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1. — GEÇEN .TUTANAK ÖZETİ 

- Birinci oturum 
'MU. vilâyette ilân edilmiş olan sıkıyöneti

min, süresinin bitiminden başlamak üzere, altı 
ay daha uzatılması hakkmda Başbakanlık tezkere-
si okunarak kabul olundu; 

Çiftçiyi Topralüandırma Kanunu tasarısının 
17 nci maddesi üatrkkie görüşüldükten sonra; 

İstirahat için oturuma 15 dakika ara verildi. 
İkinci oturum 

17 nci maddft üzerinde görüşülmeğe- devam 

edildi ve bu madde yerine geçmek üzere Kütah
ya Milletvekili Alâettin Tiridoğlu ile Konya 
Milletvekili Saffet Ankan ve 319 arkadaşının 
verdikleri önerge kabul edildi. 

Şali günü toplanılmak üzere Birleşime son 
yerildi 

Başkanvekili 
Sivas 

Ş. Günaltay 

Kâtip 
Malatya 

•N. Baydar 

Kâtip 
İsparta 

K. Turan 

2. - HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

' \' ' " '" Teklifttt 
1. — Ankara Milletvekili Fevzi Daldal'ın, 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı mad
deler eklenmesi hakkındaki kanunun 6 nci mad
desi (A) bendinin değiştirilmesine dair kanun. 
tfeküfi (2/74) (Bütçe Komisyonuna)'; 

2. -^ Malatya Milletvekili Mahmud Kedim 
Zabcı ve 4 arkadaşmış, Aü&erî ve Mülkî Teka* 

üt Kanununun 16, 4& ve 58 nci maddelerine bi
rer fıkra eklenmesine dair kanun teklifi (2/75) 
(Millî Savunma, Maliye ve Bütçe Komisyonla
rına); 

Raporlar 
3. r~ Büyük Millet Meclisi 1945 yılı Şubat 

ve Mart ayları hesabı hakkında Meclis Hesapla
rını İnceleme Komisyonu raporu (5/31) (Gn-
deme). 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — M. A. Renda 
KATİPLER :B. K. Çağlar (Erzincan), K. Turan (İsparta) 

-«•»-

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Şikago'da 7 Aralık 1944 tarihinde 
akit ve imza edilmiş olan Milletlerarası Hava
cılık Konvansiyonu ile Sivil Havacılık Geçici 
Anlaşması ve bunların eklerinin onanması hak
kında kanun taasrısı ve İçişleri, Gümrük ve Te-
el, Millî Savunma, Ulaştırma ve Dışişleri Ko
misyonları raporları (1/425) [1] fe 

IH 
dadır. 

123 sayılı tasma yazı tutanağın soiıun-

ULAŞTIRMA BAKANI Gl. A. F. CEBE-
SOY (Konya) — Sayın arkadaşlarım; bugünkü 
gündemimizin 11 nci maddesinde Şikago 'da 7 
Aralık 1944 tarihinde akit ve imza edilmiş olan 
Milletlerarası Havacılık Konvansiyonu ile Sivil 
Haavcılk Geçici Anlaşması ve bunların eklerinin 
onanması hakkında kanun tasarısı varaı4\; 

Hükümetimiz 7 Haziranda cevabını dermek 
mecburiyetinde olduğu için bu kanunun bugün
kü gündemimizde birinci madde olarak,' yani 
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müstacelen müzakeresini ve aynızamanda terci-
lıan müzakeresini rica edeceğim. Lütfen kabul 
buyurunuz. 

BAŞKAN — Gündemimizin 11 nci madde
sindeki kanım tasarısının bugün görüşülmesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Etmiyenler... 
Bugün görüşlmesi kabul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz isteyen var 
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Şîkago 'da 7 Aralık 1944 tarahinde akit ve İmza 
edilmiş olan Milletlerarası Sivil Havacılık: Kon
vansiyonu üe Uivîl Havacılık (Seçici Anlaşması 
ve founlann eMerînin onunıması hakkında kanun 

MADDE 1, — Şikago'4a 7 Aralık. 1944 ta
rihinde. akit ve imza edilmiş olan Milletlerarası 
Sivil Havacılık Anlaşması, Milletlerarası Sivil 
Havacılık Geçici Sözleşmesi, Milletlerarası Ha
va Ulaştırma Sözleşmesi, Milletlerarası Hava 
Servisleri Transit Sözleşmesi ve Nihai senet 
onanıaıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul «denler... Etmiyenler... Madde fea'bul edil
miştir. 

MADDE 2. — Yapılacak iki taraflı Anlaşma 
ve Sözleşmelerde Milletlerarası Hava Ulaştırma 
Sözleşmesinin 5 nci serbestisine ilişkin hükmün 
geçici süreler için kabulüne ve uygulanmasına 
Hükümet yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanun,, yayım tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —.Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 'kabul edil
mişti*. 

MADDE_.4; — Bu kanun hükümlerini Millî 
Savunma, ibişleri, Dışişleri, Ulaştırma ve Güm
rük ve Tekel Bakanları yürütür. 

BAŞKAN ~r Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil-

m£ Ö : İ 
Tasarının tümünü açık oyla oyunuza sunu

yorum. Kutular gezdîrîlecektir. 

& — Çiftçiyi ioprvk <kttfitüması ve pğiçb 
oc&Jclem kurulması tekkvnda kanım fas&nsı ve 
Geçici Kemkym raporu (l/i386) 

BAŞKAN— Çiftçiye toprak verilmesi hak
kındaki tasarının görüşülmesine devam ediyoruz. 

MADDE 18.—Kaynaştırılacak büyük -JWB 
orta arazide, l^mulâştjrıııa dıçanda fcakcak par
çalan küttür çeşitledni içine alacak şekilde ve 
müsaidin olduğu kadar semi itifaarİFİe ixjphı 
bâr halde Tarım Bakanlığı seçer. Kamulaştırma 
dışında bıral^ılacak pajrçaıun 4ahi kaimıla§tırıl-
masmı sahibi isterse bunun da fcaaGilfiçtırtbutei 
mecburidir, Igin4« köy veya fittçi evimi badanan 
arazide köyün veya bu evlerle ' müştemMItaııı 
kurulu baihgöduğia yerler ürerinde ve harman 
yerlerinde bu bak kullanılamaz. 

T. B.BAI/TA <Riz«) — Bu maddemin *on 
müzakeresi «şuasında komisyonda bıriuımıa^ğîm 
için nokt-ai naaarnaı arzetmeje lüaom hissettim. 
Hükümet tasarasmm ilk şeklinde, orta *ve büyük 
arazide kamulaştırma dışında katacak förasâ par-
ç&larınm seçim hakkı sahibine bırakıîm«k '«sası 
kabul edilmiş idi Bu esas yadına muayyen k&jtt-
îarla takyit edilmekte idi. Bilâhare sen mmsâte-
relerde bu seçim hakkı rahibinden almasak Te
rlin Bakanağıma bırakalmaktadır. Pakat madde
nin seçim hakkmın sahibine bcnkâmtsı faalâae 
göre, yazılmış olan şekli mahaism edildiği işin 
metninde bazı aksaklıklar vardır la, zammederim 
bunu sözoü arkadaşım, tashih edecektir. Meselâ 
içinde köy veya çiftçi «vieri bttJaaan arazide 
bu hak kullanılamaz 4eniyor. Ba h*k Tarım 
Bakanlığına geçtiğine göre artık bu fjkramu ma
nası kalmıyor. Bendeniz seçim hakkının mutlak 
olarak toprak sahibine bırakılması lüzumunu 
müdafaa edecek değilim. Belki o mıntakada 
yapılacak olan operasyon bu seçim baklanın idari 
otoriteler tarafından kuUanılmasmı icabettire-
bilir. Fakat mutlak olarak bu seçim hakkının 
Tarım Bakanlığında olması ekonomik bakımdan 
mahzurlu bir şey olur. Çünkü 6000, 5CK30, 4Ö00 
dönüm arazisi vardır. Bunun bir kıyımı kamnlaş-
tınlacaktır. Fakat sahibi bu kamulaştırılacak olan 
kısmın veya kendisine kalacak olan kısmın hangisi 
olduğunu bilmezse kendisine kalacak olan kusun 
üzerinde mesaisini teksif etmek, imarda bulunmak 



gibi hareketler yapmaz. Çünkü kendisine günün 
birinde hangi yerin verileceğini ve ne vakit ve
rileceğini bilmiyecektir. Onun için bu arazinin 
imâr ve ıslahı hareketleri ve çiftçinin kalkınması ; 
güç olacaktır, Toprak sahibine mesaisinde tam 
ve. kâmil bir kanaat vermiyecektir. Çünkü bu 
sarf ettiği, emek ve mesaiye mukabil endişe mev
cuttur, Sayın arkadaşlar* takdir buyurursunuz 
ki, bu gibi reformların yapıldığı memleketlerde 
reformun en büyük mahzuru istihsal üzerinde 
menfi tesirler yapmak ihtimalidir. Binaenaleyh, 
biz çiftçiye toprak vermekle çiftçiyi ve köylüyü 
'lruttımfrrmnlr rjfnrniTnı birinci derecede ele almış 
bükmüyoruz. Onun için aldığımız ve yaptığımız 
tedbirlerle bu gayeyi tahakkuk ettirirken bunu 
akaafcmıyacak tedbirleri de o kanunun hükümleri 
iguıüteılu buluııdurıuak zarureti vardır. Çünkü 
malûmu âliniz bu kanun Türkiye'nin hemen her 
tarafında aynı zamanda tatbik edümiyeceğine 
göre ve belki de bunun tatbiki senelere bağlı' 
bulunduğundan, toprak sahibi kendisine sıranın ; 
ne zaman geleceğini, ne vakit teçhiz edileceğini 
bilemediği için burada endişe varittir. Bu iti
barla kanuna bir takım kayıtların konması lüzu
munu arzedeceğim. ' 

Meselâ; sahibinin bizzat işletmekte olduğu ve
ya sureti mahsusada imar ve ihya ettiği toprak, 
tevzide kendisine bırakılır, gibi kayıtlar korsak 
zannederim, Hükümetin haiz olmak istediği tak
dir hakkı konmuş olmakla beraber diğer taraf
tan toprağın imar ve ıslah edilmemesi ihtimali de 
bertarâfreöUlmiş olur. .' 

Soııröi; kamulaştırma dışında bırakılacak par-
çarnn dahi kamulaştırılmasını sahibi isterse, bu
nun kamulaştırılması mecburidir, deniyor. Ne 
zamana kadar ister? Bunun hakkında bir kayiıt 
konması zaruridir; Gerçi maddenin yazılış tar
zında; kamulaştırma dışında bırakılacak tâbiri 
kullanıldığnıa göre, herhalde bırakılması kararı 
alınmadan evvel bu hakkın istimal edileceği mâ-
nası çıkarsa da, acaba bu kadar takyidi bir şe
kilde, yani daha evvel kendisine hangi kısım 
toprak bırakılacağı taayyün etmeden evvel o 
hakkı kjallanmak mecburiyetini toprak sahibine 
tahmil etmekte zannederim doğru olmaz. Eğer 
toprak sahibine bırakılacak kısım taayyün ettik-, 
ten sonra kendisine böyle bir hak kuUamlpak 
salâhiyeti tanmacaksa, işin sürüncemede bırakıl
maması için, bunun için ele bir müddet tâyinijlâ-

Yani toprağın şu kadar kısmı kamulaş-
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tırılacak dendikten ve şu parça sana kalmıştır" 
dendikten muayyen bir zaman sonra olmalıdır 
ki, ileride müşkülât çıkmasın. 

Bu bakımdan gerek komisyonun, gerek Hü
kümetin mütalâalarını rica ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ G. TÜZEL 
(Kayseri) — Kamulaştırüacak arazide kamulaş
tırma dışında bırakılacak arazinin -parçalarının 
tâyininde ve tefrikinde iki esas hatıra gelebilirdi. 
Bunlardan birisi, kamulaştırma dışında bırakı
lacak arazinin tâyinini doğrudan doğruya top
rağı kamulaştırüacak olan kimseye bırakmak, 
ikinci ihtimal de bu tefriki doğrudan doğruya 
Tarım Bakanlığına yaptırmak. Kamulaştırma 
dışında sahibinin tasarruf una bırakılacak kısmın 
intihabı toprak sahibine bırakıldığı takdirde, 
gayet tabii olarak, bu toprak sahioi kendi ta
sarruf unda bulunan arazinin en verimli, en mün-
bit ve en mahsuldar olan kısımlarını kendisi 
için ayıracak ve kabiliyetsiz, verimsiz kısımla-
m Tarım Bakanlığı emrine terk edecektir. Bu 
en tabii ve beşeri bir iştir. Bu yünden birçok 
ihtilâflar çıkabilir. Şüphesizdir ki Tarım Ba
kanlığı bitaraf idari bir otorite ve âmme mües
sesesi olmak sıf atiyle bu salâhiyetini kullanırken 
iki tarafın da haklarını gözönünde bulundura-
cu&ur. Aynı zanıauda maddede; Tarım Bakan
lığının bu yetkisini kullanırken kamulaştırma dı
şında kalacak parçaları kültür çeşitlerini içine 
alacak; şekilde ve mümkün olduğu kadar semt 
itibariyle toplu bir halde seçeceği tasrih edilmiş
tir. Binaenaleyh Tarım Bakanlığı kamulaştırma 
dışında sahibine bırakacağı araziyi seçerken, o 
arazi dağınıksa, şahıslara verilecek kısımların 
semt itibariyle toplu bir halde bulunmasını na
zara alacak ve eğer muhtelif kültür .çeşitleri bir 
arazi üzerinde yetişmiyorsa o kültür çeşitlerini 
ihtiva edecek şekilde ve arazi sahibi istediği tak
dirde bir tefrik yapacaktır. Nihayet geriye ka
lan kısmın da kamulaştırılması toprak sahibi ta
rafından istendiği takdirde, bunun da kamulaş
tırılması Tarım Bakanlığı için mecburi olacaktır. 

Tahsin Bekir Balta arkadaşımız, arazi sa
hibinin ne kadar müddet zarfında kamulaştırma
ğı isteyeceği hakkında maddede DİB hüküm mev
cut olmadığına işaret ettiler. Hakikaten bu mü
talâa yerindedir. Ne zamana kadar arazi sahibi 
bunu isteyecektir? ICamulaştınlaeak r«wrazide, 
kamulaştırma dışında bulunan parçalar tâyin edi
lerek a,razi sahibine tebligat ve hatta kamulaştıv-
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ma muameleleri yapıldıktan sonra ve müddetle 
mukayyed olmaksızın arazi sahibi her vakit ken
disine bırakılan parçalar üzerinde kamulaştırma 
istemek hakkını haiz olacak mıdır? Bunu müd-
detsiz bırakmak doğru olamaz. Bu 'bakmadan 
kamulaştırma karan, kamulaştınlacak arazi 
sahibine tebliğ edildiği tarihten itibaren muay
yen bir müddetle arazi sahibi bunların kamulaş
tırılmasını isteyebileceğinin maddede tasrih edil
mesinin yerinde olduğuna dair arkadaşımızın bu 
husustaki mütalâasına komisyonumuz, tamamen 
iştirak eder. 

Arkadaşımız ikinci bir mütalâa olarak, mad
denin son fıkrasına işaret ettiler. Son fıkra .şu
dur: i 

«içinde köy veya çiftçi evleri bulunan arazi
de köyün veya bu evlerle müştemilâtının kurulu 
bulunduğu yerler üzerinde ve harman yerlerin
de bu hak kullanılamaz» bu madde Komisyon
ca, ilk tesbit edildiği zaman, arazi sahibine seç
me hakkı veriliyordu. Yalnız arazi sahibinin bu 
hakkı, harman yerlerinde, köyün kurulu bulun
duğu yerlerde kullanmaması için bu frkra ilâ
ve edilmiştir. Yapılan son müzakerelerde ka-
mulaştırılaeak araziyi ve kamulaştırma dışında 
bırakılacak araziyi seçme yetkisi Tarım Bakan
lığına bırakıldıktan sonra, son fıkra artık lü
zumsuz bir hale gelmiştir. Köyün harman yeri
nin, kamulaştırmaya tâbi tutulacak arazi ara
sından Tarım Bakanlığınca tefrik edileceği ga
yet tabiidir. Bu itibarla «içinde köy...» diye baş-
lryan bu fıkra lüzumsuz kalmaktadır. Fıkranın 
maddeden çıkarılmasına Komisyonunuz da mu
vafakat etmektedir. 

BAŞKAN — Fıkra hakkında sarih bir tek
lif yoktur. 

TARIM BAKANI Ş. R. HATİPOĞLU (Ma
nisa)—Arkadaşlar. Tahsin Balta arkadaşımı
zın mülâhazalarına karşı Komisyon Sözcüsü ta
rafından verilen beyanat tamamen objektiftir, 
bendeniz de iştirak ediyorum. Yalnız «sahibi 
tarafından .seçilir» kaydı kâldırılıpta o hakkın 
Devlete bırakılması, iki bakımdan mülk sahibi
nin vaziyetini teminat altına almıştır. Bir defa 
mülk sahibi kalan kısmi istemezse onu Devlet 
alacaktır, bir. •""'••: 

İkincisi, semt itibariyle birbirine yakın ve 
hakikafftı ona yarayacak bütün çeşitleri içine 
alacak "miktarda toplu olarak arazi verilmesi 
şartı da konulmuştur, Bu şartlar gözönüıîfle ttt-
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tulmak suretiyle toprak sahibine bırakılacak f%-
rin seçilmesi salâhiyetinin Tarım Bakanlığında 
olması çok yerinde bir şey olur. 

Sonra, bakiyenin de kamulaştırlmasını ta
lep için bir müddetin tâyinini ben de doğru 
bulurum. Kamulaştırma esnasında bunu bildi
rir. Bu tadil ile alttaki fıkranın tayyedilmesi 
yerinde olur. 

T. B. BALTA (Rize).— Efendim, bendeni
zin bir sualim var. Bendeniz, sahibine bırakıla
cak arazinin Tarım Bakanlığınca seçilmesini 
kabul ediyorum. Yalnız bu hakkın kullanırken 
bilhassa sahibi tarafından imar edilmiş olan yer 
istenilirse bunun tercihan nazarı itibare alın
ması için maddeye bir kayıt konulmalıdır. Bu, 
işletme, istihsal ve inkaşaf bakımından faydalı 
olur. 

TARIM BAKANI Ş. R. HATİPOĞLU 
(Devamla) — Arkadaşımı hemen tatmin edeyim: 
Topraksız çiftçiye veya toprağı az olanlara top
rak verirken, onların, bu memleketin ziraatı sa
hasında müstahsil vaziyete gelmeleri nasıl millî 
ekonomi için faydalı ise, sahibine bıraktığımız 
arazininde aynı suretle değerlendirilmesi ve 
onun da kullanılabilecek bir arazi olması şarttır. 
Çünkü Tarım Bakanlığı bunu, hedef ve gayele-
riyle mutlak surette realize etmeği vazifelerinden 
biri saymaktadır. 

Bendeniz bu bakımdan, söylediğim gibi, bun
lar tatbikatta nazarı itibare alınır. Çünkü esa
sen bu iş her iki tarafın da selâmetine taallûk 
ettiği gibi memleket ihtiyaç ve menfaatinin yü
rüyebilmesi için bundan başka türlü hareket et
mek imkânı da yoktur. 

BAŞKAN — Son fıkra hakkındaki fikriniz? 
TARIM BAKANI Ş. R. HATİPOĞLU 

(Manisa) — Kaldırılması muvafık olur. 
A. H. KALAÇ (Kayseri) — Bir sual. Bir 

çiftlik tasavvur edelim. Bu,çiftliğin binası var, 
3000 dönüm de arazisi. Bunu kamulaştırryorü£. . 
O bina> sahibine bırakılan arazi dışında kalırsa, 
ne olacaktır? 

TARIM BAKANI Ş. R. HATİPOĞLU - -
İşletme ile ilgili bulunan binaların kamulaştır
mağa dâhil olduğu geçen maddelerde zikrolun-
muştur. Binaenaleyh, mülk sahibi zarar gor-
miyecektir, Onlar da kamulaştarriacaktır. 

3Ör. A. S. DELİLBAŞI (Kütahya) -r- Bakan-" 
dan bir sual, 

. - i / 
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Kamulaştırılmış olan araziden geri kalan kı
sımlar, mülk sahibi isterse kamulaştınlacaktır. 
Hangi esaslar dahilinde? 

TARIM BAKANI Ş. it. HATİPOĞLU — 
Aynı şartlar ve esaslar dâhilinde. 

SÖZCÜ C. TÜZEL (Kayseri) — 18 nci mad-
4eşaaaa « içinde köy... :» diye başlıyan son fıkrası
nın kaldırılarak onun yerine, T. Bekir Balta ar
kadaşımızın teklifleri veçhile « arazi sahibi bu 
hakkını, kamulaştırdaeak arazinin belli edilerek 
kendisine bildirildiği tarihten itibaren başlıyarak 
bir ay içinde kullanabilir » fıkrasının ilâvesi su
retiyle maddenin kabulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — 18 nci maddeyi değişik şekliyle 
•ekutuyonam. 

MADDE 18. — Kamulaştırılacak büyük ve 
orta arazide, kamulaştırma dışında kalacak par
çalan Kütür çeşitlerini içine alacak şekilde ve 
itriin&ün olduğu kadar semt bakmamdan toplu 
%iir halde Tarım Bakanlığı seçer. Kamulaştırma 
dışmda bırakılacak parçanın dahi kamulaştıril-
Tttasıra sahibi isterse "bunun da kamulaştırılma-
sx Mevtidir. 

Arazi sahibi <bu hakkını kamulaştırılacak ara
zinin belti edilerek: kendisine bildirildiği tarihten 
başlıyarak bir ay içinde kullanabilir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Bu kanan hükümlerine gjtee 
kanmîı^tırma gereğini *akdir *etmek ve kamulaş
tırma kararını vermek Tarım Bakanlığına aittir. 

BAŞKAN —- Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza lomuyoımm. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADKE m — Tarım Bakanlığınca kamu-
Isştırilmasıım kararKverilen arazi ve üzerindeki 
yapı^ve tesMerinsınırlarmı, genişliğini -ve vasıf-
termı ve değ'erini gösteren kroki ve mazbatalar 
%-aönöaştırma kararına bağlı olarak o ilin valisme 
gönderiliri 

JGamuk^mna kararının bir örneği kamulaş-
tm&m famzi ve iüzBrindeki yapı ve "tesislerin Ibu-
fltmdu^u yerde gaaete *veya herkesin kolaylıkla 
•gbreböeeeği yerlere ^asılmak yoluyla yayınlanır 
ve ilgililerin^ beyannamelerindeid «adreslerin'e teb-
ıfâğ «eâilir. âlânın yapıldığı izahtt «vaırakasiyİe be
lirtilir. Bu ilân ve tebliğ, adresi beüi'̂ olmıyftn 

.im 6 : i 
I veya beyannamesinde yazılı adreslerde Wtami-

yan ilgililere bildirik yerine geçer,. 
&ÖZGÜ G. TÜZEL (Kayseri) — Efendim, 

3 ncü satırda « ilân ve tebliğ » derken fearada 
«ve tebliğ » fazladır « ve tebHg •» kelimesinin 
çffkarılmasanı riea edeeeğİML 

BAŞKAN—Ba^ka mütalâa yoktur. Madde
yi bu şekilde -oyunuza sunuyorum. KMral eden
ler ... Efrniyenfer ... Kabul edifattfştİT. 

MADDE ,21. — Kanunlaştırılacak arazinin: 
a) Beş bin dönümden fazla kısmında 1833 

ve 2901 sayılı kanunlar gereğince taifedir edilip 
1944 bütçe yılı araızi vergisine mafccah olan de
ğer; 

b) Beş bin dönümden aşağı olan arazide ay-
nı değerin iki katı; 

e) İki bin dönümün aşağısında yapılaeak 
kamulaştırmalarda aynı değerin »üç katı. 

Kamulaştırma karşılığına esas ohır. 
Kamulaştırılacak araziden gizli kaldığından 

veya diğer bir sebepten dolayı 1944 bütçe yılı 
başında kesinleşmiş değeri bulunmıyanlara çev
relerindeki en yakm benzeri arazinin sözü ge
çen yıl vergisine matrah olan değerlerine göre • 
Arazi Vergisi Kanununun yetkilendirdiği komis
yonlarca değerleri biçilir. Bu yolla bulunan de-
ğerler kesinleştikten sonra kamulaştırma karşı
lığına esas tutulur. 

Bu fıkra gereğince tâyin olunacak * değere 
Hazine ve mülk sahibi 3692 sayılı kanun hüküm
lerine göre itiraz edebilirler. 

Hazinece taksitle satılmış olupta kamulaştır
ma tarihinde taksit bedelleri tamamen ödenme
miş olan arazinin, ihale tarihinden kamulaştır
ma tarihine kadar geçen her sene için ihale be
delinden yüzde beş tenzil edildikten sonra kalan 
miktar, vergi kıymetinden fazla olduğu takdirde 
kabulaştırma bedeli olarak kabul edilir. 14 ncü 
maddenin (E) bendi gereğince kamulaştırılacak 
arazinin bedeli bölünmezden evvelki bütünün 
tâbi olduğu hükümlere göre hesaplanarak tapu
da kayıtlı sahibine ödenir. 

R. KORALTAN (içel) — Muhterem d a 
daşlar ,bu kanunun umumî heyeti görüşülürken 
ve maddelere geçildikten sonra bazı madde
ler üzerinde mütalâa yürütülürken fcasan 
şu istikamette mânalar çıkaranlar görüldü. 
Bu kanunla istihdaf -edilen Yg&ye topraksız &§y-
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lüyft toprak sahibi yapmaktır, Mecliste buna 
karşı gelenler oluyor. 

Arkadaşlar bu kanun tasarısının heyeti umu-
miyesi reye konduğu zaman ittifakla kabul edil
mesi şu ve bu şekilde mâna çıkaranlara sarih 
bir cevap teşkil edecektir. 

Kanunun heyeti umumiyesi görüşülürken söz 
almıştım, bilhassa kanun maddelerinde kendi 
görüş ve anlayışım itibariyle bu tasarının belke
miği ve temel taşı olan 21 nci madde üzerinde 
durarak bu maddenin hak ve adalet düsturla
rına uygun bîr şekilde çıkarılmasının ve bu ka
nunun tatbikmdan hâsıl olacak herhangi bir 
mahzuru önleyici bir esas olacağını belirtmiş
tim. Mütalâalarımı bilhassa bu kanun tasarısı
nı getirmeye saik olan Anayasamızın 74 neü 
maddesinin ikinci fıkrasına istinat ettirmiştim. 
Benden sonra söz alan sayın arkadaşlardan ba
zılarının değerli mütalâalarını dinledim. Bu ar
kadaşların sözleriyle mutabık olduğum ve ay
rıldığım noktaları belirtmeğe çalışacağım. Bu 
esasa varmadan evvel arzedeceğim fikirlerin te
meli olduğunu sandığım bazı rakamları gerek 
Hükümetin getirdiği tasandan, gerek Geçici 
Komisyonun yüksek huzurunuza arzettiği tasa
rı gerekçesinden çıkararak söyliyeeeğim. Ta ki 
bu madde ile üzerimize alacağımız malî külfe
tin mâna ve ehemmiyeti kendiliğinden anlaşıl
mış olsu». Çünkü Hükümet gerekçesinde kül
tür arazisinin 16 milyon hektar olduğu ifade 
edilmektedir. Anladığımıza göre bugün memle
ketin her tarafında istifade edilen toprak 160 
milyon. dönümdür. Bundan bir kısmı mera ve 
çayırlık olarak ayrılmaktadır. Yine Geçici Ko
misyonun tasarısında «bu kanunla gerek orta iş
letmelerde, gerek büyük işletmelerden alınacak 
olan toprak tutarı 10 - 15 milyon dönüm olarak 
ifade edilmektedir. Şimdi görülüyor ki, bu 14 
milyon dönüm toprak alınacak, topraksız veya 
yeter derecede toprağı olmıyanlara dağıtlacak-
tır. Dağıtılınca netice şöyle oluyor, bunu yi
ne aynen Geçici Komisyon tasarısından alıyo
rum, küçük işletmede 60 dönüm, hiç toprağı 
olmıyanlara toprak verilmek suretiyle bunla
rın elde edecekleri toprak miktarı 65 dönüm 
Olacaktır, elinde toprağı bulunup ta yeter dere
cede olmıyanlara da 10 - 15 milyon dönümden 
dağıtılmak suretiyle 5 dönüm eklenecek, netice
de onlarınki de 65 dönüm olacak. Şu?[ halde 
muhtelif vesilelerle bu kürsüden konuşan değer

li arkadaşların mütalâalarından anladığımın 
göre köylümüz, çiftçimiz küçük işletme prensi-
pine dayanarak seneler sonra bu Toprak Kanu
nunu tamamen tatbik edildikten sonra herbire-
rinin elinde 65. dönüm bulunacak. Bunu böyle 
anlıyorum ve Hükümetin tasarısının gerekçesîn-
deâe belirtildiği üzere bu 65 dönüm üzerinden 
köylü hem kredi ile, hem âlâtı ziraiye ile takyi 
ye edilecek ve böylece memlekette bir zirai re
formu temin edilmiş olacak. Mânası ne olursa 
olsun vaziyeti şöylece mütalâa etmekte fayda 
görüyorum : Ziraî reform, toprak vermekle, ya
ni 65 dönüm toprak vermekle temin edilemez. 
Halbuki arkadaşlar, hepinizin bildiğiniz gibi 
bugün 15 milyon hektardan bir kısım arazinin 
ekilmesi suretiyle, elde edilen hububat mikta
rı yedi buçuk-veya setiz milyon tondur, Şîr.ıdi 
bu ekilen, iptidai vesaitle ekilen toprak haki
katen kelimelerin medlulüne uygun bir surette 
ıslah edilerek tohumu ıslah edilerek, yolu yapı
larak, toprağı ıslah edilerek, ziraat vesaiti ıslah 
edilerek, kredi temin edilerek işletilirse, de
mek oluyor ki; günün birinde sistemli bir pro
gramın tatbiki suretiyle elde edilecek hububat 
miktarı belki 20 milyon ton veya daha fazla ola
caktır. 

Zirai ıslahat denince doğrudan doğruya an
laşılan budur. Ben böyle olduğunu sanıyorum. 
Bunu burada bırakalım. 

Deniyor ki hepimiz de kabul ettik ki bir 
kısım vatandaşların, çiftçilik etmek isteyen va
tandaşların, köylü diye ayırmanın mânası yok
tur, çünkü şehirlilerin de birçoklarının çiftçi
likle geçinmekte olduklarını hep bilmekteyiz. 
Şu halde bu anlayışa göre şehirliler de dâhil ol
mak üzere vatandaşların ellerindeki bu 65 dönü
mü işleyecekler, kıymetlendirecekler, böylece 
ıslahat temin edecekler, bu da güzel. Toprak
sız vatandaşlara diyoruz ki, Hükümetin elinde 
bulunan, şimdi miktarını arzedeceğim, top
raktan her tarafta, her muhtaca vermek imkânı 
olmadığı için bu yola gidiyoruz, yani elinde, 
fazla toprağı. olanın elinden toprağını alacağız, 
topraksız veya yeter toprağı bulunnıiyana vere* 
ceğiz, bunda kolaylık görüyoruz, öbür işte zor
luk gördüğümün için bu yola gitmekte fayda gö
rüyoruz. Daha süratli olacaktır. Bu da olabilir, 

Fakat arkadaşlar bu tertip ve bu anlayışa gü
r e d e yine tasarının bir .sayfasında şu rakamı oku
yoruz. Hükümetin elinde 39 küsur milyon hek-
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tar mera, çayır vardır ve onda deniliyor ki, 
bu 40 milyon hektar, 400 milyon dönüme varan 
bu mera ve çayırlığın 10 milyon hektarı ayrılır-
sa, memleketimizdeki hayvancılığın inkişafını 
önlememek şartiyle derhal ziraate elverişli hale 
koymak imkânı vardır. Nitekim Bayındırlık Ba
kanlığı Ankara ve Konya ve daha başka vilâyet
lerimizde ve mahallerinde (Boz) tâbir edilen bu 
nevi toprakları fenni ziraat vesaitiyle derhal iş
lemeğe başlamış ve şimdi hakikaten şimdiye ka
dar işlenen topraklardan daha iyi netice alınmış 
ve verimli topraklar elde edilmiştir. Bu güzel 
ve çok kıymetli bir misale dayanarak diyebiliriz 
ki, memleketin muhtelif yerlerine dağılmış bu
lunan mera ve çayırlıklardan 10 milyon hek
tarını hemen ayırmak suretiyle yine memleketin 
muhtelif bölgelerine ayrılmış olan mahallerdeki 
töpraksık veya yeter toprağı olmayanlara dağıt-
sa zanederim ki günlerden beri bilhassa dün 
beliren endişelere de asla meydan kalmıyacaktır. 
îş bu şekli aldıktan sonra yine bu vesile ile bu 
kürsüden söz söyleyen kıymetli arkadaşlardan bir 
çokları bilhassa^ Hükümet namına konuşan ar
kadaşımız zaten kanunda da tertiplendiği veç
hile evvelâ Hükümetin elinde bulunan toprakla
rı, sonra îdarei Hususiyelerin, sonra Belediye
lerin daha sonra vakıfların elinde bulunan top
rakları alacağım ve daha sonra da hükmî şahsi
yetleri haiz olanlar elinde varsa alacak bunlar da 
yetmezse ve ihtiyaçları karşılayamazsa hususi şa
hısların elinde bulunan toprakları bu kanunun 
verdiği salâhiyetlere dayanarak dağıtılacaktır. 
Şimdi demek oluyor ki hususi şahısların elin
den alacakları toprakları böylece derece derece 
ve zaruret hâsıl oldukça alacaklardır. Bu böyle 
olduğuna göre hakikaten gerek hususi şahıslar 
namına, gerek bu işin Devlete tahmil edeceği 
yük hesabma endişe edecek bir hal kalmıyor de
mektir. 

^u rakamları böylece arz ettikten sonra şim
di geçen umumî heyeti hakkındaki maruzatnûda 
da demiştim ki, hususi şahıslardan toprağı alıp 
yine hususi şahıslara vermeyi Anayasanın 74 neü 
maddesine eklenen ikinci fıkra ile tecviz etmiş 
bulunuyoruz. Bu fıkranm verdiği müsaadeye 
dayanarak Hükümet yüksek huzurunuza hususi 
bir kanun getiriyor. Bu hususi fcamm i ş t e ^ n -
lerdenberi incelemekte olduğumuz bu kanuniır. 
Bu kanunda gerek kamulaştırma bedelini, 3ge-
rek ödeniş şeklini ne şekilde yıllar, neşgekilde 

mânalandır, ne şekilde tesbit edersek işte Ana
yasanın ikinci fıkrasiyle verilmiş olan salâhiyeti 
cevaplandırmış ve kamulaştırmış olacağız. 

Yine o zaman arzetmiştim ki, 1937 yılı için
de Anayasanın 74 ncü maddesine'böyle bir fık
ra eklendi ve getirilen kanun teklifi Umumî 
Heyette konuşulduğu zaman Umumî Heyette 
beliren bir endişeye cevap olarak o zaman kfrr-
süye gelen muhtelif hatipler, takrir sahipleri 
şu yolda o endişeyi önleyici beyanatta bulun
muşlardır. O endişe; günün birinde Hükümet 
bir kanun getirir ve o kanunda mülkiyet rejimi 
değiştirilir ve fazla olarak vatandaşın elinden 
toprağı ya az para verilerek veyahut hiç para 
verilmiyerek alınır, şeklinde idi. Bu endişeyi 
cevaplandırmışlar ve demişlerdir ki, endişenizi 
görüyoruz, bunda haklısınız, Türk vatanında 
herşeyin üstünde mülkiyet en mukaddes haklar
dandır. Türk idaresi, Türk Anayasasının çer
çevelediği hukuk sistemini mülkiyeti başlıbaşı-
na ön safta, büyük Anayasanın temeli olarak, 
prensıpi olarak elde tutmuştur. Böyle olduğuna 
göre, getirilecek kanunu kabul edecek yine Yük
sek Heyetiniz olacaktır. O kanunda çiftçiyi top
rak sahibi, kılmak için hangi esaslar mütalâa edil
miş ise ve fiyat olarak ne gibi ölçüler konmuş 
ise tetkik edeceksiniz, inceleyeceksiniz verece
ğiniz karar o zaman Anayasadaki yazılı olan 
salâhiyete dayanarak kanunun ifadesini çerçe
velemiş olacaksınız. 

Şimdi bizim tasarımız bu vaziyettedir. Bize 
hususi bir kanun getiriliyor, Anayasaya daya-
nılara deniyor ki, çiftçiyi toprak sahibi kılmak 
için şimdiye kadar yürümekte olan istimlâk 
Kanunu esasların ayrı bir sistem kabul edecek
siniz. Malûmu âlileridir ki, bir kimsenin mül
kü elinden alınmak için kamu menfaati olduğu 
anlaşılacak, değer pahası verilecek, peşin veri
lecek ve ondan sonra. alınacaktır. Bu kadar 
merasim, çiftçiyi vatanın içine yayılmış olan 
topraksız vatandaşı toprak sahibi kılmak hususun
da bu yollardan gidilirse birçok zaman 
kaybedilir ve netice itibariyle çiftçiye toprak 
verilmiş dahi sayılmaz. Onun için her şeyden 
evvel bu kanuni merasimi kaldıralım ve sizin 
kabul ettiğiniz karar} güya Befedijfe he$$İlerin-
den, idare heyetlerinden geçeeik olan kÜHılaş-
tırrna Sararının yerine kaim olsun. 

îşt# Anayasanın 74 öcü maddesine eklenen 
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îrfera He istihdaf "edilen gaye ve maksat'budur. 
Biz bunun prensipini kabul ettikten sonra, ki kabul 
etmiş bulunuyoruz, artık ne belediyeler heyetin
den, ne idare heyetinden ne de başka şekilde bir 
takım kanuni formalitelerden bunu geçirmeğe 
ihtiyacımız kahnıyaeaktır. Bu böyle olduktan son
ra kamulaştırma karşılığı ikinci fıkrada aynen 
mevcuttur. Defaatla okunduğu için tekrar okuya
rak *vakit geçirmek istemiyorum. 

Orada iki esas kaîryor. Kamulaştırma kar
şılığı ile, Ödeniş şeklini tesbit etmek. Bir ölçü 
alacağız, bu kamulaştırma karşılığı ne olacaktır. 
Bu ölçü Anayasanın daima mahfuz tuttuğu ve 
1937 tadîlâtında da sarahaten ifade edildiği za
bıtta görüldüğü şekilde - değer baha mefhumuna 
göre biz burada bu değer pahanın ne suretle öl
çüleceğini, mânasının ne olacağını söyliyeceğiz. 
İşte asıl göreceğimiz iş budur. Peşin verilmek 
için dahi bu yine muhterem heyetin tasvibine ar-
zolunan esas dâhilinde kabul edilirse taksitle alı
nacak ve taksitle ödenecek. -

Arkadaşlar, değer pahayı gayet açık 
Hw olduğa şekilde anlamak mevkiindeyiz. De-

değer paha değer pahadır. E bunun ölçüsü 
ne olacak t Hangi yoldan hangi heyet, han
gi şekilde ve mikyası ne olaeak? bu değer pahayı 

* bulmak için burada bir heyet içerisinde bîr yığm 
vatandaşların elinden alacağımız tarlanın değer 
pahasını nasıl bulacağız? Buna imkân yok. Bir 
mikyas ve bir ölçü bulacağız ki, bununla değer 
pahanın mânası verilmiş olsun. O ölçü Geçici 
Komisvonun bulduğu ölçü olabilir. Fakat o 
ölçünün de hak ve adalet esaslarına yak^a^tırıl-
masr ihtfraernm da bulunduğunu sanmaktavım. 

Burada deniyor ki, biz değer pahavı olduğu 
gibi kabul edersek Devleti altmdan kalkamrya-
cağı bir yük altma koymuş^ olacağız, diyorlar. 

Arkadaşlar ,Hükümetin ve Geçici Komisyo
nun gerekçesi yüksek huzurunuzda rakamlarla 
arzedildiği vakit anladık ki, fîlhal korkacak bir 
yük, bir ağrılık yoktur. Nitekim kabul ettiğimiz 
yedi aylık bütçede, vakıa Toprak Kanuunu he
nüz çıkmış değildi, kanun çıkmadığı için biz de 
ödeneğini koymadık cevabını verebileceklerdir, 
fakat bu bütçede böyle bir Ödenek olmadığı gibi 
Geçici Komisyonda bu konuda konuşurken Mali
yê  Bakanmm şu sfrderh.l dinledim, aynen değil
se bu© mealini zaptettim, eğer yanılmıyorsam, 
kendileri burada iseler tashih buyururlar, dedi
ler ki, biz bu sene ve yakm senelerde toptsak alı-
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• mi, yüzünden Maliyemizin ağrr yük altma gire

ceğini sanmıyorum. Maliye Bakanımızın bu söz
leri hakikate uygundur. Esasen Maliyenin ve 
Hükümetin buradaki rolü sadece toprağı olan 
bir vatandaştan toprağını almak ve topraksız bir 
vatandaşa vermekten ibarettir. Yani tavassut
tan ibarettir. Olsa oha, bonolarla ödeneceği ifa
de ediliyor, faiz olarak konulacak şey Maliye 
tarafm dan Ödenecektir kfc "mr^fe bövle mühim 
bir memleket dâvasında Hükümetin Maliyenin ve 
Muhterem Jîeyetmizın kabul etmiyeceği bir mik
tar olmasa gerektir. 

Tasanda 10 - 15 milyon dönüm toprağm da
ğıtılacağı ilâve ediliyor. Bu hemen önümüzdeki 
yıl dağıtılacak değildir. Birçok senelerde ihti
yaçlar tahakkuk ettikçe zaten bugün hakîki ih
tiyacı biz de bilmiyoruz, Hükümetten de böyle 
hakikat üzerine hüküm yürütmeğe değer sıhhatli 
bir rakam verilmiş değildir. Binaenaleyh uzun 
yıllar devam edecektir. 10, 15 milyon dönüm 
arazinin böylece dağıtımı devam edecektir. Kal
dı ki biraz evvel arzettiğim gibi Hükümetin 
elinde bulunan on on beş milyon dönüm olarak 
izah ediyorlar diğer müesseselerin yani îdârei 
hususiyelerin, belediyelerin, evkaf m elinde bu
lunan tapulu arazisinin de on on beş" milyona var
dığını soyuyorlar. İhtiyaca kâfi ise endişelere 
mahal olmadan bu kanunun tatbikma imkân 
hasıl olacak demektir. Eğer böyle değil de muh
telif yerlerde ihtiyaca yeter toprak olmadığın
dan dolayı vatandaşın elinden toprağının alın
ması cihetine gidilirse çayırlıklardan ayrılarak 
derhal ziraate ve işletmeye müsait topraklar bu
labileceklerdir, yine mesele yoktur. O halde bu 
kanun neyi hedef tutuyor malûm böylece yıllar-
danberi ifade edilmiş olan bir şeyin millî ca
miamızda vakit vakit ihtiyaç halinde beliren 
ve belki ilerde huzursuzluk yapacak bir derdi 
karşılamak, cevaplandırmak maksadiyle yapıl
mıştır. Bu suretle maliyemizin üzerinde, bütçe
mizde filhal yapacağı tesirin okadar endişe 
verici kaçınılacak bir tesir olmıyacağını sanıyo
rum. Elbette salahiyetli olan Maliye Bakanımız 
bu mevzuu daha ziyade aydınlatırlar. Her ihtima
le göre vatandaşın elinden toprağını alacağız. 
Arkadaşlar, biz burada tabii umuîpî ihtiyacı, 
umumî durumunu, içtimai bünyemizin kuvve
tini, zaafını mütalâa edecek mevkideyiz. Bunun 
üzerinde muhtelif arkadaşlar değerli mütalâa
larda bulundular. Amma bu söz ve mütalâala-
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trtn W vatandaşın elinden ylöarcte^eri işledi
ği, babasandan kalan veya kendi emeğiyle vü
cuda getirdiği toprağı elinden aldığımız zaman 
duyacağı ıztırabı karşılamağa ? yetmiyeçepıÖ 
Yüksek Heyetiniz elbette takdir buyurur. Niha
yet onun hayatına; onun istikbalinde ve ilânihaye 
çoeukl&röiın geçimine, refahına yetecek bir top
rağı' alıyorsunuz, diğer bir vatandaşa veriyor
sunuz. Cevabımız ne oluyorf O vatandaşın top
rağı yoktur. Fakat ovakit, o vatandaş diyemez 
ini ki, benim yanı başımda; "meselâ Konya'da 
meselâ Şarka doğru giderken Ağrı, Kar&köse, 
Süphaııdağı 'nın ortasında gayet münbit fe
yizli sular geçen topraklar var ki buralara, 
milyonlarca vatandaş yerleşebilir. Çukurova'da 
milyonlarca vatandaş yerleşebilir. Toroskırdan 
aşağı geçtiğimiz zaman Pozantı, Ulukışla'dan 
başhyarak ta Bilecik'e kadar Konya, Afyon, 
EEskişehir, Ankara'nın uçsuz ovalarında milyon
larca vatandaşı barındırabilecek topraklarınız 
vardır. Garba gidiniz oralarda da topraklar var
dır. Siz bu geniş topraklardan niçin toprak ver
miyorsunuz? Çünkü zordur, müşküldür. Eliniz
deki işlenmiş toprağı alaeağız. 

ikincisi; yine bu toprak işi ile beraber bir 
iç iskân işi olduğunu da arkadaşlar belirttiler. 
Meselâ Hopa'dan başlıyarak Samsun'a kadar 
bütün Karadeniz sahilleri topraksızlık, geçim
sizlik yüzünden hakikaten sıkıntı içindedir ve 
yine memleketimizin muhtelif ormanlık yerle
rine dağrimış olan ve miktarı yanılmıyorsam 
beş milyonu aşan nüfus, Orman Kanununun 
tatbiki yüzünden perişan ve sefil bir halde ol
duğunu biliyorsunuz. Bilvesile şurasını da be
lirtmiş olayım, zaten bir raporla keyfiyeti Ge
nel Sekreterliğe arzetmiş idim. Bizim intihap 
mmtakamız olan ilçelerde dolaşırken ormanlık 
mıntakalarmı da gezdim, Gülnar, Anamur 
mmtakaları muhtelif sebepler dolayısiyle bura
larda, orman içinde barınmış ve Orman Kanu
nunun sıkı tatbiki yüzünden orada keçilerini 
bile barındıramaz bir hale gelmişlerdir. Tabii 
Orman Kanununun tatbiki da doğrudur. Fakat 
bu vatandaşlar orada ne zamana kadar kalacak
lardır. Önünde Silifke ovası, yanıbaşmda Çu
kurova vardır. O halkı toplayıp da oraya indir
mek ne zaman müyesser olacaktır? Hakikî ıs
lâhata gidiyorsak, ki Cumhuriyet idaresine ya
kışan da budur, dağlık mıntakalarda, Karade
niz mıntakalarmda yaşıyan vatandaşları bu 
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1 ovalara indimek işte toprak İslâhatının hakiki 

mânası budur. 
C. S. PARLAS (Gazianteb) — Usul hakkın

da söz istiyorum. 
R. KGRALTAN (Devamla) — Binaenaleyh 

arkadaşlar, böylece değer pahası ve peşin be
deli biz burada ölçü olarak almak istersek ne 
yapalım? Yapacağımız şey Geçici Komisyonun 
da ifade ettiği gibi 1833, 2901 sayılı kanunlarla 
1944 ̂ bütçesinde vergiye esas olan kıymetini ele 
alacaktır. Bunu şimdi yüksek tasvibinize ar-
zedeeeğim takrirle ifade ettiğim şekilde kabul 
etmek hiç değilse bir dereceye kadar hak ve 
adalet mefhumunu mahfuz tutarak vatandaşa 
emniyet ve huzur vermiş oluruz. 

Arkadaşlar; eğer bu madde ile yüksek tas
vibine arzolunan salâhiyet değer paha mefhumu
nu mahfuz tutacak, bu esasa göre alırsanız, 
ölçülerseniz ki, kendi anlayışıma göre ve zan
nederim muhterem heyetiniz de bunu tasvip 

I buyuracaktır. İsterseniz elindeki toprağı sıfır 
numaraya kadar almız. Beş bin dönüm topra
ğı varsa, beş dönüm toprak bile vermeyiniz. 
Ama onun bedelini veriniz ki, o vatandaş gü
venerek, inanarak benim toprağım elimden alı-

I nırsa: bana verilecek para ile memleketin diğer 
bir köşesinde kendime bir iş bulur, maişetimi, 
çocuklarımın hayat ve istikbalimi teminat âltı-

j na alabilirim dîyebilsin. Bu teminatın verilmesinde 
zaruret vardır. Bu teminatı vermediğimiz zaman 
yaptığımız işlerin tatbikatı hakikaten çok zor 
olacaktır. Muhtelif arkadaşların da ifade et-

J tikleri gibi vatandaşları hakikaten bir endişe, 
bir emniyetsizlik içinde yaşayacaktır. 

Arkadaşlar; her şeyin esası, mülkte emni-
I yettir Eski bir hukuk kaidesidir ve değişmez 

biz kanundur. «Eladlü esasül mülk»; mülkün, 
emniyetin esası, adalet mefhumunun her işde 
ve her şeyde daimî bir hassasiyetle gözönünde 
tutulmasıdır. Çünkü arkadaşlar; adalet ve em-

1 niyet olmayan yerde içtimai hayatta bozukluk 
olur. Emniyet olmadıkça insan, ilerisi için ça-

| lışmaz, bugün kazandığını yarın kaybetmek 
I kaygısı içinde yaşar. Sosyal hayat için bir ni-
j zam kurmak istiyorsak bu düzen behemehal em

niyet esasma dayanmalıdır. 
I önergemi Yüksek Huzurunuza sunuyorum. 

Karar ne şekilde olursa olsun isabet ondadır. 
BAŞKAN — Söz Gl. Niyazı İsmet Gözcü'-

i nündür. 
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C. BAKLAS (Gazianteb) — Usai hafclanda 

söyliyecektim, arkadaşım sadede geldi, vazgeç
tim. ' ijfc 

Gl. N. I. GÖZCÜ (istanbul) — Değerli ar
kadaşlarım; Benim mâruzâtım, kamulaştınla
cak arazinin değerinin tâyininde kullanılmak 
üzere burada kabul edilen kıstas hakkında ola
caktır. 

Kamulaştırılacak araziyi mümkünse bugün
kü değeri verilerek almağa bütün kalbimle ta
raftarım. Yalnız bunun mümkün olmadığı ge
rek Toprak Kanunu Komisyonunun hazırladığı 
tasarıdan ve gerekse burada bu kanun iıakkında 
konuşulan pek uzun ve şümullü münakaşalardan 
anladım. Binaenaleyh bunun, için hakikî değe- ; 
rini sermek kabil olamadığına göre herhangi j 
bir »ene vergisine matrah olan değer kjstaa ola
rak kabul, edilmiştir. Hükümetim teklifinde bu 
sene 1943 senesi olarak teklif edilmiştir. Top* 
rak Komisyonu bu seneyi 1944 senesi olarak 
tadilen kabul etmiştir. 1943 senesiyle 1944 sene
si arasında gerek vergi abmı şekillerinde ve ge
rekse memleketteki arazi kıymetinde büyük bir 
değişiklik olmadığına göre 1944 ün 1943 olarak 
kalmasında hiç bir mahzuru yoktur. Bu deği
şiklik 'bendenizin kanaatımca bu yaşa geJineeye 
kadar pratik hayatta gördüklerimize ve öğren
diğimize göre ancak bazı gözü açık ve kulağı 
delik kimselerin menfaatini teminden başka kim
seye hiçbir fayda sağlamryacaktır. Binaenaleyh 
kanun tasarısını Büyük. Millet Meclisine geldi
ğini işitenlerden bazıları gerek bizzat ve gerek 
bilvasıta malmüdürlerini tahrik ederek malla
rının bugünkü kıymetlerini yükselterek yeni 
kıymet takdiri yaptırmışlar ve hu suretle hare
ket edemiyen ve etmiyen birçok vatandaşlar da 
bu kanun hükmüne göre bugünkü değerden pek-
çok aşağı kıymet almalarına mukabil bu arzetti
ğim açık göz şahısların bugünkü değerin birkaç 
misli fazla para almalarını temin etmiş olacak
tır. Ben vatandaşlar arasında arzettiğim bir 
müsavatsızlığın vücude geleceğine kanL oldu
ğum için 1944 senesinin 1943 olarak tashihini 
teklif ediyorum ve bu hususta bir de takrir tak
dim ediyorum. 

K. TüBAN (İsparta) — Bendeniz kıymet 
üzerinde konuşınıya@ağ>aı. Yalnız maddenin ufak 
bir noksanını yine komisyondan gelen madde 
içindeki mevcut bir hükme mütenazır olarak ta
mamlamak istiyeceğinı. Madde içindeki bir hük-

me g<>re Hazineye borçlu olan ve kamukştırı-
lacak topraklarda kamulaştırma bedeli Hazineye 
borç miktariyle ayarlanıyor. Yeni vergi kjymeti 
değil, Hazineye olan. borç, miktarı kamulaştır
maya esas tutuluyor.. Halbuki hepimiz biliriz, 
böyle kamulaştınlacak büyük çiftçi topraklarının 
mühimi bir kısmı ya Ziraat Bankasına ipoteklidir 
veyahut herhangi birine ipotek senediyle rejine 
kftojnu§tur. Fakat en mühim kısmının Ziraat 
Bankasına ait olduğunu tahmin buyurabilirsüoiz. 
Şu halde mademki Hazineye ait borçlardan o 
borç miktarı toprak kıymetinin tâyininde bir 
karine olabiliyoraa bu ipotek edilme miktarı da 
şüphesiz aynı ölçüde ve aynı kuvvette toprağın 
kıymetine karine sayılabilir. Çünki demin de arzet
tiğim gibi bunun mühim biı* kısmı Ziraat Banka
sına ipotekli olduğuna göre ve Ziraat Bankası 
da ipoteklerde bu toprak için böyle bir kredi 
açarken o toprağın kıymetini nazarı itibara al
dığına göre vergiteki.gibi tarafsız bir heyet, 
az çok amme hükmi şahsiyetini temsil eden. bir 
heyet, o toprağın kamulaştırmaya esas olabile
cek bir kıymeti takdir etmiş sayılabilir. Onun 
için bendeniz bir takrir sunuyorum. Eğer bunu 
tasvip buyurursanız Hazineye ait olan hüküm 
ile birlikte mütenazır bir hükümle madde tamam
lanmış olacaktır. Komisyon başkanı ve "sözcüsü 
ile de az çok bu meseleyi konuştum. Toprak sa
hiplerini bu esas nispeten daha ferahlatacaktrr. 
Şu bakandan da çünki bu fıkranın koyduğu 
kayda göre, kamulaştırma vergi kıymeti ipotek 
kıymetinden aşağı ise ipotek kıymeti esâs ola
caktır, yok ipotek kıymeti az, vergi kıymeti yük
sek ise tabiafciyle vergi kıymeti esas olacaktır, 
Binaenaleyh, toprak sahibi her iki şekilde de 
mağdur edilmemiş olacaktır. Ve elinden toprağı 
alınan vatandaş, hakikaten böyle bir ipotek 
borcu altında ise bu suretle bu borcundan da 
kurtulmuş olacaktır. Binaenaleyh, hem toprağı
nı kaybedip, hem de borçlu kalmak vaziyjeti 
önlemiş olacaktır. 

Yalnız bunda da muvazaalara mahal kalmamak 
için bir muayyen tarih kabul etmeye mecbur 
olduk. Bundan evvelki maddelerde de muvazaa 
hükümlerini önleyici bir fıkra vardır, ve 1944 
yık Kasma, ayını esas tutmuşuzdur. 

Bendenizin arzettiğim tadil teklifinde de aynı 
tarihi,, muhterem heyetin evvelce kabul, buyur
duğu aynı tarihi esas aldım» Ondan evvel yapıl-
nnş okm ipotek muamelelerini muteber tuttuk, 
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Ondan sonrakileri bu ölçüde saymadık. Kabul 
ve takdir Muhterem Heyetindir. 

3AŞKAN —Eeeep Peker. (Yok sesleri). 
T, B. BALTA (Rize) — Sayın arkadaşlar, 

Komisyon ekseriyetinden ayrıldığım mühim 
noktalardan biri, ellerinden toprakları alınan, 
yani çiftçiye toprak dağıtılmak üzere toprakları 
kamulaştırlmak istenilen vatandaşlara öedenecek 
bedel meselesidir. Şahsi kanaatıma göre, dâva
nın asıl merkezi sikleti budur. Ne miktar top
rak alınacak meselesi; benim şahsi telâkkime 
göre bir had meselesi değildir. Telâkki ve mû-
talâlanmı uzunboylu Komisyonda arzettim, 
burada tekrara lüzum görmüyorum. Yapılacak 
etüdler neticesinde,, gerek işletmenin ekonomik 

« duramu. ve g&tk mahallindeki toprak ihtiyacı, 
çiftçi, tanm işçisi miktarı nazarı itibare alına
rak, mmtakaya göre geniş bir operasyon ya
pılması salâhiyetinin Hükümete verilmesi fik
rine şahsen" taraftarım. Bu hade meselesi; üzê -
rinde esasen durmağa taraftar değilim. Haki
katen ne nispette ve ne miktarda toprak verile
ceği meselesi, umumî formüllerle halledilecek 
bir dâva değildir. Halbuki Komisyonumuz, Hü
kümetçe hazırlanan bu esasa sadık kaldığı ci
hetle huzurunuza arzolunan ve tasvibinize ikti
ran eden metinler hazırlanmış bulunmaktadır. 

Çiftçiyi toprak sahibi yapmak dâvası üze
rinde hiçbirimizin ihtilâfı olmadığına göre bunun 
bu şekilde halledilmesi benim şahsi kanaatımca 
en uygun bir hareket olurdu. 

Asıl dâva, toprak sahiplerine verilecek bedel 
meselesidir. 

Şunu peşin arzedeyim ki bu dâva bir Teşki
lâtı Esasiye dâvası değildir. Anayasanın hepi* 
ımizce malûm olan maddesi, değer paha verilme
sini âmir bulunmamaktadır. Kanaatımca bu nok
ta, metnin sarahati bakımından kabili münakaşa 
değildir. Amma müzakere sırasında şu ve bu 
sözler söylenmiş olabilir. Bizim için her şey
den evvel kabili tatbik olan, metnin sarahati
dir. Bu maddenin mutlaka değer pahanın ve
rilmesini âmir bulunduğuna dair olan teze ben 
şahsen iştirak etmiyorum ve bunun müdafaa edi
leceğine de kani değilim. Benim kanaatıma göre, 
bu bir takdir davasıdır. Yüksek Heyetin takdir 
edeceği bir ölçü ile verilecek olan esastır. Bina
enaleyh benim mütalâalarım, Yüksek Meclisin 
takdir hakkının lâyikıyla kullanılması için mu
halif bir noktai nazarın bu kürsüden serdedil-
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mesi mütalâasıdır. Bu itibarla ben kendi mü-
lâamı serdederken aksi mütalâanın da bu kadar 
kuvvetli olduğunu berveçhi peşin kabul etmiş 
oluyorum. 

Tasarıdaki metin hepimizce malûmdur, 1944 
senesi vergisi esas alınmaktadır. Benden evvel
ki arkadaşımızın izah ettiği gibi 1943 sene-
siple 1^44 senesi vergisi arasında büyük hir fark 
yoktur. Komisyon, 5000 dönümden yukarı is
timlâklerde, yani toprak sahibine 5000 dönüm 
kalmak şartiyie yapılacak kamulaştırmalarda, 
bir misli,, iki bin dönüme kadar olan kamulaş
tırmalarda iki ve iki bin ve daha aşağı kamulaş
tırmalarda üç misli bırakılması esasını kabul et
miştir ve kıymet itibariyle de 1944 senesi vergisi 
esas tutulmuştur, üerek vergi esası ve gerek 
misilleme esası sadece hususi şahıslara ait a:azi-
de değil, vakıf, vilâyet huhusi idareleri gibi bu 
kanun mucibince kamulaştırılacak bütün arazi 
için tatbik edilecektir. DevJcsuı iştirak ettiği 
arazi için herhangi bir şekildi bedel vermeden 
almak dahi mümkündür. jJen.m münakaşa mev
zuu yapmak istediğim keyfiyet, hususi şahıslara 
verilecek bedel meselesidir. Vergi esası, muh
telif kamulaştırma kanunlarında ele alınmış bir 
esastır. ı 

Devlet Demiryolları kamulaştırmasında kıs»-
tas ittihaz edilmiştir. Kezalik Millî Savunma 
ihtiyacı için yapılacak istimlâklerde de vergi 
kistas ittihaz edilmiştir. Fakat her iki kanunun 
vazettiği hükümlere nazaran eldeki tasarı bu hu
susta daha sıkı hükümleri ihtiva etmektedir. 
Gerek Devlet Demiryolları kamulaştırmasına ait 
hükümde ve gerekse Millî Savunma için yapıla
cak kamulaştırmalarda muayyen sene vergisi 
esas ittihaz edilmemiştir. Yani Devlet Demir
yollarında bilfarz hattın inşası için çıkan kanu
nun zamanı neşrindeki malî sene vergisi esas tu
tulmuştur. Bilâhara Devletin satın aldığı hatla
rın inşası ihtiyaçları için yapılacak kamulaştır
malarda ait olduğu senenin vergisi esas alınmış
tır. Millî Savunmaya ait istimlâklerde vergi esas 
tutulmakla beraber, kanunun beşinci maddesiy
le vatandaşa bir itiraz hakkı tanınmıştır. Yani 
değer bahaya giden bu istikâmet ihtiyar edilmiş
tir. Şu halde bu kanunla toprak sahiplerine ver
mek istediğimiz miktar mevcut olan kanunlardan 
ayrı bir kıstastır. Burada bazı arkadaşlarımız 
Ereğli kömürleri için yapılan istimlâkleri misal 
göstermişlerdir. Bendeniz kömür ocakları için 
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tatbik olunan istimlak usulünün ne dereceye ka
dar değer bakaya yakın olduğu meselesi üzerinde 
mütalaa yürütmiyeceğim. Yalnız §unu arzede-
yim ki, bu gibi iktisadi işlerde1 Devletçe takip 
edilen bedel takdiri işi muhtelif hususiyetler ar-
zeder. Bendeniz şahsan bu kanunun hangi esasa 
istinat ettiğini tetkik etmediğim için bir mütalâa 
yürütmiyeceğim. Mâkul ve muhik bir kanun 
mudur? Bilmiyorum. Bendeniz o zaman mebus 
bulunmaydım gene ayni şekilde itirazlarımı ser-
dederim. Binaenaleyh o kanunu buna misal it
tihaz etmek hiçbir suretle doğru değildir. 

Kezalik bir arkadaş, umumî mütalâa esna
sında, biz vatandaşa iş mükellefiyeti tahmil edi
yoruz ve az para veriyoruz buyurdular. Şunu 
arzedeykn ki, vatandaşa iş mükellefiyeti tahmil 
etmek başka, ona verilecek bedel ücret. Mecli
si Âliden sıkan kanunlarla vatandaşa şu bu şe
kilde, muayyen kayıd ve şartlarla iş mükellefi
yeti tahmil edilmiş amma az para verin denme
miştir. Meclisi Âli bu şekildeki hizmetler için, 
tahmil edilen külfetler için hizmet erbabına mu
hik ve âdil bir para verilmesini daima gözönünde 
tutmuş ve emretmiştir. Meclisi Âlinin herhangi 
bir komisyonu, bu şekilde çalıştırılan vatandaş
lara az para verilmesi mütalâası ileri sürüldüğü 
zaman, daima itiraz etmiştir, bu arada bende
niz de vardım. 

Geçen sene, Zonguldak kömürlerinde çalış
tırılan amele dolayısiyle iktisadi Devlet Teşek
külleri Heyeti Umumiyesinde cereyan eden bir 
münakaşada, bu çalıştırılanlara kâfi miktarda 
para verilmediği için buna da itiraz etmiştim. 
Herkesin mesaisinin mukabilini vermekliğimiz 
gayet tabiidir. Bu itibarla vatandaşa tahmil 
olunan iş mükellefiyeti burada bir kıstas teşkil 
etmez. Eğer muadili ve muhik bir bedel veril
memiş ise hata edilmiştir. Bu hata Meclise ait 
değildir. 

Ne verilmesi lâzımgelir? Benim şahsi kana-
atrma göre bu gibi iktisadi bir işletmenin, bil
hassa zirai bir işletmenin böyle istihsal saha
sında kullanılmak üzere başka bir vatandaşa 
verilmesi için kamulaştırılmasında değer paha 
esasına gitmek doğru değildir. Çünkü değer 
paha esas itibariyle spekülatif bir bedeldir. De
ğer pahanın taayyününde âmil olan iktisadi 
unsurları uzun uzadıya burada tahlile lüzum 
görmüyorum. Bunda birçok unsurlar, alâkalı
nın zevki, toprağa olan alâka ve toprağın ve-
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rimi vesaire gibi birçok sebeplere dayanabilir. 
Bu gibi işletmelerde yapılacak kamulaştırma
larda esas olacak kıstas, toprağın verim kabili
yetidir. Safi verim kabiliyetidir. Bu, nazarı 
itibara alınarak, bunun muayyen senelik kapi-
talizasyonu hesap edilir. Başka, garp memle
ketlerinde bu kıstas yirmi, yirmi beş sene hesap 
ediliyor. Bizde, memleketimizde bunun alacağı 
ölçü daha çok on senelik bir kıstasdır. Hükü
metin ve Komisyonun ekseriyetinin şu bakımdan 
hakkı vardır. Bu gibi geniş bir ölçüdeki ka
mulaştırmalarda her toprağın bedelinin takdir 
yoluna gidilememesidir. Aksi halde kamulaş
tırma muamelesi hakikaten çok uzun ve yo
rucu olacaktır. Bu itibarla sabit bir kıstas 
almak ve ona göre muamele yapmak tabiidir. 
Benim şahsi kanaatim; bu kıstas işinde topra
ğın vasati saf verim vaziyeti nazara alınmak 
suretiyle muayyen seneleri ele alarak kapita-
lize etmek sistemi idi. Bunu Komisyon önünde 
münakaşa ettik. Gerek Sayın Tarım Bakanı ar
kadaşım - ki bu sahadaki ihtisasına bendeniz 
çok hürmet ederim - gerek diğer mütehassıs ar
kadaşlar, memleketimizde maliyet hesabı, top
rak verimi hususlarının tâyini vesaire gibi 
normlar taayyün etmediği için bu işin büyük 
zorluklara uğrayacağını buyurdular. 

Bu bakımdan bendeniz bu noktai nazarımı 
kâfi derecede müdafaa edemedim. 

Sabit bir kıstasa gitmek yerinde olur, bu 
itibarla bendeniz de şahsen Komisyonun ekseri
yetiyle vergi esasına gitmeğe taraftarım. Yal
nız taraftar olmadığım keyfiyet: 

1. Muayyen bir sene vergisinin esas alın
masıdır. Meselâ 1944 senesini esas almak doğ
ru değildir. Çünkü bu kamulaştırma muamele
si beş sene sonra 15 ajene sonra da, tatbik edi
lecektir. Muayyen bir seneye bağlamak doğru 
değildir. 

Ne yapmak lâzımdır? Benim kanaatıma gö
re, işlenmekte olan topraklarda, imar ve ıslah 
edilen topraklarda vergi tashihi, yeniden kıy
met takdiri yönünden açmak ieabeder ve bu 
husus için itiraz hakkını tanımak suretiyle yapı
lacak muamele, kamulaştırmağı asla durdur
maz. Tasvibinize arzolunaeak mütaakıp bir madde
de göreceksiniz ki, kamulaştırma esas tutulan 
bedel, şu ve bu sebeple taayyün etmişse kamu
laştırma muamelesini durdurmamaktadır. Kamu
laştırma devam edecektir, fakat bilâhara taayyün 
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edecek olan bedel kendisine verilecek. Bu iti
barla benim izah ettiğim şekle göre itiraz edil
diği takdirde kamulaştırma muamelesi geri kal-
mıyâcaktır. öyle bir itiraz, yolunun açılmasın
da mahzur ne olabilir? Verilecek olan bedelin 
hakikate, yani toprağın kabiliyet ve değerine 
yakın olması Hazineye külfet tahmil etmesi 
mahzur; takdir yolunun açılacağı ve bu takdir 
komisyonlarının bu işteki rolleri, saniyen iti
raz vâki olunca, bu itirazı hemen hepsinin yap
ması ihtimaline karşı, arkadaşlar, rejid formül
lerle iyi bir idarenin tatbik edileceğine ben ka
ni değilim. Bu gibi meselelerde biraz daha mü
samahakâr olarak hakka ve adalete daha uygun 
olması için daha mülayim olmak lâzımdır. Ka
nunlara esaslı, rejid hükümler koymak kâfi de
ğildir. Bunu tatbik edeceklerin ahlâki selâbet-
leri esastır. Onun için ne yaparsak yapalım, 
takdir mahzurlu olmakla beraber takdir ciheti
ne gitmek zarureti vardır. Kaldı ki bu kanun esas 
itibariyle çiftçiyi topraklandırma kanunudur 
ve takdire dayanan bir kanundur. Binaenaleyh 
her sahada Hükümete geniş miktarda takdir sa
lâhiyeti verirken bu sahada, yani vatandaşın 
malına bedel takdir ederken, takdir hakkını 
kötü kullanır düşüncesiyle rejid ve esaslı hü
kümlere gitmek doğru değildir. Hükümetin tak
dir hakkını bazı yerlerde iyi, bazı yerlerde kö-

. tü kullanması mülâhazası da yersizdir. Biz ka
nunları iyi tatbik edilecektir diye yapmağa ve 
bunu iyi kullanacak teşkilâtı vücude getirmeye 
meöburuz. Fakat biran için kötü kullanacağını 
düşünsek bu kötü kullanmadan hâsıl olacak za
rarı Devlet mi çeker, vatandaş mı çeker ? Şüp
hesiz bu zararı takdiri kötü kullanan Devletin 
çekmesi lâzımdır. Bu itibarla takdir hakkının 
şu veya bu şekilde iyi kullanılmasına dayanan 
mülâhazayı bendeniz' yerinde bulmamaktayım. 
Bu suretle toprak sahiplerine verilmiş olan be
delin Hazineye büyük bir külfet tahmil edeceği 
mülâhazası hakikaten üzerinde durulacak bir 
cihettir. Devletin gerek bu harp yılları içinde 
iktiham etmek mecburiyetinde kaldığı büyük 
malî külfetler, gerekse önümüzdeki yıllar içinde 
karşılaşacağı malî zorluklar hakikaten Hazine
yi ihtiyat'kâr davranmak zorunda bırakmıştır. 
Yalnız bunu Hazine bakımından mütalâa etmek 
doğru değildir. Bir kanun vâziınm vazifesi her 
iki tarafı da düşünmektir. Bütün zorlukları Ha
zine kaldıramaz da toprak sahipleri kaldırabi-
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lir mil İşi, bu noktadan da mütalâa etmek lâ
zımdır. Burada nihayet toprak sahiplerinin 
mahdut bir vatandaş zümresi olduğu, bunlara 
tahmil edilecek bir mükellefiyetten büyük bir 
vatandaş kitlesinin memnun edileceği ve niha
yet memleket istihsali mülâhazaları ileri sürüldü. 

Bendeniz şahsen bu kanunun içine giren va
tandaşın, dört, beş, altı bin kadar mahdut oldu
ğuna kani değilim. Bu gibi içtimai operasyon
larda, bilhassa son kabul ettiğimiz 17 nci madde
deki esaslar nazarı itibare alınırsa, bu kanunun 
sahai şümulüne daha birçok kimselerin girmesi 
ihtimali çoktur. Kaldı ki 4 - 5 bin değil, bir va
tandaş da olsa, bütün ihtimalâtı ve hak ve ve
cibeleri nazarı itibare alarak bunları tedvin et
meğe mecburuz. Bir tek şahıs için dahi olsa ida-
rei maslahata uygun, işin icabına uygun bir ka
nun yapmağa mecburuz. 

Elinden mülkünün mühim bir kısmı alınacak 
olan vatandaşa kendi istihsal durumunu, is du
rumunu, ailevi durumunu başka bir şekilde tan
zim için bir bedel vermeği hepiniz takdir eder
siniz. Hazine kaldıramazsa, vatandaş dahi kal
dıramaz bu mükellefiyeti. Bunların kaldıramı-
yacaklarmı nazarı itibara almak lâzımdır. Şu 
halde ortada iki vaziyet vardır; Hazme kaldı
ramaz, vatandaş kaldıramaz. O halde ne yap
mak lâzımdır? Bu mükellefiyeti kül halinde, 
heyeti umumiye halinde çekmek icabeder. Va
tandaşa mâkul ve münasip bir bedel vermek. Fa7 

kat bu bedelin tahmil ettiği mükellefiyeti kendi
lerine toprak verileceklere yüklemek mümkün 
değilse, bu ikisi arasındaki fark başka kaynak
lardan temin olunmalıdır. Bunun aksini müta
lâa etmek mef'i hazine zihniyetini iltizam etmek
tedir ki, bunun hiç birimizin arzu etmeyeceği 
gayet tabiidir. Toprak sahiplerine muhik ve 
mâkul bir bedel vermek, bilhassa hususi şahıs
lara muhik ve mâkul bir bedel vermek adalet 
icabıdır. 

Muhterem Tarım Bakanı arkadaşımızın bu 
kürsüden bendenizin bir sualime karşı ifade bu
yurdukları gibi; bu kanunun esas hedeflerin
den biri, hattâ esas hedefi, zirai kalkınmamızı 
sağlamaktır. Fakat bunu yaparken, tarım iş
çilerimizi, toprak sahibi yaparken, diğer taraf
tan emek ve sermaye sahibi, kabiliyetli vatan
daşların da mümkün olduğu kadar toprakla uğ
raşmalarını sağlamak ve onlara engel olmamak 
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jŞKmdi toprağı vergi kıymeti gibi eüaî biriıe-
deHeneliaden alınacak kimselerin, sermayelerini 
topraktan başka sahalara intikâl ettirmeleri ga
yet tabiidir. Bunun da »ek tabiî olarak memle
ket ekonomisinde yapacağı zarar pekâlâ takdir 
©banabilir. Bu itibarla hususi şahıslara ait - Dev
let ve müesseseye ait araziyi bertaraf ediyorum -
hususi şahıslara ait arazide vergi kıymetinin 
esas olarak alınmasına ve misillerin kaldırılması
na, fakat bu kıymete itiraz hakkmın vatandaşa 
verilmesine taraftarım ve bunda zaruret görüyo
rum. Bunun için yüksek huzurunuza arzedilmek 
üzere en isabetli hükmün çıkmasını sağlamak 
maksadiyle, takririmi riyasete takdim ediyo
rum. (Alkışlar) 

T. SÖKMEN (Antalya) — Muhterem arka
daşlar; tabiî ve mantıkî icaplarla beraber vak
tiyle toprakla iştigalim sırasında da gördüm ve \ 
vâfcrf oldum ki, toprak ve köylü biribirinin lâzr-
mr gayrimürarikı yani topraksız köylü, köylü-
süz toprak olmaz ve olmaması lâzım geldiğine bi
naen köylü topraklandırılacak olan kanun hak
kında temenniden başka bir söz söylemedim ve 
«jyieıraeğe de niyetim, fikrim yoktu ve yine de 
yoktur. Ancak kanunun aldığı son şekil bende
nizi de bedel hakkmda söz söylemeğe şevketti. 
Arkadaşlar tatbikatta mühimce güçlüklerle kar
şılaşılacağını zannettiğim 17 nci madde hükmü
nün hafifletilmesi toprak inkilâbmın ruhuna te
sir eder ve kanunun kasdettiği maksadı hiçe in
dirir mülâhazasriyle yapılamadı. Bari toprağı
nı dûn fiyatla elinden alacağımız adama verece
ğimiz tarla bedelini olsun artıralım, verilecek bo
noyu da dilediği zaman az zararla satabilmek im-
kânmı bulsun ki, eline geçecek topluca bir para
yı hiç olmazsa geçim vasıtası olarak kullansın. 
Tarla bedelinin arttırılması sureti ile büyükçe 
para vereceğimiz adam adedinin çok olmadığını, 
geçenlerde ve dün de bazı arkadaşlarımız bura
dan söylediler. Bu beyanata binaen tarla sahip
lerine verilecek para Devlet için bir yekûn tut
maz zannediyorum. 

Arkadaşlar; şayet aîmacak tarla bedeli artı-
rclmaz ise esasen kendine bırakılacak tarladan ar-
zedeeeğim sebeplerle, matlûp istifadeyi temin ede-
miyecek olan bir kısrm mal sahipleri perişan 
olacaklardır. 

Arkadaşlar, sırf bedelin artırılması hususun
da Heyeti Celileniz Yüksek müzaheretini temine 
hizmet eder maksadiyle bırakılacak tarladan bir-
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çok mal sahiplerinin söylenen ve umulan istifa
deyi edemiyeeeği cihetini kısaca arzedeceğim. 
Şeyle ki, 2000 dönümlük bir çiftlikteki araziyi 
makina&ız, karasabanla beher çiftçi âzami 100 er 
dönümü sürmek suretiyle 20 çiftçi tarafımdan 
sürülür, idare edilir. Bu kanuna nazaran arazi-
nin kuvvei inbatiyesine, mahalli icap ve usullere 
tebaam her çiftçiye 85 veya 90 ar dönüm tarla 
verileceğine göre 20 evden mürekkep bir köy 
halkına 1700 veya 1800 dönüm tarla verilmesi 
iktiza eder. 

Verileceğini zannettİğtim 1700 veya 1800 dö
nüm tarla dağıtıldıktan sonra malsahibine, köy
lüye verilecek miktarın üç misli olmamak üzere 
SKT5 veya 300 dönüm tarla bırakılmış olur. Bıra
kılan 275 ve 300 dönü$ı tarla için bir malana 
alınmaz ve hariçten kira ile de gelmez ve getiri
lemez. Köylünün tarla ihtiyacı da temin edilmiş 
olduğundan ihtiyacı kalmıyan köylü başkasının 
tarlasını da sürmez. Hattâ sürmek istese de va
kit bulamaz. Bu hesabı, diğer mmtakalarda da 
layaslandırabiliriz. 

t^üncü $&$ bırakılan tarlayı kendi eliyle sür-
jnesi kalıyor^ki, elli senelik hayatımda bir defa 
bile saban tutmamış adamın eliyle çift sürmesi
ne de imkân olmayınca tabiatiyle bırakılan tar
ladan. ' umulan ve söylenen istifade edilmez. 
Tarladan istifade edemeyince tarla bedeli ola
rak eline topla bir para da geçmezse maişeti 
şimdiye kadar yalnız tarlaya münhasır olan ve 
bu ana kadar da başka bir meslek ittihaz edeme
miş bulunan adamm mâruz kalacağı sefalet ve 
perişanlığı yüksek takdirinize arzederinv 

Arkadaşlar, bir taraf ta hakikat böyle olmak
la beraber diğer tarafta da köylümüz mustarip
tir. Köylümüz sefaleti mutlaka içinde hayatını 
geçirmektedir. Bu sefalet ve perişanlıklar için
de hayatını geçirmektedir. Bu sefalet ye peri-
şanh&lar içinde çektiği acı hayata rağmen bu 
aziz vatanm, bu mübarek ülkenin en ağır yükle
rini çelik omuzlarında sabır, sükûn, feragat ve 
fedakârlıklarla taşıyan gene köylülerimizdir. Bu 
vefakâr bu kadirşinas köylümüzü kalkındırmak 
ve sefaletten kurtarmak için topraklandırmak, 
toprak dağıtmak lâzım ve zaruridir. 

Arkadaşlar, bu ne kadar lâzım, zaruri ve 
kutsal bir iş E » aynı zümreden olup kendine bı
rakılan topraktan arzettiğim sebeplerle istifade 
edemiyeeek olan insanları da velev ki, adetleri 
az da oba perişan etmek, düşündürmemek de o 

— W 



B : 09 5 .6 
Saclar vicdani borç ye o kadar insani Mr vazi
fedir. 

Arkadaşlarım, filvaki bu mesele bir memleket 
işi ve bir mühim inkilâptır. Her inkilâpta oldu
ğu gibi, bu toprak inkilâbmda da bir sarsıntı 
olacak ve bir kısım vatandaşlarımız zarar göre
cek ve zarar görmesi zaruri ve mukadder ise de 
her sınıf halkm ümit ve istinatgahı olan Meclîsi 
âlinin ve Hükümetin borcu ve vazifesi de zaran 
azaltmak, adedleri az da olsa bu gibilerin sefa
lete düşmesine mâni olmak, meydan vermemektir. 
Vatanın koruyucusu, milletin inanç, kaynağı ve 
güven yeri olan Meclisi âlinin ve Hükümetin bu 
cihetleri nazarı dikkate alacağı muhakkak »ol-

-makla beraber bendeniz de ayrıca istirhamda 
bulunuyorum. 

Arkadaşlar; düne kadar bir kısım vatandaş
ların toprakla iştigal ve seçimini temin edenler 
de sevilir, sayılır, inanılır, güvenilir insan telâk
ki edilir ve görülürdü. Şimdi bunlar istisnasız 
olarak âdeta fena bir zümre ve bir smıf olarak 
görülmekte hattâ bir kaç gündür burdan da 
muhtelif vesilelerle ve başka başka şekillerde 
söylenmektedir. Arkadaşlar her smıf m içinde 
fenası olacağı ve bulunacağı veçhile bunların 
yani çift sahiplerinin de içinde fenası olacağı 
gibi namuslu faziletli, beşer hak ve hukukuna 
riayetkar beraber çalıştığı ve ççalıştırdığı in
sanlara bir baba şefkati ile bir ağabey muhabbe-
tiyle hürmetkar insanlar da yok değil, hattâ 
çoktur. 

Arkadaşlar) birini medhederken diğerini zem-
metmiyelim, birisini korurken diğerini batırmı-
yalım. Bu muhterem camianm ayrısı gayrisi 
yoktur. Birimiz hepimiz, hepimiz birimizdm 
Mütekabil cevgi; saygı, inan ve güvençle birbiri
mize bakalım, birbirimize sarılalım. Bu kubbei 
zerrin, bu muhiti dilâra bir aile yuvası, bir kar
deş kucağıdır. Bu makamı muallâ milletin inanç 
yeri, ilham menbaıdır. Burada şahsin, şahsiye
tin, zümrenin yeri, sınıfın yeri yoktur. Burada 
his değil mantık ve hak hâkimdir arkadaşlar. 
Toprak inkılâbının çarkları arasında, az ve çok 
ağır ve hafif zarar görecek vatandaşlarımızdan 
asabiyet ve teessür gösterenler olursa danlmı-
yalım, mazur görelim. Çünki mal canın yongası, 
zarar hayat törpüsüdür. Aynı zamanda gözr̂ lüş^ 
düğü yer, biri bakar derler. Mamafih insanların 
en büyük kıymet ve meziyetleri de mâruz kala» 
cakları zararlar karşısında göstereceği meta-
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nettir. Hele bu zarar memleket uğrunda olursa 
seve seve iıktiham eder. Arkadaşlar teessüre ka
pılanlar olsa da bu vesile ile bu aziz vatana hiz
met ediyoıiim diye teselli olacaklardır. Çünki 
bu mübarek vatana yalnız mideleriyle değil 
kanlariyle, eanlariyle de bağlıdırlar. Cümlenizi 
saygı ile selâmlar sözüme nihayet veririm. 
(Alkışlar). 

G. PEKEL (Tokad) — Muhterem arkadaş
larım, çiftçiye verilecek toprağı ne suretle te
darik edeceğimizi geçen maddelerde ikmal etmiş 
bulunmaktayız. Şimdi bu maddede ellerinden 
toprakları alınacaklara ne verileceği hususunda 
duruyoruz. 

Burada, kamulaştırmada güdülen derece iti
bariyle verilecek kamulaştırma bedelleri de kı
sımlara ayrılmıştır. 

Beş bin dönümden fazla olanlar için vergide 
yazılı değer, iki bin ile beş bin dönüm arasın
daki kısım için bunun iki misli, iki bin dönüm
den aşağı kısımlar için üç misli verilecektir. 

Vergi kıymetleri yeni konmuş olsaydı ben hiç 
söz söylemiyecektim. Fakat, toprakların vergi 
kıymetleri, bu vergi idarei hususiyelere devre
dildikten sonra acele bir tahrirle 1935 - 1936 se
nelerinde yapılmıştır, bu tahririn çoğu kahve
hanelerde oturularak yapılmıştır. Yani arazi 
başına gidilerek değeri nedir, takdir edilerek 
yapılmadı, maalesef. Bunun için gerek vergi 
defterlerinde yazılan miktarlar, gerek konulan 
kıymetler hakiki kıymetlerinden çok dundur. 
Hep' bilirsiniz ki bizde ötedenberi çiftçide ade
ta itiyat haline gelmiştir, toprağın vergisini az 
vermek için kıymetini mümkün olduğu kadar az 
yazdırır. Arkadaşlar, ben buna rağmen böyle 
yazdırmasaydı, doğrusunu yazdırsaydı der, se
simi çıkarmazdım. Bunu onun cezası sayardım. 
Fakat burada bir şey var, onu tebarüz ettirmeği 
lüzumlu görürüm arkadaşlar. 

Arkadaşlar, bu toprakların kıymetleri yazıl
dığı gün buğdayın kilosu üç kuruşla beş kuruş 
arasındaydı. Bugün 25 kuruştur. Bu itibarla 
yazılmış olan kıymetler bugünkü hakiki kıymet
ten çok aşağıdadır. Bunu hepiniz bilirsiniz. Ar
kadaşlar, toprak vergisi tutarı aşağı yukan 125 
milyon küsur liradır. Bazı toprak .mahsûl
leri de vergiye tâbi değildir. Halbuki toprak 
mahsullerinin yıllık değeri bu vergi miktarına 
göre îfir milyar iki yüz elli milyon liradır. Ar-

— İB8 — 



kadaşîar, yine 1935 -1936 da yazılan arazi ver- I 
gisi miktarı da 12,5 la 13 milyon lira arasında
dır. Buna göre arazinin kıymetini alırsak ki bin
de on ve binde beştir. Hepsinin üst üste binde 
on farz edelim. Türkiye'de toprakların değen 
İ 250 000 ilâ 1 300 000 lira olur. Yani bir yıl
lık mahsulünün değeri miktarındadır, Herhalde 
Türkiye içinde hangi tarla, hangi.bahçe olursa 
olsun onun değeri o seneki mahsulü miktarı ka
dar değildir, onun çok üstündedir. Bunu böyle te
barüz ettirmekten maksadım buradaki kıymetle
re bir şey zammetmek lüzumu üzerinde durmak 
içindir. 

Şimdi arkadaşlar, bir taraftan vatandaşların 
bir kısmını toprak vererek sevindirirken, diğer 
taraftan bunun yükünün büyük bir kısmını va
tandaşların bir kısmına yüklemek doğru olmaya
caktır. Ben beş bin dönümden fazla olanların 
kıymeti üzerinde durmayacağım. Muhtelif se
beplerini anlamak îstiyenler ilk Toprak Kanunu 
tasarısı esbabı mucibesinde okuyabilirler. îki bin 
dönüme kadar olanlar için de durmayacağım. Fa
kat iki bin dönümden aşağı olanlar için dur
mak ihtiyacını duyarım. Arkadaşlar toprak işi
ni ortaya attığımız zamanlar, toprağı ikiye böl
dük. tki bin dönümden aşağı az topraklar, iki 
bin dönümden fazla topraklar; îki bin dönüm
den fazla olan topraklarda bedelin verdiği kıy
metleri üzerinden tahville ödenmesini kabul et
miştik. Fakat iki bin dönümden az olanlar için 
tahvil yerilmesine o gün ne o projeyi hazırlıyan-
lar ne de diğer arkadaşlar hiç yanaşmadılar. 
Çünkü arkadaşlar memlekette en esaslı ve dü
zenli işlenen topraklar iki bin dönümden aşağı 
alan topraklardır. Bunlar en iyi bir şekilde iş
letilirler. Bilhassa 500 dönümden aşağı olanlar 
daha iyi işlenir. Kendine göre düzenlenmiş ve 
muntazam bir şekilde işleri sıraya konmuştur. 
En iyi şekilde mahsul veren, memleketin yüzü
nü ağartan bu asil topraklardır. 

Arkadaşlar, Toprak Kanunu, hele bizim bu 
sene yaptığımız Toprak Kanunu, zannetmiyo
rum ki, memleketin her tarafında asgari 20 se
nede tatbik^ (edilebilsin. Asgari 20 senede tat
bik edersek,' kendimizi bahtiyar sayalım. Za
ten hangi vilâyetlerde başlanacağını Bakanlar 
kurulu kasım kısım ayıracak ve ona göre tatbi
kata başlariaeaktrr. Yalnız başlanıldığı yerde 
beş sene zaTjknda kamulaştırma işinin bitiril
mesi şartter.' O mıntaka bitirilecek, ondan sonra | 
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diğerine geçilecek, orası da bitirilecek, diğer bîr 
mmtakaya geçilecek. 

Arkadaşlar, bu kadar işi üç sene zarfında 
bitirmeyi düşündüğümüz zaman dahi 2000 dö
nümden az toprağı sahibinden tahville almak 
cesaretini kendimizde görememiştik. Burada 
dünkü meseleyi neden söylüyorsun diyen ola
cak. Burada bir noktanın tebarüz ettirilmesini 
faydalı bulduğum için söylüyorum. 

Arkadaşlar, dün, evvelki gün ve diğer gün
lerde kabul ettiğimiz 14, 15, 16 ve 1? nei mad
delerden sonra 50 dönümden yukarı bütün top* 
raklar kamulaştırma tehdidi altında kalmışlar
dır. Amma bu demek değildir ki, 50 dönüuv 
den yukarı olan bütün topraklar kamulaştırdar 
cak. Hayır; amma açık olduğu için 50 dönüm
den yukarı olan kimin toprağı alınacaktır, bu 
meçhuldür. Bu meçhuliyet herkesi tehdit altın
da tutacaktır. Evet her yerde, her cinsten ne 
miktarın fazlası alınacağı tanzim edilebilseydi 
meçhullük kalmazdı. Fakat bu Tarım Bakanlı
ğının takdirine bırakıldığından çiftçi için 50 dö
nümden fazlası şüpheli görünecektir. 

BAŞKAN — Söyledikleriniz 17 nci madde
ye aittir, bu madde hakkında konuşunuz. 

G. PEKEL (Devamla) — Kıymetini teba
rüz ettirmek için arzediyorum. îşte arkadaşlar, 
bu haddin tesbit edilmemiş oluşu 50 dönüme 
kadar bütün toprakları tehdit altında tutuyor. 
Bu işin tatbiki da uzun gidecektir. Korkuyo
rum ki, yarm elimden alınacak diye çiftçilerin 
bir kısmı toprağını ihmal etmiye başlasınlar. 
Onlar topraklarını ihmal etmiye başlarlarsa 
onun zararı çok büyük olur arkadaşlar. O halde 
ne yapılsın? îşte arkadaşlar; bizim o zaman 
bulduğumuz çare şu oldu: 2 000 dönümden aşa
ğı toprağı alman vatandaşlara toprağın bedelini 
para olarak verelim, tahvil vermiyelim. Arka
daşlar ben size şimdi 2 000 dönümden az top
rağı alınacaklara para verilsin teklifinde bulu
nacak değilim; amma böyle bir teklif olursa ona 
taraftarım. Ben yalnız küçük çiftçiler üzerinde 
duracağım. Komisyon vaktiyle küçük çiftçi top
raklarını kamulaştırmaktan hariç tutuyordu. 
Fakat bugün ve zaruretler bu topraklarda da 
kamulaştırmayı bize kabul ettirdi. 'Biz d̂ e şim
di bunları bu ihmal endişesinden kurtarmak 
için 500 dönümden az topraklardan kamulaş
tırılan toprakların değer bedelini para olarak 
vermeği kabul edelim. Bunu riea edeeeğim. 5D0 
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'dönümden az toprağı olanlar fazlasının alınaca
ğından korkmaz, iyi işlemekten çekinmez*. Bir 
gün bir parçasını alırlarsa değerini verecekler
dir emeğim boşa gitmeyecektir der. O vakit 
benim içimde olan bu endişe de meydana gel
mez. 

Bunun için bir önerge takdim ediyorum. 
Beş yüz dönümden az topraklardan yapılacak 
kamulaştırmalarda değer pahayı para ile ve
relim. 

S. PEK (Kocaeli) — Değer pahayı nasıl bu
lacağız? 

G. PEKEL (Devamla) — 23 ncü maddede 
bir usul var, topraklar üzerindeki mevcut tesis
lere, binalara değer konacaktır. îşte o usul da
iresinde buna da konur. 

S. PEK (Kocaeli) — Kim koyacak? 
G. PEKEL (Devamla) — önergemi takdim 

ediyorum. Muvafık bulursanız kabul buyurar-
sanız. 

Bu, tabii yüksek reyinize ve yüksek vicda
ninize ait bir iştir. 

BAŞKAN — Ali Riza Esen, 
A. R. ESEN (Siird) — Sayın arkadaşlarım, 

bizim mer'i kanunlarımıza göre kamulaştırıla
cak yerlere bedel takdiri iki sistem üzerine olur. 

Birisi; ehlivukuftan ve aynı zamanda hususi 
komisyonlar ve belediyelerden mürekkep azalar 
tarafından takdir edilir ki bu, istimlâk Karar
namesinin ve Belediyeler Kanununun esas hü
kümleri dairesindedir. 

İkinci sistem de; kamulaştırılacak yerin ver
gi kaydiyle olmasıdır, bu da yürürlükte bulu
nan Demiryolları ve Millî Korunma Kanuna 
uygundur. Bu kanun demek ki, kamu hizmeti
ne alman araziyi vergi kaydına tâbi tutmuştur. 
Şu halde Yüksek Kamutay, bu memleketin yük
sek menafiine ilgisi olan bu hususu vergi kaydı
na tâbi tutmağı uygun görmüştür. Köylüye ve
rilecek arazi bedelinin bu kayda tâbi olması pek 
tabiidir. Burada uzun zamandanberi söylediği
miz, bu memleketin efendisidir dediğimiz köy
lünün herhalde bu âmme hizmetinden istifade 
etmesi pek tabiidir. 

Şimdi "arkadaşlar, Anayasanın 74 ncü mad
desinde kamulaştırma işinde değer kıymet ve
rilir, der. Aynı zamanda ona ek kısmında özel 
kanunlarla bu iş başanlır, der. özel kanun işte 
budur. îşte arkadaşlar, bilirsiniz, ki, 1934 - 1935 
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senelerinde müsakkafat ve arazi vergileri husu
si muhasebelere verildi. % 5 ağnam vergisini 
de muvazenei umumiye almıştır. O vakit bu ka
nun yapıldığı zaman mümkün olduğu kadar hu
susi muhasebelerin varidatını arttırmak için hu
susi komisyonlar teşkil ettiler. Yer yer gezdi
ler ve herkesin arazisine kıymet takdir etiler. 
Bu arada vergilerini az yazdıranlar, yine az yaz-
dırmışlarsa, başkasının bunda ne kabahati, köy
lünün bunda ne suçu vardır? Bunu düşünecek 
Büyük Millet Meclisi değildir. Bunu madelet 
olarak kabul eden Hükümet bunu üç parçaya 
ayırmıştır : Yükseğe bir, ortaya iki, küçüğe üç 
verilecek demiştir. -Şu hale göre bu madde 
yerindedir. Aynen kabulünü teklif ediyorum. 

Gl. N. ELDENİZ (Seyhan) — Efendim; 
bendeniz de bu hususta bir kaç söz. söylemek is
terim. Gerek seçim bölgemde, gerekse onun 
haricinde ben bazı toprak sahipleriyle konuştum, 
hasbihal ettim. İrtibatı ben de aradım, benim
le de irtibat aranıldı. Hasbihaller çok samimi 
idi ve hasbihal ettiğim zevat hakikaten memle
kette hayrı dokunmuş ve daima dokunabilecek is
tidadında olan adamlardır. Binaenaleyh beyan
larında, sözlerinde samimiyetten başka bir şey 
yoktu. 

Topraksız veya az topraklı köylüye toprak 
verilmesi veyahut toprağın kâfi miktarda iblağ 
edilmesi bu adamları da esas itibariyle sevin
dirmiştir. 

Nihayet, başınızı ağrıtmamak için tekerrür 
etmiş olan sözleri tekrar etmiyeceğim. Bu adam
larla vardığımız netice, yahud onlarla hasbıhal
den benim şahsen vardığım netice şudur: 5 000 
dönümden yukarı kamulaştırılacak araziye; 1944 
bütçe yılı arazi vergisine matrah olan diğer, 
5 000 dönümden aşağı 2 000 dönüme kadar aynı 
değerin iki katı, 2 000 dönümden aşağı olan 
arazinin kamulaştırılmasında aynı değerin üç ka
tı... Şimdi bu değerlere birer kat daha ilâve edi
lirse sureti umumiyede bu vatandaşlar honşnud 
edilmiş olacaktır. Yani aynı değer, 5 000 dö
nümden yukarı olan arazide, 1944 yılı bütçe 
yılı vergisine matrah olan değerin bir misli de
niliyor, burada buna bir veriyorsak, iki vere
lim, bundan sonrasına iki veriyorsak, üç vere
lim, ondan sonrasına üç veriyorsak dört vere
lim. Eğer bu nispetleri kabul edersek bu vatan
daşlar aşağı yukarı hoşnud olacaklardır. Bu 
nokta üzerinde kendileriyle görüştükten sonra 
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uzun üzadıya düşündüm ve edindiğim kanaati 
huzuru celilinize arzetmeğe karar verdim. Buna 
arza cesaret ediyorum. Bunun insafa, adalete, 
şefkat ve merhamete muvafık olacağını, bu 
adamların da birden bire mühim sarsıntıdan ve 
bazılarının belki de yıkıntıdan kurtulacağını he
sapla zannediyorum. Ben kendimce acizane böy
le hükmediyorum. Onun için bu istirhamımı ar-
zetmek üzere basit bir önerge takdim ediyorum. 
Bunun malî külfetini bir raddeye kadar düşün
düm. Fakat elimde hiç bir esas maatesüf yok
tur. Vakit de dardı. Kendilerinden izahat ala
bileceğim zevata müracaat etmek için vaktim pek 
dardı; pek halim de yoktu. Fakat kendi ken
dime bazı şeyler düşündüm. Zannederim, büs
bütün yanlış da değildir. Tam hakikat olmasa 
bile bizi hakikat hakkında az çok f ikirlendirecek 
bir şeydir. -

5 000 dönümden yukarı olan arazi sahipleri 
aşağı yukarı 500 kişi farzedilirse, tam rakamı 
da verilmiştir, 500 den çok farklı değildir. Ben
deniz 500 rakamını alıyorum, zihni hesap kolay 
olsun diye. ,„ ^ 4 ^ 

Bunların beherinden 10 bin dönüm alınacak 
olursa, ki beheri biri biri üstüne bu kadar olmak 
ihtimali bendenizce yoktur ve benim bildiğime 
göre 5 000 dönümden yukarı araziye sahip olan
lar, intihap dairemde ve tesadüfen öğrendiğim 
bazı yerlerde ve meselâ Diyarbakır'da 5 000 dö
nümden yukarı olan arazi sahibi insanlar mah
duttur. Başka bir sözle 5 000 dönümden yukarı
ya giden arazi miktarı mahduttur. Nihayet 3,5 
bulunuşa dahi bunlar bu rakamların vasatisini 
bozmazlar. Onun için biri biri üstüne beherin
den 10 000 dönüm kamulaştınlacağını f arzeder-
sek zannederim âzaminin yukarısına bile çıkmış 
oluruz ki, beş bin kişi onar binden beş yüz bin, 
bir sıfır daha koyarsak 5 milyon dönüm kamu-
laştırılacak demektir. 

İkinci kısma geliyorum. 5 binden 2 bin dö
nüme kadar. Bunların da miktarı haydi beş bin 
olsun; Kanun tasarımızda bunların miktarı sıh
hatli olarak verilmiştir. Beş binden çok farklı 
değildir. Bunlardan da birbiri üstüne biner 
dönüm alınacağını farzetsek; belki bazılarından, 
bin dönümden fazla alınacaktır, fakat bazıla
rından1 da bin dönüm dahi alınmıyacaktır, Bun
lardan üst üste biner dönüm alındığını farzeestk 
benim nâçiz zannımca âzamiyi bulmuş oluruz. 
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5 000 X 1 000 .= 5 0Û0 000 eder. Yekûn el

ti; 10 milyon dönüm. 
Diğer küçük işletmeler, iki binden aşağı iş

letmeler, bunların miktarı da az çok gösteril
miştir, yahut tahmin ve takdir edilebilir. Esasen 
bunlardan alınacak miktarlar, az miktarlardır. 
Bunları da bir biri üstüne beş milyon hesap 
edersek zannederim ki, hakikate büsbütün aykırı 
olmaz; zait veya nakıs tarafından hakikate az çok 
yakın bir şey olur. 

15 milyon dönüm. Bunlar kıymet takdir edi
len; sordum, tahkik ettim, bana söylenmiş olan 
rakamların en yükseği dönüm için 5 liradır. 15 
milyon dönüm zarp 5 — 75 milyon eder. Yani 
Hükümet bugün 75 milyon lirayı saydığı takdir
de bütün bu arazinin, sahiplerine, bedelini öde
miş olacaktır. Tabiî bu külfeti Hükümete yük
lemek ve bunu istemek doğru olmaz. Hiç biri
mizin hatırından böyle bir şey geçmez. 20 sene
de ödenecektir deniyor, çok güzel. 75 milyonu 
20 ye taksim edersek 3 750 000 eder. Buna fa
izini ve sairesini hesap ederek 4 milyon diyelim. 
Yani Hükümete de esas itibariyle büyük bir kül
fet değildir. 

Bendeniz şimdi burada yapmış olduğum he
sapları huzuru adalet ve şefkatinize arzetmeye 
cesaret ettim. Bundan biraz fazla istiyorum. 
Yani birincinin ikiye darbını ikincinin üçe, üçün
cünün dörde çıkarılmasını istiyorum. Bu tak
dirde çok çok sene de tutarı beş altı milyon lira
dır. Bu birbiri yirmi sene bitinciye kadar vakıa 
orta yerde bazı senelerin külfeti daha yüksek 
olacaktır, birbirine eklenecektir. Fakat çok 
tutmaz. Arzettiğim miktarlardadır. Fakat bütün 
bu arazinin her sene muntazaman şu kadar mil
yon dönümü kamulaştıracağız diye muntazam bir 
hesap yapmıya zaten şimdiden imkân yoktur. 
Madem ki, bu imkân yoktur, âzami hesaplar da 
şimdi arzettiğim şekilde fevkalâdelikler.göster
miyor, o halde biraz daha şefkat istemek ve He
yeti Celilenizin milletimizin bu kısmı efradına -
ki, bunlar dahi bal veren arılardır - biraz daha 
yardım etmiş olmak, zannederim ki, yerinde olur. 
Bu istirhamımın kabul buyurulmasmı rica ede
rim. 

H. ULUSOY (Niğde) — Toprak Kanunu gi
bi yurdun her tarafına şâmil ve ilgilileri binleri 
aşan bir mevzuun katî ve maksadına en uygun 
şekilde tatbik edilebilmesi için istinat ettiği esas
ların takdirden ziyade, müteamil ve katî esasla^ 
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M ktinit etmesi zarureti vaadim Defer paha 
esası ise takdire dayanır. 

^irkâdaşiar j takdire dayanan tarçok kanunla-
tnaızın tatbikatta ne kadar <ş©k üzüntüler do
ğurduğunu hepimiz görmüiş v&ziyetteyiz. Bina
enaleyh) bu kadar şümullü ve tesiri pek çok va
tandaşları ilgilendiren bir mevzuun yinetaMir 
esâsına gidilerek halledilmesi tatbikatta birçok 
müşküller doğuracağını ve bunun uygun olma
dığını takdir edeceğinize eminim. Binaenaleyh 
kanundaki takdir esasının bırakılarak doğrudan 
doğruya vergi kıymeti esasî gibi muayyen ve 
katfesAirı usule bağlanışını, kanunun tatbiki ba
kımından doğru ve iyi bulurum. O halde vergi 
esasiihak ve adelete uygun mudur, değil midir? 
Müsaadenizle bir nebze bunun üzerinde dura-
eağiflL 

Arkadaşlar, adaletin mutlak telâkkisi, ka
nunların tesirini her şart ve esas. dâhilinde, mu
ayyen formüllere istinat ettirmek demektir* or
tada bil" vergi mevzuu vardır, vergi mevzuu va
tandaşın Devlete karşı bir mükellefiyeti olarak 
hazarı itibare alınır. Yani burada vatandaşla 
Devlet vergi mevzuunda muayyen ve sistemdi 
bir premsip içinde karşıkarpya bulûMiyorlar 
demektir. Bütün bir verginin: tahsil ve eibaye-
ti sisteminde tesbit edilmiş bir usulden araziye 
elkoyına esasından rüeu etmeyi adaletin mutlak 
tebâkkâsine uygun görmüyorum. Vergi kıymeti
nin-mutlak tatbik edilmesi zihniyetini taşıdığı
ma hamktmemenizi rica ederim. 

Kantat nihayet bunda bazı kademeler taşı
mak suretiyle - Devletin bu hususta istinat etti
ği zihniyeti pek-âflâ ifade etmiş bulmamaktadır. ; 
Arkadaşlar, bazı arkadaşlarım şöyle bir düşün
ce 4leri sürdüler, dediler ki; . Maliye Vekâle
tinin vazifesi bir vatandaştan toprağı al^p, di
ğer bir vatandaşa toprağı i&tikal ettirmektir. 
Ö halde bu toprak değer pahasiyle alınarak di
ğer vatandaşlara intikal ettirildiği zaman aca
ba Maliye Vekâletisin ne zararı otar %- Y&toız 
bunda Maliye Vekâletinin kabul edeceği külfet 
bir faiz meselesidir. Ben meseleyi o kadar »basit 
gÖ^nşftyortttn. Arkadaşlar, Maliye Bakanlığı 
araziyi bugünkü kıymetiyle yani 20, 25, 30 sene 
sonraya şâmil olacak daima şüpheli, ne miktar 
düşeceği, ne miktar yükseleceği belli olmıyan 
gayri muayyen olan bugünkü bedeli doğrudan 
'doğruya köylüye intikal ettirildiği ve •kuraklık 
ye fîyat düşüklükleri ve diğer hâdiseler düşi-
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nüimediği takdirde 5, 10, 20 sene sonra kamlî-
îâştırarak kendisine verdiğimiz arazinin köylü
nün başına belâ olması ihtimali vardır. Arka
daşlar, Devlet tahriri araziyi hangi zihniyetle 
yapar? Eğer bunu bu kanun zihniyeti ile kar
şılaştırırsak tahriri arazi ile bu kanunda tesbit 
edilen fiyat zihniyeti ardasında nasıl mutabakat 
olduğunu pekâlâ tesbit buyurmuş olursunuz. 

Devlet; tahriri araziyi yaparken; hiçbir za
man tahriri arazi yapıldığı zamandaki kıyme
ti esas olarak almaz ve alamaz. Aldığı takdirde, 
mükellef için bu, büyük bir külfet olur. Bu 
arazinin uzun Mr vâde içinde mahsullerinin 
yükselm«y alçalma durumunu gözönünde tutarak 
onun için, mutedil bir esas tatbik eder. 

Binâenaleyh, biz bu kanunda bedel mesele
sini nazarı itibare alırken, hiçbir zaman bu
günkü değer paha esasını değil, uzun âtiye-şâ
mil bir zaman içinde muhtelif temevvüçlerin 
mutavassıt bir noktasını, elde tutmak ieabeder. 
Benim kanaatımea bu kanun tasarısının ihtiva 
ettiği esaslarda bu mutavassıt zihniyet hâkimdir. 

Bazı arkadaşlarım dediler ki; değerpaha esa
sını niçin vermiyoruz ? Değerpaha esasını ver
memekle Hazinenin kaldıramaz dediğimiz vazi
yetini bir kısım vatandaşlarımıza yükletmiş bu-
lunuvoruz. 

Arkadaşlar" hakikaten Hazinenin kaldıramaz 
olduğu bir yükü bir kısım vatandaşlara yükle
mek gibi bir mesele var mıdır, yok mudur, bunu 
tahlil edeceğim. 

Bir millet kendi bünyesi içerisinde lüzumlu 
ıslahatı yaparken mutlaka kendi bünyesi ve malî 
imkânlarıyla mukayyet olmak zarureti vardır. 
Bu zaruret bünyesindeki büyük ıstırabı izale 
edebilmek için müsait değilse,, muhakkak bazı 
fedakârlık ve zarurete icbar edecek noktalara 
gidilmesi daima Devlete bir hak olarak tanın
mıştır. Binaenaleyh değer pahayı Türk milletinin 
bütçesiyle ödeme imkânı olmadığına göre bu bü
yük içtimai ıslahatın daha uzun müddetle tahak
kuk etmemesi varittir. Nihayet bir kısım vatan
daşların fedakârlık esasına müstenit bir zihni
yete doğru buluyorum. Arkadaşlar dediler ki 
Hükümet borçlanabilir mi? Yine bir arkadaş bir 
milyar iki yüz milyon tutar dedi. Hükümetin 
arazi sahiplerine karşı taahhüt etmiş olmasının 
bu milletin ilerideki inkişaf seyrine ne kadar 
tesir yapacağını teemmül buyurmanızı rica ede
lim, Biz burada bir kısım yurttaşları kalkmdı-
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râİım derken âtideki sşymmM tehlikeye koy
mamızda geniş düşüneelilik görmüyorum. Bir 
kısım arkadaşların toprağın verim ve. kabiliyeti 
usulünün; kabili tatbik olup ©lma&ğım münaka
şa etti. Toprağın verim kabiliyeti esası, takdire 
müstenit olması bakımından kabili tatbik oldu
ğu kanaatında değilim. 

Binaenaleyh, tasarının ihtiva ettiği hükümle
rin gerek malî bakamdan,, gerek adalet bakımın
dan kabiliyeti tatbikiyesi yoktur. Milletimizin 
malî bünyesi, millî imkânlarımız daha fâzla feda
kârlığa rmüsait değildir kanaatindeyim. 

F. A. BARUTÇU (Trabzon) — Efendim, 
bendeniz iki noktayı aydınlatmak için huzurunu
za çıktım. Bazı arkadaşlarımız değer bedelin 
takdir yoliyle tâyin edilmesinin daha doğru 
olacağı kanaatini izhar buyurdular. Bu işte de
ğer bedelin sabit bir kıstas tâyin etmek suretiyle 
belirtilmesine hakikaten zaruret vardır. Takdir 
yoluna gidilirse, bir çok aıkâdaşlarımıznı teba
rüz ettirdiği gibi öyle vaziyetler tahaddüs eder 
ki hakikaten kanunun maksadını tahakkuk ettir
mekte bizi bir çok müşküllerle karşılaştırabilir. 
Meslekî hayatımda çok tesadüf etmişimdir. Dev
let istimlâklerine karşı yapılan itirazlar üzerine 
hâkimlerin ehlivukuf bulmakta müşkülâta 
uğradıklarını gördüm. Bir taraftan toprak ve
ya gayrimenkulu istimlâk edilmekte olan kim
senin hatırı vardır, mahalle komşusudur, bir 
taraftan da vicdanının sesini dinlemek lâzım
dır, iki ızdırar karşısında istifa etmiş ehli vu
kuflara tesadüf edilen birçok, hâdiseler görmü-
şümdür. Bazı ehli vukuflarda da bu kanaatin 
tamamen zıddı bir kanaat hâkim olagelmiştir. 
Bir taraf Devlettir. Devlet babanın hazinesi 
kaldırır bizim vatandaş daha çok himayeye 
muhtaçtır, bu itibarla biraz fazla kıymet takdir 
etsek zarar yoktur kanaatiyle hareket eden eh
livukuflar da olabilir, çıkabilir, görülmüştür. 
Bu dâvada hakikaten takdir yoluna gidersek, 
gerek birinci şekilde, yani hakikaten vicdanı
mın sesini dinleyecek ehli vukufu bulamamak 
ne lüzum var, gücendirmeyelim dostu, ahbabı 
diye ve aynı zamanda vatandaştır, daha ziyade 
nimaye edilse ne olur kanaatiyle hareket eden 
ehli vukufların da Hazineye büyük küçük tah
milini icabettirecek durumların ihdasına vesile 
verecek takdirleri yüzünden iş kösteklenebilir. 
Bu da mühim bir meseledir. Binaenaleyh, za
ruret vardır, değer bedeli sabit kıstaslarlarla 
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I tâyin etaeğe. 

Sayın, Balta arkadaşım bir fikir ileri sürdü
ler, dedüer ki, vergiye esas olan kıymet ka-

j mulaştırmaya da esas olsun, amma millî müda
faa ihtiyaçları için yapılacak istimlâklere ait 
kanunda olduğu gibi, çünkü o kasanda vergiye 

! esas olan kıymet kamaştırmaya esas olarak 
| kabul ediliyor. Yalnız vatandaşa bir itiraz 

hakkı veriliyor. Bukanunda da o şekilde bir 
I itiraz.hakkı veueliıa buyurdular. Bu nokta tfoö-

rinde de müsaadenizle bir açıklandırma yapa-
I eağifflL Benckniz o vakit o kanun tasarısını tat

bik. eden .komisyonda : bulunmuştum. TasartşÖy-
| le gelmişti. Hükümet millî müdafaa ihtiyaçl*-

-rrişiajyapıla&ak istimlâklerde de vergiye esas 
ola ;̂kr^p3î«tiıaa bedel i kakl ığı olarak kabul «dil-
masinifetiyördu. Tasarı t o şekilde gelmişti. Es
babı, mnaiberdeşai: idi: O zamanki Millî Müda
faa Veküiaarkadasşın^ demişler
di ki, bir yerde bir tayyare meydanı için bir 
istimlâk yapmak lâzım geldL Meydan için in
tihap^edil«n.y«:inkayınjeti üzerinde bir ineele-
me yapmak istedajc Bize dediler ki, bunun 
naetre karesi âzami 2 - 3 liradır. Münasip, 
muvafık. Tjaşöbbüsata giriştik, hazırlıklarımızı 
yaf)tık, - k® f sy- tamam. Anladı ki, mal sahibi 
millî müdafaanın dönmesine imkân yoktur. 
Derhal bedele hm itiraz. İş mahkemeye intikal 
etti. Mahkemece tâyin edilen ehli vukuf,.hani 
bize 2 - 3 liraya pekâlâ alınabilir denilen, o ye
rin metre karesine ne isteseler beğenirsiniz; 
hatırımda kaldığına göre 25 lira. Şaşırmıştık. 
Milli müdafaanın geriye dönmesi bir mesele. 
Dönmemesi daha büyük bir mesele. O zaman 
Millî Savunma Bakanı arkadaşımız bize dediki; 
bana sabit bir kıstas verin. Var bunun misali. 
Yine arkadaşlarımızın temas buyurduğu veç
hile D. D. Yolları ihtiyacı için yapılacak 
kamulaştırmalarda böyle sabit bir kıstas kabul 
edilmiş, vergiye esas olan kıymet kamulaştırma
da karşılık olarak kabul edilmiş, 

O zaman Millî Müdafaa Vekili arkadaşımıza 
şöyle dedik: 

Bir defa Anayasa hükümlerine göre değer 
pahayı peşin olarak ödemek zaruretindesin, bir 
de müstaceliyet bakımından bazı hükümler 
istiyorlardı, o tasanda bunlar derpiş edilmişti, 
dedik ki, müstaceliyeti temin ederiz. Nasıl? 
ilk hamlede vesgjye esas olan kıymeti kamu-

I laştırma bedeline esas olarak alırız ve siz Zira-

-m-
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ai Bankasına yatırırsınız sonra istediğiniz 
tarzda tasarrufa teşebbüs edersiniz. Çünkü ay
ni zamanda diyorlardı ki, böyle uzun formalite
leri müdafaa ihtiyaçlarının derhal yapılması 
lâzımgelen teşebbüsleri karşısında sonuna kadar 
nasıl beklerim. 

Bir defa işin dediğim şekilde müstaceliyetle 
halli imkânını sağlamak mümkün olmuştu. Di
ğer taraftan da Anayasa hükümlerinin yerine ge
tirilmesine imkân vermek bakımından vatandaşa 
bir itiraz hakkı tanımıştı. Çünkü Anayasada 
başka türlü düşünmeğe imkân veren hükümler 
yoktu. Amma burada toprak işinde öyle değil
dir. Çünkü Anayasa burada istisnaî fıkrasiyla 
işi sabit bir kıstasa bağlama imkânını hazırla
mıştır. Diyor ki, Anayasa kamulaştırmanın 
karşılığı özel bir kanunla tâyin edilir. Bu kıstas 
elde olunca bedelin böyle sabit bir kıstasla tâ
yin edilmesi hem kanunun hükümlerine uygun
dur, muktazasına uygundur, maşlahta uygun
dur. O itibarla bu işin takdir yoluyla değer be
delini bulmak yoluna gitmek arzettiğim gibi işi 
birçok mahzurlarla karşı karşıya bulundurma 
neticesini tevlit eder ki bunun üzerinde İsrar 
edilmiyeceğini tahmin ederim. Hatta bendeni
zin kanaatim odur ki bütün istimlâklerde spe
külasyona meydan verecek, imkân hazırlıyacak 
vaziyetlerin tahaddüsüne meydan vermeyecek, 
sabit esaslar, kıstaslar keşke bulunabilse hani? 
Mâruzâtım bu bir iki noktayı aydınlatma mak
sadına matuf bulunmaktadır. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Tasarının metni
nin haricinde teklif yapan arkadaşlarımı haklı 
görmeğe imkân yoktur. Çünkü eğer onlara bi
raz hak verirsek ne bu kanuna ne de Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun sonradan yapılmış olan tadili
ne lüzum kalır. Hepiniz bilirsiniz ki, bu toprak 
dağıtımı işi için Anayasa tadil edilmiştir. Şim
di de özel bir kanun çıkarıyoruz. Eğer burada 
ayrı hükümler ihtiva eden ayrı metodlar kabulü 
lâzım ve zaruri olmasaydı elimizdeki istimlâk 
kanunlariyle değer paha olarak takdir edilen 
kıymeti bedel olarak verir, alır erbabına tak
sim ve tevzi ederdik; özel bir kanun yapmak 
külfetinden de kurtulurduk. Hatta Anayasanın 
tadiline de lüzum kalmazdı. Arzedeyim ki, mev
cut istimlâk kanunları her nevi istimlâki yapma
ya müsaittir. Binaenaleyh değer pahaya verme
mek, bu iş için ayrı bir ölçü almak zaruret ve 
mecburiyetiyle bu Toprak Kanunu tasarısını ka-
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nun haline getirmeğe çalışıyoruz. O itibarladır 

ki, eğer bilfarz sayın arkadaşım Bekir Balta'ya hak 
vermek kabil olsaydı, arzedeyim ve tekrar 
edeyim ki, elimizdeki istimlâk kanunlariyle bu 
dâvayı halleder, geçer giderdik. Evvelâ nok-
tai nazarlarının birincisinde haklı değildirler. 
Bir kere, vergi Devlet ile fert arasında bir an
laşmadır, nihayet bir mukaveledir. Benim top
rağımın kıymeti budur ben de senede 3 lira ver
gi vereceğim. Fakat toprağın kıymetinin 300 
lira olduğunu bildiği halde bu 30 lira üzerinden 
yazdırıp 3 lira vergi vermeği tercih etmiş va
tandaş da biraz haksız değil midir? Ben, takdir 
edilmiş vergi kıymetinin az olduğunu iddia ede
rek 8 -10 sene evvel dâva açmış, vatandaşları bi
lirim. Binaenaleyh hakikaten Devletin hakkına 
çok riayetkar bir vatandaş her hali kârda her 
zaman kanunun kendisine bahşettiği haklardan 
istifade eder. Arazisinin kıymetini yükselterek 
Devlete vergisini ödemiş olanlar da vardır. Bu
nun haricinde birçok şeyler söylemek mümkün
dür amma hakikat, ne bileyim çıplak hakikat 
budur. Arazisinin kıymetinin çok olduğunu bi
lerek az vergi vermeğe razı olan vatandaş, şim
di de az para almaya razı olmalıdır. Yahut ona 
fazla para verilmelidir amma, şimdiye kadar 
eksik verdiği vergiler, tahakkuk ettirilerek alın
mak suretiyle. Buna razı olursa böyle bir yola 
gitmek mümkündür. 

Misil meselesine gelince; bunları bir, iki, 
üç, dört misline çıkarmak kabili müdafaadır. 
Projede meselâ üç denmiş, bunu dörde çıkar
mak kabili müdafaadır. Bu hususta İsrar etme-
yorum. Fakat bizim bildiğimiz usûl, ehli vu
kufla takdiri kıymete gitmek hatalıdır. Bu su
retle kanunun tatbik kabiliyeti ortadan kaldırı
lır. Çünkü değil Hükümetin bugünkü vaziyeti, 
daha bunu yüz misli ile darbetseniz takati mali 
müsait olmaz. 

Arkadaşlar, şu şekilde oluyor. Bu kanun
dan evel ben buna benzer işlerde mahzurlu gör
düğüm için bir misalle arzetmeyi doğru buluyo
rum. Ehlivukufun kendisi için alacağı bedeli 
bile kendi hakkı takdiri müessir olmaktadır. 
Arkadaşlarım, Millî Müdafaa ihtiyaçları için ya
pılacak istimlâklere ait bir kanun vardır. Bu 
kanuna göre aradan çıkacak ihtilâfın hakem yo
luyla halledilmesi emredilmiştir. Hakem heye
ti yerin en yüksek dereceli hâkiminin riyasetin
de iki ehlivukuftan ibarettir. Bunlar kendi üc« 
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retlerini kendileri tâyin ederler. Şimdi ehlivu
kuf istimlâk edilecek seneye bir kıymet takdir 
eder ve bunun yüzde onu da ücreti hakemiye ola
rak alırsa,,meselâ bir şeye 1 000 lira tahmin 
ederse 100 lira alacaktır, 10 000 lira takdir 
ederse ön kat fazlasını almaktadır. Bu, azîm 
mahzurlar doğurmakta idi. Ben bunu tadilini 
Yüksek Kiyasetten rica ettim, bir tadil lâyiha
sı da takdim ettim, Millî Savunma Encümeni de 
bunu hakikaten yerinde gördü ve Millî Savun
ma Komisyonunun bu tadil teklifi geçti. Bunu 
arzetmekten kasdim, bunun bizzat, şahsan fev
kalâde suiistimal.edildiğini ve ehlivukufla istim
lâkin böyle mühim dâvalarda katiyen ilâç ve ça
re olmadığını arzetmek istiyorum, izmit gibi bir 
yerde bir metre kareye 100 lira bedel takdir edil
diğini gördüm. Bunu Yüksek Heyetinizin naza
rına arzetmek istiyorum. Tabiî her kasabada eh
livukuf vardır. Bu işte de hakkı itiraz kabul 
edipte mahkemeye müracaat edilmesini kabul 
edersek yine karşımıza her işte olduğu gibi bir 
sürü mutat ehlivukuf çıkacak, ve bunlar bir alı
nacak tarlaya bakacak bir de tarla sahibinin yü
züne bakacak. Nihayet 500 lira kıymetindeki tar
laya bin lira değil, 10 000 lira kıymet takdir 
edecektir. îşte bugünkü istimlâkler bu kadar 
mübalâğalı cereyan etmektedir. Ehlivukuf onun 
için fevkalâde hatalıdır. O itibarla Anayasanın 
tadilini icabettiren ve şu Toprak Kanunu.tasarı
sının memleket hayrına uyar bir şekilde çıkma
sını eğer istiyorsak, bir sabit mikyas ve kıstas 
üzerinde dâvayı halle çalışmak zaruridir. Hak
kı itiraz kabul ederek ehlivukufa gidersek bu 
işin içinden çıkılmaz. 

G. Ko. SÖZCÜSÜ C. TÜZEL (Kayseri) — 
Konuşma konusu olan 21 nci madde üzerinde 
arkadaşlarımız muhtelif cephelerden mütalâa 
dermeyan ettiler. 

Refik Koraltan arkadaşımız Anayasada 1937 
yılında çiftçiyi toprak sahibi yapmak için ya- " 
pılmış değişikliğe temas ederek ; değer pahadan 
ayrılmamak icabettiğini ve herhalde değer paha
yı tesbit edecek ölçünün adalete en yakın ölçü 
olması lâzraıgeldiği mütalâasını ileri sürdüler. 
Kanunda tahsisata ait bir madde olmayışını da 
yapılacak kamulaştırmanın önümüzdeki sene 
için Devlet arazisine büyük bir mükellefiyet tah
mil etmiyeceğinin bir delili olarak serdettiler. 
ve bu maksatla bir de takrir verdiler. Takrir 
henüz okunmadığı için muhtevasını bilmiyorum. 
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Yalnız Anayasaya müteallik mütalâalarına kısa
ca cevap vermekle iktifa edeceğim. Evvelce de 
genel olarak tasarı üzerinde görüşmeler yapıldığı 
sırada Anayasanın 74 ncü maddesinde 1937 yı
lında yapılmış olan değişikliğin nelerden ibaret 
bulunduğunu ve bu kanunla kabul edilen deği
şikliğin icaplarına uygun olup olmadığını arzet-
miştim. Yapılan değişiklik şudur: 

Çiftçiyi toprak sahibi yapmak ve ormanları 
Devlet tarafından idare etmek için kamulaştın-
lacak arazi ve ormanların kamulaştırma karşılık
ları ve bu karşılıkların ödenişi özel kanunlarla 
belli edilir. ' ' ^ 

Evvelce de arzettiğim gibi, bu yapılan deği
şiklik başlıca üç nokta üzerinde kendisini hisset
tirmekte ve göstermektedir. Birinci nokta şudur: 
Bir kimsenin malını kamu menfaatma kamulaş-
tırabilmek için o malın mutlaka kamu menfaat 
ve hizmetlerine tahsis edilmesi icabeder. Bir fer
din malını diğer bir ferde maletmek için kamu
laştırmaya Devlet müracaat ederse, böyle bir 
şahsı faydalandırmak için Devlet kamulaştırma 
yoluna gidecek olursa, böyle bir kamulaştırmayı 
haklı olarak Danıştay iptal eder. Ancak çiftçiyi 
topraklandırmak işinde vazıı bir kamu menfaa
ti mülâhaza ettiği içindir ki araziyi kamulaş
tırmaya cevaz vermeyi düşünmüş ve ilk defa 
Anayasada bu maksatla tadilât yapılmıştır. Yine 
Anayasanın 74 ncü maddesi hükmüne göre, değer 
pahası peşin verilmedikçe hiç kimsenin mülkü 
elinden alınamaz. Çiftçiyi toprak sahibi yapar
ken değer pahayı vermekte ve bu bedeli öde
mekte mevcut zorluklar gözönünde bulundurul
duğu için bu kamulaştırmada kamulaştırma be
deli ve bu bedelin ödeniş şekli özel bir kanunla 
belli edileceği düşünülmüştür. Demek ki bu de
ğişiklik üç şeyi temin etmektedir: Çiftçiyi top
rak sahibi yapmak için kamulaştırmaya salahi
yetlidir; yapacağı kamulaştırma karşılıklarının 
ne olacağı özel kanunla tâyin edilecektir; bu 
karşılıkların nasıl ve ne zaman verileceği de 
yine özel bir kanunla belli olacaktır. Demek 
oluyor ki Anayasanın bundan evvel mevcut olan 
74 ncü maddesinin hükmü, arkadaşların bu fikri 
kabul edildiği takdirde, işlemiyecektir. Eğer 
behemehal değer pahanın peşin olarak verilmesi 
lâzım gelseydi bu değişiklik, yalnız çiftçiyi top
rak sahibi yapmak için araziyi kamulaştırmağa 
cevaz veren bir hükümden ibaret kalsaydı, 
ormanları buraya ithal etmeğe lüzum kalmazdı. 
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devlet, ormanları kamu hizmetinde kullanabil
mek için kamulaştırmıştır. Binaenaleyh Anayasa
da bir değişikliğe lüzum yoktu. Ormanların 
kamulaştırılmasında idarenin ayrr bir salâhiyete 
sahip kılınması maksadiyle buraya orman ilâve 
edilmiştir. 

Bu suretle ormanlar için özel bir kanun in
tişar etmiştir. Çiftçiyi toprak sahibi yapmak 
için kamulaştmlacak arazinin özel bir kanunla 
tâyin edileceği Anayasada tesbit edildiği için 
işte bu özel kanun yüksek huzurunuza gelmiş 
bulunmaktadır. 1937 de Anayasada bu değişik
lik yapılırken bazı arkadaşlarımızın, gelecek 
kanunun ihtiva edeceği hükümler hakkında şu 
veya bu şekilde fikir ve mütalâalar dermeyan et
miş olmaları, özel kanunda tesbit edilmiş olan 
kamulaştırma haddi karşısında aynı serbesti dâ
hilinde yeniden görüşmeler yapılmasına elbette 
bir mâni teşkil etmez ve zaten Komisyonumuz da 
bu hususta adalete en yakın bir ölçü bulmak 
üzere gayret sarf etmiş ve en muvafık olarak bul
duğu vergi ölçüsünü ele almıştır. 

Kamulaştırma mercilerinin hususi kanunda 
belli edilmesi maksadiyle bu değişikliğin yapıl
mış olduğunun izahına mahal ve lüzum yoktur 
ve bu esasta değişiklik yapılması mavakaa uygun 
düşmez, çünkü kamulaştırma karan verecek 
olan mercileri Anayasa tâyin etmiş değildir. 
Umumî istimlâk kararnamesinde tesbit edilen 
mercilerden gayri mercilerin, kanunlarla, ih
dası daima mümkündür., İstimlâk kararname
sindeki hüküm, hakem encümeni yerine beledi
yelerce, Millî Müdafaa için kamulaştırmalar
da, Devlet Demiryolları için kamulaştırmalarda, 
Devlet Ziraat İşletmeleri için yapılan kamulaş
tırmalarda umumî istimlâk kararnamesindeki 
hakem encümenlerinden ayrı encümenler ihdas 
edilmiştir. Binaenaleyh kamulaştırma kararı ve
recek olan mercileri belli etme bakımından Ana
yasada bir değişiklik yapmağa lüzum ve ihtiyaç 
yoktur. Binaenaleyh arkadaşımızın Anayasa
nın tadilini bu. maksatla izah etmesi de yerinde 
olamaz. 

Komisyonun kabul etmiş olduğu ölçüler ada
lete uygun mudur? Komisyonun düşünüşü şu
dur arkadaşlar; vergide yazılı olan kıymetler 

itibariyle'arazinin değer pahasıdır. Vatan
daş Devlete karşı mükellefiyetini bu kıymetlerle 
ifa etmekte olduğuna göre, bu kıymetlerle arazi
nin istimlâk edilmesinde, kamuna aykırı ve hu-
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kuk mülâhazalarına uymaz bir vaziyet tasavvur 
edilemez. Ancak yapılacak kamulaştırmalar, 
arazinin mühim bir kısmını sahibinin elinden 
alacak bir raddeye kadar genişlediği takdirde, 
artık o arazi kendisi için bellibaşlı iktisadi bir 
dayanak olmaktan çıkacağına göre, bu kıymet
lerin muayyen misilleri üzerinden bir tazminat 
ilâvesi esasiyle birlikte hareket etmek, vergi 
kıymetlerini sabit bir ölçü olarak almak ve ara
zinin değer pahasını tesbit etmekle beraber ka
mulaştınlacak arazinin miktarına göre bu kıy
metlere bazı misiller ilâvesini Komisyon uy
gun bulmuştur. Şu şekilde ki, yapılacak kamu
laştırmadan sonra sahibinin elinde beş bin dö
nüm miktarında bir toprak kalacak olursa bu 
miktarın üstünde yapılan kamulaştırmalarda 
değer paha, 1944 yılının vergisine matrah olan 
değer olacaktır. 

İki bin dönüme kadar inilmişse bu takdirde 
beş bin dönümle iki bin dönüm arasındaki kıs
mın kamulaştırma bedeli bu kıymetin iki misli 
olacaktır. 

Bunun aşağısında iki bin dönümden aşağı 
inilerek yapılacak kamulaştırmalarda değer paha 
bu kıymetin üç misli olacaktır. 

Balta arkadaşımız böyle sabit bir ölçünün 
kamulaştırma karşılığını tesbit için esas ola
rak ele alınmasındaki zarureti teslim etmekle 
beraber onun yerine, maliyetlerin tâyinindeki, 
gelirlerin belli edilmesindeki müşkülât dolayı-
siyle, diğer bir esas kabul etmektense vergi, 
kıymetlerinin tadili ve ıslahı hususunda mükel
lefe itiraz yolunu açık bulundurmak suretiyle 
ve bazı emsaller ilâvesine, de lüzum kalmaksızın, 
doğrudan doğruya vergi kıymetiyle ulaştırma 
yapmanın adalete daha uygun olacağını ve de
ğer pahaya daha ziyade yaklaşacağını ifade et
tiler: Eğer bu yıl umumî menfaat için yapılacak 
kamulastırmalardaki itiraz yollarrndan farklı 
olmuş olsaydı belki Komisyonumuz da bu nokta
yı nazara iştirak •edebilirdi. Fakat tasavvur bu
yurunuz ki, bir mal kamulaştırılmak istenildiği 
zaman o malın sahibi tapudaki kıymetin azlığın
dan dolayı kanunların tâyin etmiş olduğu mer
cilere başvuracak ve vergi kıymetinin arttırılma
sını istiyecektir. Bittabi kamulaştırmayı yapa
cak idare, bunun kıymetinin doğru olduğundan 
bahisle ona karşı müdafaasını yapacaktır. Bu 
muamele, alâkalı kaanmî mercileri takip ede ede 
'Danrştaya kadar gidecektir. Gerçi bu muamele 
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jyamuîaştjrmayı durdurmıyacaktır. : Alâkalıların 
arazinin vergi kıymetlerine itiraz etmesi kamu-

Jaştirmayı ihlâl etmez. Hattâ idarenin o mülke 
el koymasına da mâni teşkil etmez. Bu bedel 
vergideki kıymete göre tesbit edilecektir. Fakat 
vatandaşın bu kıymete karşı, malî kanunların 
vermiş olduğu salâhiyetler dairesinde, muayyen 
.mercilere itiraz ve temyiz haklan olacaktır. 
umuınî İstimlâk kanunlarının belli başlı üzüntü 
mevisularmdan birisi de takdiri kıymetteki zor
luklar ve bazı ahvalde vukua gelen suiistimaller
dir. Bu hâdiseler içinde yetişmiş bir arkadaşı-
mz «rfatiyle şunu arzedebilirim ki, bu gibi mese
lelerin mahkemeye intikalinde muhtelif güçlük
lerle kargıiaşjkr, normal zamanlarda bile rayiç 
kıymetlere göre alını ve satım bedellerinin üs
tünde daha yüksek bedel ödemek zorunda kalmır. 
Kararname ve kanunlarda tasrih edildiği gibi, 
mülk.sahipleri böyle bir endişe ile hareket ede
rek daima kıymeti yüksek göstermektedir. 

Aynı mahzurlar, vergi kıymetlerine karşı ya
pılacak itirazların tetkikinde de elbette ki ken
disini gösterecektir. Gerçi burada hakem heyet
leri teşkil edilecek, arazi sahiplerinin fikir ve 
•mütalâası alınacak değildir, fakat yine vergi 
tâviniudeki esaslara göre muayyen mercilerin 
fikirlerine müracaat edilmek suretiyle, vergi ta
dilleri yapılacağına göre, idare bir sürü dâvalar
la karsı karşıya kalacak ve bu is ftanıstayı da 
meseuî etmiş olacaktır. Bövîe olmaktansa, ver
gi kıymetini sabit bir ö̂ ctt olarak almakta isabet 
vardır. Bu bakımdan Encümen bunun vergi kıy
meti olarak ifade edilmesini maksada daha uy-, 
gun gÖrmüştür. 

Diğer taraftan şunu da gözönünde bulundur
mak ieabeder: Bu topraklan vergi kıvmetivle al
makla beraber sahiplerine % 4 faizli tahvil veril
mektedir. % 4 faiz toT>ra§m normal zamandaki 
geliridfr. Hattâ bu gelirin biraz da üstündedir. 
Arazi sahibi hiçbir riske katîanmaksızm kendi 
arazisinin gelirini bu faizce itfa etmiş olacak ve 
uihavet bunlar 10 - 20 sene zarfında, resülmaü de 
itfa edtfmek: suretiyle. 20 nci senenin nihavetin-
de resülmairoi ve faizini birlikte almış olacak
lardır. •:_!-!--'!-TT"*Tr! 

Komfsvonumuz avrıca vergi lovmetlerinin iki, 
üç misli arttmlmasmT do#ru bulmamıştır. Ko-
misvonda vandan görüşmelerde, inceden jnceve 
yapılan tetkiklerde vergi kıvmetlerinin üzerin
den arazinin kamuîaştınlmasmm, gerek-toprak 
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j sahlplşrinin meniaatine, gerek Hazinenin taka-

tma uygun bir muamele olacağı neticesİBe, va
rılmış olduğu içindir ki, bu esaslar kabul edil
miştir. Bu esasların Yüksek Heyetinizce de ay
nen kabulünü rica ederim. 

Sonra, Kemal Turan arkadaşımız bir takrir
le, ipotekli arazi hakkmda 21 nci maddeye ayn 
bir fıkra eklenmesini ıstedfierr Hakikaten bu, 
düşünülecek bir meseledir. Bu kanun yürürlüğe 
girmezden önce kendi arazisini, istikraz etmiş 
olduğu bir para için diğer bir şahsa veya banka
ya rehin etmiş olan arazi sahibi ,elindeki gayri
menkul, vergi kıymetiyle ve bedeli 20 senede 
ödenmek üzere kamulaştınldığı takdirde, üçün
cü şahısların haklan bundan müteessir olacaktır. 
Bu vaziyette kamulaştınlan arazinin takdir edi
len kıymeti gayrimenkulun ipotek kıymetinden 
aşağı ise 17 nci maddeye göre yapılacak kamu
laştırmalarda, kamulaştırma karşılığının ipotek 
bedeli olarak tesbit edilmesi, üçüncü şahısların 

i haklarını muhafaza bakraamdan komisyonca da 
uygun görülmektedir. 

Binaenaleyh, 21 nei maddeye böyle bir fıkra
nın eklenmesine komisyonumuz muarız değildir. 
(Muvazaa ne oldu? sesleri). 

I Efendim, 18 nci maddeye göre kamulaştınlan 
arazi 1944 yılı Kasım ayından önee tescil edilmiş 
bir ipotekle mukayyet ise o nazarı itibare aîi»a-
çaktır. Fakat tabiî bu kanun yürürlüğe girdik
ten sonra elbette ki, bu gibi gayrimenkattefin 

i kamulaştırılması vergi kıymetleri üzerinden ya
pılacaktır. Binaenaleyh, bu arazinin vergi kıy
metleri üstünde bir borçla takyit edilmesi mev-

I zuubahis değildir. Fakat kanun yürürlüğe gir
mezden önee, 1944 yılı Kasım ayından önce ya
pılmış olan ipoteklerde, arazinin o tarihteki 
serbest alım ve satım kıymetleri, nazara alınmak 
şartiyle tesbit ettik. Burada üçüncü şahsm hu
kukunu- muhafaza etmek bakımından, ipotekli-. 
lerin daha az kamulaştırma esasına tâbi tutulma
sını, üçüncü şahısların, haklarının müdafaası ba
kımından, yerinde bulduk. 

S. PEK (Kocaeli) — Bir sual. öyle bir ara
zi tasavvur buyurunuz ki yanyana, biribirine 
bitişik iki arazi var. ikisinin de miktarı onar 
dönüm veya yüzer dönüm. Birisi beş yüz liraya, 
öteki de 7 000 liraya.ipotek etmiştir. Şimdi ay
ni mesahada, yanyana olan bu iki tarla sahibin
den birisinin açık gözlülüğü dolayısiyle 7 000 
liraya ipotek edilmesinden .dolayı onun yerini 

— m ~ 
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liraya ve diğerini beş yüz liraya mı alaca

ğız? (Gülüşmeler, hayır olmaz sesleri) Böyle 
şey olur mu, bu mümkün müdür, adaletle ka
bili telif midir? 

SÖZCÜ C. TÜZEL (Kayseri) — Burada ara
zi sahibinin açık gözlülüğü zannederim ki mev-
zuubahis olamaz. Bu kanun Büyük Millet Mec
lisine takdim edilmeden önce o arazinin o tarih
teki alım satım değerine göre kendisi için lâzmı 
olan krediyi bulabilmek maksadiyle bu gayrimen
kulunu rehneden bir kimse zannediyorum ki 
açık gözlülük yapmış olmakla tavsif edilemez 
ve böyle bir araziye herhangi bir şahsın evvelce 
buraya para vermesi dahi mevzuubahis edilemez. 
Esasen ekseri alacaklı da Ziraat Bankasıdır. 
Ziraat Bankasının (gürültüler) değerinden daha 
az bir araziye yüksek kıymet koyarak fazla para 
vermiş bulunması bahis mevzuu değildir. 

T. B. BALTA (Rize) — Efendim, hiç şüphe
siz açıkça burada konuşmak salim bir karara 
varmağa hizmet ettiği için tekrar söz aldım. 
Kısa soyliyeceğim. Bidayette arzettim, maksa
dım herşeyi açıkça arzetraek. Heyeti celilenin 
en isabetli karar almasına hizmet etmektir. 

Muhterem arkadaşımın, takdir hakkmın eh
lihibre vesair komisyonlarda bir takım idari teş
kilâtlar tarafından iyi kullanılmaması esasına 
istinat eden mütalâalarını bendeniz prensip iti
bariyle kabul ediyorum. Bunların tatbikatta 
mümkün olduğunu kabul etmekle beraber biz 
kanunları yaparken idari mercilerin bu kanunu 
iyi tatbik edeceğini düşünerek yaparız. Eğer 
iyi tatbik etmiyen merciler varsa onu ıslah et
mek îcabeder. Bu malûm bir cihettir. Bendeniz 
mütalâamı İra esasa göre yürütmiyeceğim. 

Bendenizin teklif ettiğim vergiye itiraz siste
mi esasen bu tasarının kabul ettiği bir sistemdir. 
Binaenaleyh bunun teşmili îcabeder. Bu bakım
dan vaki olan itirazları yerinde bulmadım. Çün
kü arzettiğim gibi esas itibariyle komisyonun 
tesbit ettiği esasta itiraz hakkı kabul edilmiştir. 
Keza 22 nci madde de arazi üzerindeki yapı ve 
tesislere, vergi komisyonları tarafından kıymet 
takdirî esasına gidilmiştir. Bu esas tatbikatta 
sakatlık doğuracak bir esas olsaydı, arzettiğim 
gibi, komisyonca kabul nedilmemesi icabederdi. 
Binaenaleyh kabili tatbik bir esastır ki ve ko
misyon ekseriyeti bunu böyle görmüştür ki ka
kabil! etmiştir. 
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B. KAPLAN (Maraş) — Rica ederim, ko

misyon.... 
T. B. BALTA (Devamla) — Rasih Bey rica 

ederim, sözünüz varsa çıkar burada söylersiniz, 
sözümü kesmeyiniz. 

Bir adamın mutasarrıf olduğu arazi bir emek 
mahsulü ise ve bir emek mahsulünün muhik ve 
mâkul bir bedelinin verilmesi zaruri ise ve encü
men de bunu takdir etmekte bulunuyorsa, bunu 
az çok mâkul bir had dâhilinde verelim. Ben 
derhal bugün kamulaşırılacak toprakları düşü
nerek bu fikirleri serdediyor değilim. Eğer bu 
kanun derhal memleketin her yerinde birden 
tatbik edilseydi bunu ben de tecviz ederdim. Fa
kat bu kanunun tatbiki neticesi ancak 15 - 20 sene 
sonunda alınacak ve uzun seneler sonra istimlâk 
edilecek topraklar için, 1944 yılının vergi karşı
lıkları esas alınarak bedel olarak verilecektir. 
Böyle olunca hangi toprak sahibinin kendi top
rağına emek vereceğini sormak yerinde olur. 
Benim kanaatim, hiç bir toprak sahibinin bu 
istikrarsızlık devrinde toprağına emek vermiye-
ceği merkezindedir. Bendeniz emek mahsulü ola
rak meydana getirilen ve getirilecek olan top
raklarda muhik bir bedel verilmesi keyfiyetinin 
hususi toprak sahiplerine de teşmilini rica ede
rim. 

Şahsi kanaatıma göre fikirlerimi söyledim. 
Ben herkesin kanaatine hürmetkarım, tariz ede
rek demiyorum, böyle bir şey hatırımdan geçmez, 
£akat benim de kanaatim budur. Bunun, mem
leketin ekonomik vaziyetine, işin icabma uygun 
olmadığı kanaatmdayım. % 4 faiz bu gibi top
rakla nn veriminin değeridir buyurdular, doğ
rudur. Fakat başka memleketlerde 20 sene müd
det nazarı itibare alınmıştır. Bizde de bu müd
det esas alınsaydı, değer baha için bir kıstas 
olabilirdi. 

Muhterem sözcü vergi kıymetini değer baha 
olarak mütalâa ediyorlar. 

Bendenizin şahsi kanaatıma göre, hususi şa
hıslara ait olan ve imar ve ıslâh edilerek işletil
mekte bulunan arazi için bir itiraz hakkı tanı
mak yerinde olur. Bu, kanunun kabul ettiği 
sistemden ibarettir. Ben yeni bir şey teklif etmi
yorum. Bir de 1944 senesine ait veıtgi kıymeti 
değil, ait olduğu verginin esas olarak nazara 
alınması mutalâasındayım. 

Ş. TUGAY (îçel) — Bir sual, Komisyon söz
cüsünden. 
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Su rehin meselesinde, ipotek meselesinde, doğ
rudan doğruya üçüncü şahsın... 

BAŞKAN — İpotek meselesi bu madde ile 
alâkadar değildir. Müsaade buyurun. 

Şimdi önergeleri okutacağım. 
Başka söz isteyen var mı? 
BAŞBAKAN Ş. SARAÇOĞLU (İzmir) — 

Arkadaşlar, bir kısmı vatandaşların elinden top
raklarını alıyoruz, daha lâyık, daha yerinde 
bulduğumuz bir kısım vatandaşlara bunları ve
riyoruz. Bu alış ve veriş esnasında verdiğimiz 
ve aldığımız adamlara ne mükâfat, ne külfet 
tahmil edeceğiz, ne bedel, tâyin edeceğiz? Ko
nuştuğumuz madde ile bu tâyin edilecektir. 

Arkadaşlar, bu mesele Komisyonda konuşu
lurken iki dereceli bir fiyat tesbit edilmişti. En
cümende 17 nci madde son şeklini aldıktan son
ra bir üçüncü derece daha arzu edildi. Hep 
beraber hesap ettik ve muvafık olacağı mütalâ
asına vardık. Filân kısım topraklara bir misli, 
filân kısım topraklara iki misli, filân kısım top
raklara da üç misli bedel esasına göre tahvilât 
vereceğiz dedik. Bu takarrür edip çıktıktan 
sonra bu işe aklı eren arkadaşlarımla ve bildi
ğim arkadaşlarla konuştuk. Onların bana ver
diği kanaat şudur : Bu fiyatlar harpten evvelki 
fiyatların bazan pekaz altında, fakat daha zi
yade üstündedir. Nihayet denebilir ki, bu fi
yatlar harpten evvelki fiyatlardır. Harpten 
evvelki fiyatlar, bugünkü fiyatlarla bittabi kı
yas edilemiyecek kadar farklıdır. Yalnız unut-
mıyalım. ki, toprak üzerindeki fiyat artışına sa
dece siz ve sizin Hükümetinizin takip ettiği po
litika sebep olmuştur. Harp zamanında buğday 
fiyatını arttırmak, yükseltmek, çiftçiyi koru
mak için çeşit çeşit tedbirleri hep beraber aldık 
ve bu yüzden buğday f iyatlarmı bir müddet 
hayli yükselttikten sonra 27 kuruş etrafında 
tutmak için çırpınmaktayız. 

Tacir sıfatiyle düşünecek olursak böyle bir 
tedbire ihtiyacımız yoktur. Bizim bunları sat
mamız lâzımdır. Bunları satacak olursak buğ
day fiyatı bugünkü fiyattan belki de iki, üç 
defa daha aşağıya inmiş olacaktır. Demekki 
harp esnasındaki toprak fiyatı ile harpten ev
velki toprak fiyatı arasındaki farkın büyük 
kısmını tevlit eden doğrudan doğruya Büyük 
Meclisin ve onun Hükümetlerinin takip ettiği 
politikfc? olmuştur. Onun için Komisyonun tes
bit ettiği fiyat âdildir, hakikîdir. Sonra unut-

mıyalım ki nihayet bu borcu, yüreğimizin çok 
acıdığı toprak verdiğimiz adamlar ödiyecektir. 
O adamlar ki bugün buğdaym 25 - 28 kuruşa 
alınıp satıldığı bir devirde toprak alıyorlar ve 
belki de borçlarını öderken buğdaylarını, 5 - 1 0 
sene sonra, üç kuruşa satacaklardır. Bunları 
nazarı itibare alacak olursak öyle zannediyorum 
ki, Komisyon tarafından tesbit edilmiş olan fi
yat gayet mâkul bir fiyattır, ben de Komisyon 
gibi, bu fiyatların olduğu gibi kabulünü rica 
edeceğim. 

BAŞKAN — Önergeleri okutuyorum : 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Topraksız veya yeter toprağı olmryan çiftçiye 

toprak verilmesi hakkındaki kanun tasarısısm 
umumî heyeti üzerinde konuşulurken bu tasarısın 
temeli ve belkemiği olan 21 nci madde üzerinde 
durmuş, Anayasasın 74 neü maddesi ruh ve met
ninin mahfuz kalması için değer paha ölçüsünün 
ne suretle alınması gerektiğini belirtmeğe çalış
mıştım. Şimdi de aynı esası .arzettim. 

Bu mucip sebeplere dayanarak 21 nci madde
deki. A, B ve C fıkralarının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini teklif ederim: 

MADDE 21. — Kamulaştırılacak arazinin: 
A) Beş bin dönümden fazla kısmında 1833 

ve 2901 sayılı kanunlar gereğince takdir edilip 
1944 bütçe yılı arazi vergisine matrah olan değe
rin iki misli; 

B) İki bin dönümden beş bin dönüme kadar 
olan değerin üç misli; 

C) İki bin dönümden aşağıya doğru yapıla-
. cak kamulaştırmada dört misli kamulaştırma kar
şılığına esas olur. 

İçel Milletvekili 
R. Koraltan 

Yüksek Başkanlığa 
Yirmi birinci maddede komisyonun tesbit et

tiği değer azdır. Toprak sahiplerini çok mağdur 
eder. Bir miktar daha attırrlmasım ve A, B, C, 
fıkralarının aşağıda teklif ettiğim şekilde değiş
tirilmesini Yüksek Kamutaydan dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
Gl. N. Eldeniz* 

A) Kamulaştırılacak larazinin beş bin dö
nümden fazla kısmında 1944 bütçe yılı arazi 
vergisine matrah olan değjerin iki katı; 

B) Beş bin dönümden iki bin dönüme ka-



dar olan arazide ayni değerin üç katı; 
C) îki bin dönümün aşağısında yapılacak 

kamulaştırmalarda ayni değerin dört katı. 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşulan 21 nci maddede arazinin değer

lenmesinde 1944 yılı arazi vergisine matrah 
olan değerin esas tutulması vatandaşlar ara
sında büyük müsavatsızlığı doğuracak ve açık
gözlere de mallarının bugünkü değerlerinin 
üstünde kazanç fırsatı vereceğinden, Hükümet 
tasarısında olduğu gibi 1943 malî yılı arazi 
vergisine matrah olan değerin esas tutulmasını 
teklif 4â6Fİta. 

İstanbul Milletvekili 
Dr* N. Gözcü 

E asv Yüksek Başkan!^ 
21 nei maddenin aşağıdaki şekilde kabulü

nü arz ve teklif ederim: 
«Kamulaştırılacak arazinin 1833 ve 2901 

sayılı kanunlar gereğince kamulaştırma tari
hinde taayyün etmiş değeri kamulaştırma kar
şılığına esas olur. 

Kamulaştırılacak araziden gizli kaldığından 
veya diğer bir sebepten dolayı 1944 bütçe yılı 
başında kesinleşmiş değeri bulunmıyanlara çev
relerindeki en yakın benzeri arazinin sözü ge
çen değerine göre Arazi Vergisi Kanununun 
yetkilendirdiği komisyonlarca değerleri biçilir. 

Bu suretle tâyin olunacak değere Hazine ve 
mülk sahibi 3692 sayılı kanun hükümlerine gö
re itiraz edebilirler. Bu yolla bulunan ve ke
sinleşen değerler kamulaştırma karşılığına esas 
tutulur. 

Özelkişilere ait olup çiftçilikte kullanılmak
ta olan veya esaslı surette imar veya ıslah edi
len arazide yukarıda yapılı değere sahibi, ken
disine yapılacak yazılı bildirikten başlamak üze
re üç ay içinde itiraz edebilir. Bu takdirde ara
zinin değeri 1833, 2901 ve 3092 sayılı kanun 
hükümleri dairesinde yeniden takdir ve tesbit 
olunur- ve bu suretle taayyün edecek miktar ka
mulaştırma karşılığını teşkil eder. 

Hazinece taksitle satılmış olupta kamulaş
tırma tarihinde taksit bedelleri tamamen öden
memiş olan arazinin, ihale tarihinden kamulaş
tırma tarihine kadar geçen her yıl için ihale 
bedelinden % 5 tenzil edildikten sonra kalan 
miktar, vergi kıymetinden fazla olduğu takdir
de kamulaştırma bedeli olarak kabul edilir. 

| 14 neü maddenin (E) bendi gereğince kamulaş
tırılacak arazinin bedeli bölünmezden evvelki 
bütünün tâbi olduğu hükümlere göre hesaplana
rak tapuda kayıtlı sahibine ödenir. 

Rize 
T. B. Balta 

Yüksek Başkanlığa 
Maddeye (O) fıkrasından sonra aşağıdaki 

ı fıkranın eklenmesini teklif ederim: 
«D - Beş yüz dönümün aşağısında yapılacak 

kamulaştırmada takdir edilecek değeri» 
Tokad 

G. Pekel 
BAŞKAN — En aykırı önerge olan Tahsin 

Bekir Balta'nm önergesidir. Bunu oyunuza su
nuyorum. Nazarı itibare alanlar lütfen el kal
dırsın. Nazarı itibare almıyanlar... Nazarı iti
bare alınmamıştır. 

Ondan sonra Galip Pekel'in önergesi vardır. 
Okutuyorum: 

(Galip Pekel'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmemiş
tir. 

iki önerge de aynı mealdedir, gerek Naci 
Eldeniz'İn, gerek Refik Koraltan'ın önergeleri 
birdir. 

(Gl. N. Eldeniz (Seyhan) m önergesi tekrar 
I okundu.) 
i BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Nazarı itibare alanlar... Almıyanlar... Alınma
mıştır » 

(Gl. Niyazi ismet Göz^ü'nün önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
- Nazarı itibare alanlar... Almıyanlar... Nazarı iti

bare alınmamıştır 
Maddeyi aynen oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Vergide bir bütün olarak ka-
. yıtlı bulunan arazinin tamamı kamulaştırlmış 
değilse değerin kamulaştırılan parçalarla sahi
bine kalan parçaya ifrazı, tadilât komisyonları 
tarafından yapılır Tadilât komisyonu kararma 
karşı arazi sahibi ile Hazine 1833 ve 3692 sayılı 
kanunlar dairesinde itiraz edebilirler. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı ? (Yok sesleri), 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir 
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MADDE 23. —- Kamulaştırriacak arazi üze

rinde bulunan yapı ve tesislerin takdir edilecek 
değerleri kamulaştırma karşılığına esas olur. 

Bu takdir işlemi 1837 sayılı kanunun yetki
lendirdiği komisyonlarca yapılır. Hazine ve 
mülk sahiplerinin 3692 sayılı kanun hükümleri 
gereğince itiraz hakları saklıdır. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? (Yok sesleri). 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — 21, 22, 23 ncü maddelerde 
yazılı işlemlerle ödevli bütün merciler engeç bir 
ay içinde karar vermek zorundadırlar. Bu süre 
içinde mazeretsiz olarak ödevini yapmayan ko
misyonların başkan ve üyeleri hakkında kanun 
gereğince takibat yapılır. Ödevli komisyonlar ça
lışma halinde değillerse yetkili makamlar tara
fından hemen toplantıya çağırılarak ödevleri 
yaptırılır. 

İlk kanun için oyunu kuUanmryan var mı? 
Oylama muamelesi bitmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 25. — Kamulaştırmada bu kanun 
hükümlerinin uygulanması ile ilgili itirazlar ka
mulaştırma kararının arazi sahiplerine gerek
çesiyle birlikte 20 nci madde hükümleri daire
sinde bildirildiği veya ilân edildiği tarihten baş
lamak üzere bir ay içerisinde Tarım Bakanlığı
na yapılabilir. Bakanlık itirazı haklı bulmazsa 
kamulaştırma işleminin tamamlanmasına karar 
verir. Bu kararın yerine getirilmesi yardım 
mercilerince geri bırakılamaz. 

G. K. SÖZCÜSÜ C. TÜZEL (Kayseri) — 
Maddede «yardım mercilerince» diye yazılmış
tır; bu «yargı» olacaktır. Bu suretle tashihini 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. ; , 

MADDE 26. — 25 nci maddeye göre itiraz 
haklı görülmiyerek kamulaştırma işleminin ta
mamlanmasına karar verilmesi halinde, kamu
laştırma ile ilgili işlemlere karşı genel hüküm-. 
ler dairesinde dava açılabilir. 

Gerek mahkemede, gerek Danıştay 'da dâva, 
itirazın reddi hakkındaki kararın tebliği tarihin
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den başlamak üzere en geç üç ay içinde açılır. 
Zamanaşımını durduran veya kesen sebepler 
varsa gözonunde bulundurulur. Dâva vazıfesiz-
lik veya salâhiyetsizlik noktasından reddedildiği 
takdirde davacı, Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun li)3 ncü maddesi hükmünden fayda
lanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
/Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 27. — Bu kanunun uygulanması ile 
ilgili olup görülmesi Sulh ve Asliye Bjukuk 
mahkemelerine ait dava ve işleri yerinde görmek 
üzere Asliye mankemesi yetkisinde, geremıgı ka
dar gezici mamtemeier kurulur. Bu mahkeme
lerde şifahi munakeme usulü tatbik olunur. 

Damştayda goruıecek dâvaıar, cevaplar ta
mamlanır tamamlanmaz yapılacak başka bir iş
lem kalmamışsa hemen -ve dıger işlerden öne 
alınarak karara bağlann-. Danıştay'ın lüzumlu 
göreceği yerinde yapılacak incelemeleri ve araş
tırmaları yetkili merciler kısa bir zamanda yap
makla ödevlidirler. Bu dâvalarda cevap süresi 
uzatılamaz. A j j | 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 28. — 21, 22, 23 ncü maddelerde ya
zılı işlemlerle bu kanunun uygulanmasiyle ilgili 
her türlü itiraz ve dâvalar kamulaştırma, Hazi
ne adına tescil ve dağıtmayı durduramıyacağı 
gibi bunların durdurulması hakkında yargı 
mercilerine de karar verilemez. 25 nci madde 
hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum, 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. • • ._. , j j 

MADDE 29. — Haksız olarak kamulaştırıldı-
ğı anlaşılan arazi henüz dağıtıtmamışsa kamu
laştırma işleminin bozulmasına ve arazinin sahibi
ne geri verilmesine, dağıtma işi tamamlanmışsa 
hakkının para ile ödenmesine karar verilir ve bu 
karar hiçbir harç ve masraf istenilmeksizin he
men ilgililere tebliğ olunur. 

Davacı haklı çıkarsa hüküm anlatıldığı veya 
yazılı olarak bildirildiği tarihten sonra dâva 
mevzuu olan arazi dağıtılamaz. 

Danıştay'da verilen kararlar derhal yerine. 
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getirilir ve mahkemeden verilen kararın keam-
ieşmesı beklenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum, 
Kabul eaenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 30. — Haksız olarak kamulastırıl-
dığı tahakkuk eden arazı kükümden önce dağı
tılmış. ise bir ay içinde, Tarım Bakanlığı, ikisi 
mtfiıaüi idare Heyeti ve biri Belediye Encümeni 
taralından seçilecek üs kişilik bir komisyonun 
istışari mütalaasını alarak arazinin eikonma tan-
hindeki değerini belirtir ve saki bine * bildirir. 
Sainoi bu değere razı olursa ayrıca hüküm alma
ğa lüzum kalmaksızın alacağı derhal ödenir. 

Bu değere razı olmayanlar yargıca baş vura
rak bedelin hüküm altına alınmasını istıyebilir-
ler. Bu dâvalar dahi şifahi muhakeme usulıyle 
görüJ ur ve arazinin kamulaştırma zamanındaki 
değer pahası hüküm altına alınır. 

.BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 31. — Kamulaştırma yapılan yer
lerde arazi ile ilgili dâvalara Tarım Bakanlığı 
müdahü sıf atiyle katılabilir. Tarım Bakanlığı
nın bu dâvalarda taraflara bağlı olmaksızın delil 
göstermeğe, isteklerde bulunmağa ve kanun yol
larına başvurmağa hakkı vardır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir, 

MADDE 32. — Kamulaştırma karşılığı sahi
bine verilmek ve sahibi almaktan kaçındığı veya 
bulunmadlğı yahut kamulaştırılan gayrimenkul 
niza) i olduğu takdirde Ziraat Bankasına yatırıl
mak şartı ile gayrimenkule elkonur ve Tarım 
Bakanlığının isteği üzerine tapuca Hazine adına 
tescili yapılır. 

Kamulagtırılan arazi, yapı ve tesisler tescil 
tarihinden-itibaren iki yıl içinde bu kanun gere
ğince dağıtılmadığı takdirde sahipleri almış ol
dukları bedelleri Hazineye ödeyerek bunları geri 
alabilirler. 

21 nci maddenin son fıkrası ile 22 ve23 ncü 
maddelerde yazılı hallerde kamulaştırılacak ara
zi, yapı ve tesisler karşılıklarının sahibine veril
mesi veya bankaya yatırılması beklenmeksizin 
Hazine adına tescil edilir ve kesinleşen karşılık

lar bu kanun hükümlerine göre sahiplerine öde
nir 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 33. — Kamulaştırma işlerinin başla
dığı bölgelerde kamulaştırılacak arazinin belir
tilmesi ve ilgililere bildirilmesi işi 11 nci madde
de yazılı üç aylık sürenin bitmesinden başlamak 
üzere, en geç beş yıl içinde tamamlanarak derhal 
ilân olunur. Bu ilândan sonra o bölgede bu su
retle belirtilmiş bulunan arazinin dışında yeni
den kamulaştırma yapılamaz. Sonraki edinmeler
le arazinin o bölge için kamulaştırma haddi ola
rak belli edilen miktarın üstüne çıkması veya 
arazinin işlenmemesi halleriyle 16 neı maddenin 
son fıkrasında yazılı sebeple yapılacak kamulaş
tırmalar bu hükmün dışındadır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü bölüm 
Arazi verilecekler 

MADDE 34.— Bu kanun hükümlerine göre 
arazi aile reislerine verilir. Arazi verilmesinde 
aşağdaki sıra gözetilir: 

a) Hiç arazisi olmayıp başkalarının - arazi
sinde ortakçılık, kiracılık yapanlar; 

b) Arazisi yetmiyen çiftçiler; 
c) Hiç arazisi olmayıp yerleşmiş bulunduğu 

yerde ötedenberi tarım işçiliğiyle geçinenler; 
' d) Göçebeler ve göçmenler ve göçürülenler-

den çiftçi olanlar; 
e) 58 nci madde hükmüne göre miras şirke

tinden ayrılanlar; 
f) Tarım ve Veteriner okullarım veya Ta

rım Bakanlığınca tanınmış Tarım kurslarını bi
tirenlerden arazisi olmayanlar veya yetmeyenler; 

g) Evvelce çiftçi olmayrpta arazi edindiği 
takdirde çiftçilik yapacaklarına Tarım Bakanlı
ğınca kanaat getirilenler. 

Bu madde şümulüne giren kimselerden müs
takil bir işletme kuracak durumda bulunanlara, 
aile sahibi olmasalar dahi, arazi verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Arazi verilmesinde yukarıda
ki maddenin her bendi içinde de aşağıdaki sıra, 
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gfoetilir: 

â) Çoeuk sahibi olanlar; 
b) Evi ve yeter miktarda istihsal vasıtaları 

bulunanlar; 
c) Evi olup yeter istihsal vasıtaları bulun-

mıyanlar; 
d) Yeter istihsal vasıtası bulunupta evi ol-

mıyanlar. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

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

MADDE 36. — Arazi verileceklerin Türk ol
maları ve medenî hakları kullanma ehliyetini 
haiz bulunmaları ve çiftçi olmaları veya çiftçilik 
yapmayı taahhüt etmeleri ve her iki halde de 
verilecek arazisi bizzat işletmeleri şarttır. 

Vasisi ister ve sulh yargıcı da izin verirse ve
lisi olmıyan küçüklere de toprak verilebilir. 

K. BEBKER (Urfa) —- Muhterem arkadaş
lar, bendeniz de Komisyonda çalışmış bulundu
ğum için okunan maddenin aleyhinde söyliyecek 
değilim. Yalnız bir fıkra nazarı dikkatimi ceî-
betmiş. olduğu için 56 ncı madde ile 36 ncı mad
de arasmda tenazuru sağlamak maksadiyie şu 
ciheti arzedeceğim: 

Şimdi okunan 36 ncı madde arazi verilecek
lerin Türk olmaları ve medeni haklan kullanma 
ehliyetini haiz bulunmaları ve çiftçi olmaları ve
ya çiftçilik yapmayı taahhüt etmeleri dendikten 
sonra : « ve her iki halde de verilecek araziyi 
bizzat işletmeleri şarttır » ibaresi ilâve edilmiş
tir. Halbuki yine tasarının 56 ncı maddesinde 
« Bu kanunla verilen arazi ortakçılıkla işletile
mez ve kiraya verilemez. Askerlik ve belgelendi
rilen uzun hastalık gibi makbul sebepler varsa ki
ra ile işletilebilir. Kira ile işletmeği zaruri bulan 
sebepleri Tanm Bakanlığı takdir eder » denmiş 
olmasına göre böyle arazi verileceklerin bu arıza
yı şu maddede zikredilen, mazeretler olmaksızın 
bizzat işletmeleri şart olduğuna göre 36 ncı 
maddede bu iki halde verilecek araziyi bizzat iş
letmeleri şarttır fıkrasını zait görmekte oldu
ğumdan bu fıkranm tayyını teklif ediyorum ve 
bunun için de bir takrir hazırlryorum. 

SÖZCÜ C. TÜZEL (Kayseri) — Efendim, 
36 ncı madde, arazi verilecekler hakkında esaslı 
bir prensipi ihtiva eden bir maddedir. 
Arazi verilecek olan kimselerin Türk ol
maları ve medeni haklarını kullanmar eh-. 
liyetini haiz olmaları ve netice olmak üzere de 
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i bizaat çiftçilik yapmayı taahhüt etmeleri ve her 

üri halde de verilecek olan kimselerin bu arazi
leri yine bizzat işletmeleri şarttır. 56 ncı mad
de, arazi verilecek olan kimselerin bu arazi
leri yine bizzat işletmeleri hakkında sarih hük
mü ihtiva etmektedir. Ancak istisnai olarak as
kerlik, hastalık gibi meşru mazeretler doîayısîyîe 
bunların kiraya verilebileceğini tasrih etmekte
dir. Onun için 36 ncı maddeden bunun tayye-
dilmesine sebep görmüyorum 

K. BEBKBB (Urfa) — Bir sual : Bu 36 ncı 
maddede hastalık ve askerlik gibi mazeretler ka
bul edilecek midir? 

G. Ko. SÖZCÜSÜ C. TÜZEL (Kayseri) — 
36 ncı madde kendisine arazi verilecek kimsele
ri tasrih etmiştir. 56 ncı madde de verilecek ara
zinin tâbi olacağı hükümleri göstermiştir. 36 
ncı madde mucibince toprak almak hakkmı haiz 
olan kimselere verileeek araziden 56 ncı madde
nin hükmü tatbik edilecektir. 56 ncı maddenin 
zikrettiği sebepler mevcut ise, bunlar da arazi
lerini kiraya vermek hakkım haizdir. 

K. BEBKEB (Urfa) — Şu halde 36 ncı 
maddenin birinci fıkrası zaittir. 

BAŞKAN ~- önergeyi okutayım mı? -
K. BEBKEB (Urfa) — Okutunuz. 

Yüksek Başkanlığa 
Arz ve izah eylediğim sebeplerden ötürü tasa-

rmm elli altıncı maddesi karşısında 36 ncı mad
denin birinci fterasındaki (ve her iki halde de 
verilecek araziyi bizzat işletmeleri) ibaresinin 
mezkûr maddeden çıkarılmasını teklif ederim. 

Urfa 
K. Berker 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Nazarı 
itibare alanlar ... Almıyanlar ... Nazarı itibare 
alınmamıştır. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Beşinci bölüm 
Arari verilmesi 

MADDE 37. — Arazi bu kanun hükümlerine 
uygu» olarak Tarım Bakanlığınca verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — Arazi istiyenler : 
I a) Hüviyetleri ve medeni durumlarını; 
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*"~ b) Ararilerf okrp olmadığın*, vaar$a çeşâtle-
tbm v® gerçek yılz ölçülerini •"• 

c) Arazi üzerindeki yapı ve tesislerle tarım 
alet ve vasıtalarını; 

dV Arazi istedikleri yeri; 
Gösteren ö yerin ihtiyar heyetlerinden onan-' 

mış b?r beyan kâğıdını Tarım Bakanlığınca yet
kilendirilecek mercilere verirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenİer ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Hiç arazisi olmayanlara, böl
gelere ye tarım çeşitlerine göre bir çiftçi ailesi
nin geçinmesine ve aile fertlerinin iş kuvvetleri
nin değerlendirilmesine yetecek genişlik, kuvvet 
ve çeşitte olmak üzere küçük arazi haddi içinde 
arazi verilir. 

Toprağı yetmiyenlerin arazileri yukarıki 
fıkra hükümleri dairesinde yeter miktara çı
karılır. 

Verilecek arazinin imkân nispetinde bir yer
de ve toplu olması gözetilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenİer... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 40. — Arazi dağıtrmi bölgenin tabiî 
ve iktisadi şartlarına göre çeşitli istihsal bölüm
lerini içine alan mürekkep işlethmeler kurabile
cek surette yapılabileceği gibi istihsallerini bağ
cılık» meyvacılık, bahçecilik, fidancılık,'tarla 
ziraati ve hayvancılık gibi bir istihsal bölümün
de toplayan basit' işletmeler kurulabilecek • şekil
de de yapılabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenİer... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 41. ~ Arazi isteyen kimseye, otur
duğu yerde verilecek arazi bulunmadığı veya 
kalmadığı takdirde önce o bölge içinde başka 
bir yerde ye burada da verilecek arazi bulun
madığı veya kalmadığı halde yakın ve alıştığı 
iklim şartlarına uygun başka bir bölgede arazi 
verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenİer... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 42. — Arazi ve üzerindeki yapı-ve 
tesisler bedel karşılığında borçlandırma yoluyla 
verilir. 
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I BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
! Kabul edenler.., Etmiyenİer,.. Madde kabul edil

miştir. 

MADDE 43. — Sahip olduğu arazinin tümü
nü veya bir kısmını bu kanuroın yürürlüğe gir
mesinden sonra herhangi bir suretle elden çıka
ranlar bu kanunun tanıdığı haklardan fayda
lanamazlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenİer... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 44. — Arazisi, işlenmemek yüzün-
den kamulaştırlan veya bu kanun hükümleri da
iresinde geri alınanlara, yeniden arazi verilmez. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenİer... Madde kabul edil
miştir. 

Altıncı bölüm 
Ma] î hükümler 

MADDE 45. — Kamulaştırma bedeli eşit 
taksitlerle ve kamulaştırmayı takip eden yıldan 
itibaren yirmi yılda Ödenecek «Toprak tahvilleri» 
adlı Hazine tahvilleriyle-ödenir. Her taksite se
nelik % 4 faiz yürütülür. Her yılın kupon vâ
desi 30 Eylül'dur. Toprak tahvillerinin eh kü
çük kupürü 100 lira itibari kıymetlidir. Kamu
laştırma bedelinin 100 liradan aşağı kesri para 
ile,ödenir. 

Her yıl yapılacak kamulaştırmalara göre 
Tarım Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulunca belirtilecek miktarda tahvil çıkarılır. 
Bu tahvillerin ana ve faizini ihtiva eden ku
pon bedelleri vâdelerinden beş sene sonra Ha
zine lehine zamanaşımına uğrar. 

Toprak tahvilleri, ödenmemiş kupon bedel
leri üzerinden diğer Devlet tahvillerine tanınan 
imtiyaz ve haklan tamamen haizdirler. 

Yıllık amortisman taksitlerini, faizleri ve di
ğer giderleri karşılayacak ödenek her yıl Devlet 
borçları bütçesinde ayrı bir fasla konur. Her 
tertipte çıkarma giderleri Devlet borçları büt
çesinde açılacak ayrı bir fasla ödenek kayde
dilerek harcanır. 

Maliye Bakanlığı her tertipte çıkarma için 
elli bin liraj^a kadar geçici harcamaya izinlidir. 

17 ve 29 ncu maddeler hükümleri saklıdır. 
§. SÖKMENSÜEE (Erzincan) — Sayın ar-

| kadaşlar. Bundan evvel kabul; buyurduğunuz 

! 
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maddelere göre üç şekilde kamulaştırma ya- j 
pıyoruz. 5 000 dönümden yukarı, 5 000 dönüm 
ile 2 000 dönüm arası, 2 000 dönümden aşağı 
olan kamulaştırmalar. Bilhassa 2 000 dönümden 
aşağı olan kamulaştırmalarda 17 nci madde 
gereğince bu miktarın bin dönümden aşağı düş
mek ihtimali de vardır. Bu halde az çok mü
navebe usulü ile ziraat yapan ve bu araziden 
bir kısmını çayır, mera. halinde kullanmak su
retiyle az ziraat yapan bu çaptaki arazi sahibi 
vatandaşlara küçük de olsa âtiyen paramızın 1 
kıymetleneceği noktai nazarından istifadeli 
bir yarcbm olmak ve bedellerinin mühim bir 
kısmını peşin olarak vermek üzere bendeniz 
bu maddenin birinci fıkrasının sonuna «arazisi 
kamulaştırılacak olan vatandaşlara, ellerine 
verilecek olan toprak tahvillerinin 1 000 liralık 
kısmının tâyin edilmiş olan yıllık taksitten 
ayrıca ve bir yıl içinde peşin olarak verilmesi
nin» yerinde bir yardım olacağını düşünerek 
bir takrir hazırladım. Bu takriri tasvip buyu
rursanız vatandaşlar, için faydalı olur. Hükü
metin de bu görüşe iştirak edeceğini tahmin 
ediyorum. Bu husustaki görüşlerini rica edi
yorum. 

Dr. A. S. DELÎLBAŞI (Kütahya) — Efen
dim; bendenizin kısaca bir mâruzâtım var. Ha
zır Maliye Bakanımız da burada iken bizleri 
tenvir buyururlarsa çok faydalı olacaktır. Bu
rada kamulaştırılacak araziye mukabil % 4 
faizli ve muayyen senelik taksitlerle ödenmek • 
üzere Hazine tahvilleri vereceğiz. 

I. Acaba bu Hazine tahvilleri bugünkü 
muhtelif vesilelerle çıkarttığımız dahili istikraz 
tahvilleri mahiyetinde midir? Yani biliyorsunuz, 
belki bu hususta kanunda bir hüküm yoktur. Pek 
incelenmiyor. Bir istikrazı dahilî tahvili millî 
bankalarda bir muamelei tüccariyeye tâbi ola
rak taamülen iskontosu verilir ve bedeli tahsil 
olunur. Şimdi öğrenmek istediğim nokta yal
nız bu cihettir. Acaba arazi sahiplerine verile- i 
cek olan bu Hazine tahvillerine sahip olan bir 
ıstıraba düştüğü zaman, paraya ihtiyacı ol
duğu zamŞn^ çünkü takdir buyurursunuz, 
bir kısım vatandaşlar topraklarını kaybettikten 
sonra ancak ellerinde geçineceği ancak bu tah
villere inhisar eder. Bu vaziyette olanlar, bu 

tahvillerin hepsini veya bir kısmını paraya çevirip 
başka bir işe girişmek istiyebiurler. Bu takdirde 
bunların vaziyeti ne olacaktır? Bu noktanın j 

.1945 O r l 
Maliye Bakanı tarafından tavzihini bendeniz 
faydalı görüyorum. 

Gl. N. ELDENİZ (Seyhan) — Deminki mâ
ruzâtımın ve istirhamımın bu madde ile de 
biraz münasebeti vardır. O istirhamım kabul 
buyurulmadığı için tekrar huzuru âlinize bu 
madde ile gelmek belki abes görünür. Fakat 
ben milletimin şefkatma, milletimin adaletine, 
milletimin büyük huzuruna iltica ediyorum, 
kabul edip etmemek sizin oyunuzdadır. 

Ben doğru zannettiğimi arzediyorum. 
Doğru zannettiğim; % 4 faizin çok az olu

şudur. Benim zannımca faiz behemehal % 7 ye 
çıkarılmalıdır. 

Devletin diğer kendi tahvillerine vermekte 
olduğu faiz derecesinde olmalıdır, eğer, vere
ceğimiz bu toprak tahvillerinin hakikaten bir 
kıymet olmasını diğer bazı hatıra bile getir
mekten korktuğum, çekindiğim fakat zaruri 
olarak temas edeceğim, veyahut bu suretle te
mas etmekte olduğum bazı bonolar gibi bir 
hale düşmemesini arzu edersiniz. Böyle sefil bir 
hale bu tahvillerin düştüğünü elbette arzu etme
yiz. Mademki etmeyiz, % 4 faiz % 7 ye çıkarıl
malıdır. Toprağın verimi % 4 den ziyadedir 
efendim. Bendeniz hiç bir vakit çok aziz ve be
nim için çok muhterem Başbakanın beyanat ve 
telâkkisine muhalefet etmek istemem. Hatırım
dan bile geçirmem. Fakat beşeriz herhangi bir 
noktada yanlış telâkki edebiliriz, yanlış görebi
liriz. Buna istinat ederek cüret ediyorum. Evet 
toprak işleri % 4 de verebilir? % 1 de verebi
lir. Ben şahsen şahit olmuşumdur, % 0 değil 
sıf ırm altına bile düşer. Tuz gölü civarında 
olmuştu. Bu felâketli manzara karşısında ağ-
lamışımdır. Fakat usulen toprak % 4 den ziyade 
verir. Eğer % 4 vermiş olsaydı zannederim kî 
hiç kimse sermayesini toprağa yatırmak iste
mezdi. 
. Banka faizleri bundan evvel % 15 ve 12 de-
recesindeydi. Bugün de resmî olarak % 8,5 hu-
dudundadır. Biraz daha aşağı düşürmek için 
daha başka menfaatlar göstermek lâzımdır. 
Memleketimizde faizin % 8,5 olarak kabul edil
mesi şunu ifade eder ki iyi işletilen bir para 
)%• 8,5 dan daha fazla kâr getirir. Toprağın bu 
söylediğim hadden fazla getirmesi harp senele
rinden evvel toprak sahiplerine ve çiftçilere Hü
kümet tarafından gösterilmiş olan pek aziz sa
habetin eseri deniliyor. Bunun eseri vâkidir. Fa-
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kat yalnız o değildir. Evet Devletin bu aziz şef
kat ve sahabeti harpten önce de başlamıştır, am
ma yalnız bunun neticesi ve eseri dersek haksız
lık etmiş oluruz. 

% 4 ün zararı ne olacaktır. Bunu huzuru 
âlinizde arzedeyim. Uzatmıyacağım efendim. Bir 
tahvil ''% 7 dir, bir tahvil % 4 tür. Aralarında 
% 3 faiz farkı vardır, ikisinin de nominal kıy
meti 100 liradır. Hangisini alırız? Bittabi % 7 
faizli olanı. Faizine göre asıl kıymet farkını 
hesaplarken 100 — 43 — 57 liradır. Yani •% 4 
dediğimiz zaman tahvilin kıymetini 57 lira ola
rak takdir etmiş oluruz. 

Muhterem komisyondan bu noktanın biraz 
düşünülmesini rica ederim. Bu tahviller de di
ğer tahviller gibi hakikî kıymetini muhafaza 
edecek ve sahibinin elinde sıkıntı zamanında ve
yahut iş yapma zamanında, çünkü çalışmak bi
zim için esastır, madem ki dünyaya geldik, bu 
dünyada iş yapmak lâzımdır. Yalnız yapılacak 
işin namuskârane olması lâzımdır. Bir adam 

- namusludur, fakat iş yapmıyor. Neye yarar? Bir 
lokma ve hırka laflarını gömdük. Ağzımıza al
mıyoruz. Hakikatte budur. Bu dünyada çalış
mak ve kazanmak lâzımdır. Şahsım izin kana
atkar olabilirim. Fakat benden bekliyenlere karşı 
da onları kanaata icbar etmeğe hakkım yoktur. Yal
nız elverir ki, ahlak ve fazilet dairesinde çalışalım 
ve buna hepimiz mecburuz. Bunu yapmazsak 
memlekete de doğru hizmet etmiş olmayız, yahut 
memleketin hayırlı ve çalışkan evlâdı olamayız. 
Fakat, yalnız hayırsız olmamak kâfi değildir, 
hayırlı olmak lâzımdır. Herkes cürmünce, kud-
retince, çalışmak lâzımdır. Elinde bulunan yü
zer liralık bonolarını işletecek ve kendi nefine, 
dolayrsiyle camianın nefine hizmet edecek. Şu 
halde onların kıymetini düşürmiyelim. Pekâlâ 
düşünebiliriz ki, bu bonolar bir sene içinde de
ğil, belki birkaç sene içinde kıymetinden çok,, çok, 
çok aşağı düşebilir. Ne kadar düşer bilmiyorum, 
amma 57 ve 43 nispetini, ilk anda, eltinize aldı
ğımız anda bulabiliriz. 100 liralık tahvil 57 li
raya incektir. Biraz daha, biraz daha zaman ge
çince bu 57 lira 5.7 ye kadar*da düşebilir. îfrat 
ve tefrite gitmek istemem. Bunu muhterem Ko
misyondan da, Aziz Hükümetten de ve Mübeccel 
Heyetinizden de bütün samimiyetimle rica ede
rim. Bu hususta da vazıh ve daha sarih olmak 
için bir de takririm vardır. Bunun kabul buyu-
rulmasını rica ederim. 

1945 0 : 1 
G. Ko. SÖZCÜSÜ C. TÜZEL (Kayseri) — 

Şükrü Sökmensüer arkadaşımız yapılacak kamu
laştırmaların karşılığını teşkil eden paranın bin 
liraya kadar olan kısmının nakden ödenmesi hak
kında bir teklifte bulundular. Bu teklifte, Hükü-
metçede muvafakat edildiğine göre, Komisyonu
nuz böyle bir teklifi ancak memnuniyetle karşı
lar. Binaenaleyh, Komisyonumuz dahi kendi 
tekliflerine iltihak eder. 

Sayın Delilbaşr arkadaşımız bu tahvillerle, 
diğer Devlet tahvillerine nazaran haiz olduğu va
sıflarının ne olduğunu sordular. Maddede, top
rak tahvillerinin, diğer Devlet tahvillerinin ha
iz olduğu bütün hukuk ve imtiyazları haiz ola
cağına dair açık bir hüküm vardır. Bu imtiyaz 
da; vergi muafiyeti, teminat olarak kabul edil
mesi, emlâki milliye satışlarında bunların başa-
baş nakit yerine kabul edilmesidir. 

Bunlar da borsaya kote edileceklerdir. Bi
naenaleyh, diğer Devlet tahvilleri için mevzu
atın kabul ettiği bütün haklar ve esaslar bu tah
viller için de kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem Naci Eldeniz % 4 faiz haddinin az 
olduğunu bahis mevzuu buyurarak bu haddin 
% 7 ye çıkarılmasını istediler. 

Arkadaşlar umumiyetle Devlet tahvillerinde 
% 7 faiz Devletin malî takatini aşan ve zedele
yen bir faizdir. Maliyemiz için biran evvel bu 
faiz hadlerini indirmek temenni edilecek bir 
şeydir. 

Komisyonumuzun Hükümetten almış olduğu 
izahat ve malûmat ta Hükümetin bu yolda yü
rümekte olduğunu göstermiştir. 

Binaenaleyh, Komisyon bu toprak tahvilleri 
için % 7 faiz haddini Devletin malî takatini aşan 
ve zedeleyen bir mahiyette gördüğü için, uygun 
bulmamıştır. % 4 faiz haddinin kabulünü is
tirham ederim. 

Yalnız 45 nci maddenin son fıkrasında « 17 
ve 29 ncu maddeler hükümleri saklıdır » diye ya
zılıdır. 

Dün kabul buyurulan 17 nci madde hükmü 
dahi yapılacak kamulaştırma bedelinin tahvile 
ödeneceğini tasrih ettiğine nazaran bu fıkraya 
ihtiyaç kalmamıştır. 

Son fıkranın, « 29 ncu madde, hükmü saklı
dır» şeklinde değiştirilmesini rica ederim. 

Dr. A. S. DELÎLBAŞI (Kütahya) — Efen
dim, bendeniz gayet sarih sordum. Galiba ifade 



edemedim. Tekrar soruyorum, lütfen sarih ola
rak cevap Versinler. Kendileri eğer, cevap ve
recek vaziyette değillerse lütfen Hükümet cevap 
versin. Bugün elimizde bulunan Devlet tahvil
lerini millî bankaya götürdüğümüz zaman mu
ayyen iskonto muamelesini yapar ve size tahvi
lin bedelini öder. Bendeniz şimdi öğrenmek is
tiyorum; bu tahviller de millî bankaya götü
rüldüğü zaman, kote veya değil, muayyen iskon
to yapıldıktan sonra tahribin bedelim alabilecek 
midir? Bu noktaya ya Hükümetin veya Komisyo
nun cevap vermesini istiyorum. 

G. Ko. SÖZCÜSÜ C. TÜZEL (Kayseri) — 
Sualin yeri bundan sonra gelen maddededir. 46 
ncı madde bunları izah etmektedir. 

Dr. A. S. DELÎLBAŞI (Kütahya) — Ben fa-
fâizleri sormuyorum. Resülmali soruyorum. 
Elimde bin liralık tahvilim var. İcabında bunu 
götürüxp millî bankaya bozdurabilecek miyim? 

MALİYE BAKANI N. E. SÜMER (Antalya) 
— Efendim, sayın doktor Delilbaşı kamulaştır
ma bedelleri karşılığı olarak vatandaşlara veri
lecek olan tahvillerin diğer Devlet tahvillerinin 
muamelesine tâbi olup olmadığını soruyorlar. 

Yani sarih olarak şu suali ortaya koydular: 
Bunların hamilleri diledikleri zaman, diğer Dev
let tahvilleri hamilleri gibi, bunları satmak im
kânına malik olacaklar mıdır? Maddenin de 
sarih ifade ettiği gibi, bu tahviller de diğer Dev-

. let tahvillerinin haiz bulundukları bütün hak
ları haiz bulunacaktır. Binaenaleyh bunlar da 
diğer tahviller gibi borsada muamele görecekler
dir. Bu bakımdan borsada muamele gören di
ğer bütün Devlet tahvilleri gibi bunlar da, ge
rek borsada ve gerek diğer malî müesseselerde 
satılacaktır. Bilmiyorum, bu maruzatım arka
daşımı tatmin ediyor mu? 

Bu münasebetle sayın arkadaşım Şükrü Sök-
mensüer'in takrirlerine de temas etmeme mü
saadelerini istirham edeceğim. Kendilerine tah
vil verilenlerin bin liraya kadar olan miktarının 
peşin olarak ödenmesine dair bir takrir verdiler. 
Şüphesiz ki takdir Heyeti Celilenizindir. Eğer 
böyle tensib edecek olursanız Hükümet bunu 
tatbikatta mahzur görmiyecektir. 

GL N. ELDENİZ (Seyhan) — Efendim; Du
yuruldu ki Devlet zaten yüksek faizleri yakın
da indirecektir. Hepimiz için bu, beşareti hay-
riyedir. Bununla müstebşer olduk. Fakat bu 
tahvillerin de % 7 ile kabul edilmesi ve daha 

sonra faizler daha aşağıya indirildiği zaman bun
larla beraber olarak aşağıya indirilmesi çok ye
rinde olur. Onun için bu tahvillere % 7 faiz ve
rilmesini tekrar istirham'edeceğim. 

G. PEKEL (Tokad) — Muhterem arkadaş
lar; IVtuterem Genaralin noktai nazarını ben
deniz de arzetmek için kürsüye çıktım. 

önümüzde iki misal vardır. Bilhassa hepimi
zin unutmamış olduğu gayri mübadiller bonosu. 
Çok korkarım, bu faiz düşüklüğü vatandaşları
mızı fena bir vaziyete düşürebilir. Onun için 
bugün Devlet tahvillerinde hangi esas kabul edil
miş ise ve hangi faiz veriliyorsa bunu da öyle 
yapalım. Devlet borçlarının kimisi öz, kimisi 
yoz olmasın. Bunu istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yoktur, öner
geleri okutuyorum. 

J Yüksek Başkanlığa 
Açıkladığım sözlü gerekçeye dayanarak 

45 nci maddenin birinci fıkrasının sonuna aşa
ğıdaki cümlenin eklenmesini yüksek tasvibi
nize arzeylierim. 

Toprak tahvillerinin bin liralık kısmı ka
mulaştırmayı takibeden yıl içinde peşin olarak 
ayrrca ödenir». 

Erzincan Milletvekili 
Ş. Sökmensüer 

BAŞKAN — Komisyon da kabul ediyor, Hü
kümet de kabul ediyor. 

Nazan itibara alanlar... Almıyanlar... Takrir 
nazarı itibara alınmıştır. 

Yüksek Başkanlığa 
Haziran 1945 

Devletin yüzde yedi faizli tahvilleri karşı
sında yüzde dört faizli toprak tahvilleri satışa 
çıkarıldığında nikbin bir hesapla yüzde kırkını 
kaybeder ve bu yüzden sahipleri çok mağdur 
olur. 

Bu tahvillerin de Devlet tahvilleri gibi ayni 
imtiyazı haiz olmasmı ve faizinin yüzde yediye 
çıkarılmasını arz ve teklif eder, Yüce Kamu
taydan kabulünü dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
Gl. N. Eldeniz 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Nazarı 
itibara alanlar, lütfen ellerini kaldırsın... Al
mayanlar... 

— 147 — 
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Anlaşılmadı, ayağa kalkmak suretiyle oyu

nuza sunuyorum. 
R. VARDAR (Zonguldak) — Neyi? 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, takriri tek

rar okutuyorum. Takrir tekrar okundu). 
MALİYE B. N. SÜMER (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar, faiz haddinin % 4 den 7 ye 
çıkarılması hakkındaki önerge münasebetiyle 
Geçici Komisyonun Muhterem Sözcüsü bazı iza
hat arzetmişti. Bendenizin bu izahatın sonun
da edindiğim intiba Yüksek Heyetinizi tatmin 
etmiş olduğu merkezinde idi Bu sebeple ayrıca 
maruzatta bulunmadım. Müsaade buyurursa
nız Maliye Bakanlığımız ve Hükümetiniz adı
na, faiz haddinin '% 4 den yediye çıkarılması 
hakkındaki düşüncelerimi arzetmek isterim. 

Bunun, kanunun tatbiki esnasında Hazineye 
yükliyeceği külfeti, şüphesiz küçümsememek 
lâzımdır Fakat bendeniz, bundan ziyade, faiz 
meselesini başka bir zaviyeden mütalâa etmek 
isterim. Geçenlerde huzurunuzda bütçe münase
betiyle maruzatta bulunurken izah etmiş oldu
ğum gibi, yurdumuzun hal ve yakın gelecek 
bakımlarından inşası ve millî ekonominin de 
kalkınması tedbirleri düşünülürken memleket 
sermaye piyasasında Devlet istikrazlarının esas
lı bir sisteme bağlanması fikrini gütmekte oldu
ğumuzu arzetmiştim. Biraz önce arkadaşları
mızdan birisinin de izah etmiş olduğu gibi, bu 
günkü faiz seviyesi memleket ekonomisini, ha
kikaten, tazyik etmekte ve iktisadi faaliyet ve 
hareketleri tahdit etmektedir. 

Yakında huzurunuza sunacağımızı tahmin 
ettiğim emlâk kredisi hakkındaki kanunda da 
müşahade buyuracağınız gibi. Devlet sistemli ola
rak, memleketteki faizi tahammül edebilecek bir 
hadde indirmek kararında bulunuyor. Bunun dı
şında Martın on birindenberi Devlet Hazine bono
larının % 5 olan faizlerini % 4 e indirmiş bulun
duğumuzu da söylemek isterim. 

Bu kanun münasebetiyle faiz haddi % 4 ten 
% 7 ye çıkarılacak olursa bunun önümüzdeki 
yirmi yıl için kanunlaşmış oalcağını ve artık 
herhangi bir suretle revizyon imkânı bulamıya-
cağımızı yüksek huzurunuzda tebarüz ettirmek 
istiyorum (Doğru sesleri). 

BAŞKAN — önergeyi tekrar okutuyorum•': 
: (Seyhan Milletvekili Gİ. Naci Eldenifc'in 

önergesi üçüncü defa okundu*) x 
-BAŞKAN —: Önergeyi:nazarı itibare âlân* 

lar... Almıyanlar... Önerge nazarı itibare alın
mamıştır 

Maddeyi tadil veçhile oyunuza- sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 46. — Dağıtılacak arazi, yapı ve 
tesislerin karşılğı Maliye ve Tarım Bakanlıkla
rınca belirtilecek esaslara göre tâyin edilerek 
borçlandırmayı takip eden altmcı yılm Ocak 
ayından başlamak ve yirmi yılda, yirmi eşit 
taksitte ve faizsiz olarak ödenmek üzere Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası adına senede bağ
lanır ve senetleri bankaya verilir. 

Borçlunun ilköğretim çağına giren her ço
cuğu için geri kalan taksitlerinden % 5 indi
rilir. 

Vâdesinden önce ödenen taksitlerden yıllık 
% 5 iskonto yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 47. — Arazi verileceklere kuracak
ları işletme yapı ve tesislerini meydana getir
mek, bunların onarılmasını ve işletmenin yıl
lık işletilmesini sağlamak üzere Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat Bankasında kurulacak özel bir fon
dan kredi açılır. 

Kuruluş kredisi yirmi beş yıla, onarma kre
disi on yıla ve yıllık işletme kredisi bir yıla kadar 
vadeli olabilir. 

Bu kredilerin açılma şekillerine ve miktar
larına ve % 5 i geçmemek üzere faizlerine müte
allik esaslar Maliye, Tarım ve Ticaret Bakanlık
larınca birlikte belirtilir. 

H. PEKCAN (Kütahya) — Arkadaşlar, şim
di konuşma mevzuu olan 47 nci madde Toprak
landırma Kanuniyle yaratacağımız işletmelere 
yapılacak zirai kredileri göstermektedir. Bu ka
nunla yaratılacak köylü işletmelerine yapılacak 
kredilerin yeter derecede olması esastır. Kredi 
bahsi Topraklandırma Kanununun tatbikatında 
muvaffakiyet sağlıyacak en önemli bir noktayı 
teşkil etmektedir. 47 nci madde tadadi ve tah
didi bir şekilde kurulacak olan işletmelere ya
pılacak kredileri tasrih etmektedir. Bunlar baş
lıca, kuruluş kredisi, onarma kredisi, yıllık iş
letme kredisidir. Zirai kredi sisteminde ana 
krediler arasında sürüm - satış kredilerimde var
dır. Bir işletmenin istihsal eylediği mahsulünü 
değerlendirmeye matuf olarak yapılan bu kre-
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di hakkında ne bu, ne de gelecek maddelerde bir 
hüküm yer almamıştır. Bundan maada yine bu 
işletmelerin küçük ölçüde başarabilecekleri zi
rai sanayi kredilerine ihtiyaçları olacaktır, pey
nircilik ve yağcılık gibi. Ayrıca hayvan yetiştir
me, bakma ve üretme gibi bu işletmelerin yapa
bilecekleri işler için de kredilere ihtiyaçları ola
bilir. Kanunun benim üzerinde durduğum aydın
lanmasını istediğim nokta şudur: Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasında özel bir fon kuruluyor. 
Bu fondan bu işletmelerin birer ihtiyaçlarını 
karşılayacak olan zirai krediler tadad ediliyor. 
Bu tadad haricinde kalan kredi ihtiyaçlarım 
acaba bugün faaliyette bulunan Zirai Kredi Mü
esseseleri mi karşılayacaktır? Eğer bu kurula
cak yeni işletmelerin diğer kredi ihtiyaçları Zi
rai Kredi Müesseseleri karşılayacaksa 49 ncu 
madde ile Donatım Kurumunun karşılayacağı 
donatma kredileri için ayrıca bir maddeye lü
zum var mıdır? Bu noktanın tatbikatta tered
düdü mucip olmaması için sayın sözcü arkadaşım 
tarafından bumda tavzih edilmesini rica edi
yorum. 

İkinci nokta da, bugün faaliyette bulunan 
küçük köylü işletmelerine yapılmakta olan onar
ma kredileri, mevcut zirai kredi mevzuatında 
20 yıla kadar vadeli olabilir. Bu kanunun 47 
nei maddesinde ise kuruluş kredisi için 25 yıla 
onarma için 10 yıla kadar vâde kabul edilmiş
tir. Zirai kredi mevzuatında, toprağa kısmen 
veya tamamen işletme vasıtalarına sahip olan bir 
işletmeye bugün yapılmakta olan kuruluş kre
dilerindeki 20 yıla kadar vâdeyi komisyonun çok 
isabetli bir görüşü ile, topraklandırma dâvasının 
ehemmiyet ve nezaketini gözönünde tutarak beş 
sene fazlasiyle 25 yıla çıkarmıştır. Bu, gayet 
yerinde bir harekettir. Bunun aksi olarak bu
gün tatbikatın küçük işletmelere yapılagelmekte 
olan onarma kredileri için kabul ettiği 20 yıla 
kadar vâdeyi 10 yıla indirilmiştir. Bu kredilerin 
faideleri uzun seneler içindi. Bu itibarla bunda 
da sayın komisyonca bir mahzur görülmüyorsa 
kuruluş kredilerine uygun ve ahenktar; olarak 
vâde 25 seneye çıkarılmıştır, Aksi takdirde bu 
iki kredi arasmda tatbikatta büyük fark yarat
mış oluruz. 

Üçüncü mühim nokta, zirai kredi sisteminin 
dayandığı ana prensibe taalluk etmektedir. Çok 
eskidenberi tatbik edilmekte olan bu ana pren
sip şudur : Zirai kredi hakikî ihtiyaçla mütenasip 
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verilir işletmenin istihsaline faydalı olması için 
de yerinde kullanılması şarttır. Ben bu kanunla 
yaratılacak olan küçük köylü işletmelere yapı
lacak kredilerin hakikî ihiyaçla mütenasip bla-
rak yapılacağından biran tereddüd etmem. 

Ancak bugüne kadar, bu sahada çalışmış 
bir arkadaşınız olmak itibariyle arzedeyim ki; 
küçük köylü işletmelerine halen yapılmakta olan 
ziraî kredilerinin yerlerinde kullanılıp kullanıl
madığı dâvası kontrol edilmemekte belki bunun 
mahzuru normal işletmelerde bu kadar göze çarp
maz. Büyük bir dâva olamaz. Ancak üzerinde 
durduğumuz ve nihayet bir inkılâp kanunu vas
fını verdiğimiz bu kanunla yaratılacak işletme
lere yapılacak krediler yerlerinde kullanılmadı
ğı takdirde bu önemli bir dâva olur. Bunun za
rarı hiçbir zaman normal işletmelerde yaptığı
mız kredilerin yerlerinde kullanılmamasmdan do
ğan zararla bir olmaz ve bunun akisleri de acı 
olur. Bu itibarla bu noktayı ben, naçiz kanaa-
tımca ancak kanuna veyahut ta bu kanunun tat
bikatını sağlıyacak olan İçtüzüğe bir madde ve 
bir müeyyide ilâve ederek sağlamak istiyorum. 
Aksi takdirde kanaatımca hâsıl olacak fe
na neticelere karşı tedbir almamış oluruz. Bu 
kanunun 51 nci maddesinde bahsedilen hususi 
teşkilât da vardır. Bu koyacağımız hüküm ve 
müeyyideyi bu teşkilâtı takviye suretiyle yapa
cağımız tebligatta istediğimizi yapabiliriz, ka
naatim budur. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ C. TÜZEL 
(Kayseri)— Pekcan arkadaşımız kredi mevzuun
da üç noktaya iliştiler. 

Birisi, sürüm ve satış kredileri hakkında 
maddede bir hükmün yer almamış olması, ikin
cisi, onarma kredisinin kuruluş kredisi gibi 25 
yıllık vadeye bağlanmıyarak 10 yıllık bir vade
ye bağlanmış olması, üçüncüsü de, kredilerin 
mevzuunda kullanılıp kullanılmadığının ne su
retle kontrol edileceğine dair kanunda bir mad
denin yer almaması. 

Madde ancak zarurî olarak bu madde hükmü
ne göre verilmesi lâzımgelen kredi hakkındaki 
hükümleri derpiş etmiştir. Özel bir fondan kar
şılanacak olan olan krediler, kuruluş kredisi, 
onarma kredisi ve yıllık işletme kredisi ve diğer 
kredileri bu toprak sahipleri de, diğer ziraî 
müstahsıllar gibi, Ziraat Bankasından ve diğer 
kredi müesseselerinden temin edebilecek
lerdir. Maddede "bunu önleyici bir hüküm yok-
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tur. Her ziraî müstahsil nasıl ki umumî hü
kümlerin kabul ettiği hükümler dâhilinde ve 
müessesesinin statüsü dâhilinde kendilerinin ihti
yacı olan krediyi temin ediyorlarsa, toprak da
ğıtılan ve vatandaşlar da aynı suretle aynı mü
esseselerden sürüm ve satış kredileri temin ede
bileceklerdir. 

Onarma kredisine gelince, arkadaşımız, te
essüs etmiş olan işletmelerde kabul edilmiş olan 
kuruluş kredisi müddeti 25 yıl olduğuna göre 
yeni teessüs edecek olan bu işletmeler için onar
ma kredisinin de kuruluş kredisi gibi 25 yıla çı
karılmasının uygun olacağı mütalâasında bulun
du. 

Heyeti umumiyeee bu arzu kabul edilirse ko
misyon da buna itiraz etmez. Bu takdirde mad^ 
de, kuruluş ve onarma kredi müddetlerinin 25 
yıla çıkarılması suretiyle tashih edilebilir. Tak
dir Yüksek Heyetinizindir, 

Kredilerin yerinde kullanmıp kullanılmaması 
keyfiyetine gelince: Bu gibi teferruata taallûk 
eden hükümlerin kanunda yer almasına lüzum 
görülmemiştir. Aşağıdaki maddelerde görüle
ceği veçhile kanunun tatbiki için tüzükler yapı
lacaktır. Bu gibi müteferri hükümler tüzüğe 
derç edilir. Kanunda yer almasına lüzum yok
tur. Bunların tüzükte yer alması gayet "tabiidir. 

BAŞKAN— önergeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen 47 nci 

maddenin ikinci fıkrasındaki onarma kredileri 
vâdesinin 25 yıla çıkarılmasını teklif eylerim. 

Kütahya Milletvekili 
H. Pekcan 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ O. TÜZEL 

(Kayseri) — Ediyor. 
BAŞKAN — Bu suretle nazarı itibare alıp 

almadığınızı oyunuza sunuyorum. Tasvip eden
ler... Etmiyenler... Tasvip edilmiştir. 

Komisyon bir formül verecek mi? 
GBçîct KOMISYON SÖZCÜSÜ C. TÜZEL 

(Kayseri) — Fıkra (kuruluş ve onarma kredisi) 
şeklinde olacaktır. 

BAŞKAN — Bu tadille maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 48. — Yukarıki maddede yazılı özel 
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fonun kaynaklan şunlardır: 

a) Her yıl bütçesine bu maksatla konacak 
ödenek; 

b) 45 nci maddede yazılı alacaklardan yapı
lacak tahsilat. 

T. B. BALTA (Rize) — Bu kanunun takip 
ettiği gayenin tahakkuku topraksız çiftçiye ve
ya toprağı yetmiyen çiftçilere toprak dağıtımı 
kadar bu çiftçileri hakikî müstahsil hale geti
recek kredi ve vasıtaları temin etmektir. Bu, 
başta gelen dâvalardan 'biridir. Daha evvel ka
bul buyurduğunuz madde ile ameleye dahi top
rak verilmesi mevzuubahis olduğuna göre ve 
bu amele ekseriya vasıtaya malik olmadığına 
göre, bu dâvanın tahakkuku herşeyden evvel 
malî imkâna dayanır. Kezalik bu kanunda ken
dilerine toprak verilen kimselerin topraklan 
üzerinde ve kendilerine verilen vasıtalar üze
rinde aynı tasaruf hakları da kanunen takyit 
edilmiş olması, gerçi bunların hususi kredi ve 
mahsulleri üzerinden ve şahıslarına yapılacak 
emniyet dolayısiyle kredi temin etme imkânları 
büsbütün ortadan kalkmış değildir, fakat kanu
nen kendi arazileri üzerinde tasaruf salâhiyeti
nin takyit edilmiş olması esası hususi kredi 
bulma imkânlarını güçleştirmektedir. Köylü
nün kalkınması dâvasının tamamiyle tahakku
ku, Devletçe kredi vasıtalarının ve malî imkân
ların teminine bağbdır. Halbuki bu maddenin 
A bendinde her yıl bütçeye konulacak olan mik
tarı zikretmekte ve fakat ne miktar konacağına 
dair bir hükmü ihtiva etmemektedir. Her yıl, 
o yılın ihtiyacına göre, malî imkânlara göre 
tahsisat konulacağı hakkında işaret etmenin 
doğru olacağını bendeniz şahsen kabul etmiyo
rum. Bu itibarla Hükümetten şunu rica edi
yorum, bu kürsüden izah etmelerini rica ediyo
rum; reformun tam ve kâmil bir şekilde ve 
müstakar bir halde tahakkuku esaslı bir pren
sip ve malî imkânlara bağlıdır. Bu tasarının 
umumî müzakeresi esnasında ve muhtelif madde
lerinin müzakeresinde söylenildiği gibi, çok 
esaslı çalışmayı ieabettiren bir keyfiyettir ve 
Hükümet te bunu kabul etmiş bulunmaktadır. 
Önümüzdeki yıllar bu işin tahakkuku için ne 
gibi bir plân tatbik olunacaktır? Bunun iltizam 
ettiği parayı ne şekilde tedarik etmeyi düşün
mektedir? Bilhassa bu noktanın bu kürsüden 
tavzihini rica ediyorum. 

G. JPEKEL (Tokad) —- Sayın arkadaşlar, bu 
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madde bu kanunun mühim maddelerinden biri
sidir. Bence bu madde kurulacak fonun temelini, 
kaynaklarını göstermektedir. Yani bilhassa top
raksız çiftçilere ve tarım işçilerine toprak veril
diği zaman eğer bunlara lâzım olan ziraat vasıta
larını vermezsek beyhude olarak bunlara toprak 
vermiş olacağız. Onlara toprak verince mutlaka 
o toprağı işliyecek bir çift hayvanı, pulluk, araba 
ve diğer bütün ziraat levazımını vermek mecburi
yetindeyiz. Bu kadarı da kâfi değil, Eğer bun
ların oturacak yeri, hayvanlarını barındıracak 
ahır ve samanlık yoksa, yine verilecek toprağı 
işliyemezler, hayvanlara bakamazlar. Bu ka
dar da değil. Tohumluğunu da vereceğiz. Bu da 
yetmez, hiç olmazsa bir yıllık "yiyeceğini de ve
receğiz. Arkadaşlar; bunlar kaça maloluyor. Bu
gün bir çift öküzü vasati 100 liradır. Arabası, 
pulluğu, susu, busu 1500 lira. Bundan aşağı bir pa
ra ile bir çiftçi çift çubuk düzemez. Vereceği
miz bir yıllık yiyeceğini de 500 lira hesap eder
sek iki bin liraya yükselir. Fakat mutlaka ona bir 
ev ve ahır da lâzımdır. Bilmem o da bin liraya 
çıkabilir mi? Biz vaktiyle iskân için iki yüz lira
ya bir bina yapabiliyorduk, amma bugünün şart-
lariyle bilmem bin liraya çıkarabilir miyiz. Şim
di burada fon için iki kaynak vardır. Bu pa
ralar nereden verilecek? Bunlardan biri Hazine; 
biri de çiftçilere vereceğimiz gerek toprak, gerek 
kalkındırma için fondan vereceğimiz paralardan 
yapılaeak tahsilattır. Arkadaşlar bu iki kaynak
tan güvenli, sağlam olanı tek bir tanedir, Ha
zinenin vereceği paradır. 

Yıllarca bu Devlet muhacirlere, yıllarca bu 
Devlet topraksız çiftçilere toprak veregelmekte-
dir. Borçlandırmak suretiyle vermektedir. Fa
kat Maliye Bakanı arkadaşımız da buradadır. 
Acaba bundan ne tahsil etmişlerdir. Ben iki bu
çuk sene bu yükün altında bulundum. Tahsil 
edilemediğini gördüm. Tahsil edilebilmesi imkâ
nını da göremedim. Bundan dolayıdr ki, iskân 
Kanunu ile 28 senede ödenmek kaydı ile börçlan-
dırıldığı halde yine imkân bulunamamıştır, ni
hayet üç sene evvel bir kanun getirmişler ve is
kân Kanunu ile verilen şeyler meccanen olmuş
tur. 

Arkadaşlar, şunu bilelim ki, vereceğimiz top
raklar ve belki de fondan vereceğimiz paralar 
tahsil edilmiyerek kalacaktır. Yalnız güvenece
ğimiz bir şey var, Hazineden verilecek para, 
yahut ta Maliye Bakanlığı bunun için yeni bir 

istikraz yapıyorsa. Böyle bir hazırlık varsa o 
vakit bu işe fazla ümit ve bel bağlıyabiliriz. 
Onun için Maliye Bakanı arkadaşımız burada
dır, bizi bu bapta tenvir etmelerini rica ederim. 
Bu seneki bütçeye tahsisat konmamıştır. Hiç 
şüphesiz bu kanun çıkacaktır. Ne kadar para 
konacaktır, onu da bildirirse memnun olacağım. 

TARIM BAKANI Ş. R. HATİPOĞLTÎ 
(Manisa) — Muhterem arkadaşlarım, kanunun 
muhtelif maddelerinde de görüldüğü gibi, top
rak kanunu yalnız toprağı yetmiyen veya top
raksız çiftçiye toprak vermeği derpiş etmiyor. 
Şimdi okuduğumuz maddelerden de anlaşıldığ: 
veçhile bunlara mümkün olduğu kadar donatım 
vasıtaları, tesis ve onarma kredisi de derpiş et
miş oluyor. Meclisçe ve Hükümetçe meselenin 
sadece arazi dağıtılma mahiyetinde telâkki edil
mediği bu maddenin de hüviyetinden anlaşılmak
tadır. 

Şimdi burada, hakikaten bu dâva üzerinde, 
yani toprak tevziatı yaptığımız adamları gerçek
ten müstahsil bir hale getirebilmek için düşün
düğümüz şekil ve yerleştirme ve donatma mev
zuunda en titiz davranılmasına ait tezahürleri 
görüyorum. Bu, beni tabiatiyle sevindiriyor. Yal
nız mesele, vüsati ye.hacmi bakımından çok mü 
him olmakla beraber bazı arkadaşların derpiş 
ettikleri unsurları da birlikte mütalâa etmek lâ
zımdır. Kanun toprak veriyor, tesis kredisini 
veriyor, onarma kredisini veriyor onun yıllık yiye
ceğini de versin, öyle bir şey yoktur. Kanuna böy
le bir hüküm koysaydık, göçmen işini ele almış 
olurduk. Halbuki biz yerinde topraklandırmayı 
ele alıyoruz. Burada dikkate aldığımız üç vazi
yet var. Birincisi: Yerinde insan vardır, bina 
vardır, düzeni vardır. Yani sabanı, öküzü var
dır. Yalnız toprağı yoktur. Bunlara süratle 
toprak vereceğiz ve noksanları varsa noksanlarını 
• amamlayacağız ve birinci plânda Toprak Ka
nunun en feyizli neticelerini bizim kozumuzu 
ortaya koyacak vaziyette olacaktır. Öyle bir 
kategoride çıkacak ki, evi bulunmıyacak, iş
letmesi teessüs etmiş olacaktır. Yalnız i 
kuvveti bulunacak ve kısmen de belki istih
sal vasıtası olacaktır. Biz bunlara verdiğimiz 
topraklarda onlara iş kuvvetini de vererek ve 
onun mevcut kudretini de sarfettirerek onu as
gari zamanda donatmayı düşünüyoruz. Bu im
kânları ve vasıtaları eğer nazari bir şekilde dü
şünür de işi elimize birden büyük hacimde alır-
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sak, bunda hiç muvaffak olamamamız ihtimali 
vardır. Yapabileceğimiz ölçü ve hacimde işi ele 
alarak, tedrici bir şekilde, fakat muntazam 
adımlarla yürümeyi derpiş etmiş bulunuyoruz. 
Fakat tekrar tasrih edeyim, kendilerine toprak 
dağıttığımız ve yerinde teçhiz ettiğimiz insanla
rın yıllık maişetini düşünmüyoruz. Onlar eski
den nasıl geçiniyorlar idiyse maişetlerini yine 
o suretle temin edeceklerdir. Aşağıda bir 
madde koyacağız. Hattâ öyle düşünüyoruz 
ki bunları kısa zamanda müstahsil hale 
getirmek için kendi kurumlarımızın istihsal 
ettiği tohumları imkân ölçüsünde onlara ve
receğiz. Bizim asıl istihdaf ettiğimiz gaye, 
bu insanları daha büyük bir şevkle çalıştırmak 
ve vereceğimiz vasıtalarla iş kuvvetlerini fazla 
(kıymetlendirmektir. Asıl feyzini, kanun, bura
da gösterecektir. 

Gelelim arkadaşlar Tahsin Bekir arkadaşı
mızın ileri sürdüğü noktaya; tahsisat meselesi
ne. * Burada üç mühim nokta görüyorum: Bir; 
bu yıl ve önümüzdeki yıl için bütçeye tahsisat 
konmamıştır. 

Arkadaşlar; kanunun üzerinde günlerdenbe-
ri beraber çalışıyoruz, beraber müzakere ediyo
ruz, henüz daha neticelenmemiştir, hattâ bu ve
sile ile ifade edeyim, kanun son şeklini aldığı 
zaman, bütün bu mekanizmayı faaliyete sevkede-
eek olan Teşkilât Kanunu elimizdedir, Meclise 
sunulacaktır. Bugün kanun çıktı diye hemen 
tertipsiz, hazırlıksız olarak memleketin bu ka-

" dar mühim işini akşamdan sabaha bağlamak 
niyetinde değiliz. Biraz hazırlık devresi geçe
cektir. Onun için düşündük ki; yedi aylık büt
çe içerisinde reel tatbikata mahsus tahsisat pek 
mevzuubahis olmasın. Hem Hükümetçe, hem de 
Maliye Bakanı arkadaşımla uzun uzadıya bu 
mevzu üzerinde durduk. Biz önümüzdeki 12 ay
lık bütçeye, bu hesapları yaptıktan sonra, tah
sisat koyacağız, dedik. Şimdi 7 aylrk bütçeye 
tahsisat konulmamasınm sebebi budur. 

İkincisi; tahsisat miktarı ve hacmi ne ola
caktır? Tahsin Balta arkadaşımızın yaptığı 
işaret beni gerçekten sevindirdi. Bu, Yüksek 
Meclisin, kanunumuzun iyi tatbik edilebilmesi 
için gösterdiği hassasiyetin iyi ve güzel bir de
lilidir. Arkadaşlar, tatbikattan önce, yıllıkJ 

tatbikattan önce plânı yapılacak, hesaplan ha
zırlanacak, Hükümetçe konuşulacak ve bu plâ
nın tatbik edilebilmesi için şu kadar asgari tah-
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I sisata ihtiyaç vardır denilecek ve ona göre büt

çeye konulacaktır. Elbette bu tahsisat mevzuu
bahis olunca, Büyük Meclise, bütçeyi tanzim 
eden ve kanunu Hükümete veren odur, Mec
listir, bu plânı Meclise teşrih ettiğimiz zaman 
koyduğumuz tahsisatla plânın realize edilmesin
de kifayetsizlik görürse, öyle zannediyorum ki, 
Yüksek Meclis, elindedir, çoğaltabilir. Bu iti
barla buraya, kanuna her yıl şu kadar ödenek 
koymayı, tahdit etmeyi doğru bulmadık. Yal
nız ben şunu geniş bir gönül istirahati ile ar-
zedebilirim ki, bu kadar ehemmiyet verdiğimiz 
bir dâva, «hakikaten köylü kalkınmasının büyük 
bir cephesini teşkil ettiği için, Hükümetiniz bu
nun için bütçede yapabileceği fedakârlığın âza
misini göze almaktadır, işi asla hafif tutmuyo
ruz. Bu gerçeğin, bu büyük ameliyenin mem
leket için hayırlı olmasını hepimiz arzu ediyo
ruz. Ümit ederim ki tatbikat bu yolda gitmiş 
olsun. 

Miktar itibariyle tahsisat konmasının sebe
bi şudur : Bendeniz şimdi bu sahaya ait teknik 
meseleler hakkında daima Büyük Meclisin su
allerine cevap veren vaziyette olduğum için, 
şunu arzedeyim ki; miktarın tahdit edilerek 
konmaması daha çok faydalıdır. Yapılacak işin 
hacmi, Hükümetimizin ve memleketin malî ta
katini çok aşabilir. Yalnız şunu da arzedeyim, 
sabrınızı çok suiistimal etmiyeyim. İlk yıllarda 
arkadaşlarım; bu işte tecrübenin, muvaffaki
yetin vereceği melekenin büyük tesiri olduğu 
için, öyle tahmin ediyorum ki, tatbikatımız bi
raz mahdut olacaktır. Amma ekiplerimizi hazır
layıp tam emniyetle işe hâkim olduktan sonra, 
bizim memlekette millî takatimiz derecesinde 
bunun yıldan yıla genişletilmesine ve memleket
te bu reformun mümkün olduğu kadar süratle 
gerçekleşmesine çalışılacaktır. (Kâfi, güzel ve 
muvafık sesleri). 

BAŞKAN — Başka mütalâa yoktur. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ C. TÜZEL 

(Kayseri) — Bu maddenin B fıkrasında (45 nci 
maddede) diye yazılıdır. Bu (46 nci maddede) 
olacaktır, o suretle tashihini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Maddeyi bu tashihle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

M&DDE 4 9 — Küçük arazide işletme kura
caklara yetecek ölçüde canlı ve cansız demirbaş 
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Ve istihsal malzemesi Türkiye Ziraî Donatan 
Kurumu tarafından tedarik edilerek taksitle 
ödenmek üzere verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 50. — Tarım Bakanlığının ıslah is
tasyonlarında, fidanlıklarında ve hayvan yetiş
tirme müesseselerinde yetiştirilen iyi cins to
humluk, fidan ve damızlık hayvanlardan dağı
tılacaklar tercih an bu kanun gereğince toprak
landırılması olanlara verilir 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul, edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil-

' mistir. 

MADDE 51. — Bu kanun ile Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasına verilen işler banka
nın aslî ödevlerinden olup banka bu işlerin yü
rütülmesi için teşkilâtına zaruri gördüğü servis 
ve kadroları ekleyebilir, tlâve teşkilât masraf
ları özel fondan ödenir. Banka bu işler için yıllık 
ayrı hesap tutarak bilanço tanzim eder. 

özel fonun bilançosu zarar gösteren yıllar
la bu zarar ertesi yıl Devletçe bütçeye konacak 
ödenekle karşılanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
îtabul edenler... Etmeyenler'.., Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 52. — Dağıtılan arazi ile yapı ve 
tesislerden ve bu kanun ^.hükümleri dai
resinde açılan kuruluş, onarma ve çevir-
ve kredilerinden do£an alacaklar vadesin
de ödenmediği takdirde Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankasmca borçlunun arazisi, 
yapı ve tesisleri ile işletme vasıtaları dışında 
kalan haczi caiz mallardan Tahsili Emval Ka
nunu, hükümlerine göre tahsil olunur. 

Borçlunun arazi, yapı ve tesisleri ile işletme 
vasıtaları dışında müracaat edilebilecek malları 
olmadığı takdirde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası bu vasıtalar üzerinden Tahsili Emval 
Kanununa göre haciz ve takip hakkını kullan
makla beraber 57 nci madde hükümleri dairesin
de arazinin geri alınarak tapu kaydının Hazine 
adına değiştirilmesini mahkemeden isteyebilir. 
isteğin mahkemece.kabulü halinde ödenen tak
sitler ve yapılan razuri veya faydalı masraflarla 
elde edilen intifa bedellerinin karşılıklı mahsu-
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lundan aynı madde hükümleri tatbik olunur. 

Zor durumda bu hükümler tatbik edilmez. 
Zor durumun tâyin ve takdiri ve bı. duruma 
göre alacakları ne müddet-geri bırakılacağı 
Maliye ve Tarım Bakanlıklarınca kararlaştırılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Yedinci bölüm 
Verilen araziye ait hükümler 

MADDE 53. — Bu kanun hükümleri dahilin
de verilen gayrimenkuller, 42 ve 46 nci madde
ler gereğince borçlandırılacak miktar ile 47 nci 
maddeye göre Ziraat Bankasında kurulacak 
özel fondan verilecek kredinin ulaşabileceği mik
tarın tamamı için borçlandırma senedinde yazılı 
şartlar dairesinde Ziraat Bankasına ipotek edil
mek suretiyle arazi verilen adma tapuya bağla
nır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 54. — Verilen gayrimenkullerin be- . 
delleriyle 47 nci maddeye göre Ziraat Bankasın
da kurulu özel fondan açılan kredilerden doğan 
borçlar tamamiyle ödenmedikçe bu gayrimen
kuller üzerinde temliki hiçbir tasarrufta bulu
nulamaz ve başkaları lehine ayni bir hak ihdas 
edilemiyeceği gibi şahsî bir hak da bu gari-
menkulllerin sicillerine kaydedilemez. 

Bu gayrimenkuller tüzel ve gerçek kişilerin 
alacakları için haczoluııamaz. 

Yukanki fıkralar hükümleri verilen işletme 
vasıtaları hakkında da tatbik olunur. 

BAŞKAN ~ Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 55. — Topraklan yetmediğinden 
dolayı bu kanun gereğince kendilerine arazi 
verilenlerin evvelce tasarrufları altında bulu
nan arazi ile bu işletme içindeki yapı ve tesis
ler dahi bunlarm üzerinde arazi verilmesinden 
evvel üçüncü şahısların teessüs etmiş aynî hak
ları ve mevcut hacizler saklı kalmak şartiyle bu 
böl%ı hükümlerine tâbidir. 

G. PEKEL (Tokad) — Sayın arkadaşlar; 
Bu madde âz topraklı çiftçilere aittir. Her
hangi bir çiftçi ki; elindeki toprağı azdır, Dev-
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îetin toprak vermekte olduğunu görüyor, o da 
toprak alacaktır. Şayet böyle bir çiftçi toprak 
aldığr takdirde doğrudan doğruya Devletin ver
diği topraklar ne gibi hükümlere tâbi tutula-
<eaksa kendisinin eskiden sahip olduğu toprak
ları da ayni Mkme tâbi tutulacaktır. Meselâ 
A kSyikıde bir çiftçi var. 60 dönüm #e toprağı 
var. Devlet burada toprak veriyor, ojna da ve*. 
mek imkânı var, bnçftçi de 20 dönfim toprak 
^aha alıyor, toprağı 80 dönüm oluyor. Orada 
evi var, ahırı cvar, samanlığı var her §eyî var. 
Devlet kendisine yatanız 20 dönüm toprak vermiş 
bulunmaktadır. §i*adi 20'doısüm toprttğı satma
sın, başkasına vermesin diye aşağıda hükümler 
vardır. Bu sefer o hükümlere eskiden kendisi
nin olan 60 dönüm toprak ta dâhil olaeaktır. 
Ev de, ahır da, samanlık ta vesaire de. 

Ben bunu doğru görmüyorsam. 2§ seae esM 
mallarına hakkiyle tasarruf edememesi, ihti
yaç halinde reline vererek para tedarik edeme
mesi, satamaması, ölümünde çocukları bunu 
bölememesi yerinde olmaz. Hele çocuklara geçe
memesi hiç yerinde değildir. Çünkü, faraza bir köy 
topraklan bağ veya bahçe yetiştirmeğe elverişli
dir. 10 -15 dönüm bağ veya bahçe bir aileyi geçin-
direbilinektedir. Çalışkan olan bu adam çocuk-
lariyle birlikte çalışıp 60 dönümü bağ veya bah
çe haline koymuştur. Devletten alacağı 20 -dö
nümü de hububat * ziraatında kullanmaktadır. 
ölümünde çoeuklarm her biri 15 er dönüm bağ 
veya bahçe alınca o köyde babadan, dededen 
kalan ocakta rahat bir hayat sürebileceklerdir. 
Fakat bu madde yüzünden bunlarm dördü de 
bu yurtta kalamazlar, içlerinden birisi burada 
reis olunca diğer üçü bunun emri altma gire
mez. Köylerde, çiftçi ailelerde yaşayan zihni
yet buna müsait değildir. Yalnız bu kadar da 
değil; daha babalan hayatta iken o toprakta 
candan çaîışmıyac aklardır. Bu dört çocuktan 
üçü teasaba^ar veya başka yerlere gifeneğe bu 
madde zorlayacaktır. Bunları çok iyi biîşen ne 
takdir edenı az topraktı çiftçitef de toprak ist»" 
mekten vaz geçeceklerdir. Halbuki arkadaşlar 
bu kanunda en çok istifade etmesi lâznngfhBi 
az topraklı çiftçilerdir. Demin Bakan arkada
şımız da tebarüz ettirdiler evi, öküzü, bütsm 
vesaiti vardır. Herşeysi hazırdır. 60 dönüm «ki-
yor 80,100 dönüm de ekebilecektir. Bütün mem
leketin asıl yüksek menSaatı da'buiBİadrp. Ba 
az topraklılara bir para yardmi yapmazsak da- | 
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hi verdiğimiz toprağı iişliyebileceklerdir. 

Şimdi ona. yirmi dönüm verdik mi, ona bir 
para yardım etmesek dahi o verdiğimiz toprağı 
işliyeıeektir. Bu vatanın asıl istifade edeceği 
eller bunlar olacaktır. ' 

İşte bu çocuklarına intikal edememek kaydı, 
eski toprakların yeni verileceklerin hükümle
rine tâbi tutulması, bu adamları toprak iste
mekten menedecektir. Bu kanunun asıl feyiz 
vereceği en geniş saha bu suretle kaybolacak
tır. Onun için arkadaşlar, bu maddenin tayyım-
rica ediyorum ve bunun için de bir takrir ve
riyorum. 

G. Ko. SÖZCÜSÜ C. TÜZEL (Kayseri) — 
Bu madde az topraklı çiftçilerin behemehal ye-t 
ter derecede toprağa sahip kılınmalarının bir te
minatıdır. Eğer biz toprakları kifayet -derece
sinde olmadığından dolayı Devletten topsak is-
tiyeeeklerin, tasarrufları .altında bulunacak top
raklan ellerinden çıkarmalarına müsaade eder ve 
.onlara toprak verecek oluassak, buolar daima top
rakları ellerinden çıkaracaklar ve daima karşımı
za az topraklı olarak geleceklerdir. • -

Halbuki, bizim gayemiz, bir ailenin iş kuv
vetlerini değerlendirecek ye geçindirecek ölçüde, 
geçimini sagiıyarak kendilerini toprak sahibi 
yapmak, toprakları kifaygt etaneyip de Devlete 
mürarcaat ederek toprak iştiyeeek vatan&aşlaıa 
Devletin verdiği toprak haricinde kalan ve esasen 
yeter miktarda toprağı oimıyan kimselere toprak 
verilmesini temin etmektir. Maddeye bu hüküm
ler bu gayeyi temin için konmuştur. (Doğru 
sesleri). Hadde-maksada uygundur,'kabulünü ri- . 
ca ederim. 

G. FEKEL (Tokad) —Muhterem arkadaşlar, 
köylüyü, çiftçiyi tanıyanlarınız bilirler ki, çiftçi 
toprağım kendi canı kadar aziz tanır. Büyük 
ıztîrapîar karşısında kalmıyan hiçbir çiftçi top
rağını elinden .çıkarmaz. -Az kalmayı, bilmem 
ne yemeyi gözüne alrr, fakat toprağını elinden 
çıkarmaz. Toprağını elinden ç&amcak kadar Ertrrap 
içmde ise ne kayıt korsanız koyun, buna bir çare 

< bulmak, hatta bu toprakları elden çıkarmak için 
düşünecektir. "Fakat bunlar daima bir istisna
dır. ve adedi pekazdır. ; 

Aîkadaşlar, toprak verilecek olan insanlar 
içinde, hakikaten o toprağı ben şu, şu »sıteetle sa
tarım, istifade ederim diyenler olacaktır. Bil
hassa hiç toprağıolmryanlar içinde bu, çok ola
caktır. Fakat arkadaşlar, bunlarm miktarı hiç 
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tahmin etmem ki, çok olsun, nihayet % 2 - 3 ü 
geçmez. Benim gördüğüm mahzur yalnız şudur: 
Çoeuklarınm hepsine intikal etmiyeeeği için top
rak istemiyecektir, almryacaktır, almağa yanaş
mayacaktır. 

BAŞKAN —• önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
. 5 . V I . 1945 

Arzettiğim sebepler dolayısiyle 55 nci mad
denin tayyını teklif ederim. 

Tokad 
A. Galip Pekel 

- BAŞKAN — Nazarı itibare alanlar ellerini 
kaldırsın... Almıyanlar ... Nazarı itibare almma-
mjştfr. 

Meddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 56. — Bu kanunla verilen arazi or
takçılıkla işletilemez ve kiraya verilemez. Asker-. 
lik ve belgelendirilen uzun hastalık gibi makbul 
sebepler varsa kira ile işletilebilir. Kira ile iş
letmeyi zaruri bulan sebepleri Tarım Bakanlığı 
takdir ©fer. 

BAŞKAN —• Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 57. — Bu kanunla verilen arazi sa
hibi tarafından işletilmiyerek terkedilir veya or
taklıkla veyahut özürsüz olarak kira ile işletirse 
Tarım Bakanlığmflı, bu kanun gereğince ihtiyaç 
sahiplerine dağrtrimak üzere^ gayrimenkuUerin 
geri verilmesini ve tapu kaydının silinerek Hazi
ne adına- değiştirilmesini mahkemeden istemeğe 
hakkı vardır. Bu işlerde basit muhakeme usulü 
tatbik olunur. 

GayrimenkuUerin geri alınması halinde öde
nen taksitler ve yapılan zaruri veya faydalı mas
raflarla araziden elde edilmiş olan intifam be
delleri karşılıklı olarak hesap edilir. Değerlerde 
ziyade varsa fazlası geri alınır. Arazinin işle
tilmeyen yıllara ait ecri misli tazminat olarak 
kendisinden almır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 58. — Borç daha evvel ödenmiş ol
sa bite borçlanma tarihmdeîı başlayarak 25 yıl 
geçmedikçe ilgili arazi, yapı ve "tesislerle- işlet-
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me vasıtaları bu bölümdeki hükümlere tabi ka
lırlar. 

BAŞKAN — Galib Pekel. (Ret sesleri). 
, G. PEKEL (Tokad) —isteyen reddeder, 
ben bildiklerimi söylemeyi bir vazife telâkki 
ederim. Ben yalnız vicdanımla hareket ederim. 

Arkadaşlar, elimizde Devletçe verilen top
rağın satılamaması, rehin edilememesi ve saire-
si için enaz otuz yıldanberi tatbik edilen bir mi
sali vardır. (İşitmiyoruz, daha yakma sesleri). 
Arkadaşlar, elimizde bunun tatbik edilen bir 
misali vardır. Aşağı yukarı bütün Cumhuriyet 
devrinde, Meşrutiyet devrinde tatbik edilmiş
tir. O da iskân mevzuatıdır. îskân mevzuatın
da ekseriyet muhacir olduğu halde onlar için 
dahi İD yıllık memnuiyet kifayet etmiştir. Bir 
adam on yıl içinde hayatında takip edeceği is
tikameti mutlaka tutmuştur. Mutlaka yerleşe
ceği yere yerleşmiştir. Bu itibarla bu mâddöde 
konan 25 yıl çoktur. Borcunu ödiyenleri on se
ne sonra serbest bırakalım. Borcunu ödeyemi-
yenler de, borcunu ödeyineeye kadar bu kayda 
tâbi olsunlar. Takdir tabiî sizlerindir. 

BAŞKAN — önerge yoktur. 
G. PEKEL (Tokad) — Takrir takdim edi

yorum. 
TARIM BAKANI Ş. R. HATÎPOĞLU (Ma

nisa) — Arkadaşlar; bu maddenin bu hükmü
ne işletmenin bütünlüğünün devam etmesi ba
kımından teknik zaviyeden ehemmiyet veriyo
rum. Hakikaten toprak verip, üzerinde düzen 
kurduğumuz ve bütün istihsal mekanizmasını 
meydana getirdiğimiz bu birliğin dağıtılmama* 
sı, bu müddetin uzun olması, hem ailenin men
faatine, hem memleketimizin iktisadi menfaa
tine uygundur. (Doğru ve muvafık sesleri). Ar
kadaşım,: on senelik zaman kâfidir dediler. Yük
sek Heyetinizdeki arkadaşlar, kurulan işletme
lerin nasıl dağıldığını, yerlerinde nasıl yeller 
estiğini pekâlâ bilirler. 

Onun için bendeniz istirham ediyorum, mad
de aynen kabul buyurulsun. ı 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum: ! T 

Yüksek Reisliğe 
Maddedeki 25 yılın 10 yıl yapılmasını teklif 

ediyorum. 
Tokad 

A. G.'Pekel 

(Ret sesleri). 
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BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Nazarı itibare alanlar... Alnııyanlar... Nazarı 
itibare alınmadı. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edildi. 

MADDE 59. — Arazi, yapı ve tesisler verile
nin ölümünde mirasçıları araziyi iştirak halinde 
işletirler. Muristen kalan araziyi idare ve işlet
mek için mirasçılar kendi aralarında uyuşarak 
şirkete terekenin açılmasından itibaren üç ay 
içinde bir mümessil seçerler. 

^Bn müdc^ içinde geçemedikleri veya uyuşa-
madıkları takdirde sulh yargıçlığınca mirasçılar 
arasından reşit ve ehliyetlisi seçilir. Sulh yargıç
lığı ehliyetin belli edilmesinde tarım teşkilâtının 
müîalâasmı alabilir. 

Şirketten ayrılmak isteyen mirasçılar kal
mak isteyenlerle uyuşarak hisselerini mirasçı
lardan birine veya bir kaçma satabilirler. Şu 
kadar ki arazi bütünlüğünün bozulmaması ve ara
zi üzerindeki bütün yapı ve tesislerle işletme va
sıtalarının dahi birlikte devredilmesi şarttır. 

Şirketten ayrılan mirasçıların miras hisseleri 
için dahi bu arazi ipotek edilemez. 

54, 55, 56, 57, 58 nci maddeler hükümleri mi
rasçılar tarafından iştirak halinde işletilen ara
zi, yapı ve tesisler hakkında dahi tatbik olunur. 

- Borç tamamiyle ödenmedikçe ve ödense bile 
borçlanma tarihinden başhyarak yirmi beş yıl 
geçmedikçe taksim veya şuyuun giderilmesi iste
nemez. 

- G. PEKEL (Tokad) — Arkadaşlar; burada 
mecburi bir şirket kurma vardır. YeAilen toprak
lar 25 yıl kabul edilen 55 nci maddeye göre de 
eski. topraklan da 25 yıl olduğu gibi*devam 
edecektir ve muris olduktan sonra içinden birisi 
reis tâyin edilecek kendileri edemezlerse yargıç 
tâyin edecektir. Şimdi dört tane oğlu olan bir 
çiftçi düşünelim. 200 dönüm de toprakları vardır. 
Bu çocukların her birisi birer aile kurmuştur. 
O köyde elli dönümle pekâlâ bir aile yaşayabi: 
lecefetir. Muris öldükten sonra ne olacak? Bun
lardan tek bir tanesi bu ocakta reis olacak öte
kiler ne olacak? (Âza sesleri) Reisin emrine mi 
girecekler? Çiftçileri bilirsiniz kardeşinin emrine 
hiç biri girmez, ne olacaklar? Kasabaya iş ara
mağa gidecekler, bulamazlarsa şehirlere. 

Arkadaşlar memleketimizin üstün menfaati 
köylüyü köyde tutmaktadır. Bunları şehre sür-
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mek bu memleketin menfaatınâ uymaz. Nüfus A 
köylerde teksif etmeliyiz ki topraklar işlenebil
sin. Fakat bunu bilelim ki bu madde kaldığı 
takdirde toprağa ihıtiyaçh olan bir çok çiftçiler 
toprak istemiyeceklerdir. Toprağa çok istihkaklı 
olan, toprağa hakikaten ihtiyacı bulunan; bir 
çok çiftçiler toprak istemiyeceklerdir. Çünki 
göreceklerdir ki çocuklarının bir kısmı birbirine 
girecek, aralarında, belki d» kan olacak ve mah
kemelere düşeceklerdir. En sonunda kasaba ve 
şehirlere düşüp sefil ve perişan olacaklardır. 
Bunu yapırmamak için ellerindeki toprakla ik
tifa edeceklerdir. Onun için bu maddeyi kaldı
rırsak memlekete daha hayırlı bir iş görmüş 
oluruz. 

C. S. BARLAS (Gazianteb) — Galip Pekel 
arkadaşımız, müteakip üç maddede de birer bi
rer aynı fikirleri söyliyerek toprak bütünlüğü
nün esasını teşkil eden bu maddenin kalkmasını 
istiyor. Bu dediklerini kabul edecek olursak, 

. yani ölümü müteakip toprak bütünlüğü yok 
olacaktır, kanunun ruhu kaybolacaktır; Dünya
nın en liberal memleketi olan İsviçre'den aldı
ğımız Kanunu Medenide bile aile şirketi kabul edil
miş bulunmaktadır.. Halbuki toprak bütünlüğüne 
taallûk eden bu işte âmme menfaati bakımından 
yapmak istediğimiz Toprak Kanununun ortadan 
kalkması demek olan bu takriri Galip Pekel ar
kadaşımızın nasıl verdiğine hayret. ediyorum. 
Bu itibarla takririn reddini teklif ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Maddenin tayyını teklif ederim. 

Tokad 
Galip Pekel 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Nazarı itibara alanlar... Alnııyanlar... Nazarı iti
bara alınmıştır. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmişir. 

Sekizinci bölüm 
Türlü hükümler 

MADDE 60. — Bu kanun hükümlerine göre 
verilecek arazinin yerini göstermekte, arazi mik
tarı ile demirbaş çeşit ve sayılarının belli edilme
sinde Tarım Bakanlığı takdir hakkını haizdir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul.edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

- i ç e -
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MADDE 61. — Bu kanun hükümlerinin tat

biki dolayısiyle yapılacak bütün müracaatlar ve 
verilecek dilekçe, beyanname, taahhütname, se
net, tasarruf belgeleri veya benzerleri ve sair her 
türlü kâğıtlar ve bütün resmî mercilerce ve no
terlerce yapılacak işlemler bütün vergi, resim, 
harçlardan, ve pul mükellefiyetlerinden muaftır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 62. — Bu kanun hükümlerine göre 
dağıtmak için arazi kamulaştırma işlerinin ve 
arazi dağıtımının yapılacağı yerler Tanm Ba
kanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 
kararlaştırılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum1. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADE 63. — Bu kanunun tatbik suretini 
gösterir tüzükler yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 64. — 716 sayılı Borçlanma Ka
nununun 3 ncü maddesi ve 2490 sayılı Artırma, 
Eksiltme ve îhale Kanununun 56 ncı maddesinin 
2 nci fıkrası ve 2510 sayılı İskân Kanununun 17 
nci maddesine bağlı toprak, tevzi cetveli ye bu 
maddenin sanatkârlara yarım istihkak toprak ve
rileceğine dair olan fıkrası ile 20 ve 21 nci mad
deleri ve 2644 sayılı Toprak Kanununun 6 ncı 
maddesi hükümleri ve arazi dağıtılması hakkında
ki diğer makamların yetkileri kaldırılmıştır. Bu 
kanuna aykırı sair hükümler arazi hakkında ca
ri olmaz. -... 

Gl. K. SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Efen
dim, bu maddenin son fıkrası askerî malûller he
sabına üzüntü veriyor. Askerî malûllerin terfihi 
hakkındaki 551 numaralı kanunun kaldırıldığına 
dair gerçi tasarıda bir hüküm yoktur. 551 nu
maralı kanunla birinci dereceden beşinci dereceye 
kadar malûl olan erata muhtelif miktarda maaş 
veriliyor, beşinei ve altıncı derecede malûl olan
lara da köylü olsun, şehirli olsun, çiftçi olsun, 
olmasın, 200 lira kıymetinde arazi verilmektedir, 
bu tasarı'toprak verimini kayit ve esasa bağla
makta ise de tatbikatta bir yanlışlık olmaması 
için böylece yürürlükte kaldığının Komisyonca 
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ı ifade buyurul masını vica ele fim. 

G. PEKEL (Tokad) — Muhterem arkadaşla!1, 
bu maddede İskân Kanununu alâkadar'eden iki 
fıkra var, onlar için çıktıni. İskân mevzuatı 
kendi başına işleyen etraflı, ölçülmüş bir manzu
medir. Şimdi bu manzumede iki madc'Cj onun 
için çok iâzımoîaıı iki madde kaîdiiuiıyor. Bi
risi gelen muhacirlere nereden ve ne mikdar top-

I rak tevzi edileceğini gösteren maddesidir. Di
ğer birisi de garpten şarka gidenlere iki misli 
yani iki iskân haddi toprak vermeye müsaade 

I eden 20 nci maddesidir. .Muhterem arkadaşlar, 
bu kanun memlekette yer yer tatbik edilecek. 
3 - 5 vilâyette tatbik edilecek orada bittikten 

! sonra başica yerde tatbik edilecek, orası da bit
tikten sonra diğgr bir yere geçilecek. Artık tat
bik edilen bölgelerde bir daha bu kanun tatbik 
ediimiyecektır. Bu Devlet iskân işinden vaz ge
çebilecek midir? Garpte 3 - 5 vilâyette bu kanu
nu tatbik ederken, şarkta iskân yapamıyaeak 
mıyız? İskân yaparken neye istinaden toprak 
verilecektir, nereden ve ne mikdar verilecektir ? 
Bu iki madde kalktığı takdirde iskân düzeni bo
zulur. Eğer Devletin iskân siyasetinden vaz geç-< 
tiğini kabul ediyorsak mesele yok. Mesele o va
kit yalnız bu maddenin kaldırılması değil, bü
tün iskân mevzuatının kaldırılması lâzımdır. 
Şayet yalnız bu iki maddeyi kaldıracak olursak 
o düzen sakatlanmış, işlenmez hale girmiş olur. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ C. TÜZEL 
(Kayseri) — Sayın General Kiazım Sevüktekin, 
askerî malûllere afazi verilmesinden bahseden 
551 sayılı kanunun hükmünün baki olup olmadı
ğını sordular. 

69 ncu maddede ilga edilen kanun numara
ları sayılırken, 551) sayılı kanun zikredilmemiş-
tir. Bu itibarla hükümleri bakidir. Yine as
kerî malûllere bu kanunun tesbit ettiği esaslar 
ve nispetler dairesinde arazi verilmesine devanı 
olunacaktır. Ancak bu kanun gereğince, arazi 
tevzii işi Tarım Bakanlığına geçtiği ve diğer 
makamların yetkileri kaldırılmış bulunduğu için 
o kanun tatbik edilirken, tatbik ile mükellef 
otoriteler herhangi bir malûle arazi verilmesi 
icabettiğini tesbit ettikleri takdirde keyfiyeti 
Tarım Bakanlığına bildirecektir. Tarım Bakan
lığı da münasip göreceği ve lüzum göreceği yer
lerde kendilerine bu araziyi tahsis edecektir. 

Galip Pekel arkadaşımız tskân Kanununun 
20 ve 21 nci maddelerinin ilga edilmiş olmasın; 



ctöğru Bulmadıklarım ifade ettiler. 
Arkadaşlar, o maddeler ilga edilmiş değil

dir. Yalnız: diğer makamlardan arazi dağıtma 
yetkisi kaldırılmıştır. Yoksa o kammum hüküm
leri kendi sahasında işleyecektir. Fakat bütün 
arazi tevzii işleri santralize edilmiş olduğu için 
o makamların göstereceği lüzuma göre Tarım 
Bakanlığının göstereceği yerlerde arazi alacak
lardır. Binaenaleyh o maddeler kaldırılmış de
ğildir. (Kâfi sesleri) 

OK PEKEL (Tökad). — Bu kanunun tatbiki
ni, Heyeti Vekikee kqrar verilen yerlerde Ta
rım Bakanlığı yapacak ve topraklan verecektir. 
Karan verilmiyen yerlerde kim verecek, neye 
istinaden;verilecek? Bu cihet açık ve sakat kal
maktadır. • 

TASIM BAKANI Ş. R. HATİPOĞLU (Ma-' 
nisa). '~r- Ufak bir nokta daha kaldı, onu da ay
dınlatayım. İskân Kanununun kendine mahsus 
hükümleri bakidir. Burada iki hedef istihdaf 
ediyor, İskân Kanunu tevzidV kreteryum ola
rak, aldığı sabit mikyasları kaldırıyor. Verile
cek arazi miktarını yetecek hadde çıkarmak im
kânını alıyor. 

İkincisi; memlekette toprak reformu yapı
lırken'arazi üzerinde insanlara yer gösterme, 
yerleştirme, oııları, teknik ve kültür bakımından 
uygun şekilde yerlerini seçip yerleştirme im
kânı kompetans itibariyle Tarım Bakanlığına 
verileceğine göre bu tevzi yetkisini bu kanun 
ona göre santralize ediyor. Bu da zannederim 
doğrudur. Çünkü kamulaştırma işi esas.itiba
riyle Tarım Bakanlığına, verildiğine göre-tevzi 
işinin de aynı elde bulunmasından isabetli bir 
şey olmaz. Bu madde kanunda kaldığına ve her
hangi bir mıntakada iskân yapılacağına göre 
bu yeni kanun hükümlerine nazaran arazi gös
termeyi ve oradaki iskân için arazi tedarikini 
Tarım Bakanlığı temin edecektir. Bu bakım
dan arkadaşım müsterih olsun, kanunun diğer 
hükümlerinin bir vilâyette tatbik edilmesi, di
ğer vilâyetlerde iskân işini durdurmaz. Bu ba
kımdan maddenin aynen kabulünü rica ederim. 
(Kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Başka mütalâa yoktur. Madde
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

H. SAĞIROĞLU (Malatya) — Ben S5 nei 
madde olarak yeni bir madde teklif edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; çiftçiyi toprakla^-. 
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dırmak için tasarda-.'mevcut hükümler gözden 
geçirilince görüyoruz ki tasarı hükümleri kati
dir ve bunun tatbikatını kolaylaştırmak- için bu 
gibi kati hükümler, koymaya zaruret görülmüş
tür ve salâhiyettar memurlara da büyük salâhi
yetler verilmiştir. 

Kanunun 29 ncu maddesinde, vukuu muh
temel yanlışlıklar hakkındaki hükümler, toprak 
sahiplerinin yanlışlık yüzünden vukua gelieeek 
kayıplarını telâfi edebilecek bir mahiyette de
ğildir. Yanlışlığı yapan memurlara bir ceza ve
rilmemektedir. Yanlışlıkların önüne geçilebil
mesi için bu yanlışlığı yapanlara bir ceza mad
desinin ilâvesini lüzumlu görüyorum. Yapıla
cak bu yanlışlıklar, toprak sahiplerini, telâfi 
edilmiyecek kadar zararlara sokacağı için, bu
nu yapanların, ahkâmı umümiyeye değil, yapa
cağı suç ile mütenasip ağır cezaya çarptırılma
sı, hem maslahata uygun, hem de en doğru bir 
hareket olur. Bu hususta hazırladığım madde
yi esbabı mucibesiyle birlikte Yüksek Başkan
lığa takdim ediyorum. En hayırlı netice yükseK 
kararınızdır. 

BAŞKAN — Önerge bir defa okunsun. 
Yüksek Başkanlığa 

Çiftçiyi topraklandırma zaruretiyle hazırla
nan tasanda mevcut hükümler inceleninee gö
rülüyor ki, tasarı olağanüstü hükümleri de içine 
almış bulunmaktadır. Hakikatte yüksek bir dü
şünce mahsulü olarak memlekette bu yolda esas
lı değişiklikleri hedef tutan kanunun uygulan
masında olacak. güçlüklerin kolaylaştırılmasını 
sağlamak üzere bu gibi hükümelrin tanınması 
zarureti meydandadır. Bu arada kanunun 29 ncu 
madesinden başlıyarak konan hükümleri de yapı
lan kamulaştırmaların yanlış ve haksızlığı tashih 
edilse dahi eğer kamulaştırılan .toprak dağıtıl-
mışsa kamul aştmlmanm bozulmasına yer bırakıl-
mamaktadır. Halbuki haksız olarak kamulaştır
malarda toprağı dağıtılan toprak sahiplerinin 
bu kayıplarından dolayı olacak zararlarının sa
dece bedelle telâfisi mümkün değildir. Binaen
aleyh bu gibi istisnai hükümlerin zararlarını 
mümkün olduğu kadar azaltmak için salâhiyettar 
memurların dikkat ve itinaya .sevkedilmesi çok 
lüzumludur. Halbuki bu arzettiğim hükümler 
arasında böyle bir kaydın olmaması bazı suiisti
mallere de yol açması pek ziyade ihtimal için
dedir; 

.y-*4 ^-m 
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Binaenaleyh hugibi fenalıkların önüne geçe

cek ve memurları daha dikkatli ve itinalı olma
ğa yarayacağından aşağıda yazılı ve cezaMküm-
lerini gösteren bir maddenin kanuna eklenmesini 
arz ve rica ederim. 

Malatya Milletvekili 
Halet Sağlı oğlu 

MADDE 65 — Bu kanunun uygulanmasını 
şalisi menf aatlarına âlet eden veya sırf ahan ız
rar gayesini güden memurlar üç seneden aşağı 
olmamak üzere lıapsolunurlar. _ 

G. Ko. SÖZCÜSÜ C. TÜZEL (Kayseri) <-
Arkadaşımızın arzu buyurdukları teminat bu ka
nunun kendi bünyesinde yeraîmış olduğu gibi ah
kâmı umumiyede tamamiyle teminat altına alın
mıştır. Binaenaleyh, kanunun "29 neu maddesi
nin gerekçesinden bahis buyurdular. Kanunun 
2& neu maddesi aynen şudur: «Haksız olarak 
kamulaştırıldığı anlaşılan arazi henüz dağıtıl-
mamışsa kamulaştırma işlerinin bozulmasına ve 
arazinin sahibine geri verilmesine, dağıtma işi ta-
mamlananışsa hakkının para ile ödenmesine ka
rar verilir ve bu karar hiç bir harç ve masraf is-
tenilmeksizin hemen ilgililere tebliğ olunur ». 
Bundan başka eğer hizmetin bir kusuru mevcut 
îse, Devlet servisi, hizmeti gereği gibi teşkilât
landırılmamış ve bu yüzden vatandaşa bir zarar 
husule gelmiş ise, bundan 4playı Devlet mesul 
o^uğu gibi. yine ahkâmı umumiyeye göre, eğer 
şahsi kusur da varsa ayrıca o kusuru yapan me
mur da mesuldür. Binaenaleyh, kâfi derecede 
teminat altma alınmış olan bir mevzu üzerinde 
burada üç yıldan aşağı olmamak üzere hapis ce
zası vermek, memurun cesaret ve kabiliyetini kı
racak mahiyette bir hüküm olur. Komisyonu
muz böyle bir hüküm koymağı muvafık görme
mektedir. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Nazarı it ibare alanlar ... Almıyanlar ... Nazarı 
itibarc alınmıştır. 

GEÇÎCÎ MADDE — 2644 sayılı Tapu Ka
nununun 6 ncı maddesinin yürürlükte bulunduğu 
süre içinde Devletin hususi mülkiyetinde olma
yıp hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve âm
menin hizmetine tahsis edilmemiş olan ham top
rağı açanların bu kanunun, yürürlüğe girmesi 
tarihinden başlıyarak altı ay içinde o yerin en 
büyük Mülkiye üstüne başvurmaları şartiyle 
hükmü kaldırılan 6 not madde uyarınca ve adi 
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iskân haddi içinde belli olacak haklan tanımı*. 
îdare mercileri bu müracaatları en kısa bir za
man içinde neticelendirmekle ödevlidirler. İl
gililer, idare mercilerinin istiyecekleri bilgileri 
ve gerekli masrafları bu mercilerce belli edilecek 
süre içinde vermezlerse haklarından vazgeçmiş sa
yılırlar. Altı ay içinde müracaat etmiyenlerin 
veya müracaatları kabul edilmiyenlerin iskân 
haddi üstündeki miktarlar, gayrimenkule tecavü
zün meni hakkındaki kanunda yazılı usuller da
iresinde müddet ve şartla bağlı olmaksızın Ta
rım Bakanlığının isteği üzerine zilyetlerin elin
den alınarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. 

| S. YARGI (Kocaeli) — Efendim, bundan 
i evvel kabul edilen madde ile hükümleri kaldın-
ı lan kanunlar arasında 2644 numaralı Tapu Ka

nununun 6 ncı maddesinin kaldırıldığı da ya
zılıdır. Bu geçici madde île pek yerinde olarak 
müktesep hakkm muhafazası için bir hiîköm 
konmuştur. Ancak bu altıncı madde iki defa 
yorumlanmak âçin Büyük Meclise arzedllmiştir. 
Hükümetin teklifine karşı bir kararla maksat 
tavzih edilmiş, sonra da kabul edilen bir yorum 
fıkrası ile maddenin hedefi imar ve ihya mire 
•tiyle bir mülkiyet iktisabadır: Eski'•'- ankânîa 

I gere arazii mevst, -arazE haliye yesaireüzerin
de ima rr teşvik ve tarla açılmasını temiş için 

I konmuş olan hükmüne benzer Kanunu Bfedeni-
| nin neşrinden sonra çıkarılan Tapu Kanuniyle 
I de böyle^ bir madde konmuştur. Fakat tatbi-
J katta belediye sınırları içinde bu kabîl ihya ve 
I imara teşebbüs edenler de mal iktisap için id

diada bulunmuşlar ve mahkemelerde Maliye ile 
alâkalılar arasında Mr takım dâvalar da gö-

I rüHmefcte: bulunmuştur. Son çıkan yeerahı îık-
râsr bu> ̂ kanunun maksadının belediye sınırları 
dâhilinde.» yani şehir ve kasabalarda imar ve 
ihya meyzuubahis olmryacağınp sarahaten gös
terdi.. Hattâ iki ay evvel Resmî Gazetede-çıkan 
bir Yargıtay tevhidi içtihat kararmda madde
nin yoımm fıkrasının maddenin bir fıkrasına ta
allûk ettiği yolunda bir karar da intişar ettigfi 
görüldü. O itibarla müktesep hakkm mahfuzi-
yeti emrinde arzettiğim gibi pek yerinde olarak 
kanun bu geçici maddenin bugüne kadar görü
len tereddütlerin önünü almak için tavzihi su
retiyle teklif ettiğim şekle konmasını bir öner
ge ile arzediyorum. Kabulünü rica ederim. 

Komisyon arkadaşlarımız, sözcü ve diğer ar-
I kadaşlarımız ve Hükümet de bu noktai nazara 

_ » — 
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muvafakat ettiklerini söylemişlerdir. Yüksek 
takdirinize arzediyorum. (Güzel, güzel sesleri). 

;> ; ' 5 , VI .1945 
Yüksek Başkanlığa 

Tasarının geçici maddesini sunulan şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Kocaeli Milletvekili 
S. Yargı 

Geçici madde — 2644 sayılı Tapu Kanununun 
6 neı maddesi yürürlükte bulunduğu önel içinde, 
Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve ta
sarrufu altında bulunan ve belediye sınırları dı
şında ve kamu hizmetine ayrılmamış olan ham 
toprağı açanlarla kamu hizmetine ayrılmamış 
olan bu kanunun yürürlüğe girmesi tarihinden 
başlayarak altı ay içinde o yerin en büyük mül
kiye üstüne başvurmaları şartiyle hükmü kaldı-

. rılan altıncı madde uyarınca ve adî iskân haddi 
içinde belli olacak hakları tanınır. 

.Belediye sınırları içinde arazi üzerindeki imar 
ve ihya iddiaları dinlenemez ve bu yerleri işgal 
edenler adına tapu verilmez, tdare mercileri bu 
müracaatları en kısa bir zaman içinde neticelen
dirmekle ödevlidirler. İlgililer, idare mercile
rinin isteyecekleri bilgileri ve gerekli masrafları 
bu mercilere "belli edilecek önel içinde vermezler
se haklarından vazgeçmiş sayılırlar altı ay içinde 
müracaat" etmeyenlerin veya müracaatları kabul 
edilmeyenlerin işgalleri altmda bulundurdukları 
iskân hafleli üstündeki miktarlar ve Devletin özel 
mülkü olup belediye sınırları içinde bulunan ve iş
gal edenler adma tapuya bağlanmamış bulunan 
topraklar gayrimenkule tecavüzün meni hakkın
daki kanunda yazılı usuller dairesinde müddet 
ve şarta bağlı olmaksızın Tarım Bakanlığının is

teği üzerine zilyedlerin elinden alınır. 
BAŞKAN — Komisyonun mütalâası var mı ? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ C. TÜZEL 

(Kayseri) — İştirak ediyoruz. 
G. PEKEL (Tokad) — Efendim burada «adî 

iskân» tabiri geçiyor. İskân Kanunundan 10 se
neden beri bu «adî» kelimesi çıkarılmıştır, Bu
radan da kaldırılması muvafık olur. 

S. YARGI (Kocaeli) — Metinde gördüğümüz 
için koymuştuk, madem ki kalkmıştır, bura
dan da kalkar. (Muvafık sesleri) 

BAŞKAN — Adî kelimesinin kaldınlmasiyle 
yeni verilen madde şeklini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 65. — Bu kanun yayınlandığı tarih
ten başlıyarak yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 66. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN '-— Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. (Al
kışlar, elhamdülillah sesleri). 

Demin oy verdiğiniz kanunun oy neticesini 
arzediyorum. -

Şikago'da 7 Aralık 1944 tarihinde akit ve 
imza edilmiş olan Milletlerarası Havacılık Kon
vansiyonu ile Sivil Havacılık Geçici Anlaşması ve 
bunlarm eklerinin onanması hakkındaki kanuna 
(335) arkadaş oy vermiştir. Kanun (335) oyla 
kabul edilmiştir. 

Yarm saat 15 de toplanılmak üzere birleşime 
son veriyorum. 

Kapanma saati : 20,10 

• > - • - « 
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Şikago'da 7 Aralık 1944 tarihinde aMt ve imza edilmiş olan Mületler&rafii Sivil Havacılık Km-
vansâystnu ile Sivil Havacılık Geçici Anlaşması ve bunların eklerinin onanması hakkındaki ka

nuna verilen oyların sonucu 
•. ' " ' (KauHa kabul edilmiştik) 

l Üye sayısı : 455 
Oy verenler : 335 

Kabul edenler : 335 
Kabul etmiyenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 115 

Boşlar : 5 

AFYON KARAHÎSAE 
I. H. BALTACIOĞLU 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. H. SBLGÎL 
A. TAŞKAPILI 
B. TÜRKER 
S. YURDKORU 

AĞRI 
H. BAYRAK 
R. R. PASÎN 
H. TUGAÇ 

AMASYA 
Z. T A ^ A N 
E. xmm 
A. E. YİĞİTOĞLU 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
B. BAYKAN 
A. BAYTIN 
H. O. BEKATA 
R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
M. ERÎŞ ? 
M. KAYAOĞLU 
H. N. MIHÇIOĞLU 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
H. T. DAĞLIOĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
Gl. R> ALPMAN 
Dr. M. GERMEN 

[Kabul 
N. GÖKTEPE 
Dr. R. LEVENT 

BALIKESİR 
M AKPINAR 
0. N. BURCU 
H. ÇARIKLI 
P. ETÇÎOĞLU 
H. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
S. ÖRGEEVREN, 
Gl. K. ÖZALP 
F. TlRlTOĞLU 
Y. S. UZAY 
1. H. UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
K. GÜLEK 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
M. ERTAN 
B. OlMA 

BOLU 
H. Ş. ADAL 
Korgl. A. ALPTÖĞAN 
H. C. ÇAMBEL 
H. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAĞLAR 
C. S. StREN 

BURDUR 
Ş. ENGÎNİRÎ 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
Gl. i . ATLI 

edenler] 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
F . G Ü V E N D I R E N 
Dr. M. T. SÎMER 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL ' ' 
S, BATTJ 
R. BULAYIRLI 
II. ERGENELÎ 
R. N. GÜNTEKÎN 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
A. İNAN 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A. R.EREM 
A. TÜZÜN 
A. US 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
E. S. AKGÖL 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKİN 
M. OAĞTL 
Dr. C. KAZANCIOĞLU 

DENİZLİ 
F. ASAL 
Dr. H. BBRKMAN 
A. EGE 
N. KÜÇÜKA 
E. A. TOKAD 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
R. BEKIT 
0. OCAK * 
Dr. I. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTBKtN 
K.ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F. BALKAN 
E. DEMİRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. F. MBMlK 

ELÂZIĞ 
H. KİŞİOĞLU 
1. YALÇIN 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
F. KALFAGİL 
A. S. ILTER 1 
Ş.SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜRBK 
S. ALTUĞ 
R.DİNÇ 
N. DUMLÜ 
N.ELGÜN 
M. H. GOLE 
Ş. KOÇAK 

t.ARUKAN 
I ,U. AYÇURD 
E. SAZAK 
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GAZtANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
Ö. A. AKSOY 
0. S. BARLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
Dr. A. MELEK 
Ş. ÖZDEMÎR 
M. ŞAHÎN 

GÎRESUN 
M. AKKAYA 
t GÜRAK 
1. SABUNCU 
A. SAYAR 
N. OSTEN 
A. ULUS 
F. YÜZATLI 

GÜMÜŞANE 
R. GÜRELÎ 
O. SELEK 
E. S. TÖR 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSÎDAN 

HATAY 
A. Ş. DEVRÎM 
.GI. E. DURUKAN 
H. İLGAZ 
B. S. KUNT 
H. SELÇUK 

ÎÇEL 
Dr. M. BERKER 
R. KORALTAN 
Ş. TUGAY 
S. S; TANRIÖVER 
Gl. Ş. TURSAN 

tSPARTA 
K. AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 
K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

ÎSTANBUL 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
A. H. DENÎZMEN 
Dr. H. DÎKER 
Dr. Gl. N. î. GÖZCÜ 
Z. KARAMURSAL 
Ş. A. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
V. ŞA&IDAL 

B : 69 5. 
î. H. ÜLKMEN 
A. R. TARHAN 

ÎZMÎR 
Ş. ADALAN 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
Dr. H. H. CURA 
E. ÇINAR 
S. EPlKMEN 
R. KÖKEN 
H. ONARAN 
ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMlREL 
C. DURSUNOĞLU 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 

KASTAMONU 
A. BlNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
H. ÇORUK 
R. SALTUĞ 
N. TAMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
Ö.TAŞÇIOĞLU 
N. TOKER 
C. TÜZEL 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korgrl. K. DOĞAN 
Ş. ÖDÜL 
Dr. F. UMAY 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU 
F. SELER 
Ş. TORGUT 
t. TURAN 

KOCAELİ 
S. ARTEL 
Gl. M. BAKU 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
A. DİKMEN 

. 1945 Ö •: I 
R. FENMEN 
S. PEK 
I. TOLON 
S. YARGI 
I. S. YÎĞÎT 

KONYA 
S. ARIKAN 
V. BİLGİN 
M. A. BlNAL 
Gl. A. F. CEBESOY 
S. ÇUMRALİ 
Ş. ERGUN 
Dr. S. IRMAK 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
A. R. TÜREL 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
H. BENLİ 
Dr. A. S. DELlLBAŞI 
M. ERKMEN 
S..KUTMAN 
H. PEKCAN 
R. PEKE"} 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYDAR 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇI 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 
H. FİAÖIROĞLU 
K. SAYIN 
O, TANER 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
KAL 
H. BAYUR 
O. ERÇlN 
t. ERTEM 
Ş. R. HATlPOĞLU 
Dr. S. E. KÂATÇILAB 
F. KURDOĞLU 
Y. ÖZEY 
F. USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYÎZİT 
R. KAPLAN 
A. H. TANPINAR 

A. YAYCIOĞLU 
MARDİN 

Gl. S. DÜZGÖREN 
E. ERGÎN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCİOĞLÜ 
Dr. A. URAS 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
Orgl. I. ÇALIŞLAR 
C. KARAMUĞLA 
H. KlTABCI 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
H. MENGÎ 
F. SOYLU 
H. ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
I. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMİR . 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
Dr. S. A. DILEMRE 
K. KAMU 
A. ZIRH 

SAMSUN 
H. ÇAKIR 
Z. DURUKAN 
Amiral F. ENGİN 
S. ERBAY 
I. EZGÜ 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
Gl. N. ELDENİZ 
Dr. K. SATIR 
H. URAN 

StlRD 
A. R. ESEN 
E. KILIÇÇIOĞLU 
S. TUNCAY 



B .TÜRKAY 
StNOB 

0. ATAY 
Dr. B. KÖKDEMÎR 
H. ORUCOĞLU 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
E. DİZDAR 
Ş. GÜNALTAT 
H. IŞIK 
K. KİTAPÇI 
Amiral H. GÖKDALA^ 
î. M. UĞUR 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 

AFYON KARAHÎSAR 
H. ÇERÇEL 
A. ÇETlNKAYA (I.) 

AMASYA 
N. AKTIN (î.) 

ANKARA 
Gl. N. ANILMIŞ 
F. R. ATAY (î.) 
F. DALDAL 
I. İNÖNÜ (Cumhur
başkanı) 
M. ÖKMEN 

ANTALYA 
T. SÖKMEN " 
N. E. SÜMER (Bakan) 
Dr. 0, TUNCA 

AYDIN 
A. S. LEVEND 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
Ş. DEVRİN (I.) 
H. KARAN 

BÎLECÎK 
M. Ş. ESENDAL 
K. SUN (t.) 

BOLU 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
R. CANITEZ (Başkan-
vekili) 

. • - . . - . _ . . . . . _ 
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E. ATAÇ 
F. ÖZTRAK 
N. TRAK 
C. UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELÎKKOL 
M. DEVELİ 
H. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
R. A. SEVENGlL 

TRABZON 
S.ABANOZOĞLÜ 
M. S. ANAMUR 
F. A. BARUTÇU 
D. EYÎBOĞLU , 

.1945 0 : İ 
T. GÖKSEL 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
H. ÜÇÖZ 

URFA 
K. BERKER 
H. S. COŞAR 
R. SOYER 
A. K. TECER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKÎN 

VAN 
I. ARVAS 
N. BERKER 

[Oya katılmıyanlar] 
Dr. S. KONUK (Bakan) 
M. B. PARS 
Gl. N. TINAZ 

ÇANKIRI 
B. BERKİN (î.) 
T. ONAY 

ÇORUH 
M. M. KANSU 

ÇORUM 
1 EKER (I.) 
N. KAYAALP 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA (I.) 
H. GÜNVER 

ELÂZIĞ 
F. AĞRALI (I.) 
F. A, AYKAÇ (I.) 
S. SAĞIROĞLU 

ERZURUM 
Gl. P. DEMlRHAN 
Gl. Z. SOYDEMIR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
I. ÖZDAMAR (I.) 

GAZlANTEB 
B. KALELİ 

GİRESUN 
Gl. I. SÖKMEN (I.) 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 

.— ıe 

HATAY 
A. TÜRKMEN .* 

İÇEL 
T. C. BERlKER 
F. C. GÜVEN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
Gl. R. BELE (I.) 
Dr. K. C. BERKSOY 
S. ClMCOZ (t.) . 
A. Ş. ESMER (I.) 
G. B. GÖKER (I.) 
I. A. GÖVSA 
F. HAMAL 
01. K. KARABEKIR 
H. KORTEL 
H. C. YALÇIN 

İZMİR 
0. BAYAR 
H. MENTEŞE 
E. ORAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU (Baş-
bakan) 
H. A. YÜCEL (Bakan) 

KARS 
F, KÖPRÜLÜ 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
Dr. F. ECEVÎT 
Z. ORBAY (I.) 

8 — 

YOZGAD 
M. ALLIOĞLU 
C. ARAT 
Z. ARKANT 
Y. D. KARSLIOĞLü 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
E. ERÎŞIRGIL 
A. GÜREL 
Y. Z. ÖZENÇl 
Ş. TANSAN 
R. VARDAR 

KAYSSERI 
F. BAYSAL 
S. H. ÜRGÜBLÜ (Ba
kan) 

KIRKLARELİ 
N. A. KANSU 

KONYA 
A. H. DİKMEN 
F. GÖKMEN 
N. H. ONAT 
T. F.SILAY 
Dr. 0. Ş. ULUDAĞ , 

KÜTAHYA 
A. TlRlDOĞLU 
ö. B. UŞAKLI (I.) 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
T. TEMELLİ (I.) v 

MANİSA 
R. N. EDGÜER (I.) 
K. KARAOSMAN (I.) 
5 . SARHAN 

MARAŞ 
H. R. TANKUT 

MARDİN 
I. F. ALP AYA (I. Ü.) 

MUĞLA 
S. GÜNEY 
F. 0. MENTEŞEOĞLU 

MUŞ 
H. KILICOĞLU (t)].. 



NÎĞDE 
Dr. R. P. TALAT 
H. TEPEYRAN (t). 

ORDU 
S. S. TARCAN 

RİZE 
T. B. BALTA 
H. C. BBLÜL 
F. SİRKEN (Bakan) 

SAMSUN 
0. BÎLSEL (1) 

B : 89 
SEYHAN. 

S. ÇAM (î.) 
K. ÇELİK 
ş. IŞCEN _ : ; 
O. ORAL 
A. M. YEGENA 

SÎNOB 
C. K. INCEDAYI 
İ. H. SEVÜK <î.) 

StVAS 
A. ESENBEL 

5.6.1945 O : 1 
N. SADAK 
R. Ş. SÎRER 

TEKÎRDAÖ 
E. PEKEL (î.) 

TOKAD 
R. ERİŞKEN 
N. POROY 

TRABZON 
M. AYDIN 
H. N. BOZTEPE (î.) 
S. DAY (Bakan) 

R. KARADENİZ (Ba-
kan) 
H. SAKA (Bakan) 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 

VAN 
M. BOYA 

YOZGAD 
S. İÇÖZ 

ZONGULDAK 
Ş. DEVRİN (î.) 
H. A. KUYUCAK (t.) 

»m<i 

T. B. M. M, Bastmevi 



S. Sayısı: |23 
Şikago'da 7 Aralık 1944 tarihinde akit ve imza edilmiş 
olan Milletlerarası Sivil Havacılık Konvansiyonu ile Sivil 
Havacılık Seçici Anlaşması ve bunların eklerinin onan
ması hakkında kanun tasarısı ve İçişleri, Gümrük ve 
Tekel, Millî Savunma, Ulaştırma ve Dışişleri Komis

yonları raporları (1/425) 

T. c . ' • " - . " ' : " •' ' "• ' • ; - . . ' ' • - - - v 

Başbakanlık 
Muamelât Umum Müdürlüğü • , 

Tetkik Müdürlüğü ; 26 . IV . 1945 
Sayı: 71/344, 6/916 \ 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Şikago'da -7 Aralık 1944 tarihinde akit ve imza edilmiş olan Milletlerarası Sivil Havacılık -Kon
vansiyonu ile Sivil Havacılık Geçici Anlaşması ve bunların eklerinin onanması hakkında Dışişleri 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 21 . IV . 1945 tarihinde Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun tasarısının gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

. Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe •, ' 

Şigago'da 7 Aralık 1944 tarihinde akit ve imza edilmiş olan Milletlerarası Sivil Havacılık Kon
vansiyonu ile eklerinin Türkçe ve ingilizce nüshaları ilişik kanun tasarısı ile birlikte Büyük Millet 
Meclisinin inceleme ve tasvibine arzolunur. 

Birinci dünya harbini mütaakıp muhtelif memleketlerde kurulan sivil havacılık teşekküllerinin 
faaliyetlerini ve teşekküllerin kuracağı beynelmilel hatlara ve hava seyrüseferlerine mütaallik ve 
bunlarla ilgili işlerin tanzimi için Paris'de 1919 tarihinde toplanan Havacılık Konferansının ça
lışmaları neticesinde Konferansa iştirak eden Devletler tarafından imzalanan Konvansiyon hava sey-
rüseferlerine ait işlerin iki taraflı anlaşmalarla tanzimini derpiş etmiş bulunuyordu. Devletlerin 
havaları üzerindeki hâkimiyetini mutlak ve tahditsiz olarak ilân etmiş olan bu konvansiyon hiç
bir Devletin bu sahada fedakârlık yapmasına meydan bırakmamıştı. Paris konvansiyonunu takiben . 
Birleşik, Amerika Hükümetinin teşebbüsü ile Havana'da toplanan ikinci Havaedık Konferansı 
kendisinden ümit edilen neticeleri vermemekle beraber Paris Konvensiyomma nazaran biraz 
daha, ileri gidebilmişti. Bu konvansiyonun vazetmiş olduğu hükümler de sivil havacılı
ğın inkişafına yardmı edecek mahiyette görülmedi. Çünkü havacilğm her, bakımdan geliş-
gelişmesinin ancak denizlerde olduğu gibi havalarda da tam bir serbestinin kabulü suretiyle temini 
mümkün olabilecekti, işte bu sebepledir ki, harp içinde de akıllara hayret veren inkişaflar gös
teren havacılğın, sulhu mütaakıp sivil sahada da bütün hızryla gelişebilmesine imkânlar hazırlamak 
üzere Şikago'da bir konferans aktine karar verildi. Memleketimiz de, gerek siyasi durumu gerek-
coğrafi vaziyeti gozonünde tutularak, bu konferansa iştirake davet edildi. Henüz istiklâl sava-
şiyle meşgul bulunduğumuz bir şırada 1919 da toplanan Paris Konferansına ve mütaakrp Roma, 
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Berlin ve Varşova'da imzalanan ve hava nakliyatının teferruatını tanzim eden anlaşmalara iştirak 
etmemiş bulunan Cumhuriyet Hükümeti ikinci dünya harbi başlangıcına kadar havalarını yaban
cı havacılığa karşı kapamayı prensip olarak ele almış ve kendi emniyetinin masuniyeti düşüncesiy
le . Milletleraras! Havacılığı için hiçbir f erdakârkğı kabul etmemişti. "MilletlerA»ası akasmalara 
iştirak, etmemiş olan Hükümetimizin iki taraflı anlaşmalardan da kaçınmış bulunması -yüzünden 
Uzak şarka giden -İngiliz, Fransız ve Hollanda havayolları Yunanistan'a ve MisirV akmağa başla
mış ve bu bakımdan anılan memleketlere birtakımiktisadi menfaatler sağlanmıştı. tjd&d"iftnya 'har-
'binde yukarıda arzolunduğu veçhile havacılığın şaşırtıcı tekâmülü karşısında devletlerin stratejik 
sınırları artık ' ortadan'kalktığı ve sivil havacılığa karşı havaların kapanması yurdun müdâfaası ba
kımından bir faide temin edemiyeceği bütün açıklığı ile belirdikten sonra'Birlçşlk iAımertka'îlilkü-
metinin hazırladığı Milletlerarası Sivil Havacılık Konferansına öteki memleketler gibi memleketimi
zin de iştirak etmesi uygun görülerek yapılan davet 'Hükümetimizce kabul edilmiş ve Murahhas 
Heyetimize mezkûr konferansta hazırlanan vesikaları, mücavir memleketlerle kabotaj hakkımızı 
muhafaza eden ihtirazî bir kaydı dermeyan suretiyle imzaya yetki verilmiştir. 

İlgili bakanlıkların temsilcilerinden müteşekkil bir komisyon Şikago'da imzalanan işbu vesikaları 
incelemek üzere HaVa Kurumunda Erzurum Milletvekili Şükrü Koçak'm BaşkanltğnMa içtima 
ederek anılan vesikaları incelemiş ve acilen onanmasının lüzumuna karar vererek bu; baptaki sureti 
ilişik mazbatayı tanzim ile Dışişleri Bakanlığına sunmuştur. 

İncelemenize arzolunan ve takip ettiğimiz Milletlerarası işbirliği siyasetine muvafık olan işbu 
konvansiyon ile eklerinin onanmasını tazammun eden kanunun Büyük Millet' Meeîisi tarafrndan 
tasvip ve kabulü yüksek takdirlerine bağlıdır. 

tçlşleri Komisyonu Ityporu 

T.B.M.M. " 
İçişleri Komisyonu ! 4. "V. 1945 

Esas No..î/425 
Karar No. 29 ~ 

Yüksek .başkanlığa1 

t * 

• Şikago'da7 Aralık 1944 tarihinde akit ve let ülkesinden uçup geçmek haklarmi; ilsûcisi 
imza edilmiş olan Milletlerarası sivil havacılık bir Devlet toprağına teknik «sefeepferâea ;|aiş 
konvansiyonu ile sivil havacılık geçici Anlaş- haklarına; üçüncüsü bir bavaKge^dnin'my^Ö:-
ması ve bunların eklerinin onaîiması hakkında loğunu taşıdığı Devlet toprıfğmdan bir • -birçtka 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak Yüksek Devlet toprağıma yokitt, y4ık ve ^osta^i&şpiftk 
Meclise arzı Bakanlar Kurulunca kararlaştıra- haktana; dördüncüsü • bir Devlet toprağından 
lan kanun tasarısının gönderildiğini bildiren kava -gemisinin uy ruk lunu taşıdığı Devlet 
Başbakanlığın 26 Nisan 1945 tarih ve 71/344sa- toprağma y<)leu, yük ve posta taşımak; haMarı-

' yılı tezkeresiyle ve iHşiikleriyk bitlikte Komis- na ait'bükümleri ilıtiva etiKefcfcesdir. Bu *$OT?t 
yonumuza havale edilmiş olduğumdan Dışişleri mukarreî?at üzerine < ke&utoKiŞ: ^laaa'. Hüfeiteeti-
Bakamlrğı temsilcisi hazır olduğu halde okundu miz •: temsiMsMain • imzasında 'hiçbir ihtirazi kayıt 
ve görüşüldü. yokfeur. 

Tasarinın gerekçe raporundan ve Kosfeisyor «Beşinci mukarrerat ise :<Bsh*hava;gemisimn 
numuza verilen izahlardan'anlaşıldığı üzere; Şd- 'hangi bir Devlet toprağından herhangi bir 
kago'da kurulan Milletlerarası Sivil Havacifek Devlet töğrağma yolcu, yü& ve -posta taşıaıak 
Konferansına gönderilen Hükümetimiz temsüdsi haklarına ait olup 'mümessilimiz tarâ&û^an 
tarafından beş parça muk»tre»at'imzaia?ımış*ır. (Türkiye Oumhuriy^i H H i ^ 
, Bu imzalı mukarrerattan birincisi bâr ©ev- bul edildiği takdirde) şarta aJltıakla üfi tazi bir 
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kayiirik^nnlaif^fim^.eâitoj^ir. 
HüknutetimizİB) (Konaşıi' satöileketler üzerin

de kabotaj hakkımızı muhaiaz^« etmiyen) bu 
beşinci mukarreratır k»bul efcmediği gerekfe^ ra-
l)«nîfflflian aaoiaşılaıakta ( ve MscsmisymmaM dahi 
HüiriinTfttiû' biu > gûtüşüftii" uygtanj.bTîbnakta^. 

Tasarının birinci maddesindeki mutlakiyazı-
lışta&y (Ş&ago 'da- imza edibjnş ̂ oiân*;:' konvansi
yon il£*^aşınan&fc ve eklerinin onandığı) mânası 
QikaKdşWlece .̂5v6* beşinci mul&m&mfâeM imza-
sma nıüîn<*ssilimiz taraiuıdan konnlm^ bulunan 
ilıtiraizi. kii;ydiu, . hükmü kalmadığı i gibi > aksine 
bir ifadenin ileri sürülebileceği düşi^şşi* üzerin
de d u r m u ş asaA» ^bafcanlrğç r temsüıcisi ta-
rafında^kvbar yolda aksine? bk^n^na çıkarmaya 
kanun, metnindeki açık iia,dw*n imkân vermi-
yeceği söylenildiğinden madde ayniyle kabul 
edildi. 

Mukarrera^ta; meteoroloji ve radyo ve sağ
lık işleriyle ilgili hükümler dahi bulu tıma.sffîa, 
göre bu kanunun Bakanlar Kurulunca yürütül
mesi daha uygun olacağı düşünülerek tasarının 
3 n0üttmad#esi^e ona göre bir düzeltme yapıldı.. 

Ve bir de mukarreratın taşıdığı hükümler 
gözönünde tutularak Türkiye Gumhuriyeti ha

valarında* taşıt gemilerinin uçuşları hakkında bir. 
kanutt hazırlanması ve bu arada* 3222 sayılı 
Telsiz Kanununu©' • T&rk h»Taterına giren veya 
uçuş ̂  akalarınar inen yabancı- sivil hava gemileri 
ve v tayyareleri; hakkındaki hükümlerinin değJ$-
4iısiîMie»iıj lüzumlu olduğu Komisyonumuz r^po-, 
runda açıklanmasına karar v&itdk , 

Haçatesiaaeî göre D^işleri Emisyonuna ve-
rilm#§w, üzere Yüksek Başkanlığa; sunulur.-
içişleri Sofc.'B̂ ıiş. Balkan V. Söscü ^ 

Tekirdağ , Çotfah Mardfrı 
<& BgbHdın A, Tümm, E> Ergin 

Giresun; 
Nt-O&tni 
Bakkesaar 

A. Tirit oğlu 
Erzincan 

Ş. Sökmensüer 
Gümüfa»e: 
B. Güreli 

Konya 
Ş. Ergun 
Trabzon 

8. Abanozoğlu 

Ankara 
F. üaldal 

Bok* 
H. Ş. Adal 

Erzurum 
N. Elgün 

Kars 
E. özoğuz 

Maraş 
B. Kaplan^ 
Yozgad 

S. Korkmaz 

Balıkesir 
S. Uü&y 
Borsa? 

F. Güvendiren 
Gazianteb 

Dr. A. Melek 
Kayseri 

A. H. Kalaç 
Tok&d 

At G.PMel 
Zonguldak 
B, V0dar 

#Üjnrü1^vö'T'ekel Köittföyönuraporii 

T.B. M. M, 
G. verT^kfH 'Kvmüymıu 

Eba$iBo.ylit&&-
Karar No. 14 

Yüksek Başkanlığa 

îâ.y.ım 

Şikago'da 7 Aralık: lö44^-.inızalanaîiî,Millet-
lerarasiıSiyil Ha^aeılık- sö Ĵeşme ve Anlaşmala-
riyle bunlara bağlı eklerin .onanması- hakkında 
Dışişleri Bakanliğpjca hazırlanaş ve. 2$ Nisa» 
1945 -tarih ;ve- 6/916 sayılı Başibakanlıfe tezkere
siyle Bü-yük-Mület Meclisine. sunulmuş bulunan 
kanun, tasarısı. ve 'bı* .konuda içişleri Komisyonu
nun,^,raporu Komisyonuitt«2a havale edilmiştir. . 

Tas^*ı*v%il^ik)^Bİ Şjkag0'4flr heye^Bftfee-başi-
kanlık-fe^^- E ?»uı^ını J^ll^tvekil^ Şül^ü KQQak:̂  
IDıgiışJgr* Üçüne»;;Daûşe(,Genei-Müejfe muavini 
^npg^TşJ^en* Gücükle*!-TaK$e» Müdürür rSar 
bahattin Tanman hazır bulundukları halde Ko
misyonumuzda görüşüldü. 

Tasarının gerekçesinden- vef yapıla* a§ıkla«iâr 
] ardan .anlaşıldığına, göre adı- geçen -sözleşme ve 
anlaşmalar/ bir, Devlet ülkesinden, uçup geçme, 
bir Devlet. toprağına teknikı sebepler yüzünden 
inme>-„bîr. hava gemisinin uyruğu bulünduğşi 
memleketle başka bir Devlet ülkesi araşamda 
yolcu, yük ve posta, götürüp getirme ve nihayet 
bir. hava gemisinin yabancısı bulunduğu üUselej 
arasında yolcu,, yük ve poata, taşıması. haklarının 
nasıl kullaffltoeag'nu;,tanzim etmektedir. 

Bu belgelerden, yalnfli; bu sonuncusuna komşu 
meMrleketleı-lfr kabotar hakkımızı- koruyucu bür ih
tiraz kaydı konulmak suretiyle sözleşme ve anlaş
malar tarafımızdan imza edilmiştir. 
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İkinni dünya harbi yalnız bir savunma silâhı 
değil taşıma ve ulaştırma aracı olarak dahi uçak
ların oynadığı önemli rolü meydana çıkarmıştır 
ve siyil havacılığın yarınki gelişmelerini şimdi
den tahmin etmek güç bir şey değildir. Bu alan
da milletlerarası işbirliği dışında kalamıyacağı-
miza da şijphe yoktur. 

Yapılan anlaşmaların doğrudan doğruya güm
rüklerimizi ilgilendiren hükümlerine gelince: 
Konvansiyonun (ek 2) girişe ait 13 ncü, gümrük' 
ve muhaceret usulleri hakkındaki 23 ncü, gümrük 
resimlerine dair 24 ndü maddeleriyle 27 nci mad
denin (B) fıkrasından ibarettir. Komisyonumuz 
bu hükümlerde hükümranlık haklarımıza ve millî 
menfaatlerimize herhangi aykırılık görmemiştir. 

Komşu memleketlerle kabotaj hakkımızı ko-

T.B. M. M. 
MüU Savunma K. 
Esas No. 1/425 
Karar No. 28 

Şikago'da 7 Aralık 1944 tarihinde yapılmış 
letlerarası sivil havacılık sözleşme ve anlaşmala-
riyle Iranlara bağlı eklerin onanması hakkında 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 
26 Nişan 1945 gün ve 6/916, sayılı yazısiyle Yük
sek Başkanlığa sunulan ve komisyonumuza da 
havale buyurulan kanun tasarısı ile gerekçesi ve 
ilişikleri, Dışişleri,, Millî Savunma ve Ulaştırma 
Bakanlıkları temsilcileri hazır oldukları halde 
komisyonumuzca incelendi. 

İkinci Cihan Harbine kadar emniyet bakl
anından havalarımızı, ecnebi havacılığına karşı 
kapamayı prensip ittihaz etmiş olduğumuz hal
de bu cihan harbi esnasında havacılıkta görülen 
yüksek terakkiler karşısında artık havalarımızın 
kapanmasından yurt müdafaası için bir fayda 
mülâhaza edilemiyeceği hakkındaki görüşe komis
yonumuzda katılarak havalarımızı, Milletler
arası hava seferlerine açmakta Millî Savunma 
bakanından esas itibariyle bir mahzur görmemiş 
ye hatta memleketimiz için faydalı mütalâa etmiş-

ruyan ihtiraz kaydiyle sözleşme ve anlaşmaların 
onanmasını Komisyonumuz dahi uygun görmüş 
ve tasarıyı İçişleri Komisyonunun değiştirdiği 
şekille kabule karar vermiştir. 

Havalesi uyarınca Millî Savunma Komisyo
nuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. . ' 
Gü ve Tekel Ko. Baş. Sözcü Kâtip 

Mardin * Rize Seyhan 
8. Düzgören K. Kamu îşcen 
Erzurum <xaziahteb Kocaeli 
M. H. Göle C. 8. Barlaş A. Dikmen 

, Malatya Malatya Ordu 
O. Tane?- II. Sağır oğlu H. Yalman 

Samsun Yozgad 
N. Öztuzcu C. Arat 

tir. 
Şikago'da kurulan Milletlerarası sivil hava

cılık konferansına gönderilen Hükümetimiz tem
silcileri tarafından imzalanan ; 

Â) Bir Devlet ülkesinden uçup geçme; 
B) Teknik sebepler yüzünden bir Devlet 

ülkesine inme; 
C) Bir hava gemisinin, uyruğu bulunduğu 

memlekete, başka bir Devlet ülkesi arasında yol
cu, yük ve posta götürme; 

D) Başka bir Devlet ülkesinden bir hava 
gemisinin 'uyrukluğunu taşıdığı Devlet topra
ğına yolcu, yük ve posta getirme; 

E) Bir hava gemisinin herhangi bir Devlet 
toprağından herhangi bir Devlet toprağına yol
cu, yük ve posta taşıma haklarına ait mukarre-
rattan beşincisinde (Mücavir milletlerle kabo
taj hakkımızı muhafaza eden ihtirazî bir kayıt 
konulmak suretiyle hepsinin imza ve Hükümeti
mizce kabulü keyfiyetinin politik ve ekonomik 
menfaatlerimize uygun olduğu Komisyonumuz-

Millî Savunma Komisyonu raporu 

& 

Yüksek Başkanlığa 

£2 . ¥ . 1945 
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ea da belirtilmiş ve tasan kabul olunmuştur. 
Yalnız tasarının başlığında ve birinci mad

desinde' yazılı (Akit) sözü yerine (Yapılmış) 
yazılmış. 

Ve kanunun 3 nçü maddesi «Bakanlar Ku
rulunca yürütülür» şeklinde değiştirilmiştir. 

Hava ulaştırma işinin bütün genişliğiyle Mil
letlerarasında tatbike geçilmesi artık bir gün 
meselesi haline geldiği bir hakikattir. Bunun 
dışında kalamryacağımızı ve katılmamızı mem
leket faydalarına uygun gördüğümüze göre bu 
ulaştırma işini sağlamak için yurdumuzda da 
şimdiden tesisleri ve yurt içi ulaştırma işlerin
deki noksanları vakit geçirmeden yapmak lüzu
mu, bu tasarının müzakeresi sırasında ilgili 
Bakanlıklar temsilcilerinin sorularımıza verdiği 
cevaptan, bir zaruret olarak meydana çıkmıştır. 

Havalesi gereğince Ulaştırma komisyonuna. 

verilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 
Millî S. Ko. Baş. Sözcü Kâtip 

Slinob Ağrı Konya 
C. K. încedayı H. Tugaç V. Bilgin 

Bolu Bursa Bursa 
Korgl. A. Alptoğan Ol. Â. Atlı Ol. N. Tınaz 

Çankırı Çorum Diyarbakır 
Dr. A. Arkan E.S.Akgöl Gl. K. Sevüktekin 

Erzurum Erzurum Gazianteb 
A. Akyürek Gl. Z. Soydemir Dr. M. Canbolat 

Gümüjşane Hatay îsparta 
Ş. Erdoğan Gl. E. Durukan ' C. Tüzümen 
İstanbul Kars Kayseri 

Ş. Â. ögel Gl. H. Durudoğan N. Toker 
Kırklareli Mardin Tekirdağ 

R. Apak Korgl. K. Doğan Dr. AiJJras 
Tokad 

S. Çelikkol 

Ulaştırma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 

Esas No. î/425 
Karar No. 11 

1. VI. 1945 

Yüksek Başkanlığa 

Şikago'da 7 Aralık 1944 de imzalanan Mil
letlerarası Sivil Havacılık Anlaşmasiyle, ekleri
nin onanması hakkındaki kanun tasarısı Ulaş
tırma, Dışişleri, ve Millî Savunma Bakanlıkları 
temsilcileri hazır bulundukları halde Komis
yonumuzca incelendi. 

Verilen aydınlatıcı açıklamalardan ve Hü
kümet gerekçesinden, Milletlerarası sivil hava
cılık konferansının nihai Genel Heyet toplantı
sında şu metinlerin tesbit edildiği anlaşıldı. 

1. Milletlerarası sivil havacılık muvakkat 
anlaşması; 

2. Milletlerarası sivil havacılık konvan
siyonu; 

3. Milletlerarası hava Servisleri transit an
laşması; 

4. Milletlerarası hava nakliyat anlaşması. 
Bunlardan 4 numaralı eki teşkil eden anlaş

manın birinci maddesi, andlaşan Devletlerden 
her biri, diğerine tarifeye bağlanmış Milletler
arası hava seyrüseferi için şu beş serbestiyi ve

receğini yazmaktadır : 
1., Ülkesi üzerinden yere inmeden uçup geç

mek hakkı; 
2. — Trafikten başka maksatlarla yere inme 

hakkı (Teknik sebepler yüzünden); 
3. Hava taşıma vasıtasının uyruğu bulun

duğu Devletin ülkesinden yolcu, yük ve posta 
getirip indirme hakkı; 

4. Hava taşıma vasıtasının uyruğu bulundu
ğu Devlet ülkesine yolcu yük ve posta götürmek 
hakkı; 

5. — Andlaşmaya katılmış Devletlerden her
hangi birinin ülkesine gidecek yolcu yük ve pos
tayı almak veya o Devletlerden herhangi birinin 
ülkesinden gelen yolcu yük ve postayı indirmek 
hakkı. 

Bunlardan son beşincisinin yakın ve bitişik 
memleketlerle hava seyrüseferi yapmak hakkımı
zı korumak maksadiyle murahhas heyetimizin 
(beşinci serbestinin kabulünü Hükümetinin tak
dirine bıraktıklarr) ihtirazı kaydini ilâve sure-
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*~A-~ 
tiyle, im^aladıklan - anlagıkaj^ri 

Memleketimizin J#ü&$lerarasj eQğj?afI dtwm-
muftUftr ö^emi bakımıı^da» böyle bir anMJsmaya 
girma&ten ayrnamıyaeağii tabiidir, 

Hele; son ikinci dü$ya savaşında. ugikların 
her yön4en< gelişmiş ve gelişmekte.bulunmuyor 
msaı, savaş sonrasınp^ hazırladığı ]!$i|Je;tlejrarası 
geiıi§ mü*nasebetler ve siyil havaertîğm alçağı 
büyük: terakkiler, ekonomik ve tekni^r aj®$daki 
genişleme şbakımın^m: böyle bir &n\%$%fâ$ffi±şfal-
m a ^ ; <ç©k yerinde g^şüjçrek maddece? ge§$di. 

Bilinci maddev üzerinde, yetkili Hüküimet tem
silcilerinim ve Şikag%'ya-; giden Türfc; i l le t inin 
Başkanı Erzu?ı» Millafcvefeali ve Tüvkı Haya Ku
rumu. başkanı Şükrü ^oçak'ın verdik^ri-aydın
lat t ı t bilgiler i v dinleyen komisyonumu^, bppçi 
maddenin yazılış tarşu^ yeter bulmamış, (ekler) 
tâbiri yerine ekler^nfi^ej^ ibaret olduğunun da 
metinde açık olarak gösterilmesini daha uygun 
bulmuş madde o yolda değiştirilmiştir. 

ikinci mdadeye gelince : Komisyonumuz de
lege heyetinin yukarıda arzettiğmıi^ıb^pıc^iS^ı:-; 
beşti hakkındaki ihtirazi kaydın Hükümetçe de 
muhafaza edilmesini havacılığımızın yarmki ge
lişmesi bakımından faydalı bulmuş fakat, kanun 
tasarısı metninde buna dair bir kayıt bulunma
dığını görerek, tasarı olduğu gibi kabul edildiği 
takdirde Hükümetimiz delege heyetimiz» k»3f« 

duğp .ihtirazi kaydı gşzönji&4« twfcınada»the? beş 
serbestiyi- de kay^tovşî^te^'feaW^jeti3ais;bit du-
Ywm< düşeceği kayguguna vararak»- ilcimi .bir 
madde ilâveyi muvafık ve lüzumlu gördük 

Ancak, komisyonumuz^ bu «anlafiöftte» mem
leketimiz, içiçt̂  gerektirdiği tekftjfc tesisleri * hmm-
önce meydana:rgetirmesi• içi* lâzılKt- oiaife ta^isat 
ayrılarak, teşebbüslere, vakit; geçirııı$de& gê E&§$i 
ve bu hususta gerefeiyoâ ss»; ilgili, ka#uı*îlwgb ve 
bilhassa, hav& .seyrüseferi ika»»-tasaarıaınij ıgşçilı-
meden hazırta-yj^ Meclise, gê iĵ fte»iv lü^unw«aa 
işaret etmeyi de faydaca g^ujüşüar^ 

Havalesi • veçhile; BışişleEİ ke îgy©nuî}.a g i 
derilmek .üzere Yükşefe:Başfe3Pİıâ8i,sıpıuldia, 

Ulaştırma Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 
Kütahya Çoruh Hatay 
B.Peker A. B. Efem B'.'flffle 

Aydın Bursa Edirne 
Dr. R, Levent A. M. Erhan M. E. Ağaoğuttan 
Erzurum İstanbul • îzmir 
S. Altuğ^ V. Sandal 8. Epikmen 

îzmir Kars Kars 
Dr. K. Örs E. Demirci Ş. Kanacan 
Kırşehir Kocaeli Ûr-du 
F. Reler B. Yenmen J>r. Y>. Demir 

Sivas Sivas T#p#eli 
Amiral H. Gökdalay H. Işık H. tfçöz ' 

D% İşleri Komiayonu Eapom 

T, ZUM* M* 
Dışişleri Kçmişyçnu 
Em No, 1/425 
Karm No, 9 

Şikagş'da'T Aralık, 1944;. t a^nd^r . yapılmış 
ve i d$tegeleriw tara&n4^^^ 
Milletlerarası Sivil Havacılık Konvansiyonca ile 
SiıÜ!JB|l5?aplıÎJi Ge§ici> Anlaşması-- ve. bunları ik
mal edecekle» Mil^Sa^unm^iöı^ftbBİ ye Mm? 
tmWL Bıtfe«nteklaj:ınm:,temsilcileri ile; birlikte 
incelendi ve; ayrıca Heyetimizin Bjaşfeanii Erzu
rum Milletvekili Şükrü Koçak'm izahları da4in-
lettdi 

BakaniaraBftsı I^misyonmnca inceienip Ra-
kaaBİar^Biuru^ işr 
bt t^ l ı^$Bi İ» el?i©riyl^:.birliMe onanmasın 
bugiiiûMi..di&jft;;şaEt3#rjsö. vek mmkfestmmm 

2, VI. 1945 

askerlik* ve ekoıjyomik n^nfaftttar.«La^uygjanî ol
duğu, .Kojni&yonuumuzçaj da müşahede ve teşbit 
edilmişti, 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Ko. 

Başkanı Bu rapor sözcüsü Bu E. Kâtibi-
Konya 

8. Ankan 
•Ankara 

Z. Yürük 

F. A. 

ILBivuu 

Öümüşane 
C. $mk 

Gümüşane 
Edib S. Tor 

Şejrfcan 
Nr Wİmm 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ İÇÎŞLERÎ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRİŞÎ 

Şikago'da 7 Aralık 1944 tarihinde akit ve imza 
edilmiş olan Milletlerarası Sivil Havacılık Kon
vansiyonu ile Sivil Havacılık Geçici Anlaşması 

ve bunların eklerinin onanması hakkında 
kanun tasarısı 

• MADDE 1.'— Şikago'da 7 Aralalrk 1944 
tarihinde akit ve imza edilmiş olan (Milletlerara
sı Sivil Havacılık Konvansiyonu) ile Milletler
arası Sivil Havacılık (Geçici Anlaşması ve bunla
rın'ekleri onanmıştır. • • 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun, yayım tariflinde 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Millî 
Savunma, İçişleri, Dışişleri, Ulaştırma ve Güm
rük ve Tekel Bakanları yürütür. 

Başb. 
Ş. Saraçoğlu 

İçiş. B. 
Hilmi Uran 

M. E. B. 
Yücel 
Sa. veSo. Y. B. 
Dr. S. Konuk 

Ta. B. 
Ş. R. Hatipoğlu 

Ad. B. 
R. Türel 

Dışiş. B. V. 
N. E. Sümer 

Ba. B. 
Sırrı Doy 

Ula.B. 

M. S...B. 
A. R. Artunkal 

Ma, B. 
N: E. Sümer 

Eko. B. 
Fuad Sirmen 

G. ve T. B. 
Suad H. Ürgüblü 

Ti. B. 
G. S. Siren 

Şikago'da 7 Aralık 194.4 tarihinde akit ve imza 
edilmiş olan Milletlerarası Sivil Havacılık Kon
vansiyonu ile Sivil Havacılık Geçici Anlaşması 

ve bunların eklerinin onanması hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE 1. 
bul edilmiştir. 

Hükümetin teklifi aynen ka-

MADDE 2. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 
kanlar Kurulu yürütür. 

hükümlerini Ba-

( S. Sayısı ; 123 ) 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 

DEĞÎŞTÎRÎŞİ 

Şikago'da 7 Aralık 1944 tariMnde yapılmış ve 
imza edilmiş elan Milletlerarası Sivil Havacılık 
Konvansiyonu ile Sivil Havacılık Geçici Anlaşma
sı ve bunların eklerinin onanması hakkında ka

mın tasarısı 

MADDE 1. — Şikago'da 7 Aralık 1944,tari
hinde yapılmış ve imza edilmiş olan Milletler
arası Sivil Havacılık Konvansiyonu ile Milletler
arası Sivil Havacılık Geçici Anlaşması ve bunların 
ekleri onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun, yayım tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun Bakanlar Kurulun
ca yürütülür. 

ULAŞTIRMA KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRİŞİ 
» 

Şikago'da 7 Aralık 1944 tarihinde akit ve imza 
edilmiş olan Milletlerarası Sivil Havacılık Kon
vansiyonu ile Sivil Havacılık Geçici Anlaşması 
ve bunların eklerinin onanması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Şikago'da 7 Aralık 1944 ta
rihinde akit ve imza edilmiş olan Milletlerarası 
Sivil Havacılık Konvansiyonu, Milletlerarası 
Sivil Havacılık Geçici Anlaşması, Milletlerara- * 
sı Hava Nakliyat Anlaşması, Milletlerarası Ha
va Servisleri Transit Anlaşması ve Nihaî Senet 
onanmıştır. 

MADDE 2. — Yapriacak iki taraflı anlaşma
larda Milletlerarası Hava Nakliyat anlaşmasının 
5 nci serbestisine ait hükmün geçici süreler için 
kabul ve tatbikma Hükümet yetkilidir. 

MADDE 3. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDDE 4. Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(S . Sayısı: 123 ) 



' — i >> BBYNEEMlliEL Stü^L HAVACILIK EONPER^NSIi 

Nihai mukarrerata ek No. 11 

Beynelmilel Sivil Havacılık Konvansiyonu 

— • BİRİNCİ KISIM 

Hava • Seyrüseferi /,;. 

Umumî esaslar ve konvansiyonun tatbiki 

Madde — 1. 
Hâkimiyet 

Âkid. Devletler, devletlerin.ülkeleri üstündeki hava sahası üzerinde tam ve münhasır hâkimiyeti 
haiz olduklarını, kabul ederler. 

Madde — 2. 
Ülke 

Bu * konvansiyon anlaıaaKclâı\Âr> devletin »ülkesinden maksat o devletin hâkimiyeti, hükümranlığı, 
himayesi veya mandası altında * bulunan arazi ile ona bitişik bulunan kara sularıdır. 

Madde — 3. 
Sivil hava nakil vasıtası ve Devlet Hava nakil vasıtası 

a) Bu konvansiyon yalnız sivil hava nakil vasıtalarına kabili tatbik olup Devlet hava nakil 
vasıtalarına tatbik olunmaz; 

b) Askerî, Gümrük ve Zabıta hizmetlerinde kullanılan hava nakil vasıtaları Devlet hava nakil 
vasıtası sayılır; 

c) Âkid Devletlerden birine ait bir devlet hava nakil vasıtası ancak hususi bir anlaşma veya 
sair suretle salâhiyet verilmiş olduğu takdirde ve bu salâhiyetin şartlarına uygun olarak diğer bir 
Devletin ülkesi üzerinden uçabilir veya o devlet ülkesine inebilir. 

« e) Hususi bir anlaşma veya diğer suretle salâhiyet verilmiş olmadıkça Âkid Devletlerden 
birine ait bir Devlet hava nakil vasıtası diğer bir Devletin ülkesi üzerinden uçamaz veya o Devlet 
ülkesine iniş yapamaz, bu uçuş ve iniş verilen salâhiyet şartları dairesinde cereyan eder.» 

d) Âkid Devletler, Devlet hava nakil vasıtaları için nizamlar vazederken sivil hava nakil va
sıtalarının seyrüseferinin emniyetini gözönünde bulundurmayı taahhüt ederler. 

;•• ' Madde — 4. 
Sivil havacılığın suiistimali 

Âkid Devletlerden her biri sivil havacılığı bu konvansiyonun gaye ve hedefleriyle kabili telif 
olmıyan makasatlar için kullanmamayı kabul ederler. 

((S. Sayısı: 123:), 
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Âkid Devletlerin Ülkesi üzerinden uçuş 
.-JH£- .'. ' . . _ _ • _. .. > . . ' _. . \ "."..' V 

"Madde — 5. ' 
Tarifesiz uçuş hakkı 

Âkid. Devletlerden her biriı diğer Âkid Devlet lere ait .olup tarifeli ?milletleraraşı: servislerde ça-
İjşamryan nava >nakil vasıtalarının bu konvansiyon;ahkâmına riayet şartiyle önceden müsaade 
alınmasına lüzum kalmaksızın ülkesiudahdline.girmek veya ülkesi üzerinden durmadan uçmak ye 
seyrüseferden gayri maksatlarla iniş yapmak hakkını tamrlar. -@u kadar• ki, ilkesi üzerinden uçu
lan Devletlerin iniş talebinde bulunmak hakkı mahfuzdur. Bununla .beraber.ÂkidvDevletler uçuş 
emniyeti mülâhazalarjyle, muvasalası müşkül olan veya kâfi seyrüsefer teshilâtı buktnmıyan mın-
takalar üzerinden uçacak olan hava nakil- vasıtalarına muayyen/yollar takipetmelerini, veyai hususi 
müsaade istihsal eylemelerini talep etmek hakkını muhafaza ederler. 

Bu kabil hava nakil vasıtaları tarifeye bağlı beynelmilel servislerden gayri seferlerde ücret ve
ya kira ile yolcu, yük veya posta taşımakta bu lunduğır takdirde, 7 nci maddenin hükümleri mah
fuz kalmak şartiyle yolcu, yük veya posta almak veya boşaltmak imtiyazını haiz bulunacaktır. Bu 
alma veya boşaltma ülkesi üzerinde vukubulan Devletin lii^um gördüğü nizamat, şartlar veya tahdidatı 
vazetmek hakkı mahfuzdur.. • 

• Madde — 6 Y 
Tarif elenmiş hava servisleri ': • --s 

Tarifeli beynelmilel hava servisleri-ancak hususi müsaade veya o. Devletten* başka suretle salâhiyet 
almış olmak ve ancak bu müsaade veya salâhiyet hükümlerine riayet^ şartiyle Âkit-Devletlerden.bi
rinin ülkesi üzerinden veya ülkesi dâhilinde işliye bilirler, 

Madde — 7 ,, 
Kabotaj J * 

Âkit Devletlerden herbiri -ülkesi dahilindeki bir noktadan ülkesi dâhilinde diğer Mr noktaya 
üeret veya kira mukabilinde yolcu, ,yük veya posta taşımak müsaadesini tsair .Âkit i Devletlerin hava* 
nakil vasıtalarına vermemek hakkını-haizdir. Âkid Devletlerden herbiri böyle biri imtiyazı diğer bir 
Devlete veya diğer bir Devletin hava, yoluna inhisar şeklinde bahşetmemeyi-ve diğer bir Devletten 
inhisar' şeklinde böyle bir imtiyazı kabul etmemeyi taahhüt eder. 

Madde — 8 
Pilotsuz ıhava nakil vasıtası 

Pilotsuz uçabilen hava nakil vasıtaları ancak'hususi salâhiyet verilmiş olmak ve bu salâhiyet 
hükümlerine ; riayet etmek şartiyle Âkit > Devletlerden bilinin ülkesi üzerinden -uçabütr. Âkit, Devlet
lerden her biri -pilotsuz tuçabilen böyle; bir nakdi vasıtasının -sivil hava • nakil.vasıtalarına .açık olan 
sahalardaki uçuşunu sivil hava nakil vasıtalaraına tehlike.teşkil etmiyecek şekilde kontrol etmeyi ta
ahhüt eder. ; , -

'Madde —9 
^MemaUiiinHatakaiar . - - " • • 

a) Âkit Devletlerden her biri askerî zaruret veya âmmenin emniyeti icabı olarak başka Dev
letlerin hava nakil vasıtalarının, ülkesinin muayyen sahaları üzerinden uçmasını tahdit veya me-
nedebilir, şu kadar ki ülkesi bahis mevzuu olan Devlete ait olup beynelmilel tarifeli hava servis
lerinde :ça!Uşan naMl.vaBitalariyie diğer^<âkit Devletlere ait.oi|ip^^u servislerde çalışan/nakil vasi-

(-S. hayası :a23) 
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talan arasında bir fark gÖzetilmiyecektir. Bu memnu mıntakalarm vüsat ve mahalleri itibariyle 
hava seyrüseferini lüzumsuz yere ihlâl etmiyeeek derecede mâkul olmaları lâzımdır. Âkit. Devlet
lerden birinin ülkesi dahilindeki bu gibi memnu mıntakalarla bunlarda bilâhara yapılacak değişik
liklere ait tarif ve plânların mümkün olduğu kadar çabuk diğer Âkit Devletlere ve beynelmilel 
sivil havacılık teşkilâtına bildirilmeleri lâzımdır. 

b) Âkit Devletlerden her biri istisnai şartlar altında veya fevkalâde haller devammca yahut 
âmmenin emniyeti icabı olarak ülkesinin tamamı veya bir kısmı üzerinden uçulmasını, o andan 
itibaren hüküm ifade etmek üzere muvakkaten tahdit veya menetmek hakkım da mahfuz tutar
lar: Şu kadar ki bu men ve tahditlerin, tabiiyet bakımından bir fark gözetmeksizin bütün diğer 
Devletlerin nakil vasıtalarına tatbiki şarttır. 

c) Âkit Devletlerden her biri, yukarıda (a), ve (b) bentlerinde yazılı mmtakalara giren her-
hangi bir nakil vasıtasını, mümkün olan en kısa bir zaman içinde ülkesi dâhilinde göstereceği bir 
hava limanına inmeğe davet edebilir. 

, Madde — 10 
Gümrüklü hava limanlarına iniş 

Bu konvansiyon ahkâmına veya hususi bir salâhiyete müsteniden hava nakil vasıtalarının Âkit 
Devletlerin ülkesi üzerinden durmadan geçebilecekleri haller müstesna, Âkit Devletlerden birinin 
ülkesine giren nakil vasıtaları, o Devletin- nizamları icabettirdiği takdirde, gümrük ve diğer 
muayenelerin yapılabilmesi için o Devlet tarafından tâyin olunacak bir hava limanına inmeye mec
burdurlar. Âkit Devletlerden birinin ülkesindenayrılan nakil vasıtasının da bu şekilde tâyin edil
miş gümrüklü bir hava limanından hareket etmesi lâzımdır. Bu suretle tâyin olunan bütün hava 
limanlarına ait tafsilâtın o Devlet tarafından neşri ve diğer bütün Âkit Devletlere tebliğ edilmek 
üzere bu konvansiyonun II nci kısmında kurulmuş bulunan beynelmilel sivil havacılık teşkilâtına 
bildirilmesi lâzımdır. 

Madde — I I 
Hava nizamlarının tatbik ; kabiliyeti 

Bu konvansoyon ahkâmına halel gelmemek şartiyle, Âkit Devletrden birinin beynelmilel hava 
seyrüseferinde çalışan nakil vasıtalarının o Devletin ülkesine girip çıkmasına veya ülkesi dâhilin
de bulunduğu müddetçe böyle bir nakil vasıtasının işlemesi ve seyrüseferine mütaallik kanun ve 
nizamları tabiiyet farkı gözetmeksizin bütün Âkit Devletlerin hava nakil vasıtalarına tatbik oluna
cak ve mezkûr hava nakil vasıtaları tarafından giriş ve çıkışta ve o memleketin ülkesi üzerinde bu
lunduğu müddet zarfmda bu kavanin ve nizamata riayet edilecektir. 

Madde — 12 
Uçuş kaideleri 

Âkid Devletlerden her biri, ülkesi üzerinden uçan veya ülkesi dâhilinde manevra yapan her na
kil vasıtasiyle, nerde bulunursa bulunsun kendi tabiiyet işaretni taşıyan her nakil vasıtasının, 
hava nakil vasıtalarının uçuş ve manevralarına müteallik olup orada yürürlükte bulunan kaide ve ni
zamlara riayet edeceğini teminat altına alacak tedbirler ittihazını taahhüt eder. Âkid Devletlerden 
her biri bu husustaki nizamlarını zaman zaman bukonvansiyona müsteniden vazolunacak nizamlara 
mümkün Qİduğu kadar benzetmeyi taahhüt eder. Âkid Devletlerden her biri tatbiki icabeden ni
zamlara riayet etmiyen şahısları cezalandırmayı taahüt eder. , , 

•'-"•'. Madde —13 

Âkid Devletlerin, girişe gütnrükteiı çıkışa, muhacerete, pasaporta, gümrüğe ve karantinaya 

(S; Sayısı : 123) 
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taalluk eden nizâmlar gibi yolcu, mürettebat ve yükün ülkesi dâhiline girmesi ve ülkesinden çık
ması hususlarına mütaallik kanun ve nizamları ülkeye giriş veya ülkeden çıkışta veya ülkede bulun
dukları sırada o yolcu, mürettebat ve yük hakkında tatbik olunur. 

Madde — 14 . , 
Hastalıkların sirayetini önlemek 

Âkid Devletlerden her biri kolera, salgın halinde tifüs, çiçek, sarı humma, veba ... ve Âkid 
Devletlerin zaman zaman tasrihini kararlaştıracakları diğer sâri hastalıkların hava seyrüseferi yo
luyla yayılmasını önlemek için müessir tedbirler almayı taahhüd eder ve bu maksatla Âkid Devlet
ler hava nakil vasıtalarına kabili tatbik olan sıhhî tedbirlere müteallik beynelmüel nizamlara alâ
kalı makamlarla sıkı istişarede bulunurlar. Bu gibi istişareler bu mevzua mütaallik olmak üzere 
mevcut olup Âkit Devletlerin de imza etmiş bulunabilecekleri beynelmilel konvansiyonların tatbikma 
engel teşkil etmez. 

Madde — 15 
Hava limanı harçları ve benzer harçlar 

Âkit Devletlerden birine ait olup millî nakil vasıtalarının istifadesi için umuma açılmış bulunan 
hava limanlarının, 68 nci madde hükümleri mahfuz kalmak üzere, diğer bütün Âkit Devletlerin na
kil vasıtalarına aynı şartlar altında açık bulundurulması mecburidir. Aynı müsavi şartlar bütün 
Âkit Devletlerin nakil vasıtalarının, radyo ve meteorolojik servisler de dâhil hava seyrüseferinin 
emniyeti ve süratle cereyanı bakımından umumun istifadesine tahsis edilmiş bulunan.her türlü hava 
seyrüseferi kolaylıklardan istifade etmeleri hususunda da tatbik olunur. 

Bu gibi hava limanları ve hava seyrüsefer tesisatından diğer Âkit Devletlere ait nakil vasıtala
rının istifadesi mukabilinde alınabilecek veya alınmasına müsaade edilebilecek olan harçlar: 

a) Tarifeli beynelmilel servislerde çalışmayan hava nakil vasıtaları için, müşabih işletmelerde 
çalışan aynı sınıftaki millî hava nakil vasıtaları tarafından ödenen harçlardan, 

b) Tarifeli beynelmilel servislerde çalışan hava nakil vasıtaları için, müşabih beynelmilel hava 
servislerinde çalışan millî hava nakil vasıtaları tarafından ödenen harçlardan fazla olamaz. 

Bütün bu gibi harçların neşir ve beynelmilel sivil havacılık teşkilâtına tebliğ edilmeleri lâzım
dır. Şu kadar ki alâkalı Âkit Devletlerden birinin talebi halinde hava limanları ve diğer kolaylık
lardan istifade için alınan harçlar konsey tarafından gözden geçirilir ve konsey, alâkalı Devlet veya 
Devletler tarafından nazarı itibare alınmak üzere bu husustaki raporunu tavsiyeleriyle birlikte on
lara "bildirir. Âkit Devletlerden hiç biri sırf diğer Âkit Devletlerden birine ait bir nakil vasıtası
nın veya onda bulunan şahıslar veya eşyanın transit olarak kendi ülkesinden geçiş veya ülkeye giriş 
veya çıkışı üzerinden ücret, resim veya herhangi bir harç alamaz. 

Madde — 16. 
• *j Hava nakil vasıtasının aranması 

-i 

. Âkit Devletlerin salahiyetli makamları haddinden fazla gecikmeye sebebiyet vermeksizin diğer 
Âkit Devletlerin hava nakil vasıtalarını muvasalat veya hareketlerinde aramak ve bu konvansiyonda 
tarif olunan diğer vesikaları muayene etmek hakkını haizdirler. 

"'.Z p¥ü : m 

Hava nakil vasıtasının tâbiiyeti 

1 /• ; Madde — 17. ' ; 
' Hava nakil vasıtalarıma tabiiyeti 

.Hava nakil vasıtaları tescil edildiği Devletin tâbiiyetini haizdir. 

( S . Sayısı: 123 ) 



*Ma®de — 18., 
'Çifte tescil 

Bir hava nakil vasıtasının birden ziyade Devlete tescili muteber değildir, fakat tescilin bir Dev
letten diğerine nakli caizdir. 

Madde — 19. 
. / 'Tescilin tâbi olduğu'millî kanunlar 

Bir nakil vasıtasının Âkit Devletlerden .herhangi birinde tescili veya sicil kayıtlarının nakli o 
Devletin kanun ve nizamlarına uygun olarak cereyan eder. ' 

Madde — 20 . ' • , • . , ' '. ,J 
İşaretlerin vaz'ı 

Beynelmilel hava seyrüseferine iştirak' eden her hava nakil vasıtası kendi tâbiiyet ve tescil işa
retlerini taşımak mecburiyetindedir. 

Madde — 21 
Tescilin ihbarı 

Âkit Devletlerden herbiri, talep üzerine diğer Âkit Devletlerden herhangi birine veya Beynel- ' 
milel Sivil'. Havacılık :Teşkilâtına o ! Devlette tescil edilmiş bulunan muayyen herhangi bir hava 
nakil vasıtasının tescili ve mülkiyeti hakkında malûmat vermeyi taahhüt eder. Bundan Başka Âkit 
Devletlerden herbiri Beynelmilel" Sivil Havacılık ^Teşkilâtının vazedebileceği esaslar dairesinde bu 
teşkilâta raporlar vermeye ve o Devlette tescil edilmiş bulunan beynelmilel hava seyrüseferinde işle
mesi mûtat olan hava nakil vasıtalarının mülkiyeti ve kontrolü hakkında elde edilebilen hususla
rı bildirmeye mecburdur. Beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilâtı, bu suretle elde ettiği malûmatı, 
talepleri üzerine diğer Âkit Devletlere1 de bildirmeye'mecburdur. t 

Fasıl: IV 

Bava seyrüseferini kolaylaşürtcı tedbirler 

Madde — 22 
Formalitelerin kolaylaştırılması 

Âkit Devletlerden herbiri, Âkit Devletlerin ülkeleri arasında hava nakil vasıtasiyle yapılan 
seyrüseferleri kolaylaştırmak ve hususiyle muhaceret, karantina, gümrük ve memleketten çıkış işle
rine mütaaîlik kanunların tatbikında hava nakil vasıtasının, mürettebatın, yolcuların ve yükün 
lüzumsuz yere gecikmelerine mâni olmak üzere hususi nizamnameler çıkarmak suretiyle veya başka 
herhangi bir suretle kabili tatbik bütün tedbirleri almayı kabul ederler. 

! \ , ; "" Madde•— 23 
öümrük ve muhaceret usulleri 

Âkit Devletlerden herbiri lüzum gördüğü takdirde, beynelmilel hava seyrüseferine mütaaîlik 
ve bu konvansiyon mucibince zaman zaman tesis Veya tavsiye olunması muhtemel bulunan tatbi
kata uygun olmak üzere gümrük ve muhaceret usulleri tesisini taahhüt eder. Bu konvansiyonun 
hiçbir hükmü gümrükten serbest hava limanları tesisine mâni değildir. 
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^" Madde — 24 
Gümrük resimleri 

a) O Devletin gümrük nizamatı mahfuz kalmak şartiyle bu Âkit Devletlerden birinin ülke
si dâhiline, ülkesinden harice veya ülkesi üzerinden uçan hava nakil vasıtaları muvakkat olarak 
gümrük resimlerine tâbi tutulmıyâcaktır. Âkit Devletlerden bîrine ait bir hava nakil vasıtasının 
diğer bir Âkit Devlete ait bir ülkeye muvasalatında nakil vasıtasında bulunup o Devletin ülkesini 
terkederken de nakil vasıtasında kalan akaryakıt, yağ, yedek parçalar, mûtat ekipman ve koman-
ya gümrük resimlerinden, muayene harçlarından ve bunlara benzer millî ve mahallî resim ve mas
raflardan muaftır. Bu istisna boşaltılan miktar ve maddelere kabili tatbik değildir, meğer ki o Dev
letin gümrük nizamları bunların gümrük muhafazası altında bulundurulmasını âmir olsun. 

b) Beynelmilel hava seyrüseferine iştirak eden Âkit Devletlerden birinin hava najril vasıtası
na takılmak veya o nakil vasıtasında kullanılmak üzere diğer bir Âkit Devlet ülkesine sokulan 
yedek parçalarla ekipman gümrük resimlerinden muaf olacaklar; alâkalı Devletin bu malzemenin 
gümrük muhafaza ve kontrolü altında bulundur ulmasına âmir olan nizamları mahfuzdur. 

Madde — 25. 
Tehlike içinde bulunan hava nakil vasıtası 

> 
Âkid Devletlerden her biri ülkesi dahilinde olup tehlike içinde bulunan hava nakil vasıtasına 

karşı kabil olan bütün yardım tedbirlerini almayı ve kendi makamları murakabesi mahfuz kalmak 
şartiyle, nakil vasıtasının maliklerine veya sicilinde kayıtlı bulunduğu Devletin makamlarına 
hâlin icaplarına göre lüzumlu görülecek bu gibi yardım tedbirlerini almak müsaadesini vermeyi 
taahhüt ederler. Âkid Devletlerden her biri kaybolan bir hava nakil vasıtasını arayacağı zaman 
bu konvansiyon, mucibince zaman zaman tavsiye edilmesi muhtemel olan koordine edilmiş tedbirleri 
tatbik edecektir. 

Madde — 26. 
Kazaların tatbiki 

Âkid Devletlerden birine ait bir hava nakil vasıtasının diğer bir Âkid Devletin ülkesinde ka
zaya uğraması ve bu kazanm ölüm veya ağır yaralanma ile neticelenmesi veya hava nakil vasıta
sında veya hava seyrüseferi kolaylıklarında ehemmiyetli teknik arızaların mevcudiyetine delâlet 
etmesi halinde kazanın ülkesi dahilinde vukua geldiği Devlet, kanunları müsaade ettiği nispette, 
beynelmilel sivil havacılık teşkilâtınca tavsiye muhtemel olan usullere uygun olarak kazanın tah
kikatına girişecekdir. Hava nakil vasıtasının sicilinde kayıtlı bulunduğu Devlete tahkikat esna
sında hazır bulunmak üzere bir müşahit tâyin etmek imkânı verilmesi ve tahkikatı yapan Devlet 
tahkikat hakkındaki rapor ve elde edilen neticeleri o Devlete bildirmelidir. 

Madde — 27 
îhtira beratı iddialarından mütevellit'hacizden muafiyet 

(a) Âkit Devletlerden birine ait olup beynelmilel hava seyrüseferinde işliyen hava nakil vasıtala
rının diğer bir Âkid Devletin ülkesine imüsaade ile girmesi veya müsaade ile ve gerek iniş yaparak 
gerek yapmıyarak transit geçmesi esnasında, hava nakil vasıtasının sureti inşası, makineleri, aksamı, 
teferruatı veya işleme tarzına müteallik olup ülkesine girilen Devlet tarafından ita veya tescil edil
mesi herhangi bir ihtira beratına veyahut nakil vasıtasının plân veya modeline mütedair bir hakkı im
tiyaza riayetsizlik iddialariyl e mezkûr Devlet veya o Devletin eşhasından biri tarafından hava 
nakil vasıtasının hacmi, yolundan alakonulması veyahut saMbi veya işleticisi aleyhine dâva ikamesi 
veya herhangi bir suretle müdahale olunması caiz ol madiği gibi haya nakil vasıtasının girdiği Devlet 
içinde hava nakil vasıtasının yukarıda mevzuubahis hacizden; muafiyetine mütaallik olarak hiçbir su
retle emniyet akçesi depozito edilmesi talep olunmıyacağı da tabiidir. 
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(b) îşbu maddenin (a) bendinin ahkâmı ayni zamanda hava nakil vasıtası için yedek aksam ve 

yedek malzemenin depolarda bulundurulmasına ve bir Âkid Devlet hava nakil vasıtasmm diğer ' bir 
Âkid Devlet ülkesinde tamiri esnasında bu yedek aksam ve malzemenin kullanılmasına ve yerleşti
rilmesine de şâmil olacaktır. Şu kadar ki, ihtira beratına tâbi olup bu şekilde depolarda bulunduru
lan bu kabîl aksam ve malzemenin hava nakil vasıtasının girdiği Devlet hudutları içinde satış veya 
tevzii veya ticaret maksadiyle ihracı caiz değildir. 

(e) işbu maddenin bahşettiği menafiden ancak işbu anlaşmayı imzalamış olduktan mâada (1) 
sııiai mülkiyetin himayesi beynelmilel konvansiyonuna ve bunun tadilâtına iştirak etmiş olan veya 
(2) işbu konvansiyonu akteden diğer Devletlerin tebaasının ihtiralarmı tanımak ve bunları lâyi-
kiyle himaye etmek zımnında ihtira kanunları vazetmiş bulunan Devletler istifade edebilirler. 

Madde — 28 
Hava seyrüsefer kolaylıkları ve standart sistemler 

Âkit Devletlerden her biri kabili tatbik buldukları nispette: 
(a) Beynelmilel hava seyrüseferini kolaylaştırmak üzere ve bu konvansiyonu mütaakıp zaman 

zaman tavsiye veya tesisi muhtemel olan standart ve tatbikatta uygun olarak ülkesi dâhilinde, ha
va limanları, radyo servisleri, meteorolojik servisler ve sair hava seyrüseferi kolaylıkları teminini; * 

(b) Bu konvansiyonu mütaakıp zaman zaman tavsiye Veya tesisi muhtemel olan muhabere usul
lerine, kodlara, işaretlere, alâmetlere ışık ve sair. işletme tatbikat ve kaidelere mütaallik standart 
sistemleri kabul ve tatbik etmeyi; . , -• 

(c) Bu konvansoyonu mütaakıp zaman zaman tavsiye veya tesisi muhtemel olan standartlara 
uygun olarak hava harita ve plânlarının neşrini temine matuf beynelmilel tedbirlere iştirak etmeyi; 
taahhüt eder. 

j 

Pasû: V 

Hava nakil vasıtası bakımından ifası lâzmıgelen şartlar 

Madde'—-29 
Nakil vasıtasında taşınacak vesikalar 

Âkit Devletlerden birine ait olup beynelmilel seyrüsefere iştirak eden her hava nakil vasrtasmda 
bu konvansiyonda tarif edilen şartlara uygun olarak aşağıdaki vesikaların bulunması lâzımdır: 

(a) Tescil vesikası; 
(b) Havaya elverişlilik vesikası; 
(c) Mürettebattan her birinin lisansı; 
(d) Borda jurnali; 
(e) Radyo tesisatı varsa, hava nakil vasıtası radyo istasyonu lisansı; 
(f) Yolcu taşıyorsa, adlariyle bindikleri ve inecekleri yerleri gösteren bir liste; 
(g) Yük taşıyorsa, bir manifesto ile yük hakkında tafsilâtı havi bir beyanname. 

Madde —30 
Hava nakil vasıtası radyo tesisatı 

(a) Âkit Devletlerden birine ait bir hava nakil vasıtası tescil edilmiş bulunduğu Devletin sa
lahiyetli makamları tarafından neşredici radyo tesisatı kurabilip kullanabileceğine dair verilmiş 
bir lisansı haiz olmadıkça diğer Âkit Devletlerin ülkesi dâhilinde veya üstünde radyo tesisatı taşı
yamaz. Ülkesi üzerinden uçulan Âkit Devletin ülkesi dâhilinde neşredici radyo cihazlarının kul
lanılabilmesi o Devlet tarafından vazolunan nizamlara tâbidir. 

(b) Neşredici radyo cihazları ancak hava nakil vasıtasının sicillinde kayıtlı bulunduğu Dev-
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letin salahiyetli makamları tarafından bu maksatla Verilmiş husuı. bir lisansı haiz olan uçucu mü
rettebat tarafından kullanılabilir. 

• :~"" ~ " ~ - Madde — 31 V " ' " " ' ; ' 7 5 î * " "*""~ i 
Havaya elverişlilik vesikaları 

Beynelmilel seyrüsefere iştirak eden her Kava nakil vasıtasında, sicillinde kayıtlı bulunduğu 
Devlet tarafından verilmiş veya hüjraıü tasdik edilmiş bir havaya elverişlilik vesikası bulunması za
ruridir. 

Madde — 32. 
Personel lisansları 

a) Beynelmilel seyrüsefere iştirak eden bir hava nakil vasıtasının pilotu ile işletmeye iştirak 
eden mürettebattan her birinin, nakil vasıtasının tescil edilmiş bulunduğu Devlet tarafından veril
miş veya hükmü- tasdik edilmiş ehliyetname ve lisansları bulunması zaruridir. 

b) Âkid Devletlerden her biri kendi tebaaları diğer Âkid Devletler tarafından verilmiş ehliyet
name ve lisanları, kendi ülkesi üzerindeki uçuşlar için tanımamak hakkını mahfuz tutar. 

Madde — 33. 
Vesika ve lisansların tanınması , 

Nakil vasıtasının tescil edilmiş bulunduğu Devlet tarafından verilmiş veya hükmü tasdik edil
miş bulunan havaya elverişlilik vesikalariyle ehliyetname ve lisansları diğer Âkid Devletlerde 
muteber olarak tanırlar; şu şartla ki, bu gibi vesika ve "lisansların verilmesi veya hükümlerinin tas
diki için aranan şartların bir konvansiyon mucibince tesisi muhtemel olan asgari standardlara 
müsavi olarak üstün olması lâzımdır. 

Madde —34. 
Borda jurnali -' 

Beynelmilel seyrüsefere iştirak eden her hava nakil vasıtası için bir borda jurnali bulundurulacak 
ve bu jurnala hava nakil vasıtasına, mürettebatına ait tafsilâtla günlük hususiyetler bu konvansiyon 
mucibince zaman zaman tarif olunması muhtemel bulunan şekilde kaydedilecektir. 

* . • . * 

Madde —35. 
Yük tahditleri 

a) Bir Devlet hususi surette müsaade etmiş olmadıkça o Devletin ülkesine girerken veya ül
kesi üstünden uçarken bir hava nakil vasıtasında harp cephanesi veya harp silâh ve vasıtaları bu
lundurulamaz, her Devlet bu madde anlamında harp cephanesi ve harp silâlı ve vasıtalarından ne 
kasdettiğini nizamnamelerle tesbit edecek fakat valıdeti temin etmiş olmak için Beynelmilel Sivil 
Havacılık Teşkilâtınca zaman zaman yapılması muhtemel olan tavsiyeleri de nazarı itibare alacaktır. 

b) Âkit Devletlerden herbiri, âmme intizam ve emniyeti mülâhazalariyle, ülkesi dâhiline veya 
ülkesi üzerinden (a) bendinde tadat edilen maddelerden başka maddelerin taşınmasını'da tanzim 
veya menetmek hakkını muhafaza ederler; şu kadar ki beynelmilel seyrüsefere iştirak eden kendi 
millî nakil vasıtalariyle aynı şekilde işliyen diğer Devletlerin nakil vasıtaları arasında, hiç bir fark 
gözetilmiyeceği gibi hava nakil vasıtasının işletilmesi veya seyredebilmesi yahut personel veya yoL 
cuların emniyeti bakımından zaruri olan âletlerin taşınması ve kullanılmasına mâni olabilecek teh
ditler konması da caiz değildir. • - • 
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' . Madde ~-36, . f 

Fotoğraf âletleri 

Akidj Devletlerden herbiri kendi ülkesi üzerimde hava nakil vasıtasında fotoğraf âletleri kullanıl
madı keyfiyetini men veya tanzim edebilir. 

Fasü : VI 

Beynelmilel standartlar ve kabu lü tavsiye- olunan usuller (tatbikat). 

/ - Madde ••— 3£, 
Beyneknilel.stanıia^ve usulferin kabulü 

„ Âk^4; Dertlerden herbiri. ,hay.ar -nakil vasıtasına; personele havayollarına ve yardımcı servislere' 
ınr^i»1at^îıp.vrtev^-..'eitoıeledi halinde hava seyrüseferini kolaylaştıracak ve ıslah edeeek olan bütün 
huföi'Âa^a ait nizamlarda, standartlarda, usûllecde ve teşkilâtta mümkün olan âzami vahdeti temin 
etmek üjzere teşrikimesai etmeyi taahhüt eder. * 

Beynelmilel Sivil Havacılık teşfcilâtt bu; maksatla lüzum oldukça zaman zaman aşağıdaki mev
zulara müteallik olmak üzere Beynelmilel standartlar kabul ve tâdil ve tatbikat ve usuller tavsiye 
edecektir: 

a) Yel» işaretlerimde dâhil olmak üzere muhabere sistemleri ve hava seyrüseferi yardımcı tesisatı; 
b) ;Hava limanları ve pist hususiyetleri; 
c lüçuş kaideleri ve hava: seyrüseferi kontrol usulleri; • _. 
d) fişletme personeli ve teknisyen personele ait lisanslar; 

^e) Hava nakil vasıtalarının havaya elverişliliği; , 
f)•-• Hava nakil vasıtalarının tescil ve alâmeti farikaları; ' 
g) Meteorolojik malûmatın toplanması, ve teatisi; 
h) Borda defterleri; 
î) Hava harita ve plânları; • * • 
j) Gümrük ve muhaceret usulleri; * 

.-&)• i Tehlikede fculunan hava naMl vasıtaları ve kazaların tahkiki; 
Bundan başka hava seyrüseferinin emniyet, intizam ve kifayete cereyan edebilmesiyle ilgili 

olup ^aınan zaman lüzumlu görulilh diğer bütün meseleler. 
- . - • • • 

. Madde — 38. 
Beynelmilel standartr ve usullerden inhiraf 

Bu gibi beynelmilel Standart veya usulleri bü+ün bakımlardan tatbik. edemiyen veya tadile rağ
men kendi nizam ve tatbikatiyle herhangi bir beynemilel standart veya usûl arasında tam mutaba
kat teminine imkânbulamayan yahut beynelmilel 'bir standart tarafından tesis edilmiş nizam veya 
tatbikattan herhangi bir hususta ayrılan nizam veya tatbikat kabujüne lüzum gören herhangi bir 
Derlet 'beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilâtını derhal beynelmilel standartça tesis edilmiş olan tatbi
katla kıbrdi tatbikatı arasındaki farkı bildirecektir. Beynelmilel standardlara ilâveler yapılması halin
de ayn? ilâveyi kendi nizam ve tatbikatında'kâbttl etmiyen Devlet Beynelmilel standarda yapılan ilâ
veden itibaren 60 gün içimde konseyi bundan haberdar etmek veya ittihaz etmek istediği hattıhareketi 
konseye bildirmek mecburiyetindedir. Böyle bir vaziyette konsey derhal diğer Âkit Devletlere beynel
milel bir. standardın bir veya birden çok (spScification) lan ile o Devletin alâkalı milli tatbikatı 
arasıteda mevcut farkı bildirecektir. , 
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lisanslar 

â) Mevcut Beynelmilel havaya elverişlilik veya performansı standarma tâbi olan bir hava nakil 
vasıtası veya bunun bir kısmı vesikasını aldığı sıra da herhangi bir bakımdan bu standarda tevâfüJş 
etmezse vesikası üzerine veya vesikaya ilâve edilecek Mr ek üzerine 'tevafuk etmediği/huluslar hak
kında tam ve tadâdi olarak şerh y e r ^ - ' ' . " t 

b) Elinde o sınıf lisans- vesikası hakkında mevcut beynelmilel ştandard ile tesbit olunan şartİftrd 
tevafuk etmiyen bir lisnas bulunan her şahsın lisansı üzerine veya, lisansına ilâve olunacak ek ijsrerine 
şartlara tevafuk etmediği -hususlar hakkında- tam ve tadâdi olarak şerh veriİiı\ 

' ' • • : • . • - . - . • • _ M a d d e - - 4 0 ' ' " • • ' ' . -

• - - Şerh verilmiş vesika ve lisanslarai hükaaü » .. • • ' ,' 

Ülkesine girilen Devlet veya Devletler müsaade etmiş olmadıkça, bu suretle, şerh verilmiş vesika 
veya lisansı bulunan hiçbir nakil vasıtası veya personel beynelmilel hava seyrüseferiae- iştirak ede* 
mezle-r. , ' • . • 

Böyle bir hava nakil vasıtasının veya vesikaya tâbi parçanın ilk defa olarak vesikayı vermiş olan 
Devletten başka bir Devlette tescil veya istimali hava nakil vasıtasının veya parçanın ithal edildiği 
Devletin • mesuliyeti altında cereyan edecektir. 

• Madde —• 41. N , 
— Mevcut havaya elverişlilik standardla^man tanın*aitsı 

/Havaya elverişlilik vesikası talebi zımnında modelleri sâlâhiyettar dahili makamata tevdi edil
miş bulunan hava nakil vasıtaları ile hava nakil vasıtalanmalzemesi, işbu tevdi keyfiyeti bu ka
bil malzemeye müteallik beynelmilel havaya elverişlilik standardlarının kabulü tarihinden itiba
ren üç senelik bir müddetin hululünden evvel vukubulduğu ahvalde işbu faslın hükümlerine tâbi 
değildir. -

' . - • ' f ' • ' • 

Madde — 4£ 
Personelin ehliyetine müteallik mevcud standardların tauınmasr 

Ehliyetnameleri bu kabil personelin ehliyetine müteallik beynelmiIeTbir standardın ilk kabulün
den'itibaren, bir senelik müddetin hululünden evvel ilk defa olarak verilen personel işbu faslın 
hükümlerine tâbi değildir; ve ancak mezkûr stan dardın kabulü tarihinden itibaren bçş sene sonra 
ehliyetnameleri muteber kalan bütün personel her halikârda işbu faslın hükümlerine tabidirler. 

İKİNCtKltat 

Beynelmilel Sivil Havacılık teşkilâtı 

^ ** Fasü : VU 
Teşküât < 

* ' Madde — 43. 
Adı ve tarzı teşekkülü 

Bu konvansiyon tarafından, Beynelmilel Sivil Havacılık teşkilâtı adi altmda bir teşkilât kurul
muştur. Bu teşkilât bir asamble, bir konsey ve lüzumu kadar" diğer uzuvlardan mürekkeptir. -
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Madde — 44. 

Mevzuu 
• 

, Teşkilâtın hedef ve mevzuları Beynelmilel HâVa Seyrüseferi prensip ve tekniğini inkişaf ettir
mek ve beynelmilel hava nakliyatının, inkişafını takviye etmektedir : 

a) Bütün dünyada Beynelmilel Sivil Havacılığın emniyet ve nizamla gelişmesini temin etmek; 
b) Sulhperverane maksadlar için hava nakil vasıtaları çizilmesini ve işletilmesini teşvik 

etmek; 
c) Beynelmilel Sivil Havacılık için havayolları, hava limanları ve hava seyrüseferi kolaylık

larının inkişafını teşvik etmek; . - , 
d) Dünya halkının emin, muntazam, kifayetli ve iktisadi hava münakalâtına olan ihtiyaçlarını 

hazırlamak.; - " ' 
e) Makul olmayan rekabetin iktisadi bakımdan sebebiyet vereceğiisrafı önlemek; 
f) Âkid Devletlerin haklarına tam olarak riayet edilmesini ve Âkid Devletlerden her birine 

beynelmilel hava hatları işletmek hususunda bir imkân temin etmek; 
g) Âkid Devletler arasında hiç bir fark gözetmemek; 
h) Beynelmilel hava seyrüseferinde uçuş emniyetini teminat altma almak; 
i) Umumî olarak Beynelmilel Sivil Havacılığa ait bütün meselelerin inkişafını temin etmek. 

. Madde — 45. • '-
Daimî makar 

Teşkilâtın daimî makam Şikago'da 7 Ocakl944de imzalanan Beynelmilel Sivil Havacılık muvakkat 
Anlaşmasiyle ihdas edilmiş bulunan muvakkat Beynelmilel Sivil Havacılık teşkilâtının muvakkat as-
samblesinin yapacağı son toplantıda tâyin edilecek olan yerdir. Konseyin kararı üzerine makar mu
vakkat bir zaman için başka bir yere de naklolunabilir. 

Madde — 46 
tAssamblenin ilk toplantısı 

Assamblenin ilk içtimai,, muvakkat konseyin tâyin edeceği tarih ve mahalde vuknbulmak üze, 
re, konvansiyonun meriyete girmesinin akabinde yukarıda mezkûr muvakkat teşkilâtın muvakkat 
konseyi tarafından toplandrrılacaktır. 

. ' Madde— 47 
Hukuki ehliyet 

Teşkilât Âkit Devletlerden herbirinin ülkesinde, vazifelerinin ifası için zaruri olan hukukî 
ehliyeti haiz olacaktır. Alâkalı Devletlerin esas teşkilâtları ve kanunlariyle kabili telif olduğu 
takdirde teşkilâta tam, hukuki şahsiyet tanınacaktır. 

Fasıl: VIII 

Assamble 

. Madde — 48 
Assamblenin toplantıları ve rey 

a) Assamble Her sene toplanacak ve konsey tarafından münasip zaman ve yerde toplantıya ça
ğırılacaktır. Konseyin daveti veya on âza Devletin umumî kâtipliğe hitaben vâki müracaatları 
üzerine herhangi bir zamanda fevkalâde toplantılar da yapılabilecektir. 

b) Âkit Devletlerden herbiri toplantılarda temsil edilmek hususunda müsavi hak sahipleri ol-
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duklan gibi herbiri bir rey hakkma maliktir. Akit Devletleri temsil eden delegelere toplantıla
ra iştirak etmekle beraber, rey hakkını haiz blmıyan teknik müşavirler muavenet edebilir. 
. ,c) Assamblenin toplanabilmesi için Âkit Devletlerin ekseriyetinin huzuru şarttır. Bu konvan

siyonda hilafı tasrih edilmiş olmadıkça assamblenin kararları reylerin ekseriyetiyle verilir. 

Madde — 49 
Assamblenin vazife ve salâhiyetleri 

.;•, Assamblenin-vazife ve salâhiyetleri şunlardır : -
a) Her toplantıda kendisine bir reis ve diğer memurlarını seçmek; 
b) IX ncu fasıl hükümleri dairesinde konseyde temsil edilecek olan Âkit Devletleri seçmek; 
e) Konsey tarafından verilen raporları tetkik ve tatbik ve konsey tarafından kendisine ha

vale edilen meselelerde karar ittihaz etmek; ="• . " -
d) Kendi usul ve kaidelerini tâyin ve lüzumlu veya faydalı addedeceği tâli komisyonları tesis 

etmek; . ' 
• e) XII nci fasıl hükümleri dairesinde senelik bütçeyi tesbit ve teşkilâtın malî ihtiyaçlarını tâ

yin etmek; ., • " 
f) Masrafları gözden geçirmek ve teşkilâtın hesaplarını tasdik etmek; . 
g) Konseye, tâli komisyonlara veya diğer herhangi bir teşekküle faaliyeti sahası dahilindeki bir 

işi havale etmek; 
h) Teşkilâtın vazifelerinin ifası için zaruri veya faydalımdan salâhiyetlerle konseyi tefviz et

mek veya bu temsil salâhiyetini heran fek veya tadil etmek; 
i) XIII ncü fasıl ahkâmmı icra etmek; : -
j) Bu konvansiyon ahkâmının tadili ve ilâveler yapılması hususundaki teklifleri mütalâa et

tikten sonra tasvip ederse XX nci fasıl ahkâmı dairesinde Âkit Devletlere tavsiye etmek; • ' 
k) Teşkilâtın faaliyet sahasına dâhil olup sarahaten konseye hayale edilmemiş bulunan bü

tün meselelerle meşgul olmak. " 

' Fasıl: IX . ^ , " 

Konsey 

1 ' ' * Madde —50 "'....'.'*, • 
Konseyin tarzı terekkübü, ve sureti intihabı 

a) Konsey Assambleye karşı mesul daimî bir teşekkül olup Assamble tarafından seçilecek 21 
Âkit Devletten terekküp edecektir, intihap Assamblenin ilk toplantısında yapılacak ve her üç senede 
bir tekrar edilecektir. Bu suretle seçilen "konsey azaları mütaakıp intihaba kadar vazife görecek
lerdir. 

b) Konsey azalarını seçerken Assamble (1) hava nakliyatında başlıca ehemmiyeti haiz olan Dev
letlere; 2) Diğer suretle dâhil olmayıp beynelmilel sivil hava seyrüseferleri için teshilât temini-
jıe en büyük yardımda bulunan Devletlere ve 3 Başka, suretle dâhil olmayıp intihaplariyle dünya
nın belli başlı coğrafi sahalarının temsil edilmiş olmasını temin edecek olan Devletlere temsil 
olunmak imkânını verecektir. Konseyde vukua, gelecek herhangi bir boşluk Assamble tarafından en 
kısa bir zamanda doldurulur, konseye bu suretle intihap edilen herhangi bir Âkit Devlet selefinin 
geri kalan müddetince konseyde vazife görür. 

e) Âkit Devletlerin konseydeki mümessillerinin bir beynelmilel hava servisinde çalışmasında 
fiilen iştiraki olmıyaeağı gibi böyel bir serviste malî alâkası da bulunmamalıdır, 
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' * Konseyin reisi 

Konsey 3 senelik bir müddet için kendi reisini seçer. Reis yeniden seçilebilir.. Reisin rey ha'kkı 
yoktur. Konsey; âzası arasından bir veya birden ziyade reisvekilleri seçer; bunlar fiilen riyaset 
makamını işgal ettikleri müddetçe de rey haklarını muhafaza ederler. Reisin konsey âzası arasından 
seçilmesi şart değildir, bununla beraber şayet mümessillerden biri seçilirse yeri boşalmış sayılarak 
kendisinin temsil ettiği Devlet tarafından yeniden doldurulabilecektir. 

Reisin vazifeleri şunlardır: 
a) Konseyin, Hava Nakliyatı Komitesi ve Hava Seyrüsefer Komisyonunun toplantılarını aç

mak; , 
b) Konseyin mümessili sıfatiyle hareket ekmek; ve 
c) Konsey tarafından kendisine tevdi olunan vazifeleri konsey namına ifa etmek. 

Madde — 52 
Konseyde rey 

Konsey kararlarını azasının ekseriyet reyile verir. Konsey muayyen bir mesele hakkında azasın-
cfan mürekkep bir komiteye temsil salâhiyeti verebilir. Alâkadar Âkid Devletler herhangi bir ko
miteye kararları aleyhine konseye müracaat edebi Hr. • ^ ;j 

v Madde — 53 
Rey hakkı olmadan iştirak 

Âkid Devletlerden her biri hususiyle kendi menafiine dokunan meselelerde konsey iİe komite ve 
komisyonlarının müzakerelerine rey hakkını haiz olmaksızın iştirak edebilir. Konsey azalarından 
hiçbiri kendisinin methalder bulunduğu bir ihtilâfın konseyde müzakeresinde rey sahibi değildir. 

Madde — 54 
, Konseyin mecburi vazifeleri , ^ 

Konsey aşağıdaki hususları yapmakla mükelleftir: 
a) Assambleye yülık raporlar sunmak; ^ 
b) Assainblenin talimatını yerine getirmek ve bu konvansiyon tarafından kendisine tahmil' olu

na^ vazife ve mükellef iyetleri ifâ etmek; 
c) Kendi teşkilâtını ve usul ve nizamatını tâyin etmek; 
d) Konsey azası tarafından seçilip konseye karşı mesul olacak olan bir Hava Nakliyatı Ko

mitesinin vazifelerini tesbit ve tasrih etmek; 
e) X ncu fasıl ahkâmı dairesinde bir Hava Seyrüsefer Komisyonu tesis etmek; 
f) XII ve XV nci fasıllar ahkâmına uygun olarak teşkilâtın maliyesini idare etmek; 
g) Konsey Reisinin ücretini tesbit ve tâyin e imek; 
iı) XI -nci fasıl ahkâmına uygun olarak Umumî Kâtip adını alacak olan bir icra memuru tâyin 

etmek re lüzum görülecek diğer personelin tâyini için tedbirler almak; 
i) İşletme masrafları hakkındaki malûmat ile umum bütçelerden hava yollarına yapılan nakdî 

yardımlar hakkındaki tafsilât da dâhil olduğu halde hava seyrüseferinin inkişafı ve beynelmilel hava 
seri islerinin işlemesine müteallik malûmata talep etmek, toplamak, tetkik ve neşretmek; 

j) Bu Konvansiyonun ihlaliyle konseyin tavsiye ve kararlarına riayet edilmemesi halinde bunu 
Âkid Devletlere bildirmek; 

k) Bu konvansiyonun ihlâl edildiğinin ihbarını müteakip Âkid Devletlerden birinin mâkul bir 
müddet içinde gereken tedbirleri almadığı taktirde Assambleye işbu konvansiyonun ihlâlini bildir
mek; 

1) Bu konvansiyonun XI nci faslının ahkâmı dairesinde beynelmilel standardları ve tavsiye 
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olunan usulleri kabul etmek j : ' 
Bunları bu konvansiyona birer lahika halinde ilâve etmek ve bu hattı hareketinden Akid Dev-" 

letleri haberdar kılmak; , .***&•*.*-*•***-• - . - - •-~< — - - - - -- . 
m) Hava Seyrüsefer Komisyonunun lahikaların tadili hakkındaki tavsiyelerini mütalâa ve XX 

nci fasıl ahkâmı dairesinde icabeden tedbirleri almak; - ! ! ! ' • w'\"\ 
•n) Konvansiyona taalluk edip Akid Devletlerden her hangi biri tarafından kendisine tevdi olu

nan meseleleri mütalâa etmek; 

M a d d e — 5 5 * ' * . • •-, 
Konseyin ihti yarı- vazifeleri 

Konsey aşağıdaki hususları yapabilir: 
a) Lüzumu olan ve bitteerübe faydalı görülen halleMe mıntaka veya sair esaslara müsteniden 

Tâli Hava Nakliyatı Komisyonları kurmak ve bu Komisyonun hedeflerinin tahakkukunu kolaylaş
tırmak üzere kendilerinden istifade veya kendileriyle teşriki mesai edebileceli Devlet veya havayol
ları grupları tâyin etmek; 

b) Hava Seyrüseferi Komisyonuna, bu konvansiyonla tahmil olunan vazifelere munzam olarak 
yeni vazife ve salâhiyetler tevdi ve bu silâhiyetleri her zanman için ref veya tadil etmek; 

e) Hava nakliyatı ve hava seyrüseferine müteallik olup beynelmilel ehemmiyeti haiz olan bütün 
meselelerin tetkikini idare etmek, bu tetkikatm neticelerini Akid Devletlere bildirmek; 

Akid Devletler arasında hava nakliyatı ve hava seyrüseferi meselelerine mütöallik malûmatın tea 
tisini teshil etmek^ -• • • 

d) Beynelmilel maliyet ve ana hatlarda beynelmilel hava servislerinin işletilmesâ meseleleri de 
dahil olduğu halde beynelmilel hava nakliyatının teşkilâtı ye işletilmesiyle alâkalı bütün meseleleri 
mütalâa.etmek ve assambleye buna ait projeleri sunmak; 

e) Akid Devletlerden herhangi birinin talebi üzerine beynelmilel hava seyrüseferinin inkişafı üze
rinde bertaraf edilmesi mümkün olan mâniler ihdas ettiği görülen herhangi bir vaziyeti tahkik etmek 
ve böyle bir tahkikattan snora şayanı arzu bulacağı raporları neşretmek (tebliğ etmek); 

Hava S&yrüseferi Komisyonu 

Madde — 3 6 
Komisyonun tâyini* 

Hava Seyrüseferi Komisyonu Akid ' Devletler tarafmdan namzed olarak gösterilen şahıslar arasın
dan Komisyonea seçilecek on iki azadan terekküp eder. Bu kimselerin havacılık ilim ve tatbikatında 
elverişli evsaf ve tecrübe sahibi olmaları lâzımdır. Konsey bütün Akid Devletleri namzed göstermeye 
davet eder. Hava Seyrüseferi Komisyonunun Reisi konsey tarafından tâyin olunur. 

Madde — 57 
Komisyon vazifeleri 0 v 

Hava Seyrüsefer Komisyonu aşağıdaki hususları yapmakla mükelleftir: 
a) Bu Komisyon lahikalarında yapılacak tadilâtı mütalâa ve kabul edilmek üzere konseye tav

siye etmek; * 
b) Arzu ettikleri takdirde Akid Devletlerden herhangi birinin iştirak edebileceği teknik tâli 

- komisyonlar kurmak;, - „ / 
c) Hava seyrüseferinin inkişafı bakımından lüzumlu ve faydalı bulacağı bütün malûmatı top

laması ve Akit Devletlere tevzii hususnda konseye tavsiyelerde bulunmak. . 
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Fasıl : XI 

* . • Personel 

Madde — 58 
Personelin tâyini 

Assamble tarafından vazolunacak bütün kaidelerle bu konvansiyon ahkâmı mahfuz kalmak şartiyle 
konsey, teşkilâtın umumî kâtiple diğer personelinin nasıl tâyin olunacakları, vazifelerinin nasıl niha
yet bulacağı hakkındaki usullerle salâhiyeti tâyin ve azaltma, ücret, tazminat ve Genel Sekreterin 
hizmet şartlarını tesbit eder ve Âkit Devletlerden herhangi birinin tebaasını tâyin veya hizmetlerin
den istifade edebilir. 

Madde — 59 
Personelin beynelmilel evsafı 

Konseyin Reisi, Umumî Kâtibi ve diğer azaları uhdelerine düşen vezaifin ifası hususunda teşkilât 
dışındaki hiçbir makamdan talimat istemiyecek ve almıyacaktır. Her Âkit Devlet, personelin uh
desine düşen vezaifin beynelmilel mahiyetine tamamiyle riayet etmeyi ve kendi tebaasından hiç
bir kimse üzerinde, vazifelerinin ifası hususunda tesir icra etmemeyi taahhüt eder, 

' . Madde — 60 
Personelin imtiyaz ve muafiyetleri 

Âkit Devletlerden her biri, teşkilâtı esasiyesi müsaade ettiği nispette, diğer beynelmilel teşkilâ
tın muadil personeline tanınan imtiyaz ve muafiyetleri konsey reisine, umumî kâtibine ve teş
kilâtın diğer azasına da tanımayı taahhüt eder. Beynelmilel memurların muafiyet ve imtiyazlarına 
mütaallik umumî beynelmilel bir anlaşmaya varıldığı takdirde, teşkilâtın reisi, kâtibi umumisi 
ve sair personelinin muafiyet ve imtiyazları mezkûr umumî beynelmilel anlaşmanın bahşedeceği 
muafiyet ve İmtiyazlardan ibaret olacaktır. 

Fasıl: X n -

Malî hükümler 

Madde -— 61 
Masarifin taksimi ve bütçe 

Konsey asambleye senelik bütçeyi, senelik hesabatı, ve bütün hasılat ve masarifata ait tahmin
leri arzeder. Asamble münasip göreceği tadilâtı yaparak bütçeyi reye koyar ve XV nci fasıl mu
cibince Devletlerin rızasiyle yapılan tahsilat müstesna, teşkilâtın masarifini zaman zaman tesbit 
edeceği esaslar üzerinden Âkit Devletler arasında taksim eder. 

Madde — 62 • 
* , Rey hakkının taliki 

Asamble, teşkilâta karşı olan malî taahhütlerini mâkul bir müddet zarfında yerine getirmeyen 
herhangi bir Âkit Devletin Assamble ve konseydeki rey hakkını talik edebilir. 

Madde — 63 
Murahhas heyetlerinin ve sair mümessillerinin masarifi 

Her Âkit Devlet asamble nezdindeki murahhas heyetinin masarifini, konseyde vazife görmeğe tâ-
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yin ettiği herhangi bir kimsenin ve teşkilâtın tâli komite veya komisyonlarındaki namzet veya mü-
mümessillerinin üeret, -harcırah ve sair masarifini deruhde eder. 

Fasıl: XIII 

Sair beynelmilel anlaşmalar •'* 

Madde — 64 
Emniyet anlaşmaları 

Teşkilât, salâhiyeti dâhilinde bulunan ve dünya emniyetini doğrudan doğruya alâkadar eden 
havacılık meseleleri için, asamblenin, reyi ile, dünya milletleri tarafından sulhun idamesi maksadıyle 
tesis edilmiş olan herhangi bir umumî teşkilâta lâzımgelen anlaşmalara girişebilir. 

. • : • • • . - - • - • ' - " M a d d e — 65 ^ ' 

Sair beynelmilel teşekküllerle anlaşmalar . . : ' ' ^ : 

Konsey, umuma ait servislerin muhafazası ve personele mütaallik umumu alâkadar eden ted
birler zımnında sair beynelmilel teşekküllerle anlaşmalara girişebildiği gibi, asamblenin tasvibi ile, , 
teşkilâtın mesaisini kolaylaştıracak herhangi sair anlaşmalara da girişebilir. 

' / : ' 1 Madde— 66 
Sair anlaşmalara mütaallik vezaif . . . . - . . . . -

a) Teşkilât, 7 Aralık 1944 de Şikago'da tanzim edilen Beynelmilel Hava Servisleri Transit 
Anlaşması ile Beynelmilel Hava Nakliyatı Anlaşması tarafından kendisine tevdi edilen vazifeleri, , 
mezkûr anlaşmalarda tasrih olunan ahkâm ve şerait dâhilinde ifa eder. , 

b) Asamble ve konseyin, 7 Aralık 1944 de Şikago'da tanzim edilen Beynelmilel Hava Servisleri.. 
Transit. Anlaşması veya Beynelmilel Hava Nakliyatı Anlaşmasını kabul etmemiş bulunan, azaları, „ 
kabul etmedikleri anlaşmanın ahkâmına tevfikan asamble veya konseye havale edilen meseleler 
üzerinde rey vermeye salâhiyettar değildirler. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Beynelmilel hava nakliyatı 

Fasıl: XIV 

Malûmat ve raporlar 

Madde— 67 
Raporların konsey nezdinde tescili 

Âkit Devletlerden herbiri kendi hava nakliyat şirketlerinin konsey tarafından vazedilen evsa
fa göre hazırlanmış trafik raporları, masarif istatistikleri' ve diğer şeyler meyanmda bütün has o -
latı ve hasılat menabiini gösteren malî raporları konsey nezdinde tescil etmesini taahhüt eyler. 
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•'"'••• Fasıl: XV " " " " 

Hava limanlan ve sair hava seyrüsefer tesisatı 

Maddsv—- 68 
Hava yollarının ve hava limanlarının tâyini 

Akit Devletlerden herbiri, işbu konvansiyon hükümleri mahfuz kalmak- şartiyle, kendi ülkesi 
dâhilinde herhangi bir beynelmilel hava servisinin takip edeceği hava yolunu ve kullanabileceği ha
va limanlarını tâyin edebilir. 

Madde — 69 
Hava seyrüsefer tesisatının ıslahı 

Âkit Devletlerden birinin hava limanlarına veya, radyo ve meteoroloji servisleri dâhil olmak üze
re, sair hava seyrüsefer tesisatının beynelmilel hava servislerinin salim, muntazam, müessir ve eko
nomik bir şekilde işlemesi için makul derecede kâfi olmadığına konseyce kanaat hâsıl olduğu tak
dirde konsey doğrudan doğruya alâkadar olan Devletle ve münasebattar Devletlerle vaziyetin ıs
lahı için imkân bulmak maksadiyle istişare eder ve bu maksatla tavsiyelerde bulunabilir. Bu tav
siyeleri yerine getirmiyen bir Âkit Devlet işbu Anlaşmanın hükümlerine riayetsizlikte bulunmuş 
telâkki olunmıyacaktır. 

Madde — 70 
Hava seyrüsefer tesisatının masraflarının karşılanması 

69 ncu maddenin ahkâmı dairesinde tahaddüs eden ahvalde bir Âkit Devlet mezkûr tavsiye-
lejrin tatbiki zımnmda konsey ile bir anlaşma akdedebilir. 

Devlet, böyle bir, anlaşmanın tazammun ettiği masrafların hepsini karşılamak şıkkını tercih 
edebilir. Devlet .bu şıkkı tercih etmediği takdirde, konsey, Devletin müracaatı üzerine, masraf
ların, hepsini veya bir kısmını karşılamağa muvafakat edebilir. 

Madde — 71 
Tesisatın konsey tarafından temini ve bakımı 

Bir Âkit Devletin müracaatı üzerine konsay diğer Âkit Devletlerin beynelmilel hava servisleri
nin salim,. muntazam, müessir ve ekonomik bir şekilde işlemesi için mezkûr Devletin ülkesi içinde 
lüzumlu olan hava limanlarmm ve radyo ve meteoroloji servisleri dâhil olmak üzere, sair hava 
seyrüsefer tesisatının bir kısmını veya hepsini temin etmeğe memurlarını tâyin eylemeğe ve bakı
mını ve idaresini eline almağa muvafakat edebilir, temin ettiği tesisatın kullanrlması için muhik 
ve mâkul harçlar tesbit edebilir. 

Madde — 72 
Arazinin istimlâk ve istimali 

Âkid bir Devletin müracaatı neticesinde masrafları tamamen veya kısmen Konsey tarafından de
ruhte edilen tesisat için arazHâzim olduğu ahvalde mezkûr Devlet ya arzu ettiği takdirde mülkiyetini 
nefsinde muhafaza etmek suretiyle, araziyi kendisi temin veyahut arazinin muhik ve makûl şartlar 
dahilinde ve alâkadar Devletin kanunlarına tevfikan Konsey tarafından kullanılmasını teshil eder. 

Madde — 73. 
Tahsisatın sarf ve cibayeti 

Konsey, XII nci madde mucibince Asamble tarafından emrine amade kılman tahsisat hudüdları 
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dahilinde işbu faslın istilzam ettiği adi sarfiyatı teşkilâtın umumî sermayesinden ödeyebilir. $£oü-
sey işbu fasıl mucibince yapılan sarfiyatın istilzam ettiği resülmali, hava nakliyat şirketleri tesi
satından istif a eden Devletler arasında kendi muvaiakatlariyle ve evvelce tesbitfidümişı nispetler 
dahilinde taksim etmek suretiyle makul bir müddet zarfında cibayet eder. Bundan .' mâada Konsey 
lüzumlu olan her hangi mütedavil sermayeyi buna muvafakat eden Devletlerden cibayet; edebilir. 

i Madde — 74. 
Teknik yardım ve varidatın istimali 

Konseyin, Âkid Devletlerden birine-müracâatı Tİzeymepara avans vermiş veyahut hava limanları 
veya'sair tesisatı tamamen ve kısmen temin etmiş olduğu ahvalde buna müteallik anlaşma, alâka
dar Devletin muvafakatiyle, hava limanları vesair tesisatın idare ve işletilmesinde teknik yardım
larda bulunulmasına mütedair ve mezkûr 'hava limanları ve sair tesisatın işlemesinden cibayet olu
nan varidattan hava limanları vesair tesisatın işleme masraflarının ve faiz ve amortisman bedellerinin 
ödenmesine mütaallik hükümleri ihtiva edebilir. 

Madde — 75. ^ 
Tesisatın konserden devir alınması 

Bir Âkid Devlet 70 nci madde mucibince deruhde ettiği herhangi bir vecibeyi herhangi bir za
manda ifa ederek konseyin 71 ve 72 nci maddeler ahkâmına tevfikan kendi ülkesi üzerinde temin 
etmiş olduğu hava limanlarını vesair tesisatı, konseyin kanaatince mevcut şerait dâhilinde makul 
görülen bir meblâğı konseye tediye etmek suretiyle, devir alabilir. Mezkûr Devlet konseyin tâyin etti
ği meblâğı mâkul. görmediği takdirde konseyin kararını temyizen Asambeleye müracaat eder ve 
Asamble konseyin kararını tasdik veya tadil edebilir. 

Madde — 76. 
r Sermayenin iadesi 

75 nci madde ahkâmına tevfikan konseye iade edilen sermayeler ve 74 neü madde mucibince 
Konseyce tahsil olunan faiz ve amortisman bedelleri, bidayette 73 ncü madcle hükümlerine göre 
Devletler tarafından avans olarak sermaye verilmiş jbulunduğu ahvalde sermayenin teşkiline işticak, , 
eden Devletler arasında, Konsey tarafından tesbit edilmiş olan iştirak nisbetlerine göre taksim edilir. 

Fasıl : XVI 

Madde — 77. 
Müşterek işletme teşekküllerine eevaz verilmiştir 

işbu konvansiyonun hükümleri iki veya daha ziyade Âkid Devletin'müşterek hava nakliyatı iş
letme teşekkülleri veya beynelmilel işletme acen talan tesis etmelerine veya herhangi yollar veya 
mıntakalar üzerindeki hava servislerini birleştirmelerine mâni olacak şekilde tefsir aluıumyacak ve 
ancak mezkûr teşekküller veya acentalar ve birleştirilmiş servisler işbu Konvansiyonun anlaşmalara! 
Konsey nezdmde tesciline müteallik ahkâmı dâhil olmak üzere bütün ahkâmına tâbibulımacajrttr. 
İşbu Konvansiyonun hava nakil vasıtalarının tâbiiyetine müteallik ahkâmının beynelmilel isüçfeme 
acentaları tarafından işletilen hava nakil vasıtalarına ne suretle teşmil edileceğini Kosey tâyin eder. 

Madde — 78. ' ' • 
Konseyin vazifesi 

Herhangi yollar veya mıntakalar üzerinde hava servisleri işletmek için müşterek teşekküller vü
cuda getirmelerini Konsey alâkadar Âkid Devletlere telkin edebilir. 
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Madde — 79. 

işletme teşekküllerine iştirak 

Bir Devlet gerek Hükümeti gerek Hükümetinin tâyin ettiği bir hava Nakliyat Şirketi veya Şir-
leri vasıtasiyle müşterek işletme teşekküllerine veya bireştirme anlaşmalarına iştirak edebilir. Mez
kûr. şirketler, münhasıra» alâkadar Devletin takdirine göre,, gerek tamamen gerek kısmen Devlet 
sermayesi ile ve gerek hususi sermaye ile müteşekkil olabilirler. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Nihai hükümler 

Sair HavacthkMukavele ve Anlaşmaları 

'".'•' ~'"~ Madde — 80. 
Paris ve Havana konvansiyonları _ _ • _ _, 

Âkit Devletlerden herbiri gerek 13 Ekim 1919 da Paris'te imzalanan hava seyrüseferinin tan
zimine mütaallik Anlaşmaya ve gerek 20 Şubat 1928 de Havana'da imzalanan ticari havacdık 
Anlaşmasına vaziülimza bulunduğu takdirde işbu Anlaşmanın mevkii meriyete girmesinin* hemen 
akabinde* bunların feshini ihbar etmeyi, taahhüt eyler. Âkit Devletler arasında işbu konvansiyon 
yukarıda zikredilen Paris ve Havana Konvansiyonlarının yerine kaim olur. 

'- ' "' '"" " . Madde — 81 
*-" "" *c.""r"a " *"* ' ;*• -̂  Mevcut Anlaşmaların tescili 

İşbu konvansiyonun ^mevkii meriyete girmesi tarihinde mevcut olup Âkit Devletlerden biri ile 
herhangi diğer bir Devlet veyahut Âkit Devletlerden birinin bir hava nakliyat şirketi ile diğer 
bir Devlet veya diğer bir Devletin hava nakliyat şirketi arasında akdedilmiş bulunan bütün hava
cılık Anlaşmaları derhal konsey nezdinde tescil olunacaklardır. 

Madde'— 82 
*.'-"*-•.• . . Gayrikabili telif Anlaşmaların ilgası " : ' . ' . ' . • 

Âkit Devletler işbu Anlaşma hükümleriyle kabili telif olmayan aralarında mevcut bütün taah
hütleri ve Anlaşmaların işbu Anlaşma ile ilga edildiğini kabul ve bununla gayrikabili telif taahhüt
lere ve Anlaşmalara girişmemeyi taahhüt ederler. Teşkilâta âza olmadan evvel, Âkit Devletlerden 
gayri *bir Devlete veya Âkit Devletlerden birinin veya Âkit olmayan bir Devletin tebaasından 
bir şâhsa karşı : taahhütlere girişmiş olan bir Âkit Devlet kendisinin mezkûr taahhütlerden - tebri
yesini temin içip. _ derhal lâzımgelen tedbirleri alacaklardır. 

Âikit Devletlerden herhangi birinin bir hava nakliyat şirketi bu kabil gayrikabili telif taahhüt
lere girişmiş bulunduğu takdirde, tâbiiyetini haiz olduğu Devlet mezkûr taahhütlerin derhal in-
kızasi zımnında mümkün olan gayreti sarf edecek ve her hal ve kârda bunların işbu konvansiyonun 
mevkii meriyete girmesinden sonra kanunen mümkün olan en kısa zamanda nihayetlendirilmesim 
temin edecektir. 

Madde — 83 , 

'***J • • Yeni Anlaşmaların tescili " - - » - ? • » 

yukarıdaki maddenin ahkâmı mahfuz kalmak şartiyle, herhangi bir Âkit Devlet işbu konvan» 
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siy onun hükümleriyle gayrikabili telif olmayan Anlaşmalar yapabilir. Bu kâbîl Anlaşmalar der
hal konsey nezdinde tescil edilecek ve konsay bunları mümkün olan süratle ilân edecektir. 

Fasıl: XVIII 

thtüaflar ve temerrüt 

Madde —84 . 
İhtilâfların halli 

iki veya daha ziyade Âkit Devlet arasında işbu konvansiyonun ve/eklerinin tefsir veya tatbi-
kma mütaaflik olarak vukua gelen bir ihtilâf müzakere yoluyla hallolunamadığı takdirde ihtilâfta 
alâkadar bulunan herhangi bir Devletin müracaatı üzerine konsey tarafından muhakeme olunacak
tır. Konseyin hiçbir âzası kendisinin methaldar bulunduğu bir ihtilâf in konsey tarafından müza
keresinde rey veremiyecektir. 85 nci maddenin hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, herhangi bir 
Akit Devlet konseyin kararını temyizen, ihtilâfta alâkadar bulunan diğer Devletlerle mutabık ka
lınarak mezkûr ihtilâf için tâyin olunan bir hakem mahkemesine veya Beynelmilel Daimî Adalet 
Divanına müracaat edebilir. Bu temyiz keyfiyeti konseyin kararının tebellüğ olunmasından sonra 
altmış gün zarfında konseye bildirilecektir. 

Madde-^85 
Hakem usulü 

Konseyin kararının temyiz olunduğu bir ihtilâfın tarafeyninden bulunan herhangi bir Âkit 
Devlet Beynelmilel Daimî Adalet Divanının statüsünü kabul etme*miş bulunduğu, ihtilâf tarafeyni 
olan Devletler hakem mahkemesinin intihabı hususunda mutabık kalamadıkları takdirde ihtilâf 
tarafeyni olan Âkit Devletlerden her biri bir hakem nasbeder ve bu hakemler bir mümeyyiz tâ
yin ederler, ihtilâfın tarafeyninden" olan Âkit Devletlerden birisi temyizin tarihinden itibaren üç 
aylık bir müddet zarfında hakem nasbetmemiş bulunduğu takdirde konsey reisi lşonsey tarafından 
tertip edilen ehliyetli ve bu vazifeyi görmeğe amade eşhas listesi içinden o devlet namma bir hakem 
nasbeder. Hakemler otuz gün içinde bir mümeyyiz tâyini hususunda anlaşamadıkları takdirde kon
sey reisi yukarıda mezkûr listeden bir mümeyyiz tâyin eder. Hakemlerle mümeyyizden müteşek
kil heyet hakem mahkemesini teşkil eder. işbu maddenin veya yukarıdaki maddenin ahkâmına 
tevfikan tesis olunan herhangi bir hakem mahkemesi kendi usul mahkemesini tesbit eder ve ka
rarlarını ekseriyeti ara ile verir. Şu kadar ki, konsey çok fazla teehhür vukua geldiğine kani olduğu 
ahvalde usulü mahkemeye mütaallik meseleleri hal ve intaç edebilir. 

Madde —86 
Temyizler 

Konsey başka suretle karar vermedikçe, bir beynelmilel hava nakliyat şirketinin işlemesinde 
işbu bu konvansiyon ahkâmına riayetsizlik bulunup bulunmadığı hususunda konseyden sâdır olan 
bir karar temyiz yoluyla naksolunmadığı müddetçe meriyette kain*. Bundan ayrı herhangi bir mese
leye mütaallik konsey kararlan temyiz olundukları takdirde, temyizin neticesine ka'dar talik edi
lirler. Beynelmilel Daimî Adalet Divanının ve hakem mahkemelerinin kararları katî -lüzum ifade 
ederler. - , 

Madde — 87 T 
Hava nakliyat şirketi tarafından riayetsizliğin cezası 

Âkit Devletlerden birinin bir hava nakliyat şirketinin yukarıda madde ahkâmına tevfikan itti
haz edilen katî bir karara riayet etmediğine konsey karar verdiği takdirde Âkit Devletlerden 
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feer4iî?M;iiâkadör4ıava nakliyfftişitketinm kendi -ülkesi üzerindeki hava içinde işlemesine müsaade 
etmemeğl>*8»îöıütE^fİ€r. * 

\ " ' Madde — 88 
Devlet tarafından riayetsizliğin cezası 

îşbtt fasıl ahkâmının tatbikmda temerrüdü görülen herhangi bir Âkit Devletin Asamble ve 
konseydeki rey hakkım asamble talik eder. 

Fani: XDC 

îflaı?>ive;J^^alM€F*ah?val 

' "Barpf höliırde işbu konvansiyon "hükümleri gerek, muharip gerek bitaraf sıfatiyle alâkadar olan 
irerhaTigF'bir Skit^evletin serbeStii hareketine tesir etmiyecektir, 

Aynresas, mlliravkalâde ahval mevcut olduğunu ilân. ederek keyfiyetten konseyi, haberdar 
eden herhangi bir Âkit Devletin vaziyetine de şâmil olacaktır. 

• • - . -

:" .•..";.', ... "Ve;:. - hâlada»—m 
^l^terhir*Jia&ul!f^B ilgili 

a) $4 ncü maddenin-1^(L)rümuzlü tâli bendinde tasrih olunan eklerin Konsey tarafından kabulü 
Konseyin İşbu «miaksatla toplanan bir celsesinde sülüsanı ekseriyetle karargir olup bunu müteakip 
-Konsey tarafından Âkid Devletlerden her 'birine arzolunur. Mezkûr ekler veya eklerin tadilleri 
Âkid5 Devletlere arzotcmmalarmıdan itibaren üç uy zarfında veya Konseyin tâyin edebileceği daha 
^zunHnr müddıetin" hıiHKüiıden sonra ve ancak ozamana kadar Âkid Devletlerin ekseriyetti ade
mi mftrvaffekiyetterinf Konseye tebliğ etmemiş bulundukları takdirde, mevkii meriyete, girerler. 

b): ^Konseyiıeriıan-gfİDâ^ ekin veya anın tadilinin mevkii meriyete girmesinden bütün Âkid 
Devletleri derakap^ haberdar eder. 

TasdiMer, işUfaMur, tâdiller ve fesihler 

Me&âö -* 91. 
.JİDmvaısiy^buaı ites&iki :-

a) İşbu konvansiyon vaziülimza Devletler tarafmdan tasdike tâbidir. Tasdiknameler Amerika 
Birleşik DeVtetler hükümetinin Hazinei evrakına tevdi olunacak ve mezkûr Hükümet tevdi tarihini 
vaziülrmza olan ve iştirak eden .Devletlerin her birine bildirecektir. . 

b) 26 t)evlet işbu konvansiyonu tasdik veya buna iştirak ettiği anda Konvansiyon bu Dev
letler arasında, yirmi altıncı tasdiknamenin tevdiini takip eden otuzuncu gün mevkii meriyete gi
rer. Bunu müteakip tasdik eden her Devlet için kendi tasdiknamesinin tevdiini takip eden otuzun-

c) ^ziüJkıza^öla& ; ^ « ^ ^ işbu konvansiyonun. 



mevkii meriyete girdiği tarihten haherdar. etmek Amerika&irleşikDj©viejtei Hükâmetinin vaâfe-
sidir, ^ 

4 M a d d e — & L ' • ^"'''• 
K o n v a n s i y o n a i ş t i râ fc - *, . • -" ~ .* '""' 

a) İşbu konvansiyon müttahid Milletler azalarımın ve bunlarla müşareket halinde bulunan 
Devletlerin ve elyevm cereyan eden dünya mücadelesizarfmdâ bitaraf kalmış bulunan Devletlerin 
iştirakine açık bulunacaktır. 

b) îştirâk Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine ihbar olunmak suretiyle vâki olur. Ve ih
barnamenin Amerika Birleşik, Devletleri Hükümet^e^maîVasalâtHiiiîtâJiipıjeden otuzuncu günden 
itibaren hüküm ifade, eder ve Amerika "Birleşik Devletleri Hükümeti keyfiyettenbütün Âkid Dev
letleri malûmattar eder. 

MaMe—9£ 
"~" ~ Diğer Devletlerin kakül olunması 

91 ve (a) 92 numaralı maddelerde tasrih olunanlardan gayrı Devletlerin, Dünya Milletleri 
tarafından sulhun muhafazası için tesis olunabilecek her hangi bir umumî beynelmilel teşkilâtın 
tasvibine tâbi olmak şartiyle, Asamblenin beşte dört reyi ile ve Asamblenin tâyin edebileceği şe
raite tâbi olarak, işbu konvansiyona iştiraki kabul edilebilir; şu kadar ki, kabul için müracaat eden 
Devlet tarafından elyevm cereyan eden harp içinde.istilâya veya taarruza duçar olmuş bulunan 
herhangi bir Devletin muvafakatini her seferde almak şarttır. 

Madde — 94. 
Konvansiyonunrtadili — 

a) işbu Anlaşmanın tadili içki -her-hangi hh teklif AsamWeI^inT^lÜ8an• ^ekserij^ti tarafından 
tasdik olunmalıdır. Ve bunu müteakip tadil Assam ble tarafından tâyin edilecek bir adede baliğ olan 
Devletler tarafından, tasdik,xalundttktan.. sonra, tasdik etmiş- olan Devletler- içj^.meriyet© girer* Bu 
maksatla tâyin olunan Devletler adedi bütün Âkid Devletler adedinin sülüsanından az olmıyaeakiKv 

b) Asamble tadilin bu hattıhareketi icabetti-recek mahiyette bulunduğuna kani olduğu takdir
de, 1 adilin kabulünü tavsiye eden kararında tadilin mer^ete girmesinden itibaren muayyen bir müddet 
zarfında bunu tasdik etmemiş bulunan herhangi bir Devletin bu hareketi üzerine teşkilât âzalığının 
ve konvansiyona iştirakinin sakıt plması hükmünü, vazedebilir. 

Madde — 95 v 

Konvansiyonun feshinin ihbarı 

a) Herhangi bir Âkid;Devieıfc işbUskcrıvaBrsiyftnuniimeriyföre; girmesinde» itibaöe» üç;«eae sonım 
konvansiyonun feshini Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine malûmat vermek suretiyle ihbaffûdör* 
bilir. Ve mezkûûr Hükümet keyfiyetten derakap Âkid Devletlerin her birini haberdar eder. 

b) Feshi, ihbarnamenin alınması tarihinden itika#eıı bir sene sonra mevkii tatbika girer ve an
cak fesheden Devlet için hüküm ifade eder. 

Fasıl : XXn" 

Tarifler 

• . * . . - . Madde — 96 
îşbu konvansiyonda 

a) «Hava Servisim ibaîîegi umumi yole^.po^a-= veya; :yük-naMi^ı^ içi»ı hava ınaMl;vasiîbalaamıt.: 
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yaptığı, tarifeye tâbi herhangi bir hava servisi mâ nasmı ifade eder. 

b) «Beynelmilel Hava Servisi» ibaresi birden ziyade Devletin ülkesi üzerindeki hava içinden 
geçen bir hava servisi mânasını ifade eder. 

c) «Hava Nakliyat Şirketi» ibaresi beyneîmi h\ bîr hava servisi işleten veya teklif eden bir 
hava nakliyatı teşebbüsü mânasını ifade eder. • (T*"—' — 

d) «Teknik iniş» (trafikten gayri maksatlar için iniş) ibaresi yolcu, yük veya posta alıp boşalt
maktan gayri herhangi bir maksatla iniş mânasını ifade eder. 

Konvansiyonun imzast 

Tasdiken lilmekal usulü veçhile salâhiyettar kılman aşağıda vaziülimza murahhaslar, işbu 
Konvansiyonu imzalarının hizasında gösterilen tarihlerde Hükümetleri namma imza ederler. 

7 Aralık 1944 de Şikago'da İngilizce olarak tanzim edilmiştir. Her biri ayni derecede muteber ol
mak üzere İngilizce, Fransızca ve İspanyolca lisanlarında tanzim edilen bir metin Vaşİngton'da im
zaya açık bulundurulacaktır. Her iki metin Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin Hazinei Evra
kında muhafaza edilcek ve mezkûr Hükümet tarafından işbu konvansiyonu imza veya bilâhara işti
rak eden Hükümetlere musaddak suretler gönderilecektir. 

Hükümeti namına 
. Hükümeti namına 

... .... .. . . .. .... . . . t 

Bk t i -

BEYNELMİLEL SİVİL HAVACILIK MUVAKKAT ANLAŞMASI 

Zirde vaziülimza olanlar, kendi Hükümetleri namına, aşağıdaki hustısat üzerinde mutabık kal
mışlardır: 

Madde — 1 

Kışını : 1 

Muvakkat Beynelmilel Teşkilât: 
Vaziülimza Devletler işbu anlaşma ile, Beynelmilel Sivil Havacılık sahasında işbirliğini temin 

maksadiyle hâkimiyet sahibi Devletler arasmda, teknik ve istişarevi mahiyette bir muvakkat bey
nelmilel teşkilât tesis ederler. Bu teşkilâtın adı muvakkat Beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilâtı 
olacaktır. 

Kisnn : 2 

Muvakkat teşkilâtın sureti terekkübü 
Teşkilât bir muvakkat Asamble ile bir muvakkat konseyden mürekkep olacak ve makam Kana

da'da bulunacaktır. 

Teşkilât, yeni ve daimî bir beynelmilel sivil havacılık konvansiyonunun mevkii meriyete girece
ği veya diğer bir beynelmilel sivil havacılık konferansının başka tertibat almak hususunda mutabık 
kalacağı ana kadar devam edecek olan muvakkat bir müddet için tesis edilmiştir, 
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Şu kadar ki, işbu muvakkat.müddet işbu anlaşmanın meriyete girmesinden itibaren üç seneyi 
hiçbir su^etlet tecavüz :eliitt^es©lrtir.: 

Kısım -: 4 , 

Kanuni ehliyet : 
Teşkilât, her âza Devletin ülkesinde, vazifelerinin ifası için lüzumlu olan kanuni ehliyeti haiz 

olacaktır, alâkadar Devletin teşkilâtı esasiyesiyîe kabili telif olduğu nispette teşkilâta tam hükmi 
şahsiyet bahşedilecektir: - ' ;-- ' . ' . 

Madde — II 
Ma^al&at aesasable 

Kısım : 1 

Assamblenin içtimaları : - ' * . ' 
Assamble her sene toplanacak, ve konsey tarafından münasip zaman ve yerde toplantıya çağı

rılacaktır. "Konseyin da.veti veya on âza Devletin umumî kâtipliğe hitaben vâki müracaatları̂ ^ üze
rine herhangi bir zamanda fevkalâdetoplantılarda yapabilecelderdir., 

Âkit Devletlerdenherbiri toplânMarda temsil edilmek hususunda n\üs»vi hak sahibi oldukları 
gibi herbiri bir rey hakkma maliktir. Akit Devletleri temsil eden .murahhaslam toplantılara işti
raketmekle beraberrey hakkını hak olmıyan teknik müşavirlermuavenet edebilir. 

AssaiftbkKiin toplanabilmesi için Akit Devletlerin ekseriyetinin huzuru şarttır. îşbu konvansi- * 
yonda hilafı tasrih , edilmiş obna^kça aşsam^ 

. . " . • ' • 'Kısım :, 2 
Assamblenin salâhiyet Ve vazifeleri : 
Assamblenin salâhiyet ve vazifeleri şunlardır : ~ * 
1. Her toplantıda kendisine bir reis ve diğer memurlarını seçmek; 
2v 111 ncü maddenin birinci /kısmının ahkâmı dairesinde^ konseyde temsil edilecek olan âza 

Devletleri seçmek; . 
3. Konsey tarafından verilen raporları teldik ve tatbik ve konsey tarafmdan kendisine havale 

edilen meselelerde karar ittihaz etmek; . ; . , - . . . - • " " 
4. Kentli usul -kaidelerini tesbit ve lüzumlu veya faydalı addedeeeği tâli komisyonlan tesis 

etmek; ' • -
5. Senelik bütçeyi tasdik, -teşkilâtın malî tertibatını tâyin etmek; . _" 
6. Kendi takdiri ile herhangi muayyen bir meseleyi konseyin tetkikına arz ile rapor talebet-

m e k ; • • . " -

7. Teşkilâtın vazifelerinin ifası için lüzumlu veya faydalı telâkki olunan bütün salâhiyet ve 
iktidarı konseye vermek. . Bu salâhiyet ve iktidarlar herhangi bar zamanda konsey tarafından fek 
ve tadil olunabilir. , 

8.;% Teşkilâtın sahai faaliyeti dâhilinde. olup betasrih konseye tahsis edilmemiş olan herhangi 
bir mesele ile iştigal etmek. 

Madde — I I I 
Muvakkat konsey * 

, Kısraı : 1 '• * '• 

Konseyin sureti terkibi : • 
Konsey, assamble tarafından iki senelik bir' müddet için intihap edilen en fazla 21 azadan 
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mürekkep olacaktır. Assamble, konsey azalarını intihap ederken, (1) Haya nakliyatında başlıca 
ehemmiyeti haiz olan,âza Devletlere, (2) Diğer bir suretle dâhil olmayıp beynelmilel sivil hava 
seyrüseferi için teşhilât teminine yardımda bulunan Devletlere, ve.(3) Başka suretle dâhil olmayıp 
intihaplariyle dünyanın bellibaşlı coğrafi sahalarının temsil edilmiş olmasını temin edecek' olan 
Devletlere temsil olunmak imkânı verecektir. Konseyde vukuagelecek herhangi bir münhal 
Assamble'nin ilk müteakip içtimamda Assamble tarafından doldurulacaktır. Bu suretle intihap edi
lecek her hangi bir konsey âzası selefinin devrei memuriyetinin" mütebakisi müddetince »mevkiini 
muhafaza eder. 

'••'-•;-•-•-•- ." K ı s ı m : 2 ' " ' • ' . 

Hiçbir âza Devletin konseydeki mümessili bir Beynelmilel Hava Servisinin işletilmesiyle bilfiil 
ıriıünasebettar.veya böyle bir servisle malî bakımdan alâkadar bulunmryacaktır. . 

. - • - . • ' } ' ' ' ' " " ' " ~ 

Kısım : 3 

Konseyin uzuvları : 
Konsey kendisine, muvakkat müddeti tecavüz etmiyecek bir "devre için bir reis intihap ve bunun 

tahsisatını tâyin eder. Reisin reyi yoktur. Konsey kendi âzası arasında bir veya birden ziyade 
reisisani dahi intihap eder. Ve reisisaniler reis vekilliği vazifesini ifa ettikleri esnada rey hak
larını muhafaza ederler. Reisin* konsey âzası arasında seçilmesi şart değildir. Şu kadar ki, âza 
arasından intihap olunduğu takdirde yeri münhal telâkki edilerek temsil ettiği Devlet tarafından 

^doldurulur. Reis Konseyin içtimalarmı toplar ve bunlara riyaset eder; Konseyin mümessil] sıfa-
tiyle hareket eder ve kendisine tevdi edilebilecek vezaîfi Konsey namına ifa eder. 

Konseyin kararlan : 
Konseyin kararları ancak Konseyin tekmil âzalarının ekseriyeti tarafından tasdik #olunduktan 

sonra muteber, addedilir. 
V.. - .' ."'. ~ . . . : ".... ".': ' '. "S: ~ ~ ~ .. ' • • ' • • . 

Kısım : 4 , 
Konseye tevdi edilen meselelerin müzakeresine iştirak : 
Konseyin âzası bulunmryan her hangi bir âza Devlet, Konseyin mezkûr Devleti bilhassa alâka

dar eden bir karar ittihazı için vâki müzakeratm a iştirak edebilir. Ve ancak mezkûr âza Devletin 
rey hakkı, mevcut değildir; şu kadar ki, Konsey âzasından, oimıyan bir veya bir kaç âza Devletle 
Konsey âzasmdan olan bir veya bir kaç âza Devlet arasında ihtilâf vuku bulduğu ahvalde bu 
ikinci katagoriye dahil olup ihtilâf tarafeyninden bulunan hiç bir Devlet mezkûr ihtilâf üzerinde 
rey istimal edemez. 

~ - Kısım : 5 

Konseyin salâhiyet ve vazifeleri : • - . -
Konseyin salâhiyet ve vazifeleri şunlardır: 
1. Assamble'nin talimatını yerine getirmek; 
2. Kendi teşkilât ve dahilî nizamnamesini tesbit etmek; ' 
3. Teşkilâtın müstahdeminnin tâyin şeklini, ücretlerini ve istihdam şeraitini tâyin etmek; 
4. Bir kâtibi umumî tâyin etmek; 
5. Şayanı arzu telâkki edeceği tâli mesai gruplarını temin etmek, bu gruplar meyamnda aşağı

daki muvakkat komiteler bulunacaktır : 
A) Hava nakliyatı komitesi; 
B) Hava seyrüseferi komitesi ve 
C) . Beynelmilel Sivil Havacılık Konvansiyonu komitesi» ' . ' • ' ' 
Âza Devletlerden her hangi biri, arzu ettiği takdirde,.bu kabil komite veya mesai gruplarından 
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herhangi birine &r mümessil tâyin etmek hakkını haizdir. 
6. Teşkilâtın bütçe tahminlerini ve bütün hasılat ve masarif at hesaplarını hazırlayıp Konseye 

arzetmek ve kendi masrafları için salâhiyet vermek, 
7. Müşterek servisler için ve personele müteallik müşterek tertibat için faideli telâkki ettiği 

ahvalde diğer beynelmilel teşekküllerle anlaşmalara girişmek ve asamblenin tasvibiyle, teşkilâtın 
•işini kolaylaştırabilecek herhangi diğer anlaşmalara girişmek» 

TTrcjtmn: 6 

_ " ' • - * ' . Konseyin umuru * 

Assanıblenin kendisine tevdi edebileceği salahiyet ve vazifelere zamimeten şunlar konseyin umuru 
cümlesinden bulunacaktır: . 

1. Teşkilâta âza Devletlerle irtibatı muhafaza ederek bunlar tarafından vâki olan tavsiyelerin 
tetkikmda lüzumlu olabilecek malûmatı kendilerinden istemek. 

2. Herhangi bir âza Devletin veya bir âza Devletin hava nakliyat şirketinin girişmiş oldu
ğu, havayoUarma ve servislerine iniş hatlarına, hava limanı kolaylıklarına veya sair beynelmilel-
havacılık işlerine mütaallik mevcut bütün mukavele ve anlaşmaları alarak tescil etmek ve âza 
Devletin ıtetkikına amade bulundurmak. 

3. Aşağıdaki komitelerin çalışmasına nezaret ve mesailerini teşrik etmek. 
A) Hava nakliyat komitesi. Bu komitenin vazifeleri şunlardır:- , ' . - • ' * 
1. Beynelmilel hava trafiğinin menşe ve miktarı ve bu trafiğin veya trafik ihtiyacının, elyevm 

temin edilen vasıtalara nispeti hususlarına mütaallik vakıaları müşahede ve mukayese ederek bun
lar hakkında rapor vermek; 

2. Devlet yardımlarına, gümrük tarif ilerine ve işletme masraflarına mütaallik malûmatı ara
yıp toplayarak tahlil etmek ve bnular hakkında rapor vermek; 

3. Beynelmilel hava şebekelerinin beynelmilel mülkiyeti ve işletilmesi hususu dâhil" olmak üze
re, beynelmilel hava servislerinin teşkilât ve işlemesine mütaallik herhangi bir meseleleri mütalâa 
etmek j 

4. 1 Kasım 1944 de Şikago'da toplanan beynelmilel sivil havacılık konvansiyonunda temsil 
edilen Devletlerin üzerinde anlaşamadıkları meseleleri ve betahsis 422 numaralı konferans evrakı
nın II, X, XI, XII nei maddesinin ve 384, 385, 40Q, 407, 429 numaralı konferans evrakının ve bunlar
la alâkadar diğer bütün evrakm mevzularını mümkün olan ilk fırsatta tetkik ve bunlar üzerinde 
tavsiyelerle birlikte rapor vermek?, • 

- B) Hava seyrüseferi komitesi. Bu komitenin vazifeleri şunlardşr: , 
1. Yer işaretleri dâhil olmak üzere, muhabere sistemleri ve seyrüsefer* yardımlariyle alâkadar 

standartlar ve usuller; uçuş kaideleri ve hava trafiği kontrol uslleri-, uçucu ve makinist personele 
ehliyetname verilmesine mütaallik standartlar; hava nakil vasıtalarının havaya elverişliğini; ha
va nakil vasıtalarının tescili ve, hüviyetlerinin tesbiti; beynelmilel,sivil havacılığın meteorolojik 
korunması; borda jurnallan ve manifestolar";" havacılık harta ve plânları; hava limanlan; gümrük, 
muhaceret ye karantina usulleri; arama ve kurtarma dâhil olmak üzere kazaların tahkiki ve beynel
milel hava seyrüseferinde kullanılan numaralandırma, ebatlandırma usulleri ebadın tasrihi meselele
rini tetkik ve tefsir ederek bunlar hakkında tavsiyelerde bulunmak; 

2. Yukarıdaki bentte mezkûr mevzulara mütaallik asgari şartların ve standart ve usullerin ka
bulünü tavsiye ederek ve tatbikini temin için mümkün olan bütün tedabiri ittihaz etmek. 

3. Beynelmilel sivil havacılık konferansının Şikago'da 6 Aralık 1944 de.tasvip olunan tavsiye
leri ve âza Devletlerin hu tavsiyelerden doğan telkinatı mucibince, 7 Aralık 1944 de Şikago'da im
zalanan beynelmilel sivil havacılık konvansiyonuna ilhak edilmek üzere teknik vesaikm hazırlan- • 
masına devam etmek. 

C) Beynelmilel sivil havacılık konvansoyonu komitesi. Bu komitenin vazifesi bir beynelmilel 
sivil havacılık konvansiyonu meselesinin tetkikına devam etmektir. 
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4) Komitelerin ve mesai gruplarının raporlarını almak ve mütalâa etmek; • 
5. Mezkûr komitelerin ve mesai "gruplarının rapo'rlariyle konseyin bu raporlar üzerindeki mü 

lâhazat ve mukarrer atını âza Devletlere tebliğ etmek; 
6. Teknik meseleler üzerinde Assamble azalarına gerek müştemilen gerek münferiden tavsiyeler

de bulunmak: ' ' • * 
• 7. - • Asambleye senelik rapor vermek. 

8., Alâkadar bütün tarafların betasrih müracaatı üzerine, beynelmilel sivil havacılık meseleleri
ne dair âza, Devletler arasında husule gelip kendisine tevdi olunan ihtilâflar üzerinde lıakem heyeti 
vazifesini görmek. ""Konsey tavsiye mahiyetinde bir rapor verebilir, veyahut alâkadar taraflar bu 
hususta betasrih karar verdikleri takdirde, konseyin kararını kabul etmek hususunda aralarında 
peşinen taahhüde girebilirler. Hakemlik vazifesine mütâallik usul konsey ile bütün alâkadar ta
raflar arasında anlaşılmak suretiyle tesbit olunur. ' 

9. Asamblenin talimatı üzerine, diğer bir beynelmilel sivil havacılık konferansı toplamak; ve
ya konvansoyonun tasdik edildiği zaman konvansiyon ahkâmı mucibince ilk assambleyi toplamak. 

Madde — m 
• •" • . Kâtibi Umumî 

Katibi Umuminin vazifeleri: 
Kâtibi Umumî teşkilâtın baş icraî ve idarî memurdur. Kâtibi Umumî konseyin heyeti umumi-

yesine karşı mesuldür, ve konseyin tâyin etmiş olduğu siyaseti takiben konsey tarafından kendisine 
tevdi edilen vazifeleri ifa için tam salâhiyeti ve iktidarı haizdir. Kâtibi Umumî zaman zaman kon
seye Kâtibi Umumilik faaliyetinin terakkisine müteallik raporlar verir. Kâtibi Umumî Kâtibi Umu
milik memurinini tâyin eder. Bundan maada Asemblenin, kaneeyin ve işbu anlaşmada mevzuubahs 
edilen veya işbu anlaşma mucibince tesis edilebilecek olan komiteler ve mesai gruplarının çalışması 

• için' lüzumlu olan kâtipler heyetini ve memurini tâyjn eder. 

Madde — M 
Malî hükümler 

Her âza Devlet Asamble'deki kendi heyeti mu rahassasının masraflarını ve konseydeki kendi mu-
rahhassasının ve Jfbmiteler veya talî mesai, gruplarındaki kendi mümessilerinin ücret, harcırah ve 
sair masraflarını deruhde eder. . 

Masraflara iştirak: 
Teşkilâtın masrafları Assemble?ce tâyin edilecek nispetlere göre âza Devletler tarafından ödenir. 

Teşkilâtın ilk masraflarını karşılamak üzere âza Devletler avans verirler. • . 
Malî temerrüdden dolayı rey hakkının taliki: ' 
Assamble, teşkilâta karşı malî vecibelerini makul bir müddet zarfmda yerine getirmiyen her 

hangi bir âza Devletin rey hakkını talik edebilir. 

Madde — Yi 
Hususi vazifeler 

Teşkilât 7 Aralık 1944 de Şikago'da tanzim edilen Beynelmilel Hava Servisleri Transit Anlaşma
sı ve Beynelmilel Hava Nakliyatı Anlaşmasının kendisine tevdi etmiş oldukları vazifeleri dahi, 
mezkûr anlaşmaların ahkâm ve şeraitine göre ifa «der* 

7 Aralık 1944 de Şikago'da tanzim edilen Beynelmilel Hava Servisleri Transit' anlaşmasını; veya 
Beynelmilel Hava Nakliyat AriSştnâsmı kabul etmemiş teıûtman Assamble ve Konsey âzalanalâkadar 
anlaşmanın ahkâmı mucibince Assamble veya konseye havale edilen meseleler üzerinde rey vermek 
hakkmı haiz değildirler. 
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"Vazifelerin , evrakm ve malların devri 

işbu anlaşma mucibince muvakkat teşkilâta tevdT edilmiş bulunan muayyen vazifeler itmam edil
miş veya diğer bir beynelmilel teşkilâta devrolunm.uş bubandttkları anda hitam bulur. 1 Aralık 1944 
de Şikago'da imzalanan Beynelmilel Sivil Havacılık KoBvanSİyonun mevkii meriyete girmesi üzeri
ne muvakkat teşküâtm evrakı ve mallan yukarıda zikrolunan konvansiyon mucibince tesis, edilen 
Beynelmilel'Sivil Havacılık Teşkilâtına devredilecektir. 

Madde — VIII \ 
Aaa Devletlerin Ülkesi üzerinden uçuş 

Kttim i: 1 • ^ ' 

Hâkimiyet: "• . 
İ idd DevleÜeı heıvDevietin kendi ülkesi t'evkindeki hava sabası üzerinde tam ve jnünhasir nâki-

miyeti haiz olduğunu kabul ederler, 

Kjsım : 2 ; . 
; Ü l k e : ' • ' • . • • * • . ' - '. . ' ' ' . . . ' ' . '•• • ;] ' . \ 

İşbu'anlaşma anlamında^,bir Devletin ülkesinden, maksat o Devletin bâldmiyeti,yîmkümrattlığı, 
himayesi veya mandası altında bulunan topraklarla onlara bitişik olan karasularıdır. ' 

Kısım : 3 -

- Sivil ve Devlet hava nakil vasiMarç: 
îşbu anlaşma yalnız sivil hava ni&il vasrteiar*BÂJ f̂t%öi ^^öf-yDİup De^N^^ava^nı^ v^s^te^ma 

tatbik olunmaz. ^Askerîhizmetler ve gümrük ve aafete'itt»n#tterit|fte^B^,nılâa hava nakil vartaları 
Devlet hava nakil vasıtası telâkki olunur. 

• • - , ı ' . l . • . . - • - • - ' , - • . . . - • - - ' . 

* Kısmı : 4 ' \ 

Gümrüklû*hava limantrâtttda iniş: 
Bir anlaşmanın hükümleri :veya husıısi bir müaaade mumbince hftfva nakil va^Udannın bâr âza 

Devletin ülkesinden iniş yapmaksızm geçmelerine mezuniyet v«riî^lgi-i«iler sıttstfSîıa,pfeir4te&iBev-
letin ülkesine giren herhangi bir hava nakü vas ı t a s ın l a 
takdirde, Gümrük ve sair muayeneler raâsfesad^yte n^ bir hava 
limanına inmek mecburiyetindedir. Bir âza Devletinfüffte#ttâea ayröıttoeit^ mezkur bava mmk& vası
tası aynı şekilde i;âym edilecek folan gümrüklü hava İmtftnılrtian İMkaJO^ktır. Bu şekilde t&yjn-«lu-
nan gümrüklü hava limanlarına ait tafsilât Devlet tarafmdan neşf«femarakMtün diğer âaca Dev
letlere tamim olunmak üzere muvakkatBeynehaiMMel SvW^ffi^aelİ& ^şfeiM^»» 1;ev# edilecektir. ^ 

Kısmı : 5 -

Hava nizamatının kabiliyeti tatbikryesi : 
işbu Anlaşmanın hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, bir âza Devletin beynelmilel hava seyrü

seferinde çalışan hava nakil vasıtalarınıngiriş ve çıkışına wya ^kesi içînde trtriun<teğu müddetçe 
işletilmesi veya seyrüsefeîne mütaafiîk kavanin ve îrizamatı, -^büy©! bakmandan ıfeNdEig&pslilmek--
sizîn bütün âza Devletlerin hava nakü vasıtalarına tatbik o>hmaeak ve «aezkûr kava nsakil-^nwta> 
lan tarafından giriş ve çıkışında veya mezkur J^vîettn4üfteö içM^e baltûHİG^u müddetçe ttaıılara 
riayet olunacaktır. 
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Kısım : 6 

Uçuş kaideleri ve saire : 
Her âza Devlet kendi ülkesi içinde uçan veya manevra yapan her hava nakil vasıtasının ve 

nerede olursa olsun kendi tâbiiyeti alâmeti farikasını taşıyan her hava nakil vasıtasının bulundu
ğu yerde meriyette bulunan, hava nakil vasıtalarının uçuş ve.manevra yapmalarına mütaallik 
kaidelere ve nizamata riayet etmesini temin edecek tedabiri ittihaz etmeyi taahhüt eyler. Her âza 
Devlet mevkii tatbikte bulunan nizamat hilâfına hareket eden bütün eşhas aleyhinde takibat ya
pılmasının teminini taahhüt eyler. 

Kısım : 7 

Giriş ve çıkış nizamatı : 
Her âza Devletin, girişe, çıkışa, muhacerete, pasaportlara, gümrüğe ve karantinaya taallûk 

eden nizamat. gibi hava nakil vasrtalnhm yolcu, mürettebat veya hamulesinin ülkesine giriş veya 
ülkesinden çıkışına mütedair kavanin ve nizâmatına mezkûr Devletin ülkesine giriş veya çıkışında 
veya ülkesi içinde bulunduğu müddetçe mezkûr yolcular veya mürettebat tarafından veya hamule 
namına riayet olunur. , 

•'• " ' '""• ' . Kısım : 8 ' - ~ 

"Hastalığın sirayetini önlemek : 
Âza Devletlerden herbiri kolera, (salgın halinde) tifüs, çiçek, sanhumma, veya ve Âkit Devlet

lerin zaman zaman tasrihini kararlaştıracakları, diğer sâri hastalrklarm hava yoluyla yayılmasını 
önlemek için müessir tedbirler almağı taahhüt eder ve bu maksatla âza Devletler hava nakil vası
talarına kabili tatbik olan srhhi tedbirlere mütaallik beynelmilel nizamatla alakadar teşekküllerle 
sıkı istişarede bulunurlar. Bu mevzua mütaallik olmak üzere mevcut olup âza Devletlerin de imza 
etmiş bulunabilecekleri beynelmilel konvansiyonların tatbikma engel teşkil etmez. 

' • _ __ Kısım : 9 • 
Yolların ,ve hava limanlarının tâyini- : 
Her âza Devlet, işbu Anlaşmanın hükümleri mahfuz kalmak şartiyle : 
1. Herhangi bir beynelmilel hava servisinin kendi ülkesi içinde takip edeceği yolu ve kullana

bileceği hava limanlarını tâyin edebilir. 
Hava limanları ve tesisatının kullanılması harçları : 
2. Mezkûr hava limanları ve sair tesisatın kullanılması için mezkûr servislerden muhik ve mâ

kul miktarda harçlar alabilir ve alınmasına müsaade edebilir, bu harçlar, müşabih beynelmilel ser
vislerde işleyen kendi millî tayyarelerinden mezkûr hava limanları ve tesisatın kullanılması için alı
nan harçlardan yüksek olamaz. 

Şu kadar ki, alâkadar bir âza Devletin müracaatı üzerine, hava limanları ve sair tesisatın kul
lanılması için alman harçlar konsey tarafından tetkik edilir ve konsey bu husustaki rapor ve tav
siyelerini alâkadar Devlet veya Devletlerin mütalâasına arzeder. 

- . ; • • • Kişim : 10 

Hava nakil vasıtalarının aranması: 
Âza Devletlerin her birinin salâhiyettar makamatı diğer-âza devletlerin hava nakil vasıtalarında 

.girişte veya çıkışta, makul olmayan teehhürlere sebebiyet vermeksizin aramak, ve işbu anlaşma ile 
tasrih edilen ruhsatiyeler ve sair vesaiki muayene etmek hakkını haizdir. 
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, Madde — IX ' -
- Hava seyrüseferlerini kolaylaştıracak tedbirler, 

~̂ • . - ' Kısım : 1 

. Hava seyrüseferi kolaylıkları: 
Her âza Devlet, işbu anlaşmanın ahüâmL mucibince tarifeli beynelmilel, hava servislerinin selâ

met ve intizamla işlemesi için zaman zaman-lüzumlu görülen radyo kolaylıkları, meteroîoji servisleri-
ve diğer hava seyrüsefer kolaylridarırir, kabili tatbik bulduğu nispette) temin etmeyi teahhüd eyler. 

• ' Kısım :2 ' • " ' . . 

Tehlike içinde bulunan hava jıakil vasıtaları: 
Her,Âkid Devlet kendi ülkesi içinde tehlikeye duçar olan hava nakil vasıtalarına kabili tatbik 

bulduğu yardım tedbirlerini temin etmeyi ve, kendi makamatımn kontroluna tâbi olmaik şartiyle, 
hava nakil vasıtalarının sahibine veya müseccel bulunduğu Devlet makamatına ahval ve şeraitin ica-
bettirdiği yardım tedbirlerini almak müsaadesini vermeyi teahhüt eder. 

• ' • • • . • ' V ; ' ' ''•':•- B j s u m : 3 ' : . ' - - . 

Kazaların tahkiki : 
Bir âza Devletin Hava Nakil vasıtasının diğer bir âza Devletin ülkesinde kazaya uğraması ve 

kazanın ölüm veya ağır yaralara sebebiyet vermesi veya kazanın, gerek hava nakil vasıtatmda ge-
'rek hava seyrüsefer tesisatında ciddi teknik kusurlar bulunduğunu göstermesi halinde kaza ülkesi 
içinde vuku bulan Devlet kazanın ne gibi şerait içinde vuku bulduğunu tespit zımnında tahki
kat açtırır. Hava nakil vasıtasının müseccel bulunduğu Devlete, tahkikatta hazır dulunmak üze
re, müşahitler tâyin etmek fırsatı verilir ve.tahkikatı yaptıran Devlet tahkikat raporunu ve mukar-
reratı diğer Devlete bildirir. 

Madde. — X 
Hava nakil vasıtalarının riayet etmesi lâzungelen şartlar 

~ . Kısım : 1 

Hava nakil vasıtasında taşınacak, vesaik : 
\ Aza Devletlerin beynelmilel seyrüseferde işliyen bütün hava nakil vasıtaları aşağıdaki vesaiki 
taşırlar ' _'• . • • " . . .•-.,. 

A) Tescil vesikası; - .̂ 
B) Havaya elverişlilik vesikası; 
C) Mürettebatın kendi smrfıha göre her birine lisans; . 
D) Borda jurnali; ; 

E) Radyo cihazı varsa, hava nakil vasıtası radyo istasyonu lisansı; 
F) 1 Yolcu taşıyorsa bunların isimleriyle bindikleri ve inecekleri yerleri gösterir bir liste; 
G) Yüktaşryorsa bir manifesto ile yük hakkında tafsilâtlıbeyanname. 

Kısım :,2« ,'-" -

Hava nakil vasıtası radyo cihazı: 
A) Akid Devletlerden birine ait bir hava nakil vasıtası tescil edilmiş bulunduğu Devletin sa

lahiyetli makamları tarafından verilmiş neşredici radyo tesisatı kurup kullanabileceğini mübeyyin 
bir lisansı haiz olmadıkça diğer Akid Devletlerin ülkesi dahilinde veya üstünde radyo cihazı taşı
yamaz. Ülkesi üzerinden uçulan Akid Devletin ülkesi dahilinde neşredici radyo cihazlarının kul-
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lanılabilmesi o Devlet tarafından vazolunan nizamata tâbidir. 

B) Neşredici radyo cihazları ancak" tayyarenin nrâseecel bulunduğu Devletin, salâhiyettâr ma-
kamatı tarafından o maksatla verilmiş hususi bir ruhsatiyeyi haiz bulunan uçucu mürettebat tara
fından kullanılabilir. 

Kısım : 3 

- Hfevay* elverişlil& ves&alaıa : 
Beynelmilel seyruseierdie isteyen her hava na İril vasıtasında, müseecel bulunduğu Devlet tara-

. fından yeirilmiş veya muteber kılınmış bir havaya elverişlilik vesikası bulunur. 

Kısmı : 4 

PtePsos«îlisanları-: < 
A) Beyıı^milel'seyrüseferde çailaşan her hava nakil vasıtasının pilotu ile işletmeye iştirak eden 

mürettebattan herbirifain, hava nakiL vasıtasının müseccel bulunduğu Devlet tarafından verilmiş 
veya muteber kılınmış ehliyetname ve lisaaısları bulunur. . 

B) Âza Devletlerden her biri kendi tebaalarına% diğer âza Devletler tarafından verilmiş ehli
yetname ve lisansları, kendi ülkesi üzerindeki uçuşlar için tanımamak hakkını muhafaza eder. 

• 
Kısım : 5 

Yesika ve lisansların tanınması : / 
Kısım; B (4) ün ahkâmı m&hfsa katoaak şaKtiyle, hava nakil vasıtasının müseccel bulunduğu 

Devlet tarafından verilmiş veya> muteber, kılınmış olan .havaya elverişlilik vesikaları ile ehliyetna
meler ve lisanslar, diğer âza Devletler ta^afmdaıı muteber olarak kabul edilir. • 

Kısım : 6 " '. 

Borda jurnalları : ' 
Benynelmilel seyrüseferde işleyen her hava nakil vasıtası için hava nakil vasıtasının, mürette

batının ve yaptığı Tıer seferin tafsilatının kaydına mahsus bir borda jurnali tutulur. 

Kısmı : 7 

Fotoğraf cihazları : • ' * - ' • ' • • 
Her âza Devlet ürerinde uçan hava nakil vasıtalarının fotoğraf cihazları kullanılmasını men 

veya tanzim edebilir. ' . " • 

Madde — XI 
, Hava limanları ve hava seyrüsefer tesisatı "~ 

Hava; limanlan ve lıava seyrüsefer tesisatı : • . 
Âza DevlilerdenJbiri kendi ülkesi, dâhiliûjZfi hava limanları ve hava seyrüsefer tesisatının te

mini hulusunda yardım talebinde bulunduğu takdirdekonsey 7 Arakk 1944 de Şikagp'da imzalanan 
Beynelmilel Sivil' Havacılık Konvansiyonunun XV faslı hükümlerine tevfikan kabili tatbik görü
len yardimlann temini hususunda tertibat alabjlir. . 
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Madde — XII " ' 

Müşterek işletme teşkilâtlan ve anlaşmaları 

Kısmı : 1 

Müşterek teşkilâtların tesisi : 
işbu Anlaşmanın hükümleri, iki ve daha ziyade âza Devletin müşterek hava nakliyatı işletme 

teşkilâtlan veyahut beynelmilel işletme makamatı tesis etmelerine veya herhangi yollar üzerinde 
veya herhangi mıntakalarda servisleri birleştirmelerine mâni olmryacak ve ancak bu kabîl teşkilât
lar veya makamat ve bu gibi birleştirilmiş servisler işbu Anlaşmanın; Anlaşmaların konsey nez-
dinde tesciline mütaallik hükümler de dâhil olmak üzere bütün ahkâmına tâbi bulunacaktır. 

Kısmı : 2 

Konsey alâkadar âza Devletlere herhangi yollar üzerinde veya herhangi mmtakalarda hava 
servisleri işletmek üzere müşterek teşkilâtlar tesis etmelerini telkin edebilir. 

Kısmı : 3 
I 

İşletme teşkilâtlarına iştirak : 
Bir Devlet gerek Hükümeti vasıtasiyle, gerek Hükümetinin tâyin ettiği bir hava nakliyat şir

keti veya şirketleri vasıtasiyle müşterek işletme teşkilâtlarına iştirak edebilir. 
Şirketler, alâkadar Devletin münhasıran takdirine göre gerek tamamen, gerek kısmen Devlet 

sermayesiyle, gerekse hususi sermaye ile müesses olabilirler. 

Madde — X I H __ ^ 
Aza Devletlerin taahhütleri 

Kısım : 1 

Mukavelelerin tescili : 
Âza Devletlerden herbiri, herhangi bir âza Devletin veya bir âza Devletin hava nakliyat şir

ketinin tarafeyninden bulunduğu, hava yollarına, servislerine iniş haklarına, hava limanları tesisa
tına veya sair beynelmilel havacılık işlerine mütaallik olarak mevcut bulunan, veya ileride akdedi
lecek olan tekmil mukavele ve anlaşmaları III ncü maddenin 6 ncı kısmmın .2 numaalı fıkrasında 
tarif olunduğu veçhile konseye tevdi etmeyi deruhde eder. 

Kısım : 2 ~~. 

İstatistiklerin tescili: 
Aza Devletlerden her biri kendi beynelmilel hava nakliyat şirketlerini, konseyin vazedeceği şe

rait dâhilinde III cü maddenin 6 ncı kısmmın A 3 numaralı fıkrasının (1) ve (2) numaralı bend-
lerinde tarif olunan trafik raporlarının masraf istatistiklerine ve malî cetvellerinin suretlerini kon
sey dosyalarına göndermeye icbar etmeyi taahhüt eder. 

Kısım : 3 

Havacılık usullerinin tatbiki: 
Aza Devletler, III cü maddenin 6 ncı kısmının (1), b, 3 numaralı fıkrasında münderiç mesele

ler hususunda, 1 Kasım 1944 de Şikago'da toplanan Beynelmilel Sivil Havacdık Konferansının umumî 
tavsiyelerini ve konseyin devamlı tetkikatı neticesinde vâki olacak tavsiyeleri mümkün olan süratle 
kendi millî sivil havacılık usullerine tatbik etmeyi taahhüt ederler. 
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Madle - r XIV * 

PÜCÜ 

îşblı Anlaşmaya iştirak etmiş bulunan herhangi bir âza Devlet Kâtibi Umumiye altı ay evvelin
den haber vermek suretiyle işbu Anlaşmadan rücü- edebilir. Ve Kâtibi Umumî işbu rücü ihbar keyfi-

. yetinden teşkilâtın bütün âza Devletlerini derhal haberdar eder. 

Madde — XV 
' " . . * . .Tarifler 

İşbu Anlaşmada: 
A) «Hava Servisi» ibaresi umumî yolcu, posta veya yük nakliyatı için hava nakil vasıtalarının 

yaptığı tarifeyei tâbi herhangi bir hava servfet'mâ nasını ifade eder. . :r ~ 
B) «Beynelmilel Hava Servisi» : İbaresi birden ziyade Devletin ülkesi üzerindeki hava içinden. 

geçen bir hava servisi mânasını ifade eder. - • 
C) «Hava Nakliyat Şirketi» : İbaresi beynel rnilel bir hava servisi işleten veya teklif eden bir 

hava nakliyatı teşebbüsü mânasını ifade eder, 

Madde — XVI 
İlk muvakkat konseyin intihabı 

İlk konseyin terekkübü: 
İlk muvakkat konsey 1 Kasım 1944 de Şikago'da toplanan beynelmilel sivil havacılık konferansı

nın o maksatla intihap ettiği Devletlerden terekküp eder. Şu kadar ki, bu suretle intihap edilen hiç
bir Devlet işbu Anlaşmayı kabul edineiye kadar ve kabulü 7 Aralık 1944 4en itilt^ren alte,ay^zar
fında vâki olmadığı takdirde, konsey âzası olamaz. Hiçbir suretle bir Devletin ilk muvakkat konse
ye âzalık devresi, işbu Anlaşmanın mevkii meriyete girmesinden itibaren iki senelik bir müddetin 
iptidasından evvel başlıyamadığı gibi hululünden sonra devam edemez. 

Konseyde mevki ittihazı: 
.Muvakkat konseye bu suretle intihap edilmiş olan her Devlet, işbu Anlaşmanın o Devlet tara

fından kabulü veya işbu Anlaşmanın mevkii meriyete girmesi tarihlerinden hangisi daha muahhar 
ise o tarihte konseydeki mevkiini ittihaz eder ve işbu Anlaşmanın meriyete girmesinden itibaren 
iki'senenin sonuna kadar âzalığını muhafaza eder. Şukâdar ki, bu suretle konseye intihap Edilmiş 
olup mezkûr intihapdan itibaren altı ay zarfmda işbu Anlaşmayı kabul etmemiş bulunan herhaiıgr 
bir Devlet konseyin âzası olamaz ve yeri Asamble'nin ıuütâakıpiçtimama kadar münhal kalır. 

Maddo — XVII 
Anlaşmanın imza ve kabulü 

Anlaşmanın imzası: 
1 Kasım 1944.de Şikago'da toplanan Beynelmilel Sivil Havacılık Konferansının aşağıda vazıül-

imza murahhaslar^ işbu muvakkat anlaşmayı imza ederken namına anlaşma imzalanmış bulunan 
te'hükibttetin namma imza vazedilmiş olması keyfiyetEöthi mezkûr hü&ümet Etrafından anlaşma-

' nm kabulünü tazammün ve kendisini ilzam eden bfe taalmüt^ ^ 
kün olan en yakın tarihte Amerika Birleşik Devletleri Hükünietmen^ der-
meyan ederler. 

Anlaşmanın kabulü: 
îsbu anlaşmayı imzalamış bulunmayıp Birleşik Milletler âzasından olan veya onlarla müşareket 

halinde bulunan veyahut içinde bulunduğumuz dünya cidali eşıaşm^a^ı/,..,|)itiffş0^..^ıi|Lfaza>. reden 
. her Hangi bîr devlet, kabulünü Amerika Birleşik Devletleri Hıüçüınetine bUdirıaek suretiyle işbu 

anlaşmayı kendisini ilzani edeh bir taahhüt olarak kşbul edebilir, ve bn kabul keyfiyeti ihbarname
nin Amerika Btükumetinin eline geçmesi tarihinden itibaren hüküm- ifade etmeye başlar. 
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İleriyete giriş: 
İşbu muvakkat anlaşma 26 Devlet tarafındam kabul edildiği zaman muvakkat meriyete girer. 
©üiiNB&ttİö^^^^^^ Devlet için 

için ihbartfâihehinmezkûr hükümetin eline geçmesi tarihinden itibaren lüzum ifade etmeye baş
lar. 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, adı geçen Beynelmilel Sivil Havacılık Konferansında 
temsil edilmiş olan bütün hükümetleri işbu muvakkat~aTrfaşm anın mevkii meriyete girmesi tarihinden 
ve fltfofEfHffigP kamunu mübeyyin bütün ihbarnamelerin vürudundan haberdar eder. 

Tftftdl^F'HV' l*tap«kftİTn — •- < -* 
(Esas anlaşmadaki ahkâmın aynıdır). 

Ek - IV 

BEYNELMİLEL HAVA NAKLİYÂTI ANLAŞMASI 

Beynelmilel sivik havacıkk teşküâtihm âzası olup işbu Beynelmilel Hava Nakliyatı Anlaşması-
> m imza vekabuleden Devletler aşağıdaki husüsatı beyan ederler: 

Madde — 1 

Kısım: I 

Âkit Devletlerden her biri diğer Âkit Devletlere tarifeye bağlanmış Beynelmilel Hava Servis
leri için aşağıdaki hava serbestilerini bahşeder: t 

* 1. Ülkesi üzerinden yere inmeksizin uçup geçmek imtiyazı; 
2) Trffiî&en^gayrf;m^^ 
3. ^H^â'rn^kir-'vâsÂafl^a^^âl^yetini hâiz olduğu Devletin ülkesinden almış olduğu yolcu, pos-

) ta ve hamuleyi Mdlrmefc ıMtiy^zı^* 
4^ Hava "nâkil vasıtasının tabiiyetini haiz olduğu Devletin ülkesine gidecek yolcu, posta, ha

muleyi almak imtiyazı; ; . -. •,•.< . L ' . ' " " ' 
5. Herhangi diğer bir Âkit Devletin ülkesine gidecek yolcu, posta ve hamuleyi almak imtiyazı 

ve herhangi, diğer bir Âkit Devletin ülkesinden gelen yolcu, posta ve hamuleyi indirmek imtiyazı; 
3, 4, 5 nci bentlerde tasrih edilen imtiyazlar münasebetiyle her Akit Devletin taahhüdü, hava 

nakil vasıtasının tabiiyetini haiz olduğu Devletin'ana Vatanından itibaren ve ana vatanına müte
veccihen aşağı yukarı doğru, bjr hava .yolu üzerindeki geçit servislerine şâmildir. „ 

İşbu kısımda meyzuu))ahis imtiyaz^aı beynelmilelhava r servislerine açık olmamak üzere askerî 
maksatlar için kullanılan hava limanlarına şâmil olnııyacaktır. Bilfkil müsademata veya askerî iş̂  
galesahne olan mınJtakalairda,ye^^ kabil mıntakajara giden ikmal yollan boyun
ca, mezkûr imtiyazların tatbiki salâhiyettar askerî makamatın tasvibine, bağlı bulunacaktır. 

Kısmı: 2 * 

Yukarıda? lîfeEkûr imtiyazlara her-ikisi-de 7 Aralık 1944 de Şikago'da tanzim olunan beynelmi-
Iel Sivil BDatfâeilife muvâkkat An4afm^sînmv«;'mevkii tatfeika7 girdiği vakit, Beynelmilel Havacılık 
Konvansiyonunun ahkâmına tevfikan, tatbik olunacaklardır. 

"• \ " . , ' , - . r,-* -,:~- :-' .*.-^- -•'• O&tP-yP . ""-V'-: ' \. • 

Diğer bir Âkit Devletin hava nakliyat şirklerine teknik iniş yapmak imtiyazını veren bir Âkit 
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Taraf, adı geçen şirketlerin mezkûr inişlerin yapıldığı noktalarda mâkul mikyasta ticari servislerde 
bulunmasını talep edebilir. 

Böyle bir talep aynı yol üzerinde işliyen şirketler arasında tefrikkâr muameleyi iltizam etmiye-
cek, tayyarenin taşıma iktidarını nazarı itibara alacak ve alâkadar Beynelmilel Hava Servislerinin 
normal işlemesine veya Âkit Taraflardan birinin hukuk ve vecibelerine zarar ika etmiyecek mahi
yette olacaktır. " 

Basım: 4 
Âkit Devletlerden her biri diğer Âkit Devletlerin hava nakil vasıtalarına kendi ülkesinin bir 

noktasından ücretle veya kiralama suretiyle yolcu, posta ve hamule alarak diğer bir noktasına 
taşımasına müsaade etmemek hakkını muhafaza eder. Âkit Devletlerden her biri böyle bir imtiyazı 
münhasıran herhangi diğer bir Devlete veya herhangi diğer bir Devletin böyle inhisar mahiyetin- • 
de bir imtiyazı istihsalden imtina etmeyi taahhüt eyler 

~ - Kısım : 5 
İşbu Anlaşma hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, Âkid Taraflardan her biri: 
1. Kendi ülkesi dahilinde herhangi bir Beynelmilel Hava Servisinin takip etmesi icabeden yolu 

veya kullanabileceği hava limanlarını tâyin edebilir; 
2. Mezkur hava limanları vesair tesisatın istimali için muhik ve makul harçlar vazedebilir; 

mezkûr harçlar mümasil Beynelmilel Hava servislerinde işliyen kendi millî tayyarelerinin adı ge
çen limanlar ve tesisatı kullanmak için verecekleriharçlardan ziyade olmıyacaktır. Şu kadar ki, alâ
kadar bir Âkid Tarafın müracaatı üzerine, hava limanları vesair tesisatın istimali için vazedilen 
harçlar, yukarıda mezkûr konvansiyon mucibince teşkil edilen Beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilâtı 
tarafından tetkike tâbi tutulacak vemezkûr teşkilât alâkadar Devlet veya Devletlerin mütalâa
sına arzedilmek üzere bu meseleye dair rapor vererek tavsiyelerini bildirecektir. 

Kwnrc : 6 
Âkid Taraflardan herbiri diğer bir Devletin hava nakliyat şirketinin esaslı mülkiyetinin ve 

müessir kontrolünün Âkid Taraflardan birinin tebaasının elinde bulunduğuna kani olmadığı ah
valde veya mezkûr şirketin ülkesi üzerinde işlediği Devletin kavaninine riayet etmediği veya 
işbu Anlaşmadan mütevellit taahhütlerini yerine getirmediği hallerde adı geçen şirkete ruhsatiye 
veya müsaade vermekden imtina etmek veya ruhsatiyeyi geri almak hakkını muhafaza eder. 

Madde — İL ; 

~. ~ ' Kısım : I. ' 

Âkid Devletler işbu Anlaşma hükümleriyle kabili $elif olmayan aralarında mevcut karşılıklı 
taahhüt ve anlaşmaları işbu Anlaşmanın ilga ettiğini kabul ve böyle taahhüd ve anlaşmalara giriş
mekten imtina eylemeyi taahhüt ederler. 

işbu Anlaşma ile kabili telif olmayan herhangi diğer taahhütlere girişmiş olan herhangi bir Âkid 
Devlet kendisinin bu taahhüdlerden kurtulmasını temin için lâzımgelen tedbirleri alacaktır. Her
hangi bir Âkid Devletin, 4bir hava nakliyat şirketi işbu Anlaşma ile gayrı kabili telif taahhütlere 
girişmiş bulunduğu takdirde tebaası bulunduğu Devlet bu taahhütlerin derhal inkızasını temin 
için mümkün olan gayreti sarfedecek ve her halükârda işbu Anlaşmanın meriyete girmesini mü-
taakıp kanunen mümkün olan ilk fırsatta mezkûr taahhütlerin inkızasını temin edecektir. 

Sisim : 2. 

Yukarıdaki kısmın hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, herhangi bir Âkid Devlet işbu Anlaş-
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ma hükümleriyle gayrı kabili telif olmıyan Beynelmilel Hava Servislerine mütaallik herhangi an
laşmalara girişebilir. Bu kabil anlaşmalar derhal konsey nezdinde tescil olunacak ve Konsey bun
ları mümkün olan süratle ilân edecektir. 

Madde — III. 

Akid Devletlerden herbiri, diğer Devletler üzerinden geçen servislerin tesisi ve işletmesinde di-. 
. ger Âkid Devletlerin mıntakavi servislerine lüzumundan fazla mâni olmamak veya onların diğer 
Devletler üzerinden geçen servislerinin inkişafına engel olmamak için mezkûr . Devletlerin mena
fimi lâyıkı veçhile gözönünde tutmayı taahhüt eyler. 

Madde — IV 

Kısım : I 

Herhangi bir Âkid Devlet imza veya kabul zamanında dermeyan olunacak bir kaydı ihtiraziyi 
işbu anlaşmaya ilhaketmek suretiyle, 1 nci maddenin 1 nci kısmının (5) nci bendinde musarrah 
hukuk ve vecibeleri bahs ve kabul etmiyebileceği gibi, anlaşmanın kabulünden sonra herhangi bir 
zamanda, Konseye altı ay evvelkinden haber vermek suretiyle, mezkûr hukuk ve vecibelerden rücû 

" edebilir. 
Böyle bir Âkid Devlet Konseye altı ay evvelinden haber vermek suretiyle mezkûr hukuk ve ve

cibeleri, yerine göre ya ilk defa olarak veyahut tekrar* deruhte edebilir. Hiç bir Âkid Devlet mezkûr 
bend ahkâmı ile mülzem bulunmıyan diğer bir Âkid Devlete karşı mebhusünanh bendde münderiç hu-

.- kuku bahşetmekle mükellef kılınmaz. 

Kısım : 2 

Bir Âkid taraf diğer bir Âkid tarafın işbu anlaşma mucibince hareketini kendisini haksız,bir 
vaziyette veya müşkilâta mâruz bırakmamak olduğuna kani bulunduğu takdirde meselenin tetkik 
olunmasını Konseyden rica edebilir. Konsey bunun üzerine meseleyi tetkik edecek ve alâkadar Dev
letleri istişareye davet edecektir. İstişare suretiyle müşkülün halli mümkün olmadığı takdirde Konsey 
tetkikatı neticesini ve tavsiyelerini alâkadar Âkid tarafları bildirebilir. Bunu müteakip alâkadar bir 
Âkid Devlet Konseyin kanaatince, lâzrmgelen tashih tedabirini almaktan mâkul olmayan bir şekilde 
temerrüd ettiği takdirde, Konsey yukarıda mezkûr teşkilâtın Assamblesine, adı geçen Âkid Devlet 
mevzuubahs tedabiri alıncıya kadar işbu Anlaşmanın kendisine bahşettiği hukuk ve imtiyazların 
talik edilmesini tavsiye edebilir. Assamble sülüsan ekseriyetinin reyi ile mezkûr Âkid tarafın huku
kunu, muvafık göreceği müddetçe veya mezkûr Devlet tarafından tedabiri lâzıma-alındığına Konsey 
karar verinciye kadar, talik edebilir. 

; __ . • ; " ' : ' : . . < . . ' . •'.'. i 

Kısım : 3 

İşbu Anlaşmam tefsir veya tatbikına dair iki veya daha ziyade Âkit Devletler arasında vukua-
gelen herhangi bir ihtilâf müzakere ile hallolunamadığı takdirde, yukarıda zikredilen konvansiyo
nun tefsir veya tatbikına dair vâki olan ihtilâf ların halline mütedair olan mezkûr konvansiyonun 
XVIII nci faslı ahkâmı aynı şekilde tatbik olunacaktır. 

Madde — V 

İşbu Anlaşma yukarıda mezkûr konvansiyonun meriyeti müddetince mevkii meriyette kalacaktır. 
Şu kadar ki, işbu Anlaşmaya iştirak eden herhangi bir Âkit Taraf Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümetine bir sene evvel haber vermek suretiyle, Anlaşmadan rücu edebilir ve Birleşik Ameri-
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ka Devletleri Hükümeti işbu ihbar ve rücu keyfiyetinden derhal bütün diğer Akit Devletleri ha- • 
berdar eder. . 

Madde — VI 

Yukarıda mezkûr konvansiyonun mevkii meriyete girmesine, değin, işbu Anlaşma metninde IV 
ncü maddenin 3 ncü kısmı ile VII nci maddeden -gayri yerlerde, mekûr.konvansiyûnas atfıkelâm 
edildikçe 7 aralık 1944 de Şikago'da tanzim olunan muvakkat Beynelmilel; Sivil Havacılık Anlaş* 
ması kastedilmiş gibi telâkki olunacak, ve BeyneLmüel Sivil Havacılık ; teşkilâtından^ ;-assambLaadien 
ve konseyden bahsolundukça, yerine göre muvakkat Beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilâtı, muvakkat 
assamble ve muvakkat konsey kastedilmiş gibi telâkki olunacaktır. 

/ Madde — VII 

tşbu Anlaşmada «Ülke» kelimesi yukarıda mezkûr konvansiyonun 2 nci maddesindeki tarife göre 
mâna ifade eder. 

Madde-^VIII . . . . 
Anlaşmanın imza ve kabulü 

(III numaralı ekin son maddesinin aynıdır) < 

Ek UT 

BEYNELMİLEL HAVA SERVİSLERİ TRANSİT ANLAŞMASI 

Beyuelittîlel Sivil Havacılık Teşkilâtının âzasi-oitap..-ifbv|--...̂ :Qe3 îBl|niİ€ -̂-:.Hava Servisleri Transit 
Anlaşmasını imza ve kabul eden Devletler aşağıdaki hususatı beyan ederler: 

Hadde -—.1 

' ' . . • ' . , • Kaim. : 1 

Akid Devletlerden her biri diğer Âkid Devletlere tarifeye bağlanmış Beynelmilel hava servisleri 
için aşağıdaki hava serbestilerini bahşeder: 

1) Ülkesi üzerinden yere inmeksizin uçup geçmek imtiyazı, 
2) Trafikden gayri maksatlarla inmek imtiyazı (Teknik iniş yapmak imtiyazı). 
îşbu kısımda mevzuubahs imtiyazlar Beynelmilel Hava Servislerine açık olmamak üzere askerî 

maksatlar için kullanılan Hava Limanlarına şamil olmıyaçaktır. Bilfiikmüsademata veya askerî iş
gale sahne olan mmtakalarda ve harp zamanında bu kabümıntakalara giden, ikmâl yolları boyunca, 
mezkûr imtayazların tatbiki selâhiyettar askerî makamatın tasvibini bağlı bulunacaktır. 

Kısma : 2 

Yukarıda mezkur imtiyazlar, her ikisi de .7 Aralık 1944 de Şikago 'da. tanzim olunan. Beynelr 
müel Sivil Havacılık Muvakkat Anlaşmasının ve mevkii .tatbike girdiği vakit Beynelmilel Sivil 
Havacılık Konvansiyonunun ahkâmına tevfikan tatbik olunacaklardır. 
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Kâim: 3 

Diğer bir Âkit Devletin hava nakliyat şirketlerine teknik iniş yapmak imtiyazını veren bir Âkit 
Taraf, adı geçen şirketlerin mezkûr inişlerin yapıldığı noktalarda mâkul mikyasta ticari servis
lerde bulunmasını talep edebilir. 

Böyle bir talep aynı yol üzerinde işliyeri şirketler arasında tefrikkâr muameleyi istilzam etmiye-
cek j 1 tayyarenin'taşıma' iktidarriiı hazân itibara alacak ve alâkadar Beynelmilel Haya Servisleri
nin normal işleimesine veya Âkit Taraflardan birinin hukuk vö vecibelerine zarar i£a etmiyecek ma
hiyetten olacaktır; • ., ; ; , 

Kısım: 4 

işbu anlaşma hükümleri mahfuz kalmak şar tiyle, Âkit Taraflardan her biri: v 
;1."-' KeMi ülkesi dâhilinde 'herhangi* bir Beynelmilel Hava Servisinin takip etmesi icabeden 

yolu veya kullanabileceği hava limanlarını tâyin edebilir; 
v':*;- 2. "Mezkûr hava limanları ve sair tesisatın istimali için muhik ve mâkul harçlar vazedebilir; 
mezkûr* harçlar mümasil Beynelmilel Hava Servislerinde işleyen kendi millî tayyarelerinin mez
kûr :îhnan ve tesisatı kullanmak için verecekleri harçlardan ziyade olmıyaeaktn\ Şu kadar ki, alâ
kadar bir Âkit Tarafın müracaatı üzerine, hava limanları vesair tesisatın istimali için 
vazideline harçlar yukarıda mezkûr konvansoyon mucibince tesis edilen bu Bey
nelmilel Sivil Havacılık Teşkilâtı tarafından tetkika tâbi tutulacak ve mezkûr teşkilât alâkadar 
Devlet veya Devletlerin mütalâasına «Tzedirmek üzere bu meseleye dair rapor vererek tavsiyelerini 
bildirecektir. 

Kısım: 5 

Âkit Taraflardan her biri diğer bir Devletin hava nakliyat şirketinin esaslı mülkiyetin- ve mü
essir kontrolünün Âkit Taraflardan birinin tebaasının elinde'bulunduğuna kani olmadığı ahvalde 
veya mezkûr:şirketin ülkesiüzerinde işlediği Devletinkavâiiiııine riayet etmediği veya işbu anlaş
madan mütevellit taahhütlerini yerine getirmediği hallerde adî'geçen şirkete ruhsatiye vermekten 
imtina etmek veya ruhsatiyeyi geri -almak hakkını muhafaza eder. ' 

Madde — 2 

. Kısım: 1 

Bir Âkit Tarai diğer bir Âkit Tarafın işbu anlaşma mucibince hareketinin kendisini, haksız bir 
vaziyete veya müşkülâta mâruz bırakmakta olduğuna kani bulunduğu takdirde meselenin tetkik 
edilmesini konseyden rica edebilir. Konsey bunun üzerine meseleyi tetkik edecek ve alâkadar 
Devletleri istişareye davet edecektir. İstişare suretiyle müşkülün halli mümkün olmadığı takdir
de'konsey tetkikatı neticesini ve tavsiyelerini alâkadar Âkit Taraflara bildirebilir. Bunu mütaakıp 
alâkadar bir Âkit Devlet konseyin kanaatince, lâzımgelen tashih tedabirini almaktan mâkul olmıyan 
bir şekilde temerrüt ettiği takdirde, konsey yukarıda mezkûr teşkilâtın assamblesine, adı geçen 
Âkit Devlet mevzuûbahis tedabiri alıncaya kadar işbu anlaşmanın kendisine bahşettiği hukuk ve 
imtiyazların talik edilmesini tavsiye edebilir. Assamble sülüsanı ekseriyetin reyi ile mezkûr Âkit 
Taraf hukukunu muvafık göreceği müddetçe veya mezkûr Devlet tarafından tedabiri lâzime alındı
ğına, konsey karar verinceye ka'dar talik edebilir. . 

Kısım — 2 , . 

îşbu Anlaşmanın tefsir veya tatbikına dair iki veya daha ziyade Âkid Devletler arasında vukua-
gelen herhangi bir ihtilâf müzakere ile hallotanamadığı takdirde, yukarıda zikredilen Konvansiyonun 
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tefsir veya tatbikına dair vâki olan ihtilâflann halline mütedair olan mezkûr konvansiyonun XVIII 
inci faslı ahkâmı aynı şekilde tatbik olunacaktır. 

Madde — 3 

işbu Anlaşma yukarıda mezkûr konvansiyonun meriyeti müddetince mevkii meriyette kalacaktır; 
şu kadar ki, işbu Anlaşmaya iştirak eden herhangi bir Âkid Taraf Amerika • Birleşik Devletleri Hü
kümetine bir sene evvel haber vermek suretiyle Anlaşmadan rücü edebilir ve Birleşik Amerika Dev
letleri Hükümeti işbu ihbar ve rücü keyfiyetinden derhal bütün diğer Âkid Devletleri haberdar eder. 

Madde — 4 

Yukarıda mezkûr konvansiyonun mevkii meriyete girmesine değin, işbu Anlaşma metninde, ikinci 
maddenin 2 *nci kısmı ile beşinci maddeden gayri yerlerde, mezkûr konvansiyona atfıkelâm edildikçe 
7 Aralık 1944 de Şikago'da tanzim olunan muvafakat Beynelmilel Sivil-Havacılık Anlaşması kasde-
dilmiş gibi telâkki olunacak ve Beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilâtından, asambleden ve konseyden 
bahsolundukça, yerine göre, muvakkat Beynelmilel Sivil Havacrlık teşkilâtı muvakkat, asamble ve 
muvakkat konsey kasdedilmiş gibi telâkki olunacaktır. • 

Madde — 5 

İşbu Anlaşmada «Ülke» kelimesi yukarıda mezkûr konvansiyonun" 2 nci maddesindeki tarife gö
re mâna ifade eder. 

Madde — 6 
Anlaşmanın imza ve kabulü 

1 Kasım 1944 le Şikago 'da toplanan Beynelmilel Sivil Havacılık Konferansına aşağıda vâzıül
imza murahhas işbu Anlaşmayı imzalarken, namına Anlaşmıya imza vazedilmiş bulunan Hükü
metlerden herbirinin Anlaşmanın imza edilmiş olması, keyfiyetin mezkûr Hükümet tarafından 
Anlaşmanın kabulünü tazammun ve Hükümeti icabeden bir taahhüt teşkil edip etmediği zımnında 
mümkün olan en yakın tarihte Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine malûmat vermesi lâzrm-
geldigi hususunda mutabık kalmışlardır. 

Beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilâtına âza olan herhangi bir Devlet, kabulünü Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümetine bildirmek suretiylr. işbu Anlaşmayı kendisine icabeden bir taahhüt 
olarak kabul edebilir ve bu şekilde bir kabul ihbarın Amerika; Birleşik Devletleri Hükümetine 
vâsıl olduğu andan itibaren hüküm ifade eder. 

işbu Anlaşma Âkit Devletler arasmda, herbirinin kabulü vâki oldukça, mevkii meriyete girer, 
bunu mütaakıp kabulünü Amerika Hükümetine bildiren her Devlet için, kabul haberinin mezkûr 
Hükümete muvasalatı tarihinden itibaren hüküm ifade etmiye başlar. Amerika Hükümeti Anlaş
man m muhtelif Devletlerce kabulü tarihlerini ve kabul eden her Devlet için meriyete girdiği ta
rihi, vâzıülimza olan ve kabul eden bütün Devletlere tebliğ eder. 

Tasdikan lilmekal, aşağıda vâzıülimza, usulüne tevfikan salâhiyettar kılmmış murahhaslar, işbu 
Anlaşmayı imzaları yanındaki tarihlerde Hükümetleri namına imza ederler. 

7 Aralık 1944 de Şikago'da ingilizce olarak tanzim edilmiştir. Her biri aynı derecede mu
teber olmak üzere ingilizce, Fransızca ve ispanyolca lisanlarında tanzim edilmiş bir nüsha Va-
şington'da imza edilmeye amade bulundurulacaktır. Her iki metin Birleşik Amerika Devletlen 
Hükümetinin hazinei evrakında muhafaza edilecek ve mezkûr Hükümet tarafından işbu Anlaşma
yı imza veya kabul eden bütün Devletlerin Hükümetlerine tasdikli suretler gönderilecektir. 
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BEYNELMİLEL SÎVÎL HAVACILIK KONFERANSI NÎHAl MUKARRE&AT 

__^ Birinci kısım [*1 

Nihal Mukarrerat 

Hükümetleri; 

Beynelmilel Sivil Havacılık Konferansında temsil edilmeleri için Birleşik Amerika Hükümeti, ta
rafından vaki daveti kabul ederek; 

Devlet isimlerinin alfabe sırasına göre isimleri aşağıda münderiç murahhaslarını tâyin etmişler
dir: 

Ve işbu murahhaslar Birleşik Amerika Heyeti Murahhasası Beki olan Adolf A. Berle Jr'un 
muvakkat riyasetinde 1 Kasım 1944 de Şikago (Illinois) da toplanmışlardır. 

Vaşirigton'daki Danimarka Elçisi M. Henrik de Kaufmann ile Vaşington'daki Tayland Elçisi 
M. Mom Rajawongse Promoj şahsi olarak hazır bulunmaları için Birleşik Amerika Hükümeti tarafın
dan vaki davate icabetle ilk Heyeti Umumiye içtiiE<ama iştirak etmişlerdir. Konferans, salâhiyetname-

> 1er komitesinin teküf i üzerine Danimarka ve Tay1 and Elçilerinin mütaakıb Heyeti Umumiye içtima-
larma iştirak etmelerini tasvib eylemiştir. 

Birleşik Amerika Hariciye Nezareti BeynelmiM Konferanslar Dairesi Reisi M. Warren Kelchner, 
^ Amerika Reisicumhurunun tasdiki ile konferansın Kâtibi Umumiliğine tâyin edilmiş ve Birleşik 

Amerika Ticaret Nezareti Sivil Havacılık İdaresi" Müdürü Theodore P. Wright konferansın teknik 
kâtipliğine tâyin olunmuştur. 

Birleşik Amerika Heyeti Murahhasası Reisi Adolf J. Berle Jr., konferansm 2 Kasım 1944 de 
* toplanan heyeti umumiye içtimamda konferansm daimî reisliğine intihap edilmiştir. 

Fransa Heyeti Murahhasası Reisi M. Max Hymans ve Çin Heyeti Murahhasası Reisi Kia-Ngau 
Chang konferans ikinci reisliklerine intihap edilmişlerdir. ! 

^ Heyeti urahhasalar reislerinden mürekkep olan ve konferans muvakkat reisinin riyasetinde bu
lunan idare heyeti, âzalarının isimleri aşağıda münderiç bulunan sevk ve idare komitesini tâyin ey
lemiştir. 

Sevk ve îdare Komitesi 

Muvakkat Reis, Konferans tarafından tesjs edilen umumî komitenin isimleri aşağıda yazılı olan 
azalarını tâyin etmiştir. 

Azaltk Teklifleri Komitesi 

[•] Birinci hısım nihaî mukarreratın metnini ve 1 üâ IV numaralı eklerin metinlerini; ikinci 
kısım teknik zeyillerin projelerini teşkil eden V numaralı eki ihtiva eder. 
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Saİâhiyetnameler Komitesi 

k Kaideler ve nizamat Komitesi 

30 Kasım 1944 de Koordinasyon Komitesi Heyeti idare tarafından aşağıdaki azalardan mürekkep 
olmak üzere tâyin edilmiştir. 

Koordinasyon Komitesi 

, Konferans dört teknik komiteye taksim edilmiştir. Bu komitelerin konferans tarafından intihap 
edilmiş olan erkânının ve komitelerce tesis olunan tâli komiteler erkânının isimleri aşağıda derco-
hmnmştur: 

Komite - 1 
Çok taraflı Havacılık Konvansiyonu ve Beynelmilel Havacılık Teşekkülü 

Beis 
ÎMnci reis 
Kâtip, H 
Muavin 

Tâli Komite : 1 
Beynelmilel teşkilât 

Beis 
Kâtip 

Tâli Komite : 2 
Hava seyrüseferi esasları 

Beis 
Kltfp 

Tâli Komite : 3 
Hava münakalâtı esasları 

Beis 
Kâtip 

Beis , 
İkinci reis 
Baportor murahhası 
Kâtip 
Kâtip muavini 

Komite - n 
Teknik standardlar ve usuller 

( S. Sayısı : 123 ) 



- 81 — 
Tâli Komite : i 

Muhaberat usulleri; Havayolları şebekeleri 

Beis 
ikinci reis 
Raportör âza 
Kâtip 

Tâli Komite : 2 ' 
Uçuş kaideleri; Hava trafik kontrolü usulleri 

Beis 
İkinci reis 
Kâtip 

Tali Komite : 3 
Uçuş personeli ve makinist personelin ruhsatiyelendirilmesine müteallik standardldr; borda yevmiye 

defterleri 

Beis 
İkinci reis 
Baportor âza 
Kâtip 

Beis 
İkinci reis 
Kâtip 

Beis 
İkinci reis 
Kâtip 

Beis 
İkinci reis 
Kâtip 

Beis 
İkinci, reis 
Baportor âza 
Kâtip 

T âli Komite :4 
Hava nakil vasıtalannm uçuşa elverişliliği 

Tâli Komite : 5 
Hava nakil vasıtalannm tescili ve hüviyetlerinin tesbiti 

Tâli Komite î6 
Meteoroloji malûmatının toplanması re yayılması 

Tâli Komite i 7 
Havacılık harita ve plânlan 
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Tâli Komite : 8 

Gümrük usulleri, manifestolar 

Beis 
İkinci reis 
Kâtip 

Tâli Komite : 9 
Kazaların tahkiki, (Arama ve kurtarma dâhil olmak üzere) 

Beis 
İkinci reis 
Kâtip 

Tâli Komite ; 10 
Neşriyat ve formülerler 

Beis.-,. 
İkinci reis 
Kâtip 

Komite - m 
Muvakkat Havayolları 

Beis 
İkinci reis 
Kâtip 
Kâtip muavini 

Tâli Komite il 
Muvakkat Havayolları Anlaşmaları Standard şekli 

Beis 
BaportÖr 
Kâtip 

Komite - IV 
Muvakkat Konsey 

Beis 
İkinci reis 
Kâtip Î 
Kâtip muavini 

T âli Komite i 1 
Muvakkat Konseyin terekküp ve teşekkülü 

Beis 
Kâtip 
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Tâli Komite : 2 
Muvakkat Konseyin salâhiyet ve vazifeleri 

Beis 
Kâtip 
Nihai Heyeti Umumiye içtimai 7 Aralık 1944 de vukubulmuştur. Konferansı, muhtelif komite

lerin, tâli komitelerin ve Heyeti Umumiye içtima larının zabıtlarında ve raporlarında münderiç mü-
zakeratı neticesinde aşağıdaki Anlaşma metinleri tesbit edilmiştir: 

Beynelmilel Sivil Havacılık Muvakkat Anlaşması 

I numaralı eki teşkil etmektedir. 
- » • - . • • • - • j 

Beynelmilel Sivü Havaezbk könvaoısiyonu 

II numaralı eki teşkil etmektedir. 

Beynelmilel Hava Servisleri Transit Anlaşması 

III numaralı eki teşkil etmefetedi. 

Beynelmilel Hava Münakalâtı Anlaşması 

IV numaralı eki teşkil etmektedir. 

Aşağıdaki kararlar ve tavsiyeler kabul edilmişlerdir: 

~~ " ' • ' " " " ı "" " " ' 
Nihaî mukarreratm ta/mimi 

Beynelmilel Sivil Havacşdjk KoûleEanşı 

Mhaî mukarrerat metnini, 4 Aralık tarihli 34 numaralı jurnalda kâtibi umumî tarafından der
piş olunan telkinata göre kâtibi umumilik tarafından tanzimine ve metnin Koordinasyon Komitesi 
tarafından,tekrar gözden geçirilmesine; 

Mihaî mukarrerat metninin konferansın heyeti umumiye içtimaında tesbit etmiş olduğu katî 
anlaşma metinlerini ihtiva etmesine ve nihaî heyeti umumiye içtimaında bu-metinde tadilât yapıl
mamasına karar vermiştir. 

II 
Teknik ekUr projeleri 

Birçok bımıalarda tatbik olunan usullerin Devletler arasında âzami imkân derecesinde standart 
bir hale getkümesinin, salim, seri ve kolay hava seyrüseferi bakımından mühim olduğunu; ve bu 
husujs&tın alelûanum gayet mütenevvi ve karışık meselelere bağlı bulunduğunu ve birçok yeni inki
şaf sahalarına ihtiyaç gösterdiğini; ve işbu konferans müzakeratı esnasında* müzakerata iştirak 
eden tekaisjyenlerin muvafık görmek hususunda mutabık kaldıkları usul ve nizamatın inkişaf et-
ttirilmesi yolunda hayli ileri gidilmiş olmakla beraber vaktin darlığının ve doğrudan doğruya işti
rak edebilen personel adedinin azhğımn burada tesbit edilen bazı mukarreratın Mfayeti veya doğ
ruluğu üzerinde müzakeraiın katî bir hükümle neticelenmesine müsait olmadığını nazarı itibara 
alan Beynelmilel Sivil Havaeılik Konferansı; 

Beynelmilel Sivil Havacılık Konvansiyonunun eklerine mütaallik olup işbu mukarrerat metninin 
V numaralı ekmi teşkil «den projelerin aşağıdaki esaslar duhûlde konferansça kafesi edilmesine 
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karar vermiştir: 

> A) Burada tesbit olunan projeler konferansa iştirak eden Devletler tarafından derhal ve de
vamlı surette tetkik edilmek üzere kabul olunacaklardır. 

B) Bunlar muhtelif eklerin şayanı arzu olan saha ve sureti tertibine birer numune olarak kabul 
edileceklerdir. 

C) İştirak eden Devletler ilâve, hazf veya tadile mütaallik olarak yapmak istiyebilecekleri tav
siyeleri 1 Mayıs 1945 den evvel Birleşik Amerika Hükümetine (veyahut o zamana kadar tesis edil
miş bulunduğu takdirde muvakkat Beynelmilel Sivil Havacılık * Teşkilâtına) göndermeyi taahhüt 
ederler. 

D) Birleşik Amerika Hükümeti (veyahut muvakkat Beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilâtı) bu 
telkinleri muhtelif vesaikin mevzulariyle meşgul olmak için muvakkat Beynelmilel Sivil Havacılık 
Teşkilâtı tarafından tesis edilecek olan teknik komitelerin içtimalarma evvelden hazırlanmak üze
re diğer iştirak eden Devletlere gönderilecek, ve- mezkûr içtimalar, eklerin konvansiyona zeyil 
edilmek için nihai şekilde kabul edilmeleri maksadiyle, mümkün olan en kısa zaman zarfında 
toplanacaklardır. \ 

E) O zamana kadar, teknik tâli komiteler tavsiye edilen usuller üzerinde mutabık kalabildikle
ri nispette, bütün dünya Devletlerinin, mevcut beynelmilel vecibelerini gözönünde tutarak, mümkün 
olan süratle ve imkân derecesinde kendi millî usullerini bu usullere doğru tevcih etmeleri teşvik 
olunur. 

: . ~ " , III 
Teknik personel 

Beynelmilel hava seyrüseferine müteallik işlerde elverişli beynelmilel standardlann tekâmül ve 
idamesi için bu saha ile alâkadar sanatların ve muhtelif usullerin teknik ehliyeti haiz personel 
tarafından daimî surette teknik edilmesi lâzım geldiğini nazarı itibara alan. 

Beynelmilel Sivü Havacılık Konferansı 

Muvakkat Beynelmilel Sivil. Havacılık teşkilâtının, teşekkülünden sonra mümkün olan en kısa za
man zarfında, Kâtibi Umumiliğinde, havacılık fennin ve usullerinin devamlı tetebbüa bilhassa ihtiyaç 
gösteren sahalarında ihtisas sahibi olan müsait bir personel istihdam etmesine ve Kâtibi Umumiliğin tek
nik ehliyet sahibi olan işbu âzalarının beynelmilel Standard projelerinin ve şayanı tavsiye usullerin 
hazırlanmasına müteallik meselelere dair tahliller yaparak muvakkat Beynelmilel Sivil Havacılık teşki
lâtına rapor vermeğe ve beynelmilel hava münakalâtının salim ve muntazam bir şekilde sevk ve idaresine 
âmil olacak sair etüdler yaparak rapor vermeğe memur edilmelerine karar vermiştir. 

. IV 
Metre ölçü sistemi 

Milletler ve kıtalararası hava yollarında hava traf ikine mütedair kaideler ve nizamlarda Stan
dard bir ölçü sisteminin kuUanılmasmın mezkûr işletmelerin selâmetine ziyadesiyle yardımı olaca
ğını ve muhtelif memleketler üzerinden yapılacak uçuşların hazırlığında ve uçuş esnasında uçuş ve • 
sair işletme personelinin gözönünde tutulması lâzım gelen kaide ve nizamlar ve sair cetvellerde kulla
nılan adetlerin kolaylıkla hatırda tutulabilecek yuvarlak rakamlardan müteşekkil bulunmasının gayet 
ehemmiyetli telâkki edildiğini,, nazarı *itibar*a alan Beynelmilel Sivil Havacılık Konferansı; 

1.—Metre sisteminin başlıca beynelmilel standard olarak kullanılması kabili tatbik veya şayanı 
arzu görülmiyen ahvalde beynelmilel seyrüsefer ile doğrudan doğruya alâkadar neşriyat ve tali
matnamelerde münderiç ölçülerin gerek metre ve gerek İngiliz sistemi ile ifade olunması lâzım 
geldiğine; __ 

2. — Muvakkat Beynelmiell Sivil havacılık teşkilâtının Beynelmilel hava seyrüseferinde kullam-
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lan numaralandırma usullerinin ve ölçü sistemlerinin ve ebadm tavsifinin daha ziyade yeknesaklaş
tırılması mevzuunu .devamlı tetebbüata ve tavsiyelere açık bulundurmağa karar vermiştir. •••:•;.*'•• 

Hava Nakil Vasıtaları üzerinde mülkiyetin devri: 

Beynelmilel işletmelerde kullanılacak hava nakil vasıtalarının satışı mülkiyetin devri ile alâkadar 
hukuki meseleler üzerinde muhtelif Hükümetlerin umumî bir Anlaşmaya' varmasını zaruri kılacağını 
nazarı itibâre alan Beynelmilel Sivil Havacılık-Konferansı, . •;_••:' 

î şbu ' Beynelmilel Sivil Havacılık Konferansında temsil olunan muhtelif "Hükümetlerin, hava na
kil vasıtaları üzerinde mülkiyetin devrine müteallik bir konvansiyonun kabulü maksadiyle bir Bey
nelmilel hususi hava hukuku konferansının yakın zaman zarfında.-toplanması hususunun mütalâa 
etmelerini ve mezkûr hususu hava hukuku konferansının müzakere esasları arasmda, her ikisi de 
1931 de Comitc International Technique d 'Experts -Juridiques Aeriens (CITEJA) tarafından kabul 
olunan: • ;̂  • ' . . . ' . . 

A) Rehin ve sair ayni teminata' ve hava imtiyazlarına müteallik mevcut Konvansiyon prajc-
lerinin; ve •. ' ^ •.':.'.••/•': V 

B) Hava'nakil vasıtalarının mülkiyetine ye havacılıkta tesciline.müteallik mevcut Konvansiyon 
projelerinin, bulunmasını tavsiye eder. .••'•••' '.'.'• '""••' 

Haya nakil vasıtalarının ihtiyatî haczine mütaallik 29 Mayıs 1933 tarihli Roma Konvansiyonu: 
Hava nakil vasıtalarının temin ettiği seri nakil imkânlarından âzami istifade temin olunabilmesi 

için hava nakil vasıtalarının beynelmilel ticarette süratle işliyebilmelerinin elzem olduğunu; haciz 
koyan bir alacaklının evvel emirde usulü veçhile ve mahkemeden hüküm ve icra karan almadan veya- • 
hut buna muadil, bir icra hakkı iktisap eylemeden hava nakil vasıtalarına haciz ve el koymasının 
beynelmilel ticarette hava nakil vasıtalarının süratle işlemesini haleldar edeceğini nazarı • itibara 
alan Beynelmilel Sivil Havacılık Konferansı; 

îşbu Beynelmilel Sivil Havacılık Konferansında temsil edilen Hükümetler arasmda üçüncü beynel
milel hususi hava hukuku konferansı esnasında 29 Mayıs 1933 de • Roma 'da imzalanan «Hava nâ-* 
kil vasıtalarının ihtiyatî haczine mütaallik bazı kaidelerin tevhidi konvansiyonu» nü elyevm tasdik 
eylememiş veya buna iltihak etmemiş bulunanların mezkûr konvansiyonu tasdik veya buna iltihakın 
şayanı arzu olup olmadığmıdhütalâa etmelerini tavsiye eder. 

•-•' - ••• • • ' • . • • - v ı r - - . • • • • ' • ••• •• " ' . • • • \ 

CITEJA içtimalanna tekrar iptidarve bunUrla müşterek hareket olunması. , 

1925 de Paris'de toplanan birinci Beynelmilel Hava hususi hukuki konferansında kabul olunan' 
bir tavsiye, mucibince tesis edilen Oomite International Technique d'Experts Juriques Aeriens 
(CITEJA) nm zaman, zaman toplanacak hususi . Hava Hukuku konferanslarında nihai «olarak kabul 
edilmek üzere beynelmilel konvansiyon projeleri hazırlamak suretiyle bir-Beynelmilel Hususi Hava 
Hukuku Kanununun tekâmülüne doğru hayli terâkki yapmış olduğunu; ihzar: safhasında bulunan 
CITEJA projelerinin itmamı ve hava hususi hukuku sahasında . yeni •- etüdlere başlanması 
suretiyle mezkûr Kavanin Mecmuasının daha .ziyade tekâmül ettirilmesinin Beynelmilel SiviL Hava
cılığın inkişafına ehemmiyetli surette yardım edeceğini; nazari itibara alan Beynelmilel Sivil Ha
vacılık Konferansı: • ' - V . . ;. ;..,.•..->;. -•;, .•,;,:'/,.: i < 

1. îşbu Sivil Havacılık konferansında temsil edilen muhtelif Hükümetlerin, . harp - dolayısiyle. • 
talik edilen Crteja içtimalarma mümkün olan en yakm tarihte tekrar iptidar olunmasını temin et
menin, Cıtej a Kâtibi Umumîliği masarif atma ka rşı • lâzım. gelen -yardımlarda bulunulmasının, ve 
Cıtej a içtimalanna iştirak edecek hukuk mutahassıslan tayininin ne derece şayanı arzu- olduğunu 
mütalâa etmelerini; ve ' - • ' • • •• • • • « • ' , - • • , v " ' " ' - * • „ " • . 
. 2. \ d t e j a m m faaliyetini muvakkat Beynelmilel->Sivİl Havacılık Teşkilâtmm-ve -6 Aralık 1944 •* 
de Şikagö'da, tanzim edilen Beynelmilel Sivil Havacılık Konvansiyonu ahkâmma tevfikanHesis olu: -
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nacak;daimî Beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilâtı vücude geldikten sonra bu teşkilâtın mesaisiyle 
teşrik etmenin ne derece şayanı arzu olduğunu dahi mütalâa etmelerini tavsiye eder; 

T v N v m - " . • ; ' ' • " ' '. 
•"Muvakkat Hava Yolları.için Standard Anlaşma şekli: .~~~"•', 

Askerî harekâtın; cereyanının dünyanın bazı mıntakalarmda harbin sivil hava trafiğinde sebe
biyet verdiği duraklamayı bertaraf edeceğini; 

Bir çok Devletlerin sivil nakliyat sistemleri ve tesisatı kâfi olmaktan çok uzak bulunan bir dere
keye düşmüş bulunmakla beraber, diğer taraftan geniş mikyasta seri nakliyat yapmakta, yoksul
luk içindeki memleketlere yardım taşımakta, ve normal alış veriş ve ticaretin avdetini tesri etmek
teki : müessirliğini göstermiş olan tayyarenin kullanılmasında vâsi imkânlar bulunduğunu; 

Hava nakliyatı imkânlarının gayet büyük olduğu kadar ilerisi kestirilemez bir mahiyette bulun-
.ması dolayrsiyle; daha ileride daha daimî tertibatı mevkii tatbika koyabilmek için amelî tecrübe ka
zanmak maksadiyle aradaki tebeddül devresi içindp erken inkişafı teşvik etmenin şayanı arzu ol
duğunu; 

Her Devletin kendi arazisi fevkindeki hava sahası• üzerinde .tamamen ve münhasıran hâkimiyet 
sahibi-olduğunu; ve / ' • 

Hava servislerinin işletilmesi Tein 'Devletlerarasında •-yapılabilecek olan arılaşmalar arasında 
mümkün olan âzami derecede yekııasaklık bulunmasının şayanı arzu olduğunu, nazarı itibara alan 
Beynelmilel Sivil Havacılık Konferansı: 

î , — H e r Devletin herhangi diğer bîr Devlete veya hava şebekesine inhisar şejdinde transit, 
teknik iniş vo ticnref maksadiyle' giriş haklarım betahsis- bahşeden ahkâmı bir anlaşmaya vazet
mekten veya herhangi bir Devletin hava" şebekesini hariç bırakmayı veya bunlara karşı tefrikkâr 
muamele yapılmasını istilzam eden anlaşmalar aktindeır içtinap-eylemesini, ve mevcut ve menyettc 
olan anlaşmalarının müsaade ettiği'ilk fırsatta mevcut olan inhisar mahiyetinde veya tefrikkâr 
'hakları refeylemesinî: ' , -

2.—'Aşaeıda'.-.dercoltinnn standart anlaşma projesinin ihtiva ettiği maddelerin yukarıda mezkûr 
anlaşmalara ithal edilecek standart maddeler'olarak kabul olunmasını, ve ancak alâkadar Devlet
lerin hususi ahvalde ihtiyaç görülen ibare değişikliklerini yapmak ve munzam maddeler ilâve 
etmek hakkının, mezkûr tadilât ve ilâveler standart maddelerle gayri kabili telif olmamak şar
tiyle, mahfuz kalacağının, ve bundan başka işbu mkarrerat hükümlerinin hiçbir Devletin diğer Dev
letlerin hava şebekeleriyle anlaşmalar yapmasına,'bu anlaşmalar yukarıda mezkûr maddeleri ka
biliyeti tatbikiyelerr nispetinde' ihtiva etmek- şartiyle, mâni ölmryacağınm nazarı itibara alınmasını 
tavsiye eder. . . ( - , 

Muvakkat HavayolltiA için Standard Anlaşma şekli 

1. -^- Akid Taraflar, işbu Anlaşmaya müzeyyel ekte -k tarif edilen Beynelmilel sivil havvayolları 
ve servislerinin tesisi için lâzımgelen yine ayni ekte musarrah hakları, • işbu haklar kendisine veri
len Âkid Tarafın reyine göre adı geçen servisler .- ister deTlıal ister sonra tesis olunsun - bahşederler. 

•2: — (A) Yukarıda mezkur şekilde tarif'edilen hava servislerinin her birinin, alâkadar, havayolu
nu5 muayyen bir Hava Nakliyat-'Şirketine veya Şi rketlerine tahsis etmek hakkı (1) numaralı bend 
mucibince kendisine verilmiş olan Âkid Taraf mezkûr, yobiçin bir Hava Nakliyat Şirketine müsaade 
.verdiği. anda işletilmesine başlanacak ve hakkı bahşeden Âkid Taraf, -işbu Anlaşmanın (7) nci macl-

+ Havayollarının;'tarifi ve bahşedilen-; gerek yalnız transit gerek teknik iniş veya, ticaret mak^ 
sadiyle'giriş haklarmm ye bu »hakların bahsinin tâbi kılındığı şartların tarifi bir ekte münderiç bu-

. lunacaktır. Teknik iniş hakları veya ticari'haklar bahsedildiği takdirde ek; iniş yapılabilecek;'liman-. 
larrn . veya /yolcu* yükrveı .postanın\tahmil Ve iahlivesihe müteallik ; ticari i haklar": yerilen' limanların -
tasrihini;ve bu:hakların "hangi Âkid tarafİaraverilcliğino dair bir kaydı ihtiva edecektir, 
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desi hükümleri mahfuz katmak şartiyle, alâkadar Hava Nakliyat Şirketi veya Şirketlerine lâzım-
gelen işletme müsaadesini vermekle mükellef bulunacaktır; Şu kadar ki, kendisine yol tahsis ödilen 
Şirketin, işbu Anlaşmanın derpiş ettiği işletmelere başlamadan evvel, haklan bahşeden Akid Tara-

*fın salâhiyettar havacılık makamatı nezdinde, mezkûr* makamatm alelusul tatbik ettiği kavanin ve 
nizâmat mucibince, ehliyetini ispata davet olunabilmesi; ve askerî müsademat sahası, olan veya iş
gal .altında bulunan veyahut bu kabîl ahvalin tesiri altında bulunan mıntakalarda mezkûr şekilde 
işe başlama keyfiyetinin salâhiyettar askerî makamatm tasvibine bağlı bulunması şarttır. 

B) işbu anlaşma ahkâmına tevfikan kendisine ticari haklar bahşedilen herhangi bir Âkit Ta
rafın mezkûr ticari hakları, muvakkat imkânsızlık halleri müstesna, mümkün olan en yakın ta
rihte tatbik eylemesi lâzımgeldiği müsellemdir. 

3. Âkit Taraftan herhangi birisi tarafından bir hava nakliyat şirketine veya işbu anlaşmaya 
iştirak etmiyen herhangi bir Devlete evvelce verilmiş ,olan işletme haklarının kendi hükümlerine 
göre meriyeti berdevam olacaktır. 

.4. Tefrikkâr muameleleri önlemek ve gösterilen muamelede müsavatı teinin etmek maksadiyle 
aşağıdaki hususatta mutabık kalınmıştır: 

A) Âkit Taraftan her biri hava limanlan ve sair tesisatın kullanılması için muhik ve mâkul 
harçlar tahsili,, veya bunların tahsilolunmasma müsaade edebilir. Mamafih, # Âkit Taraflardan 
her1 biri mezkûr v harçların adı geçen hava limanları ve- tesisatın istimali için diğerlerine mümasil. 
beynelmilel-servislerde işliyen kendi millî tayyarelerinin verdiği harçlardan yüksek olmamasını 
kabul eder. 

B) Bir Âkit Taraf ülkesine diğer bir Âkit Taraf veya anm tebaası tarafından getirilen ve 
münhasıran bu ikinci Âkit Tarafın hava nakil vasıtalarının istimaline mahsus olan akaryakıt, yağ 
ve yedek aksama, ülkesine girilen'Âkit Tarafça, gümrük resimleri, muayene harçları ve sair millî 
rüsum veya harçların vazı bakımından, tebaa muamelesi ve en ziyade mazharı müsaade Devlet mua
melem gösterilecektir. 
„ Ç) Ekte tarif olunan yolları ve servisleri işletmeğe salâhiyettar kılman Âkit Tarafların hava 
yollarına ait sivil nakil vasıtaları içinde bulundurul an akaryakıt, yağ, yedek aksam, alelade teç* 
Hizat ve komanya, diğer Âkit Taraflar ülkelerine giriş ve çıkışta, yukarıda zikredilen levazımat adı 
geçen hava" nakil vasıtaları tarafından mezkûr ülke içindeki uçuşlarda istihlâk edilse bile, gümrük 
resmi, muayene harcı veya bunlara benzer rüsum ve harçlardan muaf tutulacaktır. 

5. Bir Âkit Tarafça verilen veya muteber kılınan uçuşa elverişlilik vesikaları, ehliyetnameler ve 
ruhsatiyeler, ekte tarif edilen havayollarının ve servislerinin işletilmesi için diğer Âkit Taraflarca 
muteber olarak kabul edilecektir. Mamafih, her Âkit Tarafın, kendi tebaasına başka bir Devlet 
tarafından verilen ehliyetname ve ruhsatiyeleri, kendi ülkesi üzerinden uçuşlar için tanımamak hak
kı mahfuzdur. , - » 

6. A) Bir Âkit Tarafın, beynelmilel sivil seyrüseferde işliyen hava nakil vasıtalarının kendi 
ülkesine giriş veya çıkışma veyahut bu kabîl vasıtaların kendi ülkesi içinde bulunduğu* sırada işle
tilmesi v ve Seyrüseferlerine mütaallik kavanin ve nizamatı milliyet bakımından ayırt edilmeksizin 
bütün Âkit Tarafların hava nakil vasıtalarına tatbik edilecek ve mezkûr„ vasıtalar tarafmdan giriş 
veya çıkışta veya mezkûr tarafın ülkesinde bulunulduğu müddetçe bunlara riayet edilecektir. 

B) Bir Âkit Tarafın giriş, gümrükten geçiş, hicret, pasaport, gümrük ve karantinaya müta
allik riizamat gibi hava nakil vasıtalarının joleu, personel veya hamulesinin kendi ülkesine giriş 
veya çıkışma mütaallik kavanin ve nizamatma adı geçen'yolcu ve personel tarafından veya hamule 
iein> mezkûr Âkit Taraf m ülkesine giriş veya çıkışta veya ülke içinde bulunulduğu müddetçe ria
yet edilecektir. l . 

7. Âkit Taraflardan her biri, diğer bir Devletin bir hava nakliyat şirketinin esaslı mülkiyetinin 
ve müessir kontrolünün işbu anlaşmaya iştirak eden taraflardan birinin tebaasının elinde bulundu
ğuna kani olmadığı hallerde, veyahut bir. hava nakliyatının şirketi Üzerinde işlediği memleketin 
kanunlarına, yukarıdaki altıncı maddçde tarif olunduğu veçhile riayet etmediği veyahut işbu. 
anlaşmadaki taahhüdatını yerine getirmediği takdirde mezkûr şirkete ruhsatiye veya müsaade ver-
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memek veya bunları geri almak' hakkını muhafaza eder. 
8. işbu Anlaşma veya bununla münasebettar bütün mukaveleler muvakkat 'Beynelmilel Sivil 

Havacılık teşkilâtı nezdinde tescil edilecektir. 
9. (Arzu olunduğu takdirde buraya, tafsilâtı her anlaşmanın tarafeyni arasında müzakereye 

bağlı bulunan tahkime müteallik hükümler ilâve edilebilir.) 
10. İşbu Anlaşma, umumî çok taraflı bir havacılık konvansiyonu tarafından tadil veya iptal 

olunmadığı müddetçe meriyette kalacaktır, be&n şart ki, işbu Anlaşma ahkâmına tevfikan bahşedi
len servis hakları, hava nakliyat şirketleri alakadar bulunan Âkid Tarafa bir sene evvelinden ha
ber verilmek şartiyle, refedilebilir. işbu ihbir, haber veren Âkid Tarafla yolları işleten Âkid Ta
raflar arasında müzakerata imkân verecek iki aylık bir müddetten sonra herhangi bir zamanda 
vâki olabilir. 

1 ıx . ""•'""" 
Uçuş vesaiki ve Formülerler 

• * < • ' • - . • • - * - . . . . . . . . . . . , -

Beynelmilel Sivil Havacılık Konferansı 

Muvakkat Beynelmilel Sivil Havacılık teşkilâtının, tesis olunduğu zaman, üzerinde başlıca Bey
nelmilel Havayolları işletilecek olan mıntakaların lisanında uçuş vesaiki ve formülerlerin neşri me
selesini mütalâa etmesi rica olunmasına karar vermiştir. 

X 
Bazı meselelerin tetebbu edilmek üzere Muvakkat Konseye havale olunması tavsiyesi * 

Beynelmilel Sivil Havacılık Konferansı 

işbu konferansta temsil edilen Devletler arasında üzerinde anlaşmaya varılamıyan meselelerin, 
ve betahis (Bellibaşlı olarak hava nakliyatına müteallik bir Beynelmilel Hava Kovansiyonunun bir 
faslının projesi olan) 358 sayılı vesikanın II, X, XI, XII nci maddelerinin başlıklarının ifade ettiği 
mevzul&ria, konferansın 384, 385, 400, 407 ve 429 sayılı vesikalarının ve bununla alâkadar diğer bü
tün vesaikin 6 Aralık 1944* de "Şikago'da tanzim edilen Beynelmilel Sivil Havacılık Muvakkat An
laşması mucibince vücuda gelen muvakkat konseye havale edilecek mezkûr meselelerin devamlı surette 
tetkik olunması ve mümkün olan ilk fırsatta muvakkat konseye bunlara dair bir rapor tevdi edil
mesi; hakkında talimat verilmesini tavsiye eder. 

XI 
- Vesaikin teksiri * ' 

Beynelmilel Sivü Havacılık Konferansı 

Birleşik Amerika Devletleri Hükümetinin işbu nihai mukarrerat metnini;.komitelerin raporlarını; 
umumî içtimalarm zabıtlarını, konferansta akdolurian çok taraflı Anlaşmaların metinlerini teksir et
tirmeğe, ve işbu konferansın mesaisi ile münasebet tar olan bunlardan gayri vesaik içinden neşri men
faati âmmeye muvafık olacağına kani olduklarının neşrine müsaade etmeğe salâhiyettar kılınmasına 
karar vermiştir. , % . 

XII 
' . Beynelmilel Sivil Ha vacılık Konferansı 

1. Birleşik Devletler Reisicumhuru Pranklin D. Roosevelt'e işbu konferansı toplamak hususun
daki teşebbüsünden ve konferans hazırlıMarntdan dolayı şükranını arzetmeğe; 

2. Reis Adolf Berle, Jr. a, Konferansa/şayanı tahsin bir' surette rehberlik etmesinden dolayı 
derin takdirlerini ifade etmeğe; 
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(3 Kâtibi Umumilik memurin ve müstahdemini ne konferftnsın gayeleriae erişmesine yardım yolun
da gösterdikleri yorulmaz hizmetlerinden ve ihtdmamk^ gÂyfeÖerinde ı̂ dolayı takdimlerini ifade 
etmeğe karar vermiştir. 

•Tasdikan iilmekal, aşağ da isimleri münderiç murahlwi!tter ifb|t nihai ffiukarrerat metnini imza 
ederler. 

7 Aralık 1944 tarihinde $ikago'da ingilizce olarak tanzim edilmişti i. Her biri aynı derecede mu
teber olmak üzere İngilizce, Fransızca ve İspanyolca lisanlarında tanrim edilen bir nüsha Vaşing-
ton'da imza edilmeğe amade bulundurulacaktır. Her iki metin Birleşik Amerika Devletleri Hükü
metinin Hazinei Evrakında muhafaza edilecek ve mezkûr Hükümet tarafından konferansta temsil 
olunan hükümetlerin her birinç tasdikli suretler gönderilecektir. 

Ekler ayrıca aşağıda gösterildiğiişektide tevM olitaıstil^bT 

I 
II • 

III,-
IV 
V 

• Ek ' 
• Ek 

Ek 
- Ek 
- Ek 

Beynelmilel Sivil.Havacılık muvakkat Anlaşması 
Beynelmilel Sivil Havacılık Konvansiyonu 
Beynelmilel Hava Servisleri transit Anlaşiaası 
Beynelmilel Hava Nakliyatı Anlaşması 
Teknik ekler projeleri 

Beynelmilel Sivil Havacılık Konferansı 

Nihai mnkarrerata V numaralı ek 

Teknik eklerin projeleri 

Ek-V[*] 

Teknik eklerin projeleri 

Ek A, Havayolları şebekeleri ' -
Ek B, Muhaberat usûlleri ve sistemleri 
Ek C, Uçuş kaideleri 
Ek D, Hava trafik leontrol usulleri 
Ek E, Uçuş ve makinist personelin,«ıhsatiyelendirilmpşsini mütaaîtik standartlar 
Ek .F, Yevmiye defteri şeraiti . 
Ek G, Beynelmilel hava seyrüseferinde işliyen sivil h£va nakil vasıtala'rı için uçuşa el v e l i l i k 

şeraiti 

[*] Nihaî mukarrerattn -ikinci kısmı olarak ayrıca neşredilmiştir. 

Rumuzu . 

GD/ 67 - I 
Gî>/ 67 - ^11 
GD/ 67 - III 
GD/ 67 - ISt 
GD/ 67 - V 



— 60 — 
Ek H, Hava nakil vasıtalarının tescili ve alâmeti farikaları 
Ek I, Beynelmilel havacılığın meteorolojik korunması 
Ek J, Hava harita ve plânları 
Ek K, Gümrük usulleri ve manifestolar 

" • * . - • • 

Ek L, Kazalarda arama, tahlisiye ve tahkikat. 

Doe. 497 
GD/73 

INTERNATIONAL CIVIL AVIATION CONFERANCE 

Countries Signing the Documents 

Transit Transport 

Country 

Afghanistan 
Avustralia 
Belgium 
Bolivia 
Bra^il 
Canada 
Chile 
China 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
Czeohoslovakîa 
Dominican Republic 
Ecuador 
Egypt 
El Salvador 
Ethiopia 
France 
Greece 
Guatemala 
Haiti 
Honduras 
Iceland 
India 
Iran 
Iraq 
Ireland 

Final 
Act 

X 
X 
X 
X 

-X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X • 

Interim 
Agreement 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 

. X 
X 
X . ' 
X 

Convention 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

v x X 

X 
X 

x' X 
X 
X 
X 

Agfeement Agreement 
(Two Freedoms) (Five Freedoms) 

— — — — — — — _ _ — ^ ı 

X X 

' ^ 

X ' -f 
X ,/ 

' 

X 
X X 
X 

' . • 

X -
X 

X X 
X X 

\ ' • 

X 
X 
X 

' - • 

A 
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- « 1 - -
transit (Ürânöpört 

Öoüntry 

Lebanon 
Liberia 
Luxembourg _ 
Mexico 
Nettıerlândâ 
ftew Zealand 
Jücâragua 
frortyay 
Panama 
Paraguay 
Peru 
Philippine Commonwealht 
Poland 
Pprtugal 
Spain ^ 
Sweden 
Switzerland 
Syria ' 
Turkey 
Union of South Af rica 
Ujıited Kingdöm 
ünitet States 
Uruguay . 
Venezuela 
Yugoslavia 

#• 

Danish Minister 
Thai Minister 

final 
Act 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X * 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

52 
X 
X 

Imterim 
Agreement 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

. 

X 
X 

- X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

v X 
X [3] 

36 
X 
X 

Convention 

X 
X 

• • V 

X 
X 
X 

. X 

X 
X 
X 
X 
X 

0 X 

X 
X 

X 
X 
X 

• • • ' 

34 
X 
X 

' Agreement 
(Two Freedoms) 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 

X [2] 
X 
X 
X [3] 

27 
X 
X 

.Agreement 
(Five Freedoms) 

X [3] • x . 
„ 

X 

X 

X 

X 
• 

X [İJ 

X 

x" X [3] 
. 

• 1 6 
X 
X 

54 88 29 18 

[1] Witîı reservation. 
[2] Did not incinde N4wfoundlend. 
[3] Ad refereridom. 

Dccember 21, 1944 
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