlar 

MADDE 143. — Bu Kanunun 11, 18, 19, 26, 28, 
29, 47, 54, 58 ve 89 uncu maddeleri ile 9 uncu mad
desinin 3, 95 inci maddesinin 1 ve 102 nci maddesi
nin 2 nci fıkrasına aykırı davranışta bulunanlar on-
bin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası 
ile cezalandırılır. 

Bu Kanunun 18 ve 19 uncu maddesine aykırı 
davranışlarda, birinci fıkradaki ağır para cezası file 
birlikte, 'bu davranış sonucu elde edilen paranın mü
saderesine de hükmölunur. 

BAŞKAN — Bu «havayoluyla seyahat edenler 
zengindir» diye, onun için mi böyle 100 bin 150 bin 
300 bin lira para cezası kondu? 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — İşleticilere konuyor 
bu cezalar efendim. 

BAŞKAN — 143 üncü madde Üzerinde söz al
mak isteyen var mı? Yoktur. 

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

144 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 144. — Bu Kanunun 23, 24 ve 25 inci 

maddeleri ile 57 nci maddesinin son fıkrasına aykırı 
davranışta bulunanlar; beşbin liradan eli bin liraya 
(kadar ağır para cezası ile cezalandırılır; 

Bu Kanunun 25 inci maddesine aykırı davranış
larda, birinci fıkradaki ağır para cezası ile birlikte, 

I aykın davranış • sonucu elde edilen paranın müsade
resine de hükmölunur. 

^BAŞKAN — 25 inci madde nedir, ki ayrıca bu 

maddeye aykırı davranış sonucu elde edilen para
nın müsaderesine hükmolunuyor? 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Ulaştırma Bakanının 
onayını almadan ücret tatbik etmesi tarife tatbik et
mesi, onaylanmış tarife haricinde bir tarife uygula
masıdır. 

BAŞKAN — 144 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum': Kabul edenleri.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
145 inci maddeyi okutuyorum: 
Ulaştırma Bakanlığının alacağı önlemlere uyma

yanlara verilecek ceza 
'MADDE 145. — Yukarıdaki maddeler dışında 

kalıp da Ulaştırma Bakanlığının Sivil Havacılığı dü
zenlemek maksadıyla alacağı önlemlere uymayanla
ra, beşbin liradan yirmibeşbin liraya kadar ağır pa
ra cezası verilir. 

BAŞKAN —r 145 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, genel
de cezalar içerisinde olan ve her nakliye aracında gö
rülen, ehliyetin iptali veya pilot sertifikasının geri 
alınamsı veya hava aracının uçuştan meni veya şir
kete verilen müsaadenin kaldırılması gibi bir ceza 
öngörülmüyor. Burada sadece para cezası öngörülü
yor. 

BAŞKAN — Artık pilotu, o idrenin kendisi iş
ten çıkarırsa çıkaracak. 

DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşka
nım, biraz önce geçen maddelerde, «sigortasız ola
rak hareket eden uçaklar Ulaştırma Bakanlığınca 
uçuştan menedilir» hükmünü koymuştuk. 

BAŞKAN '— Daha evvelki maddelerde onlar 
geçti, ceza maddesinde değil onlar. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Bunların cezalarda toparlanması 
gerekli. 

BAŞKAN — «Uçuştan menedilir» diye, geçti; 
daha evvel yaptık onları. Ceza kısmı, şahıslara ve
rilecek cezalar; bir de pilotun pilotluktan alıkonul-

| ması, pilotluk yetkisinin kaldırılması. 
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ULAŞTIRMA BAKAM MUSTAFA AYSAN 
— Sayın Cumhurbaşkanım, bu Kanun, geçerli bîr 
lisansının olması şartını getirir. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Ş u hareketleri yapan pilotun 
sertifikasının geriye alınması şeklinde. 

ORGNERAL NURETTİN ERSİN — Mesela 
«akrobasi» deniyor orada, akrobasi yasak diyecek. 

BAŞKAN — Artık onu Ulaştırma Bakanlığına 
bıraktık. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Disiplin 
cazaları var mı ayrıca? 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN 
—• Var tabiî. 

BAŞKAN — Onu mahkeme vermiyor; ötekinde 
ehliyet alıyor.! 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Aslında uçuş sertifikası alıyor, 
belge alıyor. Mesela bizde bu, arada sırada da olsa 
görülüyor; pilotların muhtelif kusurları nedeniyle ka
zalara sebebiyet veriliyor. 

BAŞKAN — İyi ama, hâkime vermemiş de, kurul 
bir (karar verirse - İldi Hava Kuvvetlerinde öyle
dir - «bunun artık uçuş yapması doğru değildir» di
ye, uçuştan menediyor. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN 
— Sayın Cumhurbaşkanım, kaptan pilotların ehli-
yetleriyle ilgili olark 'bizim iki grup kuralımız var
dır. Bir tanesi, bizim Sivil Havacılık Genel Müdür
lüsünün vönetmeli&i var; lisans nasıl alınır, hangi 
şartları bulunur, hangi muayenelerden geçirilir ve
saire. Ondan sonra da Türk Hava Yollarının kendi 
yönetmeliği var, kendi disiplin cezalarını ihtiva eder. 
'Binaenaleyh, hem Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 
tarafından, hem de Türk Hava Yolları tarafından 
pilotların ehliyeti zaten bizden verilir. 

BAŞKAN — Ayrıca disiplin cezaları gereğince 
ihtar verir. 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN 
— Uçuştan geçici olarak almak cezaları da vardır, 
ağır cezalar da vardır. 

DENİZ KURİMAY ALBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — 98 inci maddede de 
zaten onu kabul buyurmuştunuz Sayın Cumhurbaş
kanım. «Can ve mal güvenliğinin korunmasına yöne
lik kurullara aykırı davrandıkları saptananların! hak
larında yargı mercilerinde kovuşturma ve soruştur
ma açılmış olan sivil havacılık personelinin yeter
lilik belgelerini, kovuşturma veya soruşturma sonuç

lanıncaya kadar, geri almaya Ulaştırma Bakanlığı 
yetkilidir» şeklînde. 

BAŞKAN — 145 inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yoktur. 

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

146 ncı maddeyi okutuyorum: 

ALTINCI KISIM 
Çeşitli hükümler 

Cebrî icra! 
MADDE 146. — Sivil hava araçları cebrî icra 

yönünden 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun hü
kümlerine tabi olup, anılan Kanunun 26 ncı madde
si, bu Kanun bakımından sivil hava araçlarını da 

kapsar^ 
BAŞKAN — 146 ncı madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
147 nci maddeyi okutuyorum: 
İstatistik! bilgiler 

MADDE 147. — Türk sivil hava araçlarının ma
likleri ve işletenleri, işletmeleri ile ilgili yıllık faa
liyet programlarını ve yıl sonu faaliyet raporlarını 
Ulaştırma Bakanlığına vermeye mecburdurlar. 

'Bu istatistik! bilgilerin kapsamı ve veriliş zaman
ları Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelik
le düzenlenir. 

BAŞKAN — Bunun !bu Kanuna girmesine hiç 
gerek yok, yani böyle sivil hava araçları olsa, Ulaş
tırma Bakanlığı da, «şu bilgileri vereceksin» dese, 
«vermem» der mi? 

ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN 
— Sayın Cumhurbaşkanım, şimdiye kadar «vermem» 
diyorlardı. Karayolu taşımasında bizim halen prob
lemimiz vardır, zorla alıyoruz. Fakat kanun olma
dığı zaman elimizde sadece ruhsat iptali cezası var, 
o da çok ağırdır. Çünkü yıllardır başımızda; gecikti
riyor, sonradan gönderiyor, faaliyet raporlarını ala
mıyoruz. 

BAŞKAN — Alma bunun müeyyidesi yok. 
ULAŞTIRMA BAKANI MUSTAFA AYSAN 

- Şimdi var efendim. 
BAŞKAN — 147'nin müeyyidesini koyduk mu? 
ULAŞTIRMA IBAKANI MUSTAFA AYSAN 

— Var efendim. 
DENİZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 

(İhtisas Komisyonu Üyesi) — «Ulaştırma Bakanlığın-
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ca konulan kurallara aykırı hareket edenler» diye, 
biraz evvel kabul buyurmuştunuz. 

BAŞKAN — Tamam. 
147 nci madde üzerinde söz almak isteyen var 

mı? Yoktur^ 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
148 inci maddeyi okutuyorum: 

" ^ Tüzük ve yönetmelikler 
MADDE 148. — Bu Kanunda belirtilen tüzük 

ve yönetmelikler bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren altı ay içinde hazırlanır ve resmî ga
zetede yayınlanarak yürürlüğe konulur. 

BAŞKAN — Tüzük var mıydı, geçti mi tüzük? 
DENÎZ KURMAY ALBAY TANER UZUNAY 

(İhtisas Komisyonu Üyesi) —x Bir tane vardı; uçak 
siciline hangi tip uçakların kaydolacağına, hangileri
nin olmayacağına ve bu sicilin nasıl kurulacağına 
dair. 

BAŞKAN — Evet, zaten sizin yönetmelik de 
hazırdır, onun için altı ay koyduk. 

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

BAŞKAN — 148 sinci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

149 uncu maddeyi okutuyorum: 
YEDİNCİ KISIM 

Son Hükümler 
Yürürlük 

MADDE 149i — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 149 uncu madde üzerinde söz al
mak isteyen yar mı? Yoktur. 

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

150 inci maddeyi okutuyorum: 
YüFütoıe 

MADDE 150. — Bu Kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 150 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

Her hangi bir konuda söz almak isteyen var mı? 
Yoktur. 

Tasarımın tümünü oylarınıza sunuyorum! Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teşekkür ederim. 
Efendim, birleştime yarım saat ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.25 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.55 

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

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

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 

2. — Kurucu Meclis Üyelerinin Yararlanacakları 
Haklar Hakkındaki Kanun Teklifinin Danışma Mecli
since Reddolunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi 
Anayasa Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 2/130; 
M: G. Konseyi : 2/161) (D. Meclisi S. Sayışı : 568; 
M. G. Konseyi S. Sayısı: 696) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin ilkinci sırasına gel
miştik. 

İkinci sırada, Kurucu Meclis Üyelerinin Yarar
lanacakları Haklar Hakkında Kanun Teklifinin Da
nışma Meclisince Reddolunan Metni ve Millî Gü
venlik Konseyi Anayasa Komisyonu Raporu yer ali
ye*-

Bu rapor, 696 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmış
tır. 

Anayasa Komisyonu Sözcüsü hazır. 
Bu kanun teklifinin tümü Danışma Meclisince 

reddedilmiştir. 
Millî Güvenlik Konseyi Anayasa Komisyonu da 

teıklifin reddini uygun görmüştür. 
Teklifin reddine dair Komisyon Raporunu oku

tuyorum: 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 10 Ekim 1983 

tarihti ve 144 üncü Birleşiminde görüşülerek; açık 
oy ile reddedilen «Kurucu Meclis Üyelerinin Yarar
lanacakları Haklar Hakkında Kanun» teklifi metni 
Komisyonumuzca incelenmiştir^ 

Teklifin 1 inci maddesi ile 2485 sayılı Kurucu 
Meclis Hakkındaki Kanuna göre Kurucu Meclis üye
liği yapmakta olanların, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerine tanınan pasaport, sağlık ve ulaşım ko
laylıklarından yararlanacakları, 2 nci maddesi ile bu 

(7) 696 S. Sayısı basmayazı tutanağa eklidir. 

Kanunun, Anayasanın geçici 2 nci maddesine göre Tür
kiye Büyük Millet Meclisi toplanıp Başkanlık Di
vanı oluştuktan sonra yürürlüğe gireceği, 3 üncü mad
desi ile de bu Kanunun hükümlerinin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Balkanı ve Bakanlar Kurulunca 
yürütüleceği öngörülmektedir. Açıklıkla anlaşıldığı 
gibi Kurucu Meclis üyeliği yapmış olanların, bu sı
fatları sona erdiğinde de T.B.M.M. üyelerine tanın
mış veya tanınacak pasaport sağlık ve ulaşım kolay
lıklarından yaı arlandırılmaları amaçlanmaktadır. 

Gerçekten bazı kanunlarda veya bazı kuruluşlar
ca alınmış idarî nitelikteki kararlarla Türkive Büyük 
Millet Meclisi üyelerine bu sıfatlarının gereği ola
rak veya yaptıkları görevi kolaylaştırıcı bazı imkân
lar tanınmış bulunmaktadır, örneğin 31.5.1927 tarih 
ve 1042 sayılı Kanunun 3282 sayılı Kanunla değişik 
25 inci maddesi ile Devlet Demiryollarında parasız 
seyahat etme, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 13 ün
cü maddesi ile diplomatik pasaport verilmesi, Devlet 
Havayollarının iç hatlarında, Denizcilik Bankasına 
ait vapurlarda indirimli tarifelerden yararlanma, PTT 
idaresinden tercihli telefon alabilme, telefon ücretle
rinde indirimli tarifeden yararlanma olanakları sağ
lanmıştır. 

T.B.M.M. üyelerinin seçildikleri bölgeyi veya ken
dilerini seçenleri değil bütün Milleti temsil edecek
leri, Meclis çalışmalarındaki oy, söz ve düşüncelerin
den ötürü sorumsuzlukları, yasama dokunulmazlıkları 
kaldırılmadıkça sorguya çdkilememe, tutuklanamama 
ve yargılanamarnaHarı, ödenek ve yolluklarının ka
nunla düzenlenmesi sosyal güvenlik ve sosyal yar
dımlardan yararlanmaları ve yukarıda belirtilen bazı 
imkân ve kolaylıklardan faydalandırılmaları sıfatla
rının gereği ve bu görevin yerine getirilmesini ko
laylaştırıcı imkânlardır. 

Bu amaçlarla tanınmış hak, yetki ve kolaylıklar
dan, görevden ayrılmış olanların da bir yasa hükmü 
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ile yararlandırılmaları Anayasnm 10 uncu mddesin-
de ifadesini bulan kanun önünde eşitlik ilkesine ay
kırı olacaktır. 

Teklifte olduğu gibi halk yetki ve kolaylıkların 
sadece bir bölümünden yararlanmanın sürdürülmesi 
de sonucu ve eşitliği bozuculuğun etkileyici nitelik
te sayılamaz.; 

Bilindiği gibi parlamenterlik ve Kurucu Meclis 
üyeliği niteliği itibariyle geçicidir. Belli bir sürenin 
tamamlanmasından sonra bu görevin sona ermesi, tek
rar seçilmeme halinde ilgililerin eski mesleklerine ve
ya yeni bir mesleğe gkmeleri doğal ve mümkündür. 
Kurucu Meclis üyelerinin bu sıfat ve görevleri so
na erdikten ve normal uğraşıları ile hayatlarını sür
dürdükleri sürece diğer meslekdaşlarından farklı bir 
statüde olmaları, yurt dışı gezilerinde onlardan fark
lı olarak diplomatik pasaport taşımaları, gezilerinde 
Türk Hava Yolları ve Denizcilik Bankası vasıtala
rından, telefon alım ve kullanımında tercihli veya 
indirimi tarifelerden yararlanmaları, tedavi imkân ve 
giderlerinin Devlet tarafından karşılanması hukuksal 
eşitliği temelinden zedeleyen açık bir ayrıcalık duru
mu yaratacaktır. 

Teklif bütünü ile Anayasanın «Hiçbir kimseye, 
aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınanamaz» 
kuralına aykırı görülmüş ve Komisyonumuzca be-
nimsenmemiştira 

Teklifin reddini Millî Güvenlik Konseyinin tak
dirlerine arz ederiz. 

Başkan Üye 
Muzaffer BAŞKAYNAK Edip GÜLTEKİN 

Hâkim Tümgeneral Hâk. Kd. Alb. 
Hukuk İşleri, Kanunlar ve 

Kararlar Dai. Bşlk. 

Üye 
ilhan KÖSEOĞLU 

Hâk. Kd4 Alb. 

BAŞKAN — Bu rapor üzerinde söz isteyen var 
mı? Yok. 

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

Böylece teklif reddedilmiş ve düşmüştür. 

14 , İÜ » 1983 0 : 2 

3. — 13.6.1945 Tarihli ve 4759 Sayılı İller Ban
kası Kanununun 3 üncü Maddesinin Değişik (A) Fık
rası ile 7 nci Maddesinin (B) Fıkrasının ve 14 üncü 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 
Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni 
ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Ra
poru. (D. Meclisi : 1/736;- M. G. Konseyi : 1/604) 
(D. Meclisi S. Sayısı: 540; M. G. Konseyi S.. Sayı
sı: 687) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin üçüncü sırasına ge
çiyoruz. 

-: 13.6.1945 tarihli ve 4759 sayılı iller Bankası Ka
nununun 3 üncü Maddesinin Değişik (A) Fıkrası ile 
7 nci Maddesinin (B) Fıkrasının ve 14 üncü Mad
desinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasa
rısının Danışma Meclisince Kaibul Olunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu
nun görüşmelerine başlıyoruz. 

Bu rapor, 687 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmış-
tır. 

ihtisas Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakan ve il
gililer yerlerini almışlardır. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. . ' ' 

Söz almak İsteyen var mı? 
Buyurunuz. 

TUĞAMİRAL YURDAKUL GÜNÇER (ihti
sas Komisyonu iBaşkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
tensiplerine sunulan bu.kanun tasarısı ile, 4759 sa
yılı iller Bankası Kanununda değişiklik yapan 
21.2.1983 tarihli Kanun Hükmünde Kararname ya-
sallaşUrıtoafctadır. 

Bu tasarı ile, 2380 sayılı Kanunla genel bütçe 
gelirlerinden belediyelere verilen yüzde beş, pay ile 
l özel idarelerine verilen yüzde bir paydan yüzde 
>eş miktarının kesilerek diler 'bankası sermayesine 
Menmesi ve 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
meye paralel olarak İdare Meclisi yerine Yönetim 
Kurulu kurulması öngörülmektedir. 

(1) 687 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Arz ederim. 
BAŞKAN — Biz yüzde beş belediyelere kesiyor

duk. 'Bu yüzde beşin de yüzde biri İmar ve İskân 
Bakanlığı payından kesiliyordu, değil mi?. Belediye
ler yüzde dört alıyorlardı, onun için şikâyetleri var
dı, öyle değil mi?. 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — (Sayın Cumhurbaşkanımı, 2380 
sayılı Kanunla -malumları olduğu üzere- genel büt
çe vergi gelirlerinden yüzde beş pay belediyelere ve
riliyordu. 'Bu yüzde beşin yüzde yirmisi iller Banka
sında belediye fonuna aktarılıyordu, yüzde sekseni 
de otomatik olarak belediyelere dağıtılıyordu. 

Bu yüzde seksenden yüzde beş pay ayrılıp İller 
Bankasının sermayesine eklenecek. 

11 özel idarelerinde ise bu pay yüzde birdir. Bu 
yüzde birin yüzde yirmisi fona yatırılıyor, geriye ka
lan yüzde «ekseni il özel idarelerine dağıtılıyordu. 
Bunun da yüzde beşi lider Bankasının sermayesine 
eklenecek. 

BAŞKAN — Belediyeler bu yüzde beş oranının 
kâfi gelmediğini söylüyorlar; buna neden lüzum hâ-

• sil oldu?. 
Buyurun. 
AYDIN EVRENKAYA (İhtisas Komisyonu Üye

si - İller Bankası Genel Müdürü) — Sayın Cumhur
başkanım, daha evvel çıkan bir kanunla İller Banka
sı sermayesinin 20 milyar liraya tezyidi kabul edil
mişti. Ayrıca, bu miktarın tamamlanması halinde 
bir misline kadar artırmaya, yani 40 milyara yükselt
meye de Bakanlar Kurulu salahiyetli kılınmıştı. 

•-Bu kanunun çıkışı sırasında, 'kaynaklar mevzuun
da, huzurunuzda yapılan müzakereler sonucu, 6-7 se
nede bu sermayenin doldurulması icap ettiği ortaya 
çıkmıştı. Esasen bu yüzde beşin tiler Bankası ser
maye fonuna eklenmesiyle yine belediyelerin yatırım
larında kullanılacak bir kaynak temini bahis konu
su olmuş. Bu sebeple maddenin değiştirilmesi ve 
yüzde «öksenin yüzde besinlin, yani yüzde dördün 
yüzde beşinin, ki senede 2 milyar lira mertebesin
de bir paranın sermayeye eklenmesi ve bunun da yi
ne belediyeler için kullanılması bahiskonusu olu
yor. 

BAŞKAN — Belediyeler için kullanıyoruz ama, 
kredi alarak, borç olarak veriyorsunuz. 

AYDIN EVRENKAYA (İhtisas Komisyonu Üye
si - İller Bankası Genel Müdürü) — 15 senede yüz- ' 
de beş faizle veriyoruz. 

BAŞKAN — öbüründe doğrudan doğruya alı
yordu, faiz söz konusu değildi. 

AYDIN EVRENKAYA (İhtisas Komisyonu Üye
si - İller Bankası Genel1 Müdürü) — 15 sene vade
li ve yüzde beş faiz gibi çok düşük bir bedelle veri
liyor. Çünkü, başka türlü kaynaklar hep 'hibeye tah
sis olunuyor. 

BAŞKAN — Ben Sayın Başbakan ile görüşür
ken, Istaribul, Ankara ve İzmir gibi büyük ve tu
ristik şehirlerimize bütçeden verilen yüzde beş 'be
lediye gelirlerinin kâfi gelmediğini söyledim. Eski
den elektrikten istifade ediyorlardı, şimdi elektriğin 
Türkiye Elektrik Kurumuna geçmesiyle bu imkân
ları da kalmadı. Bir sürü 'borçları var; bunun altın
dan kalkamıyorlar, mütemadiyen bütçeden de yar
dım istiyorlar. Ankara ve İstanbul gibi büyük şehir
lere imkân sağlayalım derken, şimdi bunlardan yüz
de beş daha kısıyoruz. 

AYDIN EVRENKAYA (İhtisas Komisyonu Üye
si - İller Bankası Genel Müdürü) — Sayın Cumhur
başkanım, o zaman 2380 sayılı Kanunun da tadili 
bahis konusu idi ve halen tasarı Başbakanlıktadır. 
Verilen emirde, yüzde beşin yüzde altıbuçuk oranı
na çıkarılması ve artan yüzde birbuçuk kısmın bu 
hizmetlerde kullanılması söz konusu idi. 

BAŞKAN — Bütün belediyelere yüzde altıbuçuk 
mu?. 

AYDIN EVRENKAYA (İhtisas Komisyonu Üye
si - iller Bankası Genel Müdürü) — Evet, yüzde altı
buçuk. 

BAŞKAN — Olmadı, benim dediğim olmuyor. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM

SUNLU — Sayın Cumhurbaşkanım, ben bilgi ve
reyim : 

Bu seneki bütçede özel' olarak üç 'büyük şehir 
için 5 milyar lira kondu ve İstanbul'a 2 milyar lira 
civarında bir para verildi. 

Buradaki konu şudur : Yüzde sekseni alıyorlar
dı belediyeler, 2380 sayılı Kanuna bir madde kon
muş, «içişleri 'Bakanlığı ile İmar ve iskân Bakanlığı 
bir yönetmelik çıkarırlar ve bunu müştereken pay
laşırlar» diye. 

Biz bugüne kadar buna yaklaşmadık ve paylaş
mayı istemedik. ıSebehi de şu : Sizlin de 'belirttiğiniz 
gibi, bu para belediyelere az idi ve bugüne kadar o 
yönetmelik çıkmadığı İçin, bütçe kanununa ilgili mad
de konuyor ve bu yüzde ibeşin tümü şu anda taıma-
miyle 'belediyeler için kullanılıyor. 

BAŞKAN — O yüzde 'biri... 
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İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Paylaştırmadık, çünkü onun paylaştırıl
ması demek, altyapı yatırımlarının ve benzeri yatı
rımların geriye kalması demek olacaktı. Her ne ka
dar İçişleri Baikanlığı bunu genelde istiyorsa da, biz 
«tümüyle İller Bankasında kalsın» dedik ve bu para 
şu ana (kadar iki yıldır 'bütçe kanununa eklenen mad
de ile yüzde beş olarak kalmıştır. Bu yönetmeliğin 
çıkması bu hizmetleri aksatacaktır, önümüzdeki dö
nemde bir kanun teklifi ile o madde tekrar değişe
cektir. 

BAŞKAN — iller Bankasının sermayesine yılda 
ne 'kadar eklenmiş olacaktır?. 

AYDIN EVRENKAYA (İhtisas Komisyonu Üye- A 
si - İller Bankası Genel Müdürü) — Yılda 2 veya 2,5 
milyar lira arasında değişen bir para eklenecek. 

BAŞKAN —Bankanın sermayesi 20 milyar lira
ya mı yükseltilmiş idi?. 

AYDIN EVRENKAYA (İhtisas Komisyonu üye
si - İller Bankası Genel Müdürü) — 20 milyar lira. 

BAŞKAN — 10 senede mıi tamamlanacak idi?. 

AYDIN EVRENKAYA (İhtisas Komisyonu Üye
si - İller Barikası Genel Müdürü) — Evet, ama her 
sene artan miktarlara göre 6 veya 7 senede tamamla
nacaktı. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Sayın Cumhurbaşkanım, bu paranın tü
münü birden aynı anda gönderdiğimizde belediyeler 
bunu genellikle carî harcamalarına sarf ediyorlar. 
Standart olarak ve Devletimizin verdliği bütçelere gö
re belediyelerin carî giderlerinin, bütçelerinin yüzde 
otuzu olması gerekirken, şu anda Türkiye ortalama
sında bu değer yüzde altmış, yüzde seksen arasında
dır. Bugünkü şekliyle belediyelere ne versek yetmez. 
Onun için belediyeler sık sık bize gelirler ve kısa ve
ya uzun vadeli borç isterler. Bu borcu verebilmemiz 
için İller Bankasının elinde sermayesi olması gere
kir. Belediyeler o borcu istediklerinde hakikî bir he
defleri vardır. Ancak, öbür türlü ne verilirse iste
dikleri gibi harcarlar. Bu nedenle, Sayın İller Banka
sı Genel Müdürümüzün söylediği gibi, bu kısmından 
kesilen para yine belediyelerimiz için kullanılacak, 
başka bir gayeye matuf değildir. 

Biz o yüzde birlin, 2380 sayılı Kanun içinde, yine I 
tamamen belediyeler için kullanılmasına Bakanlık 
olarak taraf tariz. ,' • I 

BAŞKAN — O zaman, o kısım salınmış oluyor, 
bir nevi; yüzde biri. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Bu yüzde yüz oranı yüzde doksanbeşe 
düşecek, Zatı âliniz yüzde seksen olarak kabul edi
yordunuz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ben an
lamadım. 

BAŞKAN — Bütçeden vergi gelirlerinin yüzde 
beşi kesiliyor. Diyelim ki bu yüzde beş 1 milyon lira 
tuttu. Vaktiyle çıkan kanuna göre bu yüzde beşin 
yüzde yirmisini, yani 200 bin lirasını imar ve İskân 
Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı paylaşacaklardı, çıka
rılacak yönetmelik esaslarına göre; ancak «bunu al
mıyoruz» diyorlar. 1 milyon liradan geriye kalan 800 
bin liranın da yüzde beşini İller Bankasının sermaye
sinin çoğaltılması için alacaklar. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM-
»SLiNLU — Yine belediyelere destek olmak için. 

BAŞKAN — Diyorlar ki : «Biz bu 200 bin lira
lık kısmı almıyoruz; kanunda Olmasına rağmen bu
güne kadar almadık.» 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAM
SUNLU — Yönetmelik çıkmadığı için. 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı ile İmar ve İs
kân Bakanlığına verilecek odan bu 200 bin liralık kıs
mı almıyorlar. 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, izin 
verirseniz bu konuyu biraz daha açıklamak istiyo
rum. 

Bu yüzde beşin yüzde yirmisi İller Bankasındaki 
fona yatırılıyor; bu para halen o fonda durmaktadır. 
Bu yüzde yirmi fonun harcanmasında getirilen esas 
da şu : Bunun belediyeler için yapılan yatırımlara 
aktarılması ve özellikle - bu, kanun tartışmasında 
da arz edilmişti efendim - bu paranın da yüzde yirmi 
fonun büyük şehirlerle, turizm bakımından nüfusu 
artan yerlere ve gelişmemiş bölgelere aktarılması ön
görülmüştü. Ancak, aynı kanuna «bu yatırımın ya
pılmasında İçişleri Baikanlığı ile İmar ve İskân <Ra-' 
kanlığı arasında bir yönetmelik hazırlansın ve bunun 
harcanması burada hükme bağlansın» şeklinde 'bir 
hüküm konmuştu. Ancak, İçişleri Bakanlığının, «pa
rayı bize değil de doğrudan doğruya belediyelere 
verin»' şeklindeki istekleri üzerinde bu yönetmelik 
çıkmadı. 

Hali hazırda Bütçe Kanununa konan bir hüküm
le bu yüzde yirmi fon, Devlet Planlama Teşkilatında 
onaylanmış yatırımlara harcanmaktadır. Bunun ismi 
de fon olarak geçmektedir. 
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Yeni getirilen düzenlemede, yüzde seksen ola
rak dağıtılan kısmından otomatikman yüzde beş ke
silecek. 

BAŞKAN — Yüzde seksenin yüzde beşi, yani 
m'isaliımizdeki 800 bin liralık kısmın yüzde beşi ke
silecek, ki bu da 40 bin lira eder. 

Yüzde beşi fona gidiyordu, ki yüzde beşsin yüzde 
biri eder. 

MUHABERE ALBAY AİLTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Evet, fona gidiyordu ve yüzde 
beşin yüzde biri eder. 

BAŞKAN — Bu durumda, örneğimizde olduğu 
gibi, 1 milyon lira alıyorsa, yüzde sekseninin yüzde 

-beşi, ki 40 bin lira eder, bu eklenecek. 

MUHABERE ALBAY AİLTAN ATEŞ (îhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Evet, 40 bin lira eklenecek. 

BAŞKAN — Hazineden tiler Bankasına demek 
ki verilemedi. 

AYDIN EVRENKAYA {İhtisas Komisyonu Üye
si - İller Bankası Genel Müdürü) — Belediyelere yap
tığımız hizmetin kaynakları, üçtür. Birincisi, İller 
Bankasındaki ikraz kabiliyetleri. İkincisi, bahis konu
su olan fon kabiliyetidir ki bunların hepsi yetersiz
dir ve Hazineden hibe yardımları vardır, Devlet 
Planlama Teşkilatından geçen yıllık programlara 
bağlı olarak. Bunun 1983 yılı içerisindeki miktarı 15 
milyar lira; ama programımız 46 milyar lira tuta
rında. Halen üzerimizdeki iş yekûnu, 1983 birim fi
yatlarıyla, 'bakiyesi 548 milyar lira mertebesinde. 1984 
yılında- verilmesi düşünülen miktar 46 milyar lira, 
yani yatırım tavanı 46 milyar lira. Bunun içerisinde
ki Hazine yardımı 18 milyar lira olarak düşünülmek
tedir. 

1983 için bu rakamlar; 43,8 milyar yatırım ta
vanı olup, 14-15 milyar mertebesinde hibe yardımın
dan ibaret oluyordu. 

Bu fonların ve sermayenin 20 milyara çıkma
sıyla Hazineye yüklenecek olan kısımlar gittikçe aza
lacaktır. Hele 6-7 sene gibi kısa sürede 20 milyar 
mertebesine ve ondan sonraki 10 seneye kadar olan 
devrede de 40 milyar liraya sermaye yükselirse, Ha
zineye olan yük gittikçe azalacaktır. 

iBAŞKAN — Yani, 'banka kendi kendine bu işi 
yapa'bilecek hale gelecek. 

AYDIN EVRENKAYA '(İhtisas Komisyonu Üye
si - İller Bankası Genel Müdürü) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Peki. 
Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı?. 
Buyurun. 
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ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Benim 
endişem belediyeler üzerinde. 

BAŞKAN — «*Bu parayı yine belediyelere vere
ceğiz» diliyorlar. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN - - Efendim, 
zaten tiler Bankasının görevi bu; ama şimdiye ka
dar belediyeler tiler Bankasından almada birçok sı
kıntılarla karşılaştıklarını her zaman ifade etmişler
dir. 

BAŞKAN — Kaç belediyemiz var?, 
AYDIN EVRENKAYA (İhtisas Komisyonu Üye

si - İller Bankası Genel Müdürü) — 1 674 belediye 
var. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Devam
lı sıkıntıları oluyor. Hele işin içerisine partiler ve po
litika girdiği zaman, nelerin olmadığını da biliyoruz. 
Benim endişem belediyelerin sıkıntısındadır. 

BAŞKAN — 1 674 belediyenin kaç tanesine yar
dım yapabiliyorsunuz?. 

AYDIN EVRENKAYA (İhtisas Komisyonu Üye
si - İller Bankası Genel Müdürü) :— Efendim, bunun 
tayini bizde değil, Devlet Planlama Teşkilatından 
çıkan yıllık yatırımların ikraz, fon, hibe olarak cet
velleri yapılıyor; yani Devlet Planiaima Teşkilatı ve 
Hükümetimiz ne kadar işi programa alırsa, dağıtım 
oradan oluyor. 

Sayın Ersin Paşamızın ifade ettiği, kısa avans da
ğıtımında geçmiş yılarda hadiseler olmuştur. Geç
mişteki tıkanıklığın bir sebebi de, sermaye o za
manlar zaten 2 milyar lira idi. Yeni 20 milyar 'liraya 
yükseltildi ve halen de ödenmiş sermaye 6 milyar 
mertebesindedir. Kaynak yetersizdir, yoksa verilmeme
si için hiç'bir sebep yok. 

BAŞKAN — Şimdi kaynağı çoğaltmaya çalışıyo
ruz. 

AYDIN EVRENKAYA (İhtisas Komisyonu Üye
si - İller Bankası Genel Müdürü) — Evet, kaynağı 
çoğaltmaya çalışıyoruz. 

BAŞKAN — Başka bir kaynak bulunsaydlı, da
ha iyi olurdu. Ancak, bütçeden verilen paranın bir 
kısmını geri alıyoruz demektir. 

AYDIN EVRENKAYA (İhtisas Komisyonu Üye
si - İller Bankası Genel Müdürü) — Yine kendileri
nin kullanımına sarf ediliyor. 

BAŞKAN — Kendilerinin kullanımına sarf edi
lecek, ama hepsi kullanmayacak ki. 

AYDIN EVRENKAYA (ihtisas Komisyonu Üye
si - İller Bankası Genel Müdürü) — Programa giren 
her iş için kullanılacak efendim. 
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BAŞKAN — O programa hangi belediye girmiş
se kullanacak. Vaktiyle birçok 'belediyelerin borçla
rı da silinmiştir. *• . 

AYDIN EVRENKAYA (İhtisas Komisyonu Üye
si - tiler Bankası Genel Müdürü) — İki defa tahkim 
kanunu çıkmıştır ve bütün borçları silinmiştir. 

BAŞKAN — Bundan dolayı da İller Bankası bir 
türlü sermayesini yükseltememiştir. 

AYDIN EVRENKAYA {İhtisas Komisyonu Üye
si - illler Bankası Genel Müdürü) — Yükseltemedik. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz almak 
isteyen var mı?. Yoktur. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu

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

1 inci maddeyi okutuyorum : 
13.6.1945 Tarihli ve 4759 Sayılı tiler Bankası Kanunu
nun 3 Üncü Maddesinin Değişik (A) Fıkrası îte 7 nci 
Maddesinin (B) Fıkrasının ve 14 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna BUr Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 4759 sayılı Kanunun 3 üncü mad

desinin 14.7.1965 tarihli 655 sayılı Kanun ile değişik 
(A) fıkrası aşağıdaki şekilde 'değiştirilmiştir. 

«A) II özel idareleri ve belediyelerin; her tür
dü taşınır ve taşınmaz mallarının satış bedelleri, geri 
alınan paralar, Devlet tarafından belli işlere sarfedil-
mek üzere tahsisen yapılan yardımlar, İmar ve iskân 
Bakanlığı emrinde toplanan fonlardan yapılan bağış 
ve yardımlar, her türlü avanslar ve borçlanmalar, gi
derlere katılma karşılıkları, geçen yıllardan devreden 
nakit mevcutları, yatırımlar için ayrılan paralardan 
artan miktarlar, kanunlarda veya tüzüklerde tahsisi 
mahiyette kullanılacağı belirtilen paralar hariç tutul
mak üzere, yıllık gelirleri tahsilatı ile bu idarelere 
genel bütçe vergi gelirlerinden verilen payların ı% 
5*i;» 

BAŞKAN — Burada «değiştirilerek» diyor, ka
rarnamenin hangisi değişti?. 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu
rada ifade yönünden bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Buradaki «artan miktarlar» Danışma Meclisinin 
metninde değişiktir. «Hariç tutulan» hüküm paran- : 
tez içindeydi. 

Danışma Meclisi metnine bakarsak, «11 özel ida
releri ve belediyelerin yıllık gelirleri tahsilatı ile bu 

idarelere genel bütçe vergi gelirlerinden verilen pay
ların...» 

BAŞKAN — Yani esasta bir değişiklik var mıy
dı?. 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (ihtisas 
Komisyonu Üyesi) — Yok efendim. 

BAŞKAN — Yazılışta fark var; yani yukarıda 
saydıklarımız hariç tutulmak üzere, belediyelerin ve 
özel idarelerin yıllık gelirleri tahsilatı ile bu idarelere 
genel bütçe vergi gelirlerinden verilen payların - ya
ni demin konuştuğumuz - yüzde beşi bu fona ay
rılacak, değil mi?. 

MUHABERE ALBAY ALTAN ATEŞ (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Evet efendim. 

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

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 4759 sayılı Kanunun 7 noi mad

desinin (B) ve (C) fıkraları aşağıdaki şekilde de-
ğiştiriilmiştiir. 

«B) 13.7.1972 tarihli 1609 sayılı Kanun hüküm
leri saklı kalmak şartıyla, bu idare ve kurumların 
istemleri üzerine harita, plan, proje, keşif ve etütleri 
yapmak veya yaptırmak, idare ve kurumların vücuda 
getirecekleri tesis ve yapılardan mahallince yaptırılma
sına imkân olmayan veya Banka tarafından toplu 
olarak yapılmasında fayda bulunanları, yatırım prog
ramlan içinde meydana getirmek, idare ve kurumla
rın istemleri aranmaksızın bunların Banka yatırım 
programında yer alan işlerinden hibe veya fon yar
dımlarının katkısıyla gerçekleştirecek olanları Ban
ka eliyle yapmak veya yaptırmak :» 

«C) Bankadan alman kredilerle yapılan işlerden 
13.7.1972 tarihli 1609 sayılı Kanunla yapım ve denet
lemeleri Bayındırlık Bakanlığına verilenler dışında 
kalanların isteme ve imkâna göre fennî nezaret ve de
netlenmesini üzerine almak;» 

BAŞKAN — Bunu kim alıyor; İller Bankası mı? 
AYDIN EVRENKAYA (İhtisas Komisyonu Üye

si - İller Bankası Genel Müdürü) — Evet efendim. 
Sayın Cumhurbaşkanım, bu maddenin esas mak

sadı şu idi : iller Bankası belediyelerin vdkili olarak, 
onların vekâletiyle iş gören bir müessese, «istemi» 
kelimesine dayanarak, geçmiş dönemde programa gir
miş olan işler için, eğer iller Bankasına belediye mec
lisi yetki vermezse, biz parayı direkt ona yollamak 
mecburiyetinde 'kalıyorduk ve bunların da son sene-
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lefde büyük yanlışliklarla kullanılması, bazı arzu 
edilmeyen istikametlerde kullanılması, açıkça görülen 
hadiselerdi. 

Bu sebeple, eğer devletin programına giriyorsa, 
ikrazın dışında fon ve Ihibe alıyorsa -ki yüzde dok-
sandokuz alır- artık belediye ille «Ver paramı, ben 
yapacağım» diyemez. Aksi takdirde 1 milyarlık işleri 
dahi hiç bir teşkilatı olmayan bir belediye, «ben ya
pacağım» diyebiliyordu ve parayı Ida Devlet olarak 
yolluyorduk. Şimdi ise ıbu, «hayır sen yapmayacaksın, 
Devlet yapacak, bu yetkiyi artık sende aramıyoruz. 
çünkü borcunu Ihem ödeyemedin, hem de bunun ha
ricinde çok başka maksatlarla kullandın, itirazın ken
di parana ise, ne yaparsan yap -ki Devlet Planlama 
Teşkilatı oha da bir yatırım programı getirmek arzu
sundadır- ama Devletlin ıfon ve hibesini kullanıyioırtsan, 
hayır bu parayı ^en harcamayacaksın, devlet harca
yacaktır» manasındadır. 

BAŞKAN — Mesela bir elektrik tesisatı yapacak 
diyelim, onun ihalesini İ|ler Bankası mı yapacak? 

AYDIN EVRENİKAYA fmsas Komisyonu Üye
si - iller Bankası Genel Müdürü) — Evet efendim. 

Aksi takdirde, evvelice «iBen sana yetki vermiyo
rum, paramı yolla» dendiği zaman, 'ki çok yerlerde 

I 

çoğu istenmeyen işler yapılıyordu. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN

LU — Nitekim, böyle bir durum Rize'de, olmuş elek-
ıtrilk konusunda. Belediye, «IBen yapacağım, siz karı
şamazsınız» demiş ve yarım' kalmış vaziyetteydi. Şim
di TEK'e geçti ve o toparladı. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yoktur. 

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

3 ünoü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 4759 sayılı Kanunun 14 üncü mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

YÖNETİM KURULU 
«IMaldde 14. — İller 'Bankası Yönetim Kurulu bir 

başkan ve dört üyeden oluşur. 
Yönetim Kurulu üyelerinden üçü İmar ve İskân 

Bakanı, biri Maliye Bakanı tarafından önerilir ve Baş
bakan, Maliye 'Bakanı ve İmar ve İskân Bakanının 
imzalarını taşıyan ortak kararname ile atanırlar. 

Genel Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulu Baş
kanıdır, 

Yönetim Kurulu üyeliklerine atanacakların Devlet 
Memurluğuna atanabilme genel şartlarına salhip ve 

yükseköğrenim yapmış olmaları, Maliye Bakanlığınca 
önerilecek üyenin maliye ve iktisat konularında; İmar 
ve İskân Bakanı tarafından önerilecek iki üyenin İller 
Bankasının bu Kanunla tespit edilen görevleri konu
suna giren teknik işlerde, bankacılıkta veya idareci
likte, bilgi ve uzmanlık sahibi oknalaırı şarttır. İmar 
ve İskân Bakanınca önerilecek bir üyeden ise mes
lekî uzmanlık şartı aranmayabilir. 

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. 
Görev süresi sona erenler tekrar atanabilirler ve atan
dıkları usule göre görevlerinden alınabilirler. Süre dol
madan üyeliğin boşalması veya üyelik için aranan ni
teliklerin yitirilmesi halinde, kalan süreyi tamamla
mak üzere atama yapılır. 

Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu 
ile toplanır ve kararlarını üye tam sayısının salt ço
ğunluğu ile alw.» 

BAŞKAİN — ıBunu da diğer yönetim kurullarına 
benzettik. Üye sayısı 'beşe çıktı. İller Bankası Genel 
Müdürü aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı. Es
kiden yardımcıları da giriyordu, onları çıkardık, değil 
mi? 

AYDIN EVRENKAYA ı(tbJtisas Komisyonu Üye
si - İller Bankası Genel Müdürü) Evet efendim, öyle 
emredilmişti, ona benzettik. 

BAŞKAN — 3 ündü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. —' 4759 sayılı Kanuna, aşağıdaki ge

çici maddeler öklenmiştir,, 
GEÇİCİ MADDE 1. — (Bu Kanun Hükmünde 

Kararname gereğince yönetim kurulu üyeliklerine, bu 
Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren iki ay içinde atamalar yapılır. 

Yönetim kurulu üyelerinin ek göstergeleri, müdür
ler kurulu üyeleri için evvelce tespit edilmiş olan mik
tardan düşük olamaz. 

BAŞKAN — Geçici 1 inci madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı? Yolkjtur. 

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

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — 4759 sayılı Kanunda ge

çen «İdare Meclisi» tabiri, «Yönetim Kurulu» şek
linde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı? Yoktur. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

Kabul edilmiş bulunan geçici 1 ve 2 nci mad
delerin bağlı bulunduğu çerçeve 4 üncü maddeyi oy
larınıza sunuyorum.; Kabul edenler;,. Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak is

teyen var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum. 
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is

teyen var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum! Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının,tümü üzerinde söz isteyen var mı? Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
BAŞKAN — Gündemimizin dördüncü sırasında

ki «Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklen
mesi Hakkında Kanun TeklMi» ni, çok Uzun olması 
nedenliyle, gündemimizin son sırasına almayı teklif 
ediyorum; vaktimiz kalırsa görüşürüz. 

Onun için, gündemimizin beşinci sırasındaki tasa
rıyı dördüncü sıraya, altıncı sırasındakini de 'beşinci 
sıraya almayı teklif ediyorum ve oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler. ,< Etmeyenleri... Kabul edilmiştir. 

4. — Türkiye1 de Öğrenim Gören Yabancı Uyruk
lu Öğrencilere İlişkin Kanun Tasarısının Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. ((D. Meclisi : 
1/685; M. G. Konseyi : 1/593) (D. Meclisi S. Sayı
sı : 471; M. G. Konseyi S. Sayısı ; 694) (1) 

BAŞKAN — Türkiye'de Öğrenim Gören Yaban
cı Uyruklu öğrencilere İlişkin Kanun Tasarısının Da
nışma Meclisince Ka'bul Olunan Metni ve Millî Gü
venlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporunun gö
rüşmelerine başlıyoruz. 

Bu rapor, 694 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
İhtisas Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakan ve ilgi

liler yerlerini almışlardır. 

(1) 694 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. 

Söz almak isteyen var mı? Yoktur. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddefojre geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 inci maddeyi okutuyorum, 
Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu 

öğrencilere İlişkin Kanun Tasarısı 
Amaç 

MADDE 1. —IBu Kanunun amacı; yabancı uy-' 
ruklu öğrencilerin öğrenim görmek üzere Türkiye'ye 
gelişleri, öğretim kurumlarına kabulleri, ilgili kurum 
ve kuruluşların ve yabancı uyruklu öğrencilerin yü-
kümlülükleri ile ügili esasları düzenlemektir. 

BAŞKAN — 1! inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Kapsam 
MADDE 2. — (Bu Kanun; ilgili kurum ve kuru

luşlar ile çeşitli anlaşmalar çerçevesinde Hükümeti
mizce yabancı hükümetler emrine verilen burslardan 
yararlanmak suretiyle veya kendi imkânlarıyla Tür
kiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrencileri kapsar. 

Türk Silahlı Kuvvetlerine, bağlı okullara kabul 
edilen yabancı uyruklu öğrenciler, bu Kanunun kap
samı dışındadır, 

ıBAŞKAN —> 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Bitmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
Değerlendirme! Kurulu 
MADDE 3. — öğrenim görmek üzere Türkiye'ye 

gelecek olan ve Türkiye'de öğrenim gören yabancı 
uyruklu öğrencilere ilişkin işlemleri düzenlemek ama
cıyla, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarının Başkanlı
ğında, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Millî 
Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Baş
bakanlığa bağlı bu konuyla ilgili kuruluşların birer, 
Yükseköğretim Kurulunun iki temsilcisinden oluşan 
bir ^Değerlendirme Kurulu» kurulur. 

Değerlendirme Kurukz, gündemindeki konulara 
göre, gerektiğinde ilgili diğer bakanlık ve kuruluşların 
temsilcilerini de toplantılarına çağırabilir. 
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BAŞKAN — Buraya - geçen sefer konuştuğumuz 
üzere - müsteşarı koydunuz, «veya yardımcısı» var
dı, onu kaldırdınız ve Yükseköğretim Kurulunun tem
silcisini de ikiye çıkardınız. 

3 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var mı • 
efendim? : 

Buyurun Sayın Bakan, 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — ; 
Sayın Cumhurbaşkanım, burada toplantının zamanı 
ve kaç defa olacağı belli değil. Eğer izin verilirse, i 
maddenin ikinci fıkrasındaki «Değerlendirme Kuru- | 
lu» kelimelerinden sonra «her öğretim yarı yılından J 
önce toplanır» diye bir hüküm olursa bir veçhe ve- > 
rir. Ne zaman toplanacağı belli değil. Böyle bir şeye; 
ihtiyaç duyulabilir diye düşünüyorum. Her istediği • 
zaman toplanamaz. Bu ona yön verir. 

«Olağan, gerektiğinde olağanüstü toplanabilir» ifa- ; 
desi de kullanıldıktan sonra sanıyorum ki cümle ta- ) 
mamlanacaktır. 

Cümlenin bir de son kısmı var. Metinde, «ilgili .,' 
diğer bakanlık ve kuruluşların» diyor, burada «ku- • 
rum ve kuruluşlar» demekte yarar var, Mtünlenir 
diye düşünüyorum. i 

BAŞKAN — Evet, oraya «kurum» kelimesinin 
konması lazım. 

ıSBDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge- , 
nel Sekreteri) — Yönetmelik maddesinde, yani 7 nci 
maddede bu toplantılar düzenlenebilir. 

BAŞKAN — Tabiî, oraya konabilir. Senede kaç 
defa olur, ne zaman olur. bunu oraya koyalım. Ka
nuna «filan zamanda toplanılır» diye bir hüküm ko
yarız, bakarsınız başka zaman da gerekebilir. Onun 
için yönetmeliğe atıf yapmakta yarar vardır. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
«Sömestr yılı başında» diyebiliriz, 

BAŞKAN — Oraya da koyabiliriz, «Yönetmelik» 
maddesine de koyabiliriz. 

Yalnız ikinci fıkrayı* «bakanlık» sözünden sonra 
bir virgül ve «kurum» kelimesini koyarak şöyle dü
zenleyebilirim : 

«Değerlendirme (Kurulu, gündemindeki konulara 
göre, gerektiğinde ilgili diğer bakanlık, kurum ve ku
ruluşların temsilcilerini de toplantılarına çağırabilir.» 

3 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı? Yoktur. 

(Maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler^, Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
Değerlendirme Kurulunun görevleri 
MADDE 4. — Değerlendirme Kurulu; 
a) Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye'ye ge

lişleri, öğretim kurumlarına kabulleri, Türkiye'deki 
öğrenimlerini sürdürebilmeleri ile ilgili esasları, 

b) Türkiye'de öğrenim gören yabancı uyruklu 
öğrenciler için sağlanacak rehberlik hizmetlerinin il
kelerini, 

c) Yükseköğretim Kurulunun önerilerini dikkate 
alarak, yükseköğretim kurumlarına alınacak, yabancı 
uyruklu öğrenci kontenjanlarını, 

d) Türkçe öğrenmek için kurslara katılmak üze
re Türkiye'ye gelecek olan yabancı uyruklu öğrenci
lere ilişkin esasları, 

e) Yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin uygulama
ları değerlendirerek, gerektiğinde ilgili mercilere su
nulacak önerileri, 

Tespit eder ve Millî Eğitim Bakanının onayına 
sunar. 

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

Buyurun efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Sayın Cumhurbaşkanım, zatıâlileri de geçen sefer 
üzerinde durmuşlardı, bu maddenin (b) bendindeki, 
«yabancı uyruklu öğrenciler için sağlanacak» ibare
sinden sonra, «öğretim ve sosyal amaçlı» demek su
retiyle bu bendi, «Türkiye'de öğrenim gören yaban
cı uyruklu öğrenciler için sağlanacak öğretim ve sos
yal amaçlı rehberlik hizmetlerinin ilkelerini» şeklin
de yazarsak, herkesin anlayabileceği şekilde daha açık 
olarak ifade etmiş oluruz kanaatindeyim. Böylece 
kastımızın, sokakta turist gezdiren rehber olmadığını 
da belirtmiş oluruz. 

BAŞKAN — Evet, (b) bendine, «sağlanacak» ke
limesinden sonra «öğretim ve sosyal amaçlı» ibaresi
ni ilave edin. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, rehberlik, daha 
çok Türkiye şartlarına uymaktır; çünkü üniversiteye 
girdikten sonra öğretimle ilgili rehberlik hizmetleri 
yapılır. Burada Türkiye'nin şartları, âdetleri, statüle
riyle ilgili... 

BAŞKAN — İşte, «sosyal amaçlı» demek o, 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanımi 
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BAŞKAN — öğretim konusunda da olabilir. Ya
ni yabancıdır, Türkçe bflmez, hangi dersleri okuya
caktır * onu bilmez; onun için her şeyi kapsayabilir bu. 

Başka söz almak isteyen var mı efendim? Yok. 
4 üncü maddeyi (b) bendin© yapılan ilaveyle bir

likte oylarınıza sunuyorum Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
Kurum ve kuruluşların yükümlülükleri 

MADDE 5. — Öğretim kurumları; yabancı uy
ruklu öğrencilerin öğrenimlerini başarılı bir şekilde 
sürdürebilmeleri için gerekli tedbirleri almak, rehber
lik hizmeti sağlamak, kurumlarındaki yabancı uy
ruklu öğrencilerle İlgili 'bilgileri toplamak, durumla
rını izlemek, Millî Eğitim Bakanlığına ve gerektiğin
de diğer ilgili mercilere bilgi vermekle yükümlüdür
ler. 

Resmî ve özel öğrenci yurdu müdürlükleri; yurt
larında barınan yabancı uyruklu öğrencilerin durum
larını izlemek, bu öğrencilere ait bilgileri Millî Eği
tim Bakanlığına bildirmek ve gerektiğinde diğer ilgili 
mercilere bilgi vermekle yükümlüdürler. 

Millî Eğitim Bakanlığı; tüm yabancı uyruklu öğ
rencilere ait bilgileri derlemek ve lüzumlu hallerde 
gerekli işlem yapılmak üzere ilgili mercilere bidirmek-
le yükümlüdür. 

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

Miaddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Yabancı uyruklu öğrencilerin yükümlülükleri 

MADDE 6. — öğrenim amacıyla Türkiye'ye ge
len yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenim görecekleri 
ve ikamet edecekleri kurum ve kuruluşların ilgili 
mevzuatına, 5862 sayılı Pasaport Kanununa, 5863 
sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri 
Hakkında Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine uy
mak zorundadırlar. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? 

Buyurun efendim. 
İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 

Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, buraya, «ve di
ğer ilgili mevzuat hükümlerine» diyelim. Çünkü, «di
ğer mevzuat deyince çok kapsamlı olur. Burada sözü 
edilen, onları ilgilendiren mevzuattır. 

BAŞKAN — Tabiî, kendisiyle ilgili. 

Son cümleyi, «Seyahatleri Hakkında Kanun ve 
diğer ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır
lar,» şeklinde düzeltiyoruz. 

6 ncı madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi yapılan bu ilaveyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum, 
Yönetmelik • ~ 
MADDE 7. — Değerlendirme Kurulunun toplan

ma ve çalışma esas ve usulleri, yabancı uyruklu öğ
rencilerin Türkiye'ye gelişleri, öğretim kurumlarına 
kabulleri, ayrılışları, ilgili kurum ve kuruluşlar ile 
yabancı uyruklu öğrencilerin yükümlülükleri ve bu 
Kanunun uygulanmasıyla ilgili diğer hususlar, Millî 
Eğitim Bakanlığınca, ilgili bakanlıkların, kurum ve 
kuruluşların görüşleri alınmak kaydıyla hazırlanarak 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı 
ay içinde Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönet
melikle düzenlenir. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde Söz almak is
teyen var mı? 

Buyurun efendim. 
İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 

Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, burada birinci 
derecede ilgili olan bir kuruluşun adım yazmakta 
belki yarar var. 

Maddenin üçüncü satırında, «ilgili diğer hususlar» 
ibaresinden sonra, «Millî Eğitim Bakanlığınca, il
gili bakanlıkların, Yükseköğretim Kurulunun ve di
ğer kurum ve kuruluşların» demekte yarar var. Çün
kü devamlı olarak orada kalacaklar ve orada bulu
nan diğer öğrencilerin de yabancı öğrencilere tecrü
beleri yönünde görüş sunmalarında belki yararlı ola
bilir düşüncesiyle arz ediyorum. 

BAŞKAN — «Kurum ve kuruluşların» deyince 
onun içine girer o. 

İHSAN DOĞRAMACI .(Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Ama, «Kurum ve kuruluşlar» ibaresi çok 
umumîdir. 

BAŞKAN — Yükseköğretim Kurulu da girer onun 
içme. Onunla ilgili olduğuna göre, muhakkak en baş
ta o gelir zaten. Sanki onu kurum ve kuruluşların 
içinden ayırıyormuşuz da bakanlık gibi ayrı bir hü
viyete sokuyormuşuz gibi bir anlam çıkar o zaman ve 
tuhaf olur. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Takdir Yüce Konseyin. 
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KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKBR (İh
tisas Komisyonu Üyesi) — Esasen Yükseköğretim 
Kurulunun iki tane temsilcisi var değerlendirme ku
rulunda, Sayın Cumhurbaşkanım, Dolayısıyla, mut
laka oradan geçecektir ve onun da görüşü alınacak
tır. 

BAŞKAN — Tabiî. 
Bu, Resmî Gazetede yayınlanacak mı, yayınlan

mayacak mı? 
KURMAY YARBAY AHMET ÖZIBKER (İh

tisas Komisyonu Üyesi) — Yayınlanmayacak Sayın 
Cumhurbaşkanım. Bazı gizlilik dereceli hususlar da 
bunda belirleneceği ilcin koymadık. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde başka söz al
mak isteyen?.. Yok. 

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

8 inci maddeyi okutuyorum. 
Yürürlük 
MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum. 
Yürütme 
MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler..* 

Etmeyenler.,.. Kabul edilmiştir, 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5. — Yabancı Dil Eğitimi ve öğretimi Kanunu 

Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Met
ni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Ra
poru. (D. Meclisi : 1/702; M. G. Konseyi : 1/592) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 467; M. G. Konseyi S. Sayı
sı : 695) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin beşinci sırasına ge
çiyoruz. 

Beşinci sırada, Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi 
Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi ihtisas Ko
misyonu Raporu yer almaktadır. 

(1) 695 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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ıBu rapor, 695 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
İhtisas Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakan ve ilgi

liler yerlerindedirler 
Tasarınım tümü üzerinde görüşme açıyorum. 
Söz almak isteyen var mı? Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum. 

Yabancı Dil Eğitimi ve öğretimi Kanunu Tasarısı 
Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; eğitim ve öğ

retim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile ya
bancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tabi 
olacağı esasları düzenlemektir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

(Buyurun efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Sayın Cumhurbaşkanım, bu maddenin ikinci satırın
da, «'okullar» kelimesi geçiyor. Bunun «okullar» de
ğil de, «öğretim kurumlarının» olması gerekiyor. Çün
kü, bunun içinde yalnız Millî Eğitim değil, yüksek
öğretim kurumları yani üniversiteler de var. 

İO halde maddeyi, «Bu Kanunun amacı; eğitim 
ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller 
ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan öğretim ku
rumlarının tabi olacağı esasları düzenlemektir» şek
linde ifade etmekte yarar var. O zaman bunun içine 
üniversiteler de girer, okullar da girer. «Okul» denin
ce sanki «üniversite» girmiyormuş gibi bir anlam 
çıkıyor. 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İh
tisas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
bu hüküm aynen Anayasada var; o hüküm buraya 
yazılmıştır, 

Müsaade ederseniz Anayasa hükmünü okuyorum.: 
«Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yalban
cı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan 
okulların tabi olacağı esaslar kanunla düzenlenir.!» 

Anayasa hükmüdür Sayın Cumhurbaş^anıım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — »Yukarı
da, «eğitim ve öğretim kurumları» dendiği için aşağı
da «okul» denmiş galiba. 

BAŞKAN — Evet var burada. «Eğitim ve öğre
tim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile» den
miş. Ama bu yalbancı dil öğretmek için. Cümlenin 
devamında ise, «yabancı dille eğitimi ve öğretim ya-
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pan» deniliyor. Yani bütün derslerini yabancı dille 
yapan okulları kastediyor. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Evet, Sayın Cumhurbaşkanım, mesela Hacettepe, Or
tadoğu Üniversiteleri gibi. 

'BAŞKAN — Konabilir, Anayasada öyle oisa bi
le konabilir. Buradaki kasıit okul, ama üniversiteler 
de var. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, aslında Anayasa 
yabancı dille eğitim yapan okullar için ayrı bir hü
küm, üniversiteler için ayrı bir hüküm getirmemiş; 
ama konmasında yarar var. 

ikinci olarak, «okul» kelimesinin iki anlamı var
dır. Biri, bildiğimiz okul; biri de, herhangi bir eğitim 
müessesesi; okul, ekol. Onun için aynen kalmasında 
yarar var. Zaten alttaki maddelerde üniversitelerle il
gili hükümler de var. Dolayısıyla bunun «okul» ola
rak kalmasında Ihiçbir sakınca yok. 

•BAŞKAN — Var zaten, geçiyor. 

IHatta, amaç maddesi olmasa ne olacak? Amaç 
maddesini biz icat ettik, şimdiye kadar kanunlarda 
böyle amaç maddesi yoktur. Onun için Anayasadaki 
hükmü aynen almışlar, öttdti maddelerde zaten ge
lecek şimdi; ilköğretim, ortaöğretim, üniversiteler fa
lan gelecek. Onun için mesele yok; «okulların» de
mek suretiyle onu da kapsıyor. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI -HASAN SAĞLAM — 
Sayın Cumhurbaşkanım, tabiatıyla amaç, bütünü kap
samına aldığı ve belirli bir hususu getirdiği için di
ğerini kapsamaz gibi bir durum aklıma geliyor. 

BAŞKAN — Ama kanunu uygulayıcı buna bakıp 
da, «amaç» da bu yok bunu niye yaptın diyemez. 
Onun için kalsın. 

1 inci maidde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 
Yok. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Esaslar 
MADDE 2. — Milletlerarası andlaşma hükümleri 

saklı olmak üzere, resmî ve özel her derece ve tür
deki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutula
cak yabancı dillerin ve yabancı dille eğitim ve öğ
retim yapan okulların tabi olacağı esaslar şunlardır : 

a) Türk vatandaşlarına ana dilleri, Türkçe'den baş
ka hiçbir dille okultulamaz ve öğretilemez. 

b) İlköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim ku
rumlarında, Atatürkçü düşünce, Atatürk ilke ve in

kılâplarım konu olarak alan Türkiye Cumhuriyeti in
kılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Dili ve Edebiyatı, 
Tarih, Coğrafya, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ah
lâk Bilgisi dersleri ve Türk Kültürüyle ilgili diğer ders
ler; yabancı dille okutulamaz ve öğretilemez. öğrenci
lere, eğitim ve öğretimleri süresince bu derslerle ilgi
li arattırma görevleri ve ödevler, Türkçeden başka 
hiçbir idille yaptırılamaz. 

c) Türkiye'de eğitimi ve öğretimi yapılacak ya
bancı diller, Millî Güvenlik Kurulunun görüşü alına
rak, Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilir. 

id) İlköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim ku
rumlarında yabancı dille eğitim ve öğretimi yapılacak 
dersler, Millî Eğitim Bakanlığınca; yükseköğretimi ku
rumlarında yabancı dille eğitimi Ve öğretimi yapılacak 
dersler ise Yükseköğretim Kurulunca beUrlenir. 

e) Yabancı dilde okutulacak derslerin eğitim ve 
öğretim programlarının tabi olacağı esaslar; ilköğre
tim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumları için Millî 
Eğitim Baikanlığınca, yükseköğretim kurumları için 
Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir. 

f) Yabancı dil eğitim ve öğretimiyle ilgili uygu
lamaların Türk Millî eğitiminin amaçlarına, temel il
kelerine ve bu 'Kanundaki esaslara uygunluğu; ilköğ
retim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında 
Millî Eğitini Bakanlığınca; yükseköğretim kurumla
rında Yükseköğretim Kurulunca denetlenir. 

BAŞKAN — Şimdi (b) bendinde, «Türkiye Cum
huriyeti inkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Dili ve 
Edebiyattı, Tarih, Coğrafya Sosyal Bilgiler... ve ilgili 
diğer dersler; yabancı dille 'okutulamaz ve öğretile
mez» dedik. 

Ondan sonra da (d) bendinde, «İlköğretim, orta
öğretim ve yaygın eğitim kurumlarınca yabancı dille 
eğitim ve öğretimi yapılacak dersler, Millî Eğitim Ba
kanlığınca; yükseköğretim kurumlarında yabancı dille 
eğitimi ve öğretimi yapılacak dersler ise Yükseköğre
tim Kurulunca belirlenir» diyoruz. 

(b) bendinde sayılan dersler yabancı dille okutu
lamaz dediğimize göre, mesela, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi falan gibi yerler bu dersleri yabancı dille 
öğretebilecek mi? 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı)— Sayın Cumhurbaşkanım, zannediyorum ki 
(d) bendinde, «yükseköğretim kurumlarında yabancı 
dille eğitimi ve öğretimi yapılacak dersler» ibaresinde, 
«dersler» yerine «kurumlar» demek daha doğru ola
cak. Çünkü bir fakülte yapıyor. 
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BAŞKAN — Ama dersler de var, dersleri de koy- I 
mak lazım. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, geçen se
ferki müzakerelerde «Yükseköğretim kurumları bu kı
sıtlamalardan çıkarılsın» dedik. 

BAŞKAN—öyle dedik. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge

nel Sekreteri) — Tarih, coğrafya, sosyal bilgiler gibi 
dersler çıkarılsın dedik. O bakımdan, burada (d) fık
rasına, ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim ku
rumlarına... 

BAŞKAN — Yaygın öğretim kurumlan üniver
sitelerin değil mi? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Sayın Cumhurbaşkanım, halka dönük olan, okul dışı. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Bunlarda bu dersler mutlaka çıkar
tılmalıdır. Bunlar mutlaka Türkçe okutulacak. 

BAŞKAN — Bu yalnız onu kapsıyor; (b) fıkra
sında «yükseköğretimi» deyimi yak? 

MÎLLÎ EĞİTÎM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Sayın Cumhurbaşkanım, yok. 

BAŞKAN — O zaman oldu. 
ÎHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 

Başkam) — Sayın Cumhurbaşkanım, buradaki (d) 
fıkrasının ikinci kısmında, «Yükseköğretim kurumla
rında yabancı dlille eğitim ve öğretim yapılacak ders
ler ile yabancı dille eğitim yapacak öğretim kurum
ları». Çünkü, bu şekil... 

BAŞKAN — Hangi üniversitelerde, hangi fakülte
de yapılacak? I 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — «Hangi üniversitelerde, hangi fakülte 
dersler ile yabancı dille eğitim yapacak öğretim ku
rumları» dersek, yanıi «öğretim kurumlan» deyimini 
«dersler» kelimesinden sonra yazarsak daha iyi olur. 

BAŞKAN — «dersler ile öğretim kurumları ya
bancı dille öğretim ve eğitim yapacak yükseköğretim 
kurumları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir» 

'(d) fıkrasının sonunu şöyle yaptık : «yabancı dil
le eğitimi ve-öğretimli yapılacak dersler ile yabancı 
dille öğretim ve eğitim yapacak yükseköğretim Ku
rumları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.» 

2 nci maddenin (d) fıkrasını değişik şekliyle oku
tuyorum : 

«İlköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurum
larında yabancı dille eğitim ve öğretimi yapılacak ders
ler, Millî Eğitim Bakanlığınca; yükseköğretim kurum- | 

— 548 

larında yabancı dille eğitim ve öğretimi yapılacak ders
ler ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapacak yük
seköğretim kurumları Yükseköğretim Kurulunca be
lirlenir.» 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Sayın Cumhurbaşkanım, bizim için de böyle var; me
sela buradaki yabancı dille eğitim yapan Bulgar Okulu, 
Yunanistan'a ait olan azınlık okulları, Ermeni okul
ları bizde de var. 

BAŞKAN — O zaman, «dersler ile» deyimini bi
rinci cümleye de koymak lazım. «İlköğretim, orta
öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında yabancı dil
le eğitim ve öğretimi yapılacak dersler ile.» 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — öğretim kurumları, uluslararası .ilişkiler, 
yani anlaşmalar zaten başlangıçta var. 

BAŞKAN — Hayır, Anadolu liseleri var. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge

nel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, bunu uzat
madan, «dersler ve kurumlar Millî Eğitim Bakanlı
ğınca», öbürüne de, «dersler ve kurumlar yükseköğ
retim kurulunca» diyebiliriz. 

BAŞKAN — Kurum mu diyeceğiz; okullar mı di
yeceğiz? 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — «Ortaokullar», öbüründe «kurum
lar» 

BAŞKAN — Bu kısmı bir daha okutuyorum : 
d) İlköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim ku

rumlarında yabancı dille eğitim ve öğretimi yapıla
cak dersler ile okullar Millî Eğitim Bakanlığınca; yük
seköğretim kurumlarında yabancı dille eğ'ıtimi ve öğ
retimi yapılacak dersler ile'yabancı dille eğitim ve 
öğretim yapacak yükseköğretim kurumları Yüksek
öğretim Kurulunca belirlenir. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı? 
Buvurun, 
MİLLÎ EĞİTÎM BAKANI HASAN SAĞLAM — 

Bu tamam da, (b) fıkrasında, resim, müzik ve be
denenimi unutulmuş, sanki bunlar İngilizce yapıla
bilir durumu çıkıvor. 

BAŞKAN — Resim de İngilizce olur mu? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 

Onun için, yukarıdaki «Sosyal bilgiler öğretilemez» 
kısmına, «resim, müzik ve bedeneğMmi»ni de ekle
yelim diyoruz. Sanki onlar İngilizce yapılacakmış gi
bi; onlar ögretiilemez, öbürü öğretilir anlamı çıkıyor. 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İhti
sas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
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müteakip fıkrada, «Yabancı dille eğitimi ve öğretimi 
yapılacak dersler»! zaten Bakanlık ayrıca belirleye
cek, bunların dışında. 

BAŞKAN — Şimdi yazdık, hangi derslerin ya
bancı dille okutulacağını, okulları ve dersleri tespit 
edeceksiniz. 

Bedeneğitirni dercinde «Bacaklarını aç» denince 
İngilizce veya Fransızca mı söyleyecek? Olmaz; re
sim resimdir. 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İhti
sas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
müzik dersinde yabancı okullar, özellikle yabancı 
öğretmen bulduğu takdirde yabancı dille yapacaklar. 

BAŞKAN •- Bu husus size bırakılmıştır. 
Buyurun. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Sayın Cumhurbaşkanım, (f) fıkrasında benim bir te
reddüdüm var, izjin verirseniz bunu açıklığa kavuş
turmak istiyorum. 

(f) fıkrasının birinci satırında, «Yabancı dil eği
tim ve öğretimiyle 'ilgili uygulamaların Türk Millî 
Eğitiminin amaçlarına, temel 'ilkelerine deniyor. Yük
seköğretim de bunun içinde, «temel ilke» yok, onda 
«anailkeler» var. O halde, belki ikisini de alırsak 
iki kanunu da kapsar. 

1739 sayılı Temel Eğitim Kanununun 4 ve 17 nci 
maddelerinde, «temel ilkeleri» var, doğrudur, bu da 
doğru, yerinde; fakat bu kanunun içine «yükseköğ
retimi» de aldık; bunda «temel ilkeler» yok; «ana
ilkeler» deyimini koymuştuk, kanunda öyle çıkmış. 

BAŞKAN — Bunu nereye koyalım? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
İzin verirseniz şöyle yapalım. «Yabancı dille eğitim 
ve öğretim ile ilgili uygulamalar Türk Millî Eğitimi
nin amaçlarına, temel ve anailkelerine» dersek ikisi
ni de kapsar. 

BAŞKAN — Orada öyle geçti diye?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 

öyle geçti diye; sanki yükseköğretimin temel değil 
de, yalnızca Millî Eğitim ile ilgili anlamı çıkıyor. 

KURMAY YARBAY AHMET ÖZTEKER (İhti
sas Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu bütün eğiti
mi 'her seviyede kapsıyor ve «Millî Eğitimin amaçları 
ve temel İlkeleri» şeklinde bölümleri ve maddeleri 
var. Yükseköğretim Kanunundaki anailkeler ise, 
«yükseköğretimle ilgiîi anailkeler» Yazacak isek, 
«yükseköğretimle ilgili anailkeler» diye ilave etme

mizde yarar var. «Millî Eğitimin temel ilkeleri ve 
yükseköğretimin anailkeleri» şeklinde olması lazım. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, zaten «anail
keler» 2547 sayılı Kanununda ilki sayfa olarak yazıl
mış. 

BAŞKAN — Efendim, sonunda diyoruz ki; «Yük
seköğretim kurumları Yükseköğretim Kurulunca de
netlenir.» Gidip de Millî Eğitimin okullarını denetle
yecek değil, kendi okullarını denetleyecek. Nedir o? 
Anaiİlkeleridir. Gerek yok; anailkelerin ne olduğu 
kanunda yazıyor. Neyi denetleyecek? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
Sayın Cumhurbaşkanım, benim tereddüdüm şu oldu; 
Şimdi burada temel ilkelerini denetleyecek. «Temel il
keleri» diye arayacak, 2547 sayılı Kanunda yok. «Ana
ilkeler» diye Yükseköğretimde yazılmış, ikisini de kap
samına alırsa, bu bütününü alıyor. Zaten kısa bir ka
nun ama, bu şekilde olursa tereddütü önler. «Temel 
ve anailkelerine» demek lazım. 

BAŞKAN — «Temel ve anailkelerine ve bu ka
nundaki esaslara uygunluğu». 

Başka söz isteyen var mı? Yok. 

2 nci maddeyi (d) ve (f) fıkralarında yapılan de
ğişikliklerle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yönetmelik 
MADDE 3. — Yabancı dil eğitimi ve öğretiminin 

amaç, program, yöntem ve uygulamalarıyla, yabancı 
dille eğitim öğretim yapan kurumların ta'bi olacağı 
esasları kapsayan; ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın 
eğitim kurumlarıyla ilgili yönetmelik, Millî Eğitim Ba
kanlığınca; yükseköğretim kurumlarıyla 'ilgili yönet
melik, Yükseköğretim Kurulunca; bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde çıkartı
lır ve Resmî Gazetede yayımlanır. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. i 

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

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
Madde 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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5 inci maJddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 5. —• Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 

MaJddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmliştir. 

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

Efendim, vakit geciktiğinden altıncı sıradaki, Or
man Köyleri Halkının Kalkındırılması Hakkındaki 
Kanun Telklifi ile Orman Sınırları Dışına Çıkartılan 
Yerlerin Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanun Tekli
finin Danışma Meclisince Kabul Olunan metnini bun
dan sonraki birleşimlerde görüşeceğiz. 

Görüşeceğimiz başka bir konu olmadığı için, bi-
lahara tespit edilecek gün ve saatte toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.55 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

173 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

14 Ekim 1983 Cuma 

Saat : 14.30 

I. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1. — Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısının 

TJanışma 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) 

2. — Kurucu Meclis Üyelerinin Yararlanacakları 
Halklar Hakkındaki Kanun Teklifinin Danışma Mecli
since Reddolunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi 
Anayasa Komisyonu Raporu. -(D. Meclisi : 2/130; 
M. G. Konseyi : 2/161) (D. Meclisi S. Sayısı : 568; 
M. G. Konseyi S. Sayısı : 696) 

.3. — 13.6.1945 Tarihli ve 4759 Sayılı İller Ban
kası Kanununun 3 üncü Maddesinin Değişik (A) Fık
rası ile 7 nci Maddesinin (B) Fıkrasının ve 14 üncü 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 
Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni 
ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. 

(D. Meclisi : 1/736; M. G. Konseyi : 1/604) (D. Mec
lisi S. Sayısı : 540; M. G. Konseyi S. Sayısı : 687) 

4. — Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Des
teklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin Danışma Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 2/25, 
2/121; M. G. Konseyi : 2/135) (D. Meclisi S. Sayısı : 
493; M. G. Konseyi S. Sayısı : 690) 

5. — Türkiye'de öğrenim Gören Yabancı Uy
ruklu Öğrencilere İlişkin Kanun Tasarısının Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 
1/685; M. G. Konseyi : 1/593 (D. Meclisi S. Sayı
sı : 471; M. G. Konseyi S. Sayısı : 694) 

6. — Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu 
Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni 
ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Rapo^ 
ru. (D. Meclisi : 1/702; M. G. Konseyi : 1/592) (D. 
Meclisi S. Sayısı : 467; M. G. Konseyi S. Sayısı : 
695) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 696 

Kurucu Meclis Üyelerinin Yararlanacakları Haklar Hakkında 
Kanun Teklifinin Danışma Meclisince Reddolunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi Anayasa Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 

2/130; M.G. Konseyi : 2/161) 
(D. Meclisi S. Sayısı : S68) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü : 06.4366 (2/130) 5403 

Konu : Kanun Tasarlısı 

10 Ekim 1983 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 10 Ekim 1983 tarihli 174 ttncü Birleşiminde görüşülerek acık oy ile 
reddedilen, Kurucu Meclis Üyelerinin Yararlanacakları Haklar Hakkında Kanun Teklifi ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkam 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kurucu Meclis Üyelerinin Yararlanacakları Haklar Hakkındaki Kanun Teklifimiz ilişikte sunulmuştur. 
Gereğine müsaadelerinizi saygılarımızla arz ederiz. 

Vehbi Muhlis DABAKOĞLU 
Danışma Meclisi 

Zeki ÖZKAYA 

Nermin ÖZTUŞ 

Abbas GÖKÇE 

Osman YAVUZ 

Vefik KtTAPÇIGÎL 

Azmi ERYILMAZ 

Hatll Erdoğan GÜREL 

Diyarbakır Üyesi 

/ Doğan GÜRBÜZ 

Ali Nejat ALP AT 

Salih İNAL 
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. KURUCU MECLİS ÜYELERİNİN YARARLANACAKLARI HAKLAR HAKKINDAKİ KANUN TEKLİFİ 
GEREKÇESİ 

Yüce Türk Milletinin teveccühüne mazhar olan ve % 91,5 evet oyu ile kabul Duyurulan Anayasa ile mil
letin meşru temsilcileri olarak tescil edilmiş olan kurucu meclis üyeleri yasama dönemlerinde ülkenin ihtiyacı 
bulunan çok sayıda kanunları milletin ve ülkenin hayrına yüksek sorumluluk duygusu ve olağanüstü çaba 
ve gayretle hazırlanmış ve tedvin etmiştir. Bu hizmeti ile de, Kurucu Meclisimiz milletin mah olma şerefine 
nail olmuştur. 

Kurucu Meclisi teşkil eden bu mümtaz kişilerin çoğu uzun yıllar devlet ve millet hizmetinde bulunmuş olup, 
yaş ortalaması da altmış'ın üzerindedir. Ku kişilerin Yasama Meclisimizdeki ulvî çalışmalarda göstermiş ol
dukları büyük fedakârlık ve cefakârlık örneği Türkiye Cumhuriyeti tarihinde nesiller boyunca unutulmayacak 
karakter ve niteliğe sahip bulunmaktadır. 

Bu teklifle getirilmek istenen en belirgin husus, bu şahısların hayatlarının son yıllarında devletin ve mil
letin huzurunda onurlu, şerefli bir mevki içinde yaşamalarını temindir. Bu husus Türk, örf, âdet ve hars
larının tabiî bir sonucu olmaktadır. Bu itibar ve onurlandırma bütünü ile milletin bir eseri olacak ve millet 
olarak bu hususun tahakkuku ile de büyük bir mutluluk duyulacaktır. 

Kadirşinas bu büyük millet doğruya, dürüste ve güzele daima itibar etmiştir. Bu görüşle de sayın Kurucu 
Meclis üyelerini bağrına ve kalbine basmıştır. Millet önünde ifa edilen bu büyük hizmetler, bu büyük mil
let tarafından asla unutulmayacaktır. Yukarıda açıklanan bu nitelikteki Kurucu Meclis Üyelerini Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Üyelerine tanınan sosyal haklardan faydalandırma şerefli bir nişane olmaktan öteye geç
meyecektir. Maddî külfeti kayda değmeyecek kadar az olan bu şerefin kurucu meclis üyelerinden esirgenmeye
ceği kanaatinden hareketle bu Kanun teklifi Yüce Meclise arz edilmek üzere hazırlanmıştır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 696) 



TEKLİF 

Kurucu Meclis Üyelerinin Yararlanacakları Haklar 
Hakkındaki Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 29.6.1981 tarih ve 2485 sayılı Ku
rucu Meclis Hakkında Kanuna göre Kurucu Meclis 
Üyeliğine seçilmiş bulunan üyeler, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Üyelerine sağlanan bütün sosyal hak
lardan yararlanırlar. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

DANIŞMA MECLÎSİNİN REDDETTİĞİ METİN 

Kurucu Meclis Üyelerinin Yararlanacakları Haklar 
Hakkındaki Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 29.6.1981 tarih ve 2485 sayılı Ku
rucu Meclis Hakkındaki Kanuna göre Kurucu Meclis 
Üyeliği yapmakta olan üyeler Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin üyelerine tanınan pasaport, sağlık ve 
ulaşım kolaylıklarından yararlandırılırlar. 

MADDE 2. — Bu Kanun Anayasanın Geçici 
2 nci maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi 
toplanıp Başkanlık Divanını oluşturduktan sonra yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 696) 



(M. G. K.) 
Anayasa Komisyonu Raporu 

T.C. 
Millî Güvenlik Konseyi 

Anayasa Komisyonu 12 Ekim 1983 
Esas No. : 2/161 

Karar No. : 6 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 10 Ekim 1983 tarihli ve 144 üncü Birleşiminde görüşülerek; açık 
oy ile reddedilen «Kurucu Meclis Üyelerinin Yararlanacakları Haklar Hakkında Kanun» teklifi metni Ko
misyonumuzca incelenmiştir. 

Teklifin 1 inci maddesi ile 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkındaki Kanuna göre Kurucu Meclis üyeliği 
yapmakta olanların, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine tanınan pasaport, sağlık ve ulaşım kolaylıkların
dan yararlanacakları, 2 nci maddesi ile bu Kanunun, Anayasanın geçici 2 nci maddesine göre Türkiye Bü
yük Millet Meclisi toplanıp Başkanlık Divanı oluştuktan sonra yürürlüğe gireceği, 3 üncü maddesi ile de bu 
Kanunun hükümlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Bakanlar Kurulunca yürütüleceği öngörül
mektedir. Açıklıkla anlaşıldığı gibi Kurucu Meclis üyeliği yapmış olanların, bu sıfatları sona erdiğinde de 
T.B.M.M. üyelerine tanınmış veya tanınacak pasaport sağlık ve ulaşım kolaylıklarından yararlandırılmaları 
amaçlanmaktadır. 

Gerçekten bazı kanunlarda veya bazı kuruluşlarca alınmış idarî nitelikteki kararlarla Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyelerine bu sıfatlarının gereği olarak veya yaptıkları görevi kolaylaştırıcı bazı imkânlar tanınmış 
bulunmaktadır, örneğin 31.5.1927 tarih ve 1042 sayılı Kanunun 3282 sayılı Kanunla değişik 25 inci maddesi 
ile Devlet Demiryollarında parasız seyahat etme, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 13 üncü maddesi ile dip
lomatik pasaport verilmesi, Devlet Havayollarının iç hatlarında, Denizcilik Bankasına ait vapurlarda indirimli 
tarifelerden yararlanma, PTT idaresinden tercihli telefon alabilme, telefon ücretlerinde indirimli tarifeden 
yararlanma olanakları sağlanmıştır. 

T.B.M.M. üyelerinin seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil bütün Milleti temsil edecekleri, 
Meclis çalışmalarındaki oy, söz ve düşüncelerinden ötürü sorumsuzlukları, yasama dokunulmazlıkları kaldırıl
madıkça sorguya çekilememe, tutuklanamama ve yargılanamamaları, ödenek ve yolluklarının kanunla dü
zenlenmesi sosyal güvenlik ve sosyal yardımlardan yararlanmaları ve yukarıda belirtilen bazı imkân ve» 
kolaylı/klardan faydalandırılmaları sıfatlarının gereği ve bu görevin yerine getirilmesini kolaylaştırıcı imkân
lardır. 

Bu amaçlarla tanınmış hak, yetki ve kolaylıklardan, görevden ayrılmış olanların da bir yasa hükmü ile 
yararlandırılmaları Anayasanın 10 uncu maddesinde ifadesini bulan kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı 
olacaktır. 

Teklifte olduğu gibi hak yetki ve kolaylıkların sadece bir bölümünden yararlanmanın sürdürülmesi de 
sonucu ve eşitliği bozuculuğun etkileyici nitelikte sayılamaz. 

Bilindiği gibi parlamenterlik ve Kurucu Meclis üyeliği niteliği itibariyle geçicidir. Belli bir sürenin tamam
lanmasından sonra bu görevin sona ermesi, tekrar seçilmeme halinde ilgililerin eski mesleklerine veya yeni 
bir mesleğe girmeleri doğal ve mümkündür. Kurucu Meclis üyelerinin bu sıfat ve görevleri sona erdikten ve 
normal uğraşıları ile hayatlarını sürdürdükleri sürece diğer meslekdaşlarından farklı bir statüde olmaları, 
yurt dışı gezilerinde onlardan farklı olarak diplomatik pasaport taşımaları, gezilerinde Türk Hava Yolları ve 
Denizcilik Bankası vasıtalarından, telefon alım ve kullanımında tercihli veya indirimli tarifelerden yararlan
maları, tedavi imkân ve giderlerinin Devlet tarafında! karşılanması hukuksal eşitliği temelinden zedeleyen 
açık bir ayrıcalık durumu yaratacaktır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 696) 



— 5 — 

Teklif bütünü ile Anayasanın «Hiçbir kimseye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz> kural
lına aykırı görülmüş ve Komisyonumuzca benimsenmemiştir. 

Teklifin reddini Millî Güvenlik Konseyinin takdirlerine arz ederiz. 

Başkan Üye Üye 
Muzaffer BAŞ KAYNAK Edip GÜLTEKİN İlhan KÖSEOĞLU 

Hâkim Tümgeneral Hâk. Kd. Alb. Hâk. Kd. Alb. 
Hukuk tşleri, Kanunlar ve 

Kararlar Dai. Bşk. 

)>0<Cm <«• 

Millî Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 696) 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 687 

1 3 . 6 . 1 9 4 5 Tarihli ve 4759 Sayılı İller Bankası Kanununun 
3 üncü Maddesinin Değişik (A) Fıkrası ile 7 nci Maddesinin (B) 
Fıkrasının ve 14 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/736; 

M. G. Konseyi : 1/604) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 540) 

T.C. 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 14 Eylül 1983 
Kanunlar Müdürlüğü : 06-4025 

(1/736) 4854 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 13 Eylül 1983 tarihli 161 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, 13.6.1945 tarihli ve 4759 sayılı İller Bankası Kanununun 3 üncü maddesinin değişik (A) fıkra
sı ile 7 nci maddenin (B) fıkrasının ve 14 üncü madde anin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir geçici madde ek
lenmesi hakkında Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkam 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 27 Haziran 1983 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1/56/04941 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«13.6.1945 Tarihli ve 4759 Sayılı İller Bankası Kanununun 3 üncü Maddesinin Değişik (A) Fıkrası ile 7 
nci Maddesinin (B) Fıkrasının ve 14 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 91 
inci maddesi uyarmca ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — tiler Bankası Kanununun 3 ünoü maddesinde banka sermayesinin hangi kaynaklardan ne 
şekilde sağlanacağı hükme bağlanmıştır. Sözü edilen maddenin a. bendi hükmüne göre ti Özel İdareleri 
ile belediyelerin yıllık gelirleri tahsilatının % 5'i banka sermayesini oluşturan kaynakların bir bölümünü 
teşkil etmektedir. Ancak, yine aynı madde bu gelirlerin kapsamında olan her türlü taşınır ve taşınmaz mal
lar satış bedellerinin geri alınan paraların, Devlet genel ve özel yardımlarının tmar ve tskan Bakanlığı em
rinde toplanan fondan yapılan bağış ve yardımların, her türlü avanslar ve borçlanmaların, giderlere ka
tılma karşılıklarının, geçen yıllardan devreden nakit mevcutlarının, yatırımlar için ayrılan paralar artıkları
nın, Kanun ve Tüzüklerde tahsisi mahiyette kullanılacağı belirtilen paraların, gelirlerin hesaplanmasında 
dikkate alınmayacağı belirtilmiş bulunmaktadır. 

2380 sayılı Belediyelere ve ti Özel idarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Ka
nun ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun kabulünden önce, 'belediyelerin gelirlerini esas itibariyle 
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1580 sayılı Belediye Kanununa dayalı öz gelirler ve çeşitli vergi 
kanunlarıyla ayrılan paylar oluşturmakta idi. 

Ancak görev ve hizmet alanları genişleyen mahallî idareler için yetersiz kalan bu malî kaynakların ar
tırılması ve ayrıca muhtelif vergi kanunlarında dağınık bir şekilde bulunan Belediyelere ve ti Özel İdare
lerine vergi gelirlerinden pay verilmesine ilişkin hükümlerin tek bir yasa içinde toplanması maksadıyla ilk aşa
mada 2380 sayılı Kanun kabul edilerek yürürlüğe konulmuştur. 

2380 sayılı Kanunla devlet bütçesinden belediyelere ve ti özel idarelerine pay verilmesine dair muh
telif kanunlarda bulunan hükümler kaldırılarak genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden Bele
diyelere % 5, II Özel İdarelerine % 1 nispetinde bir gelir sağlanmıştır. 

tiler Bankası Kanununun 3 üncü maddesinin A fıkrası hükmüne göre; genel bütçe vergi gelirlerinden 
Belediyelere ve 11 özel İdarelerine tahsis edilecek gelirlerin % 5 inin de sermaye payı olarak bankaya 
ödenmesi gerekmektedir. 

Bilindiği üzere pek yakın bir tarihte banka sermayesinin yükseltilmesi uygun görülmüş ve 23.6.1981 
gün ve 2480 sayılı Kanun ile Banka sermayesi 20 000 000 000,— TL. mertebesinde tespit edilmiştir. 

işlerin bu sermaye miktarına oranla gerçekleştirilebilmesi için 31.8.1981 tarihi itibariyle tahsil edilmiş 
miktara sadece 3 464 356 119,98 TL. olan banka sermayesinin 20 000 000 000,— TL. na ulaşmak üzere 
süratle yükselmesinde zaruret vardır. 

Banka hizmetlerinin çok önemli kısmının Belediyelere tahsis edilmekte olması gerçeği karşısında 2380 
sayılı Kanunla gelirleri eskiye nispetle 3 kata yakın büyümüş olacak Belediyelerin işbu gelirlerinden ser
maye payı tefrikinin gerekli ve gerçekçi bir uygulama olacağı kuşkusuzdur. 

Öte yandan II Özel İdareleri ve Belediyelerin sermaye payı tefrik ve tevkifine ta'bi olmayacağı belirti
len gelirleri arasında gösterilen «Devlet Genel ve özel Yardımları» ibaresinden esasen Devletin bu idare
lerin belli işlerine sarfedilmek üzere tahsisen yaptığı yardımların anlaşılması gerekli olduğundan bu ibare 
«Devlet Tarafından Belli işlere Sarf Edilmek Üzere Tahsisen Yapılan Yardımlar» şeklinde değiştirilmiş
tir. 

Madde 2. — İller Bankası Kanununun 7 inci maddesinin B fıkrası hükmü, aynı kanunun 1 inci mad
desinde belirtilen idare ve kurumların yapacakları mahallî kamu hizmetleriyle ilgili işlerin, İller Bankası 
tarafından bu idare ve kurumlar adına yapılması veya yaptırılması, sözü edilen idare ve kurumların istem
de bulunmaları koşuluna bağlanmış bulunmaktadır. 

Bilindiği gibi yıllık yatırım programlarına alınan ve iller Bankası üzerinde görünen yatırımların finans
manı ikraz, fon ve Maliye Bakanlığı bütçesinde borçlanma gücünü yitirmiş Belediyeler yatırımlarında kul
lanılmak üzere ayrılan yardımlardan sağlanmaktadır. 

Ancak sözü edilen idare ve Kurumlar yatırım programına alınan işlerin İller Bankası tarafından yapıl
masını talep etmedikleri ve yetki devrinde bulunmayarak bu işleri bizzat yürüttükleri takdirde, İller Ban
kası ödemeyi yapmakta fakat ödeneğin sarf şeklini denetleyememekte ve bu nedenle de iller Bankası kaynak
ları yatırım adı altında cari harcamalara kaymaktadır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 687) 
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Yatırım için tahsis edilen fon ve hibe kaynaklarını ve bu şekilde tahsis amacı dışında kullanılmasının 
ve kaynak sarfının önlenmesi amacıyla Banka yatırım programında yer alan ve fon ve hibeden yararlanıla
rak gerçekleştirilmesi gereken işlerin ihale, yapım ve kontrollük hizmetlerinin banka tarafından yapılması
nın anaillke olarak kabul edilmesi zorunlu görülmüş ve Banka Kanununda bu uygulamayı sağlayacak değişik
lik yapılmıştır. (Bu değişiklik çalışmaları hakkında daha önce 2.2.1981 gün ve .3008/0113916 sayılı yazı ile Baş
bakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının da görüşü istenmiş ve adı geçen Müsteşarlık 10.4.1981 
gün ve 4-5-2-23-81-1021 sayılı yazı ile sözü edilen şekilde değişiklik yapılmasını uygun görmüştür. 

Ayrıca 1981N yılı îcra Planında 518 No. lu tedbirinde; «İller Bankası Yatırım Programında yer alan pro
jeler için hibe ve fon yatırımları ile gerçekleştirilecek tesislerden ihale, inşaat ve sarf kaynak israfını önle
mek amacıyla iller Bankası eliyle yapılacaktır» denilmek suretiyle gerçekleştirilmesi düşünülen uygulama 
1981 yılı İcra Planına da bir tedbir olarak dahil edilmiştir. 

Bu tedbirle getirilen uygulamanın sürekliliğinin sağlanması ancak İller Bankası Kanununun 7 nci maddesi
nin (B) fıkrası hükmünde önerilen şekilde değiştirilmesiyle mümkün olabilecektir. 

Öte yandan 30.9.1960 gün ve 91 sayılı Devlet Planlama Teşkilatının Kurulması Hakkımda Kanunun yü
rürlüğe girmesinden bu yana yatırım programları Devlet Planlama Teşkilatınca incelendikten sonra Bakanlar 
Kurulu Kararı ile kabul edilmekte olduğundan 4759 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (B) fıkrasında yer alan 
ve esasen 3.5.1958 tarih ve 7118 sayılı İmar ve İskân Vekâleti Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 
19 uncu maddesi ile, İmar ve İskân Bakanlığına devredilmiş olan yetki ile ilgili «... İçişleri Bakanlığınca kabul 
edilerek...» ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

Aynı şekilde, eski madde metninde yer alan 3611 sayılı «Nafia Vekâleti Teşkilat ve Vazifelerine dair 
Kanun bilahara 13 Temmuz 1972 tarihli 1609 sayılı «Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Kanunu» 
ile yürürlükten kalkmış bulunduğundan, kanun numarası bu son duruma göre düzeltilmiştir. 

3. İller Bankası, 4759 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde bahsi geçen «İdare Meclisi» tarafından yönetil
mekte iken 15.7.1960 günlü 23 sayılı Kanun kapsamına alınmıştır. 

23 sayılı Kanunda kapsama dahil kuruluşların İdare Meclisleri kaldırılarak bunların yerine Müdürler 
Kurulu adı ile yeni bir karar organı getirilmiştir. 

Bu Kanun gereğince teşkil edilen Müdürler Kurulu tarafından yönetilmeye başlayan Bankamız, bilahare 
yürürlüğe konulan 440 sayılı Kanun kapsamı dışında bırakıldığından ıbu tarihe değin 23 sayılı Kanunda 
öngörülen Müdürler Kurulunca yönetilmeye devam olunmuştur. 

Bu defa, 20.5.1983 günlü Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan 60 sayıiı «İktisadî Devlet Te
şekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname»nin geçici 2 nci maddesi 
gereğince Bankamız kuruluş ve işleyişini düzenlemek bakımından hazırlanmış olan ekli tasarıda işbu 60 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin getirdiği esa^ar aynen nazara alınarak Bankamız Yönetim Kurulu
nun teşkil tarzı yeniden saptanmıştır. 

Madde 4. — Tasarıya dercedilen geçici maddede, 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 
6 nci maddesi hükmü paralelinde Banka Yönetim Kurulu üyeliklere işbu Kanun Hükmünde Kararname ge
reğince yapılacak atamaların, kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 2 ay içinde gerçekleş
tirilmesi öngörülmüştür. 

13.6.1945 günlü ve 4759 sayılı Kanunda 8 geçici madde bulunduğundan ve bu Kanuna 28.5.1965 gün
lü 618 sayılı, 14.7.1965 günlü 655 sayılı ve 23.6.1981 günlü 2480 sayılı kanunlarla da birer geçici madde 
eklendiğinden bu defaki geçici madde 12 numaralı geçici madde olarak yer almıştır. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

13.6.1945 Tarihli ve 4759 Sayılı tiler Bankası Kanununun 3 üncü Maddesinin Değişik (A) Fıkrası ile 7 nci 
Maddesinin (B) Fıkrasının ve 14 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

13.6.1945 tarihli ve 4759 sayılı iller Bankası Kanununun 3 üncü maddesinin (A) fıkrası ile 7 nci mad
desinin (B) fıkrasının ve 14 üncü maddesinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesi; 17 
Haziran 1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 21.2.1983 ta
rihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 4759 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 14.7.1965 tarihli 655 sayılı Kanun ile değişik (A) 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«A) ti özel idareleri ve belediyelerin yıllık gelirleri tahsilatı ile bu idarelere genel bütçe vergi gelirlerin
den verilen payların % 5'i (Bu gelirlerin hesaplanmasında; her türlü taşınır ve taşınmaz mallar satış be
delleri, geri alınan paralar, Devlet tarafından belli işlere sarfedilmek üzere tahsisen yapılan yardımlar, imar 
ve iskân Bakanlığı emrinde toplanan fondan yapılan bağış ve yardımlar, her türlü avanslar ve borçlanma
lar, giderlere katılmak karşılıkları, geçen yıllardan devreden nakit mevcutları, yatırımlar için ayrılan paralar 
artıkları, kanun veya tüzüklerde tahsisi mahiyette kullanılacağı belirtilen paralar ayrık tutulur.)» 

MADDE 2. — 4759 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (B) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«B) 13.7.1972 tarihli 1609 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu idare ve kurumların istem

leri üzerine harita, plan, proje, keşif ve etüdleri yapmak veya yaptırmak, idare ve kurumların vücuda ge
tirecekleri tesis ve yapılardan mahallince yaptırılmasına imkân olmayan veya Banka tarafından toplu olarak 
yapılmasında fayda bulunanları, yatırım programları içinde meydana getirmek; (Şu kadar ki, idare ve ku
rumların Banka yatırım programında yer alan işlerinden hibe veya fon yardımlarının katkısıyla gerçekleş
tirilecek olanlarının Banka eliyle yapılması veya yaptırılması şarttır.) 
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MADDE 3. — 4759 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

YÖNETİM KURULU 
«Madde 14. — İller Bankası Yönetim Kurulu bir başkan ve dört üyeden oluşur. 
Yönetim Kurulu üyelerinden üçü İmar ve İskân Bakanı, biri Maliye Bakanı tarafından önerilir ve Baş

bakan, Maliye Bakanı ve İmar ve İskân Bakanının imzalarını taşıyan ortak kararname ile atanırlar. 
Genel Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulu başkanıdır. 
Yönetim Kurulu üyeliklerine atanacakların Devlet Memurluğuna atanabilme genel şartlarına sahip ve 

yüksek öğrenim yapmış olmaları, Maliye Bakanınca önerilecek üyenin maliye ve iktisat; İmar ve İskân 
Bakanı tarafından önerilecek iki üyenin İller Bankasının bu Kanunla tespit edilen görevleri konusuna giren 
teknik işlerde, bankacılıkta veya idarecilikte bilgi ve uzmanlık sahibi olmaları şarttır. İmar ve İskân Baka
nınca önerilecek bir üyede ise meslekî uzmanlık şartı aranmayabilir. 

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona erenler tekrar atanabilirler ve atan
dıkları usule göre görevlerinden alınabilirler. Süre dolmadan üyeliğin 'boşalması veya üyelik için aranan ni
teliklerin yitirilmesi halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere atama yapılır. 

Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını üye tam sayısının salt ço
ğunluğu ile alır.» 

MADDE 4. — 4759 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
Geçici Madde 12. — Bu Kanun Hükmünde Kararname gereğince Yönetim Kurulu üyeliklerine, bu 

Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde atamalar yapılır. 

MADDE 5. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

Başbakan 
B.< Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasın 

Dışişleri Bakanı 
/ı Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. t. Öztrak 

Adalet Bakanı 
R. Bayazıt 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. Turgut 

İmar ve İskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 
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İhtisas Komisyonu Rapora 

T. C, 
Millî Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 
Esas No. : 604 
Karar No. : 161 10 Ekim 1983 

MtLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

13.6.1945 Tarihli ve 4759 sayılı İller Bankası Kanununun 3 üncü Maddesinin Değişik (A) Fıkrası ile 7 

nci Maddenin (B) Fıkrasının ve 14 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Tasarısı Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Tasarı ile 17 Haziran 1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kuru
lunca 21.2.1983 tarihinde 4759 sayılı iller Bankası Kanununda değişiklik yapan Kanun Hükmünde Karar
name Yasama Organının onayına sunulmaktadır. 

Tasarının 1 inoi maddesi ile 4759 sayılı Kanunun değişik 3 üncü maddesinin (A) fıkrası değiştirilmekte
dir. Kararnamede yer alan ve Danışma Meclisince aynen kabul edilen bu fıkrada yer alan parantez içinde'd 
hüküm, kanun tekniğine uygunluk açısından, parantezler kaldırılarak ve bu düzeltme sonucu gerekli ifade 
değişikliği yapılarak metne eklenmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi ile 4759 sayılı Kanunun 7 nci maddecinin (B) fıkrası değiştirilmektedir. Bu fık
rada da parantezler kaldırılarak gerekli ifade değişikliği yapılmıştır). Bu fıkrada yapılan değişikliklerden biri
sini eski metinde yer alan ve yürürlükten kalkmış bulunan 3611 sayılı Kanuna yapılan atfın düzeltilmesi 
teşkil etmektedir. Komisyonumuz 4759 sayılı Kanunu bütünüyle gözden geçirmiş, aynı maddenin (C) fıkra
sında da aynı Kanuna atfın var olduğunu tespit etmiş ve kanunda bütünlüğü korumak amacıyla bu fıkrayı 
da tasan metni kapsamına alarak gerekli düzeltmeyi yapmıştır. 

Tasarının 3 üncü maddesi ile 4759 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde değişiklik yapılarak İller Banka
sı Yönetim Kurulunun teşkil tarzı 'günün şartlarına göre düzenlenmektedir. Komisyonumuz bu maddenin 
dördüncü fıkrasında yer alan «...maliye ve iktisat...» ibaresinden sonra «konularında» kelimesini ilave ede
rek, fıkrayı ifade yönünden düzeltmiştir. 

Tasarının 4 üncü maddesi ile 4759 sayılı Kanuna geçici VI nci madde eklenmektedir. Komisyonumuz 
uygulamada karışıklıklara meydan vermemek amacıyla bu geçici maddeye 1 numarasını vermiş ve Danışma 
Meclisince kabul edilen geçici madde metnini aynen benimsemiştir. 

İller Bankası idare Meclisi 4759 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde yapılan değişikliklerle yönetim ku
rulu unvanını almaktadır. Bu Kanunun muhtelif maidelerinde idare meclisi tabiri geçmektedir. Komisyonu
muz kavram kargaşalığını önlemek amacıyla 4759 sayılı Kanuna eklediği geçici 2 nci mad"de ile bu Kanun
da geçen tüm «idare meclisi» tabirinin «yönetim kurulu» şeklinde değiştirildiğini hükme bağlamıştır. 

Yürürlük ve yürütme maddeleri olan 5 ve 6 nci maddelerde Danışma Meclisinin kabul ettiği metin ay
nen benimsenmiştir. 

Komisyonumuz metinde yaptığı değişikliklere uygun olarak tasarı başlığında da gerekli düzeltmeleri yap
mıştır. 

Raporumuz Millî Güvenlik Konseyine saygıyla sunulur. 

Komisyon Başkanı Proje Subayı 
Yurdakul GÜNÇER Alton ATEŞ 

Tuğamiral Mu, Alb. 

Üye 
Aydın EVRENKAYA 

iler Bankası Genel Müdürü 
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DANIŞMA MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

13 . 6 . 1945 Tarihli ve 4759 Sayıh tiler Bankası Kanununun 3 üncü Maddesinin Değişik (A) Fıkrası ile 
7 nci Maddenin (B) Fıkrasının ve 14 üncü Maddesinin değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek

lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 4759 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 14 . 7 . 1965 tarihli 655 sayılı Kanun ile deği
şik (A) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«A) II özel idareleri ve belediyelerin yıllık gelirleri tahsilatı ile bu idarelere genel bütçe vergi gelirlerin
den verilen payların % 5'i (Bu gelirlerin hesaplanmasında; her türlü taşınır ve taşınmaz mallar satış bedel
leri, geri alınan paralar. Devlet tarafından belli işlere sarfedilmek üzere tahsisen yapılan yardımlar, imar 
ve iskân Bakanlığı emrinde toplanan fondan yapılan bağış ve yardımlar, her türlü avanslar ve borçlanmalar, 
giderlere katılmak karşılıkları, geçen yıllardan devreden nakit mevcutları, yatırımlar için ayrılan paralar ar
tıkları, Kanun veya tüzüklerde tahsisi mahiyette kullanılacağı belirtilen paralar ayrık tutulur.» 

MADDE 2. — 4759 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (B) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«B) 13 . 7 . 1972 tarihli 1609 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu idare ve kurumların is

temleri üzerine harita, plan, proje, keşif ve etütleri yapmak veya yaptırmak, idare ve kurumların vücuda geti
recekleri tesis ve yapılardan mahallince yaptırılmasına imkân olmayan veya Banka tarafından toplu olarak 
yapılmasında fayda bulunanları, yatırım programları içinde meydana getirmek; (Şu kadar ki, idare ve kurum
ların Banka yatırım programında yer alan işlerinden hibe veya fon yardımlarının katkısıyla gerçekleştirile
cek olanlarının Banka eliyle yapılması veya yaptırılması şarttır.) 

MADDE 3, — 4759 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

YÖNETİM KURULU 
«Madde 14. — İller Bankası Yönetim Kurulu bir başkan ve dört üyeden oluşur. 
Yönetim Kurulu üyelerinden üçü imar ve iskân Bakanı, biri Maliye Bakanı tarafından önerilir ve Başba

kan, Maliye Bakanı ve imar ve iskân Bakanının imzalarını taşıyan ortak kararname ile atanırlar. 
Genel Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır. 
Yönetim Kurulu üyeliklerine atanacakların Devlet Memurluğuna atanabilme genel şartlarına sahip ve 

yükseköğrenim yapmış olmaları, Maliye Bakanınca önerilecek üyenin maliye ve iktisat; imar ve iskân Ba
kanı tarafından önerilecek iki üyenin iller Bankasının bu Kanunla tespit edilen görevleri konusuna giren tek
nik işlerde,. bankacılıkta veya idarecilikte bilgi ve uzm anlık sahibi olmaları şarttır, tmar ve tskân Bakanınca 
önerilecek bir üyede ise meslekî uzmanlık şartı aranmayabilir. 

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona erenler tekrar atanabilirler ve atan
dıkları usule göre görevlerinden alınabilirler. Süre dolmadan üyeliğin boşalması veya üyelik için aranan nite
liklerin yitirilmesi halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere atama yapılır. 

Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını üye tam sayısının salt çoğun
luğu ile alır.» 
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(M. G. K.) 
1HTÎSAS KOMİSYONU METNİ 

13.6.1945 Tarihli ve 4759 Sayıh tiler Bankası Kanununun 3 üncü Maddesinin Değişik (A) Fıkrası İle 7 nci 
Maddesinin (B) Fıkrasının ve 14 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 4759 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 14.7.1965 tarihli 655 sayılı Kanun ile değişik (A) 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«A) 11 özel idareleri ve belediyelerin; her türlü taşınır ve taşınmaz mallarının satış bedelleri, geri alınan 
paralar, Devlet tarafından belli işlere sarfedilmek üz re tahsisen yapılan yardımlar, İmar ve İskân Bakanlığı 
emrinde toplanan fonlardan yapılan bağış ve yardımlar, her türlü avanslar ve borçlanmalar, giderlere katılma 
karşılıkları, geçen yıllardan devreden nakit mevcutları, yatırımlar için ayrılan paralardan artan miktarlar, ka
nunlarda veya,tüzüklerde tahsisi mahiyette kullanılacağı belirtilen paralar hariç tutulmak üzere, yıllık gelirleri 
tahsilatı ile bu idarelere genel bütçe vergi gelirlerinden verilen payların % 5'i;» 

MADDE 2. — 4759 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (B) ve (C) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«B) 13.7.1972 tarihli 1609 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu idare ve kurumların istemleri 
üzerine harita, plan, proje, keşif ve etütleri yapmak veya yaptırmak, idare ve kurumların vücuda getirecekleri 
tesis ve yapılardan mahallince yaptırılmasına imkân olmayan veya Banka tarafından toplu olarak yapılmasında 
fayda bulunanları, yatırım programları içinde meydana getirmek, idare ve kurumların istemleri aranmaksızın 
bunların Banka yatırım programında yer alan işlerinden hibe veya fon yardımlarının katkısıyla gerçekleşti
rilecek olanları Banka eliyle yapmak veya yaptırmak:» 

«C) Bankadan alınan kredilerle yapılan işlerden 13.7.1972 tarihli 1609 sayılı Kanunla yapım ve denet
lemeleri Bayındırlık Bakanlığına verilenler dışında kalanların isteme ve imkâna göre fennî nezaret ve denet
lenmesini üzerine almak;» 

MADDE 3. — 4759 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

YÖNETİM KURULU 

«Madde 14. — tiler Bankası Yönetim Kurulu bir başkan ve dört üyeden oluşur. 
Yönetim Kurulu üyelerinden üçü İmar ve İskân Bakanı, biri Maliye Bakanı tarafından önerilir ve Baş

bakan, Maliye Bakanı ve İmar ve İskân Bakanının imzalarını taşıyan ortak kararname ile atanırlar. 
Genel Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır. 
Yönetim Kurulu üyeliklerine atanacakların Devlet Memurluğuna atanabilme genel şartlarına sahip ve yük

seköğrenim yapmış olmaları, Maliye Bakanınca önerilecek üyenin maliye ve iktisat konularında; İmar ve 
İskân Bakanı tarafından önerilecek iki üyenin İller Bankasının bu Kanunla tespit edilen görevleri konusuna gi
ren teknik işlerde, bankacılıkta veya idarecilikte, bilgi ve uzmanlık sahibi olmaları şarttır. İmar ve İskân Ba-
kanınca önerilecek bir üyeden ise meslekî uzmanlık şartı aranmayabilir. 

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona erenler tekrar atanabilirler ve atan
dıkları usule göre görevlerinden alınabilirler. Süre dolmadan üyeliğin boşalması veya üyelik için aranan nite
liklerin yitirilmesi halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere atama yapılır. 

Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını üye tam sayısının salt ço
ğunluğu ile alır.» 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — 4759 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 12. — Bu Kanun Hükmünde Kararname gereğince Yönetim Kurulu üyeliklerine, bu 
Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde atamalar yapılır. 

Yönetim kurulu üyelerinin ek göstergeleri, müdürler kurulu üyeleri için evvelce tespit edilmiş olan mik
tardan düşük olamaz 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(M. G. K.) 
(İhtisas (Komisyonu Metni) 

MADDE 4. — 4759 sayılı Kanuna, aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Damşma Meclisinin kabul ettiği metinde yer alan Geçici Madde 12, Geçici 
1 inci madde olarak aynen benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 4759 sayılı Kanunda geçen «İdare Meclisi» tabiri, «Yönetim Kurulu» şeklinde 
değiştirilmiştir. 

MADDE 5. — Damşma Meclisinin kabul ettiği metnin 5 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 6. — Danışma Meclisinin kabul ettiği metnin 6 ncı maddesi aynen benimsenmiştir. 
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Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin 
Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu : (D. Meclisi : 

1/685; M.G. Konseyi: 1/593) 

(D. Meclisi S: Sayısı : 471) 

T.C, 
Danışma Meclisi Başkanlığı 
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Kanunlar Müdürlüğü : 
06-3768 (1/685) 4437 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MILLÎ GÜVENLIK KONSEYI GENEL SEKRETERLIĞINE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 7 Eylül 1983 tarihli 158 indi Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile ka
bul edilen, Türkiye'de öğrenim Gören Yabancı Uyruklu öğrencilere İlişkin Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

T.C, ' 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 2 Mayıs 1983 
Dairesi Başkanlığı 
Sayı : K.K.T.D. 

18/101-1470/04020 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 21.4.1983 tarihinde karar
laştırılan «Türkiye'de öğrenim Gören Yabancı Uyruklu öğrencilere İlişkin Kanun Tasarısı» üe gerekçesi ekli 
olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 
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GENEL GEREKÇE 

Bilindiği üzere, çeşitli düzeydeki öğretim kurumlarımızda eğitim görmek üzere değişik ülkelerden öğrenciler 
ülkemize gelmektedir. 

Öğretim amacıyla ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrencilerin sorunlarına bugüne kadar 5682 sayılı Pasa
port Kanunu ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkâmet ve Seyahatlerine ilişkin Kanun ve diğer karar 
ve genelgelerle çözüm 'bulmaya çalışılmıştır. Ancak mevcut uygulama ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasında tam 
bir koordine sağlanması mümkün olamamış belli bir kurum ya da kuruluşa organizasyon görevi verilmemiştir. 
öte yandan, ilgili kurum ve kuruluşlara ve öğrencilere belli bir yükümlülük getirilemediğinden uygulamada za
man zaman güçlüklerle karşılaşılmıştır. 

Bütün bu aksaklıkların giderilebilmesi, yabancı öğrencilerin sorunlarına çözüm bulunabilmesi ve ilgili ku
rum ve kuruluşların yükümlülüklerinin belirlenebilmesi amacıyla bir kanun yapılması düşünülmüştür. 

Bu amaçla «Türkiye'de öğrenim Gören Yabancı Uyruklu öğrencilere İlişkin Kanun» adı altında bir tasarı 
hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1.—Öğrenim görmek üzere ülkemize gelecek yabancı uyruklu öğrencilerin, Türkiye'ye gelişleri, öğ
retim kurumlarına kabulleri ve öğrenimleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri tespit etmek, öğrencileri tu
tum ve davranışlarından dolayı yükümlü kılmak ve öğrencilerle ilgili herhangi bir işlem yapan bütün kurum 
ve kuruluşların görev ve yükümlülüklerini düzenlemektir. 

Madde 2. — Bu Kanun, çeşitli anlaşmalar çerçevesinde Hükümetimizce yabancı Hükümetler emrine ve
rilen burslardan yararlandırılmak suretiyle ve kendi imkânlarıyla gelen yabancı uyruklu öğrencileri ve bu öğ
rencilerle ilgili herhangi bir işlem yapan ilgili tüm kurum ve kuruluşların görev ve yükümlülüklerini kapsar. 
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı okullarda okuyan yabancı öğrenciler bu Kanun kapsamı dışında bırakılmıştır. 

Madde 3. — Yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili bilgileri bir merkezde toplamak, yabancı öğrencilerle ilgili 
eğitim politikasını tespit etmek, kurum ve kuruluşlar arasında koordineyi sağlamak ve yabancı öğrencilerin sorun
larına çözüm bulmak amacıyla «Değerlendirme Kurulu» teşkil edilmiştir. 

Madde 4. — 3 üncü maddede belirtilen amaçları yerine getirmek üzere Değerlendirme Kurulunun gö
revleri belirtilmiştir. Buna göre Kurul; yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye'deki öğrenimlerine (ilişkin her 
türlü düzenlemeyi yapmak ve esasları tespit etmek, Yükseköğretim Kurulu ile işbirliği yaparak Yükseköğretim 
Kurumlarına alınacak yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını tespit etmek, Türkçe öğrenmek için kurslara 
katılmak üzere Türkiye'ye gelecek olan yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin esasları belirlemek, yabancı uyruklu 
öğrencilere ilişkin uygulamayı değerlendirmek ve gerektiğinde ilgili mercilere önerilerde bulunmak ve Kanunun 
amacının gerektirdiği diğer görevleri yapmakla yükümlü kılınmıştır. 

Madde 5. — Bu madde ile yabancı uyruklu öğrenciler ve bu öğrencilerle ilgili işlemleri yapmakla görevli 
ilgili kurum ve kuruluşların yükümlülükleri belirtilmektedir. Ayrıca, 5682 sayılı Pasaport Kanunu ve 5683 
sayılı Yabancıların Türkiye'de İkâmet ve Seyahatlerine İlişkin Kanunların amir hükümlerinin saklı tutulduğu 
da belirtilerek ilgili yasalar hükümleri hatırlatılmıştır. 

Madde 6. — Bu madde ile, bu Kanuna dayalı olarak teşkil edilecek Değerlendirme Kurulunun çalışma esas 
ve usulleri ile, Kanun kapsamındaki yabancı uyruklu öğrenciler ve bu öğrencilerle ilgili kurum ve kuruluşların 
görev ve yükümlülüklerini ve diğer hususları daha ayrıntılı bir şekilde belirtilmek üzere bir yönetmelik oluştu-
ruması öngörülmektedi. 

Madde 7. — Bu Kanun Resmî Gazetede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
Madde 8. — Bu Kanun hükümleri Bakanlar Kurulu tarafından yürütülür. 
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İhtisas Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 
Esas No. : 1/593 
Karar No. : 166 

13 £Kim 1983 

MÎLLÎ GÜVENLIK KONSEYÎ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilen «Tünkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uy
ruklu Öğrencilere İlişkin Kanun Tasarısı» ilgüi bakanlıkların, kurum ve kuruluşların temsilcilerinin de katıl
dığı Komisyonumuzda incelenerek görüşülmüştür. 

Tasarı genellikle uygun ıbulunmuştur. Ancak, yapılan incelemede; 
1. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin temsilcisinin de Değerlendirme Kuruluna ka

tılabilmesi için Yükseköğretim Kurulundan iki temsilcinin görevlendirilmesi, 
2. Değerlendirme Kurulunun görevleri içerisinde tespit edilen esasların, Millî Eğitim Bakanı tarafından 

onaylanması, 
3. 6 ncı maddede sayılan kanunlara ilave olarak, yabancı uyruklu öğrencilerin diğer mevzuata da uy

mak zorunda olduğunun açıklığa kavuşturulması, 
Komisyonumuzca uygun mütalaa edilmiş ve ilgili maddeler bu değerlendirme ışığında yeniden düzenlen

miştir. 
Raporumuz Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur., 

Başkan 
Yurdakul GÜNÇER 

Tuğamiral 
R 

Sami USLU 
M. E. B. Müşaviri 

Üye 
Alton ATEŞ 

Mu. Alb, 
Üye 

M. 

Üye 
Siret YAZLAK 

Üye 
Ahmet ÖZTEKER 

Kur Yb. 

E. B. Dış İlişkiler ve 
Yurt Dışı Eğitim Gn. Md. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye'de öğrenim Gören Yabancı Uyruklu öğrencilere İlişkin Kanun Tasarısı 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenim görmek üzere Türkiye'ye geliş

leri, öğretim kurumlarına kabulleri ve öğrenimleri ile ilgili esasları, ilgili kurum ve kuruluşların ve yabancı 
uyruklu öğrencilerin yükümlülükleri, ile diğer hususları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun; ilgili kurum ve kuruluşlar ile çeşitli anlaşmalar çerçevesinde Hükümetimizce 
yabancı Hükümetler emrine verilen burslardan yararlanmak suretiyle veya kendi imkânlarıyla Türkiye'ye ge
len yabancı uyruklu öğrencileri kapsar. 

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı okullara kabul edilen yabancı uyruklu öğrenciler hakkında bu Kanun hü
kümleri uygulanmaz. 

Değerlendirme Kurulu 

MADDE 3. — Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarının veya görevlendireceği bir Müsteşar Yardımcısının Baş
kanlığında, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Ba
kanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının birer üst düzey temsilcilerinden oluşan bir «Değerlendirme 
Kurulu» kurulmuştur. 

Değerlendirme Kurulu, toplantılarına, kurul kararı ile, ilgili diğer Bakanlık ve Kuruluşların temsilcilerini 
de çağırabilir, 

Değerlendirme Kurulunun görevleri 

MADDE 4. — Değerlendirme Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye'ye gelişleri, öğretim kurumlarına kabulleri ve Türkiye'deki öğ

renimlerine ilişkin her türlü düzenlemeyi yapmak ve esasları tespit etmek, 
b) Yükseköğretim Kurulunun görüşlerini alarak Yükseköğretim kurumlarına alınacak yabancı uyruklu 

öğrenci kontenjanlarını tespit etmek, 
c) Türkçe öğrenmek amacıyla kurslara katılmak üzere Türkiye'ye gelecek olan yabancı uyruklu öğren

cilere ilişkin esasları belirlemek, 
d) Yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin konulara ait uygulamayı değerlendirmek ve gerektiğinde ilgili 

mercilere önerilerde bulunmak, 
e) Bu Kanunla verilen diğer görevleri yapmak. 

Kurum ve Kuruluşların yükümlülükleri 

MADDE 5. — öğretim Kurumları, yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenimlerini başarılı bir şekilde sürdü
rebilmeleri için gerekli önlemleri almakla, bünyelerindeki yabancı öğrencilerle ilgili bilgileri derlemekle, du
rumlarını izlemekle, Millî Eğitim Bakanlığına ve gerektiğinde diğer ilgili mercilere bilgi vermekle yüküm
lüdür. 

Resmî ve özel yurt müdürlükleri, bünyelerinde barınan yabancı uyruklu öğrencilere ait bilgileri Millî 
Eğitim Bakanlığına bildirmekle, durumlarını izlemekle ve gerektiğinde diğer ilgili mercilere bilgi vermekle 
yükümlüdürler. 

Millî Eğitim Bakanlığı, tüm yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili gerekli bilgileri derlemekle ve lüzumlu hal
lerde gerekli işlem yapılmak üzere ilgili mercilere duyuruda bulunmakla yükümlüdür. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Öğrencilerin yükümlülükleri 

MADDE 6. — Öğrenim amacıyla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenim görecekleri ve 
ikâmet edecdkleri kurum ve kuruluşların ilgili mevzuatına, 5682 sayılı Pasaport Kanununa ve 5683 sayılı Ya
bancıların Türkiye'de ikâmet ve Seyahatlarına ilişkin Kanun hükümlerine uymakla yükümlüdürler. 

Yönetmelik 

MADDE 7. — Değerlendirme Kurulunun çalışıma esas ve usulleri, yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye'ye 
gelişleri, öğretim kurumlarına kabulleri, ayrılışları ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile yabancı uyruklu öğrencile
rin yükümlülükleri ve yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili diğer hususlar Millî Eğitim Bakanlığınca, Başbakanlık 
ve ilgili Bakanlıkların görüşleri alınmak kaydıyla hazırlanarak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
altı, ay içinde Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Yürürlük 

MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe gîrer. 

Yürütme 

MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
21 . 4 . 1983 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Ba$bakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı V. 
A. B. Kafaoğlu 

Dışişleri Bakanı 
t. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. öztrâk 

Adalet Bakanı 
R. Bayazıt 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağ. ve Sos. Yrd. Bakanı V. 
Prof. Dr. A. Bozer 

Devlet Bakanı V. 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Millî Savunma Bakanı 
Ü< H. Boyutken 

Millî Bğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. A. Bozer 

Devlet Bakanı 
Prof, Dr. M. N. özde 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. önalp 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
1. Evliyaoğlu 

Çalışma Bakanı Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener M. Turgut F. İlkel 

tmar ve tskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu M, R. Güney V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
5, Side 
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DANIŞMA MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

TUrkiye'de öğrenim Gören Yabancı Uyruklu öğrencilere İlişkin Kanun Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenim görmek üzere Türkiye'ye 
gelişleri, öğretim kurumlarına kabulleri ve öğrenimleri ile ilgili esasları, ilgili kurum ve kuruluşların ve ya
bancı uyruklu öğrencilerin yükümlülükleri ile diğer hususları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun; ilgili kurum ve kuruluşlar ile çeşitli anlaşmalar çerçevesinde Hükümetimizce 
yabancı hükümetler emrine verilen burslardan yararlanmak suretiyle veya kendi imkânlarıyla Türkiye'ye ge
len yabancı uyruklu öğrencileri kapsar. 

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı okullara kabul edilen yabancı uyruklu öğrenciler hakkında bu Kanun hü
kümleri uygulanmaz. 

Değerlendirme Kurulu 

MADDE 3. — Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarının veya görevlendireceği bir müsteşar yardımcısının 
başkanlığında, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının birer üst düzey temsilcilerinden oluşan bir «Değerlen
dirme Kurulu» kurulur. 

Değerlendirme Kurulu, toplantılarına, kurul kararı ile ilgili diğer bakanlık ve kuruluşların temsilcilerini 
de çağırabilir. 

Değerlendirme Kurulunun görevleri 

MADDE 4. — Değerlendirme Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye'ye gelişleri, öğretim kurumlarına kabulleri ve Türkiye'deki öğ

renimlerine ilişkin hertürlü düzenlemeyi yapmak ve esasları tespit etmek, 
b) Yükseköğretim Kurulunun görüşlerini alarak yükseköğretim kurumlarına alınacak yabancı uyruklu 

öğrenci kontenjanlarını tespit etmek, 
c) Türkçe öğrenmek amacıyla kurslara katılmak üzere Türkiye'ye gelecek olan yabancı uyruklu öğ

rencilere ilişkin esasları belirlemek, 
d) Yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin konulara ait uygulamayı değerlendirmek ve gerektiğinde ilgili 

mercilere önerilerde bulunmak, 
e) Bu Kanunla verilen diğer görevleri yapmak. 

Kurum ve kuruluşların yükümlülükleri 

MADDE 5. — Öğretim kurumları, yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenimlerini başarılı bir şekilde sürdü
rebilmeleri için gerekli tedbirleri almakla, bünyelerindeki yabancı öğrencilerle ilgili bilgileri toplamakla, du
rumlarını .izlemekle, Millî Eğitim Bakanlığına ve gerektiğinde diğer ilgili mercilere bilgi vermekle yükümlüdür. 

Resmî ve özel yurt müdürlükleri, bünyelerinde barınan yabancı uyruklu öğrencilere ait bilgileri Millî Eği
tim Bakanlığına bildirir, durumlarını izler ve gerektiğinde diğer ilgili mercilere bilgi verirler. 

Millî Eğitim Bakanlığı, tüm yabancı uyruklu öğrencilere ait bilgileri derlemekle ve lüzumlu hallerde ge
rekli işlem yapılmak üzere ilgili mercilere bildirmekle yükümlüdür, 
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İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Türkiye'de öğrenim Gören Yabancı Uyruklu öğrencilere İlişkin Kanun Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenim görmek üzere Türkiye'ye ge
lişleri, öğretim kurumlarına kabulleri, ilgili kurum ve kuruluşların ve yabancı uyruklu öğrencilerin yüküm
lülükleri ile ilgili esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun; ilgili kurum ve kuruluşlar ile çeşitli anlaşmalar çerçevesinde Hükümetimizce 
yabancı Hükümetler emrine verilen burslardan yararlanmak suretiyle veya kendi imkânlarıyla Türkiye'ye 
gelen yabancı uyruklu öğrencileri kapsar, 

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı okullara kabul edilen yabancı uyruklu öğrenciler, bu Kanunun kapsamı 
dışındadır. 

Değerlendirme Kurulu 

MADDE 3. — öğrenim görmek üzere Türkiye'ye gelecek olan ve Türkiye'de öğrenim gören yabancı 
uyruklu öğrencilere ilişkin işlemleri düzenlemek amacıyla, Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarının Başkanlı
ğında, İçişleri Bakanlığı, Dişişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Başba
kanlığa bağlı bu konuyla ilgili kuruluşların ıbirer, Yükseköğretim Kurulunun iki temsilcisinden oluşan bir 
«Değerlendirme Kurulu» kurulur. 

Değerlendirme Kurulu, gündemindeki konulara göre, gerektiğinde ilgili diğer Bakanlık ve Kuruluşların 
temsilcilerini de toplantılarına çağırabilir. 

Değerlendirme Kurulunun görevleri 

MADDE 4. — Değerlendirme Kurulu; 
a) Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye'ye gelişleri, öğretim kurumlarına kabulleri, Türkiye'deki öğre

nimlerini sürdürebilmeleri ile ilgili esasları, 
b) Türkiye'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler için sağlanacak rehberlik hizmetlerinin ilkele

rini, 
c) Yükseköğretim Kurulunun önerilerini dikkate alarak, yükseköğretim kurumlarına alınacak, yabancı uy

ruklu öğrenci kontenjanlarını, 
d) Türkçe öğrenmek için kurslara katılmak üzere Türkiye'ye gelecek olan yabancı uyruklu öğrencilere 

ilişkin esasları, 
e) Yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin uygulamaları değerlendirerek, gerektiğinde ilgili mercilere sunulacak 

önerileri, 
Tespit eder ve Millî Eğitim Bakanının onayına sunar. 

Kurum ve kuruluşların yükümlülükleri 

MADDE 5. — öğretim kurumları; yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenimlerini başarılı bir şekilde sürdü
rebilmeleri için gerekli tedbirleri almak, rehberlik hizmeti sağlamak, kurumlarındaki yabancı uyruklu öğrenci
lerle ilgili bilgileri toplamak, durumlarını izlemek, Millî Eğitim Bakanlığına ve gerektiğinde diğer ilgili mer
cilere bilgi vermekle yükümlüdürler. 

Resmî ve özel öğrenci yurdu müdürlükleri; yurtlarında barınan yabancı uyruklu öğrencilerin durumlarını 
izlemek, bu öğrencilere ait bilgileri Millî Eğitim Bakanlığına bildirmek ve gerektiğinde diğer ilgili mercilere bil
gi vermekle yükümlüdürler. 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Öğrencilerin yükümlülükleri 

MADDE 6. — Öğrenim amacıyla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenim görecekleri ve 
ikamet edecekleri kurum ve kuruluşların ilgili mevzuatına, 5682 sayılı Pasaport Kanununa ve 5683 sayılı Ya
bancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatlarına ilişkin Kanun hükümlerine uymakla yükümlüdürler. 

Yönetmelik 

MADDE 7. — Değerlendirme Kurulunun çalışma esas ve usulleri, yabancı uyruklu öğrencilerin Türki
ye'ye gelişleri, öğretim kurumlarına kabulleri, ayrılışları ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile yabancı uyruklu 
öğrencilerin yükümlülükleri ve yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili diğer hususlar Millî Eğitim Bakanlığınca, 
Başbakanlık ve ilgili Bakanlıkların görüşleri alınmak kaydıyla hazırlanarak bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren altı ay içinde Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Yürürlük 

MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

Millî Eğitim Bakanlığı; tüm yabancı uyruklu öğrencilere ait bilgileri derlemek ve lüzumlu hallerde gerekli 
işlem yapılmak üzere ilgili mercilere bildirmekle yükümlüdür. 

Yabancı uyruklu öğrencilerin yükümlülükleri 

MADDE 6. — Öğrenim amacıyla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenim görecekleri ve ika
met edecekleri kurum ve kuruluşların ilgili mevzuatına, 5862 sayılı Pasaport Kanununa, 5863 sayılı Yabancı
ların Türkiye'de ikamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine uymak zorundadırlar. 

Yönetmelik 

MADDE 7. — Değerlendirme Kurulunun toplanma ve çalışma esas ve usulleri, yabancı uyruklu öğrenci
lerin Türkiye'ye gelişleri, öğretim kurumlarına kabulleri, ayrılışları, ilgili kurum ve kuruluşlar ile yabancı uy
ruklu öğrencilerin yükümlülükleri ve bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili diğer hususlar, Millî Eğitim Bakan
lığınca, ilgili bakanlıkların, kurum ve kuruluşların görüşleri alınmak kaydıyla hazırlanarak bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Yürürlük 

MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

• • ~ — — • — I • • 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 695 

Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısının Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhti
sas Komisyonu Raporu, (D. Meclisi : 1/702; M. G. Konseyi : 1/592) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 467) 

T. C, 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 8 Eylül 1983 
Kanunlar Müdürlüğü : 06-3856 

(1/702) 4603 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 7 Eylül 1983 tarihli 158 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, Yabancı Dil Eğitimi ve öğretimi Kanunu Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkam 

T. C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 18 Mayıs 1983 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1499/03999 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 2.5.1983 tarihinde karar
laştırılan «Yabancı Dil Eğitimi ve öğretimi Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 
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YABANCI DİL EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ KANUNU TASARISI GENEL GEREKÇESİ 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 42 nci maddesinin dokuzuncu paragrafı: «Türkçeden başka hiçbir dil, 
eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına anadilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve 
öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tabi ola
cağı esaslar kanunla düzenlenir. Milletlerarası antlaşma hükümleri saklıdır.» hükmü getirilmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu maddede Kanunun amacı belirtilmiştir. Kanunun dayanağı olan Anayasamızın 42 nci 
maddesi hükmü esas alınarak amaç belirlenmiştir. 

Madde 2. — Kanunun kapsamı bu madde ile belirlenmiş, kanunun etki alanı genel ifadesi ile düzenlen
miştir. 

Madde 3. — Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı dillerin seçimine ölçü getirilmiştir. 
Madde 4. — Bir kısım derslerin yabancı dille okutulduğu resmî ve özel okullarda hangi derslerin yaban

cı dille okutulacağının tespiti Millî Eğitim Bakanlığının yetki ve sorumluluğuna bırakılmıştır. 
Madde 5. — Yabancılar tarafından açılmış olan özel okulların, resmî okullarımıza paralel bir uygulama 

içinde mütalaa edilmesi öngörülmüştür. 
Madde 6. — Milletlerarası antlaşmalara göre yurdumuzda eğitim ve öğretim faaliyetlerine müsaade edi

len kurumların statülerinin korunması öngörülmüştür. 
Madde 7. — Eğitim ve öğretim kurumlarının derece ve türlerine göre yabancı dil öğretiminin amaç, prog

ram, yöntem ve diğer konularla ilgili esasların belirlenmesi Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak bir yönet
melikle açıklığa kavuşturulması öngörülmüştür. 

Madde 8 . - 9 uncu maddeler yürürlük ve yürütme maddeleridir. 
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İhtisas Komisyonu Raporu 
TC 

Millî Güvenlik Konseyi 13 Ekim 1983 
İhtisas Komisyonu 
Esas No. : 1/592 
Karar No. : 165 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 
Danışma Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen «Yabancı Dil Eğitimi Kanunu Tasarısı» ilgili bakanlıkların, 

kurum ve kuruluşların temsilcilerinin de katıldığı Komisyonumuzda incelenerek görüşülmüştür. 
Anayasanın 42 nci maddesinin son fıkrası gereğince hazırlanan tasarı genellikle uygun bulunmuştur. An

cak yapılan incelemede; 
1. Yabancı dil eğitimi ve öğretimi ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tabi olacağı esasla

rın açıklığa kavuşturularak, tasarıya ilave edilmesi, 
2. İlköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında yabancı dille okutulacak derslerin Millî Eğitim 

Bakanlığınca, Yüksek Öğretim Kurumlarında yabancı dille okutulacak derslerin Yüksek Öğretim Kurulunca 
belirlenmesi, 

3. Konularıyla ilgili olarak yönetmeliklerin, Millî Eğitim Bakanlığınca ve Yüksek Öğretim Kurulunca 
ayrı ayrı çıkartılması, 

Komisyonumuzca uygun mütalaa edilmiş ve ilgili maddeler, bu değerlendirme ışığında yeniden düzenlen
miştir. 

Raporumuz Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Yurdakul GÜNÇER 

Tuğamiral 

Üye 
Yasar ÖNER 

Y. ö . K. Üyesi 

Üye Üye 
Alton ATEŞ Ahmet ÖZTEKER 

Mu. Alb. Kur. Yb. 

Üye 
Faysal DURU ÖZ 

M. E. B. Ortaöğretim Gn. Md. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Yabancı Dil Eğitimi ve öğretimi Kanunu Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanun, eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eği
tim ve öğretim yapan okulların tabi olacağı esasları düzenler. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun; resmî ve özel her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında oku
tulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulları kapsar. 

Okutulacak yabancı diller 

MADDE 3. — Eğitim ve öğretim kurumlarında hangi yabancı dillerin okutulacağı, Millî Eğitim Bakan
lığının önerisi ile Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

Hangi derslerin yabancı dille okutulacağı 

MADDE 4. — Bir kısım derslerin yabancı dille okutulduğu resmî ve özel okullarda hangi derslerin yabancı 
dille okutulacağı Millî Eğitim Bakanlığınca tespit edilir. 

Resmî ve özel okulların bütünlüğü 

MADDE 5. — Bir kısım derslerin eğitim ve öğretiminin yabancı dille yapıldığı özel okullarda eğitim 
ve öğretim çalışmaları ve bunlara ilişkin uygulamalar benzeri resmî okullardaki esaslara göre yürütülür. 

Milletlerarası antlaşma hükümleri 

MADDE 6. — Azınlıklar ve yabancılar tarafından açılan özel okulların eğitim ve öğretim uygulamaların
da milletlerarası antlaşma hükümleri saklıdır. 

Esasların belirlenmesi 

MADDE 7. — Eğitim ve öğretim kurumlarının derece ve türlerine göre, yabancı dil öğretiminin amaç, 
program, yöntem ve diğer konularla ilgili esasları Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikte be
lirlenir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yürürlük 

MADDE 8. — Bu Kamum yayımı tarihinde yürürlüğe girer.., 

Yürütme 

MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, 
2 . 5 . 1983 

'Başbakan 
B* Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasın 

Dışişleri Bakanı V. 
Ü. H. Bayülken 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
1. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. t. öztrak 

Adalet Bakam 
C. Mentes 

Maİye Bakanı V. 
S. R. Pasin 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçtûrgay 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

tmar ve İskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

Millî Savunma Bakam . 
Ü. H. Bayülken 

MM Eğitim Bakanı V. 
S. Çetiner 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof Dr. A. Bozer 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. Turgut 

Köy tş. ve Koop. Bakanı 
Af., R. Güney 

Devlet Bakam V. 
M. özgüneş 

tçişleri Bakam 
S, Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakamı 
S. §id» 
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DANIŞMA MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Yabancı Dil Eğitimi ve öğretimi Kanunu Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanun, eğitim ve öğretim kururlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eği
tim ve öğretim yapan okulların tabi olacağı esasları düzenler. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun; resmî ve özel her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 
okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulları ıkapsar. 

Okutulacak yabancı diller 

MADDE 3. — Eğitim ve öğretim kurumlarında hangi yialbancı dilerin okutulacağı, Millî Eğitim Ba
kanlığının önerisi ile Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

Hangi derslerin yabancı dille okutulacağı 

MADDE 4. — Bir kısım derslerin yabancı dille okutulduğu resmî ve özel okullarda hangi derslerin ya
bancı düle okutulacağı Millî Eğitim Bakanlığınca tespit edilir. 

Resmî ve özel okulların bütünlüğü 

MADDE 5. — Bir kısım derslerin eğitim ve öğretiminin yabancı dille yapıldığı özel okullarda eğitim 
ve öğretim çalışmaları ve bunlara ilişıkin uygulamalar benzeri resmî okullardaki esaslara göre yürütülür. 

Milletlerarası andlasma hükümleri 

MADDE 6. — Azınlıklar ve yabancılar tarafın dan açılan özel okulların eğitim ve öğretim uygulama
larında milletlerarası andlasma hükümleri saklıdır» 

Esasların belirlenmesi 

MADDE 7. — Eğitim ve öğretim kurumîlarının derece ve türlerine göre, yabancı dül öğretiminin amaç, 
program, yöntem ve diğer konularla ilgili esaslar, bu Kaınunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay için
de Bakamlar Kurulllunoa çıkarılacak ve Resmî Gazetede yayımlanacak bir yönetmelikte belirlenir. 

Yürürlük 

MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Yabancı Dil Eğitimi ve öğretimi Kanunu Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile ya
bancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tâbi olacağı esasları düzenlemektir. 

Esaslar 

MADDE 2. — Milletlerarası andlaşma hükümleri saklı olmak üzere, resmî ve özel her derece ve türdeki 
örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulacak yabancı dillerin ve yabancı dille eğitim ve öğretim yapan 
okulların tâbi olacağı esaslar şunlardır : 

a) Türk vatandaşlarına ana dilleri, Türkçeden başka hiçbir dille okutulamaz ve öğretilemez. 
„b) İlköğretim, Ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında, Atatürkçü düşünce, Atatürk ilke ve inkı

lâplarını konu olarak alan Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Dili ve Edebiyatı, 
Tarih, Coğrafya, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersleri ve Türk Kültürüyle İlgili diğer ders
ler; yabancı dille okutulamaz ve öğretilemez. Öğrencilere, eğitim ve öğretimleri süresince bu derslerle il
gili araştırma görevleri ve ödevler, Türkçeden başka hiçbir dille yaptırılamaz. 

c) Türkiye'de eğitimi ve öğretimi yapılacak yabancı diller, 'Millî Güvenlik Kurulunun görüşü alınarak, 
Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilir. 

d) İlköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında yabancı dille eğitim ve öğretimi yapılacak 
dersler, Millî Eğitim Bakanlığınca; yükseköğretim kurumlarında yabancı dille eğitimi ve öğretimi yapılacak 
dersler ise Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. 

e) Yabancı dilde okutulacak derslerin eğitim ve öğretim programlarının tâbi olacağı esaslar; ilköğre
tim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumları için Millî Eğitim Bakanlığınca, yükseköğretim kurumları için 
Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir. 

f) Yabancı dil eğitim ve öğretimiyle ilgili uygulamaların Türk Mıillî eğitiminin amaçlarına, temel ilke
lerine ve bu Kanundaki esaslara uygunluğu; ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında Millî Eği
tim Bakanlığınca; yükseköğretim kurumlarında Yükseköğretim Kurulunca denetlenir. 

Yönetmelik 

MADDE 3. — Yabancı dil eğitimi ve öğretiminin amaç, program, yöntem ve uygulamalarıyla, yabancı 
dille eğitim öğretim yapan 'kurumların tabi olacağı esasları kapsayan; ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eği
tim kurumlarıyla ilgili yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığınca; Yükseköğretim kurumlarıyla ilgili yönetmelik, 
Yükseköğretim Kurulunca; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde çıkartılır ve 
Resmî Gazetede yayımlanır. 

Yürürlük 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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