T.B.M.M.

B:70

19.3.1997

0:1

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Ulaştırma Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ede
rim.
'.•
Saygılarımla.
Hilmi Develi
Denizli
Konu: Sivil Havacılık Yasası hakkında.
Soru 1- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 16.5.1995 tarihli yazısı ile Türk Kuşunun "Dromader-18" tipi uçakların uçuşunun yasaklanmasına karşın, hâlâ bu tip uçakların uçmasına kim izin
veriyor?
.
Soru 2- Yasaklamaya karşın, gerçekleştirilen uçuşlardan 18 inde kaza olduğu ve 5 kişinin ya
şamını yitirdiği hakkında bilginiz var mıdır?
Soru 3-1988 yılında yayımlanan 2920 sayılı Sivil Havacılık Yasasının 14 üncü maddesi gere
ği, kaza ve kırım (can kaybı) raporlarının yayımlanması esasına uygun olarak bugüne dek yapılan
kazalar ve kırımlar Resmî Gazetede rapor halinde yayımlandı mı? Yayımlanmadı ise, nedenini
açıklayabilir misiniz?
Soru A-, Uçuşların yasaklanmasından sonra olan ve bundan sonra da olası kazaların sorumlusu
kimdir? Bu yaşamsal konu ile ilgili olarak Bakanlığınızca ne zaman önlemler alınacaktır?
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü denetim elemanlarının yapmış olduğu incelemede, "Dromader18" tipi uçaklarda tespit edilen eksiklikler nedeniyle, belirlenen eksiklikler giderilinceye kadar,
uçuşları geçici olarak durdurulmuştur. Daha sonra, belirlenen eksikliklerin giderilmesi nedeniyle,
uçuşları kesilmiş olan M-18 uçaklarının uçuşlarına tekrar izin verilmiştir.
Meydana gelen kazaların hiçbirinin, uçuşlara ara verilmesini gerektiren eksikliklerden dolayı
olmadığı, yapılan incelemeler sonucunda belirlenmiştir. Kaza ve kırım raporları, tamamlanmaları
nı müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığı da dahil olmak üzere, kazayla ilgili tüm taraflara gönderil
mektedir. Aynca, Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonuna da bilgi verilmektedir. Sivil Hava
cılık Genel Müdürlüğü, havacılık işletmelerinin genel kabul görmüş emniyet usullerine göre işlet
mecilik yapmalarının takip ve gözetimini aralıksız sürdürmektedir.
Arz eder, saygılar sunarım.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.
Sayın Develi, soru sahibi olarak?..
HİLMİ DEVELİ (Denizli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
'.'
BAŞKAN - Soru cevaplandırılmıştır.
Sayın milletvekilleri, sözlü sorular için Genel Kurul kararıyla ayırdığımız 1 saatlik süremiz
dolmuştur.
Şimdi, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına
geçiyoruz.
Önce, sırasıyla, yarım kalan işlerden başlıyoruz.
V.-KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER
].- 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İliş
kin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/215) (S. Sa
yısı : 23)
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